
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 

Si di 
Ma h rez 
Camii'nin 

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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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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lerde yer alan sekiz kapıdan girilmektedir. 
70 x 45,70 m. genişliğindeki harim yedi 
kemer gözlü, mihraba dikey on yedi nef
ten oluşmaktadır. Daha geniş tutulan or
ta nef aynı genişlikte mihraba paralel bir 
nefle kesilmektedir. Bu nefler çatı hizasın

dan yükseltilerek dıştan belli edilmiştir. 
Harimin önünde iki sıra kemerli son ce
maat yeri bulunmaktadır. Orta nefin pa
ralel nefle kesiştiği mihrap önü bölümü ve 
avluya bakan kısmı istiridye yivli tromp
larla geçilen birer kubbe ile örtülmüştür. 
Bunlardan mihrap önü kubbesi ilgi çeki
cidir. Dört sütuna oturan geniş ve yüksek 
at nalı kemerlerle taşınan kubbe, trompla
rın arasında sütunçelere bağlı nişlerin bu
lunduğu sekizgen bölüm ve bunun üzerin
de sekiz pencere ve on altı nişle teşkil edi
len yüksek bir kasnağa oturur. Kubbeler 
dıştan, her cephesi üçer at nalı kemerle 
bölümlenen kare bir alt yapıya oturan kas
nak üzerinde yükselmektedir. Bu iki kub
be dışında harim tamamen düz damla ka
patılmıştır. Son cemaat yerinin önündeki 
ve dördüncü sıradaki sütunlar kıbleye pa
ralel uzanan kemerlerle birbirine bağlan
mıştır. 

Harimin önünde yer alan dikdörtgen 
planlı avlu çifte revaklarta çevrilmiştir. Düz 
örtülü revaklar önde ikişer mermer sütun 
ve payelerio desteklediği at nalı kemerler
le taşınmaktadır. Daha geniş ve yüksek tu
tulan orta nefin avluya açılan kemerinin 
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bulunduğu bölüm ve bunun yan kısımları 
çatı hizasından üste doğru yükselmekte . 
olup dendantarla taçlandırılmıştır. Orta nef 
ve bunu kesen mihraba paralel nef iki yan
da çifte sütunlarla, diğer nefler ise tek sü
tunlarla taşınmaktadır. Harimi ve aviuyu 
çevreleyen revakları taşıyan S0-60 cm. 
genişliğindeki altiıkiara oturan sütunların · 
üzerinde, taşıntılı ve yüzeyleri delikliken- . 
ger yapraklarının bulunduğu körint baş
Iıkiarta köşeleri volütlü orta kısımlarında 
uçları kıvrık iri yapraklar .bulunan örnek
lerin çoğunlukta olduğu farklı düzenleme
lere sahip kompozit başlıklar bulunmak
tadır. 

Başlıkların üzerindeki düz bir yüzey şek
linde düzenlenen yüksek im post bölümün
den sonra üst örtüyü taşıyan at nalı ke
merler gelmektedir. Diğerlerinden daha 
yüksek tutulan orta nefin kemerleri üstte 
düğüm yapan sade bir silme ile kuşatıl
mıştır. Kilit taşının üzerindeki düğümler
le tavan arasındaki yüzeyler kalın silmeler
le sınırlandırılmış, bu kısımlar ve kemer 
alınlıkları, taş üzerine kabartma olarak ya
pılmış geometrik ve bitkisel kompozisyon
tarla süslenmiştir. Kemerierin üzerindeki 
satıhlar, yanlarda ikişer sütunçeye daya
nan dilimli kemerierin içinde büyük sekiz 
kollu yıldız ve vazo içinden çıkan kıvrık dal
lara bağlı üsiOplaştırılmış yapraklardan olu
şan kompozisyontarla süslenmiştir. Bun
ların içieri de oldukça ince işlenmiş daire 
ve kıvrık daliarta dolgulanmıştır. 

