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den hakim olmasının sembolü olarak ka
bul edilir. Selahaddin-i Eyyübl, imam Şa~ 
fil'nin mezarının yakınında bir medrese 
inşa ettirmiş (ı 176- 1179). bu arada onun 
mezarı için bir ahşap sanduka yaptırmış
tı (574/ 1 ı 78-79). el-Melikü'I-Kamil Mu
hammed'in de Şafii'nin mezarı üzeri
ne bir ku b be inşa ettirdiği ( 608/12 ı ı) ki
tabede kayıtlı olmakla birlikte el-Meli
kü'I-Kamil'in o sırada henüz hükümdar ol
maması kubbenin annesi tarafından yap
tırıldığına dair rivayeti güçiendirmektedir 
(HasanAbdülvehhab, s. ı 10) . 

Türbe, iç genişliği 1 S m. olan bir kare 
tabana sahiptir. Taştan inşa edilen yapı
nın üzeri kurşun kaplı ahşap bir kubbe ile 
örtülmüştür. Türbenin iç kısmı bazı tadi
lat ve tamirat geçirmiş olmasına rağmen 
binanın dış cephesi orijinal görüntüsünü 
nisbeten korumuştur ve büyük hacmin
den başka ku b be profiliyle de Fatımi tür
belerinden farklıdır. Fatımi ku b beleri pa
ralel duvarlarla başlayıp tepeye doğru 
kıvrılırken bu kubbe geçiş bölgesinin he
men üzerinden itibaren kıvrılır. Aynı şe
kilde kare tabanla kubbe arasındaki ge
çiş bölgesi sekizgen ve görünebilir olma
yıp geri çekilen. köşeleri pahlı ikinci bir 
karenin içinde gizlenmiştir. Böylece bina 
dışarıdan iki katlı gibi görünür. Üst kat 
yivli başlıkları olan omurga kemerli nişler
le tezyin edilmiştir; nişler arasındaki boş
lukların dolguları ve oymalı sütunçelerin 
işlenişinde Endülüs tarzında stuko tezyi
iıat elemanları mevcuttur. Aşağı katın 
üst kısmı, Hakim Camii'nin güneybatı 
minaresindekine ve Fatımi mihrapları üs
tünde kullanılmış olanlara benzer geçmeli 
geometrik modelleri ihtiva eden bir şe
ritle süslenmiştir. 

imam Şafii Türbesi'nin kubbesinde 
tepede eskiden kuşlar için hububatla 
doldurulduğu söylenen bakır bir san
dal vardır. Türbelere küçük kayık model
leri konulması bir Mısır geleneği olup ev
liyanın doğum günlerindeki törenlerde 
kullanılmak için yapılmış olan Uksfır'da 

Ebü'l-Haccac Türbesi'ndeki kayık en önde 
gelen örnektir. iç kısım değişik üslfıpların 
temsil edilmesiyle çok karmaşık bir hal 
almıştır. Yapıda üç orijinal mihrabın 
yanlış olan istikametlerini d üzeltmek üze
re köşede açılan mihrap ve duvarların 
aşağı kısmındaki renkli mermer levhalar 
88S'te (1480) Sultan Kayıtbay'ın gerçek
leştirdiği tamirata ait olmalıdır. Kubbe ve 
geçiş bölümündeki nakışlar. XVIII. yüzyı
lın ikinci yarısında Emir Ali Bey el-Keblr 
tarafından yaptırılmıştır. Orijinal tezyinat. 
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kandilleri taşıyan ahşap kirişlerle duvarla
rı dolaşan ahşap şeritlerde yer almakta
dır. 

Kubbeye geçiş bölgesi onarım izleri ta
şır. Kare kasnağın her kenarına orijinal 
pencerelerden bir kısmını kapatan sivri 
kemerli birer pencerenin eklenmesi sonu
cunda tromplarla aynı profile sahip pen
cerelerin düzeni bozulmuştur. Bu tadilat 
da Kayıtbay'ın gerçekleştirdiği onarımın 
bir parçası olmalıdır. Keppel Archibold 
Creswell. çok kademeli trompların aşırı 
süslü görünümünden dolayı bütün geçiş 
bölümünü Kayıtbay'a mal etmektedir. 
Ancak bu tür geçişler Kayıtbay devrinde 
m odası geçtiğinden artık kullanılmamak
taydı. Bununla beraber kubbe profili yi
ne Eyyübller'den el-Melikü's-Salih'inkini 
hatırlatmaktadır ve geç Memlük devrin
de de benzeri yoktur. Trompların tasarı
mı her ne kadar Eyyübl devri için fazla ge
lişmiş görülse de ku b benin olağan dışı öl
çüsünün gerektirdiği yeni bir geçiş biçi
mi ihtiyacıyla açıklanabilir. Fatımi devrin
de kubbe yüksekliğinin artmasıyla tromp
lar basitten birleşik bir şekle doğru ge
lişmiştir. 

