
Hırbetü'l-mefcer'in kuş tasvirii·frizinden bir detay 

yük bir avlu yer almaktadır. Binaların in
şasında kullanılan malzeme kemerler ve 
taşıyıcı kısımlarda tuğla, diğer yerlerde 
mermer ve kireç taşıdır. 

Hırbetü'l-mefcer'in diğer Emevl eser
leri dışında benzeri bulunmayan tezyina
tı islam sanatının en değişik örneklerini 
sergilemektedir. Camiden başka bütün 
mekanların mozaik, duvar resmi, stuko 
kabartma ve heyket gibi zengin süsleme
lerle bezendiği görülmektedir. Özellikle 
eğlence salonu ile ona bağlı halvetin ta
banındaki mozaikler bu sanat dalının en 
güzel örneklerindendiL Roma anlayışını 
aksettiren ve islam sanatında rakipsiz 
olan bu mozaikler Emevl sanatında da is
tisnai bir yere sahiptir. Çok renkli m ah al-

. n malzemeyle yapılan mozaiklere geo
metrik ve bitkisel motifler hakimdir. Sa
lonun giriş kapısının karşısındaki apsisin 
içinde ve halvette bulunan mozaik pano
lar diğerlerinden farklı olup orta apsiste
kilerde, görkemli bir yarım rozetle birlik
te svastikalar arasında yer alan bir meyve 
ve bıçak deseni, tamamen tasvir! bir an
layışla ele alınan halvettekinde ise mey
veli bir ağacın bir tarafında iki gazal, di
ğer tarafında bir gazale saldıran aslan fi
gürü ilgi çekmektedir. Salonun ortasına 
gelen kısımdaki mozaik rozet de bu tek
niğin güzel bir örneğidir. 

Duvar resimleri hamamın salonunda ve 
saray kısmının doğu tarafında bulunmak
ta olup çok tahribat görmüştür. Anlaşıl

dığı kadarıyla harnarnda Bizans. sarayda 
ise Sasanl tesiri daha fazladır. Yapılarda
ki en önemli tezyinl elemanlarından biri 
olan stuko heyket ve kabartmalar. özellik
le eğlence salonunun değişik yerlerinde
ki kemer ve n işlerle cümle kapısının üze
rinde bulunmaktadır. Daha ziyade dağ 
keçileri, gazaller ve av kuşlarından oluşan 
bu süs unsurları içinde belden yukarısı 
çıplak, peştamallı erkek ve kadın, özellik-

le ellerinde çiçek tutan dansöz heykelleri 
hayli değişik bir intiba bırakır. islam sana
tı için alışılmamış bir durum sergileyen 
bu heykellerle taçkapının üzerindeki or
ta nişte bulunan ve halifeyi temsil ettiği 
sanılan çift aslan kabartmalı bir kaideye 
basmış (eski Ön Asya tanrı heykelleri gi
bi) kılıçlı ve uzun kaftan lı Sasanl tarzı er
kek heykeli çok dikkat çekicidir. 
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Eme\fi kasırlarının 
erken örneklerinden biri. 

_j 

Günümüzde israil sınırları içinde kalan 
Taberiye gölünün kuzeybatısındadır. Ya
pının toprak altında kalan kısımları 1932, 
1936 -1939 ve 1959 yıllarında üç ayrı ilim 
heyeti tarafından yürütülen arkeolajik 
kazılarta ortaya Çıkarılmış ve binanın ta
mamlanmadan kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Kesin inşa tarihi tesbit edilememekte, 
daha sonraki bir onarım sırasında ana gi
rişte devşirme malzeme olarak kullanı
lan bir kitabeden hareketle L Velid dev
rinde (705-715) yapılmış olabileceği tah
min edilmektedir. öte yandan bütün 
Emevl devri boyunca kullanıldığı anlaşı
lan binanın Ortaçağ 'da Minye veya Aynü 
Minyetü Hişam adıyla tanındığı bilinmek
te ve bu durum, Halife Hişam b. Abdül
melik'le de (724-743) arasında münase
bet kurulduğunu göstermektedir. Kazı

larda ele geçen buluntular. binanın muh
temelen kervansaray olarak Memlükler 

HIRBETÜ'I-MiNYE 

devrinde de kullanıldığını ortaya çıkar
mıştır. 

