SEDILLOT, Lou is Pierre Eugene Amelie
ha sonra Uluğ Bey'in zlcine dair mukaddirnesi olan ve en önemli eserlerinden birini teşkil eden ProJegomi'mes des tables astronomiques d'Oloug-beg adlı kitabını (HI, Paris 1846-1853), ardından en
ünlü eseri Histoire des arabes'ı (Paris
1854) yayımladı. Ali Paşa Mübarek'in ljulaşatü tdriJ.Ji'l-'Arab adıyla Arapça'ya çevirdiği (Kahire 1309) Histoire des arabes,
müslümanların bilim ve sanat alanına yaptığı katkıları gözler önüne sermesi bakı
mından önemlidir. Ayrıca bu eserinde, XVI.
yüzyılın ünlü astronomlarından Danimarkah 'JYcho Brahe'nin çeşitierne veya deği
şim (variation) diye adlandırdığı ayın üçüncü eşitsizliğinin X. yüzyıl astronomlarından
Ebü'l-Vefa ei-BQzcanl tarafından bilindiği 
ni ve Hipparchos'un (ö. m.ö. 120) bulduğu ekinaksların presesyonu (ılım1arın öncelimi) hareketinin astronomi tarihi açısın
dan önemini gösterdi. 1865 yılında basılan

Memoire sur l'origine de nos chiffres
adlı çalışmasında Araplar'ın

dediği rakamların aslında

Hint rakamı
Roma rakamla-

rının

abaküs sisteminde kullanılan kısalt
ileri sürdü (çalışmaları
nın bir listesi için bk. Dugat, 1, 132- I 39).
Sedillot babasının sağlığında bastırmadı
ğı bütün eserlerini de yayımiarnıştır (bk.
maları olduğunu

çıkardıklarını

ve ayın düzensiz hareketleriönemli bulgular elde ettiklerini
göstermiş, Ortaçağ boyunca müslümanların bilime yaptıkları hizmetlerin ne derece büyük olduğunu kanıtlamıştır.
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SEDILLOT, Jean-Jacques Emmanuel).

Sedillot, müslümanların bilimsel faaliyetlerinin önemini vurgulayan ve bu anlamda Batı'da pek çok çalışmanın temelini oluşturan bir şarkiyatçıdır. Eserlerinde müslümanların sadece Antik Yunan'ın
bilimsel ve felsefi kaynaklarını Arapça'ya
çevirerek değil aynı zamanda bunlara yaptıkları katkılarla da bilime büyük hizmetler verdiğini ortaya koymuştur. Mesela onların astronomide gök cisimlerinin hareketlerini, ekinaksların presesyonunu ve ekliptiğin eğimini daha dakik biçimde belirlediklerini, güneşin apoje hareketini ortaya

ilişkin
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Osmanlı

revaklı

avlusundan
bir görünüş

hakimiyeti sırasında güneybatı
harim ve avlu boyunca
genişletilen camide duvardan çıkintılı payeler, kırk dört sütun ve ortada "T" kesitli üç paye ile taşınan ek bölümün üzeri
at nalı kemeriere oturan çapraz tonaziarla kapatılmıştır. İlk yapının hariminden bu
eklenen bölüme açılan kemerli açıklıklar
beş sıra halinde yan yana üçer sütunlu
taşıyıcılara sahiptir. Mihrap önü kubbesinin kasnağı ile duvarların üst bölümüne
açılan az sayıdaki düz atkılı pencerelerden
ışık alan iç mekan oldukça karanlıktır. Caminin hariminde duvarlarda ve üst örtüde
süsleme unsuru yoktur. Harimde 60 cm.
genişliğindeki kare kaideler üzerine oturan mermer sütunların değişik başlıkları
ve yükseklikleri bunların farklı dönemlere
ait olduğunu gösterir. Roma ve Bizans yapılarından devşirilen farklı boylardaki sütun başlıklarında iri kıvrımlı yapraklar, delikli kenger yaprakları ve kenarlarında volütlerin yer aldığı kompozit (karma) örneklerin yanı sıra Osmanlı döneminde Tunus
yapılarında kullanılan yanları hafif iç bükey, ortası yüzeyden taşkın küçük yaprak
şeklinde düzenlenmiş şekiliere de rastlanmaktadır. Başlıkların üzerinde yine bölgenin diğer yapılarındaki gibi yüksek tutulan
duvarı kaldırılarak

