
KARAVEZiR MEHMED PAŞA 

mamış, Gülşehir adı 1948 yılından itiba
ren resmi olarak kullanılmaya başlan
mıştır. İstanbul'da da Eğrikapı dışındaki 
Savaklar Mescidi'nin ahşap minaresini 
tuğla ile yenilediği belirtilir. 
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li] FiKRET SARICAOGLU 

KARAVİYYiN CAMii 
( ~~;ı ı C"~ ) 
Fas şehrinde 

Mağrib'in en meşhur cami 
ve külliyelerinden biri. 

_j 

idrisi Emlri ll. İdrls devrinde Endülüs'
ten Fas'a göç edenlerin yerleştirildi ği doğu 
tarafındaki mahalleye (Udvetülendelüs) 
192 (808) yılında Camiu'I-eşyah, Kayre
van'dan göç edenlerin yerleştirildiği batı 
tarafındaki mahalleye de (Udvetülkaraviy
y!n) 193'te (809) Camiu'ş-şürefa adlı ca
miler inşa edilmişti. Bunların zamanla ih
tiyacı karşılamaması üzerine, I. Yahya b. 
Muhammed döneminde Kayrevan'daki Şi! 
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hakimiyetinden kaçarak Fas'a gelen fa
kih Ebu Abdullah Muhammed b. Abdul
lah ei-Fihrl'nin kızı Fatıma tarafından 245 
(859) yılında önceleri kendi adıyla, Zena
teler'in hakimiyetinin ardından Karaviy
y!n diye anılan cami yaptı rı! dı. IV. Yahya 
b. İdr!s b. Ömer'in Fatımller'e biat etme
siyle Fas Fatımı hakimiyetine girineeye 
kadar Karaviyyln Camii'nde vakit namaz
Iarı kılındı; cuma hutbeleri ise Camiu'ş
şürefa'da okundu. Fatımi hakimiyetiyle 
beraber cuma hutbeleri daha geniş bir 
mekana sahip olan Karaviyy!n Camii'nde 
okunınaya başlandı ve ilk hutbe fakih 
Ebu Muhammed Abdullah b. Ali tarafın
dan okundu (307/919). Hakimiyet alameti 
olan cuma hutbeleriyle birlikte Karaviyyln 
Camii'nin minberi siyasi mücadelelerin, 
fikri tartışmaların merkezi haline geldi. 
387'de (997) Fas yeniden Emevl hakimi
yetine girince Halife Il. Hişam'ın isminin 
yer aldığı yeni bir minber konularak Kara
viyyln Camii'nin bu fonksiyonu devam et
tirildi. Yusuf b. Taşfin'in 462 (1 070) yılın
da Fas'a girmesiyle birlikte Fas şehrinin 
Endülüs ve Karaviyyln mahallelerini ikiye 
ayıran surlar yıktınldı ve Karaviyyln Ca
mii 'nde pek çok kişi öldürüldü (Sel av!, ı, 

29). Mer!nller'in iktidara gelmeleri ve 
Fas ' ı siyasi merkez edinmeleriyle (648/ 

1250) Karaviyy!n Camii'nin minberi hükü
met tebliğlerinin de okunduğu bir me
kan oldu. 

Caminin gerek bakım ve onarımı gerek
se burada yürütülen dini hizmetlerle kül
türel faaliyetlerin masrafları için erken 
dönemlerden itibaren vakıflar kurulmuş
tur. VI. (XII.) yüzyılda Karaviyyln vakıfları
nın yıllık geliri 60.000 dinara ulaşmıştı. 
Siyası mücadeleler bu vakıflardan bir kıs
mının talan edilmesine yol açmış, 723'te 
( 1323) vakıf kayıtlarının önemli bir kısmı 
yangında yok olmuştu. Filalller'den Mev
Iay Reş!d, sahipleri tarafından belgelene
meyen Karaviyy!n'e ait vakıfları geri aldı. 
Zaman zaman bu uygulamalar tekrarlan
mışsa da Karaviyyln 'e ait vakıfların bir 
kısmı elden çıkmıştır. 

