
sır'a giden Sittülmülk'ün gençlikyılları hak
kında kaynaklarda fazla bir bilgi bulunma
makla birlikte daha babasının sağlığında 
devlet işlerinde etkili olduğu anlaşılmakta
dır. Mesela babası tarafından görevden alı
nan Ysa b. Nasturus'un tekrar vezirliğe ta
yin edilmesi için çaba göstermiş ve bu ça
bası sonuç vermiştir (İbnü ' l -Ka la ni sl , s. 33). 

Aziz-Billah 'ın Bizans ordusuna karşı bir se
fer hazırlığında iken Bilbls'te ani ölümü üze
rine (386/996) Kahire'ye dönen Sittülmülk. 
veliaht olan henüz sekiz yaşındaki üvey 
kardeşi Hakim-Biemrillah 'ın yerine kuzeni 
Abdullah b. Muizz'i tahta geçirmek iste
diyse de bu girişim Hakim'in vasisi Ebü'I
Fütüh Bercevan tarafından engellendi. Sit 
tüimülk bir müddet sarayında göz hapsin
de tutuldu (a.g.e., s. 44) . Bercevan 'ın 390 
(1000) yılında Hakim tarafından öldürül
mesinin ardından onun üzerinde nüfuz kur
maya ve devlet işlerine yeniden müdahale 
etmeye çalıştı (a.g .e., s. 60). Hakim-Biem
rillah 'ın hilafetinin son yıllarında iki kardeş 
arasındaki ilişkiler oldukça bozuldu. Ha
kim'in çılgınca davranışlar gösterdiği bu 
dönemde Sittülmülk kardeşinin özellikle 
zimmllerle kadınlara yönelik zalimce uy
gulamalarına karşı çıktı. Hakim 404 (1013-
14) yılında cariye ve eşierini öldürmeye 
başladığında onun daha sonra Zahir-Lii'za
zidinillah unvanıyla tahta çıkacak olan oğ
lu Ali ile annesini kendi sarayında koruma
ya aldı (Yahya b. Said ei-Antakl, s. 304) . 

Hakim bu dönemde Sittülmülk'e herhan
gi bir zarar vermedi, fakat onunla iş birli
ği yaptığını düşündüğü maiyetini bertaraf 
etti. 

Bazı kaynaklarda Hakim-Biemrillah'ın 27 
Şewal 411 'de ( 13 Şubat ı 02 1) ölümle teh
dit ettiği kardeşi Sittülmülk.'ün azmettir
mesiyle Kütame kabilesi şeyhlerinden ve 
ordu kumandanlarından Seyfüddevle Hü
seyin b. Oewas'ın köleleri tarafından öldür
tüldüğü ifade edilirken ( İbnü ' l -Ka la ni sl, s. 
79; Nüveyrl, XXVIII , 195; İbn Tağrlberdl, IV, 
187- 194) Yahya b. Said ei-Antaki (TarfiJu 'l
A ntakt, s. 359-363) ve Müsebbihi'den (Mak
rizi, 11. 115- 116) gelen rivayetlerde Hakim'in 
ortadan kaldırılmasında Sittülmülk'ün bir 
rolü olduğundan bahsedilmemektedir. Sit
tülmülk'ün nüfuzu hamisi olduğu Zahir-Lii'
zazidinillah'ın halife olmasıyla birlikte daha 
da arttı. Sittülmülk, Hakim'in ortadan kal
dırıldığı günlerde devlet bürokrasisinin 
önemli şahsiyetlerine maddi desteklerde 
bulunarak onlardan gelecek muhalefeti 
engelledi. Onun katilleri olarak ilan edilen 
kişiler yine Sittülmülk'ün emriyle ortadan 
kaldırıldı. Zahir-Lii'zazidinillah'a karşı Fa
tım! tahtında hak iddia edebilecek olan, 

Hakim-Biemrillah'ın 404 (1013-14) yılında 
veliaht tayin ettiği amcasının oğlu ve Şam 
Valisi Ebü'l-Kasım Abdurrahlm (Abdurrah
man) b. İlyas da Sittülmülk tarafından bir 
hile ile Mısır'a getirtilerek öldürüldü. Sit
tülmülk, Hakim döneminde bozulan dev
let maliyesini aldığı tedbirlerle düzene koy
maya çalıştı , onun döneminde konulan ka
dınların sokağa çıkması ve mOsikinin ya
saklanması gibi uygulamalara son verildi. 
Takibattan kurtulmak için müslüman ol
duğunu söylemek zorunda kalan zimml
lere dinlerine dönme ve Mısır' ı terkeden
lere Mısır'a geri gelme imkanı sağlandı. 
Ömrünün son yıllarında devlet yönetimin
de herhangi bir etkinliği kalmadığı anla
şılan Sittülmülk 11 Zilkade 413'te (5 Şu

bat 1023) Kahire'de öldü (Nüveyrl, XXVIII, 
205). Dönemin kaynakları onu akıllı, siya
set bilen iyi bir idareci olarak tavsif eder. 
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SİTTÜLVÜZERA 
( ~ 1.)j,ı 1 ..:....... ) 

