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revaklarda Ebû Fâris Abdülazîz el-Müte-
vekkil bir kütüphane kurmuþtur. Caminin
güneydoðu köþesinde Hafsîler’den Ebû
Amr Osman da 854’te (1450) kütüphane
yaptýrmýþtýr.

Zeytûne Camii’ne olan ilgi Türk döne-
minde de sürmüþ, ilk olarak 991 (1583)
yýlýnda mihrap ve minberin süslemeleri ye-
nilenmiþtir. Bunun üzerindeki kitâbeye gö-
re 1084’te (1673-74) cami imamý Tâcülâri-
fîn Osmâniyye’l-Karþî tarafýndan mihrap
önü kubbesi yenilenmiþ, ayný tarihte cami-
nin doðu cephesini saran bir revak eklen-
miþtir. Daha sonra Hammûde Paþa mi-
nareyi tamir ettirmiþ ve þerefesini ahþap
korkuluklarla çevirtmiþtir. Murad Bey, üze-
rinde 1084 (1673-74) tarihli bir kitâbe bu-
lunan Kur’an dolabýnýn süslemelerini yeni-
letmiþtir. Mihrabýn solundaki imam oda-
sý, giriþ kapýsý üzerinde yer alan kitâbesine
göre 1211 (1797) yýlýnda Vekîlü’l-hâc Ali Bû
Hacle tarafýndan tamir edilmiþtir. 1834 ve
1896 yýllarýnda minare önemli bir onarým
geçirerek bugünkü görünümünü kazan-
mýþtýr.

Dikdörtgen bir alaný kaplayan cami, ha-
rim ve bunun önünde revaklý avlu ile ku-
zeydoðu yönündeki revaklardan meyda-
na gelmektedir. Revaklarýn kuþattýðý ku-
zeydoðu cephesi dýþýnda dar geçitli kapa-
lý çarþýlarýn çevrelediði yapý, dýþtan ancak
kare gövdeli yüksek minaresi ve kare ka-
ide üzerindeki yüksek kasnaða oturan di-
limli iki kubbesiyle algýlanabilmektedir. Av-

luya ve kuzeydoðu cephesindeki revaklara
açýlan kapýlardan geçilen ibadet mekâný
ortada ve yan kenardakiler daha geniþ,
mihraba dik on beþ nefin mihrap önünde
enlemesine bir nefle kesilmesinden oluþan
bir plana sahiptir. Dikey neflerin ortasýnda
Sîdî Ukbe Camii’nde görüldüðü gibi kýble-
ye paralel bir kemer dizisi uzanmaktadýr.
Mihrap önü bölümü ve bunun ekseninde-
ki, avluya açýlan revaklarýn orta bölümü
kubbe, diðer yerler düz çatý ile örtülmüþ-
tür. 54 × 26 m. boyutlarýndaki harimde
enlemesine uzanan yedi sýra halindeki sü-
tunlar birbirine at nalý kemerlerle baðlan-
mýþtýr. Üstlerinde kompozit baþlýklarýn bu-
lunduðu, farklý renklerdeki damarlý mer-
merden sütunlar mihrap önünde ve avlu-
ya bakan yönde ikili olarak sýralanmakta-
dýr. Sütun baþlýklarýnýn üzerindeki yüksek
impost bölümleri kabartma þeklinde ya-
pýlmýþ lotus, rûmî ve kývrýk dallardan mey-
dana gelen, üslûplaþtýrýlmýþ bitki kompo-
zisyonlarý ile süslenmiþtir.

