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~ İBRAHiM HAREKAT 

o MiMARİ. Mağrib sanatının en önemli 
faaliyet sahası mimaridir. M ağri b mima
risinin en erken örnekleri ri batlar olması
na rağmen dini mimarinin temelini ol uş

turan ulucamiler gözde eserlerdir. Kay
revan Ulucamii ile Kurtuba Ulucamii plan 
şeması ve mimari elemanlarıyla Mağrib'
de inşa edilen bütün camiler üzerinde et
kili olmuştur. Mağrib mimarisinin gelişi
mini beş dönem halinde incelemek müm
kündür. 

1. Yarı Bağımsız Emir likler Dö ne mi 

(777 -926). Bu devirde sanat faaliyetleriyle 
ilgili göze çarpan en önemli hanedan Ağ
lebiler olmuştur. 'll.ınus 'ta merkezlerini 
kuran Ağlebiler'in camileri, geniş iç avlu 
etrafında gelişen bir plana sahip çok katlı, 
köşeli minareleri ve ağır başlı mimari tez
yinatıyla dikkat çekmektedir. Kayrevan 
şehrinde yer alan ulucami (Sidl U kbe Ca
mii). Mağrib'in ilk valisi U kbe b. Nafi' ta
rafından 1. (VII.) yüzyılın ikinci yarısında 
yapılmış olmakla birlikte daha sonra Ağ
lebiler zamanında son şeklini almıştır. 
Kayrevan Ulucamii'nde görülen plan ve 
mimari özellikler hemen hemen diğer Ağ
lebi camilerinde de uygulanmıştır (b k. si 
Di UKBE CAMii). 235 (849) yılına tarihle
nen Sefakus (Sfaks) Ulucamii, Ziri devrinde 
ve Tunus'taki Osmanlı idaresi zamanında 
önemli ölçüde tamir ve tildilata maruz 
kalarak büyük değişiklikler geçirmiştir. 
Bununla birlikte kıble duvarına dikey nef
leri, mihrap önü ku b besi ve aynı eksen de 
avlu yönündeki ikinci kubbesiyle asıl ca
mi hakkında bilgi sahibi olmak mümkün
dür. Örtü sistemi değiştirilmiş olmasına 
rağmen bu örtü sistemini taşıyan at nalı 
kemerleri ve özellikle mihrap ekseninde 
yer alan minaresi Kayrevan Ulucamii'ni 
hatırlatmaktadır. 850-851 yılına tarihle
nen SGs Ulucamii de aynı özellikleri gös
termektedir. Büyük ölçüde tamirat gör-
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müş olmakla birlikte iki kubbesi, dikey 
nefleri ve diğer mimari hususiyetleri ilk 
yapı hakkında bilgi vermektedir (bk. süs 
ULUCAMİİ ). Tunus şehrinde bulunan Zey
tüne Camii (Tunus Ulucamii). Ağiebi emir
leri Muhammed b. Ahmed ve kardeşi ib
rahim b. Ahmed tarafından 250' de (864) 
yaptırılmıştır. Orta nefin avluya açıl
dığı kısımdaki ikinci kubbe ve avlu etra
fındaki revaklar 990-995 yılları arasında 
Ziri devrinde tamamlanabilmiştir. Daha 
sonraki dönemlerde de tamir görmüş ve 
ilaveler yapılmıştır. Ana unsurlarıyla tam 
bir Ağiebi eseri olma niteliğini taşıyan ca
mini n minaresi farklı bir biçimde, daha 
çok Fas minarelerini hatırlatan bir özel
liktedir (bk. ZEYTÜNE CAMii). Kayrevan 
şehrinde bulunan 252 (866) tarihli Üç Ka
pılı Cami, Tunus üzerindeki Endülüs te
sirleri kadar bu devrin mimari tezyinat 
anlayışı hakkında da örnek teşkil eden bir 
yapıdır. Muhammed b. Hayrün el-Meafıri 
adlı bir Endülüslü tarafından inşa ettiri
len caminin iç teşkilatı X.V. yüzyıldaki ta
mirat esnasında değiştirilmişse de bina
nın giriş cephesi tertip ve tezyinatıyl a 

esas şeklini önemli ölçüde korumuştur. 
Ağiebi dönemi sivil mimari örnekleri çok 
harap durumdadır. Günümüze gelebilen
ler arasında en önemlileri Kayrevan şehri 

d ı şında bulunan Rakkade ile Abbasiyye 
harabeleri dir. Her iki harabe de Ağiebi sa
r aylarının kalıntılarını ihtiva etmektedir. 
Ağlebiler'in askeri mimari örnekleri için
de en çok dikkat çekenleri şüphesiz ribat
lardır. Ribatların dini gaye ile birlikte as
keri bir konuma sahip olup kale şeklinde 
kullanıldıkları bilinmektedir. 'Jl.ınus ve Lib
ya'daki islam mevcudiyetinin ilk zaman
larından itibaren değişik mahallerde çe
şitli ribatlar yapılmıştı r. Tripoli. Sefakus, 
Manastır, Bizerte ve Sus'ta inşa edilen 
ri batlar Ağiebiler tarafından kullanılmış
tır. Bunların içinde en iyi durumda günü
müze ulaşabilen Sus'taki ribi'ıt, köşelerin
de ve her duvar bölümünün ortasında bu
lunan yarım daire biçiminde kulelerle tak
viye edilmiş kare planlı bir bina olup dört
gen bir iç avlunun etrafında teşekkül 
eden iç bölümlerden meydana gelmiştir. 

