
FA TMA SULTAN CAMii 

sından bir iz bulunup bulunmadığı araş
tınlmadığı için bu hususta da bir şey 
söylemek mümkün değildir. Caminin üs
tü kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtül
müştü. Ahşap kaplı olan son cemaat ye
rinden harime açılan kapısı üstünde, harf 
inkılabı yapıldığı sırada "gayretli" bir ida
reci tarafından alçı ile üstü kapatılmış 
tuğranın iki yanında Sultan Mahmud dö
nemi tamirini bildiren dört mısralık ki
tabe bulunuyordu. 

Caminin esas mekanında içeride bir 
mahfille son derece sade bir minber ve 
mihrap vardı. Duvarlar kalem işi nakış

larla bölümlere ayrılmış, ahşap tavanın 
ortasında bir şemse yer almıştı. Cami 
sol tarafında iki sıra halindeki pencere
lerden ışık alıyordu. Sağda ise harime 
yarım yuvarlak bir çıkma teşkil eden ka
fesli bir mahfi! eklenmişti. Yan sokakta 
olan avlu girişinin üstü kubbeliydi. Av
lunun içinde şadırvandan başka tekke 
binası ile şeyh meşrutası vardı. Bunlar 
dış görünüşlerinin sadeliğiyle eski istan
bul ahşap evlerinden farksızdı. 
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FATMA SULTAN MESCİDİ 

İstanbul Topkapı'da 
XVI. yüzyıla ait mescid. 

_j 

Topkapı'da Yenibahçe vadisine inen ya
maçta bulunmaktadır. Yavuz Sultan Se
lim'in kızı ve Sadrazam Kara Ahmed Pa
şa'nın hanımı Fatma Sultan tarafından 
yaptırılan küçük bir mahalle mescididir. 
Ahmed Paşa'nın Mimar Sinan tarafından 
yapılan külliyesi (bk. AHMED PAŞA KÜLLİ

YESi ı mescidin az yukarısında yer aldı
ğına göre Ahmed Paşa ' nın konağı da 
herhalde bu çevrede bulunuyordu (Fat
ma Sultan'ın bu mescidi yaptırması sıra
sında karşılaştığı güçlükler ve bu hususta
ki bazı kararlar için bk. EDİRNEKAPI CAMii 

ve KÜLLİYESİ). 
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Dikdörtgen planlı ve üstü ahşap çatılı 
olan mescid 1940'1ı yıllarda yıkılınaya 

terkedilmiş, zamanla dört duvardan iba
ret bir harabe haline gelmişti. Ancak 
1971 'de mahalli bir dernek bu tarihi ese
rin yok olmasını önleyerek ihyasını sağ
lamıştır; cami günümüzde ibadete açıl
mış olarak kullanılmaktadır. 

Fatma Sultan Mescidi mimari bakım
dan dikkate değer bir özelliğe sahip de
ğildir. Esası eski olan minaresi bilinme
yen bir tarihte yıkılmış (belki 1766 zelze
lesi), daha sonra gövdesi güdük bir bi
çimde tamir edilmiştir. Kürsü ve pabuç 
kısımlarının klasik Osmanlı-Türk mima
risi karakterinde olmasına karşılık çok 
bodur gövde ve bunun üzerindeki şere
fe çıkması geç bir döneme işaret eder. 
Fatma Sultan Mescidi, sanat bakımın
dan kayda değer bir tarafı olmamakla 
beraber Yavuz Sultan Selim'in kızının ve 
Ahmed Paşa'nın zevcesi bir sultan hanı
mm hayratı olarak istanbul tarihinde 
yer almaya layık bir eserdir. 
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20 Mayıs 1885'te Taif'te doğdu. Ha
şimi ailesinden Şerif Hüseyin'in oğludur. 

iık öğrenimini Hicaz'da yaptı. 1891 'de 
babasıyla birlikte istanbul'a gitti ve ora
da on sekiz yıl kaldı. 1909'da Hicaz'a 
döndükten sonra Asir'de idrisi'ye karşı 
girişilen askeri harekata katıldı ( 1912-
1913). 1913'te Osmanlı Meclis-i Meb'G
sanı'na seçildi ve burada Cidde naibi ola
rak görev yaptı. Şam'da Cemal Paşa'nın 
yanında çalışmaya başlaması. Hicaz emi
ri olan babasını bölgedeki gelişmelerden 
haberdar etmesine imkan verdi. Arap
lar'ın bağımsızlığı amacıyla Şam'da ku
rulmuş olan gizli cemiyetlerle temas kur
du ve ei-Arabiyyetü'l-fetat teşkilatının 
yeminli üyesi oldu. Faysal, babası Şerif 
Hüseyin tarafından S Haziran 1916 ta-