Bir kitabede Sultan Kan su Gavri 'nin 
kubbeyi tamir ettirdiğinden bahsedilmiş
tir. Kurşun tabakası altında C reswell ta
rafından bulunan yeşil çiniler bu tamira
ta ait olabilir. Kansu Gavri'nin kendi tür
besinin kubbesi de bir zamanlar yeşil çi
nilerle kaplıydı. imam Şafii Türbesi'nde 
bulunanlarla aynı tip çiniler kaledeki Sü
leyman Paşa Camii (ı 528), Şahin Halvetl 
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minaresi (ı 538) ve Şeyh Suud Zaviyesi 
( 15 39) gibi binalarda da görülmektedir. 

üç mihrap düzeni Fatımi devrinde bir
çok türbede kullanılmıştır. Creswell'e gö
re mevcut giriş orijinal değildir. Mihrap 
ekseni üstünde bulunan ve Kahire'deki 
en eski kasetli ahşap tavanların örnekle
rinden birini sergileyen pencere açıklığı 
ise orijinal giriş olmalıdır. 

Selahaddin-i Eyyübl tarafından yaptı
rılan sanduka, Kahire'deki Ortaçağ ahşap 
işçiliğinin en muhteşem örneklerinden 
biri olup KOfi ve nesih yazılı kitabe şerit-

. leriyle birleşen geometrik bir tezyinata 
sahiptir. Sanduka, Ubeyd en-Neccar İbn 
Meali şeklinde olan ustasının adını ve 57 4 
( 1178-79) tarihini taşımaktadır. Sarığa 
benzer bir biçimle nihayetlenen, imam 
Şafii'nin ismini ve ölüm tarihini ihtiva 
eden m ermer taş orijinal dir. Tür be yapıl
dığı zaman üstüne oyulan kitabe nesih 
yazıyla arka tarafa da kopya edilmiştir. 

Türbenin banisi Sultan ei-Melikü'l
Kamil'in annesi için yapılmış ikinci bir 
ahşap sanduka daha vardır; ancak bu 
sanduka iyi korunmamıştır. Selahad
din'in hanımı Şemse ve oğlu ei-Melikü'l
Azlz Osman da sanduka ile yeri kesin ola
rak gösterilmemekle beraber bu türbe
de gömülüdür. 
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KUBBETÜ's-SAHRE 
(ö~f~) 

Kudüs haremindeki 
kutsal kaya üzerinde yer alan, 

Emevi Halilesi 
Abdülmelik b. Mervan'ın yaptırdığı 

ortası kubbeli sekizgen yapı. 
_j 

islam mimarisinin bilinen ilk kubbeli 
eserlerindendir ve Kudüs'ün fethinden 
sonra Hz. ömer tarafından yaptırılan 
mescidin yerine inşa edildiği için -daha 
çok Batılılar tarafından- Ömer Camii ola
rak da tanınır. Binanın üzerinde bulundu
ğu kutsal kaya (sahre, hacerü 'l-muallak) 
rivayete göre Hz. Musa'nın kıblesidir (Ta
beri, XXVI, 183) ve ResGl-i Ekrem'in kıble 
değişikliğiyle ilgili ayetler (el-Bakara 2/ 
143-145, 149-150) gelinceyekadarnamaz 



kılarken yöneldiği Kudüs'ten maksactın da 
o olduğu söylenir (a.g.e., II. 4) . Kitab-ı 
Mukaddes'te ve Kur'an'da doğrudan doğ
ruya sahreden söz edilmez: ancak Talmud 
ve mişnalarda geçen "even şetiyya"nın. 

bir görüşe göre de Eski Ahid'de geçen 
"dünyanın temelindeki köşe taşı"nın 
(Eyub, 38/4-6) bu kaya olduğu sanılmak
tadır (The Babylonian Talmud, Seder 
Mo' ed, Yoma 54a· 54b). Yahudi ge leneğin

de sahrenin Süleyman Mabedi'nin Kud
sü'I-akdes bölümünün temelini teşkil 
ettiği, dünyanın ortasında bulunduğu, 

Nuh'un gemisinin tufandan sonra onun 
üstüne oturduğu ve üzerinde Hz. İbra 
him'in kurban kestiği, Hz. DavCıd'un töv
be ettiği gibi değişik inanışlar vardır. Ki
tab- ı Mukaddes yorumlarında ise sahre
nin Süleyman Mabedi'nin tamamının ve
ya yalnız kurban sunulan mezbahının te
melini oluşturduğu kabul edilir (EJd., VI, 
986). Bu konuda özel bir araştırma yapan 
Kaufmann'ın diğer bazı bilim adam larınca 

da benimsenen teorisine göre ilk ma bed 
Moriya tepesinin kuzeybatı köşesine doğ
ru inşa edilmişti ve Ruhlar Kubbesi deni
len kubbesinin örttüğü mekan da Kud
sü'I-akdes bölümüne rastlıyordu (a.g.e. 
Supp l. , XVII, 577-580) İbn Asakir Tô.ril]u 
Dımaşl(ında sahrenin üzerine Hz. Da
vCıd'un bir mescid yapmakla emrolundu
ğunu (XXVI, 368). Hz. Süleyman'ın mabe
di tamamlayınca Allah'a bu kayanın üze
rinde şükrettiğini (XXII, 293; LIX, 250), 

Ermiya'nın (Yeremya) aynı yerde vahiy al
dığını (VIIf. 34) ve Hz. Yahya dahil birçok 
peygamberin burada şehid edildiğini 
(LXIV, 2 I 7) yazar. 