Girişi güneydoğu istikametinde olan bina 
821 tarihinde tamamlanmıştır (bk. süs 
RİBATI). 

Z. Mah alli Devletler Dönemi (909-
1 152). Abidevi bir görünüm, sade. vakur 
bir ifade biçiminin mevcut olduğu bu dö
nem mimarisinin en güzel örneklerini Fa
tımiler yaptırmıştır. Daha sonraları Mı
sır'da inşa edecekleri muhteşem mimari 

eserlerin habercisi olan Mehdiye Ulucamii 
916'da tamamlanmış olup bölgenin en 
dikkat çekici eserlerinden biridir. Şii İsmi'ı
ili mezhebinden olan Fatımller'in, bir ba
kıma Sünni Maliki Kayrevan'da Ağiebi ida
resi esnasında yaptırılan Kayrevan Uluca
mii'ne karşı kendi güçlerini ispat etmek 
için inşa ettirdikleri Mehdiye Ulucamii, 
Fatımi imamlarının Kayrevan'ı terkede
rek yeni başşehirleri Mehdiye'yi kurma
larından sonra yapılmıştır. Ana hatlarıyla 
Kayrevan Ulucamii'nin plan özelliklerini 
sürdüren Mehdiye Ulucamii'nin en belir
gin özelliği, dışarıya doğru çıkıntı yapan 
bir zafer takı görüntüsüne sahip cümle 
kapısı ve bu kapının bulunduğu dış cep
henin iki köşesinde yer alan minareleridir. 
Ağiebi camileri ve diğer Mağrib camileri
nin minarelerinden tamamen farklı bir 
hususiyet gösteren bu minareler, Mısı r' 

da inşa edilen Fatımi eserlerinde görül
mekle beraber Mağrib mimarisinde tek
rarlanmamış ve sadece Fatımi mimarisi
ne dahil bir özellik olarak kalmıştır. Ma
halli devletler döneminde yapılan eserle
rin önemli bir kısmı büyük saray, kale ve 
şehir harabeleri şeklinde günümüze ulaş
mıştır. Hem dini hem sivil hem de askeri 
mimari elemanların bir arada bulunduğu 
külliyeler halinde teşekkül eden eserlerin 
harabeleri Fatımiler ve onların müttefiki 
olarak Kuzey Afrika'yı yöneten Ziriler ve 
Ziriler'in bir kolu olan Hammadiler'in sa
natı hakkında önemli fikirler vermektedir. 
Bu harabelerde yapılan arkeolajik çalışma
lar sayesinde devrin mimarisi ve hayat 
tarzına dair değerli bilgiler elde edilmiştir. 
Fatımi, Ziri ve Hammi'ıdi yerleşmeleri ara
sında hiç şüphesiz en önemli olanlar, 'Jl.ı

nus'ta Fatımller'den kalan Mehdiye ve 
Mansuriye şehirleriyle Libya'daki Ecdabiye 
harabeleri. Ziriler'in Asir Sarayı ve Ham
madller'in Kal'atü Beni Hammad harabe
leridir. Asir sarayı , özellikle Mehdiye Ulu
camii cümle kapısının teşkilatını hatırla
tan giriş kapısıyla olduğu kadar giriş ka
pısıyla aynı eksen üzerinde bulunan ve ya
tay uzun dikdörtgen bir kabul salonuyla 
irtibat kurulan, üç tarafı nişli ve üstü kub
beyle örtülü taht odasının teşkilatıyla he
men dikkat çekmektedir. Dikdörtgen pla
na sahip olan saray (X. yüzyıl ikinci yarısı), 
iç avlu etrafında oluşmuş bir merkezi kı
sım ve bunun iki tarafında bulunan ka
natlardan meydana gelmiştir. Kanatlar 
da kendi içlerinde küçük avlular etrafında 
şekillenmiştir. Kuzey tarafında bulunan 
taht odası ana saray bünyesinin dışına ta
şırılarak dışarıdan belli olacak şekilde inşa 
edilmiştir. HammadHer'in iskan merkezi 



Kal'atü Beni Hammad bir kule, çeşitli sa
raylar. abidevi bir mimariye sahip olan ca
mi gibi kısımlardan oluşmuş ağır tahki
matlı küçük bir şehirdir. Bu şehir içinde 
yer alan Darülbahr Sarayı revaklı aviula rı, 
idari ve özel hayata ayrılmış kısımları, ha
mam ve sarnıcıyla bir külliye teşkil et
mektedir. Asir Sarayı'ndan farklı olarak 
daha mahalli hususiyetler gösteren bu 
saray ve Kal'atü Beni Hammad'ın diğer 
bölümleri içinde bilhassa camide Mağrib 
mimarisinin özellikleri hakim durumdadır. 
Planıyla tipik bir Mağrib camisi hususiye
tini gösteren yapıda 25 m. yükseklikteki 
minare Fas'la çok yakın bir irtibatın var
lığına işaret eder. 