Güneydoðu duvarýnýn ortasýndaki mih-
rap duvara 1,5 m. girinti yapan yarým da-
ire niþ biçimindedir. Yanlardan ikiþer sü-
tunçeye oturan at nalý kemeri, kavsarasý
ve kemer alýnlýklarý son zamanlarda yeni-
lenen, alçý üzerine bitkisel ve geometrik
kompozisyonlarla süslenmiþtir. Camide
süslemenin yoðunlaþtýðý mihrap önünü ör-
ten kubbeye istiridye yivli tromplarla ge-
çilmektedir. Güneyden duvar, üç yönden
geniþ ve yüksek at nalý kemerler üzerin-
de yükselen, içten kaburgalý, dýþtan yivli
kubbenin kasnaðýna sekiz pencere açýlmýþ,
pencereler ve bunlarýn arasýndaki yüzey-
ler küçük sütunçelerin taþýdýðý yuvarlak ke-
merli niþ þeklinde düzenlenmiþtir. Kubbe-
yi taþýyan kemerlerden kasnaðýn üst hiza-
sýna kadar bütün yüzeyler, Endülüs-Mað-
rib sanatý etkisini gösteren oldukça ince
iþlenmiþ alçý süslemelerle kaplanmýþtýr.
Kemerlerin dýþ yüzeyinde ve tromplarýn alt
hizasýnda kûfî karakterli onarým kitâbeleri
mevcuttur. Ýç mekânda çatýyý taþýyan ke-
merlerin üstündeki duvar yüzeylerinde ve
üst örtüde süslemeye yer verilmiþtir. Orta
nefin avlu yönündeki bölümünün üzerini
örten daha küçük kubbe sütunlara otu-
ran dört at nalý kemerle taþýnmaktadýr.
Mihrap önünde olduðu gibi istiridye yivli
tromplarla geçilen bu kubbenin yuvarlak
kemerli pencerelerin açýldýðý yüksek kas-
naðý ve bunun alt bölümü stilize bitkisel
ve geometrik kompozisyonlarýn süslediði
alçý ile kaplanmýþtýr. Mihrabýn solunda ca-
mi görevlileri için ayrýlmýþ küçük mekân-
lar bulunmaktadýr. Harimden bu mekân-
lara giriþi saðlayan kapý dýþtan siyah çiz-
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Tunus’ta VII. yüzyýlýn sonunda
inþa edilen cami.
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Baþkent Tunus’ta çarþýlarýn ortasýnda yer
alýr ve þehrin büyük camisi olmasýndan do-
layý Câmiu’l-kebîr (Tunus Ulucamii) adýyla da
anýlýr. Ýlk defa Emevî valilerinden Hassân
b. Nu‘mân’ýn 80’de (699) tesis ettiði yapý-
yý Ýbnü’l-Habhâb 114-116 (732-734) yýlla-
rýnda yenilemiþtir. Daha sonra Abbâsî Ha-
lifesi Müstaîn-Billâh’ýn emriyle Aðlebîler’-
den II. Ziyâdetullah tarafýndan geniþletile-
rek yenilenen cami, Fâtýmî halifelerinden
Azîz-Billâh zamanýnda 381-385 (991-995)
yýllarý arasýnda mihrap önü kubbesi ve av-
ludaki revaklarý ile tekrar inþa edilip be-
zenmiþtir. Tunus’ta idareyi elinde bulun-
duran hükümdarlarýn camiye olan ilgisi de-
vam etmiþ, Horasânîler hânedaný zama-
nýnda caminin doðu ve kuzey kapýlarý ye-
nilenmiþtir. Kitâbelere göre doðudaki ka-
pýyý Abdurrahman b. Muhammed Ýbnü’l-
Fakýh Mahriz 457’de (1065), kuzey cephe-
sinin ortasýndaki kapýyý da 474’te (1082)
Þeyh Ebû Muhammed Abdülhak b. Ab-
dülazîz b. Horasan açtýrmýþ, Hafsîler zama-
nýnda 648 (1250) yýlýnda Müstansýr-Billâh
avlunun doðusuna bir çeþme ilâve ettir-
miþtir. 716’da (1316) yine Hafsîler’den Ebû
Yahyâ Zekeriyyâ’nýn tamir ettirdiði camide,
822’de (1419) avlunun minare yönündeki
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sonraki dönemlerde de Maðrib camilerin-
de yaygýn biçimde uygulanmýþtýr. Muvah-
hidler’in bir eseri olan Tinmel Camii ve Me-
rakeþ Kütübiyye Camii ile Merînîler’den
kalan Tâze (Tâzâ) Camii (1291) bu planýn
görüldüðü yapýlardýr. Osmanlý döneminde
Tunus’ta inþa edilen Hammûde Paþa Ca-
mii de (1655) ayný düzenlemeye sahiptir.
Zeytûne Camii plan þemasý, revaklý avlu
düzenlemesi ve kare gövdeli yüksek mina-
resinin yaný sýra mermer sütunlarýn üze-
rindeki at nalý kemerleri, iki renkli taþ kom-
pozisyonlarý ve alçý süslemeleriyle Tunus’-
ta daha sonraki dönemlerde yapýlan ca-
mileri etkilemiþtir.
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ÿKadir Pektaþ