rihinde Osmanlı Devleti'ne karşı başlatı
lan Arap bağımsızlık hareketinde önemli 
rol oynadı. Babası emrindeki bedeviler
le oluşturduğu Arap ordusunun kuman
dasını Faysal'a verdi. Şam bölgesinin Os
manlı Devleti'nden koparılmasında Fay
sal ve kumandasındaki ordu ingilizler'in 
yardımıyla aktif görev yaptı. Savaştan 
sonra Ocak 1919' da toplanan Paris Ba
rış Konferansı'na ingiltere'nin desteğiy
le Hicaz temsilcisi olarak katılan Faysal 
burada Arap bağımsızlığını savunduysa 
da ingiltere ve Fransa bunu kabul etme
yerek 1916'daki gizli antlaşmaları yö
nünde bölgede manda rejimi kurulma
sına karar verdiler. Faysal 1920 Ocak 
başlarında Şam'a döndü ve 8 Mart 1920'
de toplanan Suriye Genel Meclisi'nce ilan 
edilen Büyük Suriye'nin krallığına geti
rildi. Fakat Nisan 1920'de toplanan San 
Remo Konferansı bunu tanımayarak Su
riye ve Lübnan'ı Fransa'nın mandasına 
verdi. Bunun üzerine Fransız birlikleri 14 
Temmuz 1920'de Şam'ı işgal edip Fay
sal'ı tahttan uzaklaştırdı. Şam'dan çıka
rılan Faysal, önce İtalya'ya, oradan da 
ingilizler'in daveti üzerine Londra'ya git
ti. Burada yapılan görüşmeler sonucu 
Faysal'ın Irak Devleti'nin kralı olması ka
rarlaştırıldı ve onun tahta çıkması için 
gerekli hazırlıklara başlandı. Faysal' ın 
krallığı Arap Devlet Konseyi tarafından 
onaylandıktan sonra bir referandum ya
pılarak pekiştirildi ve Faysal 23 Ağustos 
1921 tarihinde tahta çıktı. 

Arap milliyetçilik hareketinin önde ge
len liderlerinden biri olan Faysal 1933'e 
kadar tahtta kaldı ve bu zaman zarfın
da ingilizler'in desteğiyle çeşitli çalışma
lar yaptı. 1 O Ekim 1922 ·de milliyetçiie
rin ısrarlı muhalefetine rağmen İngilte
re ile ittifak gibi görünen, gerçekte ise 
Irak'ta ingiliz manda yönetimini düzen
leyen yirmi yıllık bir antlaşma imzaladı. 
Antlaşma metninin yayımlanmasından 
sonra halk sert tepki gösterince süre 

ı. Favsaı 



dört yıla indirildi. Mart 1924'te topla
nan kurucu meclis ülkede parlamenter 
sisteme geçiş yönünde bazı düzenleme
ler yaptı. Sert eleştirilere rağmen ingil
tere ile yapılan antlaşma onaylandı ve 
kabul edilen organik yasa ile devlet sis
temi düzenlendi. Türkiye ile Irak arasın
daki sınır S Haziran 1926 tarihinde im
zalanan Ankara Antiaşması'yla belirlen
di. Aynı yıl Bağdat'ta toplanan parla
mentoyu kuran Kral Paysal ülkesini ba
ğımsızlığa götürecek faaliyetleri hızlan
dırdı . 30 Haziran 1930'da ingiltere ile im
zaladığı yeni bir antlaşma ile de Irak'ın 
bağımsızlığına kavuşmasını sağladı. 3 
Ekim 1932'de ülkesinin Milletler Cemi
yeti'ne kabul edilmesini temin eden Pay
sal, ingiltere'ye giderken uğradığı İsviç
re'nin Bern şehrinde 8 Eylül 1933 tari
hinde kalp sektesinden öldü. Cenazesi 
Bağdat'a getirilerek burada defnedildi. 
Yerine oğlu Gazf Irak kralı oldu. 
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Haşimi ailesindendir. Bağdat'ta doğ
du. Büyük dedesi, Arap bağımsızlık ha
reketinin önde gelen isimlerinden Mek
ke EmiriŞerif Hüseyin'dir. Babası Gazi'
nin bir kazada ölümü üzerine küçük yaş
ta tahta çıktı ( 1939). 1939-1953 yılları 
arasında henüz reşid olmadığından kral
lık yetkileri, kısa kesintiler dışında aynı 
aileden Abdülilah tarafından kullanıldı. 
Tahta geçtiği yıl başlayan Il. Dünya Sa
vaşı 'nda Irak ingiltere 'nin yanında yer 
aldığı halde hükümet içinde Almanya ta-

