
fessir Taberi. Nasr süresiyle bağlantı ku
rarak dikkat çekici bir yorum getirir ve 
bunun Allah 'a şükür ve tesbih manası
na geldiğini zikreder (Cami'u'/-beyan, 

XXVI, 42 -43) Sürede daha sonra Hudey
biye Antiaşması veya islamiyet'in genel 
konumu münasebetiyle müslümanların 
kalbine güven verildiği ve bu sayede 
imanlarının güçlendiği haber verilir. Mü
minler cennetle müjdelenirken müna
fıklarla müşriklerin kötü bir akıbete uğ
ratılacağı. Allah'ın göklerde ve yerde güç
lü orduları bulunduğu bildirilir. Hz. Pey
gamber'in. Allah 'ın insanlar üzerindeki 
bir şahidi. müjdecisi ve uyarıcısı olarak 
gönderildiği. ona inanmanın ve ona biat 
etmenin Allah'a biat etme manasma gel
diği vurgulanır (ayet 2- 1 Ol 

Daha sonra, Resül-i Ekrem'in etrafın
da kenetlenen müslümanların bu örnek 
davranışına karşılık, kalplerine imanın 

tam olarak yerleşmemesi sebebiyle um
re seyahatine ve dolayısıyla Hudeybiye 
seferine katılmayan Medine civarındaki 
bedevi Araplar'ın ikiyüzlülüğünü dile ge
tiren süre. onların Hudeybiye'den zaferle 
dönen Hz. Peygamber'den özür diledik
lerini, fakat bunda samimi olmadıkları
nı , çünkü bu sefere çıkan müslümanla
rın sağ salim geri dönemeyecekleri zan
nına kapıldıklarını ve bu kötü niyet ve 
tutumlarının sonucunda helake müsta-

Feth süresinin nesih hattıyl a yazıl m ı ş ilk avetleri 

hak olduklarını ifade eder. Bu art niye
te sahip bulunan bedevilerin ganimet el
de edeceklerini umdukları takdirde müs
lümanlarla beraber savaşa gitmek iste
yeceklerini. ancak bunların önceden cid 
di ve çetin bir savaşa davet edilip ger
çekten inanıp inanmadıklarının anlaşıl

ması gerektiğini anlatır. Sürenin bu bö
lümü sıhhi mazeretierin savaş için de ge
çerli olduğunu bildiren ayetle sona erer 
(ayet ı ı- ı 7l 

Bunun ardından Feth süresi, Hudey
biye'de Hz. Peygamber'e biat eden mü
minlerden Allah'ın razı olduğunu haber 
veren bölümle devam eder. Burada, Hu
deybiye'de elde edilen başarıdan sonra. 
isim zikredilmese de Hayber'in fethi gi
bi daha birçok zaferin kazanılacağı ve 
pek çok ganimetin elde edileceği müj
delenir, Allah'ın aziz. hakim ve her şeye 
kadir olduğu ifade edilir. iki taraf ara
sında barış yapılmayıp da savaş çıksay
dı kafirlerin arkalarma dönüp kaçacak
ları. bu durumun da Allah'ın öteden be
ri süregelen ve hiç değişmeyen sünneti 
olduğu dile getirilir. Umre ibadetini ye
rine getirmelerine ve kurbanlarını kes
melerine engel olan Mekkeliler'le savaş
maya ant içtikleri halde müslümanlara 
savaş izni verilmemesinin sebebi , Mek
ke'de islamiyet'i benimsediklerini henüz 
açığa vurmamış bulunan müminlerin 
mevcudiyeti olarak gösterilir. Mekkeli
ler Cahiliye öfke ve taassubu ile hare
ket ederken milslümanların takvaya ve 
güvene layık ve ehil oldukları açıklanır 

(ayet 19-26) 

Sürenin son bölümü. Hz. Peygamber'in 
Mescid-i Haram'a gireceklerine dair gör
düğü rüyanın eninde sonunda gerçekle
şeceğini haber veren ve dolayısıyla onun 
hak peygamber olduğunu teyit eden 
ayetle başlar. Sürenin son iki ayeti. ev
rensel bir dinle gönderilen Resül-i Ek
rem 'in tebliğ ettiği islamiyet'in bütün 
diniere üstünlük sağlayacağını ilan eder. 
Çünkü Muhammed Allah ' ın elçisidir. Baş
ta ashap olmak üzere onun yanında yer 
alan müslümanlar hak dinin bu üstün
lüğünü korumak için gerekli olan mad
di ve manevi kuwet ve kemale sahiptir
ler. Şüphe yok ki bütün insanlar ebedi 
hayata intikal edecek. içlerinden iman 
edip yararlı işler görenler mutluluğa ka
vuşacaktır (ayet 27-29) 