Karaviyyln Camii Fas'taki bütün cami
lere örnek olmuştur. Özellikle kültür ha
yatında bırakmış olduğu izlerden dolayı 
manevi değeri ve fazileti hakkında çeşitli 
rivayetler nakledilmiş ve İslamiyet'in kut
sal kabul ettiği Mescid-i Haram, Mescid-i 
Nebevl ve Mescid-i Aksaile mukayesesİ 
yapılmıştır. Cami, inşasından itibaren il
ml hayatın inkişafına kaynaklık eden bir 
eğitim ve kültür merkezi olarak ortaya 
çıktı. Murabıtlar'ın Merakeş'i başşehir 

yapmasıyla birlikte ( 45411 062) Karaviyyln 
Camii İslam dünyasının en önemli kültür 
merkezlerinden biri haline geldi. Bu ta
rihten itibaren mevcut olan ders halkala
rı dini ilimler ağırlıklı olmak üzere husu
sileşti. Mer!nller zamanında Mağrib me
deniyeti en yüksek seviyesine ulaşmış ve 
buna en önemli katkılar Karaviyyln mües
seseleri tarafından yapılmıştı. Merlnl hü
kümdarlarının saraylarında İbn Haldun, 
İbnü'I-Hatlb, İbn Battuta gibi alimiere 
büyük itibar gösteriliyordu. Merlnller 
Fas'a siyasi bir merkez mertebesi ver
mekle kalmamışlar, Karaviyyln ve yeni Fas 
camisinin etrafına medreseler ve kütüp
haneler inşa etmişlerdi. Bütün bunlar, İs
lam dünyasının çeşitli bölgelerinden ve İs
panya'dan yoğun bir talebe zümresinin 
Fas'a gelmesine sebep olmuştu. İspan
ya'nın hıristiyanlar tarafından ele geçiril
mesinden sonra pek çok alim Fas'a gele
rek Karaviyyin medresesinin eğitim kad
rosu na katılmıştı. Eğitim ve öğretim 
alanında Muvahhidler'le başlayan ve Me
rlnller'Ie zirveye ulaşan gelişmeler dik
kate alınarak Karaviyyln Medresesi'nin 
dünyanın eski üniversitelerinden biri 
olduğu ileri sürülmüştür (Abdülhadl 
et-Tazl, Cami'u'l-Karaviyyfn, ı. 113-115). 
Karaviyyln Medresesi'nde, Mağrib'de 
diğerlerine göre daha çok yayılmış olan 
Maliki mezhebine dayalı bir eğitim sis
temi kurulmuşsa da öteki mezheple
re ait bilgiler de öğretilmiştir. Kuzey Af
rika ' nın Fatımi hakimiyetine girdiği dö
nemde Karaviyyin uleması ile Mısır ule
ması arasındaki ilişkiler yoğunlaşmıştır. 

Karaviyyln Medresesi, hem Endülüs hem 
de Fatımller'den ve bunlara bağlı olarak 
meydana gelen siyasi ihtilaflardan etki
lenmişse de "Karaviyyln ekolü" adı veri
lebilecek bir özgünlükten bahsedilebilir 
(ibn Ferhun, ll, 239) Sömürge idaresi dö
neminde Selefi düşünce ile milliyetçiliğin 
bağdaştırılması yönünde bir gelişme gö
rülmüş ve Mağrib'de Selefiliğin yerleşip 
yayılmasında Karaviyyin Medresesi'nin 
önemli rolü olmuştur (Muhammed ei
Fellah el-Alev!, s. 19 vd.). 

