Εξωτερικό του
Σελιµιγιέ

∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟΝ
ΧΩΡΟ! ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ
ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΞΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο

Οι Μουσουλµάνοι θα πρέπει να είναι
φυσικά αγνοί και καθαροί σε όλες τις
ώρες αλλά ειδικότερα πριν την
λατρεία. Συνεπώς πλένουν τα πιο
χρησιµοποιηµένα µέρη του σώµατος
περιλαµβάνοµένων των χεριών, των
µπράτσων µέχρι τους αγκώνες, και
των ποδιών. Τα µαλλιά απλά
τρίβονται µε βρεγµένο χέρι. Αυτό
επίσης αποτρέπει τη βρωµιά από το
να µεταφερθεί στο κύριο χώρο της
προσευχής και να µεταφέρει την
δυσωδία από τα πόδια. Οι εγκαταστάσεις πλυσίµατος για τις µουσουλµάνες γυναίκες είναι σε µια καλυµµένη περιοχή µε σκοπό την επιφύλαξη
των ιδιαίτερων τους δικαιωµάτων .

Ειδικές ώρες τζαµιού

Το τζαµί έχει τέσσερις µιναρέδες, ο καθένας µε 3 µπαλκόνια. ΄Ενα ενδιαφέρον και
ιδιοφυές χαρακτηριστικό των µιναρέδων είναι ότι οι βορειοανατολικοί και
βορειοδυτικοί µιναρέδες, έχουν τρείς ξεχωριστές σκάλες που οδηγούν σε ξεχωριστά µπαλκόνια και είναι συνυφασµένα στον ίδιο πύργο. Αυτοί οι µιναρέδες είναι
ψηλοί και λεπτοί πύργοι επάνω στους οποίους εκφωνείται το κάλεσµα για την
προσευχή. Aρχικά 12 άτοµα εκτελούσαν ταυτοχρόνως το «αδάν» δηλαδή το
κάλεσµα της προσευχής προς διαφορετικές κατευθύνσεις από τους µιναρέδες.
Σήµερα, µε τη χρήση της υφιστάµενης τεχνολογίας, ένα άτοµο στέκεται στο
βάθος του µιναρέ και εκφωνεί την ίδια ανακοίνωση η οποία είχε γίνει για πρώτη
φορά αιώνες πριν. Ο «µουεζίν» δίνει έµφαση στην Ενότητα του Θεού πέντε φορές
την ηµέρα και καλεί τους ανθρώπους σε λατρεία του Ενός Μοναδικού θεού, τον
Αλλάχ µε µια όµορφη, µελωδική φωνή. Η ανακοίνωση γίνεται πάντα στα Αραβικά
και µεταφράζεται περίπου ως εξής :
• O Aλλάχ είναι ο Πανµέγιστος (επαν. 4 φορές)
• Στέκοµαι µάρτυρας ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός
από τον Αλλάχ. (επαν. 2 φορές)
• Στέκοµαι µάρτυρας ότι ο Μωάµεθ είναι ο
απεσταλµένος του Αλλάχ. (επαν. 2 φορές)
• Eλάτε σε προσευχή (επαν. 2 φορές)
• Ελάτε στη λείτρωση (επαν. 2 φορές)
• Ο Αλλάχ είναι Πανµέγιστος (επαν. 2 φορές)
• ∆εν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ.

Συγγραφέας: Οσµάν Γιαπάρ
Φωτογραφίες: Kιουλτιουρλεραράσι Ιλιτεσίµ Μερκέζι
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Eγκαταστάσεις
Πλυσίµατος

* Το πρωινό [πριν της αυγής] κάλεσµα της προσευχής
έχει µια επιπρόσθετη πρόταση που σηµαίνει «Η λατρεία
είναι καλύτερη από τον ύπνο». Aυτή είναι µια
ενθαρρυντική υπενθύµιση που υποστηρίζει ότι το να
ξυπνάς νωρίς το πρωί για να προσκυνήσεις το Θεό είναι
πιο ωφέλιµο από το να κοιµάσαι.
Το κάλεσµα της προσευχής σηµατοδοτεί την έναρξη της
χρονικής περιόδου της προσευχής. Για παράδειγµα από
την απογευµατινή ώρα µέχρι το απογευµατινό κάλεσµα
της προσευχής, υπάρχουν 2-3 ή 4 ώρες αναλόγως µε
την εποχή.