Feth süresinin faziletine gelince. Hz. 
Peygamber'in. "Bu gece bana öyle bir 
süre indirildi ki benim için o dünyadan 
ve dünyadaki her şeyden daha kıymet
lidir'' dediği ve ardından sürenin 1. aye-

FETHi AHMED PAŞA VALISI 

tini okuduğu rivayet edilmiştir (Buhari, 
"Tefsir". 48 / ı ; "Feza'ilü'l -Kur'an" , 12; 
Müslim. "Cihad", 97). 

islam dininin evrenselliğini ve üstün
lüğünü simgeleyen Feth süresinin islam 
kültür tarihinde önemli bir yeri vardır . 

Gazaya giden müslüman askerlerin. bu
radaki zafer vaadinin kendileri için de 
gerçekleşmesini umarak sefer sırasın
da ve savaş boyunca süreyi çokça oku
dukları bilinmektedir. Diğer taraftan kı
lıç, kalkan. balta gibi savaş aletleri üze
rinde ilk ayetinin, bazı hükümdar ve ku
mandanların giydiği zırhlar üzerinde de 
bütün sürenin yazılı olduğu görülmek
te. Çanakkale ve istiklal Savaşı yılların

. da evlerde ve camilerde sürekli olarak 
Feth süresi okunduğu nakledilmektediL 
Süre bazı müstakil eseriere de konu ol
muştur. Emir Sultan (ö 833 / 1429 1?1). 
Emir Padişah . Abdüllatif b. Mecdüddin 
ei-Muhibbi. Sadreddinzade eş-Şirvani 

ve Bosnevi. Tefsiru sureti'l- Feth adıyla 
müstakil eser yazan müellifler arasında 
yer alır (mesela bk. Koca Ragıb Paşa Ktp., 
nr. 155; Süleymaniye Ktp ., Bağdat! ı Vehbi 
Efendi, nr. 2096/ 8. Fatih. nr. 276. Uileli, 
nr. 170, Esad Efendi. nr. 108 / 2, Şe h id Ali 
Paşa , nr. 274 / 6) Selim b. Müs'ad ei-Ah
medi, Mekke Ümmülkura Üniversitesi 
Külliyyetü ·ş- şeria· da Siyasetü 'r- Resul 
fi'l-harb ve'l-mül]adene kema tasav
veraM suretü'l-Feth (1398 / 1978) adıy
la bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır. 
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FETHi AHMED PAŞA YALISI 

İstanbul Kuzguncuk'ta 
Osmanlı sivil mimarisinin 

günümüze ulaşan 
nadir eserlerinden biri. 

_j 

Boğaziçi'nin Kuzguncuk sahilinde (Ana
dolu) bulunan ve halk arasında rengin
den ötürü "Pembe Yalı" adıyla tanınan 
binanın inşa tarihi tesbit edilememek-
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FETHi AHMED PASA VALISI 

te, Sedat Hakkı Eldem plan özellikleri
ne dayanarak lll. Ahmed devrine ( 1703-
1730) veya biraz daha öncesine ait ola
bileceğini ileri sürmektedir. Tophane Mü
şiri Rodasizade Damad Fethi Ahmed Pa
şa yapıyı ll. Mahmud devrinin sonların
da (1835- 1840 arası) ismet Bey adında 
bir şahıstan satın alarak esaslı bir ona
rımdan geçirmiştir: bu tarihten itibaren 
onun adıyla anılan yalı halen aynı soy
dan gelen kişilerin mülkiyetindedir. Bu 
onarım sırasında eski plana büyük ölçü
de sadık kalındığı, ancak mimari ayrın
tıların , süsleme programının ve özellik
le geleneksel pencere düzeninin devrin 
zevkine hakim olan empire üslübu çer
çevesinde yenilendiği anlaşılmaktadır. 