3. Murabıtlar ve Muvahhidler Dönemi 
(1056-1269). Serberi asıllı bu iki devletin 
idaresi altında Mağrib sanatı €m tipik 
eserlerini vermiştir. Bu devirde Endü
lüs'ün de Murabıtlar'ın idaresine girme
siyle Mağrib hem sanat hem kültür bakı
mından Endülüs'le tam bir irtibat kur
muştur. Murabıtlar devrinde ( ı 056-1 146) 
başlayan bu anlayış bazı ufak değişiklik
lere rağmen büyük ölçüde Muvahhidler 
( 1130- 1269) tarafından da kabul edilmiş

tir. Murabıt ve Muvahhidler'in sade, va
kur tezyinatla göz dolduran ve yalnız mi
mari unsurlarla sağlanan bir süslemeyle 
yetinen anlayışları bütün Mağrib mima
risinin temelini oluşturmuştur. Bu mima
rinin merkezi de bu devirden itibaren Fas 
olmuştur. Kaburga kemerli kubbeler, at
nalı veya yuvarlak kemerler. mukarnaslı 
dirsekler ve çok dilimli kemer şekillendir
meleriyle birlikte bitkisel stuko tezyinat, 
kare planlı yüksek minareler ve heybetli 
kapılar bu devir mimarisi için belirleyici 
unsurlardır. Özellikle devasa ölçülerdeki 
minareler Mağrib mimarisi için karakte
ristik bir biçim almıştır. Endülüs mimari
si ve bilhassa Kurtuba Ulucamii'nden de
rin tesirler alan Murabıt ve Muvahhid mi
marisi Kayrevan Ulucamii'nde ortaya çı
kan planla da irtibatını koparmamıştır. 
Murabıt mimarisinin en önemli camile
rinden olan Tilimsan Ulucamii'nin inşası
na şehrin kurucusu Yüsuf b. Taşfin tara
fından 475'te (1 082) başlanmış ve cami, 
Ali b. Yusufun 530 (1136) yılında yaptır
dığı ilavelerle ana görünümünü almıştır. 
Xl!!. yüzyılda avlu ve minare eklenmiştir. 
Plan itibariyle Kurtuba Ulucamii ll. Ha
kem bölümünü hatırlatan cami, mihrap 
istikametine dik uzayan neflere sahip olup 
ortadaki nefin mihrap önünde ve avlu is
tikametinde iki kubbesi bulunmaktadır. 
Kaburga kemerli kubbeler çift kubbe şek

linde yapılmış ve dış ku b be pencereli ola-

rak inşa edilmiştir. iç kubbe zengin bir 
stuko tezyinata sahip olup mihrap önün
deki maksure kısmının etkisini arttırmak
tadır. Kubbeler dışında kalan bölümlerde 
çatı geniş orta nefte at nalı ve yanlarda 
yuvarlak kemerler tarafından taşınan oy
malı dirsekler üzerinde yükselen kirişlere 
oturmaktadır. Minaresi Xl! I. yüzyıldan 
kalma olan caminin avlusu daha eski ör
neklere göre küçük olup üç dört nefli re
vaklarla çevrilidir. Bu tipin başka bir örne
ği olan Cezayir Ulucamii 1 096'da tamam
lanmıştır. Mihrap istikametine dik olarak 
uzayan nefli camide kubbe bulunmamak
tadır. Diğer bir Murabıt devri eseri olan 
Fas'taki Karaviyyln Camii, Fas'ın olduğu 
kadar bütün Mağrib'in en güzide eserle
rinden biri olup dini ilimierin tahsil edildi
ği bir medrese olması bakımından önem
lidir (bk. KARAVİYYIN CAMii). Bir çeşme 
olarak yapıldığı düşünülen Merakeş'teki 
Kubbetü'I-Berudiyyln'in, Ali b. Yusuf ta
rafından 514'te (1120) inşa ettirilen Me
rakeş Cuma Camii ile irtibatı bulunan bir 
bina olması mümkündür. Dikdörtgen 
planlı ve kubbeli bu küçük yapı ku b besi
nin teşkilatı. mimari unsurların kullanılışı 
ve tezyinata dönük hususiyetleriyle Mu
rabıt mimarisi için değerli bir örnek teş
kil etmektedir. Cami bugün mevcut de
ğildir. Murabıt devri askeri mimarisi 
için Xl. yüzyıla tarihlenen Fas civarındaki 
Amargu Kalesi ile Endülüs'te Mürsiye'
deki (Murcia) Monteagudo Şatosu'nu zik
retmek mümkündür. 

