
ya dönerek diğer kardeşlerinin muhalefe
tine rağmen tahta oturdu (VI. Alfonso). 
Asilzadelerin başını çektiği Kastilyalılar, kar
deşinin öldürülmesine karışmadığına dair 
yemin etmedikçe VI. Alfansa'yu kral tanı
mayacaklarını söylediler; aralarında Sid de 
bulunuyordu. Alfansa onun bu davranışı
nı unutmadı. Fakat başlangıçta desteğine 
ihtiyaç duyduğu için sert muamele yerine 
yeğeni Jimena'yla evlendirrnek suretiyle 
yakıniaşmayı tercih etti (ı 07 4). Beş yıl son
ra Alfonso, Sid'i Abbacfiler'in ödemekte ol
duğu yıllık haracı almak üzere İş biliye'ye 
(Sevilla) gönderdi. Bir süre orada kaldık
tan sonra geri döndüğünde onu aldığı ha
racın bir kısmını zirnınetine geçirdiği suç
lamasıyla Kastilya'dan sürdü. 

Sid, sürgün kararı üzerine beraberin
deki 300 adamıyla birlikte ücretli asker 
olarak Sarakusta ve civarında hüküm sü
ren Hüdiler'in (BenQ Hud) hizmetine gir
di; özellikle Yusuf ei-Mü'temen zamanın
da başkumandanlığa getirildi ve emirin 
sözüne en fazla değer verdiği kişi haline 
geldi. Mü'temen'in yerini alan oğlu Ahmed 
ei-Müstain-Billah döneminde de nüfuz ve 
itibarını korudu. Onun, Laride (Lerida) ve 
Turtuşa (Tortosa) Emiri Münzir b. Ahmed'in 
Belensiye'yi (Valencia) sıkıştırması karşısın
da yardım isteyen şehrin emiri Yahya ei
Kadir'in çağrısı üzerine Müstain'le birlikte 
harekete geçtiği sırada Müstain'in Sid ile 
Belensiye'nin kendisine, ganimetierin Sid'e 
ait olmasına dair gizli bir anlaşma yaptı
ğı bilinmektedir. Bu anlaşmadan haber
dar olan Kadir, Sid ile temas kurdu ve bol 
miktarda para ve hediye vaadinde bulu
narak onun Müstain'in şehri işgal planına 
karşı çıkımasını sağladı. Sid, şahsi gücü
nü ve nüfuzunu arttırmak için müslüman 
emirler arasındaki çatışmaların ortaya çı
kardığı imkanları gayet iyi değerlendirdi; 
bu arada Kadir'le kurduğu gizli bağlantı
nın bir benzerini Müstain'in hasmı olan 
kardeşi Münzir'le de yaptı. Diğer taraftan 
kendisini Kastilya'dan süren VI. Alfansa'
ya yaklaşarak ondan tabiiyetindeki müs
lüman hükümdarların topraklarını istila et
mesi hususunda izin aldı. Daha sonra da 
Kastilya Krallığı adına sırasıyla Şenterne
riye (Santaver), Murbaytar (Murviedro). ei
Bunt (Aipuente) şehirlerini haraca bağladı . 

Ancak Sid'in Alfansa ile olan ilişkileri, ge
rek kontrolsüz bir şekilde güçlenmesi ge
rekse Kastilyalılar'ın Murabıtlar'a karşı 481'
de ( 1 088) Lit'te (Al ed o) giriştikleri savaşa 
vaktinde destek sağlamaması yüzünden 
bir defa daha bozuldu. Kral, Sid'in davra
nışlarını ihanet sayıp hükmettiği bütün 
kaleleri elinden aldığı gibi eşini ve çocukla-

rını da hapse attırdı. Alfansa'nun tutumu 
Sid'i yeniden Hüdi Emiri Müstain'e yak
laştırdı ve onun davetiyle Murabıtlar'ın Do
ğu Endülüs'te güçlenınesini önlemek için 
H Gdiler'in Navarra (Neberre) ve Aragon kral
lıklarıyla birlikte oluşturduğu ortak cephe
ye Sid de katıldı. Aynı günlerde VI. Aifon
so'nun yaptıklarına karşılık Kastilya top
raklarında talan ve yağma hareketlerine 
girişti. Bunun üzerine Alfonso, eski katı 
tutumundan vazgeçerek onu affettiğini 
ve istediği zaman Kastilya topraklarına dö
nebileceğini bildirdi. 