Η Κύρια Είσοδος
Του Τζαµιού
Η κύρια είσοδος καλωσορίζει τους επισκέπτες του τζαµιού µε µεγαλεία. Στη
θύρα υπάρχουν δύο Aραβικές επιγραφές που δρουν ως επισηµάνσεις στους
επισκέπτες που πλησιάζουν.
Οι Αραβικές επιγραφές στην κύρια είσοδο συνοψίζουν την πρωτεύουσα και
κυριότερη αρχή πίστης του Ισλάµ η οποία είναι η Ενάδα και Ενότητα του θεού,
και η µεσιτεία του Μωάµεθ.
«∆εν υπάρχει κανείς άλλος που να αξίζει λατρεία εκτός από τον Παντοδύναµο
Αλλάχ, τον µόνο σωστό βασιλιά. Ο Μωάµεθ είναι ο Απεσταλµένος του Αλλάχ και
είναι αυτός που εκπληρώνει τις υποσχέσεις Του και είναι αξιόπιστος.»

Ισλάµ:
Tι είναι

Τα τζαµιά χρησιµοποιούνται τακτικά για 5 καθηµερινές προσευχές κατά την
διάρκεια της µέρας. Το Ισλάµ είναι µια πολύ κοινωνική θρησκεία και οι
Μουσουλµάνοι ενθαρρύνονται να προσεύχονται µαζί για να διατηρούν επαφή µε
την κοινότητα. Αυτοί που δεν µπορούν να έρθουν στο τζαµί λόγω οικογενειακών
και εργασιακών υποχρεώσεων, µπορούν επίσης να προσευχηθούν στην εργασία
τους, στο σπίτι ή οποιοδήποτε καθαρό µέρος.
Τα τζαµιά είναι ακόµα πιο δραστήρια κάθε Παρασκευή που οι Μουσουλµάνοι
(άνδρες) έχουν υποχρέωση να πάρουν µέρος και να εκπληρώσουν µια µαζική
προσευχή [σαλάχ ή και ναµάζι] σε µεσηµεριανές ώρες. Μετά την προσευχή, η
εργασιακή ζωή ξαναρχίζει οπότε δεν συνιστά απαραίτητα διακοπή.
Άλλες σηµαντικές στιγµές αποτελούν τις µέρες του φεστιβάλ στο τέλος του της
γιορτής του Ραµαντάν «Ραµαζάν Μπαϊράµι» και στις µέρες προσκυνήµατος
«Κουρµπάν Μπαϊράµι». Σε αυτές τις περιπτώσεις οι µουσουλµάνοι έρχονται στα
τζαµιά για ειδικές γιορτινές µαζικές προσευχές καθώς και για να δοξάσουν και να
προσκυνήσουν τον Αλλάχ.
Το Ραµαντάν είναι το όνοµα ενός µήνα από το σεληνιακό ηµερολόγιο που κρατά
29-30 µέρες και κατά τη διάρκεια αυτού οι µουσουλµάνοι πιστοί ακολουθούν
νηστεία καθόλου τη διάρκεια της µέρας και τελούν ολονύχτιες προσευχές. Οι
γυναίκες, οι άνδρες και τα παιδιά µικρά και µεγαλύτερα, συναντιούνται και
µαζεύονται στα τζαµιά έτσι ώστε ο µήνας αυτός αναδεικνύεται ως µια
κοινωνικά και πνευµατικά πολύ ενεργή περίοδος για όλους τους Μουσουλµάνους
ανά τον κόσµο.
Ενώ το «Κουρµπάν Μπαϊράµι» γιορτάζεται στο τέλος του σεληνιακού µήνα
«Ζιλχιτζά» όπου πραγµατοποιείτε και το προσκύνηµα στην Μπέκκα (το αρχικό
όνοµα της Μέκκα ήταν Μπέκκα όπως έχει αναφερθεί και στο Κοράνι) και οι
θυσίες που ήταν παραδόσεις του προφήτη Ιµπραήµ [Αβραάµ] και διατηρούνται
ακόµα και εκτελούνται από τους µουσουλµάνους παγκοσµίως. Το κρέας από τα
θυσιασµένα [στο όνοµα του Ενός µόνο θεού, Αλλάχ] ζώα µοιράζεται µε τους
φτωχούς µέσα στην κοινότητα, ακόµα και παγκόσµια.