Muvahhidler'in sadeliğe önem veren 
anlayışlarını en iyi biçimde aksettiren lin
mal Ulucamii 1153-11 54'te Abdülmü'min 
el-Kümltarafından tamamlanmıştır. Kay
revan ve Mehdiye ulucamilerini hatırlatan 
özellikler gösteren yapı, mihrap duvarına 
paralel bir nefle buna dikey olarak uzayan 
dokuz neften oluşan bir plana sahiptir. 
Bunlardan ortadaki ve iki yan uçtaki nef
ler diğerlerinden daha geniş olup kıble 
yönünde yatay nefle kesişmektedir. Nef
lerin kesiştiği bu kısımlarda mukarnaslı 
tonozlar görülmektedir. Harap durumda 
olan caminin diğer kısımlarındaki örtü sis
temi yıkılmıştır. Girişleri yanlarda olan ca
minin dörtgen planlı minaresi değişik bir 
konumda olup mihrabın tam üstünde 
bulunmaktadır. Endülüs özellikleri göste
ren mihrap sekiz kenarlı ve kemeri at nalı 
biçimindedir. Avluda yalnızca iki yanda 
iki sıralı revaklar yer almaktadır. Muvah
hid mimarisinin en meşhur eseri Mera
keş'teki Kütübiyye Camii ve bu caminin 
minaresidir. Muvahhid Halifesi Abdül 
mü'min el-Kümltarafından 552 ( 1157) 
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ve 553 ( 1158) yıllarında yaptırılan iki bi
tişik camiden kuzeydeki ortadan kalkmış. 
güneydeki günümüze ulaşmıştır (bk. KÜ
TÜBİYYE CAMii). 567-572 ( 1171-11 76) 
yılları arasında Ebu Ya'küb Yusuf b. Ab
dülmü'min tarafından yaptırılan işbiliye 
Ulucamii ve daha sonra Ebü Yusuf el
Mansur devrinde tamamlanan minaresi 
Melviye (Giralda) Muvahhid sanatının en 
güzel örneklerinden olmakla beraber En
dülüs sanatı içinde kalmaktadır. islam 
aleminin en büyük camilerinden biri ola
rak planlanan, fakat tamamlanamadan 
kalan Rabat'taki Hassan Camii Muvahhid
ler'in mimari anlayışı hakkında önemli fi
kir veren bir eserdir. Ebu Yusuf el-Man
sur'un 587 (1191) yılında yapımını baş
lattığı cami 595'te (1199) onun ölümüyle 
yarım kalmıştır. 139 x 183 m. ölçülerin
deki bir sahayı kaplayan camide mihrap 
duvarına paralel neflerin sayısı üçe çıka
rılmış olup yirmi bir dikey nef bu bölüme 
doğru uzanmaktadır. Ortadaki nef diğer
lerinden daha geniştir ve üç yatay nefi 
keserek mihrap önüne kadar devam et
mektedir. Yapıda ibadet mekanının içinde 
mihraba dik yerleştirilmiş olan yan avlu
lar Mağrib ve islam mimarisi için çok de
ğişik bir durum göstermektedir. Dikdört
gen avlunun ucunda mihrapla aynı eksen 
üzerinde bulunan ve Burcu Hassan diye 
anılan minare 60 m. yüksekliğiyle tamam
lanamadan kalmış olmasına rağmen dik
kati çekmektedir. Yine Ebu Yusuf el-Man
sur tarafından Merakeş'teki Kasba Camii 
585-591 (1189-1195) yıllarında inşa etti
rilmiştir. Caminin ibadet mekanı, mihra
ba dik on bir nefle bunları mihrap yönün
de kesen yatay bir nefe sahiptir. Yatay 
nefte maksure kubbesiyle bunun solunda 
yer alan ikinci bir kubbe daha vardır. Avlu
nun ibadet mekanının karşısına gelen re
vakında mihrapla aynı eksende yer alan 
bir birimin üzeri de kubbeyle örtülüdür. 
Muvahhidler devrinde Mağrib mimarisi 
için önem arzeden örneklerinin başında 
Xl!. yüzyılın sonlarına tarihlenen Rabat 
şehrinin surları ve kapıları gelmektedir. 
Babü'l-Udaye kabartma tezyinatı ve de
ğişik görünümüyle göz alıcı bir eserdir. 
Rabat'taki Babü'r-Ruvah ve Merakeş'teki 
Bab Agnav iki kuleyle müdafaa edilen ve 
içinde karmaşık bir planı olan müstah
kem kapılar olup özellikle kabartma ve 
mimari unsurlarla meydana getirilmiş 
tezyinatlarıyla tanınmıştır. 

4. Meriniler Dönemi (1196-1465). Bu 
dönemde daha önceki devrin büyük ve 
sade binalarından farklı olarak küçük öl- · 
çülerde eserler yapılmış olmasına rağ-
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men çok zengin bir tezyinat benimsen
miştir. Tilimsan yakınlarında Mansüre'de 
Ebu Ya'küb Yusuf tarafından 702 ( 1303) 
yılında inşasına başlanan ve ancak otuz 
yıl sonra tamamlanabilen Mansüre Ca
mii hiç şüphesiz en önemli Merlnl cami
lerinden biridir. Harap durumda olan ya
pı, mihrap duvarına paralel üç yatay nef 
ve bu n efiere dikey olarak uzanan on üç 
diknefli plana sahiptir. Mihrabın önünde 
üçer nefin kesiştiği alanda kare bir mak
süre vardır. Mihrab ekseni üzerinde 40 

m. yükseklikteki minare altında yer alan 
cümle kapısı ile dikkat çekicidir. Minare 
üstünde Merlnl mimarisi için alışılmış 
olan zengin çini tezyinatın izlerini göste
ren çini parçaları bulunmaktadır. Merlnl 
cami mimarisi için dikkat çekici bir diğer 
örnek olan Tilimsan yakınlarındaki, Ebü'l
Hasan el-Merlnl tarafından inşa edilen 
Sldl BQ Medyen Camii (Ubbad), Sldl BQ 
Medyen Türbesi'yle irtibatı bulunan bir 
eserdir. 739 (1339) tarihli cami mukar
naslı ku b besi, zengin stuko ve çini tezyi
natıyla göz doldurmaktadır. Merlnl mi
marisinin özelliği olan zengin tezyinatın 
en üst seviyeye çıktığı eserler medrese
lerdir. Fas'ta çok sayıdaki Merlnl medre
seleri arasında özellikle ikisi çok meşhur
dur. 723-725 (1323-1325) yıllarında Ebu 
Said Osman'ın yaptırdığı Attarln Medre
sesi, içindeki mescidi ve revaklı avlusuyla 
Mağrib medreselerinin en güzel örnekle
rinden olup ihtişamlı tezyinatı, oyma ah
şap çatısı ve bronz kapı kanatlarıyla eş
sizdir. Merlnl mimarisinin olduğu kadar 
Mağrib mimarisinin de baş eserlerinden 
olan BQ İnaniyye Medresesi de en güzel 
örneklerdendir. 751-756 (1350-1355) yıl

