
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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(Al Os!, )01, ı 4). Bu sebeple sidretü'l-mün
teha Cebriiii'in makamı sayılmıştır. Ayrıca 
bUnt.lrl iijiyyln Old\lğU yolunda görüşler var
dır (Taberl, XXIV, 209). 

Sidre.kelimesinin kökünde (seder 1 se
d§"re) ''hayret anlamı" da bulundugundan 
bu terkibe "en büyük hayret" anlamı ve
renler de olmuştur. BUrası en çok hayret 
edilen bir mal:«:t.m olduğu halde Kur'an-ı 
Kerım~de belirtildiği gibi Allah'ın resulüne 
hayr~te düşmuş he de kendini kaybetmiş, 
gördÜğunü tam've doğr4 olarakalgıla[nış
tır (eri~ı\ıecm '5-4; ı 7J , su: görüşü akt~ran 
Razı i!Ka.nlayış'ın daha Isabetıi ;öıctu·gunu 
belirtir (Mefati/J.u'l-gayb, XXV!lt 252~253) 
Sidretu·ı~İnünterı§, hadis rivayetlerlnd~be
yan edildiği üzere cennetin son noktasında 
kendine özgü bir ağaç da olsa veya hayret 
makamı konumunda da bulunsa sınırlı id
rak imkanlarına sahip insanların onun ma
hiyetini bilmesi mümkün değildir. Cebriiii'in 
bile idr ak etmekten aciz olduğu gayb ale
mine ait bu varlığın veya makamın sırrı
nın Allah'a havaleedilmesi en isabetli yol
dur. 

Tasavvufta da sidretü'l-münteha hak
kında çeşitli yorumlar yapılmıştır. İlk sOfi
lerden Sehl b. Abdullah et-Tüster! sidre
tü'l-müntehayı "beşerl bilginin bittiği yer" 
diye tanımlamış, bunun Hz. Muhammed'in 
ibadetlerindeki nurdan oluştuğunu, ilahi 
feyizlerin sictre üzerinde ona geldiğini ve 
ona metanet verdiğini söylemiştir (Te{sfr, 
s. 145) Aynülkudat el-Hemedanl'ye göre 
sictre rubQbiyyet ağacıdır, meyvesi ubOdiy
yettir (Temhfdat, s. 276). Muhyiddin İbnü'l
Arabl'ye göre ResOl-i Ekrem, Hz. İbrahim'in 
makarnı olan yedinci semayı geçerek sid
retü'l-müntehaya ulaşmış, sonra burası
nı da geçip kaderleri yazan kalemlerin çı
kardığı sesleri işitecek bir noktaya yüksel
miştir. Sidretü'l-münteha, peygamberler 
ve onlara tabi olan mutlu insanların arnel
lerinin sOretlerinin bulunduğu yerdir, bu 
sOretler kıyamete kadar burada muhafa
za edilir. Bu arnellerden yansıyan ışıltılar 
sidreyi bürümüş ve onu göz kamaştıran bir 
güzelliğe kavuşturmuştur. İbnü'l-Araöı sid
retü'l-müntehadaki nur kelebeklerinin ve 
dört nehrin özel anlamları olduğunu, an
cak bunun mahiyetinin tam olarak biline
meyeceğini, güçlü bir anlatım yeteneğine 
sahip bulunan Hz. Peygamber bu nokta
da susmayı tercih ettiğine göre insanla
rın da susması gerektiğini söyler. Burada 
İbnü'l-Arabl'nin mi'racla ilgili hususları ba
zı manevi ve ilahi hususların simgeleri ola
rakgördüğünü belirtmekgerekir (Fütu/:ıtit, 
ll, 369; III, 345; el-İsra ile'l-mal):ami'l-esra, 
s. 109). Şah Veliyyullah ed-Dihlevl'nin açık-
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lamaları da bu yöndedir (Hüccetullahi'l
baliga, s. 867) 
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D EDEBiYAT. Tefsirlerdeki açıklamalar 
göz önüne alındığında sidre, Hz. Peygam
ber Allah'ın huzuruna varmadan önce cen
netü'l-me'vada Cebrail'i yanında bıraktığı 
mübarek bir ağaçtır. Abdülvasi Çelebi'nin 
mi'raciyyesinde bu ağaç, "O yerden geçtik 
ve gördüm bir ağaç 1 Ol ağaçtır bu gökler 
başına taç ... 1 Dedim bu ne acaib münte
hadır 1 Dedi bu da o sidrü'l-müntehadır" 
mısralarıyla tanıtılır. Sictre aynı zamanda 
Cebriiii'in makamıdır. 