Το «Ισλάµ», είναι µια Αραβική λέξη που σηµαίνει ειρηνική, και εθελούσια υποταγή στο θέληµα και στον τρόπο του µοναδικού θεού [Αλλάχ]. Συνεπώς το Ισλάµ είναι ένας
ολοκληρωµένος τρόπος ζωής βασισµένος σε µια ιδιόβουλη σχέση µεταξύ ενός ατόµου και του ∆ηµιουργού του. Είναι ο τρόπος ζωής που προστάχθηκε από τον µοναδικό θεό
[Αλλάχ] και έχει διδαχθεί από όλους τους προφήτες και απεσταλµένους Του όπως τον Νόα, τον Αβραάµ, τον Μωϋσή, τον Ιησού και τέλος τον Μωάµεθ. Το Ισλάµ δίνει έµφαση
στην αποκλειστική σχέση του ανθρώπου µε τον Έναν και Μοναδικό Θεό [Αλλάχ] ο Οποίος δηµιούργησε όλο το σύµπαν και που σε Αυτόν οφείλεται όλη η δηµιουργία και
συνεπώς σε Αυτόν πάλι θα επιστρέψει. Αρνείται και επικρίνει οποιαδήποτε µορφή συν-εταίρου, συν-κυριαρχίας ή συν-δηµιουργίας που επιτίθεται στην µία και
Απαραίτητη θεϊκή Ύπαρξη [του Αλλάχ] η οποία και είναι η µόνη Αξιολάτρευτη.
Το Ισλάµ ως θρησκεία καλύπτει δύο περιοχές ευθύνης: την σχέση µεταξύ της δηµιουργίας και του ∆ηµιουργού (προσκύνηµα ή υπηρέτηση), και την σχέση µεταξύ του ατόµου
και της υπόλοιπης δηµιουργίας (έργα και πράξεις).

Τα Υλικά
Υπάρχουν µερικά κυβερνητικά αρχεία όπου φαίνεται ότι ζητήθηκαν ξύλινα
κούτσουρα από την Ενέζ, χρωµατιστές πέτρες από την Φερέ, µάρµαρα από την
περιοχή του Μαρµαρά και της Καβάλας. Υπήρχαν επίσης µερικές µαρµάρινες
κολώνες που ήρθαν από το Καραπιδάκι της Αθήνας, την Συρία και την Κύπρο για
χρήση στην κατατασκεύη του τζαµιού. Η πέτρα «κουφάκι» που χρησιµοποιούνταν
στους τοίχους προέρχοταν από την περιοχή της Κωσταντινούπολης.

Μερικά Στοιχεία Σχετικά
µε το Τέµενος
• Κάθε µιναρές είναι 85 µέτρα ψηλός συµπεριλαµβανοµένου και του κώνου.
• Η συνολική περιοχή του συγκροτήµατος «κιουλλιγιέ» είναι περισσότερο από
22.000 τετραγωνικά µέτρα.
• Ο θόλος ζυγίζει περίπου 20 τόνους και η πέτρα κλειδώµατος περίπου
5 τόνους.
• Ο θόλος έχει 8 κολώνες και 40 παράθυρα.
• Ο µόλυβδος που χρησιµοποιείται για να καλύψει το εξωτερικό του θόλου
είναι περίπου 18 τόνοι.
• Υπάρχουν 25 βήµατα στο µινµπέρ που το καθιστούν µια πολύ ψηλή έδρα.

ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ
ΣΕΛΙΜΙΓΙΕ

Πλακάκια

Το συγκρότηµα Εσωτερικό του τζαµιού
του τεµένους
Σελιµιγιέ
(τζαµί)

H Iστορία του Τζαµιού
To όνοµα της πόλης «Ανδριανούπολη» οφείλεται στον Ανδριανό
κατά το 175 µ.χ. Τα ονόµατα Ανδριανάπολη, Ανδριανάπολη και
Εδιρνέ χρησιµοποιούνταν για να αναφερθούν σε αυτή την όµορφη
πόλη.
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τον λόγο που το
τέµενος χτίστηκε στην Εδιρνέ αντί στην Κωσταντινούπολη. Μερικοί
υποστηρίζουν ότι έγινε λόγω της βαθιάς αγάπης του Σουλτάνου
Σελίµ II που είχε για αυτή την συγκεκριµένη πόλη. Άλλοι το καταλογίζουν σε ένα όραµα όπου του είχαν δοθεί οδηγίες να χτιστεί ένα
τέµενος εδώ από τον ίδιο προφήτη Μωάµεθ. Ενώ άλλοι, λένε ότι
όλοι οι 7 λόφοι της πόλης της Κωσταντινούπολης είχαν κατηληφθεί από άλλα βασιλικά τεµένη και αυτό έκανε την Ανδριανούπολη,
την πρώην πρωτεύουσα της οθωµανικής αυτοκτρατορίας, µια
προτιµώµενη επιλογή λόγω της διαθέσιµης τοπογραφίας.
∆ιαφορετικές πηγές δείχνουν διαφορετικές ηµεροµηνίες σχετικά µε
την αρχή και την ολοκλήρωση του συγκροτήµατος του τεµένους.
Ωστόσο, επίσηµα κείµενα δείχνουν ότι έχει αρχίσει κοντά στον
Ιούνιο του 1568 και είχε ζητηθεί από το «Ντιβάν» (το γραφείο του
βασιλιά) να ολοκληρωθεί τον ∆εκέµβρη του 1574. Λόγω της κακής
του υγείας, ο Σουλτάνος ήθελε το έργο να ολοκληρωθεί σύντοµα.
Ωστόσο, ο θάνατος του στις αρχές ∆εκεµβρίου σήµαινε ότι ο
Σουλτάνος δεν είχε ποτέ προσευχηθεί σε αυτό το όµορφο τέµενος.
Το κτίσιµο ολοκληρώθηκε µε κάποια καθυστέρηση περίπου τον
Μάρτη του 1575.