larında Ebü inan el-Merlnl tarafından in
şa ettirilen medrese geniş bir avlu etra
fında teşekkül etmiş bir plana sahiptir. 
Kıble tarafında bulunan mescid beş ke
merle kıble duvarına paralel iki nefe ay
rılmıştır. Önünden geçen bir su kanalı ile 
mescid avlunun bütünlüğüne çok değişik 
bir biçimde katılmaktadır. Su kanalı ve 
havuzuyla tam bir Endülüs havası taşıyan 
mermer kaplamalı avlunun yanlarında 
oymalı paravanlar ve kapılarla gizlenmiş 
öğrenci odaları, yan kısımların ortasında 
sağ ve solda olmak üzere iki dershane 
mevcuttur. Bu dershanelerin üstü kabur
ga kemerli ahşap kubbelerle örtülüdür. 
Çini, stuko, mermer ve ahşap malzemey
le yapılan , mukarnaslı ve değişik kabart
ma desenierin hakim olduğu medrese ay
nı zamanda cuma camisi olarak da kulla
nılmak üzere inşa edilmiştir. Günümüze 
çok sayıda örneği gelen M erini türbelerin-
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den en önemli ve değişik olanı hüküm
darların türbelerini ihtiva eden Şellah 
Külliyesi'dir. Ebü Ya'küb Yüsufun vefatı
nın ardından 71 O' da (131 O) yapımına baş
lanan külliye, Ebü'l-Hasan el-Mansür- Bil
lah tarafından 739 (1338-39) yılında ta
mamlanmıştır. İslam mimarisi içinde bu 
tür türbe teşkilatlarının en değişik örnek
lerinden biri olan eser bir zaviye, iki cami, 
minareler ve defin için ayrılmış değişik 
bölümlerden meydana gelmiş olup hariç
ten ağır bir askeri tahkimata sahip du
varlarla çevrelenmiştir. Külliyenin dışarıy
la irtibatını sağlayan kapı da Mağrib as
keri mimarisinin özelliklerini taşımakta
dır ve heybetli iki yuvarlak kule arasında 
yer alan sivri kemer li bir giriş olarak ya
pılm ıştır. M erini askeri mimarisi için fikir 
verebilecek olan bu külliyeden başka en 
güzel örnek olarak Fas'taki Babü'l-Mah
zen'i zikretmek mümkündür. 

S. XVI. Yüzyıl ve Sonrası. XVI. yüzyıl 
başlarından itibaren Mağrib İslam sana
tı iki bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan biri. 
1 S 11 'den itibaren 1830 yıllarına kadar 
Osmanlı idaresi altında kalan Libya, Tunus 
ve Cezayir'deki mahalli anlayışla Osmanlı 
anlayışının teması neticesinde ortaya çı

kan sanat çevresi dir. Diğeri ise bu çevre
nin d ışında daha batıda kalan ve Endü
lüs etkileriyle kendi geleneksel anlayışını 
devam ettiren Fas'tır. Fas'ta yapılan bazı 
eserler bu devrin temsilcisi olarak göste
rilebilir. Fas, XVI. yüzyıldan başlayarak ön
ce Sa'dl şerifleri ve ardından Filaliyye (Aie
viyye) hanedanı tarafından yönetilmiştir. 
Sa'dl şerifleri devri mimari faaliyeti için
de en dikkat çekenlerden biri, Karaviyyln 
Camii avlusuna eklenen ve Beni Ahmer 
devri Endülüs sanatının takipçisi olan iki 
köşk ve kanallarla bağlı havuz teşkilatı dır. 
Bunun dışında, 972 (1564-65) yılında Mev
lay Abdullah'ın Merakeş'teki Bin Yüsuf 
Medresesi'nde gerçekleştirdiği tadilat ve 
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tamirat önemlidir. Bu esnada yapılan oy
ma stuko ve çini mozaik süslemeler Me
rini anlayışı ile Endülüs sanat üslübunu 
takip etmektedir. Aynı anlayışı gösteren 
tezyinatıyla göz dolduran Sa'dller Türbesi 
(Darlhu's-Sa'diyyln) Sa'dl şerifleri devrinin 
en önemli eserlerinden biri olup Mera
keş'te bulunmaktadır ve 986 ( 1578) ta
rihli Muhammed eş-Şeyh ile Ahmed el
Mansür tarafından yaptırılan türbeden 
gelişen bir külliyedir. On iki sütunlu türbe 
mekanı ve ona bağlı mescidden meydana 
gelen ikinci bölüm 1 O 12 ( 1603) yılında ta
mamlanmış olup zengin ahşap, çini ve 
stuko tezyinatıyla gaz doldurmaktadır. 