Karaviyyln Medresesi Fas'ın bağımsız
lığa kavuşmasından (ı 956) sonra modern 
bir üniversiteye dönüşmüş olarak İslami 
öğretime devam etmektedir. Ancak Ca
miatü'I-Karaviyyln'in Merakeş, Tıtvan ve 
Agadlr şehirlerinde çeşitli fakülteleri açıl
mış, böylece Fas şehrinin dışına taşınarak 
Karaviyyln Camii 'nden kopmuştur. 1 000 
yıllık bir geçmişe sahip olan Karaviyyln 
Medresesi'nde eğitim ve öğretim halka 
açık olarak yapılıyordu. Camiyi ziyarete 



gelenler alimler tarafından verilen ders
ler i takip etmekte serbestti. Karaviyyln 
Medresesi'nde verilen dersleri dinlemek 
için gündüzleri belir li bir saatte dükkan
Iarın kapanması adet haline gelmişti. 

Caminin külliyesinde yer alan Karaviy
yln Kütüphanesi ayrı bir önem taşımakta
dır. Karaviyyln Camii'nin yapılmasıyla bir
likte mushaflar ve bazı hadis kitapları 
özel bir bölümde yer alıyordu . Bunun dı
şında saray. medrese kütüphaneleri ve 
özel şahıslara ait kütüphaneler de vardı. 
Bütün bu koleksiyenlar Karaviyyln Kütüp
hanesi'nin çekirdeğini teşkil etmiştir. Me
rini hükümdarlarından Ebu inan el-Me
rini Karaviyyln Camii 'nde bir kütüphane 
oluşturmuştur. Kapısı üzerinde yer alan 
kitabeden Cemaziyelewel 750'de (Tem
muz 1349) yapıldığı , hükümdarın buraya 
çeşitli kitaplar vakfettiği ve kütüphane
nin işleyişiyle ilgili bazı kurallar koyduğu 
anlaşılmaktadır. ibn Haldun. meşhur ese
ri el-'İber'in bir nüshasını Karaviyyln Kü
tüphanesi'ne vakfedilmek üzere gönder
diğini kaydeder (Mukaddime, ı . 290). Yaz
ma eserler açısından islam dünyasının en 
zengin kütüphanelerinden biri olan Kara
viyyln Kütüphanesi 'nde kağıt ve ceylan 
derisi üzerine yazılmış . aralarında Sultan 
Ahmedei-Mansur tarafından hediye edil
miş olanın da bulunduğu çeşitli mushaf
lar yer alır. Dini eserlerin yanında tıp, fel
sefe ve matematik bilimine ait kıymetli 
eserler mevcuttur. Bunların önemli bir 
kısmı Abbasller döneminde yapılmış ter
cümelerdir ve bunlar arasında Yuhanna 
dönemine ait bir inci! de bulunmaktadır. 

Ali b. Yusuf b. Taşfin'in ve diğer bazı 
hükümdarların saray kütüphaneleri Ka
raviyyln'e nakledilm iştir. 685'te ( 1286) 
Kastilya kralı olan IV. Sanche ile Merlnl 
Ebu Yusuf Ya'küb arasında yapılan ant
laşmadan sonra Fas'a gönderilen on üç 
deve yükü kitap Karaviyyln Kütüphanesi'
ne konmuştur. Filalller'den Mevlay i sına 
il'in esir alınan her hıristiyanı 1 00 kitap 
karşılığında serbest bırakması koleksi
yonları zeng inleştirmiştir. Gerek Filalller 
gerekse Sa'dller ve onlardan sonra gelen
ler Karaviyyln Kütüphanesi'ni geliştirmek 
için büyük çaba göstermişlerdir. Günü
müzde Karaviyyln Kütüphanesi Fas'ın en 
önemli milli kütüphanelerinden biridir. 
Muhammed Abid ei-Fasl, Karaviyyln Kü
tüphanesi'nde bulunan yazmaların kata
logunu neşretmiştir tbk bibl ) 
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~ ABDÜLHADI ET-TA.zl 

D MiMARİ . Karaviyyln Camii küçük bir 
camiden başlayarak çeşitli tamir, tadilat 
ve genişletmeler sonucunda şimdiki şek
lini almıştır. Caminin, özellikle mihrap du
varına dikey uzanan neflerden teşekkül 
etmiş ibadet rnekanına sahip camiler 
yapmanın tercih sebebi olduğu bir mu
hitte mihrap duvarına paralel yatay nef
lerden müteşekkil bir ibadet mekanının 
bulunması ilgi çekicidir. islam aleminin 
batısındaki büyük camiler arasında yatay 
nefli plana sahip tek cami Karaviyyln Ca
mii'dir. 