Το τέµενος/τζαµί στην Οθωµανική αντίληψη δεν ήταν µόνο απλά
για λατρεία αλλά προσέφερε και κοινωνικές υπηρεσίες στην
κοινότητα. Συνεπώς, κάθε µέρος λατρείας θα περιβαλλόταν από
µερικές υπηρεσίες όπως µια «αράστα» (εµπορικό κέντρο), το
«ιµαρέτ» (κουζίνα για τους εργαζοµένους και τους φτωχούς),
«σιφαχάνε» (ένα µικρό νοσοκοµείο), εκπαιδευτικά ιδρύµατα
«µαδράσας», ένα δηµοτικό σχολείο για παιδιά και ένα «χαµάµ»
(δηµόσιο λουτρό). Αυτό θα το καθιστούσε ένα συγκρότηµα που
ονοµάζεται «κιουλλιγιέ» ή τζαµί.
Στο συγκρότηµα Selimiye υπάρχουν µια αράστα που ονοµάζεται
«Kavaflar Arasta», ένα δηµοτικό σχολείο, δύο madrassahs (για
προχωρηµένους µελετητές κορανιού και χαντίθ), ένα muvakkithane
(οικός για τον υπολογισµό των χρόνων προσευχής) και το κεντρικό
σηµείο λατρείας. Πριν από την κατασκευή υπήρχε ένα δηµόσιο
λουτρό το οποίο χρησιµοποιήθηκε και µετά την κατασκευή. Οι
madrassahs του τζαµιού σήµερα αποτελούν το Μουσείο Τουρκικής
και Ισλαµικής Τέχνης και Μουσείο των Waqf (Φιλανθρωπικών
Σωµατείων).
Σύµφωνα µε κάποιους ειδικούς, ο σχεδιασµός του συγκροτήµατος
µε το σηµείο λατρείας στο κέντρο συµβολίζει επίσης τη ζωή. Οι
κοσµικές δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από τη θρησκεία
και την πνευµατικότητα. Oι άνθρωποι διασκορπίζονταν για να
ικανοποιήσουν ορισµένες ανάγκες της καθηµερινότητας και σε
συγκεκριµένες στιγµές συνωστίζονταν για τη µνήµη και τη
λατρεία του ∆ηµιουργού. Μπορεί επίσης να υποδηλώνει και την
Μέρα Της Κρίσης κατά την διάρκεια της οποίας, οι άνθρωποι θα
αναστηθούν, θα µαζευτούν και θα σταθούν µπροστά από την
παρουσία του Θεού για να δώσουν λόγο για τις πράξεις τους στη Γη.

Χουνκάρ Μαχφίλι (Η βασιλική στοά): Μερικοί µουσουλµάνοι
ηγέτες στο παρελθόν είχαν δολοφονηθεί κατά την διάρκεια των προσευχών και συνεπώς, ως µέτρα ασφαλείας, οι βασιλικές στοές είχαν χτιστεί µε
µια ξεχωριστή είσοδο. Αυτό επέτρεπε στον Σουλτάνο και τους αρχηγούς να
προσευχηθούν ταυτόχρονα µε τη σύναξη χωρίς τον φόβο δυστυχήµατος.

Ξύλινες ζωγραφιές: Σε µέρη του
τζαµιού και ειδικότερα στον οίκο του
µουεζίν, µπορεί να δει κανείς ξύλινες
ζωγραφιές ζωγραφισµένες στο χέρι. Είναι
ενδιαφέρον το ότι αυτά ήταν καλυµµένα
από µια γκρίζα βαφή µέχρι το 1982, όπου η
βαφή είχε αφαιρεθεί και οι αυθεντικές
ζωγραφιές ήρθαν ξανά στο φώς.

Μουσείο

Μέσα στο τέµενος υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι:

Ξύλινες ζωγραφιές

Mίχραµπ (Κόγχη): Μοιάζει απλά µε µια
κοµψή κοιλότητα στον τοίχο µε τα
µάρµαρα και η δοµή αντανακλά την φωνή
του Ιµάµ (του υπεύθυνου της προσευχής)
στα άτοµα που προσεύχονται από πίσω. Η
κατεύθυνση του «Μιχράµπ» είναι η
«Κάαµπα» της Μέκκας που ορίζει το
σηµείο αναφοράς για όλους τους
Μουσουλµάνους ανά τον κόσµο κατά την
διάρκεια τελετουργικών προσευχών.
Στην κορυφή του Μιχράµπ υπάρχει µια
πρόταση δήλωσης πίστης η οποία
αποτελεί και τη θεµελιώδης αρχή πίστης
του Ισλάµ. Βασικά λέει «∆εν υπάρχει Θεός
εκτός από τον Αλλάχ και ο Μωάµεθ είναι ο
Απόστολός Του».

Μίµπερ: Το «µιµπέρ» (έδρα) του Σελιµιγιέ
είναι µια µονοκόµµατη δοµή µαρµάρου η
οποία διαθέτει ένα όµορφο δάπεδο µε
πλακάκια και είναι γνωστό ως το καλύτερο
της Τουρκίας µε εξαιρετικά πλευρικά
πινάκια.

