
taşıyan iki kubbeli küçük bina mevcut
tur ve bunlardan batıdaki Kubbetü'l-haz
ne'de camiye ait vakıf gelirlerinin mu
hafaza edildiği bilinmektedir. 

Caminin üç minaresi ve dört ana ka
pısı vardır. el-Mi'zenetü' I- garbiyye de
nilen ve batıdaki Roma burcu üzerine 
yapılmış olan minare ötekilerden daha 
gösterişlidir; 893 ( 1488) yılında Mem
lüklü Sultanı Kayıtbay tarafından tadil 
ettirilmiştir. Diğer minarelerden doğuda
ki burç üzerinde yükselen Mi'zenetü fsa, 
kuzey revakının üzerinde yükselen ise 
Mi'zenetü'l-arOs adını taşımaktadır. Ca
minin kapılarından Babü Berid batıdan , 

Babü CeyrOn (Babü's -saat . Babü' J-Jebba
din. Babü'n-Nevfere) doğudan ve Babü'l
feradis ( Babü ·ı- ima re) kuzeyden avluya, 
Babü'z- ziyade ise (Babü'J- Kavafir) kı b le 
duvarından iç mekana açılmaktadır. Bun
lardan başka kuzeyde Kellase Medrese
si'ne açılan bir kapı daha vardır. 

Emeviyye Camii, enine gelişen uzun 
nefli ve aviulu cami tipinin ilk örnekle
rinden biri olarak cami mimarisine uzun 
süre etkide bulunmuş ve bu tip cami pla
nı Anadolu dahil islam dünyasının pek 
çok yerinde asırlarca uygulanmıştır (ge
niş bilgi için bk. DİA, VII , 59 vd ) Bu cami
nin bitkisel ve geometrik motiflerle şe

hir ve bina tasvirlerinden meydana ge
len fevkalade zengin mozaik süslemele
ri de sanat tarihi bakımından büyük bir 
önem taşımaktadır. Caminin bir diğer 
özelliği de islam alemindeki ilk umumi 
helaların burada yapılmış olmasıdır. 
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Emeviyye 
Ca mii'nin 

ana mihrab ı ile 
minberi 

Sosyal Hayattaki Yeri. Tarihçilerle müs
lüman ve yabancı seyyahlar Emeviyye Ca
mii'nin inşası, özellikleri ve geçirdiği ona
rımlar yanında Şam ' ın sosyal, siyasal, il
mf ve dini hayatındaki yeri hakkında da 
çeşitli bilgiler vermişlerdir. Velfd b. Ab
dülmelik ilk yapılan camiyi genişletmek 
istediğinde Roma mabedinin yanındaki 
kiliseyi hıristiyanlardan kendilerini razı 

etmek suretiyle almış ve bir rivayete gö
re karşılığında daha büyük bir kilise. baş
ka bir rivayete göre ise dört kilise ver
miştir. Ancak hıristiyanların daha sonra 
Ömer b. Abdülazfz devrinde (717-720) ki
liseyi geri istedikleri ve halifenin ancak 
Gota'daki kiliseleri de vererek onları ra
zı ettiği bildirilmektedir (İbn Şeddad , s. 
50-56; İ bn ManzOr, 1, 260-262, 268) Cami
nin 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. 

Caminin gerek bakım ve onarımını yap
mak. gerekse burada yürütülecek dini 
hizmetlerle eğitim ve öğretim faaliyet
Ierinin masraflarını karşılamak için I. Ve
lTd döneminden başlayarak çeşitli vakıf

lar tahsis edilmiş, zamanla ortadan kal
kan bazı vakıfların yerine de yenileri ku
rulmuştur. Bu çerçevede Yavuz Sultan 
Selim, caminin bakım, onarım ve aydın
latılması. imam, hatip, müezzin, kayyım. 
kari ve müderrislerine ücretlerinin öden
mesi için birçok dükkan. çarşı , han. ha
mam. köy ve mezra vakfetmiş olup bu 
vakfiyenin sOreti Vakıflar Genel Müdür
lüğü Arşivi'nde bulunmaktadır (Müced

ded Anadolu Sani Defteri, nr. 585. sı ra 117, 

s. 111 - 124; val<fiyenin Türkçe'si için bk. İb
rahim Ateş , XII , s. 41 -90) 