485 (1092) yılında Belensiye halkı, Mura
bıtlar'ın desteğini alan Kadı İbn Cehhaf'ın 
öncülüğünde Sid'in himayesindeki Yahya 
ei-Kadir'e karşı ayaklandı. Emir öldürüldü 
ve yüklü miktardaki şahsi servetine İbn 
Cehhfıf tarafından el konuldu; Kadir'in 
adamları ise Sid'e katıldı. Sid önce, haraç 
ödenmesi şartıyla şehrin yönetiminin İbn 
Cehhaf'ın elinde kalmasına razı olacağını 
söyleyerek onunla Murabıtlar'ın arasında
ki ittifakın bozulmasını sağladı, sonra da 
şehri kuşattı. Yirmi ay süren kuşatmanın 
ardından açlık ve salgın hastalıklara bağlı 
kitlesel ölümlere maruz kalan halk en so
nunda İbn Cehhfıf'ı şehri teslim etmek zo
runda bıraktı. Sid şehri yıkarak harabeye 
çevirdi, böylece Amiriler hfınedanına son 
verdi. Kadir'in hazinesini istediği İbn Ceh
haf'ın hazinenin bir kısmını sakladığını an
layınca onu şehir meydanında diri diri yak
tırdı; ayırıca eşraftan başka kişilerin de ya
kıldığı rivayet edilmektedir. Sid'in Belensi
ye'yi ele geçirmesinin ardından şehri ge
ri almaya yönelik Murabıt kuşatması baş
ladı. Bu sırada Sid, hayattaki tek oğlunun 
Tuleytula yakınlarında Murabıtlar'la giriş
tiği bir savaşta ölmesi üzerine duyduğu 
üzüntüden kaynaklanan bir rahatsızlık so
nucu 1099 Haziranında öldü. Şehrin ida
resini üstlenen eşi Jimena kuşatmaya iki 
yıl dayanmakla birlikte nihayet şehirden 
ayırılmak zorunda kaldı ve giderken bera
berinde götürdüğü Sid'in kemiklerini Bur
gos yakınlarındaki San Pedro de Cardena 
Manastırı'nın haziresine gömdürdü. 

Her ne kadar kaynaklar, Sid'i hem hıris

tiyanlara hem müslümanlara karşı aynı 
sertlikle savaşan, camiler kadar kiliseleri de 
yıkımaktan çekinmeyen kendi başına buy
ruk bir maceracı ve yağmacı olarak tasvir 
ederse de XII. yüzyıldan itibaren onun adı 
etrafında gelişen birçok efsane, menkıbe 
ve destanla, XVII. yüzyıldan itibaren kale
me alınan tiyatro eserleriyle tarihi şahsi
yeti büyük ölçüde kurgusal bir kişiliğe dö
nüştürülmüş, bu arada yıllarca müslüman 
hükümdarların yanında paralı askerlik yap-
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ması, krallara da emirlere de hizmet eder
ken daima şahsi menfaatlerini ön planda 
tutması gibi yanlarına hiç yer verilmemiş
tir. Sid etrafında oluşan edebi eserler ara
sında 3700 mısralık Poema del Cid, XVII. 
yüzyılın meşhur şair ve drama yazarı Guil
ler de Castro'nun başeseri Las Mocedo
des del Cid ve Pierre Corneille'in parlak 
trajedisi Le Cid zikredilebilir. 
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(bk. HiCABE). 
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(bk. CÜNDI). 

Sini MAHREZ CAMii 
Tunus'ta plan şeması ve çinileriyle 

klasik Osmanlı mimarisini 
temsil eden cami. 

_j 

_j 

_j 

Eski şehrin (Medine) kuzeyinde çarşı
ların yoğun olduğu bir bölgede Zeheb ve 
Karmatu sokakları ile çevrilen geniş alan
da inşa edilmiştir. Buradaki küçük bir mes-
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cid yıkılarak yerine yapılan ve adını hemen 
yanındaki Sidl Mahrez Zaviyesi'nden alan 
caminin inşasına ilk defa Mehmed Bey el
Muradl tarafından 11 04 ( 1692-93) yılında 
başlanmıştır. Bu sebeple bazı kaynaklar
da Mehmed Bey Camii olarak da geçmek
tedir. 167S'te başa geçen Mehmed Bey'in 
bu camiden başka Kayrevan'daki Sidl Sa
hib Külliyesi'ne zaviye ve minare ekletti
ği, ayrıca Tunus'ta birçok köprü yaptırdığı 
bilinmektedir. 1108 (1696-97) yılında Meh
med Bey'in ölümü üzerine caminin yapı
rnma onun yerine geçen kardeşi Ramazan 
Bey devam etmiş, Ramazan Bey'in ölü
münden bir yıl sonra 111 O'da ( 1698-99) 
Murad Bey tarafından tamamlanmıştır. 