Merkezi bir açık avlu etrafına sıralan
mış değişik bölümlerden oluşan 66,40 x 

73 x 72,30 m . boyutlarındaki bina dış 
yüzden, köşelere yerleştirilen yuvarlak 
kulelerle ve kuzey, güney ve batı cephe
lerinin orta kısımlarına yapılan yarım ku
lelerle tahkim edilmiştir. 1 ,40 m. kalınlı
ğında ve kuwetli ihtimalle mazgallı olan 
duvarlar bazalt bir taban üzerine kireç ta
şın dan yapılmıştır: yaklaşık 4,50 m. yük
seklikteki bazı kısımları halen ayaktadır. 

Hırbetü'I-Minye, plan şeması ve iç teş
kilatı itibariyle diğer Emevl kasırlarından 
daha basit ve sade bir mimariye sahiptir. 
Burada karşılaşılan bazı mimari özellikle
rin ve iç teşkilatın başka binalarda deği
şik ve geliştirilmiş biçimlerde kullanıldığı 
görülmekte, buradan bu binanın diğer
lerinden daha eski olduğu ve onlara ör
nek teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Bina
nın onu diğer Emevl kasırlarından ayıran 
en önemli ve farklı tarafı ana giriş kısmı
dır. Doğu cephesinin ortasında yer alan 
ve karşıdan bakıldığında büyük bir yuvar
lak kule görünümü veren elips biçiminde 
plana sahip bu bölüm, içeride binadan · 
3,70 m. dışarı taşmış ve pandantifler üze
rinde yükselen, kornişler ve rozetlerle 
süslü bir kubbeyle örtülmüş 6 m2 'lik bir 
kapalı mekan meydana getirmektedir. 
Kubbeli bireyvan şeklinde düzenlenen bu 
mekan, kuzey ve güneyinde yer alan ap
sisvari nişlerle yaniara doğru genişletil
miştir. Bu bölümden 11 ,SO m. uzunluğun
daki bir antreyle avluya geçilmektedir. 