Camide genellikle talebelerin kaldığı 

" meşhed" denilen ve bazı büyük sahabi
Iere izafe edilerek onların adlarıyla anı-

EMEViYYE CAMii 

Ian mescid benzeri müstakil mekanların 
bulunması buraya ayrı bir manevi değer 
kazandırmaktadır. Bunlardan kaynaklar
da 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. in
şaat sırasında küçük bir dehlizde ve san
duka içinde üzerinde Hz. Yahya 'ya ait 
olduğu yazılı. deri ve saçları özelliğini ko
ruyan bir baş bulunarak yerinde muha
faza edilmiş ( İbn Şeddad, s. 47-48; İbn 

Manzür, ı . 257). daha sonra da üzerine bir 
türbe yapılmıştır. Yine ana mihrabın (Şa
fii mihra bı ) solunda kalan kısımda bü
yük bir sandık içinde, Hz. Osman'ın Su
riye'ye gönderdiği ve Zehebf'nin Taberi
ye'den 507 (1 11 3) yılında bu camiye ge
tirildiğini söylediği (Nuaymf, ll , 400) mus
haf bulunmaktadır. ibn Cübeyr sandı
ğın her gün namazlardan sonra. ibn Bat
tOta ise her cuma namazından sonra 
açıldığını ve mushafı öpmek için büyük 
bir izdiham yaşandığını kaydetmekte
dir. ibn BatlOta ayrıca , çeşitli anlaşmaz
lıklar sebebiyle hasımların birbirlerine 
bu sandığın başında yemin verdirdikle
rini kaydeder. Üzerinde el-Mi'zenetü' ı
garbiyye'nin yükseldiği Roma burcun
daki oda. burada uzlete çekilen imam 
Gazzalf'yi bir müddet barındırmasından 
dolayı mübarek bir yer olarak kabul edil
mektedir. 

Caminin asırlardan beri mukaddes ta
nınan ve ibadethane olarak kullanılan bir 
mekanda inşa edilmesi ve müslümanlar 

Emeviyye Camii' nin Mi'zenetü' 1- arus ve ei-Mi'zenetü' 1· 
garbiyye denilen Kayıtbay taraf ı ndan tad il ettiri lmis mina
releri 
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tarafından yapılan ilk ve en büyük cami
lerden biri olması sebebiyle manevi de
ğeri ve fazileti hakkında çeşitli rivayet
ler nakledilmiştir ki bunların birçoğunun 
gerçekle ilgisi yoktur. Katade'nin TTn sü
resinde geçen "tin"den maksadın bu ca
mi olduğu, Hasan b. Yahya'nın isra ge
cesi Hz. Peygamber'in bu caminin yerin
de namaz kıldığı, Ka'b el-AhbM'ın Dı
maşk'ta bir caminin yapılacağı ve dün
yanın yıkılışından sonra kırk yıl daha 
ayakta kalacağı (İbn Şeddad, s. 43-44; 

İbn Manzür, I, 255-256). Süfyan es-Sevri'
nin bu camide kılınan bir namazın 30.000 
namaz değerinde olduğu (İbn Kesir, IX, 
156-15 7) yolunda söyledikleri sözlerle ahir 
zamanda Hz. Ysa'nın caminin batı tara
fındaki minareye ineceğine dair halk ara
sındaki inanç (Ekrem Hasan el-Ulebi, Dı
maş~. s. 167) bunlardan bazılarıdır. 

