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EMEViYYE CAMii
İslam dini mimarisinin
bugüne kadar ayakta kalabilen
ilk muhteşem örneği.

L

Şam'da

Emevfler devrinde yapılmış
olan Emeviyye Camii (el-Camiu'I-ÜmevT, Camiu Beni Ümeyye) mimari özellikleri, süslemelerindek.i ihtişam ve haiz olduğu ma-
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Emeviyye camii' nin

planı

nevi değerleriyle bütün İslam aleminde
müstesna bir yere sahiptir. Tarih boyunca birçok müellif tarafından söz konusu
edilen cami, inşasından sonraki bütün
devirlerde methiyelere mazhar olmuş ve
görenleri büyülemiştir. Müslümanların,
dini ve sosyal hayatta önemli roller üstlenmiş ve kutsl değerler atfedilmiş camilerinin en eskisi olup milattan önce
ı. yüzyıla ait bir Roma mabediyle onun
harabeleri yanında bulunan Theodosios
dönemine (379-395) ait Aziz Yohannes
(Hz. Yahya) Kilisesi'nin yerine inşa edilmiştir. Önce, Dımaşk'ın fethinin ardın
dan ( 14 / 635) Romalılar'ın baştanrısı Jupiter' in adını taşıyan mabedi n çevresi
sütunlu, yüksek duvarlı büyük salonu
Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın gözetiminde camiye çevrilmiş, daha sonra bu caminin
ihtiyacı karşılayamaması üzerine Ernevi Halifesi Velid b. Abdülmelik (705-715)
tarafından mabed harabesinin batı tarafında bulunan kilise veya bir iddiaya
göre sadece aradaki duvar yıktınlarak
(DİA, VII, 48, 49) bütün bu sahayı kaplayacak olan bugünkü büyük caminin inşası başlatılmıştır. Temeli 86 (705) veya
87 (706) yılında atılan esas cami bölümü
96'da (714) tamamlanmış ve inşaatta
· halifenin isteği üzerine Bizans imparatorunun istanbul'dan gönderdiği ustalar çalışmıştır. Caminin yapımında, dikdörtgen planlı olan Roma mabedinin kıb
le istikametine rastlayan uzun duvarlarından güneydeki ile uçlarında bulunan
iki burçtan faydalanılmış ve inşaat bu
duvarın kuzeyinde geliştirHip kuleler de
minare kaidesi olarak kullanılmıştır.
Yapımını takip eden asırlar içinde birçok yangına ve tabii tahribata maruz kalan bina çeşitli onarım ve değişiklikler
geçirmiş, fakat buna rağmen mimari
hususiyetlerini bir ölçüde koruyabilmiş,
özellikle de mozaiklerindeki ihtişam ı bugüne kadar sürdürebilmiştir. Yapılan onarım ve değişikliklerin en önemlilerinden