Yapılan arkeotojik çalışmalarla, bina 
planının merkezini teşkil eden avlunun 

Hırbetü'l-minye'nin planı 
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etrafında bir revakın bulunduğu tesbit 
edilmiştir. Bu revakın arkasında değişik 
ölçülerde çeşitli bölümler yer almakta, 
bunlardan kuzeyde bulunanların daha 
çok gündelik hayata, güneydekilerin ise 
resmi tören ve kabullere tahsis edildiği 
anlaşılmaktadır. Güneydoğu köşesinde yer 
alan 13,1 O x 19.42 m. ölçülerindeki me
kan mesciddir. üç yatay netten teşekkül 
etmiş ana planıyla bu mescid büyük Erne
vi camilerine benzer bir düzene sahiptir. 
Biri avluya, biri doğrudan bina dışına, bi
ri de bitişiğİndeki salona açılan üç kapısı 
vardır. Güneyde. mescidin bitişiğindeki 
salonun yanında yer alan ve diğer tara
fında çeşitli bölümler bulunan 20 m2 'lik 
merkezi salonun resmi kabuller için olma
sı muhtemeldir. Avludan üç kapıyla giri
len bu büyük salon yanlardakiler dar, or
tadaki geniş üç dikey neften meydana 
gelmiştir. Caminin tezyinatının sade ol
masına karşılık bu salonla ona bağlanan 
ve batı yönünü kaplayan bölümlerin çok 
zengin ve gösterişli biçimde beze n dikleri 
görülmektedir. Arkeolajik çalışmalarla or
taya konan sonuçlara göre alt kısımları 
mermer kaplama olan duvarlar ve zemin 
zengin mozaiklerle süslüdür. Diğer bir 
önemli Emevi kasrıolan Hırbetü'l~mef
cer'inkilerle birlikte bu zemin mozaikle
ri, Helenistik tesirler taşıyan ve erken is
lam sanatının tekamülünü gösteren en 
önemli tezyini elemanlar arasında yer al
maktadır. Geometrik motiflerin hakim 
olduğu bu muhteşem mozaiklerin doku
ma ve halı sanatlarıyla irtibat halinde 
bulunması, hatta halıları taklit etmesi 
özellikle dikkat çekicidir. Bu durum, gö
çebe Arap anlayış ve zevkiyle şehirli yeni 
hayat tarzının birbirine intibak edişini 
gösteren güzel bir örnektir. En zengin ze
min mozaiklerinin, avlunun batısına ge
len merkezi bir oda ile ona bağlı olan bö
lümlerde yer aldığı görülmekte ve bu du
rum, batı tarafındaki odaların bina teş- . 
kilatında büyük bir önem taşıdığını gös
termektedir. Bina yakınlarında bir de ha
mam kalıntısına rastlanmıştır. 
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Hz. isa'nın peygamberi olduğu 
ilahi din. 

1. GiRiŞ 

ll. TARiH 

III. KUTSAL METiNLER 

ve DiNi LiTERATÜR 

IV. HlRiSTiYAN İNANÇLARI 

V. MABED ve iBADET 

VI. MEZHEPLER ve TARiKATLAR 

VII. HlRiSTiYANLIK 

ve DiGER DİNLER 

VIII. İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE 

HlRiSTiYANLIK 

IX. LİTERA TÜR 
L _ı 

ı. GİRİŞ 

2 milyara yaklaşan nüfusuyla mensup
larının sayısı bakımından dünyanın en bü
yük dini olan Hıristiyanlık bugün Katolik, 
Ortodoks ve Protestan kiliselerinden te
şekkül eden üç büyük mezhep le daha kü
çük çaptaki birçok mezhep veya tarikat
tan meydana gelen çeşitli cemaatlere ay
rılmış durumdadır. Doktrinel kaynakları 
göz önüne alınırsa Hıristiyanlık her şey
den önce isa Mesih anlayışı üzerine te
mellenen bir inanca sahiptir. Ana fikri Ye
ni Ahid'de (Ahd-i CedTd) bulunan bu inan
ca göre isa Mesih hem tanrının oğlu hem 
de insanlığın kurtarıcısıdır. Tanrı insanlı
ğı günahtan kurtarmak üzere "biricik oğ
lunu" yeryüzüne göndermiştir. isa Mesih, 
"ilahi planı" yürürluğe koyacak şekilde in
sanlığı kurtarışının sembolü olarak önce 
çarmıha gerilmiş, sonra da" ölülerden kı
ya m ederek" Baba'nın yanındaki yerini 
almıştır. Hıristiyan inancının merkezinde 
bulunan bu doktrin, hıristiyan teolojisi 
içerisinde işlenerek değişik görüşlerin or
taya çıkmasına yol açmıştır. Bununla bir
likte Hz. isa ve onun getirdiğine inanılan 
mesaj, bütün hıristiyanları birbirine bağ
layan ortak bir bağ olarak varlığını sür
dürmektedir. 

