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bir impost (ikinci bir başlık veya başlık 
üzerindeki yastık taşı) bölümünden sonra 
üst örtüye geçilmektedir. Kemerler birbi
rine demir gergilerle bağlanmaktadır. 

Caminin kıble duvarında iki mihrap bu
lunmaktadır. Bunlardan doğudaki ilk yapı
ya ait olup 2,20 m. genişliğinde ve 1.1 O m. 
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 kompozis
yonlarından oluşan çinilerle kaplanmıştır. 
Sarı ve bordo renklerle boyanan. uçları ya
rım daire kaz ayağı motifleriyle süslenen 
kavsaranın alt bölümünde kufı hatlı ta
mir kitabesinde 1172 ( 1758) tarihi okun
maktadır. Bunun alt bölümü içieri boş bı
rakılmış ince uzun nişlerle doldurulmuş
tur. Orta bölümdeki payelerden birine yas
lanmış olan ahşap vaaz kürsüsü sarı, ye
şil. mavi ve kırmızı renklerde kalem işiyle 
bezeli dir. 

Caminin en fazla ilgi çeken yerlerinden 
biri kuzeydoğu cephesidir. X. yüzyıldaki 
tamirler sırasında şekillendiği tahmin edi
len bu cephe, düz atkılı kapıları üstten çev
releyen kademeli at nalı kemerlerle bunla
rın arasında yine at nalı kemerli pencere 
ve nişlerden meydana gelmektedir. Kapı
ların üstünde boş bırakılmış alınlıkları ku
şatan kemerlerden en dıştakiler ve pen
cere kemerleri küçük kare çıkmalarta be
lirlenen konsollarla sınırlandırılmıştır. Ka
pı açıklıklarının üzerinde, kemer içlerinde 
ve bunların arasındaki yüzeyler. çoğu oku
namayacak haldeki kitabelerle stilize bit
ki kompozisyonlarından oluşan devşirme 
malzemeyle süslenmiştir. Dışa düz atkılı 
kapı ve pencerelerle açılan caminin diğer 
cephelerinde ise düzensiz biçimde yerleş
tirilmiş devşirme malzemeler mevcuttur. 

Xl. yüzyıldaki yenileme ile günümüze 
ulaşan ve avlunun batı revakları içine açı 

lan sade bir kapıdan geçilen 7,5 m. geniş
liğindeki minare kare gövdelidir. Revakla
rın çatısı üzerinde üç kademe halinde da
ralarak yükselen minare kesme taş mal
zeme ile yapılmış. yüksek tutulan gövde
nin kıble yönüne dilimli at nalı kemerli iki 
pencere açılmıştır. Üstte farklı düzenlen
miş bordürler yer almaktadır. Aradaki kıl
rı karakterli bir yazı kuşağından sonra kü
çük dendanlardan oluşan bir süsleme göv
deyi taçlandırmıştır. Gövdenin üzerinde yi
ne üst bölümü benzer şekilde düzenlen
miş olan ve kısa tutulmuş petek, daha son
ra dört yöne at n alı kemerler le açılan ve 
sembolik küçük bir kubbe ile son bulan 
şerefe bulunmaktadır. 

Sütun ya da ayakların taşıdığı at nalı ke
mer!erin üstündeki kubbe ve tonazlardan 
oluşan üst örtüye sahip çok birimli planı 
ile Sefakus Ulucamii'nde Tunus'taki cami
lerde sıkça kullanılan bir düzenleme gö
rülmektedir. Özellikle mihrap bölümüyle 
avluya bakan köşenin üzerinin kubbe ile 
örtütmesi ve avluya açılan revakların ke
mer aralıklarının kapı şeklinde düzenlen
mesi daha önce Kayrevan'daki Sldl Ukbe 
ve Zeytune camilerinde görülmektedir. Ge-
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net düzenlemesi ile Sldl Ukbe Camii mi
naresine benzeyen Sefakus Ulucamii'nin 
minaresinin gövde ve petek bölümündeki 
kufı yazı ve süslemeler Kusurüssaf'ta bu
lunan Sldl Ali Mahcub Zaviyesi'nin (XVIII. 
yüzyılın ikinci yarıs ı) minaresinde de ay
nen uygulanmıştır. 
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SEFAI<USI 
( ~lQ..JI) 