Καλλιγραφία

Καλλιγραφία: Η αυθεντική καλλιγραφία του τεµένους ήταν φτιαγ-

Mίχραµπ (Κόγχη):

µένη από τον Μολλά Χασάν Χαλάµπι ο οποίος ήταν πετυχηµένος
ακόλουθος του θρυλικού καλλιγράφου Αχµέντ Καραχισάρι.

Πλακάκια: Ακολουθώντας τον κανόνα της σεµνότητας στα τζαµιά
κατά την διάρκεια της κλασσικής περιόδου, ήταν περιορισµένη η χρήση
πλακακιών και πολύχρωµης διακόσµησης. Αυτό σήµαινε λιγότερo
περισπασµό από το σχεδιασµό και τη µηχανική της δοµής, καθώς
επίσης και περισσότερη εστίαση στην πνευµατική ολοκλήρωση.
Ωστόσο τα κοµψά πλακάκια χρησιµοποιούνταν για κάποια µέρη του
τζαµιού τα οποία είναι ίσως τα καλύτερα παραδείγµατα από τον 16ο
αιώνα. Μερικά από αυτά περιέχουν χωρία από το Κοράνι για να τα
διαβάσουν και να τα εξετάσουν.
Μίµπερ

Και πάλι υπάρχει ένας κοµψός σχεδιασµός και διακόσµηση σε αυτό το µέρος
του τζαµιού, µε πράσινες κολώνες από µάρµαρο, λεπτά πλακάκια τα
περίφηµα «Ιζνίκ» και ένα πέτασµα παραθύρου στο «µιχράµπ» που είναι ένα
πρωτόγνωρο έργο άξιο να το δει κανείς .

Το Μιµπέρ µοιάζει µε µια ψηλή σκάλα,
ωστόσο χρησιµοποιείται ως ανεβασµένη
έδρα για παράδοση του κυρήγµατος σε
µαζικές µέρες προσευχής. Αυτές είναι κάθε
Παρασκευή ώρα απογεύµατος, στην
Γιορτή του Ραµαντάν και την Γιορτή της
Θυσίας. Σε αυτά τα τρία κύρια προσκυνήµατα που εκτελούνται µαζικά, όλοι οι
υγιείς µουσουλµάνοι ενθαρρύνονται να
πάρουν µέρος στη σύναξη και οι αριθµοί
αγγίζουν περίπου τις 6 χιλιάδες µέσα στο
κύριο χώρο. Από αυτή την ψηλή τοποθεσία του µιµπέρ φαίνεται και ακούγεται
εύκολα ο «Ιµάµ» από τους προσκυνητές
που βρίσκονται στο εσωτερικό του
τεµένους.

Μουεζίν Μαχφίλι (Η Στοά του Μουεζίν)

O θόλος: Ο κεντρικός θόλος είναι περίπου 31 µέτρα σε διάµετρο και 43
µέτρα σε ύψος. Το βάρος είναι ισοµερώς κατανεµηµένο σε τέσσερις τεράστιες κολώνες.
Στην Τουρκική Ισλαµική Αρχιτεκτονική ο θόλος συνήθως θεωρείται ως µια
αντιπροσώπευση των ουρανών. Το σχήµα (ηµισφαίριο) και η τεράστια
απόσταση µεταξύ του θόλου και του δαπέδου είναι δύο στοιχεία που κατά
κάποιο τρόπο επιβαιβεώνουν αυτή την άποψη.

Συντριβάνια

Η ανάποδη τουλίπα

Κουρσί (Ο θρόνος): Χρησιµοποιείται για

να δώσει µια οµιλία/διάλεξη από ακαδηµαϊκούς της θρησκείας και συνήθως χρησιµοποιείται όταν υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός
ατόµων που συναθροίζονται στο τζαµί. Για
διακόσµηση, καλύπτεται µε ελεφαντόδοντο.Υπάρχουν επίσης 4 µαρµάρινες καρέκλες
λαξευµένες στις κολώνες που πιθανόν να
χρησιµοποιούνταν για δηµόσιες οµιλίες και
διαλέξεις σε φοιτητές από τα µαδράσαχ.

