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MASJID PALING KUNO DI 
AZERBAIJAN

Jafar GIYASI
Doktor Arsitektur (Kandidat Anggota Akademi Ilmu 

Pengetahuan Nasional Azerbaijan)

Dalam sejarah arsitektur Azerbaijan, terdapat 
bangunan tempat peribadatan baru, 
yaitu sebuah masjid yang dibangun pada 

pertengahan abad ke-7. Kompleks bangunan masjid 

yang pertama kali tidak dapat dijumpai pada saat 
sekarang ini. Sudah diketahui secara umum, bahwa 
monumen-monumen arsitektur Islam yang paling kuno 
ada kaitannya erat dengan kekuasaan bangsa Arab di 
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Azerbaijan selama melakukan ekspansi kekuasaannya. 
Pada saat yang bersamaan mereka  menyebarkan 
agama Islam di situ. Di wilayah tersebut mereka 
pertama-tama membangun masjid-masjid, termasuk 
masjid Jami (masjid besar: red). Berkat beberapa masjid 
tersebut penduduk setempat mengenal agama baru. 
Salah satu dari masjid dimaksud adalah Masjid Jami di 
kota Syamakhi.

Masjid Jami Syamakhi terkuno dan terbesar di 
Azerbaijan. 

Menurut riwayat masjid ini didirikan pada abad ke-8 
Masehi. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan 
panglima perang Arab terkenal, Maslama Bin Abdul 
Malik, saudara dari khalifah Dinasti Umayyah, Walid I 
di Kaukasia dan Dagestan (tahun 705-715) pada saat 
Syamakhi dipilihnya sebagai pusat pemerintahan di 
kawasan tersebut. Selama masa itu para penguasa 

Arab memperkuat benteng kota yang kuno – dan 
yang mempunyai warisan budaya kaya ini – dan 
mulai membangun kota baru. Kota Syamakhi menjadi 
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sebuah kota penting pada masa itu. Kesimpulan ini bisa 
diambil dengan adanya bangunan Masjid Jami yang 
monumental dan mempunyai citra arsitektur megah.

Riwayat rakyat yang terkait dengan Masjid Jami 
tersebut dibenarkan dengan beberapa fakta dan 
penyelidikan yang serius. Pada tahun 1902 sesudah 
gempa bumi yang menyebabkan kehancuran besar 
di Syamakhi masjid ini, Syamakhi diselidiki oleh komisi 
khusus yang berusaha menentukan sebabnya. Pada 
waktu itu seorang ahli geologi, pangeran Syahkulu 
Gajar dari kota Tiblisi ikut dalam dalam rombongan 
tersebut. Berdasrkan tulisan Arab yang ada di dinding 
Masjid itu, diketahui bahwa masjid tersebut dibuat 
pada tahun 126 kronologi Muslim (tahun 744 M). 
Berasaskan fakta itu penyelidik sejarah kenamaan 
Sy.Fatullayev menganggap, bahwa Masjid Jami 
tersebut merupakan masjid yang paling kuno di 
wilayah Kaukasia setelah Masjid Jami Derbent.

Sejarah bangunan Masjid Jami Syamakhi menarik 
juga infrastrukturnya. Masjid yang mempunyai sudut 
luas dengan panjang 46,5 m dan lebar kurang lebih 
17 m ini mempunyai ruang peribadatan yang besar 
yang dibagi menjadi tiga bagian, susunannya kokoh 
dan terikat satu sama lain. Di setiap bagian terdapat 
mihrab dan juga pintu masuk tersendiri. Oleh karena itu 
sejumlah pengamat dan peneliti menyebut masjid ini 
sebagai masjid tiga ruang.

Gaya bangunan seperti ini mirip dengan gaya 
arsitektur Masjid dinasti Umayyah di Damaskus yang 
dibangun pada tahun 708 oleh Khalifah Al-Walid II. 
Masjid ini sangat terkenal dan dikenal juga dengan 
Masjid Agung. Masjid yang kemudian menjadi pusat 
politik, budaya dan agama dinasti Umayyah, yang unik 
dari gaya bangunannya ini mempunyai ruang utama 
untuk sembahyang yang sangat luas (panjang: 132 
m, lebar: 37 m) dan mempunyai tiga mihrab. Masjid 
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Agung Damaskus selama pada tahun-tahun berikutnya 
mempengaruhi arsitektur Islam bukan hanya di Suriah 
tetapi juga di negara-negara yang lain yang jauh. Gaya 
arsitektur Masjid Jami Derbent dan Syamakhi merupakan 
salah satu masjid di Azerbaijan yang terpengaruh oleh 
arsitektur Damaskus tersebut.