rafını tutanlar olduğu için görüş ayrılığı 
belirdi. Ordu, Kral Faysal 'ın vasisi olan 
Abdülilah'ı yurt dışına göndererek onun 
yetkilerini devraldı ve naibler meclisini 
toplayarak Şerif Şeref ' i krala vasi tayin 
etti. Bir müddet sonra ingiltere ile yeni 
bir antlaşma yapılarak eski vasi Abdüli
lah tekrar görevine döndü. 1941 yılında 
Reşid Ali tarafından başlatılan ihtilalden 
sonra Kral Paysal tahsilini tamamlamak 
üzere ingiltere'ye gönderildi. 1943'te ana
yasada yapılan bir değişiklikle krala ge
rektiğinde başbakanı değiştirme yetkisi 
verildi. 1948'de ingiltere ile Portsmouth 
Antiaşması imzalandı. 1937' de imzala
nan Sadabad Paktı'ndan ayrı olarak Sov
yetler ' e karşı bölgeyi korumak ve Ba
tı dünyasını desteklemek amacıyla Tür
kiye'nin de aktif rol aldığı bir savunma 
hattı oluşturmaya çalışıldı. Paysal bu 
maksatla Türkiye'yi ziyaret etti ve bunun 
sonucunda Bağdat'ta 24 Şubat 19SS'te 
iki ülke arasında Bağdat Paktı'nın özü
nü oluşturan bir antlaşma imzalandı. 

Bu antlaşmaya sonradan İran, Pakistan 
ve İngiltere'ni.n de katılmasıyla ittifakın 
tabanı genişledi. 1958 Şubatında Ürdün 
Kralı Hüseyin b. Tallal ile müştereken 
Arap Federasyonu'nu kuran Kral Paysal 
aynı yılın mayıs ayında bu federasyonun 
başkanı oldu. Ancak temmuz ayında vu
ku bulan bir ihtilal sonucunda öldürül
dü. ihtilali gerçekleştiren Abdülkerim 
Kasım tarafından Batılılar'ın isteklerine 
fazla boyun eğdiği ileri sürülerek suçla
nan Irak'ın üçüncü ve son kralı Paysal ile 
birlikte, Osmanlı Devleti'ne karşı bağım
sızlık hareketine girişen Şerif Hüseyin'in 
bağlı olduğu Haşimi sülalesi Hicaz ve 
Suriye'nin ardından Irak'ın idaresinden 
de çekilmiş oluyordu. ll. Paysal'ın komşu
ları ile kurduğu Bağdat Paktı diğer Arap 
ülkelerini de harekete geçirmiş, Mısır 

ve Suriye'nin bir araya gelerek 1958'de 
Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmala
rında rol oynamıştır. 

ll. Faysal 

FAYSAL b. ABDÜLAZTZ 
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Kasım 1906'da Riyad'da doğdu. Suudi 
Arabistan'ın kurucusu Abdülaziz b. Su
üd'un oğludur. Geleneksel bir eğitim gör
dü. 1919 yılında on üç yaşında iken ba
bası tarafından I. Dünya Savaşı'nın ga
liplerinden olan ingilizier'i tebrik etmek 
üzere diplomatik bir heyetle İngiltere'ye 
gönderildi. Burada bir süre kaldı, aldığı 
özel derslerle ingilizce ve Fransızca öğ
rendi. Babasının Şerif Hüseyin'i yenerek 
Hicaz bölgesini ele geçirmesinden son
ra Hicaz emirliğine ( 1926) ve ardından 
Dışişleri bakanlığına getirildi ( 1930) Suudi 
Arabistan Krallığı ilan edildiğinde (23 Ey
lül 1932 ) başbakan olarak tayin edilen 
Faysal'a çeşitli bakanlıkların ve emirlik
Ierin sorumluluğu verildi. 1935 'te Mec
lisü' ş- şüra ·nın başkanlığını da üstlendi 
ve Dışişleri bakanı sıfatıyla sık sık yurt 
dışı gezilerine çıkarak pek çok yerde ül
kesini temsil etti; bu arada Birleşmiş 

Milletler'in kuruluşunun gerçekleştirildiği 
San Francisco Konferansı'na da katıldı 

(25 Nisan -26 Haziran 1945) ve Suudi Ara
bistan adına bildiriyi imzaladı. 9 Kasım 
1953 tarihinde veliaht ilan edildikten son
ra ağabeyi Suüd'un krallığı zamanında 
da başbakanlık ve dışişleri bakanlığı gö
revlerini sürdüren Paysal 23 Mart 1964 ·
te kral naibiliğine, 2 Kasım 1964 'te Su
üd'un görevden alınması üzerine krallı
ğa getirildi. 

Faysal krallığı döneminde başarılı bir 
yönetim sergiledi. Suudi Arabistan' ın iç
te ve dışta birçok meselesini çözerek mil
Ietlerarası alanda sözü dinlenir bir dev
let haline gelmesini sağladı. Komşu ül
kelerle olan sınır anlaşmazlıklarını hal
letti. 1973 Arap - İsrail Savaşı · nda Mısır 
ve Suriye'yi mali yönden destekledi. Sa
vaştan sonra petrol ihraç eden Arap ül-
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