
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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Adını Fatih Sultan Mehmed'in 
külliyesinden alan, 

İstanbul'da sur içinde 
tarihi yarımadanın batı kısmını 

teşkil eden ve günümüzde 
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Edirne'nin Enez ilçesinde 
kiliseden çevrilen 

ve Ayasofya adıyla da bilinen 
en eski cami 
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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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FATIH CAMII 

neviz kolonisi olarak kalan Amasra, 1461 
yılında karadan Fatih Sultan Mehmed 
idaresindeki ordunun, denizden de Mah
mud Paşa idaresindeki donanmanın kar
şısında direnmenin imkansız olduğunu 
görünce hiç çarpışmadan teslim olmuş
tur. O yılların kaynaklarında, Fatih Sul
tan Mehmed'in burayı ele geçirdikten 
sonra bir kiliseyi camiye çevirdiği bildi
rilmektedir. Nitekim Aşıkpaşazade bu 
durumu, "Bir eyi kiliseyi cami etti. hut
be-i islam anda dahi okuttu" ifadesiy
le nakleder. Necdet Sakaoğlu'nun tes
bitine göre vakfiyesinde üç köyün aşa
rı ile Amasra'da çocuksuz ölenlerin ,mal 
ve servetlerinin camiye kalması sağlan
mıştır. 

Bütün Türk dönemi boyunca Fatih Ca
mii Amasra kasabasının tek büyük camii 
olarak kalmış, yine kale içindeki çok kü
çük bir yapı olan Kilise Mescidi ile bera
ber müslüman ahalinin istifadesine su
nulmuştur. Ancak şehirde XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında kale dışındaki iskele Ca
mii ile bugün izleri bile kalmayan üç 
mescid daha yapılmıştır. 

Fatih Camii dikdörtgen planlı, uzunla
masına basit bir yapı olup doğu tara
fında dışarı taşkın yarım yuvarlak bir 
apsisi vardır. Üstü kiremit kaplanmış 
ahşap bir çatı ile örtülüdür. Dış cephe
ler moloz taş ve tuğladan örülmüş, ara
larda i lkçağ yapılarından alınan işlen
miş devşirme parçalar da kullanılmıştır. 
Bazı kısımlarda, bilhassa apsis çıkıntt

sında eski Roma mimarisinde görülen 
ve "opus reticulatum" denilen küçük ka
re taşlardan meydana getirilen cephe 
bezemesi bulunmaktadır. Bu taşların 

Roma çağına ait bir binadan sökülerek 
Bizans döneminde bu yapıda tekrar kul
lanıldığı tahmin edilmektedir. Caminin 
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içindeki bütün ahşap aksam 130S'te 
( 1887 -88) bir sanat iddiası olmayacak 
biçimde yenilenmiştir. 

Fatih Camii'nin kagir bir minaresi yok
tu. Bu bölgedeki bazı köy camilerinde ve 
1930'1ara kadar Kilise Mescidi 'nde de 
varlığı bilinen biçimde bir ahşap mina
reye sahip olduğunu söylemek mümkün
dür. Yakın tarihlerde ise apsis çıkıntısı 

ile güney duvarı arasındaki köşede ka
gir bir minare inşa edilmiştir. 
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Bulgaristan'ın Köstendil şehrinde 
Fatih Sultan Mehmed'e 

izil.fe edilen cami. 
L _j 

Bazı yayınlarda Fatih Camii olarak ad
landırılan caminin bu şekilde anılması
nın doğru olmadığı ve 937 ( 1530-31) yı
lında Kanuni Sultan Süleyman dönemin
de yaptınldığı Osman Nuri Peremeci ta
rafından ileri sürülmüştür. Ekrem Hak
kı Ayverdi de bu bilgiyi doğrulayan bir 
ifade kullanarak Köstendil kasabasında 
bir Fatih Camii olmadığını bildirmiştir. 

Halbuki Köstendil'de buraya Fatih Camii 
denildiği gibi I. Dünya Savaşı'nda şehir
deki eserleri inceleyen H. Minetti de ca
miyi bu adla kaydetmiştir. Bu çapraşık 
durumun kaynağı, Ayverdi'nin hiç bah
setmediği kubbe kasnağındaki tuğladan 

Köstendil 
Fatih 
Camii ile 
içinin 
1923 yı lı ndaki 

görünüşü 

(H. Minetti , 

rs. 11 , 18) 

yapılmış 937 ( 1530-31 ) tarihidir. 1966 
yılındaki Köstendil ziyaretinde bu cami 
tarafımızdan incelenmiş ve oldukça ka
ba bir biçimde yapılmış olan bu tuğla 
tarih yerinde görülmüştür. 

Bir vakitler bütün halkı Türk ve müs
lüman olan Köstendil bir Bulgar kasa
basına dönüştürüldüğünde bu cami de 
kendi haline bırakılmış bulunuyordu. Son 
cemaat yerindeki iki bölüm kapatılarak 
dükkan yapılmış, harim ise boş ve ba
kımsız kalmıştı. Daha sonraları caminin 
restorasyonu için iskele kurulduğu öğ
renilmiş, ancak sonucun ne olduğu hak
kında bilgi edinilememiştir. 

iki caddenin birleştiği bir köşede bu
lunan ve gerçek adıyla kurucusu şimdi
ki halde bilinmeyen caminin avlusu yok
tur. Son cemaat yeri iki yandan duvar
larla kapalı olup ortadaki daha dar üç 
bölüme sahiptir. Bu bölümler dışarıya 
iki sütuna oturan üç kemerle açılır. Ge
rek ortadaki bölümün tonozu gerekse 
yan kubbenin geçişi çok zengin mukar
naslarla sağlanmıştır. 

Caminin harimi tek kubbe ile örtülü 
kare biçimindedir. Kubbe çapı 11 ,SO met
reyi biraz aşar. 1966'da kubbenin birkaç 
yerinde çok derin çatlaklar olduğu gö
rülüyordu. Kubbe pencereli. sekiz köşeli 
bir kasnağa oturmakta ve kareden kub
be yuvarlağına geçiş çok aşağıdan baş
layan pandantiflerle sağlanmaktadır. Bu 
pandantiflerin içieri mukarnaslarla dal
durulmuştur. Caminin dış duvarları taş 
ve tuğladan karma teknikte örülmüştür. 
Her kaba yontulmuş taş sırası arasına iki 
sıra tuğla konulduktan başka yine her 
taşın arasına dikine bir çift tuğla yerleş
tirilmiş, böylece renkli ve göz oyalayıcı 
bir görüntü elde edilmiştir. Aynı karma 
teknik, yine Köstendil'deki başka eser
lerle Sofya yakınında ihtiman'da ve Kar
lıova'daki (Karlova) camilerde de görülür. 
Fakat caminin en ilgi çekici tarafı, Os
manlı dönemi Türk mimarisinde başka 
bir benzeri olmayan minaresidir. Göv
desi sekiz köşeli olan bu minarede kür
sü kısmından şerefeye kadar düzenli bi
çimde altıgen şeklinde yontulmuş açık 
renk taşların etrafiarı tuğla (?) çerçeve 
içine alındığından arı peteği gibi bir de
sen elde edilmiştir. 

Caminin Minetti'nin planında gösteri
len ahşap mahfili ortadan kalkmıştır. 

Ahşap minber ise bir sanat değerine sa
hip bulunmuyordu. Yine Minetti'nin bir 
fotoğrafında görülen kandiller artık mev
cut değildi. 1966 'daki ziyarette yerde 