Kur'an'ın bazı ayetlerinin yorumlarında 
sahre ile ilişki kurulmuştur. Mesela İ sra 
süresinin 1. ayetinde geçen ei-Mescidü'l
aksa Beytülmakdis'le, o da sahre ile yo
rumlanır. Bir görüşe göre Hz. Peygam-

ber'e gösterilen alametlerden biri de boş
lukta duran sahredir. Allah Teala. ResOl-i 
Ekrem'e onu göstermiştir ki çıkacağı mi'
rac yolculuğunda boşlukta durmaktan 
korkuya kapılmasın (Abdülganl b. İsmail 
en-Nablusl, s. 121 ). Yine Kur'an'da, "Ya
kın bir yerden nida edecek münact'lye ku
lak ver" ayetindeki ( Kaf 50/41) yakın yer 
Kudüs sahresidir (Thberl, XXVI, 183). İsra
fil, Allah'ın çürüyüp ufalmış kemiklere, 
dağılmış derilere ve dökülüp parçalanmış 
saçiara hesap için toplanma emrini sah
renin üzerinden duyuracaktır ( İ bn Asakir, 
LXV. 136) . Übey b. Ka'b'ın bir rivayetine 
göre, "Biz onu - İbrahim'i- ve Lut'u kurta
rıp içinde herkese bereketler verdiğimiz 
ülkeye ulaştırdık" ayetinde (el-Enbiya 211 
71 ) sözü edilen yer Şam diyarıdır ki orada 
altından tatlı suların kaynaklandığı Kudüs 
sahresi bulunmaktadır (a .g.e., I, 140). 

Eb Cı Hüreyre'ye nisbet edilen bir rivayette 
bütün nehirler, bulut ve rüzgarlar Bey
tülmakdis sahresinin altından çıkmakta
dır (Ziyaeddin ei-Makdisl, s. 57). Diğer bir 
rivayette tatlı sular la birlikte çiçekleri aşı
layan rüzgarlar da onun altından çıkar 
(İbn Asakir. I, 220). EbCı Bekir İbnü ' I -Ara
bl, "Gökten ölçüyle yağmur indirip onu 
yeryüzünde durdurduk" ayetinin (el-Mü'
minGn 23/18) dörtyorumundan biri ola
rak arzdaki bütün tatlı suların sahrenin 
altından kaynaklandığı rivayetinden söz 
eder: ardından onun Allah'ın yarattığı ga
rip şeylerden olduğunu. muallakta durdu
ğunu. üzerinde Hz. Peygamber'in ayak 
izinin. Cebrail'in de parmak izinin bulun
duğunu söyler. Onun anlatlığına göre ken
disi insanların namaz. itikaf ve dua için 
girdikleri alttaki hücreye (mağara) günah
ları yüzünden sahrenin üzerine düşebile
ceği korkusuyla inmiş, kenarlarında yü
rümüş ve hiçbir yönden yere bitişik ol
madığını görmüştür ( el-Kabes, III, I 076-
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1077). Hadis alimleri sahre ile ilgili riva
yetlerin çoğunlukla mevzCı veya münker 
olduğunu kabul ederler. Sahrenin Allah'ın 
arşının en alt noktasını teşkil ettiği, yere 
değmeden muallakta durduğu, Hz. Pey
gamber'in mi'rac yolculuğuna sahreden 
yükselerek başladığı . üzerinde onun ayak 
izinin bulunduğu gibi rivayetler zayıf ve
ya mevzG sayılır (İbnü'I-Cevzl, s. 113-1 14; 

Ali el-Karl, s. 457; Muhammed el-HGt. I. 
377; ayrıca bk. KADEM-i ŞERİF). Sahrenin 
faziletine dair sahih kabul edilen bazı ri
vayetler de vardır. Mesela bunlardan biri
ne göre o cennettendir (İbn Mil. ce, " Tıb". 
8). Sahrenin, haremi dahilinde yer aldığı 
Mescid-i Aksa ziyaret ve ibadet için ken
disine yolculuk yapılan üç mescidden bi
ridir (Buhar!, "Fazlü'ş-şalat fi rnescidi 
Mekke ve'l-Med!ne", I, 6; "Şavrn", 67; 

" Şayd", 26; Müslim, "I:Iac", 415, 511, 

512). 

Bazı İslam kaynaklarında sahre Beytül
makdis olarak tarif edilir (Bekrl, s. 826). 