Sictre huzur-ı ilahiye varan yol üzerinde 
bir sınır kapısı gibidir. Abdülvasi Çelebi bu
nu, "Girü (tekrar) refref gelip götürdü be
ni 1 O sictre katına irürdi (ulaştırdı) beni 1 
... 1 Rev an si dr e katına girü vardım 1 Ki 
tahfif isteyü yüz yere vurdum" beyitleriy
le ortaya koymuştur. Allah katından gön
derilenler orada aracılara (melekler) akta
rılarak dünyaya ulaştırılır, yukarıya çıka
cak veya aşağıya inecek her şey o sınırdan 
alınıp verilir. Mi'raciyyelerde Cebrail'in, "Lev 
denevtü ünmületen leharaktü" (buradan 
bir parmak dahi ileri geçersem yanarı m) dedi
ği bu sınır çizgisini aşma konusunu Receb 
Vahyl, "Giderek sidreye geldi iki hem-rah-ı 
şefik 1 Olarnam ben sana artık dedi CibrTI 
refik'' beytiyle anlatır. Bir hadise göre sict
re ağacının yaprakları til kulağı gibi, meyve
leri testi veya dağ tepesi kadar iridir (Müs
ned, III, 164; IV. 207; Buharl, "Şalat", 1). 
Halilname'deki, "Onun bir yaprağı dün-

yayı külll 1 Bürür baştan başa her cayı kül
ll" beyti sictrenin bu özelliğini ifade etmek
tedir. Ayrıca sidre, altında yüz atlının göl
geleneceği kadar uludur. 

İslam kültüründe sictre etrafındaki bilgi
ler ayet ve hadislerdeki ma!Omatla sınırlı 
kalmamış, İsrailiyat'a kadar uzanan deği
şik verilerle karışarak çeşitlenip zenginleş
miştir. Bunlar, Arap ve Fars şairlerinin fark
lı algılayış biçimleri ve hayal dünyalarının 
katkılarıyla abartılarak Türk divan edebi
yatma intikal etmiştir. Türk edebiyatında 
sidre, divan mazmun ve remizleri arasın
da verimli bir malzeme sahası haline dö
nüşmüş, ayrıca tasavvufi anlayışların ge
liştirdiği yorumlarla bu alana mahsus te
rimler olarak değişik manalar kazanmış
tır. 

Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında müs
takil beyitler yanında na'tlarda, mesnevi
lerde, cennet hakkında bilgi veren ansik
lopedik edebi eserlerde, Hz. Peygamber' e 
dair çeşitli eserlerde bu hususta zengin 
örneklere ve anlatırnlara rastlanmaktadır. 
Türk dini mOsikisinde mevlid ve mi'raciy
yeler yanında bazı ayinler, na'tlar, tevşlh
ler, ilahi ve nefeslerde de sictreyle ilgili bil
gilere daha çok tasawufi anlayış çerçeve
sinde yer verildiği görülmektedir. Şair ve 
yazarların sictre hakkındaki bilgileri, dini 
ölçülere bağlılıkları, zahir ve batın telakki
leri, İsrailiyat'la ilgili kanaatleri, tasawufi 
kimlik ve anlayışları yanında hayal dünya
larının belirlediği sınırlar içinde temas et
tikleri bu konu Arif, Nahlfi, Yenişehirli Ömer 
gibi şairlerin mi'raciyyelerinde genişçe yer 
almış, Receb Vahyl gibi şairler ise konuyu 
sadece birkaç beyitte işlemiştir. 

Sictre hakkındaki hadislerden hareketle 
İslami kaynakların çoğunda cennetten çı
kan, ikisi zahir, ikisi biitın dört nehrin bu 
ağacın altından doğduğu bilgisi yer almış
tır. Sanatkarın yaşadığı yerlerdeki nehirle
rin bölgeler üzerindeki etkileri ona farklı 
isimleri çağrıştırmış, böylece ortaya Nil, Fı
rat nehirleri yanında Dicle, Seyhan ve Cey
hun adları da çıkmıştır. Bunlardan batın 
olan iki cennet nehri selsebll ile kevser 
veya tesnlmdir. Nahlfi şu beyitlerde bunu 
anlatır: "Kim iki nehr-i ferih-efza-yı can 1 
Sictrenin aslından olurdu revan ll Saf ü !a
tif ol iki nehr-i cemi!/ Olmuş idi kevser ile 
selsebll." Halk kitlelerinin inancına göre 
mübarek olduğu kadar dünyadaki en bü
yük nehirlerden olan Nil ve Fırat zahir ne
hirlerdir. Abdülvasi Çelebi bu anlayışı mi'
raciyyesinde, "Onun dibinde dört ırmak 
akar 1 İkisi zahir uş dünyaya çıkar ll Birisi 
Nil'dir birisi Fırat uş 1 İkisi dahi uçmağa 