Emeviyye Camii, dini ve ilmi fonksiyo
nu yanında Roma mabedinin içinde yer 
aldığı ilk halinden itibaren özellikle Erne
viler döneminde siyasi hayatta da önem
li bir rol oynamıştır. Mesela Muaviye Hz. 
Ali'ye muhalefetini bu caminin minbe
rinden ilan etmiş, halifeliğin Emevı1er'in 
Süfyani kolundan Mervani koluna geçi
şini sağlayan ve adını caminin doğu ka
pısından alan CeyrOn günü çatışmaları 
(64/ 683) burada başlamış ve Emevi ha
lifeleri bu camide hutbe okumuşlardır. 
Abbasiler zamanında Bağdat başşehir 
olunca Emeviyye Camii siyasi önemini 
kaybettiyse de Selçuklular, Zengiler ve 
EyyQbiler devrinde Şam'ın zaman zaman 
idare merkezi olması sonucu tekrar önem 
kazandı; daha sonraki dönemlerde ise 
sosyal, dini ve ilmi hayatın merkezi ol
maya devam etti. 

Başlangıçtan beri devletin ileri gelen
leri düzenli şekilde Emeviyye Camii'nde 
namaz kılmaya özen göstermişlerdir. 

Halk yöneticilerle burada karşılaşarak 

derdini anıatma fırsatı bulur, haksızlık
lara, ağır vergitere ve hayat pahalılığına 
karşı protestosunu genellikle bu cami
de dile getirirdi. Haksızlığa uğrayan bir 
kimse minarelerden birine çıkıp tekbir 
getirerek kendisine haksızlık yapanı ilan 
eder (a.g.e., s. 94, 418), savaş sırasında 

özellikle kadın ve çocuklar buraya sığı

nırlardı; caminin çevresindeki çarşılar 

da ticari hayatın merkeziydi. 

S80 yılı Rebiülewelinde (Haziran 1184) 
Şam'ı ziyaret eden İbn Cübeyr ve daha 
sonra İbn BattOta caminin mimari özel
likleri, boyutları, bölümleri ve tezyinatı 
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hakkında etraflıca bilgi verirken avlunun 
da şehir halkı için l;ıir toplantı ve buluş
ma yeri olduğunu söylemekte ve Şamlı
lar'ın özellikle her akşam üstü burada 
bir araya gelip kimilerinin sohbetle, ki
milerinin Kur'an okuyarak vakit geçir
diklerini ve yatsı namazından sonra da
ğıldıklarını, yaşanan büyük hareketliliği 
de insanın Kadir gecesi sandığını nak
letmektedirler. 

Şehrin en büyük ve merkezi camii ol
ması ve muhtemelen ihtiyacı da karşı
laması sebebiyle cuma namazları şeh
rin sur içi kesiminde uzun müddet sa
dece burada kılınmış, İbn Kesir'in verdi
ği bilgiye göre ancak 24 Zilkade 76S (23 
Ağustos 1364) tarihinden itibaren Şehre
zOri Camii'nde de kılınmaya başlanmış
tır (el-Bidaye, IX, 308-309). Fıkıh mezhep
lerinin ortaya çıkışından sonra farklı mez
hep mensuplarının burada kendi imam
larının arkasında ayrı ayrı cemaatler ha
linde namaz kıldıkları görülmektedir. İbn 
Şeddad (ö. 684 / 1285), kendi zamanında 
camide muhtelif yerlerde dokuz ayrı 

imarnın namaz kıldırdığını, İbn BattOta 
ise (ö. 770/ 1368-69 1?1) camide on üç 
imam olduğunu, ilk defa Şafii imamının, 
ondan sonra da sırasıyla Hz. Ali, Hüse
yin, Kellase, EbO Bekir, Ömer ve Osman 
meşhedleri imamlarının. bunların ardın