Aleviyye hanedam sanatı için fikir vere
bilecek mimari eserlerin başında Mevlay 
İsmail'in başşehri Miknas'ta bulunan ya
pılar gelmektedir. Ağır bir askeri tahki
mata sahip üç kat surla çevrili şehrin ka
pıları ve içinde bulunan saray önemlidir. 
Şehir dahilinde ayrıca bir cami ve Mevlay 
İsmail'in türbesi mevcut olup şehir depo
ları , ahırları, garnizon mahalleri, .hapisha
ne! eri ve geniş bahçeleriyle bir bütün 
teşkil etmektedir. Camide çini ve stuko 
tezyinat dikkat çekicidir. Şehir, XVII. yüz
yılın sonundan XVIII. yüzyılın başlarına 
kadar devam eden bir sürede meydana 
gelmiştir. 

Osmanlı idaresi altında gelişen Mağrib 
eserleri arasında, 1613-1631 yıllarında 
Hammüde Paşa tarafından yaptırılan 
Kayrevan'daki Sldl Sahib Türbesi 'yle Tu
nus'taki 1655 tarihli Hammüde Paşa Ca
mii ve Türbesi dikkat çekicidir. Cami ha
rimi m ihraba dik yedi nefli olup bunlar 
mihrap önünde yatay bir nefle kesilmiş
tir. Türbe kare planlı ve sivri çatı lıdır (bk. 

HAMMÜDE PAŞA CAMii ve TÜRBESİ ). Tu
nus'ta Osmanlı devri eserleri arasında 
önemli bir yeri olan diğer bir yapı da 1 086 
(1675) tarihli Sldl Mahrez Camii'dir (bk. 
sioi MAHREZ CAMii). Cezayir'de bulunan 



Dalyan Camii mahall1 anlayışla Osmanlı 
sanatının bir arada bulunduğu önemli 
eserlerdendir. Mihrap istikametine dikey 
uzanan üç bölümden meydana gelen ca
minin mihrap önündeki bölümden önceki 
orta kısmının üstünü Osmanlı tipi bir kub
be örtmektedir. Caminin minaresi tama
men mahall1 görünüştedir. 

Mimari Tezyinat ve Küçük El Sanatla

rı. Mağrib mimarisinin tezyinat anlayışı , 

mahalli anlayışın Tunus üzerinden Abbas! 
mimarisinin tezyinatıyla ve Endülüs mi
marisinin kendi tezyinl anlayışından te
sir aldığı bir çevrede meydana gelmiştir. 

Mağrib mimarisinin tercih ettiği tezyinl 
unsurlar için kullanılan malzeme genel
likle stuko ve taş oymalardır. Bunların ar
dından ahşap malzemenin boyalı ve kak
malı oymalarla kullanıldığı görülmekte
dir. Diğer bir tezyinl malzeme olarak çini
ler erken devirde daha sınırlı biçimde kul
lanılırken ikinci devirde büyük bir önem 
ve yaygınlık kazanmış, Mağrib mimarisi
nin stukoyla birlikte en çok kullanılan tez
yinl malzemesi haline gelmiştir. Mağrib 
mimari geleneğini sürdüren çevrelerde 
bugün dahi çini önemini korumaktadır. 

Mimari tezyinatı iki devrede ele almak 
mümkündür : M erini devrine kadar geçen 
süre (VIIl-Xlll. yüzyı ll ar). Merlnller devri 
ve onları takip eden dönem (Xlll. yüzy ıl

dan sonra). İlk devrin en önemli temsilci
lerinden olan Ağiebi mimarisi genel ola
rak sade ve süssüz ihtişamlı dış cep h eler, 
mihrap. minber ve maksüre kısmında 
ağırlık taşıyan taş. stuko, çini. ahşap oy
ma ve kabartma tezyinatıyla dikkat çe
ken eserlerle temsil edilmektedir. Ayrıca 
at n alı biçimi ve çok dilimli kemerierin 
kullanımıyla mimari tezyinat zenginleş
tirilmiştiL Ağiebi mimarisinin de kabul 
ettiği sade dış cepheler ve bina içinde 
mihrabın önemini belirtmek için bu ke
simde tezyinatın ağırlık taşıması bütün 
Mağrib mimarisinin tercih ettiği bir hu
sus olmuştur. Bu durum Fatıml, Zir! ve 
Hammad! anlayışında da kendini göster
miş olup sade, vakur dış cephelerde dikine 
uzayan at nalı veya yuvarlak kemerli niş
lerin kullanımıyla dikkat çeken yeni bir 
anlayış doğmuştur. Fatımiler ve mütte
fiklerinin mimari anlayışına hakim olan 
en dikkat çekici husus zafer takı biçimin
de cümle kapılarında kendini göstermiş
tir. Mağrib mimari anlayışının sadeliğe 
önem veren tavrı Murabıtlar ve Muvah
hidler devrinde en üst seviyesine çıkmış
tır. Murabıt mimarisi için daha zengin 
olan tezyinl hususiyetler, Muvahhidler'in 
"geniş tezyinat" (ge niş stil) olarak adlandı-

rılan geniş mimari elemanların kullanıl
masıyla sağlanan süslemesiyle yer değiş
tirmiştiL Murabıt mimarisinde lüks stuko 
tezyinat maksüre kubbelerinde kaburga 
tonozlarla birlikte yer alırken Endülüs'ten 
alındığı belli olan mukarnaslı kubbeler de 
mimariye girmiştir. Bunun dışında, at nalı 
veya sivri uçlu kemerierin yuvarlak ke
merlerle birlikte kullanıldığı binaların dış 
cephelerinde aynı tip kemerierin tezyinl 
olarak kullanımı yaygınlaşmış. bu tip ke
merlere sahip pencereler ve nişler görül
meye başlanmıştır. Mimari elemanların 
tezyinl hususiyet kazanarak binaların 
bütün süslemesine temel teşkil etmesi 
özell ikle Muvahhidler tarafından teşvik 
edilmiş ve dış cephelerde kapılar ve pen
cerelerin etrafında olduğu gibi devasa 
minarelerin cephelerinde de kendini gös
termiştir. 