Hz. Ömer. barış yoluyla Kudüs'ü ele geçi
rince Ka'b el-Ah bar'ın delaletiyle yahudi
ler tarafından çöplük haline getirilen sah
renin yerini bulup temizletmiş. bizzat 
kendisi de eteğinde toprak taşıyarak bu 
çalışmaya katılmıştır (İbn Keslr, VII, 57) . 
Ka'b el-Ah bar. burada bir mescid yapmak 
isteyen Hz. Ömer' e onu sahrenin arkasına 
bina etmesini. böylece Hz. Musa ile Hz. 
Muhammed'in kıblelerini birleştirmiş ola
cağını söylemiş. fakat halife bunu onun 
ırki yaklaşırnma yorup mescidi sahrenin 
önüne inşa ettirmiştir (Bekrl, II, 826-827; 
İbn Keslr, VII, 57) 

Sahre en geniş yeri 17.70 m .• en dar ye
ri 13,50 m. olan ve altında yaklaşık 1 .SO 
m. yüksekliğinde, yontularak düzeltilip 
genişletilmiş, 4,50 x 4.50 m . boyutların
da bir oyuk (rnağara, rnahzen) bulunan 
gayri muntazam yarım daire şeklinde 
bir kaya uzantısıdır. Haftada iki defa 
bütün ru h la rın top l a n dığına ina nılan 

altındaki mağaraya, Kubbetü's-sahre'
nin güneydoğu payesinin yanındaki 1 m. 
çaplı bir oyuktan on bir basarnakli bir 
merdivenle inilir. Burada bulunan düz 
bir mermer blok üzerine işlenmiş mih
rap. ilk olma özelliğiyle İslam sanat tari
hi açısından büyük bir önem taşımakta
dır. Kubbetü's-sahre mescidden çok bir 
ziyaretgah olarak planlanmıştır. İbn Asa
kir orada görev yapmış bazı kimseler için 
"sahre imam ı" tabirini kullanmaktadır 
( Taril]u Dımaş~, XXXII, 181; XXXV, 337); 

banisi Emev! Halifesi Abdülmelik b. Mer
van'ın da namaz kıldırdığı bilinmektedir 
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(a.g.e., LXX, 164). Mescidlerde olduğu 
gibi burada da birtakım ilmi faaliyetler 
devam etmiştir (a.g.e., XXXI, 55). 

Kubbetü's-sahre'nin yapılış sebebiyle 
ilgili farklı görüşler vardır. Bunlardan bi
rincisi , Abdullah b. Zübeyr'in Mekke ve 
çevresine hükmettiği yıllarda Suriye ha
cılarından biat almak istemesi üzerine 
Abdülmelik b. Mervan tarafından Kabe'ye 
alternatif olarak inşa ettirilmesidir. İn
sanlar hac ibadetini yerine getirmek için 
di ren ince. "Ancak üç m escide ibadet kas
tıyla yolculukyapılır ... "hadisini okuyup 
onların Mescid-i Haram'ın yerine Beytül
makdis'i, Kabe'nin yerine de Hz. Peygam
ber'in mi'rac yolculuğuna çıktığı ve üze
rinde ayak izinin bulunduğu sahreyi ziya
ret edebileceklerini söylemiş , ardından 

onun üzerine bir kubbe yaptırıp ipek ör
tüler astırmıştır. Böylece Kabe'deki Hace
rülesved'in yerini alan sahrenin etrafın
da tavafa (Ya'kübl, ll, 261) ve arafe günü 
Beytülmakdis 'te vakfeye başlanmıştır 
(Ka l kaşendl, I, 129). Ya'kübl'ye dayanan bu 
rivayeti Said b. Bitrik (Eutykhios) ve Sıbtu 
İbnü'I-Cevzi tekrarlam ış. onlardan da İbn 
Kesir gibi sonraki bazı müellifler iktibas 
etmiştir ( el-Bidaye, VIII, 283-284) Ancak 
Ya'kübi'nin Emevi aleyhtarı bir müellif 
olarak tanınması rivayet hakkında birta
kım şüphelere yol açmıştır. Ondan önce 
yaşayan veya çağdaşı olan müellifler, 
Em eviler döneminde hac farlzasının ifa
sında bir aksaklıktan veya Abdülmelik'in 
engellemesinden söz etmezler. Makdisi'
nin kaydettiği bir rivayete göre ise Abdül
melik Kubbetü's-sahre'yi. müslümanla
rın Kıyame (Kumame) Kilisesi gibi hıristi
yan yapılarına hayranlık duymalarını ön
lemek üzere onlardan daha güzel ve aza
metli bir biçimde bina ettirmiştir (Af:ıse

nü 't-tekasrm, s. 159). Kitabe ve mozaikle
rinden hareketle aslında Kubbetü's-sah
re'nin, Museviliğin ve Hıristiyanlığın ha
kim olduğu Kudüs'te yeni din İslam'ı ve 
Emevi varlığını kanıtlamak amacıyla ya
pıldığı söylenebilir. 

