
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 
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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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lan genişletmenin asıl özellikleri koruna
rak mevcut bina genişliğiyle güney kısmı 
dahil olmak üzere ilaveler yapıldı. Fazla 
süslü binalar inşasını doğru bulmayan 
Murabıt an'anesine uygun olarak bina 
içindeki sınırlı yerlerde kalan süslemele
rin ağırlığını teşkil eden mihrap önü kıs
mı ve burayı örten mukarnaslı kubbe bu 
sırada teçhiz edildi. 531'de (1136) önem
li ölçüde tamamlanan çalışmalar 537 
(1143) yılına kadar sürdü. Caminin yeni 
minberi ise 538'de (1144) bitirildL Mu
vahhidler devrinde bu yeni devletin anla
yışına göre binanın iç süslemelerinin üzeri 
kapatıldı. 

Karaviyyln Camii içinde gerçekleştiri
len son imar faaliyeti XVII. yüzyılda Sa'dl 
şerifleri devrinde olmuştur. Sa' di Sultanı 
Abdullah b. Şeyh tarafından binanın av
lusuna Endülüs anlayışını aksettiren ve 
Elhamra Sarayı'nın ~slanlı Avlusu'nu ha
tırlatan. bir fıskıye ve havuz teşkilatma da 
sahip olan iki küçük bina inşa ettirilmiş 
ve avluda düzenlemeler yapılmıştır. Bu 
düzenleme ve binalar tam manasıyla En
dülüs anlayışına uygun bir durum arzet
mekte olup Endülüs'ten gelen ustaların 
eseridir. 

Mevcut şekliyle Karaviyyln Camii. mih
rap duvarına paralel on yatay nef ve on
ları mihraba dikey olarak kesen bir dikey 
neften ibaret ibadet mekanı ve içerideki 
n efiere açılan yan n efiere sahip 'bir avlu 
kısmından müteşekkil plana sahiptir. 
Sa'dl şerifleri tarafından düzenlenen bu 
avluya göre ibadet mekanının eksenini 
oluşturan dikey nel'in durumu da tayin 
edilmiştir. ibadet mekanının en önemli 
kısmı olan ve mihrabın ehemmiyetini 
gösteren bu dikey nefin yatay neflerle 
kesişmesi sebebiyle meydana gelen on 
bölmenin üzerinde sekiz kubbe ve iki to
noz örtüsü mevcuttur. Hepsi farklı mima
ri özellikler gösteren bu örtü sistemle
rinin avludan girişteki ilki kare planlı ve 
stalaktitli şekilde inşa edilmiş olup be
şinci ve yedinciden itibaren hepsi stalak
titli olarak düzenlenmiş bulunan değişik 
örtüler silsilesine giriş teşkil etmektedir. 
Mevcut binanın ölçüleri 85 x 70 m. ola
rak tesbit edilmektedir. 

Murabıt an'anesine göre sade bir bi
çimde süslenen caminin içinde önemli 
mimari kısımlar ve özellikle mihrap önün
deki ku b be ve maksüre mahall1 süsleme
nin ağırlığını yansıtmaktadır. Murabıt 
zevkine uygun akantusların hakim oldu
ğu kabartmalar boya kullanılarak zengin
leştirilmiştir. Muvahhidler devrinde üstü 
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örtülen bu süslemeler Henri Terrasse ta
rafından açılmış olup bütün ihtişamıyla 
gözler önüne serilmiş bulunmaktadır. 
Mihrap XVIII. yüzyılda değiştirilmişse de 
mihrabın arkasında bulunan sekizgen 
adayı örten ku b be ilk şekliyle korunmuş
tur. Mihrapta akantuslu iki sütun başlı
ğına rastlanırken Murabıt süsleme gele
neğine esas teşkil eden ve Endülüs an'a
nesiyle irtibatı bulunan bu süslemelere 
mihrabın arkasındaki odada da rastlan
maktadır. Caminin muhteşem minberi 
S38 (1144) tarihli olup Kurtuba'dan ge
tirtilmiş veya Kurtubalı bir ustaya yaptı
rılmıştır. Avluda yer alan ve Endülüs zev
kini aksettiren çini süslemeler yine Endü
lüslü ustaların elinden çıkımış olup bütün 
ihtişamıyla göz doldurmaktadır. 

Karaviyyln Camii, diğer İslam ülkelerin
deki eserler gibi tek başına bir yapı olma
yıp başta Kayseriyye adı verilen çarşı ol
mak üzere çok amaçlı yapılar topluluğu 
olarak öne çıkar. Caminin avlusu şehirdeki 
en büyük boş alandır ve cami ile bütün
lük arzeder. Caminin çevresinde onun bir 
uzantısı olarak medreseler, görevliler için 
evler. haftalık toplantıların yapıldığı sa
lonlar, kütüphaneler gibi unsurlar yer alır. 
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KARAY, Refik Halit 
(1888- ı 965) 

Türk hikayeci ve romancısı. 
_j 

14 Mart 1888'de İstanbul Beylerbeyi'n
de doğdu . Babası maliye başveznedan ve 
Bank-ı Osman! nazırı. Mevlevi tarikatına 
mensup Mudurnulu Mehmed Halid Bey, 
annesi Kırım Giray hanları sülalesinden 
gelen Nefise Ruhsar Hanım' dır. Aile Ka
rakayışoğulları diye bilindiğinden Refik 
Halit de bir süre Karakayış soyadını kul
lanmış. daha sonra bunu Karay'a çevir
miştir. 

İlk öğrenimini Vezneciler'deki Şemsül
maarif Mektebi ile Göztepe'deki Taşmek-· 
tep'te gören Refik Halit, on iki yaşında 
Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'ne kayde
diidiyse de altı yıl sonra mezun olama
dan ayrıldı (ı 906). Yazıldığı Mekteb-i Hu
kuk'ta öğrenci iken Maliye Nezareti De
vair-i Merkeziyye Kalemi'nde katiplikle 
memuriyete başladı. Meşrutiyet'in ilamy
la okulu ve memuriyeti bırakarakServet-i 
FünO.n ve Tercüman-ı Hakikat gazete
lerinde çalıştı. Bir süre Son Havadis adıy
la bir gazete çıkardı. Bu arada Beyoğlu Be
lediyesi' nde başkatiplik yaptı. Kısa ömür
lü Fecr-i Ati edebi topluluğu arasında yer 
aldı. Eşref, Şehrah, Kalem ve Cem der
gilerinde imzasız veya Kirpi takma adıyla 
yayımiadı ğı siyasi yazı ve hicivlerinden do
layı tedirgin olan ittihat ve Terakki ikti
darı, Mahmud Şevket Paşa'nın katli ha
cÜsesiyle suçlananlar arasında onu da Si
nop'a ( 19ı 3). arkasından Çorum'a (ı 9 ı6) 
sürgün etti. Bu sürgün kendi isteğiyle ön
ce Ankara'ya (ı 91 7). daha sonra Bilecik' e 
( 191 7- ı 9 ı 8 ı çevrildi. Fırkada sözü geçen 
Ziya Gökalp'in aracılığıyla sürgün cezası 
kalkmaksızın İstanbul'da ikametine izin 
verildi ( 19 ı 8). Robert Kolej'de Türkçe öğ-


