
SiDRETÜ'I-MÜNTEHA 

(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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M SüLEYMAN u LUDAG 

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 



akar hoş" beyitleriyle aktarmıştır. Mi'raciy
yelere göre sidrede bulunan meleklerin 
saçlarındaki inciterin içinde nur denizleri 
de yer almaktadır. 

Sidre ağacı edebi eserlerde cennette 
mevcut iki ağaçtan biri olan tuba ile be
raber anılır. Her ikisi de divan edebiyatın
da sevgilinin boyunun uzunluğunu ve en
damının güzelliğini ifade eden birer remiz
dir. Mehmed Necib Efendi'nin hilyesinde
ki, "Kadd-i tilbası idi sidre-makam 1 Enbi
ya zümresine oldu imam" beyti bu bera
berliğin ötesinde Hz. Peygamber'in boyu 
için "kadd-i tQba", derecesi için "sidre-ma
kam" tabirinin kullanılışma da örnektir. 
Cem Sultan'ın sevgilinin vasıfları için, "Gö
relden sidre kaddini çemende tilbl-i cen
net 1 Dedi kim kadd-i balada bu resme 
münteha olmaz" beyti, cennet-sidre-tilba
kad-münteha kelimeleri üzerine tenasüp 
sanatıyla geliştirilmiş, maddi bir anlatırnın 
pek güzel örneklerinden biridir. 

Gelibolulu Gurilrl'nin, "Sidre vü tilba de
ğil arş-ı mualladan geçer 1 Hakka kim per
vaz ederse şehper-i tevhld ile" beyti, "Al
lah'ın birliğine hakkıyla inanıp onu zikret
mek suretiyle tevhid kanatlarını takan ki
şiler, sadece sidre ve tuba ağaçlarının bu
lunduğu yerden değil arş-ı mualladan bi
le ötelere yükselir" anlamıyla tevhidin de
ğerini vurgulamaktadır. Sidre ağacı ayrıca 
ululuğu, gölgesinin genişliği, altından ne
hirlerin doğması, meyvelerinin iriliği, me
leklerin makamı olması , inci ve nur deniz
lerinin üzerinde yer alması gibi sebeplerle 
müslüman halk kültüründe her türlü mad
di ve manevi zenginliğin kaynağı olarak 
kabul edilmiştir. Bektaşilik inancında sid
retü'l-münteha, "hayyü la-yenam"ın (dai
ma diri ve uyanık olan) Allah'ın huzuruna 
çıkılırken selamlanması gereken önemli 
makamlardan biridir. Nitekim Bektaşi ne
feslerinden birinde şöyle denmektedir: 
"Dedi rehber işte hayyü la-yenam 1 Gayri 
yoktur benim hizmetim tamam 1 Sidre
tü'l-münteha dördüncü selam 1 Adab ü 
erkanla durdum hG deyü." 

Sidrenin Hz. Peygamber ve Cebrail için 
müştereken kullanılan "sidre-nlşln, sidre
menzil, sidre-mensub, mah-ı sidre-pey
ma" gibi şekilleri yanında "hayret-nişln-i 
sidre". tamlamasıyla beraber sevgili için 
"sidre-kad, sidre-kamet" şekilleri de kul
lanıimaktadır. Karamanti Nizaml'nin, "Ka
metin sidre tapun hGr ü dudağın kevser 1 
Kuyunun her tarafı .cennet-i a'la mı değil" 
beyti, sidre ile birlikte zikredilmesi gereken 
diğer .: unsurlara da yer vermesi bakımın
dan dikkat çekmektedir. 
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SİERRA LEONE 

Batı Afrika' da 
İslam Konferansı Teşkilatı'na 

üye ülke. 

I. FiZİKI ve BEŞERi COGRAFYA 

II. TARİH 

III. ÜLKEDE İSLAMiYET 
_j 

Batıdan Atlas Okyanusu'nun, kuzeyden 
ve doğudan Gine'nin, güneydoğudan Liber
ya'nın çevrelediği ülkenin resmi adı Hepub
lic of Sierra Leone, resmi dili İngilizce, yü
zölçümü 71.740 km2 , nüfusu 6.300.000 
(2008 tah ), başşehri Freetown (820 000), 
diğer önemli şehirleri Bo ( 198.000), Kene
ma ( 158.000), Makani (82 000) ve Koidu 
Town'dır (80.000). Ülkenin önceleri Serra 
Lyoa şeklinde olan ve Portekizce'de "aslan 
dağı" anlamına gelen adı burayı keşfeden 
denizci Pedro de Sintra tarafından veril
miştir. 

Sierra Leone 

SiERRA LEONE 

Resmi adı Repubiic of Sierra Leone 
ISierra Leone Cumhuriyetil 

Başşehri Freetown 
Yüzölçümü 71.740 km' 
Nüfusu 6.300.000 12008 tah .! 
Resmi dili Ingilizce 
Para birimi Leone ILe! 

1 Le= 100 cents 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

Okyanus kıyıları düz ve kısmen bataklık 
~alindedir. Bu monoton görünüşün tek is
tisnası üzerinde başşehrin de bulunduğu 
engebeli yarımadadır. Bu kesimden do
ğuya ve kuzeydoğuya doğru yükselti git
tikçe artarak Loma dağlarındaki Gine sı
nırına yakın Bintiman'da en yüksek nok
tasına erişir {1948 m.). Yağışlı tropikal ik
limin hüküm sürdüğü ülkede sıcaklık bü
tün yıl yüksektir. Genelde nisan ve kasım 
ayları arasında görülen yağışlar kıyı kesi
minde çok (Freetown'da yıllık ortalama 
3360 mm.), iç kesimlere gidildikçe daha 
azdır (2500 milimetrenin altında). Doğal 
bitki örtüsü olarak Atlas Okyanusu kıyıla
rında sık ve gür ekvatoral ormanlar, iç ke
simlerde savanlar görülür. Ülkede önemli 
bir akarsu yoktur. Sadece Atlas Okyanu
su'na ulaşan kısa bazı nehirlerle doğuda
ki dağlık kesimden doğan NUer'in kolları
nın başlangıç kısımları bulunur. 

Kilometrekareye seksen beş kişinin düş
tüğü Sierra Leone'de nüfus (Ofo 60'ı müs
lüman) daha çok kıyı kesiminde toplan
mıştır; çoğunluk tamamı müslüman olan 
Mande ve bir kısmı müslüman olan Tern
ne zencilerindedir. Ekonomi tarım ve ma
denciliğe dayanır; bunların yanı sıra balık

çılık da gelişmiştir. Tarımsal ürünlerden 
pirinç, darı, yer fıstığı iç tüketim; kahve, 
kakao ve palmiye çekirdeği dış satım için 
üretilir. 1950 yılına kadar tarım ülkesi du
rumunu koruyan Sierra Leone, o tarihte 
elmas yataklarının bulunması üzerine eko
nomisi daha çok yer altı zenginliklerine da
yanan bir ülke konumuna geldi. Halen el
mastan başka altın, demir ve baksit çıka
rılmakta, ihracatın % 80'ini madenler teş
kil etmektedir. Dış ticaret yapılan ülkele-
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