1981 yılında önemli bir onarım geçiren ya
pı günümüzde bakımlı durumdadır. 

Dış avlu duvarlarının oldukça yüksek tu
tulması ve çok sayıda küçük satıcı kulübe
siyle adeta kapanması yüzünden yakın
dan kolayca algılanamayan camiye düz at
kılı ve sade üç kapıdan girilmektedir. So
kaktan merdivenle çıkı lan yükseltilmiş bir 
alan üzerinde inşa edilen cami, beden du
varlarından kubbe kilit taşına kadar kade
meler halinde yükselen beyaza boyanmış 
dış cepheleriyle şehrin genel silueti içinde 
dikkatleri üstüne çekmektedir. Ancak re
vak kemerlerinin üzerinde aşırı yükseltilen 
kalkan duvarları sebebiyle üst örtüdeki ka
demelenme avludan görülmemektedir. 

Avludan harime dokuz kapı ile girilmek
tedir. Kare iç mekan ortada dört pfıye üze
rinde kemeriere oturan ve pandantiflerle 
geçişi s~ğlanan 11.70 m . çapında büyük 
kubbe, dört yönde ise yarım kubbe ve kö
şelerde geçişi trompla sağlanan daha kü
çük birer kubbe ile örtülerek merkezi plan 
şeması elde edilmiştir. İç mekanda duvar 
payeleri, merkezi kubbeyi taşıyan payele
re kemerlerle bağlanmaktadır. Ortaya ge-
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!en kısımları pahlanan payelerin birbirine 
uzaklığı 10,20 m ., yerden kilit taşına ka
dar kubbenin yüksekliği 29 metredir. Ha
rim cami beden duvarları ile orta kubbe, 
yarım kubbeler ve eksedraların kasnakla
rına açılan otuz dört pencereden ışık al
maktadır. Duvarlara altısı kıble cephesinde 
olmak üzere on iki dolap nişi açılmıştır. 

İç mekanda duvarlar yerden 4 m . yük
sekliğe kadar beyaz mermerle kaplanmış 
olup buradaki kapı, pencere ve dolap niş
leri kalın siyah konturla çerçevelenmiştir. 

Harimin köşelerindeki duvarlarda mermer 
panoların içi, koyu renkli sekiz kollu yıldız 
motiflerinin çevresinde altıgen ve sekiz
genlerden oluşan geometrik kompozisyon
larla süslenmiştir. Güney duvardaki dolap 
nişlerinin üzerinden mihrabın üst hizası
na kadar olan bütün yüzey, yer yer mer
can kırmızısının kullanıldığı sır altı tekni
ğindeki İznik çinileriyle kaplanmıştır. Bun
lardan özellikle mihrabın iki yanında yer 
alan çiniler gerek renkleri gerek desen zen
ginlikleriyle dikkat çekicidir. Bir büyük, bir 
küçük panolar halinde sıralanan üç farklı 
kompozisyon görülmektedir. Bu kompo
zisyonlar, içlerinde gül bezekler bulunan 
daireler ve papatyalarla sarılan sivri uçlu 
yapraklı çiçeklerin yan yana dizilmesinden 
oluşan deseniere sahip çini bordür ile çer
çevelenmiştir. Mihrabın üst hizasında iç 
mekfının bütün duvarlarını dolaşan alçı be
zeme yuvarlak kemerli panoların içlerin
de çok ince işlenmiş palmet, rumi. !ale ve 
üç yapraklı çiçeklerden oluşmaktadır. Bun
ların üzerinde eksedralara kadar olan yü
zeyde alçıdan konsol biçiminde bir friz yer 
alır. Buradan itibaren orta kubbenin kilit 
taşına kadar olan bütün yüzeyleri süsle
yen alçı kaplama sonradan yapılmış olup 
orUinalinde bu yüzeylerin boş bırakıldığı es
ki resimlerden anlaşılmaktadır. 

