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ı 

Diyarbakır' da 
Anadolu Türk mimarisinin 
gelişiminde önemli yeri olan 

bir Osmanlı camii. 
L _j 

Halk arasında kurşun kaplı kubbele
rinden ötürü Kurşunlu Cami adıyla da ta
nınan cami, surların kuşattığı eski şeh
rin doğu kesiminde ve İçkale'nin yakı
nındadır. Diyarbakır'ı fetheden Osmanlı 
ordusunun kumandanı olduğu için Fatih 
Paşa lakabıyla anılan ilk Osmanlı valisi 
Bıyıklı (imrahor) Mehmed Paşa tarafın
dan 922-927 (1516-1521) yılları arasın
da yaptırılmıştır. Şehirdeki ilk Osmanlı 
eseridir; çevresinde yer alan, medrese 
ve hamam olmaları muhtemel harap ya
pılarla ve önündeki baniye ait türbe ile 
birlikte bir külliye meydana getirir. Kita
beli dış kapı 1819'da yıkılmış, Cumhuri
yet döneminde geçirmiş olduğu onarım
lar sırasında harim duvarlarını belirli bir 
yüksekliğe kadar kaplayan çiniler sökül
müş, bu arada üst yapıyı oluşturan un
surlar da klasik üslüpta kalem işleriyle 

bezenmiştir. 

Cami kare planlı ( 19.5 x 19,5 m.) bir 
harim, harimin kuzeydoğu ve kuzeybatı 
köşelerinde yer alan kare planlı (5,2 x 
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5,2 m .) birer tabhane (zaviye) ve kuzey 
cephesi boyunca uzanan yedi birimli bir 
son cemaat yerinden meydana gelmek
tedir. Son cemaat yerinde ve harimin 
üzerindeki merkezi kubbenin kasnağın
da özenli bir kesme taş işçiliği uygulan
mış, buna karşılık harimin doğu. batı ve 
güney cephelerinde moloz taşlardan olu
şan özensiz bir örgüyle yetinilmiştir. Ta
sarımı ve oranlarıyla caminin bütünü gi
bi klasik Osmanlı üstübunu yansıtan son 
cemaat yeri mimari ve bezerne ayrıntı
larında yerel özellikler gösterir. Süsle
mesiz, yalın başlıktarla donatılmış sü
tunları birbirine ve harimin kuzey duva
rına bağlayan sivri kemerlerle bunların 
arasında kalan yüzeylerde almaşık tarz
da beyaz ve siyah taş kullanılmış, mu
karnaslı bir saçak silmesinin taçlandır
dığı revakta kemerterin aralarına ma
dalyonlar yerleştirilmiştir. Benzerlerine 
yine Diyarbakır'daki Akkoyunlu dönemi
ne ait Şeyh Safa Camii'nde (XV. yüzyıl 
ortaları) rastlanan bu madalyanlar alter
natif olarak yuvarlak ve damla biçimin
de tasarlanmış. içieri geometrik oyma
tarla doldurulmuştur. Kare planlı (4,5 x 
4,5 m.) revak birimleri, sekizgen prizma 
biçiminde çok basık kasnaklar üzerine 
oturan pandantifli kubbelerle örtülmüş, 
mihrap- taçkapı ekseni n deki kubbenin 
kasnağı diğerlerinden biraz daha yüksek 
tutulmuştur. 

Kuzey duvarının ekseninde yer alan 
taçkapı , son cemaat yerinin süslü cep
hesiyle tezat teşkil eden yalın bir tasa
rıma sahiptir ve cepheden hafifçe dışarı 
taşırılmış sivri kemerli bir eyvanla bu
nun içindeki basık kemerli giriş açıklı

ğından meydana gelir. Eyvanın dış köşe
leri sütunçelerle yumuşatılmış, yan yüz
lerine de dilimli sivri kemerleri olan kü
çük birer niş oturtulmuştur. Taçkapı ile 
harimden son cemaat yerine açılan pen
cerelerin arasında almaşık tarzda siyah 
ve beyaz taşlarla yapılmış birer küçük 
mihrap bulunmaktadır. 