Masjid-masjid Arab utamanya Masjid Agung 
Damaskus, sangat menarik corak bangunan dan gaya 
arsitekturnya. Unsur-unsur kuno bangunan Arab besar 
yang berkali-kali dibangun kembali memberi alasan 
untuk menduga, bahwa kebanyakan bangunan-
bangunan tersebut dibangun jauh sebelum lahirnya 
Islam. Beberapa riwayat memberitahukan, bahwa pada 
abad ke-7 banyak gereja dirubah fungsinya menjadi 
sebuah masjid. Para penyelidik menganggap, bahwa 
ciri-ciri dan bentuk dasar yang khas gereja itu masih 
tersimpan dalam bangunan masjid-masjid tersebut. 
Apabila gereja-gereja dirobah menjadi masjid maka 
kedudukan mihrab-mihrab yang ada diorientasikan ke 

Mekah.
Kemudian di atas dasar gereja-gereja yang diselidiki 

timbul serangkai masjid: Masjid Jami yang beruang tiga 
di kota Syamakhi dan masjid di kampung tetangga 
Aghsu (kota yang tidak jauh dari Syamakhi). Kedua 
masjid tersebut merupakan bangunan yang dibangun 
pada satu masa (abad ke-8) dan unik gaya arsitekturnya. 
Model-model masjid tersebut – terutama desain 
interiornya – hampir tidak dapat dijumpai di Azerbaijan. 
Sangat disesalkan pada tahun 1918 M. Masjid Jami 
Aghsu dibakar oleh para kaum nasionalis Armenia.

Sesudah kehancuran dan kerusakan besar yang 
menimpa Masjid Jami Syamakhi akibat perang dan 
gempa bumi yang sering terjadi, masjid tersebut berkali-
kali direstorasi dan renovasi. Menurut para ahli, masjid 
ini dapat dipelihara berkat beberapa perubahan paksa 
yang diadakan dalam struktur susun aturnya. Walau 
begitu, Masjid Jami Syamakhi yang terpelihara sampai 
sekarang pada awal abad ke-20 dibangun pada dasar 
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masjid yang dihancurleburkan akibat gempa bumi 
tahun 1902. Bersandar pada sumber-sumber sejarah 
dapat dicatat beberapa keistimewaan monumen 
arsitektur agama Islam ini.

Menurut data daripada penulis sejarah kuno 
era dinasti Seljuk Imadaddin Isfahani, penguasa-
penguasa Syirwansyah mulai dari tahun 1123 untuk 
tujuan pertahanan minta bantuan kepada Sultan 
Seljuk Mahmud (tahun 1118-1131). Para sejarawan 
meberitahu bahwa pada masa itu di Syamakhi “para 
penyerbu menghancurkan masjid dan menaranya, 
serta merampok seluruh kota”. Tidak ada keraguan 
bahwa yang dimaksud di sini adalah masjid Syamakhi 
utama, yaitu Masjid Jami dan satu-satunya menaranya 
pada masa itu.

Pekerjaan pembangunan besar di kota Syamakhi 
dimulai sesudah Syirvansyah Manucehr III memperkokoh 
daerah kekuasaannya. Tentang penguatan benteng-
benteng di Syamakhi dan Gulistan serta pendirian kota 
Gardman dan Sadui terdapat dalam catatan dua penyair 
istana, Afsaladdin Syirvani dan Falaki Syirvani. Buku-buku 
pembangunan yang tersimpan mengandung informasi 
mengenai dikokohkannya benteng di Baku dan juga 
didirikannya Masjid Jami oleh Manucehr III.
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Pada masa pemerintahan yang berkuasa selama 
40 tahun Manucehr III memulihkan kembali Syamakhi 
yang dihancurkan oleh tentara Georgia dan Mongolia. 