Kubbetü's-sahre'nin inşasına 66 (685-
86) yılında Abdülmelik b. Mervan ' ın gö
revlendirdiği Reca b. Hayve ile Yezid b. 
Sellam tarafından başlanmış. inşaat 72'
de (691) tamamlanmıştır. Daha sonra Ab
basi Halifesi Me'mun. 126 m. uzunluğun
da lacivert zemin üzerine altın yaldızlı kOfi 
mozaik kitabedeki Abdülmelik'in adını 
sildirerek yerine kendi adını yazdırmışsa 
da 72 tarihini olduğu gibi bırakmıştır. Kı
yame. SaQd (Anastasis) kiliseleri ve Busra 
Katedrali gibi Suriye ve Filistin'de mimari 
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gelenek haline gelmiş sekizgen yapılardan 
esinlenilerek inşa edilen binanın planı. 
köşeleri merkezi bir daireyle sınırlanan , 

ortalı bir şekilde iç içe geçmiş iki karenin 
kenarlarının uzatılıp köşelerinin birleşti

rilmesiyle elde edilmiştir. Merkezi daire. 
üzerinde on altı pencere açılmış kubbe 
kasnağını taşıyan. kemerlerle birbirine 
bağlanmış dört paye ve aralarında bulu
nan üçerden toplam on iki sütun la sahre
yi çevreler. Payeler, dışarıdan da belli ola
cak şekilde 20.44 m. çapındaki ku b benin 
başlangıcına kadar devam etmektedir. 
Payelerle sütunlar üzerine oturan yirmi 
dört kemer örtüye gerekli desteği sağlar. 

Kemerler değişik tarzlarda devşirme sü
tun başlıklarına doğrudan oturmaz. Ko
rent-kompozit başlıklı antik sütunlar ara
sına kabartma süslemeler yapılmış altın 
yaldızlı bronz levhalarla kaplı kalın kiriş

ler yerleştirilmiştir. İç sekizgeni kaplayan 
pembe taş , cam ve sedef mozaiklerde al
tın yaldızlı zemin üzerine mavi ve yeşilin 
hakim olduğu yirmi beş çeşit renk bulun
maktadır. Dekarda yer yer Bizans ve Sa
sani etkisi gösteren zeytin. hurma ve ba
dem ağaçları. bambu demetleriyle akant 
ve asma yaprakları. bereket boynuzları. 
vazo, sepet, çiçek. kozalak. meyve ve mü
cevher kompozisyonları göze çarpar. Orta 
sekizgen in dış frizinde mozaik kOfi hatla 
yazılmış yazı kuşağında besmele, kelime-i 
tevhid, Hz. Peygamber'e salavatla ilgili 
Ahzab suresinin 56. ayeti. İsra suresinin 
111. ayeti. i hlas suresi ve binanın yapı
mıyla ilgili kitabe, iç frizinde ise Hz. Isa'
ya salat. teslisi ve hıristiyan inancını red
deden Al-i İmran suresinin 18-19, 51 . ve 
Ahzab süresinin 56. ayetleriyle Ehl-i kita
ba dinde aşırı gitmemelerini ve Allah hak
kında gerçek olmayan şeyler söylememe
lerini emreden Nisa suresinin 171-172. 
ayetleri yer almaktadır. 

Kubbetü's-sahre'nin 
içinden 

bir görünüş 

İ ri blok taşlardan yapılmış olan 1,30 m. 
kalınlığındaki dış duvarların yüksekliği 

9,50 metredir. Bir siperlikle nihayetlenen 
dış duvarın her cephesinde üstte yarım 
daire kemerle kapatılmış yedi uzun. dar 
ve oyulmuş panel bulunmaktadır. Bun
lardan köşelere gelenler sağırdır: diğer
lerinin üst kısımlarına ise birer pencere 
açılmıştır. Mekan, sekiz cephedeki kırk ve 
kubbe kasnağındaki on altı pencere ile 
aydınlatılmaktadır. Pencerelerdeki dış du
var dekorunun devamı niteliğindeki çini 
ızgaralar binanın fazla ışık almasını en
geller. Dış duvarlar alttan 4.44 m. yüksek
liğe kadar farklı renk ve desenlerdeki 
mermer plakalarla, daha yukarısı ise si
perlik dahil çinilerle kaplanmıştır. Ayrıca 
kubbe kasnağı da çinilerle kaplıdır: bura
da bir de isra suresinden ayetıerin yer 
aldığı sülüs bir yazı kuşağı bulunmakta
dır. Üst pencerelerin kenarlarını süsleyen 
çiniler Kanuni Sultan Süleyman dönemi
ne aittir. Tamirler sırasında rastlanan ka
lıntılardan turaların daha önce mozaikle 
kaplı olduğu anlaşılmıştır. Siperliğin üst 
kısmında sülüs hatla yazılmış Yasin sQ
resini içeren çini bir yazı kuşağı bulunur: 
k.itabesinde 1293 ( 1876) tarihi ve Hattat 
Mehmed Şefi k ismi okunmaktadır. Siper
liğin hemen altına her duvarda pencere 
aralarına gelecek şekilde altışar çörten 
yerleştirilmiştir. Dış sekizgenin ana yön
lere gelen duvarlarına, üstlerinde birer 
pencere bulunan 2.80 m. genişliğinde ve 
4,30 m. yüksekliğinde dört kapı açılmış
tır. Bunların adları kuzeyden itibaren sı
rasıyla Babü'l-cenne, Babü's-silsile (Babü 
israfil. Babü'n-nebT DavGd) . Babü'l-kıble ve 
Babü'l-garb'dır. Diğer kapılardan farklı 

olan kıble kapısında duvara paralel şekil
de dizilen sekiz sütun üzerine oturtulmuş 
bir saçak bulunmaktadır. Bu kapıdan gi
rince sağ da kı b le duvarı üzerine yerleşti-



Kubbetüs
sahre'nin 
izometrik 
planı 

rilmiş bi r mihrap ve kapının karşısında 
orta dairenin kenarında mermer direk
ler üzerine oturtulmuş müezzin mahfeli 
(dikke) yer almaktadır. 