Harim, bir orta kubbe ve dört yarım 
kubbeden oluşan üst yapısı ile Anadolu 
Türk mimarisinde merkezi planlı cami 
tasarımının önemli bir aşamasına işaret 
eder. Yaklaşık 9 m. çapındaki kubbeyi 
taşıyan sivri kemerler kare kesitti dört 
payeye basmakta ve kubbe kemerleri
nin üzengi hizasına kadar yükselen iki
şer kemer payeleri duvarlara bağlamak
tadır. Onaltıgen bir kasnağın üzerine otu
ran kubbeye geçiş pandantiflerle sağ
lanmıştır. Kasnakta. yüzlerden birer ta-
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nesi atianarak sekizine sivri kemerli ve 
alçı revzenli pencereler açılmıştır. Kub
beyi dört taraftan kuşatan yarım kub
belerin köşeleri eksedralarla donatılmış
tır. Harimin köşelerinde, payeleri duvar
lara bağlayan kemerlerle duvarların ara
sında kalan kare planlı mekan birimle
ri tromplu birer kubbe ile örtülüdür. Ha
rimin pencereleri. klasik Osmanlı üstü
bundaki düzene uygun olarak düşey ek
senler üzerine ikili ve üçlü gruplar ha
linde yerleştirilmiştir. Alt sıradaki pen
cerelerin sivri hafifletme kemerleriyle 
taçlandırılan kesme taş söveli dikdört
gen açıklıkları demir parmaklıklarla. siv
ri kemerli tepe pencereleriyle mihrabın 
üzerindeki filgözü pencereler de alçı rev
zenlerle donatılmıştır. Mihrap ve min
ber genel hatlarıyla klasik üslübu yan
sıtmakta. ancak mihrabın siyah ve be
yaz taşlarla örülmüş olan dilimli sivri ke
meriyle minberin köşk kısmı bu · unsur
lara yerel bir çeşni katmaktadır. Kubbe
leri. yarım kubbeleri ve pandantifleri süs
leyen son onarıma ait kalem işleri klasik 
üslübun alışılagelmiş şernalarını ve mo
tiflerini sergilemekte. bu arada kubbe 
eteğinin de yer yer mukarnaslı silme par
çaları ile dolgulanmış olduğu görülmek
tedir. 

Tromplu kubbelerin örttüğü tabhane 
birimleri son cemaat yerine birer kapı 
ve pencere ile açılmakta, yine bu cep-
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hede yer alan birer tepe penceresinden 
başka harime komşu duvarlarla yan du
varlara da ikili pencere gruplarının yer
leştirilmiş olduğu görülmektedir; basık 
kemerli tabhane girişleri dikdörtgen çer
çeveler içine alınmışlardır. Kuzeybatıda

ki tabhane birimine bitişik olan minare 
kare tabanlı bir kaide üzerinde yükse
lir; sivri bir hafifletme kemerinin taçlan
dırdığı basık kemerli kapısı kuzeye açıl
maktadır. Köşeleri üçgen yüzeylerle pah
lanmış ve mukarnaslı bir bilezikle dona
tılmış olan kürsüyü silindir biçimindeki 
bezernesiz gövde ile mukarnas dolgulu 
şerefe takip etmekte ve minare kurşun 
kaplı konik bir ahşap külahla son bul
maktadır. Bıyıklı Mehmed Paşa Türbe
si'nin sekizgen prizma biçiminde kub
beli bir yapı olduğu, duvar örgüsünde 
caminin son cemaat yeri revakındaki 

gibi beyaz ve siyah taş sıralarının kulla
nıldığı günümüze kalan izlerden belli ol
maktadır. Caminin batısında yer alan 993 
( 1585) tarihli Özdemiroğlu Osman Paşa 
Türbesi de yaklaşık aynı özellikleri ser
giler. 