Ebu İshak Burhanüddin İbrahim 
b. Muhammed b. İbrahim es-Sefakusi 

(ö. 742/ 1342) 

T efsir ve nahiv alimi. 
_j 

Zehebl'nin kendisinden işittiğine göre 
698 (1298-99) yılı başlarında doğdu. Bu ta
rih 697 olarak da zikredilmiştir. Nisbesin
den anlaşılacağı üzere doğum yerinin Tu
nus'un güneyinde yer alan Sefakus olması 
ihtimal dahilinde olup Mağribl nisbesiyle 
de anılmıştır. Bazı eski ve yeni kaynaklar
da Sefakus kelimesinin ilk harfi "sad" ile 
yazılıyorsa da Safedi kelimenin "sin" ile 
( ı.s-Jliı..l l) yazılacağını belirtmiştir. Sefaku
s{ Cezayir'deki Bicaye'ye giderek Ebu Ali 
Nasırüddin Mansur b. Ahmed ez-Zevav'i'
den ders aldı. Ardından hac maksadıyla 
çıktığı seyahat esnasında Kahire'de Ebu 
Hayyan ei-Endelüsl ve diğer bazı alimie
rin derslerine katıldı. Bu tahsil dönemi
nin hacdan sonra gerçekleşmiş olması da 
muhtemeldir. 738 (1337-38) yılında karde
şi Şemseddin Muhammed'le birlikte Dı
maşk'a gitti ve orada Zeyneb bint Kemal, 
Ebu Bekir b. Muhammed b. Anter es-Sü
leml, Yusuf b. Abdurrahman ei-Mizzl ve 
Zehebl gibi alimierin derslerini dinledi. Fe
zail ve i'rabü'l-Kur'an alanlarında ihtisas 
kazandı. Fıkıh ilmiyle de ilgilenen ve Mali
ki mezhebine göre fetva veren Sefakusl 
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18 Zilkade 742 (25 Nisan 1342) tarihinde 
Kahire'de vefat etti ve Babünnasr Kab
ristanı'na defnedildi. Bu tarih 743 olarak 
da kaydedilmiştir. 

Eserleri. 1. e1-Mücid fi i'rfıbi'1-Kur'fı
ni'1-mecid. Ebu Hayyan el-Endelüsl'nin e1-
BaJ:ırü '1-muJ:ıit adlı tefsirindeki i'rabü'l
Kur'an'la iligili bilgilerin tefsire dair açıkla
malardan ayıklanarak bir araya getirilme
siyle oluşturulan bir eserdir. Burhaned
din İbn Ferhun, kitabın Sefakusl'nin kar
deşi Şemseddin Muhammed'in iştirakiyle 
telif edildiğini söylüyorsa da ( ed-Dfbacü '1-
mll?heb, I, 279) Tinbüktl bu bilgiye güve
nilemeyeceğini, i'rabü'l-Kur'an konusunda 
Ebu Hayyan'nın kaynaklarda zikredilen iki 
talebesinden birinin Sefakusl, diğerinin 
Sernin diye bilinen Şehabeddin Ahmed b. 
Abdüddaim el-Halebl olduğunu, Sernin'in 
aynı konuda e1-Maşun ( ed-Dürrü 'l-maşün 
fi 'ilmi'l-kitabi'l-mübfn, Beyrut 1402/1982) 
diye adlandırdığı , Sefakusl'nin eserinden 
daha geniş bir çalışmasının bulunduğunu 
belirtmiş, dolayısıyla i'rabü'l-Kur'an'a dair 
çalışma yapan diğer alimle Sernin'in anla-