Mağrib mimarisinin tezyinl bakımdan 
ikinci dönemi Merlnller'le başlamıştır. 
Tamamen Endülüs'ün muhteşem tezyi
ni malzemeleri ve bu malzemelere biçim 
veren anlayışına açılan Merlnl eserleri 
mukarnaslı ve kaburga tonozlu kubbe
lerden başka avlu cepheleri, oda içieri ve 
diğer mimari bölümlere yayılan stuko ve 
çini tezyinatıyla göz alıcı bir hususiyet ka
zanırken ahşap oyma örtü sistemlerin
deki zengin boya, kakma ve madeni kap
lama unsurlar da çoğalmıştır. Mukama
sm tezyinl eleman olarak hakim bir unsur 
olduğu bu dönemde oyma stukolar ve 
sırlı mozaik çiniler gösterişli mekan te-

Tilimsan Ulucamii'nin minaresi 
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şekkülüne sebep olmuştur. Bu zenginlik 
ve lüksün tezyinata hakim olduğu anlayış 
Sa'dl şerifleri ve Aleviyye devirlerinde de 
mevcut olup halen varlığını devam ettir
mektedir. Fas merkezli bu sanat muhit
leri dışında kalan Osmanlı idaresindeki 
bölgelerde de çok renkli tezyinl unsurla
ra duyulan alaka kendini göstermiş olup 
özellikle renkli mermer ve çinilerin kul
lanıldığı eserlerle temsil edilen bir tezyi
nat hakimiyetini sürdürmüştür. 

Mağrib'de el sanatları sahasında önem
li bir faaliyet ve aynı zamanda önemli bir 
alaka mevcuttur. Fas'ta görüldüğü gibi 
şehirlerde yaşayanlarla bedevi hayat sü
ren kabHelerin el sanatları kendine has 
nitelikler taşımaktadır. Bu durum bütün 
Mağrib el sanatları için geçerlidir. Tarih 
boyunca Mağrib el sanatları bu medeni 
ve bedevi cemaatlerin arz ve taleplerine 
cevap verecek bir temayüle sahip olmuş
tur. Mahalli Serberi ruhunun hakim oldu
ğu bedevi eserleriyle Endülüs sanatının 
derin etkilerini taşıyan şehirli sanatkar
ların yaptığı eserler bu farklı temayülleri 
çok güzel yansıtmaktadır. Özellikle Fas'ta 
çinicilik önemli bir faaliyet alanı bulmuş
tur. Endülüs'teki atölyelerde geliştirilen 
çinicilik daha sonra Fas'ı etkilemiştir. Ye
şil rengin genel olarak hakim olduğu çok 
renkli mozaik ve kara çinilerle süslü bina
lar bu çevrenin alışılmış geleneksel ruhu
nu aksettirir. Çiniciliğe bağlı olarak geli
şen seramik ve çömlekçilik önemli ölçüde 
Endülüs'le irtibatlı olup Suriye, Irak, İran 
ve Mısır'da yapılmış olanlardan da etki
ler almış bulunmaktadır. Fakat mahalli 
anlayış bütün tesirleri birleştiren en 
önemli amil olarak mevcudiyetini göster
mektedir. Beyaz. mavi, yeşil ve kahveren
gi gibi renklerin hakim olduğu seramik 
eserlerin en tanınmışları beyaz üzerine 
mavi renkte yapılmış olup geometrik ve 
bitkisel desenlerle yazı. işaret ve şekille

rin bulunduğu örneklerdir. Dokumalar, 
halılar ve kilimlerle birlikte tanınmış sa
nat kollarından biri de sepetçilik olmuş
tur. Madeni el sanatları içinde bilhassa 
kuyumculuk çok gelişmiştir. Ahşap oyma
cılık ve mobilyacılığın da önem taşıdığ ı 

Mağrib el sanatlarının en meşhurlarından 
biri de dericilik olup özellikle kunduracı
lığıyla Fas büyük bir övgü kazanmıştır. 
Mağrib sanat ve kültür mirasının bugün
kü sahipleri olan Fas, Cezayir, Tunus ve 
Libya, bağımsız devletler olarak sanat 
miraslarıyla irtibatlarını sürdürmelerine 
rağmen dış dünyaya açık canlı bir sanat 
faaliyetini desteklemektedir. 
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~ A. ENGIN BEKSAÇ 

L 

MAGRİBİ, Ahmed Kehattii 
C.s!.f.o # ..~.cı.> i) 

(ö. 849/1445) 

Hindistanlı mutasavvıf. 
_j 

737'de (1336) Delhi'de varlıklı bir aile
nin çocuğu olarak doğdu. Menkıbeye gö
re henüz dört yaşında iken aniden çıkan 
bir fırtına yüzünden yolunu kaybetmiş, 
tüccarlar tarafından bulunarak silsilesi 
Medyeniyye tarikatının kurucusu EbG 
Medyen'e ulaşan Baba İshak-ı Mağribl adlı 
bir şeyhin dergahına getirilmiş, bu der
gahta eğitim görerek büyümüş. on iki 
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yaşlarında Delhi'ye yaptığı bir ziyaret es
nasında kardeşleri onu tanıyarak kendisi
ni götürmek istemiş. ancak Ahmed bunu 
kabul etmemiştir. 