Κουρσί (Ο θρόνος)

Η πέτρα στο κέντρο του θόλου έχει µια ειδική αποστολή. Ονοµάζεται «κιλίτ
τάσι» που στην ουσία ονοµάζεται «πέτρα κλειδώµατος». Αυτή είναι µια
τεράστια πέτρα προσεκτικά λαξευµένη και τοποθετηµένη έτσι ώστε να
πιέζει όλες τις µικρότερες πέτρες στα πλάγια µε το µέγεθος και το βάρος
(κλειδώνοντάς τις κατά κάποιο τρόπο). Σε αυτή την πέτρα υπάρχει ένα
χωρίο από το Κοράνι που µιλά για την ενότητα και τις ιδιότητες του Θεού:
Στο όνοµα του Αλλάχ του πιο Φιλεύσπλαχνου και Ελεήµονα. «Πείτε (Ο
Μωάµεθ): Eίναι ο Αλλάχ, [ο Οποίος] είναι ο ΄Ενας ο Έχαντ, ο Αλλάχ [ο
Οποίος] είναι ο Αιωνίος Επιζητούµενος ο Σάµεντ. Ποτέ δεν γεννήθηκε και
ποτέ δεν γεννά, και ούτε υπάρχει κάτι ίσο µε Αυτόν, την Ενότητά Του.»
Κοράνι 112

Μουεζίν Μαχφίλι (Η Στοά του Μουεζίν): Mετά το κάλεσµα της
προσευχής από τα τελειώµατα του µιναρέ εξωτερικά, ο µουεζίν έρχεται στο
εσωτερικό κύριο χώρο και στέκεται σε µια πλατφόρµα όπου επαναλαµβάνει το
κάλεσµα σε προσευχή πιο σύντοµα. Ακούγωντας αυτό το κάλεσµα, οι προσκυνητές σχηµατίζουν ίσιες ουρές για να προσευχηθούν µαζί. Αυτή η ανερχόµενη
έδρα αφήνει τον µουεζίν να δει τον ιµάµ και να βοηθήσει τη φωνή του να
ακουστεί πιο εύκολα. Μετά το τέλος της τελετουργικής προσευχής (ναµαζ ή
σαλάχ), ο µουεζίν εκφωνεί συγκεκριµένους ύµνους λατρείας και δόξας οι οποίες
επαναλαµβάνονται 33 φορές από τους εκπληρώσαντες την προσευχή (αυτή η
διαδικασία ονοµάζεται Τασµπίχ, και στην τούρκικη κουλτούρα ένα κοµποσχοίνι χρησιµοποιείται συνήθως για µέτρηµα). Κάτω από την στοά του Σελιµιγιέ
υπάρχει ένα µικρό συντριβάνι το οποίο χρησιµοποιούνταν για πόση νερού και
για τέλεση των καθιερωµένων πλύσεων προ της προσευχής. Η ανάποδη
τουλίπα που βρίσκεται σε µια από τις µαρµάρινες κολώνες κάτω από την
πλατφόρµα, είναι κάτι που πρέπει να δείτε.
Οι κολώνες: Υπάρχουν 4 κολώνες

που φέρουν το βάρος του θόλου και
της όλης στελέχωσης. Στα Τούρκικα
αυτές ονοµάζονται «φιλπαγιέ» που
στην
ουσία
σηµαίνει
«πόδια
ελέφαντα» λόγω της οµοιότητας τους
µε τα τέσσερα σταθερά πόδια και έναν
ελέφαντα να µεταφέρει τον θόλο.

Οι κολώνες

Χουνκάρ Μαχφίλι (Η βασιλική στοά)

O θόλος