Membandingkan Syamakhi saat itu dengan Samarkand 
dan Bukhara, penyair ternama Khagani menegaskan 
bahwa “kemasyhuran kotanya melebihi Bukhara”. 
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Berdasarkan sumber-sumber sejarah dan buku-buku 
pembangunan, sejarawan dan arkeolog kontemporer 
G.Jiddi memberitahu tentang gelar “Kagan (raja) 
Agung” yang diberikan kepada Manucehr III atas jasa-

jasanya yang besar. Ketika memperkuat Syamakhi, 
ia mencurahkan perhatiannya secara khusus atas 
pemulihan total Masjid Jami yang hancur. Selain itu, 
hal tersebut, sekali lagi dibenarkan oleh penggalian 
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peninggalan arkeologis di wilayah kompleks tersebut 
pada tahun 1970. Namun sangat disayangkan karena 
penggalian tersebut tidak diselesaikan secara tuntas. 
Meskipun demikian penggalian itu menciptakan 
gambaran yang utuh tentang dimensi, bentuk dan 
parameter volumetrik-spatial dari masjid tersebut. 
Semua ini membuktikan, bahwa menyimpan arti pusat 
komposisinya Masjid Jami selalu menonjol dengan  
dimensi dan siluetnya antara bangunan tempat 
peribadatan dan penduduk sipil. Tetapi yang paling 
utama adalah dipeliharanya struktur aslinya masjid ini 
selama pemugaran total, karena menurut salah satu 
hukum syariah, sewaktu renovasi masjid perlu 
mempertahankan kerangka utamanya. Dengan 
demikian, perubahan selama renovasi hanya merubah 
sesuatu yang kecil, masjid dengan arsitektur yang 
sangat kuno dan terjaga keasliannya. 

Ilmuwan-penjelajah Ewliya Celebi yang berada di 
Syamakhi pada tahun 1656 menyebut Masjid Jami 
Syamakhi adalah salah satu dari 4 bangunan peribadatan 
yang terbesar kota ini. Deskripsi yang diberinya 
bertepatan dengan hasil penggalian arkeologis yang 
diadakan pada akhir tahun 70-an. Dalam karyanya 
Ewliya Celebi memberi tahu juga tentang perubahan 
struktur penting Masjid Jami pada masa dinasti Safawi. 
Satu-satunya sketsa yang dibuat oleh pelukis Rusia 
G.Gagarin yang digambarkan dalam lukisan-lukisannya 
juga monumen-monumen arsitektur kota-kota lain 
Azerbaijan membenarkan pula direkonstruksikannya 
masjid ini pada masa pemerintahan dinasti Safawi. 

Lukisan G.Gagarin, pasti, mereproduksikan Masjid 
Jami sevolume yang disimpan sejak masa kuno walau 
mengalami perbaikan dan perubahan yang terkait 
dengan gempa bumi dan perang yang melanda kota 
Syamakhi ditimpa. Skala dan kebesaran Masjid Jami 
digambarkan begitu meyakinkan, bahwa orang bisa 
membayangkan salah satu tempat peribadatan terbesar 
di masa-masa awal Islam. Dalam gambar tersebut 
nampak jelas bahwa masjid tersebut mempunyai strukur 
tiga ruang. Ruang dalam yang mempunyai tiga bagian 
beratapkan kubah tengah yang besar dan beberapa 
kubah kecil di sekelilingnya. Kubah tengah yang 
berbentuk anak panah, tiang-tiang bagian samping, 
interior memanjang ruang utama untuk shalat di 
masjid Syamakhi mirip sedikit dengan masjid Derbent. 
Menarik perhatian bahwa dengan lukisannya Gagarin 
menggambarkan kontur bentuk yang mengerucut 
kubahnya, kubah yang paling besar di arsitektur Syirvan 
zaman pertengahan (berdiameter 13, 20 m).

Arti lukisan Gagarin meningkat lagi sesudah beberapa 
tahun saja, yaitu setelah gempa dahsyat di Syamakhi 
pada tahun 1859 melanda dan menyebabkan kerugian 
besar pada Masjid Jami. Menurut Sy.Fatullayev, arsitek 
daerah dan kota pada masa itu, K.Hajibababeyov (1811-
1874) mempunyai jasa yang besar untuk merekonstruksi 
total Masjid Jami Syamakhi pasca gempa bumi tersebut.