Ümmü Muhammed (Ümmü Abdillah) 
Sittülvüzera bint Ömer b. Es'ad 
b. ei-Münecca ed-Dımaşkıyye 

(ö. 716/1316) 

Kadın muhaddis. 
_j 

624 (1227) yılında Dımaşk'ta doğdu . Ve
zire lakabıyla da bilinir. Halep yakınların
daki Maarretünnu'man'a yerleşen TenQh 
kabilesinden olduğu için ayrıca Tenühiyye 
nisbesiyle anılır. Babası ve dedesi ilmiye sı
nıfına mensup bulunduğundan küçük yaş
tan itibaren ilim muhitinde yetişti. Bu du
rum onun ilmi ve ahlaki kişiliği üzerinde 
etkili oldu. Dedesi Es'ad b. Münecca döne
min önemli Hanbeli alimlerinden biri olup 
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Harran' da kadılık yapmıştır. Hanbeli fakihi 
İbnü'l-Münecca Sittülvüzera'nın amcasının 
oğludur. Irak ve Horasan gibi ilim merkez
lerine seyahatlerde bulunan, Harran'da ka
dılık yapan ve aslen Maarretünnu'manlı 

olan babası Şemseddin Ömer et-Tenühl. 
Dımaşk'ta tedrls ve fetva faaliyetleriyle 
meşgul olmuş bir hadis ve fıkıh alimidir. 
Ondan an'anevl isnad zinciriyle hadis riva
yet edenlerin sonuncusu kızı Vezire'd.ir. Ve
zire aynı zamanda sema ile kendisinden 
rivayette bulunulan muhaddislerin sonun
cusudur. Babasından iki hadis cüzü, Ebu 
Abdullah Hüseyin b. Mübarek ez-Zebidl'
den Buhari'nin eş-ŞaJ:ıiJ:ı ' i ile Şafii'nin el
M üsn ed'ini sema yoluyla almıştır. 

Sittülvüzera. Ebu Abdullah ez-Zebidl'
den sema yoluyla aldığı Şa]J.if:ı-i BuJJ.ô.ri' 
yi Dımaşk'ta ve daha sonra 705 ( 1305) yı
lında Mısır'da birkaç defa rivayet etmiştir. 
Onun ayrıca Celaleddin es-SüyQtT'nin riva
yet kaynakları arasında özel bir yeri oldu
ğu görülür (Abdülhay el-Kettanl, ll, 101 3) . 

Başta Zehebi ve Ahmed b. Aybek ed-Dim
yatl olmak üzere Ali b. Muhammed b. Ah
med et-Tenühl, Ali b. Salih b . Ahmed et
Tibl, Muhammed b. İbrahim İbnü'ş-Şem
ma', Zeynüddin Muhammed b. Ömer ei
Kinani, Bahaeddin İbn Akli, İbn Rafi' . Ab
dülkadir el-Kureşi ve Hibe bintAhmed b. 
Muhammed, Sittülvüzera'dan hadis din
leyip rivayette bulunanlar arasındadır. İbn 
Hacer ei-Askalanl de hocaları vasıtasıyla 
ondan hadis rivayet etmiş ( Taglf~u 't-ta' lf/s:, 

tür. yer. ı. İbn Tağrlberdi, Sittülvüzera'dan 
hadis dinleyip rivayette bulunmak için dün
yanın dört bir yanından öğrencilerin geldi
ğini belirtmiştir. Hakkında kullanılan müs
nide (müsnidetü 'l-vakt) sıfatı hadisleri se
nedli olarak rivayet ettiğinden onun mu
haddis kimliğini öne çıkarmış. ayrıca din
dar kişiliğine ve güzel ahlakına işaret eden 
sıfatlarla anılmış. iki defa hacca gitmiştir. 
Uzun bir ömür yaşadığı için adı muamme
rQn arasında anılan Sittülvüzera 18 Şaban 
716'da (5 Kas ım 1316) Dımaşk'ta vefat et 
miş ve KasiyOn'da Camiu'l-Muzafferl'nin 
yukarısındaki aile kabristanına defnedil
miştir. Dört defa evlenen Sittülvüzera'nın 
bu evliliklerden üç kızı olmuştur. 