Fatih Paşa Camii bir taraftan, bağım
sız girişlerin ,büyük ölçüde harimden so
yutladığı küçük boyutlu tabhane birim
leriyle erken dönem Osmanlı mimarisi
nin zaviyeli cami geleneğinin sonuna işa
ret ederken diğer taraftan da XVI. yüz
yıl başlarına ait Elbistan Ulucamii ile bir
likte, Türk İslam mimarisinin başlangı
cındaki Karahanlı döneminde ilk belirti
leri görülen merkezi planlı cami tasarı
mının yarım kubbelerin devreye girdiği 
önemli bir aşamasını temsil etmekte, 
ayrıca merkezi kubbe etrafında dört ya
rım kubbeli şemanın en başarılı uygula-
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masını teşkil eden İstanbul Şehzade Ca
mii'nin öncülerinden biri olduğunu gös
termektedir. 
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FATİH TETİMMELERİ 

Sahn-ı Sernan medreselerine 
talebe yetiştirmek üzere kurulan 

orta öğretim seviyesindeki 
sekiz medreseye verilen ad 

(bk. SAHN-ı SEMAN). 

FATiHA SÜRESİ 
( :ı:.::iliıl\ ;;_)_,... ) 

Kur'an-ı Kerim'in ilk sı1resi. 

Mekke devrinin ilk yıllarında tamamı 
bir defada inmiştir (Vahidi, s. ı 9-20; Zer
keşi, I, 207; Süyüti, I, 30, 34; M. Abdüla
zim ez-Zürkani, I, 88-89) Bazı kaynaklar
da Medine döneminde, yahut önce Mek
ke'de namazın farz kılındığı esnada, son- · 
ra da Medine'de kıblenin tahvili sırasın
da olmak üzere iki defa nazil olduğuna 
dair rivayetlere yer verilmişse de bunla
ra itibar edilmemiştir (Vahidi, s. ı 9-20; 
Fahreddin er-Razi, I, ın; Süyüti, I, 35, 43; 
Alüsi, I, 33) Fatiha'nın Mekki oluşunun 
iki önemli delili vardır. Bunlardan biri, 
Mekki olan Hicr süresinde, "Biz sana 
tekrarlanan yediyi (es-seb'u'l-mesani) ve 
Kur'an-ı azim'i verdik" mealindeki ayet
tir ( 15 /87). Genellikle bu ayette geçen 
"es-seb'u'l-mesani" ile Fatiha'nın kas
tedildiği kabul edilmektedir (Buhari, "Tef
sir", ı / 1; Vahidi, s. ı9-20; Fahreddin er
Razi, I, ı 77; Şevkani, I, ı 5). İkinci delil de 
beş vakit namazın Mekke döneminde 
farz kılınmasıdır. Hz. Peygamber'in, "Fa
tiha süresi ( Fatihatü · ı-ki tab) okunmadık

ça hiçbir namaz sahih olmaz" mealin
deki hadisinin (DarimT, "Şalat", 36; İbn 

Mace, "İ~ame", ı ı; Tirmizi, "Mevalpt", 69, 
ı ı5, ı ı6) gereği olarak farz kılındığı gün
den beri namazlarda Fatiha süresi okun
maktadır. Ayrıca kaynaklarda Hz. Ali'nin, 
"Fatihatü' l-kitab arşın altındaki bir ha
zineden Mekke'de nazil oldu" şeklinde 
bir sözü yer almaktadır (Vahidi, s. ı 9-
20; Süyüti, I, 34-35; Şevkani, I, 14). Süre
nin fasıla*sı (.:ı • t) harfleridir. 

Fatiha "açmak, açıklığa kavuşturmak, 
sıkıntı ve meşakkati gidermek, başla

mak" anlamındaki feth kökünden türe
miş bir isim olup hatimenin zıddı ola
rak "bir şeyin eweli, baş tarafı, başlan
gıcı. giriş" manasında kullanılır (Ragıb 

el-İsfahani, el-Mü{redti.t, "fth" md.; Usa· 

nü'l- cArab, "ftJ::ı" md). "Fatihatü'l-kitab" 
tamlamasının kısaltılmış şekli olan Fati
ha Kur'an-ı Kerim'in ilk süresi ve bir ba
kıma onun önsözü olduğu için bu adı al
mıştır. Kur'an'ın tertibi ve yazılması iti-


