
FATIMfLER 

daha çok gündelik kullanım eşyası, kris
tal ve kaya kristalinden yapılan yontma 
ve kesme eserler ise önemli bir süs ve 
itibar aracı olarak aranmıştır. Çoğun
lukla şişe, sürahi, tabak, kadeh, kupa 
ve lamba şeklinde yapılan cam ve kris
tal eşyanın üzerine tatbik edilen tezyinl 
elemanlar daha çok hayvan ve bitki mo
tifleridir. 

3. Madeni Eserler. Fatımf sanatının en 
güzel örnekleri arasında yer alan made
ni eserlerin zengin bir bölümünü bronz 
eserler teşkil etmekte, kıymetli maden
Ierden yapılmış olanlara da sıkça rastlan
maktadır. Seramik biçimleriyle birlikte 
çeşitlilik gösteren eserler büyük bir usta
lığa sahiptir. Genellikle üzerinde dualarla 
ayetler ve bitki, hayvan motifleri bulunan 
madeni sanat eserlerinin kapı tokmağı, 
şamdan, tabak altlığı, koku kabı ve süra
hi gibi gündelik kullanım eşyası biçimin
de üretildiği görülmektedir. Bu eserlerin 
bir kısımının ise daha çok sanatsal amaç
larla birleşen bir lüks kullanım için çe
şitli hayvan şekillerinde üç boyutlu ya
pıldığı görülmektedir; en çok kullanılan 
figürler tavus kuşu ve grifondur. 

4. Fildişi. Fatımf sanatının lüks kulla
nıma yönelik kollarının başında gelen fil
dişi oymacılığının ürünleri bu sanat tü
rünün en güzel örnekleri arasında yer 
almaktadır. Özellikle Mısır ve Sicilya'da 
yapılmış olan bu eserler arasında av bo
ruları. saray ve ev süslemesinde kulla
nılan parçalarla ajurlu plaklardan yapıl
mış kutular (sandukçeler) önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu eserlerin tezyin edi!-
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mesinde geometrik ve bitkisel motifterin 
yanı sıra hayvan ve insan figürleri, av ve 
hayvan mücadelesi sahneleri, gündelik 
hayattan görüntüler de kullanılmıştır. 

s. Kumaşlar. Fatımf sanatının lüks ürün
leri arasında belki de ilk sırayı kumaş
lar işgal etmektedir. Halifelerin hazine
lerinin en önemli bölümünü ve özellikle 
törenlerde verilen hediyelerin, İhsanla
rın temelini teşkil eden kumaşlar mad
di olduğu kadar manevi bakımdan da 
büyük değer taşırlar. Altın ve gümüş sır
ma ile yapılan işlemlerin yaygın biçiiııde 
kullanıldığı tirazlarıyla dikkat çeken ağır 
kumaşlardan dikilmiş elbiseleri bir çe
şit güç, itibar. onur ve ihsan işareti ola
rak kabul eden Fatımiler'in halk için de 
çeşitli dokuma teknikleri geliştirdikleri 
bilinmektedir. 
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(bk. HALİK). 

FATIH SÜRESİ 
( _}.\! DJJ-' ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
otuz beşinci suresi. 

_j 

_j 

Adını ilk ayette geçen "fatır" kelime
sinden alır. Aynı ayette yer alan "melai
ke" kelimesinden dolayı Melaike süresi 
diye de adlandırılmıştır. Süre, Mekke 
devrinin ortalarında Habeşistan 'a hicret 
olayından sonra ve mi'racdan önce na
zil olmuştur (Abdullah Mahmüd Şehha
te, 1, 319). Kırk beş ayet olup fasıla*ları 
( .:ı , j , J , ~ , Y , 1 ) harfleridir. 

"Varmak, kabuğunu yarıp ortaya çık

mak, yaratıp ortaya çıkarmak" anlamın-

Fatır süresinin nesih hattıyl a yazılm ış ilk ayetleri 

daki fatr kökünden türeyen fatır keli
mesi sürenin başında Allah ismine sı

fat olmuştur. Buna göre. "Göklerin ve 
yerin fatırı olan Allah'a hamdolsun" de
mek, "Gökleri ve yeri yok iken yaratan. 
onları yeni ve sürekli oluşurnlara uğra
tacak olan Allah'a hamdolsun" anlamı
na gelir. 