İç mekanın tavanında bir dizi sundur
ma ve kirişe yer verilmiştir. Birbirine çok 
yakın olarak bir yelpaze gibi açılan bu ki
riş ve sundurmalar ara desteklerle kub
be kasnağına kadar devam eder. İnce ah
şapla kaplanan tavanda üçgen ve dört
gen şeklinde dekor alanları oluşturulmuş. 
buralar serpme yıldızlarla ve dairevi gi
rift arabesk madalyonlarla süslenmiştir. 
Tezyinatta yer yer alçı. boya ve yaldız kul
lanılmıştır. Dışarıdan binaya bakıldığında 
2.60 m. yüksekliğindeki siperliğin görül
mesini büyük oranda engellediği çatı kur
şun la kaplıdır. Çift cidarlı ahşap kubbe. 
düzgün açı ve aralıklarla kasnağın üstüne 
yerleştirilen ahşap !atalar üzerine oturtul
muştur. Kubbe tabanında yer alan kü
çük bir kapı iki cidar arasına geçme im
kanı verir. 1448'de buraya güvercin tut
mak ve yumurta toplamak için giren ço
cuklar yangına sebep olmuş, 2500 dinar 
harcanarak yapılan ananmda 36 ton kur
şun levha kullanılmıştır. Kubbe başlangı
cının zeminden yüksekliği 20,40 m., tepe 
noktasının yüksekliği 35,30 metredir; ale
minin boyu ise 4. 1 O metredir. Geçmişte 
üzeri kurşun ve altın kaplamalı veya sa
de bakır levhalarla örtülen kubbe günü
müzde nitrik asitle sarartılmış altın gö
rünümlü alüminyum plakalarla kaplıdır. 
Kubbenin iç tezyinatında alçı sıva. boya 
ve yaldız kullanılmıştır; arabesk motifler 
merkezden aşağıya doğru halkalar halin
de genişleyerek açılır. 

Geç Antik sanatla erken Bizans ve İran 
sanatlarının uyumlu bir şekilde uygulan
ması Kubbetü's-sahre'yi dünyanın en gü
zel yapılarından biri haline getirmiştir. 
Bina güzellik ve heybet açısından çok üs
tün niteliklere sahiptir. Tezyinatta Bizans, 
İran ve Arap desenleri harmanianmış 
durumdadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 
imanndan sonra buna Türk çinileriyle di
ğer süsleme unsurları da eklenmiştir. Bi-

na merkezi planlı bir yapı olması bakımın
dan İlkçağ sonlarında ve Ortaçağ hıristi
yan mimarisindeki merkezi planlı yapılar 
geleneğinin İslam mimarisinde daha ih
tiyaca cevap verecek şekilde uygulanışı
nın bir örneği sayılmaktadır. 

Kubbetü's-sahre. Kudüs'ün Haçlılar ta
rafından işgalisırasında Templum Damini 
adıyla kiliseye çevrildi ve çeşitli değişiklik
ler gördü. Haçlılar sahre üzerine sunak in
şa ettiler; binanın içine ve sahrenin altın
daki mağaraya ikonlar koydular; kubbe
deki alemin yerine büyük bir h aç diktiler; 
binanın kuzey kısmına hıristiyan vaizler 
için hücreler ilave ettiler. Haçlıl ar sahre
ye karşı aşırı bir saygı gösterdiler; bazan 
ondan bir parça alıp memleketlerine gö
türüyor. kiliselerinde rölik olarak saklıyor
lardı; bazan da din adamları ondan parça 
koparıp ağırlığınca altın karşılığında sa
tıyorlardı. Haçlı kralları bunun önüne geç
mek için sahrenin üzerini mermer kap
lattılar. Daha sonra Kudüs'ü yeniden fet
heden Selahaddin-i Eyyubi. bu merrner
Ieri ve sahrenin etrafındaki demir ızga
ralar dışında Haçlılar'dan kalan her şeyi 
kaldırdı. 