İslami literatürde hıristiyanlar için Nas
rani (çoğul u nasara). Mesihi (çoğulu Me
slhiyyGn) ve isevi, Hıristiyanlık için de 
Nasraniyye ve Mesihiyye adları kullanıl
maktadır. Kur'an-ı Kerim'de hıristiyanla
rı ifade eden ve on dört yerde geçen na
sara kelimesinin menşei ve anlamına da
ir çeşitli yorumlar vardır. Kelimenin, Hz. 
isa'nın yardım talebine havarilerin olum
lu cevap vermeleri sebebiyle (Al-i imran 
3/52; es-Saf 61/14). "yardım etmek" an
lamındaki nasr kökünden geldiği veya Hz. 
isa'nın memleketi olan Nasıra (Nazareth) 

şehrine nisbet edildiği belirtilmektedir. 
Öte yandan Nasoraeanism hareketiyle ve
ya Nazıri denilen. Hz. Yahya'nın da dahil 
olduğu kendini tanrı ya adayan münzevi 
gruplarla da bağlantı kurulmaktadır. Hz. 
isa'nın Mesih oluşu sebebiyle hıristiyan
lara "ona tabi olan" anlamında Mesihr. 
bizzat Hz. isa'ya nisbetle isevi de denil
mektedir. 

Bu dinin mensupları Batı dillerinde 
Christian, Türkçe'de Hristiyan (Hıristi
yan) şeklinde adlandırılır. Yeni Ahid'de 
Hristiyan (Christianos) adı Resullerin İşleri 
( 11/26, 26/28) ve Petrus'un (Pierre) Birin
ci Mektubu'nda (4/16) olmak üzereyalnız
ca üç yerde geçmektedir. Korintoslular'a 
İkinci Mektup'ta ise ( 12/2 ) kapalı bir refe
rans vardır. Resulleri n İşleri'ndeki bir an
latım (26/28). Filistin Kaysariye Kralı ll. 
Herod Agrippa ile Pavlus arasındageçen 
bir diyalogdur. Burada Agrippa yahudiler
ce suçlanan Pavlus'u muhakeme eder gö
rünmektedir. Pavlus'un muhakemesi 60 
yılı civarında olduğuna göre bu adın kul
lanılışı bu tarihten önce yaygın olmalıdır. 
Resullerin İşleri'ndeki diğer ifade ( 11/26), 
tarih vermeden (muhtemelen 43 veya 44) 
hıristiyan adının ilk defa Antakya'da kul
lanıldığını belirtir. Petrus'un Birinci Mek
tubu'ndaki ifade ise Petrus 60 yıllarında 
öldüğüne göre bu tarihten öneeye ait ol
malıdır. Burada. hıristiyan diye adlandırı
lanların Mesih'e bağlılıkları sebebiyle zu
lüm gördüklerine işaret edilirken aynı za

. manda bu olayların bir hayli geç vuku bul
duğuna da bir imaoa bulunulmaktadır. 
Yeni Ahid'de kelime Grekçe "Christos yan
lısı" anlamında Christianos şeklinde geç
mektedir. Christos. İbranice'de "kutsal 
yağ sürülmüş. yağlanmış" anlamına ge
len Maşi'ah'ın Grekçe çevirisi olup Latin
ce'ye Christus, günümüz Batı dillerine 
Christ olarak intikal etmiştir. Ahd-i Atik'
te Maşi'ah (Mesih) kelimesi. ileride gele
cek olan "Yahve'nin kutsanmışı"nı veya 
"kral"ını ifade ederken bunun Grekçe'
deki karşılığı olan Christos Ahd-i Cedid'
de Hz. Isa'ya tahsis edilmiştir. Grekçe 
Christos ve Latince ianos ekinden oluşan 
Christianos (Latince Christian us) kelime
si daha sonra halk dilinde Chrestianus 
şeklini almış. Fransızca'daki Chrestiens 
(günümüz Fransızca'sında Chretien) bu
radan kaynaklanmıştır. 

Christianos adının Antakya'daki putpe
restler (Gentile) tarafından verilmiş olması 
kuwetle muhtemeldir. Bunlar Christos'u 
un van değil özel isim olarak almışlar ve 
Christos'a mensup olanlara bu adı ver
mişlerdir. Fakat kelimenin Latince köken-