Başlangıçta kare şekline yakın ve basit 
bir üslupta yapılan caminin malzemesi
nin önemli bir kısmı arsasından temin 
edilmişti. Karaviyyln Camii, kuzey-güney 
istikametinde on iki neften müteşekkil 32 
m. kadar olup mevcut caminin dördüncü 

Karavivvin Camii'nin pla nı 

KARAViYYTN CAM ii 

ve yedinci yatay n efieri ve bu n efieri teş

kil eden on iki kemer açıklığına tekabül 
eden 1248 m2 'lik (39 x 32) bir alanı kap
lamaktaydı. Caminin tavanından yüksek 
olmayan bir minare de yapılmıştı. ikisi av
lu tarafında doğu ve batı yönünde bulu
nanlarla birlikte dört adet kapısı olan bu 
küçük caminin eski dış duvarlarından kı b
le tarafında yer alanların izleri kemer sı 

raları arasında farkedilmektedir. Daha 
sonra yıkılarak kemerli sütun dizileri ha
line getirilen bu kısım ilk binanın ne şekil
de tadil edildiği hususunda da bilgi ver
mektedir. 

IV. (X.) yüzyılın başlarında Fatımi idare
sinde bir cuma camii olarak hizmet veren 
bina, Endülüs Emevlleri 'nin müttefiki 
olan Serberi soyundan gelme Zenate 
emirlerinin bölgeyi egemenlikleri altına 
almalarıyla ilgiye mazhar oldu. Endülüs 
Emevl Halifesi lll. Abdurrahman zama
nında Fas'a hakim olan Ahmed b. Ebu 
Bekir ez-Zenatl halifeden Karaviyyln Ca
mii'ni genişletmek için yardım ve izin is
tedi. ll l. Abdurrahman da Fas 'a önemli 
miktarda para ve ustalar göndererek yar
dimda bulundu. Güney tkıb! e ) yönü hariç 
cami üç tarafından genişletildi ve dört 
kapı ilavesiyle 4000 m2 '1ik bir alana ulaş

tı . Genişletme esnasında abdest alma ma
halli ilave edilmişti. Bu sırada yapılan ve 
günümüze kadar korunan minare Afrika'
da aya.kta kalan önemli bir islam eseri
dir. 344'te (955) inşasına başlanan mina
renin ertesi yıl bitirildiği üzerindeki kita
bede kayıtlıdır. Kare bir kaide üzerinde 
yükselmekte olup üst tarafı yarım küre 
şeklindedir, yüksekliği ise yaklaşık 26.75 
metredir. Kurtuba (Cordoba) ve işblliye' 
deki (Sevilla) minarelere benzerlik arze
den ve basit bir üslupla yapılan minare 
688'de (1289) bazı tamiratlar geçirdiyse 
de ilk şeklini korudu. M erinller zamanın
da konulan kum ve güneş saatleriyle bir
likte Karaviyyln Camii 'nin minaresi Fas'ta 
vakitlerin belirlendiği bir yer haline geldi. 
Eski avlunun ilavelerle beraber ortadan 
kalkmış olması sebebiyle yeni bir avlu ya
pıldı . ibadet mekanının inşasında. dış du
varlarda taş kullanılmıştır. Yuvarlak at 
nalı biçiminde olan kemerler ve üzerle
rindeki süslemelerde Endülüs etkisi açık
ça görülür. 

V. (X l.) yüzyılın ikinci yarısında Fas ' ın 

Murabıtlar'ın hakimiyeti altına girmesin
den sonra da camiye duyulan ilgi devam 
etti. Murabıt hükümdarları arasında imar 
faaliyetleriyle meşhur olan Ali b. Yusuf b. 
Taşfın 528 'de (1134) camide önemli bir 
imar faaliyetine başladı. Daha önce yapı-
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