Kubbetü's-sahre, tarihi boyunca bölge
ye hakim olan hemen her hükümdardan 
büyük ilgi ve saygı görmüş. özenle tamir 
ettirilmiştir. Bilhassa Eyyubi sultanları 
kendi elleriyle sahrenin tozunu alır. mes
cidi süpürür ve gül suyu ile yıkarlardı. 
Bunlardan ei-Melikü'I-Aziz Osman sahre
nin etrafına ahşap bir korkuluk yaptırdı. 
Memlükler'den 1. Baybars 1270'te yıkılan 
kısımları tamir ettirdi ve dış duvar mo
zaiklerini yeniledi. 1318'de Muhammed 
b. Kalavun kubbenin içini altın yaldız ve 
mozaiklerle yeniden dekare ettirip dışını 
da kurşunla kaplattı. Berkuk güney kapı
dan girince göze çarpan mahfeli yaptırdı; 
ei-Melikü'z-Zahir Çakmak yıldırım düş
mesi sonucu yanan kubbesini onarttı. Ka
yıtbay ise kap ıların ı üzerlerine kabartma 
motifler işlenmiş bakır levhalarla kaplattı. 
Osmanlılar zamanında Kanuni Sultan Sü
leyman tarafından çok köklü biçimde ta
mir etiiriimiş ve harap olan dış mozaik 

Kubbetü's
sahre'nin 

çinilerinden 
örnekler 

(Türk İnşaat 
ve Sanat Eserleri 

Müzesi 

İstanbul) 
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kaplama çinilerle değiştirilerek pencere
lere alçı revzenler yerleştirilmiştir. imar 
faaliyeti lll. Murad, 1. Abdülhamid, ll. 
Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Ab
dülaziz ve ll. Abdülhamid tarafından da 
devam ettirilmiş, özellikle ll. Abdülhamid 
büyük masraflarla zemine değerli İran 
halıları döşetmiş , ortaya görkemli bir 
kristal avize astırmış ve eskiyen çinileri 
yeniletmiştir. 1948 Eylül ve Ekim ayların
da atılan bombalardan kuzeybatı pence
releri zarar gören Kubbetü's-sahre, bu
gün de zaman zaman Filistinliler'le İsrail 
askerlerinin çatışmaları sırasında tehlikeli 
durumlara düşmektedir. 
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KUBBETÜ's-SULEYBİYYE 
(~1~) 

Samerrii' da 
Dicle nehrinin batısında 

Kasrü'I-Aşık'ın ·güneyindeki 
bir tepe üzerinde 

. Abbasiler döneminde inşa edilen, 
Islam mimarisinin bilinen ilk türbesi 

(bk. ABBASILER [Sanati). 

KUBH 

(bk. HÜSÜN ve KUBUH). 

KÜÇEK DERVİŞ MUSTAFA 

(bk. MUSTAFA DEDE EFENDi, Kiiçek). 

KÜÇEK HAN CENGELi 
(ö. 1340/1921 [?]) 

XX. yüzyıl başlarında 
İran'da ortaya çıkan 

milliyetçi ve reformcu 
Cengeli hareketinin lideri 

(bk. CENGEU). 

KUDM (Beni Kudaa) 

( 4ı:La.9 ~) 

Araplar'ın 

Adnan ve Kahtan'dan sonraki 
dört ana kolundan biri. 

ı 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

_j 

_j 

Kabilenin Kahtanller'den mi Adnanl
ler'den mi olduğu konusunda neseb alim
leri arasında ihtilaf vardır; bazıları Him
yer b. Sebe'den, bazıları Mead b. Nizar'-
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dan geldiğini söylerler ve her iki taraf da 
kendi tezlerini ispatlamak için Hz. Pey
gamber' e atfedilen bazı hadisleri ve bazı 
şiirleri delil gösterirler. İki görüşü uzlaş
tırmaya çalışan rivayetlerden birine göre 
Malik b . Himyer'in soyundan Malik b. 
Amr'ın karısı olan Kudaa'nın annesi daha 
sonra Mead'la evlenmiş ve ona oğlu Ku
daa ile birlikte gelmiştir; bundan sonra 
da Kudaa, Ku daa b. Mead diye adlandırıl
mıştır. Diğer bir rivayete göre ise Kudaa 
aslında Mead'ın oğludur; annesi Malik b. 
Amr el-Himyeri ile evlenince Malik onu 
evlatlık alarak kendine nisbet etmiştir. 
Kudaalılar'ın aslında Mead'a mensup ol
dukları. ancak sonraları Emevller'in bas
kı ve rüşvetleriyle Himyerller'in nesebine 
geçtikleri de ileri sürülür. Kudaa'nın ne
seb şeceresi, Kahtanller'den sayıldığında 
Kudaa b. Malik b. Amr b. Mürre b. Zeyd 
b. Malik b. Himyer, Adnanller'den sayıl
dığında ise Ku daa b. Mead b. Adnan şek
lindedir. Farklı bir görüşe göre de ·Ku daa 
lakab, asıl isim Amr'dır. Kudaa'nın soyu 
oğlu Hat! (ilhaf, ilhaff) vasıtasıyla devam 
etmiş ve zamanla meydana gelen kabile 
önceleri Yemen'de Şihr ve Necran toprak
larında yaşarken Hicaz'a ve ardından Su
riye, Filistin ve Irak gibi bölgelere dağıl
mıştır. Adnan ve Kahtan'dan sonra Arap
lar'ın kendilerine nisbet edildikleri, bir 
Arap'ın mutlaka içlerinden birine men
sup olması gereken dört ana koldan biri 
Kudaa'dır (diğerleri Rebla. Mudar ve Ye
men) ; bazıları tartışmalı olmakla birlikte 
önemli kolları arasında Kelb. Cüheyne. 
Beli, Behra, Havlan, Mehre, Huşeyn, 
Cerm, Uzre. Belkayn (Kayn). TenGh ve Se
llh bulunmaktadır. 