. şılması gerektiğine dikkat çekmiştir (Ney

lü'l-ibtihac, s. 43). Sefakusl başka kaynak
lardan ve özellikle Ebü'l-Beka el-Ukberl ile 
Mekkl b. Ebu Talib gibi alimierin eserle
rinden istifade ederek Kur'an'da i'rab ça
lışmalarına zenginlik katmış, gerekli na
killerden sonra yaptığı açıklamalarla ese
rini genişletmiş, bu arada kıraat mesele
lerini ele alıp zikrettiği çeşitli vecihleri sa
hiplerine nisbet etmiş ve Kur'an'ın tama
mının i 'rabıyla ilgili önemli bilgiler ortaya 
koymuştur. Çeşitli kütüphanelerde elliden 
fazla yazma nüshası bulunan ve Abdülke
rlm b. Muhammed b. Abdülazlz el-Ham
runl tarafından İJJ.tişaru İ'rabi'l-Kur'an 
adıyla kısaltılan eseri (Brockelmann, II, 350; 

el-Fihrisü'ş-şamil, ı. 389) Musa Muham
med ZenYn yayımiarnıştır (bk. bibl.). İbn 
Nasırüddin'e nisbet edilen MuJ.].taşaru 
İ'rfıbi'1-J~ur'fın 1i's-Seffı~usi adlı eser de 
Sefakusl'nin bu kitabının bir başka muh
tasarı olmalıdır (DİA, XX, 228) . z. et-TuJ:ı
ietü '1-vefiyye bi-me'fıni J:ıurufi'1- 'Ara
biyye. İki bölüm halinde düzenlenen na
hivle ilgili bir risale olup birinci bölümde 
harfler kendilerinden sonra gelen kelime 
veya cümle üzerinde amel edip etmeme
leri açısından (cer harfleri, cezmedenler, 
nasbedenler gibi) ele alınmış , ikinci bö
lümde taşıclıkları isimler bakımından (atıf, 
nida, istifham, istisna harfleri gibi) ince
lenmiş, konular açıklanırken ayet ve şiir
lerden bolca örnek verilmiştir (nşr. Salih 
b. Hüseyin el-Aid, bk bibl.). 3. ŞerJ:ıu'1-
MuJ.].taşar. İbnü'l-Hacib'in füru-ı fıkha da-
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ir e1-MuJ.].taşarü'1-fer'i adlı eserinin şer
hidir. 4. A./:ıkfımü'1-Kur'fın. Kaynaklarda 
zikredilmeyen eserin 758 ( 1357) yılında 
istinsah edilmiş bir nüshasının el-Hare
mü'n-Nebevl'de (nr. 228) bulunduğu be
lirtilmiştir ( el-Fihrisü'ş-şamil, I, 387). S. er
Ravzü'1-eric ii mes'e1eti'ş-şıhric. Satın 
alındıktan sonra içinde üzeri kapalı büyük 
bir havuzun bulunduğu tesbit edilen ara
ziyle ilgili olarak sorulan bir soru üzerine 
kaleme alındığı anlaşılan risalede müellif 
Maliki fakihlerine muhalefet etmiştir. 6. 
İsmfı'u'1-mü'e~~inin J.].alfe'1-imfım (son 
iki eser için bk. Ahmed Baba et-Tinbükt!, 
S. 42) . 
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Iii TAYYAR ALTlKULAÇ 

SEFARET 

(bk. ELÇİ). 

SEFARETNAME 
( J.ow)ı.;..,) 

Yabancı ülkelere gönderilen 
elçilik heyeti raporları. 

_j 

_j 

Devleti temsilen yabancı ülkelere gönde
rilen elçilere verilen sefir (çoğul u süfera) 
adı eski bir kullanımdır (Halll b. Ahmed, 
VII, 247). Arapça'da ilk dönemlerde elçi
ler veya elçilik heyetlerinin kendi görevle
riyle ilgili hazırladıkları resmi raporları ya
hut diğer bilgi ve izienimlerini içeren eser
ler için özel bir ad kullanılmadığı, bunların 
seyahatname türü içinde değerlendirildiği 
anlaşılmaktadır. Modern zamanlarda se
yahatname literatürü karşılığında edebü'r
rihle, edebü'r-rahalat, elçilikle ilgili yolcu
luklara da er-rihletü's-sifatiyye denilmiştir. 