dan Maliki, Haneti ve Hanbeli imamları
nın vakit namazlarını kıldırdıklarını, da
ha sonra da beş imam tarafından kaza 
namazı kıldırıldığını, böylece camide sa
bahtan gece yarısına kadar cemaatle 
namazın devam ettiğini söylemektedir. 
Yine İbn BattOta'nın verdiği bilgiye gö
re müezzinlerin sayısı da yetmiştir. Çağ
daş yazarlardan Ekrem Hasan el-Ulebi, 
bugün yalnız Şafii ve Haneti mihrapların
da namaz kılındığını ve önceliğin Şafii 

imamında olduğunu, ramazanda ise te
ravih namazının biri camide, diğeri Meş
hed-i Ali'de olmak üzere iki ayrı yerde 
kıldırıldığını yazmaktadır. İbn Kesir, kıb
le duvarındaki özel mihraplarda Haneti, 
Maliki ve Hanbeli imarnlara namaz kıl

dırma yetkisinin 23 Receb 728 (3 Hazi
ran 1328) tarihinde verildiğini, daha ön
ce bunların caminin başka yerlerinde na
maz kıldırdıklarını söylemektedir (a.g.e., 

XIV, 134). 

Şam' da birçok medrese bulunmakla 
birlikte Emeviyye Camii'nin eğitim ve 
öğretim hayatında ayrı bir yeri olmuş
tur. Caminin harimiyle avlu ve revakla
rında çeşitli ders halkalarının kuruldu-

ğu bilinmektedir. İlk ders halkasının es
·ki camide Abdülmelik b. Mervan zama
nında (685-705) Hişam b. İsmail el-Mah
zOmi tarafından oluşturulduğu ve kıra
at dersi verilen bu halkanın daha son
raki dub' meclislerinin de esasını teşkil 
ettiği söylenmektedir (İbn Manzür, I, 274). 

Camide her gün sabah namazından sonra 
Hz. Yahya Türbesi'nin karşısında Kur'an'ın 
yedide biri okunur ve sub' adı verilen bu 
kıraat halkasında haftada bir hatim in
dirilirdi. İkindi namazlarından sonra da 
Kevser sOresinden Kur'an'ın sonuna ka
dar okunur, daha çok ezberi iyi olmayan
larla çocukların katıldığı bu kıraat hal
kasına da Kevseriyye denirdi. Camideki 
çeşitli İslami ilimlerle ilgili ders halkala
rı yanında bu iki kıraat meclisine katı
lanlara da vakıflar tahsis edilmişti. İbn 
Cübeyr, sub' meclisinden sonra buna ka
tılanların her birinin bir çocuğa Kur'an 
öğrettiğini ve bu çocuklara da vakıf ma
lından tahsisat ayrıldığını kaydeder. İbn 
BattOta, bu iki meclise iştirak edenlerin 
600 kadar olduğunu ve meclise katılıp 
katılmadıklarının kontrol edildiğini, gel
meyenlerin devamsızlıkları ölçüsünde 
tahsisatlarının kesitdiğini zikreder. İbn 
Şeddad, kendi zamanında cami bünye
sinde altı medresenin yer aldığını belir
terek bunların adlarını verir; ayrıca bu
rada on bir ilim halkası, beş hadis hal
kası, 120 Kur'an okutma ve talim hal
kası ile en büyüklerine 300-400 kişinin 
katıldığı yirmi dört ayrı sub' meclisi bu
lunduğunu kaydeder (el-Acla~u'l-l].atfre, 
s. 82-85) 