Kudaa kabileleri Bizans'ın etkisinde ka
larak genellikle Hıristiyanlığı kabul etmiş
lerdi; ancak aralarında U kaysır gibi tann
lara tapınan putperestler de vardı. Kuzey 
Arabistan. Suriye ve Filistin bölgelerinde 
yaşayan TenGh ve Selih gibi hıristiyan Ku
daa kabileleri Bizans'ın hakimiyetini ta
nıyarak onunla ittifak antlaşmaları yap
mışlar ve doğu sınırlarının Sasanller'e 
karşı savunmasında tampon vazifesi gör- . 
müşlerdir (IV-V. yüzy ıll a r) . Kudaalılar' ın 

bir kısmı da Sasanl hakimiyetini kabul et
mişti. Kusay Mekke'nin yönetimini Huza
alılar'dan almak istediği zaman Kudaalı
lar. Kinaneoğulları ile birlikte ona yardım
cı olmuşlardı r. 

8 (629) yılında Ka'b b. Umeyr'in yönet
tiği Zatülatlah seriyyesinin Suriye toprak
larındaki bir kısım Kudaalılar'ı hedeflediği 
belirtilmektedir (Ta beri, III. 29) . O yıl MG
te Savaşı'nda Zeyd b. Harise kumandasın-

daki İslam ordusuna karşı Bizans kuwet
lerini destekleyen hıristiyan Arap kabile
leri arasında Kudaalılar da bulunmaktay
dı. Yine aynı yıl Kudaa'nın Beli. Uzre ve 
Belkayn kollarının Medine'ye saldırmak 
amacıyla bir araya geldiklerini duyan Hz. 
Peygamber. üzerlerine Amr b. As kuman
dasında 300 kişilik bir kuwet gönderdi 
ve Amr b. As·ın Beli kabilesiyle akrabalık 
bağları olduğundan ona yolda karşılaşa
cağı kabile mensuplarından da yardım 
almasını tembih etti. Bölgeye giden Amr 
b. As'ın düşman kuwetlerinin beklenen
den fazla olduğunu bildirip yardım iste
mesi üzerine kendisine EbG Ubeyde b. 
Cerrah kumandasında 200 kişilik bir tak
viye gönderildi. Zatüsselasil seriyyesi diye 
adlandırılan bu harekat sırasında Beli, Uz
re ve Belkayn kabileleri İslam askeri birli
ğinin gelişini haber alınca dağıldılar. Ge
riye kalan az sayıdaki düşman kuweti ise 
küçük çaplı çarpışmalardan sonra etkisiz 
hale getirildi. ResGl-i Ekrem'in 9 (630) 
yılında Ku daa'nın Beli ve Uzre koliarına 
Ukkaşe b. Mihsan ei-Esedl kumandasın
da bir seriyye gönderdiği kaydedilir (ibn 
Sa'd, ıı. 164) . Aynıyıl Beli, Behra. Uzre. Cü
heyne, Kelb, Cerm ve Mehre gibi Kudaa 
kabilelerine mensup heyetler Medine'ye 
gelerek Müslümanlığı kabul ettiler (a.g.e., 
ı. 330-337, 355-356). Hz. Peygamber'in S 
(626) yılında bizzat, 6 (627) yılında Ab
durrahman b. Avf ve 9 (630) yılında Te
bük Gazvesi sırasında Halid b. Velid ku
mandasında sefer düzenlediği DGmetül
cendel. Kudaalı Kelb kabilesinin yaşadığı 
topraklar arasındaydı. 

Resfılullah'ın vefatından on gün sonra 
Medine'ye gelip namaz kılacaklarını, an
cak zekattan muaf tutulmak istediklerini 
belirten ve Hz. EbG Bekir tarafından is
tekleri reddedilen heyetler arasında Ku
daa heyeti de bulunmaktaydı. Hz. Pey
gamber'in hazırlayıp Hz. EbG Bekir'in ha
life olduktan sonra yola çıkardığı üsame 
b. Zeyd kumandasındaki ordu Ku daa top
. raklarına da gitmiş ve bölgede su kGneti 
sağladıktan sonra geri dönmüştür. Hz. 
EbG Bekir daha sonra irtidad eden Kuda
alılar'ı Amr b. As vasıtasıyla cezalandır
mıştır. 

Kudaalılar'ın bir kısmının ihtida edip 
fetihler sırasında İslam ordusunda. bir 
kısmının da hıristiyan olarak kalıp Bizans 
ordusunda yer aldıkları görülmektedir. 
Mesela, Kadisiye Savaşı 'nda Sa'd b. EbG 
Vakkas'ın emrinde birçok Kudaalı bulu
nurken Yermük Savaşı'nda Bizans impa
ratoru Herakleios'un saflarında savaşan 
Arap kabileleri arasında da Kudaa'nın Beli 