Merkezi kubbeyi taşıyan payeler kalın 
konsollarla beş bölüme ayrılmıştır. Yerden 
1,60 m . yüksekliğe kadar siyah mermerle, 
bunun üzeri de yine sır altı tekniğindeki 
kaliteli İznik çinileriyle kaplanmıştır. Diğer 
yüzeyler boş bırakılmıştır. Payelerin üze
rindeki pandantiflerin içieri kademelene
rek yükselen dilimli kemerlerle sınırlandı
rılan, mavi zemine beyaz harflerle yazılmış 

sülüs hatlı ayet kitabesi, bunun çevresin
de üçer selvi motifiyle köşelerde dört ha
life isimleri ile süslenmiştir. Bunların üze
rinde İhlas suresiyle dua ibarelerinin yazıl
dığı palmet frizi ve çiçek dizilerinden olu
şan bir süsleme kuşağı ile yuvarlak kemer
li sekiz pencerenin açıldığı dairevi kubbe 
kasnağı yer almaktadır. 

Harimin güney duvarının ortasındaki at 
nalı kemerli mermer mihrap yerel etkiler 
taşır. Dıştan siyah çizgilerle kuşatılan mih
rabın yanlarda meandır başlıklı sütunçe
ler üzerinde yükselen at nalı kemeri ilki 
siyah-beyaz taşla, diğeri düz iki silme ile 
çevrelenmektedir. Siyah konturla sınırlan
dırılan kemer alınlıklarının üst köşesine se
kiz kollu yıldız motifinin işlendiği kare pa
nolar yerleştirilmiştir. Mihrap kavsarası 
alçıdan kolları uzun altıgenlerin arasında

ki palmet ve stilize çiçek motifler iyle süs
lenmiştir. Mihrabın alt bölümünü üstleri 
yine at nalı kemerle sonianan küçük niş
ler hareketlendirmiştir. Mihrabın sağında 
yer alan minber mermerdendir. Meandır 
başlıklı sütunçeler üzerinde yükselen yu
varlak kemerli kapının kemer alınlıkları sa
rı renkli kıvrık dallarla süslenmiştir. Orta 
kolları uzun altıgenlerle oluşturulmuş bü
yük bir üçgen motifinin bulunduğu yan 
ayakların alt bölümünde yuvarlak kemer
li süpürgelik bulunmaktadır. Kemer alın
lıkları minber kapısında olduğu gibi koyu 
yeşil zemine sarı renkli stilize palmet. rCı-
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ml ve kıvrık daliarta süslenmiştir. Müez
zin mahfili kuzeybatıdaki payenin yanın
da bulunmaktadır. Pembe renkli dört sü
tunun taşıdığı at nalı kemerli alt bölümle 
merdivenle çıkılan parmakiıktı bir üst bö
lümden oluşmaktadır. Ahşap üzerine ya
pılan kalem işi bezerneler son onarımdan 
kalmadır. 

Caminin harimini kıble yönü hariç üç 
yönden saran revaklı avluya. Sldl Mahrez 
ve Zeheb sokağı ile güneydeki çıkmaz so
kağa açılan kapının önündeki merdiven
lerden çıkılır. Revaklar, köşelerde altı du
var payesiyle yirmi altı sütun üzerindeki yir
mi dört at nalı kemerden meydana gel
mekte olup düz çatı ile örtülmüştür. Av
lunun doğu kanadındaki kıble duvarında, 
yanlardaki düz atkılı pencerelerin ortasın

da at nalı kemerli istiridye yivli kavsaralı 
bir mihrap nişi yer almaktadır. Avludan ha
rime girişi sağlayan dokuz kapıdan yan 
cephelerdeki düz atkılı, diğerleri at nalı ke
merlidir. 

Avlunun doğu duvarına bitişik olan mi
nare burada daha önce var olan mescide 
aittir. Kare bir blok halinde caminin yarım 
kubbeleri seviyesine kadar yükselen mina
reye revaklara açılan sade bir kapı ile giril
mektedir. Dört yöne yuvarlak kemerli ikiz 
pencerelerle açılan balkon şeklindeki şere
fesi üstte taşıntı yapan küçük üçgenlerle 
son bulmaktadır. Bunun üzerindeki kısa 
tutulan petek bölümünün ardından priz
matik külah gelmektedir. Avlunun kuzey 
köşesinde bulunan imam evi avluya merdi
venli bir kapı ile açılmaktadır. Harime bağ
lantısı bir kapı ile sağlanan dikdörtgen plan
lı bu mekan ortada iki ayak üzerinde yük
selen altı çapraz tonazla örtülmektedir. 