_j

Ağiebiier döneminde Kadı Ali b. Salim elCi binyani tarafından 23S'te (849) yaptırı
lan cami Zirller devrinde 370 (980) ile 388
(998) yıllarında tamir edilmiş, Xl. yüzyılda
İbn Yem!QI el-Bergavatl tarafından minaresi yenilenmiş ve Osmanlı döneminde
1172'de ( 1758) genişletilmiştir. İlk yapı,
zemini düzgün taşla döşenmiş revaklı bir
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pılardan sağlanmaktadır.

IX. yüzyılda

Tunus'un Sefakus şehrinde
inşa edilen cami.

iç avlu ile bunun güneydoğu yönüne eklenen ibadet mekanından meydana geliyordu. Güneybatısına boydan boya eklenen
bölümle yapı yaklaşık revaklı avlusu ve harimi kadar genişletilmiş, böylece caminin
iç mekan genişliği bugün 47 x 40 metreyi
bulmuştur. Mihrap yönünde Tunus camilerinde sıkça rastlanan dıştan girişi olmakla beraber bir kapı ile harime de bağlanan,
görevlilere ait birimler yer almıştır. Kuzeybatı cephesinin ortasında minare bulunmaktadır. Şehrin eski kesimindeki dar
sokaklar arasında düz bir blok şeklinde temiz bir taş işçiliğine sahip cami. sade dış
cepheleri yanında kademeler halinde yükselen kare gövdeli minaresiyle dikkati çekm ektedir. Sekiz kapıdan girilen cami batı
köşesindeki kademelenme sebebiyle düzgün bir dikdörtgen plan göstermernektediL Caminin ilk bölümü dört yönden revaklarla çevrilmiş avlu ile buna bitişik harim kısmından oluşmaktadır. Burada harim, at nalı kemerlerle birbirine bağlanan
yirmi beş sütun ve avlu yönünde farklı kesitlerde sekiz paye ile taşınan çapraz tonozlarla örtülmektedir. Orta eksenin avluya açılan ucu ile mihrap önü birer kubbe
ile örtülmüştür. Avludan harime geçiş günümüzde revakların gerisindeki ahşap ka-
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bir impost (ikinci bir başlık veya başlık
üzerindeki yastık taşı) bölümünden sonra
üst örtüye geçilmektedir. Kemerler birbirine demir gergilerle bağlanmaktadır.
Caminin

yüzyıldaki

yenileme ile günümüze
ve avlunun batı revakları içine açı 
lan sade bir kapıdan geçilen 7,5 m. geniş
liğindeki minare kare gövdelidir. Revakların çatısı üzerinde üç kademe halinde daralarak yükselen minare kesme taş malzeme ile yapılmış. yüksek tutulan gövdenin kıble yönüne dilimli at nalı kemerli iki
pencere açılmıştır. Üstte farklı düzenlenmiş bordürler yer almaktadır. Aradaki kıl
rı karakterli bir yazı kuşağından sonra küçük dendanlardan oluşan bir süsleme gövdeyi taçlandırmıştır. Gövdenin üzerinde yine üst bölümü benzer şekilde düzenlenmiş olan ve kısa tutulmuş petek, daha sonra dört yöne at n alı kemerler le açılan ve
sembolik küçük bir kubbe ile son bulan
ulaşan

kıble duvarında

iki mihrap buBunlardan doğudaki ilk yapı
ya ait olup 2,20 m. genişliğinde ve 1.1 Om.
derinliğinde, at nalı kemerli oldukça sade
bir niş şeklindedir. Caminin büyütülmesi
sırasında eklenen sağdaki diğer mihrap
ise 1.70 m. eninde ve 1 m . derinliğinde
olup zengin süslemeleriyle dikkat çeker.
Yanlardaki sütunçeler üzerinde yükselen
at nalı kemerli mihrabın kemer alınlıkları
ve bunun üst kısmı stilize bitki kompozisyonlarından oluşan çinilerle kaplanmıştır.
Sarı ve bordo renklerle boyanan. uçları yarım daire kaz ayağı motifleriyle süslenen
kavsaranın alt bölümünde kufı hatlı tamir kitabesinde 1172 (1758) tarihi okunmaktadır. Bunun alt bölümü içieri boş bı
rakılmış ince uzun nişlerle doldurulmuş
tur. Orta bölümdeki payelerden birine yaslanmış olan ahşap vaaz kürsüsü sarı, yeşil. mavi ve kırmızı renklerde kalem işiyle
bezeli dir.
lunmaktadır.