Camideki ilim halkalarının en önemli
si Kubbetü'n-nesr'in altındaydı ve yük
sek seviyede bir meclisti. XVII. yüzyılda 
Şam' ı ziyaret eden İbrahim b. Abdurrah
man el-Hıyari buradaki eğitime çok rağ
bet olduğunu ve hacalarma "müderrisü'l
kubbe" denildiğini kaydeder (Yüsuf Ce
mil Nuayse. II, 393). Eğitim öğretim fa
aliyetlerinin dışında ayrıca caminin çe
şitli yerlerinde ilmi sohbetler yapılır ve 
başka İslam ülkelerinden gelen meşhur 
alimler de bu sohbetlere katılarak so
rulara cevap verirlerdi. Şam'a yeni ge
len bir alim, büyük ilgi gören bu sohbet
lerde ilmi yeteneğini ispat edemezse ule
manın ve halkın iltifatına mazhar olmaz 
ve tutunarnayıp giderdi. Osmanlı devri
nin sonlarına kadar canlılığını koruyan 
ilim halkaları, daha sonra büyük alimie
rin de pek yetişmemesi sebebiyle gide
rek önemini kaybetmiş ve cami ibadet 



mekanı olmasının yanında bir dinlenme 
ve sohbet yeri haline gelmiştir. 
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ıımJ AHMET ÖzEL 

L 

EMİN 
( .:r--l:il) 

İslamiyet'ten önce 
Hz. Peygamber' e verilen 

sıfatiardan biri. 

Emin sözlükte "kendisine güvenilen. 
hıyanet etmeyen, sözünde duran. vefa
lı; başkalarından korkmayan kimse" an
lamına gelir. Kaynaklarda belirtildiğine 

göre Hz. Muhammed. Cenab-ı Hakk'ın 
himayesi sebebiyle Cahiliye devrinin yay
gın kötülüklerinden hiçbirine bulaşma

dan tertemiz büyüdü. Çevresinde en 
mert. en iyi huylu, en asil. komşuluk hak
larını en iyi gözeten, en uysal, en doğru 
sözlü ve en güvenilir kimse olarak tanın
dı. Allah Teala bütün bu iyi sıfatları on
da bir arada topladığı için "Muhamme
dü'l-emin" lakabı ile meşhur oldu. Bu
nun bir delili, Hz. Muhammed'in gençlik 
yıllarına rastlayan Kabe'nin tamiri ve Ha
cerülesved'in yerine konulması olayın

daki rolü ve gördüğü kabuldür. Her ka
bilenin bu şerefli işte pay sahibi olmayı 
istemesi üzerine ihtilaf çıkmış , proble
min çözümü ertesi gün Kabe'nin önün
de görülecek ilk şahsa bırakılmıştı. Yolu 
beklenen bu zatın Hz. Muhammed ol-

duğu görülünce herkes, "el-Emin geli
yor" diye memnuniyetini belirtmişti (Müs· 

ned, lll , 425) . Bu olay onun eskiden beri 
emin sıfatıyla tanındığını göstermekte
dir. Yine İslamiyet'ten önce. haksızlığa 
uğrayanların hakkını korumak üzere 
Mekke'de kurulan hilfü'l-fudOI cemiye
tine aktif bir üye sıfatıyla katılmıştır. İs 
lam'dan önce Kureyş'ten bazı kişilerin 

kıymetli eşyalarını Hz. Muhammed'e 
emanet ettikleri de bilinmektedir. 

ResOl-i Ekrem ilk vahyi müteakip evine 
geldiğinde Hz. Hatice kendisine, "Kork
ma! Allah'a yemin ederim ki O hiçbir za
man seni utandırmaz. Çünkü sen akra
bana bakarsın, işini görmekten aciz olan
ların işlerini görürsün; fakire yardım 
eder, mi safiri ağırlarsın; hak yolunda 
ortaya çıkan meselelerde halka yardım 
edersin" (Buhari, "Bed'ü ' l -vaJ:ıy", 3) di
ye teselli verirken onun emin sıfatını di
le getirmekteydi. Hz. Peygamber'in da
madı Ebü'l-As. henüz müslüman olma
dan önce karısı Zeyneb hakkında söyle
diği bir şiirde ondan "el-eminin kızı " di
ye söz etmiş (Süyütf, s. ı ı 6). ResOlullah'ın 

şairi Ka'b b. Malik de onu methederken 
"el-emin" ifadesini kullanmıştır (ag.e., 

s. ı ı 5). 