Klasik Osmanlı sanatının Tunus'taki tem
silcisi konumunda olan Sim Mahrez Camii'
nin plan düzeninin uygulandığı birçok ya
pı içinde bu camiye en yakını -dikdörtgen 
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içinden 

bir görünüş 

planlı taşıyıcıları, tabhaneleri, kapı ve pen
cere gibi ayrıntıları dışında- Diyarbakır' 

daki Fatih Paşa Camii'dir. Bununla birlikte 
merkezi ku b benin etrafındaki yarım kub
beleri, Kahire'deki Mehmed Ali Paşa Ca
mii ve Humus Ulucamii'nde olduğu gibi 
şişkin tutulmuştur. Osmanlı döneminde 
Tunus'ta yapılan camilerde daha sonra 
tekrar edilmeyen bu şemanın türbelerde 
kullanılması ilginçtir. Zira XVIII. yüzyılın 
ortalarında yapılan Bey Türbesi ile Meh
diye'de Hamza Türbesi merkezi planlı ya
pıların Tunus'taki diğer örnekleridir. 
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SIDI UKBE CAMi i 

SiDi MUHAMMED 

(bk. MEVIAY MUHAMMED IV). 

SIDİ UKBE CAMii 

Tunus'un Kayrevan şehrinde 
670-862 yılları arasında 

inşa edilen cami. 

_j 

_j 

Ukbe b. Nafi' tarafından kurulan Kayre
van şehrinde yer alan caminin temelleri SO 
(670) yılında atılmıştır. 684-688 arasında 
ulucami. camiu'l-keblr adı ile de anılan ya
pı Berber1ler'in işgal ettiği şehirde hayli za
rar görmüş, 693-697'de yeni baştan inşa 
edilmiştir. 84 (703) yılında Hassan b. Nu'
man tarafından mihrabı hariç yıktıntıp ye
niden yapılan cami zamanla ihtiyaca ce
vap veremeyecek duruma gelince Emevl 
Halifesi Hişam b. Abdülmelik'in emriyle 
Bişr b. Safvan camiyi 1 os (724) yılında ku
zey yönünde genişletti. Daha sonra Abba
sller döneminde Yezld b. Hatim tarafın
dan 772'de mihrap dışında yıkıldı ve 1 S7'
de (77 4) yeniden inşa edildi. Ancak cami
nin mihrabı U kbe b. Nafi' tarafından yap
tınldığı için yıkılmamış. duvarlarla çevrile
rek korunmuştur. Kuzey Afrika'da hüküm 
süren Ağiebiler zamanında ı. Ziyadetullah 
(221/836) camiyi mihrapla birlikte yıktırıp 
tekrar inşa ettirmiş, 248 (862) yılında ll. 
İbrahim ibadet mekanını genişletmiş, or
ta nefte giriş bölümünün üzerini Bab el
Bahü Kubbesi olarak adlandırılan bir ku b
be ile kapatmıştır. Caminin Hafsl haneda
nı döneminde de restore edildiği, güney
batı köşesinde ve Bab el-Lala Heyane diye 
adlandırılan kuzeybatı köşesindeki iki ka
pı üzerinde yer alan kitabelerden anlaşıl

maktadır. Osmanlı döneminde de yapının 
bazı bölümleri onarım görmüştür. Minbe
rin sağındayer alan maksüre, kitabesine 
göre Abdullah Türkioğlu Topal Mustafa 
tarafından 1034'te (1624-25), Bab el~Ba-

. ·_ hü da yinekitabesine göre 1244'te( Ul28-

29) yenilenmiştir. Ayrıca avluya kitabE!sin
den 12S8 (1842) yılında Sustu Ahmed b. 
Kasım Arnmar'ın yaptırdığı anlaşılan bir 
güneş saati eklenmiştir. 

Sid) Ukbe Camii, Kayrevan'ıri ilk yerleşim 
merkezi olan Medine'yi Çevreleyen surla
rın kuzeydoğu köşesinde bulunmaktadır. 

Güneyden kuzeye doğru daralan duvarla
n sebebiyle düzgun _dikdörtgen plan gös
termeyen cami, kare göv~eH kalın mina-. 
resi ve cephesi payandatarla desteklenen 

·yükSek beden'_ puvarları ile dıştan kale gö
rünümüne sahiptir. Camiye yan cephe-
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