Sittülvüzera diye bilinen diğer bazı ka
dın alimler şunlardır: 1. Sittülvüzera bint 
Ebü'l-Fazl Yahya b. Muhammed et-Tağli

biyye ed-Dımaşkıyye. 639'da ( 1241-42) doğ

du. Bu tarihin 689 ( 1290) olarak verilme
si (İbn Hacer, ed-Dürerü 'l-kamine, ll , 129-

130; Kehhale, ll. 174) bir sehiv eseri olma
lıdır. Zira ona icazet veren birkaç hocadan 
İbnü'l-Buharl diye bilinen Fahreddin Ali '
nin vefat tarihi 690 (1291 ), Ziyaeddin el-
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Makdisl'nin ise 643'tür ( ı245). Sittülvü
zera et-Tağlibiyye 4 Şewal 71 5'te (ı Ocak 
1316) vefat etti. 2. Ümmü Muhammed 
Sittülvüzera bint Muhammed b. Abdül
kerYın b. Osman ei-Mardlniyye ei-Mizziy
ye. 659 ( 1261) yılında doğdu, 736 yılı Şev
va! ayında (Mayıs 1336) vefat etti. Hanefi 
fıkıh alimidir. Birzall ondan sema yoluyla 
hadis rivayet etmiştir (Kehhale, II. 174) . 
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SİVAS 

İç Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin 

merkez olduğu il. 
_j 

İç Anadolu'nun doğusunda Yukarı Kızı
lırmak havzasında yer alan eski yerleşim 
yerlerinden biridir. Kızılırmak vadisinin ku
zey kenarında Meraküm yayiası eteğinde 
1275 m. yükseklikte kurulmuştur. Bura
da Hitit yerleşiminin bulunduğu iyi bilin
mekle beraber şehir ismini Roma Sebas
teiası'ndan alır. Kaynaklarda adıyla ilgili 
farklı rivayetler bulunmakla birlikte Pon
tus krallarından Polemon'un karısı Pytho
doris şehri imar ederek bu şehre Roma 
Kralı Augustus'a bağlılık nişanesi olarak 
Sebasteia adını vermiştir. Sebast kelime
si eski Yunan dilinde "Augustus şehri" an
lamına da gelir. Kelime daha sonra Sebas
tos. Selçuklular devrinde Sevaste (Sivaste 1 
Sivastos), Anadolu Selçukluları dönemin
de ise Sivas şekline dönüşmüştür. Şehrin 
ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu 
tam olarak bilinmemektedir. Ancak ilk yer
leşme yerinin bugünkü Dört Eylül Parkı 
olan koni biçimindeki tepelik olduğu be
lirtilir. Burası 30 m. yükseklikte olup tes
bit edilen ilk yerleşme Hititler dönemine 
kadar iner. Daha sonra şehir bu tepeciğin 
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eteklerinde ve etrafında yayılarak geniş
lemiştir. Bölge tarihi yol güzergahı üze
rinde yer aldığından önemli bir yerleşme 
özelliği kazanmıştır. İlkçağ'da "kral yolu" 
buradan geçiyordu. Ardından Romalılar 
aynı güzergahı kullandılar. Burası sadece 
ticaret değil askeri bir yol durumundaydı. 
Bizanslılar da bu yolu kullanıma açık tut
muşlardır. 

Roma döneminde bölgenin merkezi bir 
şehri olarak önemi artan Sivas, Sasanl ve 
Romalılar arasında zaman zaman el de
ğiştirdi. Sonraki yıllarda yerel prensierin 
hakimiyeti altında kaldı. Bu arada Anado
lu'ya yönelik ilk müslüman Arap akınların
dan etkilendi. Emevı1er ve Abbasller zama
nında gerçekleştirilen bazı Anadolu sefer
lerinde Sivas müslümanlar tarafından ele 
geçiriidiyse de buradaki hakimiyetleri ka
lıcı olmadı. 73 (693) yılında Emevl Halifesi 
Abdülmelik b. Mervan'ın, kardeşi Muham
med b. Mervan kumandasında Anadolu'
ya sevkettiği ordu Sivas'ı ele geçirdi ve im
parator ll. Iustinianos'un kumanda ettiği 
büyük bir Bizans ordusunu Sivas ile Sulu
saray (Sebastopolis) arasında ağır bir yenil
giye uğrattı. 93'te (712) Mesleme b. Ab
dülmelik, yeğenieri Abbas b. Velid ve Mer
van b. Velid'le Malatya'dan hareket ede
rek Sivas ve Amasya'yı aldı. Hişam b. Ab
dülmelik döneminde (724-743), halifenin 
oğlu Muaviye b. Hişam kumandasındaki 
Anadolu seferlerinde büyük kahramanlık 
gösteren Abdullah ei-Battal ve Abdülveh
hab b. Buht (Abdülvehhab Gazi) Sivas ve çev
resini ele geçirdi. Ancak şehir ertesi yıl Bi
zanslılar tarafından geri alındı ve Abdül
vehhab b. Buht şehid edildi ( ıı3/73ı) . Si
vas, Abbasl ordusunun 165 (781) yılında 
gerçekleştirdiği Anadolu seferi sırasında 
da ele geçirildi, fakat müslümanların bu
radaki hakimiyeti birkaç yıl sürdü (b k De
mir, s. 14- 15). 1021'de Bizans imparato
ru ll. Basileios, Van bölgesini ilhak edince 
buradaki Ermeniler'e yurt tutmak için Si
vas'ı verdi. Vaspurakan Kralı Senekerim 
bölgede hakimiyet kurdu. Bu durum do
ğudan gelen Selçuklu Türkleri'nin hücum
larını kolaylaştırdı. Urfalı Mateos'a göre 4 
Temmuz 1 059' da şehir Selçuklular tarafın
dan yağmalandı. 1071 'de ise Ermeni prens
Ierine kızan Bizans imparatoru IV. Roma
nos Diogenes'in saldırısına maruz kaldı. 
Malazgirt zaferinin ardından da Emir Da
nişmend şehri ele geçirdi. Şehrin fetih ta
rihi tartışmalıdır. Bazı araştırmalarda 1 076-
1 077'de bölgenin tamamının alındığı, Si
vas'ın ise 1 080' de fethedildiği belirtilir. Si
vas, bundan sonra Anadolu Selçuklu Hü-