Caminin en fazla ilgi çeken yerlerinden
biri kuzeydoğu cephesidir. X. yüzyıldaki
tamirler sırasında şekillendiği tahmin edilen bu cephe, düz atkılı kapıları üstten çevreleyen kadem eli at nalı kem erlerle bunların arasında yine at nalı kemerli pencere
ve nişlerden meydana gelmektedir. Kapı
ların üstünde boş bırakılmış alınlıkları kuşatan kemerlerden en dıştakiler ve pencere kemerleri küçük kare çıkmalarta belirlenen konsollarla sınırlandırılmıştır. Kapı açıklıklarının üzerinde, kemer içlerinde
ve bunların arasındaki yüzeyler. çoğu okunamayacak haldeki kitabelerle stilize bitki kompozisyonlarından oluşan devşirme
malzemeyle süslenmiştir. Dışa düz atkılı
kapı ve pencerelerle açılan caminin diğer
cephelerinde ise düzensiz biçimde yerleş
tirilmiş devşirme malzemeler mevcuttur.

şerefe bulunmaktadır.

Sütun ya da ayakların taşıdığı at nalı kemer!erin üstündeki kubbe ve tonazlardan
o l uşan üst örtüye sahip çok birimli planı
ile Sefakus Ulucamii'nde Tunus'taki camilerde sıkça kullanılan bir düzenleme görülmektedir. Özellikle mihrap bölümüyle
avluya bakan köşenin üzerinin kubbe ile
örtütmesi ve avluya açılan revakların kemer aralıklarının kapı şeklinde düzenlenmesi daha önce Kayrevan'daki Sldl Ukbe
ve Zeytune camilerinde görülmektedir. Ge-

net düzenlemesi ile Sldl Ukbe Camii minaresine benzeyen Sefakus Ulucamii'nin
minaresinin gövde ve petek bölümündeki
kufı yazı ve süslemeler Kusurüssaf'ta bulunan Sldl Ali Mahcub Zaviyesi'nin (XVIII.
yüzy ılın ikinci yarı s ı) minaresinde de aynen uygulanmıştır.
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Ebu İshak Burhanüddin İbrahim
b. Muhammed b. İbrahim es-Sefakusi
(ö. 742/ 1342)
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KADİR PEKTAŞ

Tefsir ve n ahiv alimi.
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Zehebl'nin kendisinden işittiğine göre
698 (1298-99) yılı başlarında doğdu. Bu tarih 697 olarak da zikredilmiştir. Nisbesinden anlaşılacağı üzere doğum yerinin Tunus'un güneyinde yer alan Sefakus olması
ihtimal dahilinde olup Mağribl nisbesiyle
de anılmıştır. Bazı eski ve yeni kaynaklarda Sefakus kelimesinin ilk harfi "sad" ile
yazılıyorsa da Safedi kelimenin "sin" ile
( ı.s-Jliı..l l) yazılacağını belirtmişti r. Sefakus{ Cezayir'deki Bicaye'ye giderek Ebu Ali
N asırü dd in Mansur b . Ahmed ez-Zevav'i'den ders aldı. Ardından hac maksadıyla
çıktığı seyahat esnasında Kahire'de Ebu
Hayyan ei-Endelüsl ve diğer bazı alimierin derslerine katıldı. Bu tahsil döneminin hacdan sonra gerçekleşmiş olması da
muhtemeldir. 738 (1337-38) yılında kardeşi Şemseddin Muhammed'le birlikte Dı
maşk' a gitti ve orada Zeyneb bint Kemal,
Ebu Bekir b. Muhammed b. Anter es-Süleml, Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl ve
Zehebl gibi alimierin derslerini dinledi. Fezail ve i'rabü'l-Kur'an alanlarında ihtisas
kazandı. Fıkıh ilmiyle de ilgilenen ve Maliki mezhebine göre fetva veren Sefakusl
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