Gempa bumi tahun 1902 sekali lagi 
menghancurkan masjid ini. Dibentuklah komite untuk 
pembangunan yang diwajibkan membongkar masjidnya 
sampai ke dasarnya dan menyerahkannya kepada 
arsitek kelahiran Syamakhi, Ziwer bey Ahmedbeyov 
untuk menyusun proyek bangunan baru Masjid Jami 
dengan memelihara kekhasannya. Pembangunannya 
dikerjakan sesuai rencana. Tetapi selama proses 
pembangunan muncul perbedaan pendapat antara 
Ziwer bey dengan komite, akibatnya dia meninggalkan 
proyek itu. Sesudah itu komite tersebut minta insinyur 
sipil I.K.Plosyko untuk melanjutkannya. Pada tahun 
1909 Plosyko menawarkan kepada komite versi sendiri 
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dengan mengingat proyek dahulu dan pembangunan 
yang belum diselesaikan. Dalam proyeknya yang dibuat 
dengan spirit profesionalisme yang tinggi ini menarik 
perhatian, menara tinggi ramping menjulang mengapit 
bangunan. Terdapat juga beberapa balkon dan paviliun. 
Menurut proyeknya, komposisi simetris-aksial masjid 
bermenara kembar yang tersebar di Timur Muslim 
secara luas itu terfokus pada menara tengah besar. 
Varian seperti itu di beberapa negera Islam, pertama 
kalinya pada abad ke-15 dimunculkan oleh sekolah 
arsitektur Tabriz. Dalam motif yang diusulkan oleh 
arsitek Plosyko itu dapat dilihat juga gema ansambel 
dari istana Syirvansyah di Baku. Dalam interpretasi 
Plosyko, Masjid Jami Syamakhi memiliki arsitektur 
yang dinamis dan kaya dengan keindahan yang 
khas.

Untuk  menciptakan disain interior yang lebih 
khas, Plosyko menghilangkan dinding pemisah yang 
ada di ruang utama. Agar ketiga ruangan di situ 
terlihat simetris, ia mendesain menara yang berbeda 
dengan ciri khas Syirvan dengan kerangka logam yang 
didatangkan dari Warsawa. Untuk menambah citra 
artistik, di depan masjid tersebut dipasang jendela-

jendela tinggi – memanjang dari sudut ke sudut – dan 
di tengah-tengahnya ditaruh menara kubah pendek. 
Ditaruh juga 4 menara tinggi menjulang di setiap 
sudut masjid. Setiap ruangan masjid dihiasi ornamen-
ornamen, syebeke (jeruji-jeruji jendela berbentuk segi 
empat) dan koridor yang indah.

Melihat nilai-nilai tersebut bisa dikatakan bahwa dari 
segi komposisi, secara profesional Plosyko berhasil 
menciptakan citra masjid yang sempurna pada 
zamannya. Kombinasi antara arsitektur lokal – Syirvan 
– dan Islam memberikan warna dan makna tersendiri 
terhadap bangunan tempat ibadah dimaksud. Dalam 
pembentukan citra itu digunakan juga gaya arsitektur 
Barat, karena arsiteknya sendiri merupakan arsitek Barat.

Pembangunan masjid ini dipercayakan kepada 
J.Sadigbeyov. Akibat kesulitan material pada saat itu, 
maka ada beberapa unsur penting seperti menara 
tengah, beberapa menara samping, galeri, portal, 
pelantar tangga dll yang dicoret. 

Pada tahun 1918 proyek pembangunan Masjid 
Jami kembali tersendat akibat kebrutalan kaum 
nasionalis Armenia. Pada waktu itu penduduk sipil di 
Syamakhi berlindung dari kebrutalan orang Armenia 
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di masjid ini. Musuh tersebut membakar rumah 
suci ini. Akibat dari kebiadaban musuh yang belum 
pernah terjadi sebelumnya itu, tidak hanya anak-anak, 
perempuan, dan para manula yang menjadi korban 
tetapi juga naskah-naskah dan manuskrip langka yang 
selamat pada waktu gempa bumi terjadi juga ikut 
menjadi korban kebrutalan tersebut. Batu dan dinding-
dinding yang menghitam akibat kebakaran menjadi 
saksi sejarah tentang vandalisme orang-orang Armenia 
sampai saat ini.

Pada bulan Desember tahun 2009 Presiden Azer-
baijan Ilham Aliyev menginstruksikan pembangunan 
dan renovasi Masjid Jami Syamakhi. Pada 17 Mei 2013 
Masjid Jami yang sudah pugar dan direnovasi se-
cara total akhirnya diresmikan. Acara peresmian 
tersebut selain dihadiri oleh Presiden Azerbaijan Ilham 
Aliyev, juga dihadiri oleh para mufti negara-negara di 
kawasan Kaukasia, para duta besar dari negara-negara 

Muslim, utusan masyarakat dan para tokoh agama di 
Azerbaijan.

Masjid Jami Syamakhi yang didirikan 1260 tahun 
yang lalu, adalah merupakan salah satu bangunan 
peribadatan yang terbesar di kawasan Kaukasia. 
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