kümdarı Il. Kılıcarslan tarafından Konya ile 
birlikte başşehir yapılıncaya kadar Daniş
mendliler'in yönetiminde kaldı. 

II. Kılıcarslan'ın topraklarını on bir oğlu 
arasında payıaştırmasının ardından (580/ 

1184) Sivas sırasıyla Kutbüddin Melik Şah, 
Il. Süleyman Şah, I. izzeddin Keykavus ve 
616'da (1220) Sivas'ta hükümdar ilan edi
len I. Alaeddin Keykubad'ın idaresinde kal
dı. Roma ve Bizans döneminde varlığı bili
nen şehir surları ı. Alaeddin Keykubad dö
neminde onarıldı (ı 2 24). Moğollar 629'
dan ( 1232) itibaren şehrin dış mahallele
rine saldırılar düzenlediler. 641 (1243) Kö
sedağ bozgunu ile Baycu Noyan tarafın
dan ele geçirilen Sivas üç gün süreyle yağ
malandı. 

Bu tarihten itibaren tamamen İlhanlı 
nüfuzu altına giren Sivas siyasi sıkıntılara 
rağmen imar hareketleriyle fiziki açıdan 
gelişme gösterdiği gibi ekonomik yönden 
de zenginleşti. Şehrin simgesi olarak bili
nen medreseler bu dönemin eseridir. An
cak şehrin günümüze kadar gelebilen en 
eski yapısı şu ana kadar bazı araştırmacı
ların Danişmendli eseri olarak niteledikleri 
Ulucami'dir. Hikmet Denizli tarafından ya
yımlanan yapım ve onarım kitabelerinde 
ulucaminin 593 (1197) yılında Kutbüddin 
Melik Şah'ın emriyle yaptınldığı ve 1210'
da ise tamir ertirildiği belirtilmektedir. Di
ğer önemli bir Selçuklu eseri 614'te ( 1217) 

ı. İzzeddin Keykavus'un yaptırdığı darüşşi
factır. Döneminde tıp fakültesi olarak faali
yet gösteren eser Osmanlı hakimiyetinde 
medreseye çevrildi. Buruciye, Çifte Mina
re, Dördüncü Medrese ve Gökmedrese (Sa
hibiye) 1271 yılında yaptırıldı. Bunların dı
şında İlhanlılar devrinde şehirde çok sayı
da medresenin var olduğuna dair kayıtlar 
da mevcuttur. Bilhassa Gökmedrese vak
fiyesinde dokuz ayrı medrese isminin yer 
alması, İlhanlılar zamanında Sivas şehrinin 
kültürel zenginliği hakkında önemli ipuç
ları verir. 

Sivas şehri hem Avrupa-Asya arasında
ki Baharat yolu hem de Mezopotamya ve 
Karadeniz arasındaki ticaret yolu üzerin
de olduğundan fiziki bakımdan daha da 
gelişti. Selçuklu ve İlhanlı hakimiyetinde 
şehir kuzey yönünde Samsun, Sinop ve 
Kırım'a, doğu-batı yönünde İstanbul, İz
mir ve Tebriz' e ve daha sonra meşhur İpek 
yoluna bağlantıları olan ticari trafiği yo
ğun bir merkezdi. Ayrıca güney yönünde 
Diyarbekir ve Bağdat'la, Kayseri üzerinden 
Antalya gibi Akdeniz liman şehirleriyle ir
tibat halindeydi. Bu ticari yoğunluk yol-