ilkini, 461 'de ( 1069) meydana gelen büyük bir yangın sebebiyle 475 ( 1082-83)
yılında Selçuklu Sultanı Melikşah yaptır
mıştır; bu ananmda ağırlığın Kubbetü'nnesr adıyla tanınan kubbe ile birlikte kemerler ve sütunlar üzerinde yoğunlaştı
rıldığı görülmektedir. İkinci önemli onarım ise Osmanlı Sultanı ll. Abdülhamid
devrinde 1894'teki büyük yangından sonra gerçekleştirilmiş (1896- ı 902) ve içerideki sütun sıraları ile bunlarla ilgisi bulunan mimari bölümler ve çatı istanbul'dan gönderilen ustalar tarafından yeniden yapılmıştır.
136 x 37 m. boyutlarında bir ibadet
mekanı ile 122,5 x SO m. boyutlarında
bir avludan oluşan dikdörtgen planlı caminin ana ibadet mekanı, kıble duvarı
na paralel uzanan üç enine nef ile (sahn)
bunları ortadan kesen daha geniş bir dikey neften meydana gelmekte ve nefler arasında mermer sütunlar üzerinde
yükselen iki kat halinde düzenlenmiş
kemerler bulunmaktadır. ibadet mekanının merkezinde, enine neflerle dikey
nefin kesiştiği kısmın ortasında, kare
kesitli dört paye tarafından taşınan Kubbetü'n-nesr yer almakta ve kubbeye geçişin tromplarla sağlandığı görülmektedir: ibadet mekanının diğer tarafları
1894 yangınından sonra yenilenen ahşap bir çatıyla örtülüdür. İç kısımda Şa
fii mihrabı denilen ana mihraptan baş
ka ikisi sağda, biri solda üç mihrap daha bulunmakta ve bunlardan sağdaki
lere Hanefi ve Hanbeli mihrapları, soldakine ise sahabe veya Maliki mihrabı
denilmektedir. Sahabe mihrabı ile Kubbetü'n-nesr arasına rastlayan yerde Hz.
Yahya 'nın türbesi bulunmaktadır. Ana
ibadet mekanı, dikey neften üç kemerli
büyük bir kapıyla avluya açılmaktadır.
Ortasında bir şadırvanın yer aldığı avlu arkadan yirmi dört, yanlardan dokuzar kemerli revaklarla çevrilmiştir. Avluda ayrıca biri Kubbetü'l- hazne (beytü' ı
mal), diğeri Kubbetü Zeynelabidln adını
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taşıyan iki kubbeli küçük bina mevcuttur ve bunlardan batıdaki Kubbetü'l-hazne'de camiye ait vakıf gelirlerinin muhafaza edildiği bilinmektedir.

Caminin üç minaresi ve dört ana kael- Mi'zenetü' I- garbiyye denilen ve batıdaki Roma burcu üzerine
yapılmış olan minare ötekilerden daha
gösterişlidir; 893 ( 1488) yılında Memlüklü Sultanı Kayıtbay tarafından tadil
ettirilmiştir. Diğer minarelerden doğuda
ki burç üzerinde yükselen Mi'zenetü fsa,
kuzey revakın ın üzerinde yükselen ise
Mi'zenetü'l-arOs adını taşımaktadır. Caminin kapılarından Babü Berid batıdan ,
Babü CeyrOn (Babü's -saat . Babü' J-Jebbadin. Babü'n-Nevfere) doğudan ve Babü'lferadis ( Babü·ı- imare) kuzeyden avluya,
Babü'z- ziyade ise (Babü'J- Kavafir) kı b le
duvarından iç mekana açılmaktadır. Bunlardan başka kuzeyde Kellase Medresesi'ne açılan bir kapı daha vardır.
pısı vardır.

Emeviyye Camii, enine gelişen uzun
nefli ve aviulu cami tipinin ilk örneklerinden biri olarak cami mimarisine uzun
süre etkide bulunmuş ve bu tip cami planı Anadolu dahil islam dünyasının pek
çok yerinde asırlarca uygulanmıştır (geniş bilgi için bk. DİA, VII , 59 vd ) Bu caminin bitkisel ve geometrik motiflerle şe 
hir ve bina tasvirlerinden meydana gelen fevkalade zengin mozaik süslemeleri de sanat tarihi bakımından büyük bir
önem taşımaktadır. Caminin bir diğer
özelliği de islam alemindeki ilk umumi
helaların burada yapılmış olmasıdır.