STdT Ukbe Camii'nin planı 

Kıble duvarının ortasında bulunan mih
rap 2 m . derinliğinde at nalı planlı bir niş 
şeklinde ele alınmıştır. Mihrabın at nalı ke
meri yanlardan kırmızı renkli iki sütunla 
taşınmaktadır. Mihrap nişinin alt bölümü, 
iç kısımları geometrik ve stilize bitki kom
pozisyonları ile dolgulanmış mermer pano
larla kaplanmıştır. Ahşapla kaplanan mih
rap kavsarası boyama yoluyla yapılmış, kıv
rık dallara bitişen üzüm salkımları, palmet 
ve rOmllerin oluşturduğu bir kompozisyon
la süslenmiştir. Mihrabın kemer yayı ve 
çevresi sarı tonların hakim olduğu lüster 
tekniğindeki dikdörtgen çini levhalarla kap
lan mıştır. Tik ağacından yapılmış on bir 
basamaklı ahşap minber süslemeleriyle 
dikkat çekmektedir. Aynalık ve korkuluk 
mihrap nişinin alt bölümünde olduğu gibi 
dikdörtgen panotarla bölümlenmiştir. Pa
noların içi araları oldukça ince işlenmiş kıv
rık dal, palmet, rOm! ve üsiQplaştırılmış 
çiçek motifleriyle dolgulanmış eğri kesim 
tekniğinde ele alınmış, ajurlu bitkisel kom
pozisyontarla süslenmiştir. Minberin biti
şiğİndeki maksüre ahşaptandır. MaksOre
nin alt bölümleri içieri kafes şeklinde dü
zenlenmiş kare ve dikdörtgen panotarla 
bölümlenmiştir. Bunun üzerinde oyma ola
rak üsiOplaştırılmış bitkisel kompozisyon 
ve kOfi kitabenin bulunduğu iki geniş ku
şakla en üstte dendanlar yer almaktadır. 



Avluda mihrap ekseni üzerinde yer alan 
ve avludan düz açıklıklı bir kapı ile geçilen 
minare, tuğla malzeme ile inşa edilmiş 
olup 10,67 m. kenarlıkare bir kaide üze
rinde üç kademe halinde yükselmektedir. 
31,5 m. yüksekliğindeki minarenin 19 m. 
yüksekliğindeki alt bölümü caminin 724 
yılındaki genişletilmesi sırasında inşa edil
miştir. Küçük mazgallarla aydınlatılan bu 
kısmın üzeri dendanlarla sonlanmıştır. S m. 
yüksekliğindeki ikinci bölüm daha dar tu
tulmuş olup duvarları at nalı kemerli üçer 
nişle teşkil edilmiştir. Bunun da üst kısmı 
dendanlarla son bulmaktadır. Üçüncü bö
lüm ise yanlarda ve üstte kör nişler, ortada 
sütunçelerin taşıdığı at nalı kemerli pence
relerle teşkilatlandırılmış olup üzeri dış

tan yivli bir kubbe ile örtülmüştür. Avluda 
su kuyuları ile bir güneş saati bulunmak
tadır. Güneş saati beş basamaklı merdi
venle mermer levhanın bulunduğu yüksek
çe bir bölümden oluşmaktadır. 

Birçok defa yıkılıp yeniden inşa edilen 
Sidi Ukbe Camii önemli ölçüde 1. Ziyade
tullah tarafından yapıldığı şekliyle günü
müze ulaşmıştır. ibadet mekanının orta
daki daha geniş mihraba dik uzanan nef
lerin kıble yönünde paralel bir nefle kesil
mesinden meydana gelen planı, revaklar
la kuşatılan avlusu ve kademeler halinde 
yükselen kare gövdeli minaresi, Kuzey Af
rika' da sonraki dönemlerde yaptırılan ca
milerde de uygulanmıştır. Gerekyapı için
deki konumu gerek kare gövdesiyle Şam 
Emeviyye Camii minaresine bağlanan mi
nare Kuzey Afrika ve Endülüs minareleri
ne örnek olmuştur. Ayrıca taşıyıcı işlevinin 
yanı sıra avludan gelen ışığın iç mekana da
ha iyi ulaşmasını sağlamak amacıyla yük
sek tutulan at nalı kemerler, mermer sü
tunların üzerindeki korint ve kompozit baş
lıklar, oldukça derin tutulan mihrap nişi 
daha çok süsleme amaçlı olarak kullanı
lan kOfi yazılar, taş ve ahşap üzerine ya
pılan derin tutulmuş stilize bitki ve geo
metrik süslemeler, Mağrib ülkelerinde da
ha sonra inşa edilen camilerde vazgeçil
mez özellikler olmuştur. 
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SİDRETÜ'l-MÜNTEHA 
(~!ö.Jo.\.w) 