İlahi vahyi aynen tebliğ etmesi, vazi
fesini gereği gibi yapması itibariyle Hz. 
Peygamber bu unvanını İslami dönem
de de devam ettirmiştir. Hayatı bütün 
yönleriyle incelendiği zaman ResOl-i Ek
rem'in her bakımdan emin olduğu ; ayrı

ca onun iş hayatında , komşuluk ilişkile

rinde ve diğer alanlarda müminlerin de 
bu vasfa sahip olmaları için büyük gay
ret sarfettiği görülür. 

"Birine emniyet edip güvenen" anla
mındaki emin kelimesi Kur'an-ı Kerim'
de ResOl-i Ekrem hakkında, "O Allah'a 
inanır, müminlere güvenir'' (et-Tevbe 91 
6 ı) ifadesi içinde geçmektedir. Yemen'
den gelen bir malın taksimi sırasında , 

"Allah 'tan kork ya Muhammed!" diyen 
birine Hz. Peygamber, "Yoksa siz bana 
güvenmiyar musunuz? Ben göktekiler in 
bile eminiyim" demiş (Buhari, "Megiizi", 
6 ı ); diğer bir ri vayete göre ise. "Bana siz 
güvenmezseniz yeryüzündeki insanlar 
hakkında hiç Allah güvenir mi?" karşılı 

ğını vermiştir (Buhari. "Enbiya'", 6, "Tev
~id" 23; Müslim. "Zekat", 143, 144). Gön
lü İslam' a tam manasıyla ısınmamış ba
zı kimselerin itirazları bir yana bütün 
sahabiler ResOl-i Ekrem'i emin olarak 
tanımış ve ona bağlanmışlardır. 

Güvenilir olma hasleti bütün peygam
berlerin başta gelen vasıfları arasında-

EMiN 

dır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh. HOd, Sa
lih, LOt ve Şuayb kıssaları anlatılırken her 
birinin "kavimlerine gönderilmiş emin 
elçiler" olduğu belirtilmektedir (eş-Şua
ra 26/ ı 07, 125. 143, 162, 178). Hz. Musa 
da Firavun ve adamlarına hitaben. "Ey 
Allah ' ın kulları! Bana gelin. doğrusu ben 
size gönderilmiş emin bir elçiyim" (ed
Duhan 441 18) demiştir. Diğer taraftan 
Mısır hükümdan Hz. Yusuf'u yüksek bir 
mevkiye getirmek isterken ona, "Bugün 
sen yanımızda yüksek makam sahibi ve 
emin birisin" (Yusuf 12/54) diye güveni
ni belirtmiştir. 

Vahyi ulaştırmakla görevli bir melek 
olan Cebrail'e İslami literatürde "ROhu
lemin" denilir. Nitekim Kur ' an-ı Kerim'
de, "O (Kur'an) şüphesiz değerli, güçlü, 
arşın sahibi (Allah'ın) katında itibarlı bir 
elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. O ora
da sayılan , güvenilen bir elçi dir" (et-Tek
vir 8 I 1 ı 9-2 I) denilmekte ve böylece Ceb
rail hakkında da emin kelimesi kullanıl
maktadır. Kadi İyaz. bu ayetteki emin 
kelimesiyle Hz. Peygamber'in kastedil
diğini ileri sürer. 
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!il HüSEYiN ALGÜL 

EMİN 

Osmanlı devlet teşkilatında 
bazı hizmetleri 

yürütmekle görevli kimse. 
_j 

"Kendisine bir şey emanet edilen, gü
venilir kimse, mutemet" anlamına gelen 
emin (emTn) kelimesi, Osmanlılar'da belli 
bir görevi yerine getirmesi istenen ve 
bunun karşılığında ücret alan, ancak üst
lendiği vazifeden dolayı herhangi bir risk 
altına girmeyen görevli için kullanılmış-
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