Hz. Peygamber'in yabancı hükümdarla
ra gönderdiği elçilerin başlarından geçen 
olaylarla ilgili kendisine bilgi sundukları 
şüphesizdir. Ayrıca henüz merkezi devle
tin bünyesine girmemiş kabile temsilcile
rinin onları yollayan kabile reisierine söz
lü olarak bilgi verdiklerinde şüphe yoktur. 
Bu olaylarla ilgili bilgiler İslam tarih ve ha
dis kaynaklarında yer almakla birlikte bun
lar bir rapor gibi kaleme alınmış belgeler 
değildir. Daha sonraları yabancı ülkelere 
gönderilen elçilerin yola çıkışlarından baş
layarak gittikleri yerlerde şahit oldukları 
olaylar, geçtikleri bölgelerin coğrafyası ve 
insanları hakkında gözlemleri, yaptıkları 
görüşmeler ve siyasi hadiselerle ilgili ver
dikleri yazılı bilgiler geniş anlamda sefa
ret-name diye anılmıştır. Bu terim, Osman
lı tarihinin belli bir döneminden sonraki 
resmi elçilik raporlarıyla alakah olarak özel 
bir anlam kazanmışsa da bu uygulama
nın daha öncelere uzanan bir geçmişinin 
bulunduğu ve sadece Osmanlılar'a mün
hasır olmadığı anlaşılmaktadır. 

Endülüs Emevl Hükümdan ll. Abdur
rahman tarafından 208 (824) yılında Nor
manlar'a elçi olarak gönderilen şair Yahya 
b. Hakem el-Gazzal el-Bekrl onların adet
leri, kral ve kraliçesiyle ilgili izienimlerini 
anlatmış, İbrahim b. Ya'küb et-Turtuşl ad
lı bir yahudi 289'da (902) Kurtuba (Cordo
ba) hükümdarının elçisi sıfatıyla Alman im
paratoru Otto'yu ziyaret edip Alman ve 
Slav topraklarına dair gözlem ve izlenimleri 
hakkında bazı bilgiler vermiştir. Abbas! Ha
lifesi Muktedir-Billah tarafından İdil (İtil) 
Bulgar Hükümdan Almış Han'a yollanan 
heyet içinde yer alan İbn Fadlan'ın seya
hatnamesi, kısmen de olsa İslam tarihinde 
sefaretname türü eserlerin ilk örnekleri 
arasında sayılabilir. Bir saray görevlisi olan 
ve 331 'de (943) Buhara Samani emirinin 
kızını krallarına isternek üzere gelen Çin 
heyetini ülkelerine götürmesi için Nasr b. 
Ahmed tarafından rehber tayin edilen Ebu 
Dülef Mis'ar b. Mühelhil'in seyahatlerini 
anlattığı, risaleler şeklinde kaleme alınmış 
rihleleri de (DİA, XXX, ı 76-177) bu türden 
saymak mümkündür. 

Bazı Avrupalı krallarla elçilik münase
betleri bulunan Timurlular'ın Çinliler'le da
ha sıkı ilişkileri olmuş , karşılıklı gönderilen 
elçiler aradaki ihtilafları gidermek ve ti
cari ilişkileri geliştirmek gibi görevler üst
lenmiştir. 1419 veya 1420'de Şahruh'un 
Ming hanedanının hüküm sürdüğü Pekin'e 
gönderdiği elçilik heyeti içinde yer alan 
Gıyaseddin Muhammed Nakkaş-ı Tebriz! 
yolculuk sırasında ve orada gördükleriyle 
ilgili izienimlerini kaleme almıştır. Eseri 