Ýlim ve Kültür Tarihindeki Yeri. Adýný in-
þa edildiði yerde bulunan zeytin aðacýn-
dan aldýðý rivayet edilir. Ayrýca bu ismin,
zeytinyaðýnýn ýþýk yaymasý gibi ilim ýþýkla-
rýný bölgede yaymasý arzusuyla, Nûr sû-
resinin 35. âyetinde Allah’ýn nurunun tem-
sili için verilen örnekte geçen zeytûne keli-
mesinden geldiði de ileri sürülmüþtür (Tâ-
hâ el-Velî, s. 562). Zeytûne Camii 80 (699)
yýlýndan hemen sonra önemli bir ilim mer-
kezi haline gelmiþ, 120 (737) yýlýndan iti-
baren burada seçkin âlimlerin çevresin-
de ilim halkalarý teþekkül etmiþtir. Ebü’l-
Arab’ýn ªabašåt’ýnda dokuzunu tanýttýðý
bu âlimlerin en meþhurlarý Ebû Muham-
med Hâlid b. Ebû Ýmrân et-Tücîbî, Amr
b. Râþid el-Kinânî, Ebû Yezîd Abdülmelik
b. Ebû Kerîme el-Ensârî, Ebû Küreyb Ab-
durrahman el-Meâfirî’dir.

Mâlikî mezhebini bölgede yaymaya baþ-
layan Ýbn Ziyâd el-Absî, Tunus’ta yetiþen
ve derslerini Zeytûne’de veren en önem-

gilerle konturlanan beyaz mermerle kap-
lanmýþtýr. Kapý açýklýðýnýn üzerinde siyah-
beyaz taþlardan oluþan yuvarlak kemerin
çevrelediði sülüs hatlý mermer kitâbe 1212
(1797) tarihini vermektedir. Birbiri içine
açýlan sade kapýlarla girilen bu mekânlar
düz örtülüdür. Harimin avluya açýlan ke-
merlerinin arasý ahþapla kapatýlmýþ, ku-
zeydoðu duvarý daha kýsa tutulan avlu dört
yönden revaklarla kuþatýlmýþ, kompozit
baþlýklarýn ve yüksek impostlarýn bulun-
duðu sütunlara oturan at nalý kemerlerin
taþýdýðý 3,5 m. geniþliðindeki revaklar ze-
mini mermerle döþenmiþ avludan bir seki
ile yükseltilmiþtir. Sade silmelerle çevrele-
nen at nalý kemerlerin üzerinde aralarýnda
renkli taþ süslemelerin bulunduðu silme-
ler bütün avlu cephelerini dolanmaktadýr.

Avlunun batý köþesinde yer alan mina-
re 9 m. geniþliðinde, 44 m. yüksekliðinde
kare bir kule þeklindedir. Minarenin alt bö-
lümü revaklarýn çatý hizasýna kadar düz bir
yüzey halinde yükselmektedir. Alt kýsým-
dan iki kalýn konsolla ayrýlan gövde en alt-
ta beþ sütunçeye baðlanan dilimli kör ke-
merlerle kaplanmýþ, sarý renkli taþlarla
oluþturulan düz bir yüzey üzerinde bulu-
nan bu düzenleme minare gövdesinin dört
cephesinde tekrarlanmýþtýr. Gövdenin üs-
tünde, alternatif dizilen siyah-beyaz taþ-
larla dolgulanan düz bir yüzeyden sonra
her cephede beþer yüksek at nalý kemerle
dýþa açýlan þerefe bulunmaktadýr. Bunun
üzerinde ince uzun dendanlar gelmekte-
dir. Daha kýsa tutulan þerefe bölümü dört
yöne siyah-beyaz taþla örülen at nalý ke-
merlerle açýlmaktadýr. En üstte yeþil renk-
li prizmal külâh ve alem yer almaktadýr.
Camiye XVII. yüzyýlda eklenen, harim ve
avluyu kuzeydoðudan çevreleyen revakla-
ra dýþarýdan on iki basamaklý merdivenle
çýkýlmaktadýr. Revaklar, kýbleye dik uzanan
at nalý kemerlerle birbirine baðlanan ve
biri caminin doðu duvarýna bitiþik üç sýra
halinde dizilen kýrk sekiz sütunla taþýn-
maktadýr. Kare altlýklar üzerindeki mer-
mer sütunlar Hafsî tipi sütun baþlýklarýna
sahiptir. 54 × 6,5 m. boyutlarýndaki dik-
dörtgen planlý bu bölümün üstü düz çatý
ile örtülmüþtür.

Tunus’ta inþa edilen ilk yapýlardan olan
Zeytûne Camii’nde bu bölgedeki diðer ca-
milerde olduðu gibi çok destekli plan þe-
masý uygulanmýþtýr. Ortadaki daha geniþ,
kýbleye dik uzanan neflerin mihrap önün-
de enine bir nefle kesilmesinden meyda-
na gelen plan, ilk inþa tarihi 670 yýlýna ka-
dar inen ve sonraki dönemlerde yapýlan
onarýmlarla günümüze gelen Kayrevan’-
daki Sîdî Ukbe Camii’nde görülmektedir;
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