Sürenin diğer ayetleri ağırlıklı olarak 
birinci ayetin tefsiri niteliğinde olup esas 
gaye Allah ' ın varlığına , birliğine. O'nun 
eşsiz yaratıcı kudretine delalet eden kev
nl alametleri tanıtmak. bunun yanında 
nübüwet müessesesinin ve ahiret inancı
nın önemini vurgulamak, hidayet-dala
let sebeplerini göstermek, hak- batı! mü
cadelesinin sonuçlarına işaret etmektir. 
Bu arada sürede şu konulara yer veril
diği görülür: Melekler kendilerine has 
vasıflarıyla Allah tarafından yaratılmış 

varlıklar olup O'nun emirlerini ilgili yer
lere ulaştırmak, nimet ve lutuflarını da
ğıtmakla görevlendirilmişlerdir. insan
ların gerçeklerden yüz çevirmeleri ken
dilerini beğenmek, geçici dünya zevkle
rine düşkün olmak, şeytana uyup kötü 
işleri güzel görmek gibi faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. Öyleyse Allah resu
lünün onlar için fazlaca üzülüp kendini 
harap etmesi gerekmez. Şan ve şeref. 

yücelik ve ululuk yalnız Allah'a mahsus
tur. inanmayanlar O'nun mutlak kudre
ti karşısında hiçbir güce sahip değildir
ler. Canlıların hayatiyeti için çok önemli 
olan yağmuru koyduğu kurallar çerçe-



vesinde yağdırıp ölü toprağa hayat v_e
ren de ölüleri benzer bir şekilde dirilte
cek olan da O'dur (ayet ı- 10). Sürenin 
bundan sonraki kısmında ilk insanın ya
ratılışının , insanların ve diğer canlıların 
üreyip uzun veya kısa bir ömür sürme
lerinin Allah ' ın ilim ve kudreti çerçeve
sinde olduğu ifade edilir. İnsanların bes
lenmesine katkıda bulunan, bazı süs eş
yalarını sağlayan ve ulaşımlarını kolay
laştıran denizler, ayrıca yer küresinde 
hayatın oluşmasını ve devam etmesini 
temin eden kozmik yapının mevcudiyeti 
ve işleyişi de O'nun kudreti sayesinde ol
maktadır. Halbuki tanrı diye tapınılan 
putlar. böyle harikalar yaratmak bir ya
na kendilerine tapanların çağrıianna bi
le bu dünyada ve ahirette cevap vermek
ten acizdirler (ayet ı 1-1 4). Bundan son
ra gelen üç ayette insanoğlunun Allah 
karşısındaki aczi ve her bakımdan O'na 
olan ihtiyacı dile getirilir : Allah ' ın diledi
ği takdirde bir toplumu yok edip onun 
yerine yepyeni bir nesil getirebileceği 

vurgulanır. Mekke müşriklerine tehdit 
gibi görünen bu ayetler. putperest top
lumun yok olup g i deceğini ve Allah'ın 

izniyle onun yerine yepyeni bir iman top
luluğunun geçeceğini dalaylı bir şekilde 
müjdelemektedir. 

Fatır sOresinin daha sonraki ayetle
rinde nübüwet meselesine geçilir. Bu
rada dini gerçekleri benimseme ve ya
şama sorumluluğunun şahsi olduğu ifa
de edilir ve hiçbir insanın başkasının gü
nahını yüklenmeyeceği hatırlatılır. Dini 
hayatın gayba inanmak, kulluğun da na
maz kılmakla başlad ı ğı açıklanır : ma
nevi arınmanın , her ferdin şahsi kararı 
ve psikolojik potansiyelini o yöne çevir
mesiyle mümkün olabileceği hususu di
le getirilir. Bu açıdan insanlar. yetenek
lerini gerçekiere karşı a çık tutanlar ve 
kapalı bulunduranlar olmak üzere iki 
gruba ayrılı r. Birinci grup manevi haya
tını sürdüren ve "gözü gören" zümre
dir : ikinci grup ise ölüler ve körler gibi
dir. Bu psikolojik ve sosyal realite için
de peygamber sadece bir uyarıcı ve bir 
müjdeleyici durumundadır. Peygamber
Ierin tekzip edilmesi insanlık tarihi bo
yunca süregelen sosyolojik bir olaydır ve 
bu vakıa eski milletterin helak edilmesi 
sonucunu doğurmuştur (ayet 18-26) Bu
nun ardından gelen ayetlerde canlı ve 
cansız kainatın yaratılış ve i şleyişine dik
kat çekilir. tabiatı inceleyen alimierin 
onun yaratıcısının azarnet ve yüceliğini 
idrak edebilecekleri ifade edilir. Buna 