Hz. Peygamber'in, 
Mi'rac gecesi 

yanında ilahi sırlara 
mazhar olduğu ağaç. 

_j 

Sözlükte "Arabistan kirazı denilen hoş 
gölgeli nebk ağacı" anlamındaki sidre ile 
(Kamus Tercümesi, II, 385) müntehii keli
mesinden oluşan sidretü'I-münteha terki
bi "son noktada bulunan sidre" demektir. 
Terim olarak "Hz. Peygamber'in Mi'rac 
gecesi yanında ilahi sırlara mazhar oldu
ğu ağaç veya makam" diye açıklanabilir. 
Kur'an'da bir yerde sidretü'l-münteha (en
Necm 53/14). bir yerde yalnız sidre (en
Necm 53/16) şeklinde geçer. Sidr iki ayet
te de (Sebe' 34/16; el-Vakıa 56/28) "ağaç" 

SiDRETÜ'I-MÜNTEHA 

manasma gelmektedir. Çeşitli hadis riva
yetlerinde yapraklarının yıkanınada kulla
nılması sebebiyle sidr, ayrıca ayetteki ko
numu itibariyle sidretü'l-münteha yer alır 
(Wensinck, el-Mu'cem, "sdr" md.). 

Sidretü'l-münteha terkibiyle ilgili olarak 
başlıca iki görüş ileri sürülmüştür. Daha 
çok kabul gören anlayışa göre sidretü'l
münteha semada bulunan, Mi'rac gecesi 
yanında ResGl-i Ekrem'in ilahi sırlara maz
har olduğu bir ağaçtır. Çünkü terkibin yer 
aldığı Necm sOresindeki ayetler ResGlul
lah'ın mi'racıyla ilgilidir. Yaygın kanaate gö
re Hz. Peygamber Mi'rac gecesi sidretü'l
müntehanın yanında asrı sOretiyle Cebrail'i 
görmüştür. Sidretü'l-müntehayı bürüyen 
şey ise Allah'ın n uru, melekler veya bilin
meyen başka şeylerdir (Fahreddin er-Ra
zi, XXVIll, 253) Sidretü'l-müntehaya bu is
min veriliş sebebi konusunda da çeşitli gö
rüşler vardır. Cennetin son noktasında bu
lunması, aşağıdan yükselen ve yukarıdan 
inen şeylerin orada neticelenmesi, yara
tılmışlara özgü bütün bilgilerin orada son 
bulması, ötesinin Allah'tan başkası için gayb 
alemi olması gibi görüşler bunlardan bazı
larıdır (Zemahşerl, VI, 48; Kurtubl, IX, 95). 
Taberl, farklı ihtimalierin hepsinin ayetin 
lafzına uygun olup tercih için kesin bir na
kil bulunmadığından bunlardan birinin ve
ya hepsinin mümkün olabileceğini belirtir 
(Ctimi'u'l-beytm, Xlll, 53). Bu açıklamala
rın ortak noktası sidretü'l-müntehanın bir 
sınırı ifade etmesidir. Burası, Mi'rac gece
si Hz. Peygamber'in mazhariyeti dışında 
büyük meleklerin ve peygamberlerin ötesi
ne geçemediği, yaratılmışların ilminin ula
şabileceği son nokta olarak kabul edilir. 
Yaygın kanaate göre Hz. Peygamber Mi'
rac gecesi Cebrail ile sidretü'l-müntehaya 
kadar gitmiş ve Cebrail'in daha ileriye git
mesine izin verilmediği için kabe kavseyne 
olan yolculuğuna refrefle devam etmiştir 
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