Mağribl yirmi beş yaşına gelince Baba 
İshak tarafından halife tayin edildi. 776'
da (1374-75) şeyhinin ölümü üzerine onun 
yerine geçti ve kırk gün inzivaya çekildik
ten sonra Delhi'deki Han-ı Cihan Camii'ne 
yerleşti. On iki yıl boyunca zahidane bir 
hayat sürdü ve arkasından hacca gitti. 
Hac dönüşü Irak ve İran'a uğradı. 800 
(1398) yılında Timur ordusu Delhi'ye sal
dırdığında müridleriyle birlikte bir eve 
hapsediidiyse de Timur tarafından ser
best bırakıldı. Mağribl Timur'dan büyük 
saygı gördü, daha sonra onunla birlikte 
Semerkant'a gitti. Gucerat'a dönmeden 
önce Horasan'ı ziyaret etti. Hindistan dö
nüşünde Serhiz şehrin e yerleşti. Gucerat'
ta bağımsız bir devlet kuran Sultan Mu
zaffer Şah kendisine iltifatta bulunarak 
müridi oldu. Sultanın yaptığı bağışların 
çok büyük miktarlara ulaştığı. şeyhin bun
ların dağıtılması için özel bir kişiyi görev
lendirdiği kaydedilmektedir. Muzaffer 
Şah'ın ölümü üzerine yerine geçen Ahmed 
Şah ve onun ardından Muhammed Şah 
da Mağribl'ye mürid oldu. Mağribi ileri bir 
yaşta Serhiz'de vefat etti. Kabri üzerinde 
Muhammed Şah'ın ( 1442-1451) inşasına 
başladığı türbe ve cami Kutbüddin Ah
med Şah zamanında· (1451-1458) ta
mamlanmış. ayrıca bir imarethane yap
tırılmıştır. 

Semaı seven ve sema meclislerine katı
lan Mağribl'nin semaın şeriata aykırı olup 
olmadığı hususunda Horasanlı alimlerle 
yaptığı bir tartışmada onları ikna ettiği, 
bizzat kendisinin sema meclislerinde ka
valla Hindular'ın "doha"larını icra ettiği. 
bununla beraber Hindular'a karşı bir 
husumeti bulunduğu nakledilmektediL 
Mağribl'nin Farsça sözleri ve menkıbeleri 
bir müridi tarafından Melfı1?-fıt-ı A~

med-i Magribi adı altında bir eserde 
toplanmıştır (Storey, 1/2, s. 953). Aynı za-

Ahmed 
KehattO 
Mağribi'nin 

türbesi

Serhiz 1 
Hindistan 

manda bir şair olan Mağribl'nin Melfı1-
?-fıt'ta bazı şiirleri yer almaktadır. Ahmed 
Şah'a sunduğu bir risaleyi EbG Hamid b. 
İbrahim Şer~-i Risfıle adıyla şerhetmiş
tir. 
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Iii RızA KURTULUŞ 

r 
MAGRİBi, Molla Muhammed 

-, 

L 
(bk. şiRiN MAGRİBI). 

_j 

r 
MAGRİBILER 

-, 

( .sı..f.oJ' ~) 
IV-V. (X-Xl.) yüzyıllarda 

vezir, katip ve müdebbir olarak 
çeşitli islam hanedanlarının 
hizmetinde bulunan bir aile. 

L _j 

Fars kökenli ve Şii olan ailenin Mağribi
ler (Benü'I-Mağribi) olarak adlandıdlması
nın sebebi, atalarından Ebü'I-Hasan Ali 
b. Muhammed b. Yusuf'un, Abbas! Dev
leti'nin batı bölgelerinin haracının toplan
masından sorumlu Dlvanü'l-mağrib'de 
görev yapmış olmasıdır. Onun. Basra'dan 
Bağdat'a gelerek Dlvanü'l-mağrib'de 
vazife almasının dışında hayatı hakkında 
bilgi yoktur. Bu divan Abbas! Halifesi 
Müktefı-Billah döneminde (902-908) or
taya çıktığından Ebü'I-Hasan'ın Müktefi
Billah'ın veya ondan sonraki halifeie-rin 
hizmetinde bulunduğu söylenebilir (İb
nü'I-Adim, ·augyetü't-taleb, VI, 2532, 
2535; Makrlzl, II. 157). 

Mağribller'in Ebü'I-Hasan'dan sonraki 
tanınmış simaları şunlardır: Ebü'I-Kasım 

Hüseyin b. Ali (ö. 354/965'ten sonra). Ba
bası Ebü'I -Hasan Ali'nin görev yaptığı 
Bağdat'ta doğdu . Burada çeşitli idari gö
revde bulundu. Dönemin Abbas! sarayının 
en etkin şahsiyeti olan Muhammed b. Ya
küt'un emrinde müdebbir olarak çalıştı. 