bağlı olarak Allah'ın kitabını okuyanla
rın . namaz kılanların ve servetlerinden 
başkalarını bolca faydalandıranların Al
lah'ın Iutuf ve keremine nail olacakları 
müj delenir. Sonuç olarak insanlar dün
yadaki tutum ve davranışları açısından 
mürninler (seçilmi ş l er ) ve kafirler olmak 
üzere iki gruba ayrılır : her iki grubun 
ahiretteki hayatları özlü biçimde tasvir 
edilir (ayet 27-37) 

Sürenin son bölümünde (ayet 38 -45) 
tevhid ve nübüwet esasında hidayet ve 
dalalet konusu işlenmektedir. Bölümün 
ilk ayetinde kainatın bütün sırlarını . ol
muş ve olacak bütün olayları yalnızca 

Allah ' ın bild iği ifade edildikten sonra in
san l arın yer yüzünde ilahi talimatı uygu
lamakla görevtendirildiği belirtilir. Bu yü
ce ve asli görevini ihmal edip kainatın 
hakimi olan Allah 'a karşı nankörce dav
rananlar sadece kendilerine zarar ver
miş olurlar. Onlara bir peygamber geldi
ği takdirde gerçeğe herkesten çok bağlı 
kalacaklarına dair yemin eden öyle grup
lar var ki hak peygamber zuhur edip da
vete başlayınca bunlar sürekli olarak hak
tan uzaklaşırla r. Bunun sebebi büyük
lük taslamaları ve hile. tuzak peşinde 
koşmalarıdır. Halbuki Allah ' ın değişmez 

kanununa göre kişi kurduğu tuzağa ken
disi düşer. Fatır süresi, Allah ' ın her şeyi 
bildiğ i ve her şeye gücü yettiği halde 
insanları arnelleri sebebiyle hemen ce
zalandırmadığını. onları kendince malum 
olan bir zamana ertelediğini bildiren uya
rıcı bir ayetle son bulur. 

Fatır sOresinin faziletine dair Übey b. 
· Ka'b'dan rivayet edilen (bk. Zemahşeri, 

III , 489; BeyzavT, IV, ı 19). "Melaike sOre
sini okuyan kimseye cennetin bütün ka
pıları , 'hangi kapıdan istersen gir' diye 
seslenir" anlamındaki hadisin sabit ol
madığı kabul edilmiştir ( İ bnü'l-Cevzi , I, 
239-242 ; Zerkeşi, I, 432). 
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FATiH CAMii 

ı 
FATİH 

1 

Adını Fatih Sultan Mehmed'in 
külliyesinden alan, 

İstanbul'da sur içinde 
tarihi yarımadanın batı kısmını 

teşkil eden ve günümüzde 
ilçe merkezi olan eski bir semt 

L 
(bk. İSTANBUL). 
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ı 
FATİH CAMii 

1 

L 
(bk. ORTAHiSAR CAMii). 

_j 

ı 
FATİH CAMii 

1 

Edirne'nin Enez ilçesinde 
kiliseden çevrilen 

ve Ayasofya adıyla da bilinen 
en eski cami 

L 
(bk. AYASOFYA CAMii). 
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ı 
FATİH .CAMii 

1 

Amasra'da 
Fatih Sultan Mehmed tarafından 

L 
kiliseden çevrilen cami. 

_j 

XIV. yüzyılın ortalarında buraya yerle
şen İtalyan Cenova tüccarları kaleyi Bi
zans'ın elinden aldıktan sonra Karade
niz'in birkaç güvenilir limanından biri 
olan Amasra Limanı ' nı Asya'dan gelen 
ticaret yolunun s ığınaklarından biri ha
line getirmişlerdi. Bu sırada Bizanslı

lac'Jn. X. yüzyıla doğru kale içinde inşa 
ettikferi iki kiliseyi de Latin kilisesine 
çevirmişlerdi. XV. yüzyıl başında Semer
kant'a Timur'un yanına elçi olarak giden 
İspanyol Ruy Gonzales de Clavijo bura
daki bir kilisede ayine katıldığını yaz
maktadır. İstanbul'un fethinden sonra 
Türk toprakları içinde tek başına bir Ce-

Fatih Camii - Amasra 
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