Emeviyye
Ca mii' nin
ana mihrab ı ile
minberi

Sosyal Hayattaki Yeri. Tarihçilerle müslüman ve yabancı seyyahlar Emeviyye Camii'nin inşası, özellikleri ve geçirdiği onarımlar yanında Şam ' ın sosyal, siyasal, ilmf ve dini hayatındaki yeri hakkında da
çeşitli bilgiler vermişlerdir. Velfd b. Abdülmelik ilk yapılan camiyi genişletmek
istediğinde Roma mabedinin yanındaki
kiliseyi hıristiyanlardan kendilerini razı
etmek suretiyle almış ve bir rivayete göre karşılığında daha büyük bir kilise. baş
ka bir rivayete göre ise dört kilise vermiştir. Ancak hıristiyanların daha sonra
Ömer b. Abdülazfz devrinde (717-720) kiliseyi geri istedikleri ve halifenin ancak
Gota'daki kiliseleri de vererek onları razı ettiği bildirilmektedir (İbn Şeddad , s.
50-56; İ b n ManzOr, 1, 260-262 , 268) Caminin yapımı için, her birinde 14.000 veya
28.000 dinar bulunan 400 sandık altın
harcandığı kaydedilmekte (İbn Şeddad .
s. 65; İ bn Manzür. l, 266; İ bn Kes ir, IX,
148), buna göre binanın 5.600.000 veya
11 .200.000 dinara mal olduğu anlaşıl
maktadır.
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Caminin gerek bakım ve onarımını yapmak. gerekse burada yürütülecek dini
hizmetlerle eğitim ve öğretim faaliyetIerinin masraflarını karşılama k için I. VelTd döneminden başlayarak çeş itli vakıf
lar tahsis edilmiş, zamanla ortadan kalkan bazı vakıfların yerine de yenileri kurulmuştur. Bu çerçevede Yavuz Sultan
Selim, caminin bakım, onarım ve aydın
latılması. imam, hatip, müezzin, kayyım.
kari ve müderrislerine ücretlerinin ödenmesi için birçok dükkan. çarşı , han. hamam. köy ve mezra vakfetmiş olup bu
vakfiyenin sOreti Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunmaktadır (Mücedded Anadolu Sani Defteri, nr . 585.

Ian mescid benzeri müstakil mekanların
bulunması buraya ayrı bir manevi değer
kazandırmaktadır. Bunlardan kaynaklarda adı geçenler Hz. Ali, Hüseyin. Aişe,
EbO Bekir. Ömer, Osman ve Kellase meş
hedleriyle Ömer b. Abdülazfz mescididir.
Camideki diğer önemli bir yer de Hz.
Yahya ' nın türbesidir. Rivayete göre. inşaat sırasında küçük bir dehlizde ve sanduka içinde üzerinde Hz. Yahya 'ya ait
olduğu yazılı. deri ve saçları özelliğini koruyan bir baş bulunarak yerinde muhafaza edilmiş ( İbn Şeddad, s. 47-48; İb n
Manzür, ı . 257). daha sonra da üzerine bir
türbe yapılmıştır. Yine ana mihrabın (Şa
fii mih ra bı ) solunda kalan kısımda büyük bir sandık içinde, Hz. Osman'ın Suriye'ye gönderdiği ve Zehebf'nin Taberiye'den 507 (1 11 3) yılında bu camiye getirildiğini söylediği (Nuaymf, ll , 400) mushaf bulunmaktadır. ibn Cübeyr sandı
ğın her gün namazlardan sonra. ibn BattOta ise her cuma namazından sonra
açıldığını ve mushafı öpmek için büyük
bir izdiham yaşandığını kaydetmektedir. ibn BatlOta ayrıca , çeşitli anlaşmaz
lıklar sebebiyle hasımların birbirlerine
bu sandığın başında yemin verdirdiklerini kaydeder. Üzerinde el- Mi'zenetü' ı
garbiyye'nin yükseldiği Roma burcundaki oda. burada uzlete çekilen imam
Gazzalf'yi bir müddet barındırmasından
dolayı mübarek bir yer olarak kabul edilmektedir.
Caminin asırlardan beri mukaddes tave ibadethane olarak kullanılan bir
mekanda inşa edilmesi ve müslümanlar
nınan

Emeviyye Camii' nin Mi'zenetü' 1- arus ve ei-Mi'zenetü' 1·
garbiyye denilen Kayıtbay taraf ı ndan tad il ettirilmis mina releri

sı ra 117,

s. 111 - 124; val<fiyenin Türkçe'si için bk. İb
rahim Ateş , XII , s. 41 -90)
Camide genellikle talebelerin kaldığı
denilen ve bazı büyük sahabiIere izafe edilerek onların adlarıyla anı" meşhed"
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