Aynı yıllarda yalının güneyine harem dai
resi olarak kullanılmak üzere ikinci bir 
bina inşa ettirilmiş ve bahçenin doğu
sundaki istinat duvarına paralel (kuzey
güney doğrultusunda) gelişen uzun bir 
koridorla diğerine bağlanıp koridorun 
önüne de (batı yönünde) harem bahçe
sine bakan küçük bir köşk yaptırılmış
tır. Aslında harem ve selamlık bölümle
rini içermesine rağmen bu tarihten iti
baren yalnız selamlık vazifesi gören es
ki (bugünkü) yalının arkasında, selamlık 
bahçesinin ve sandal limanının gerisine 
düşen yerde bağımsız bir mutfak bina
sı bulunuyordu. Cumhuriyet 'in ilk yılla
rında harem binası, küçük köşk ve mut
fak yangınlar sonucunda ortadan kalk
mış, asıl yalı ise en önemlileri 1927-1928, 
1948 ve 1959-1960 yıllarında gerçek
leştirilen çeşitli onarımlar sayesinde sağ
lam biçimde günümüze ulaşmıştır. 

iki katlı ahşap binada Türk sivil mi
marisinin geleneksel plan çözümlerin
den olan iç safalı şemanın değişik bir 
şekli uygulanmış, gerek zemin katta ge
rekse üst katta yer alan mekanlar. yalı
nın merkezinde Boğaziçi'ne paralel geli
şen birbirine bitişik iki safanın kara ve 
deniz taraflarına dizilmiştir. Söz konusu 
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plan, istanbul'da ve özellikle Boğaziçi ya
lılarında öteden beri uygulanan, merke
zi safası kıyıya dik, önü denize, arkası 
gerideki koruluğa açılan "karnıyarık" adlı 

planın sofa ekseni 90' çevrilmiş bir tü
rü olarak da yorumlana bilir. 

Zemin katın kuzey cephesindeki ana 
kapıdan dikdörtgen planlı büyük selam
lık sofasına girilir. Mermer selsebiller
le donatılmış olan bu safanın yanlarına 
farklı boyutlarda odalar sıralanmıştır; 

gerisinde ise (güneyinde) daha ufak bo
yutlu harem safası yer almakta. bağım
sız girişe sahip bu küçük safanın kara 
(doğu) tarafında da yalının hamarnı ile 
bağlantılı soğukluk (camekan) niteliğin

de bir oda bulunmaktadır. Ana kapının 
ardındaki sahanlıktan başlayan çift kol
lu merdiven selamlığın üst kattaki so
fasına ulaşır; ayrıca harem safasından 
da üst kata çıkan tek kollu bir merdiven 
mevcuttur. Yalının üst katında yine ze
min kattaki plan düzeninin tekrar edil
diği görülür. Ancak deniz yönündeki oda
lardan üçü, kavisli eliböğründelerin ta
şıdığı çıkmalarla genişletilmiş, kuzey yö
nündeki iki oda da cepheden ileriye doğ

ru taşırılarak ahşap dikmelere oturtul
muştur. Söz konusu dikmelerin bastığı 
setierin zemini "rodoskari" denilen. si
yah ve beyaz çakıllarla meydana getiril
miş bir bezerne ile kaplıdır: aynı beze
meye hamama geçit veren mekanın ze
mininde de rastlanmaktadır. Çoğu dik
dörtgen olan pencerelerin sıralandığı. 

çıkmaların hareketlendirdiği cephelerde 
herhangi bir bezerne yoktur. Ana kapı
nın üzerinde ve yanlarında yer alıp iki 
kat boyunca yükselerek merdiveni ay
dınlatan yuvarlak kemerli üç adet deva
sa pencere dikkat çeker. iç mekanlarda 
çoğunlukla empire üs!Gbuna bağlanan 
tavan bezemelerinin bulunduğu. sofa
Iarla odaların devrin modasına uygun 
mefruşat ve kıymetli eşya ile döşendiği 
görülmektedir. 

Ortadan kalkan harem binası da iki 
katlı ve ahşaptı. Eldeki bilgilere göre 
burada asıl yalıdan farklı olarak yapı 
kitlesi derinliğine gelişmekte ve Türk 
sivil mimarisinin en eski tasarım şema
sını teşkil eden merkezi safalı-dört ey
vanlı divanhane planı sergilenmekteydi. 

· Üst katta tasarlanan beyzi planlı mer
kezi sofa. Batı kaynaklı barak etkilere 
bağlanan ve ilk örneklerine lll. Selim dev
rinde rastlanan bir modanın ürünüdür. 
Gerçek anlamda karnıyarık planının uy
gulandığı katlarda, safanın merkezinde 
kesişen eksenler üzerine dört adet ey-

van oturtularak daha derin tutulan do
ğu eyvanına merdiven yerleştirilmiş, di
ğerleri ise sedirlerle donatılmıştı. Yalı
nın kuzey ve güney kanatları, safanın 
ortasından geçen doğu- batı eksenine 
göre simetrik biçimde tasarlanmış, ey
vanların arasında kalan köşelere. bina
nın yan cephelerinde ve deniz cephesin
de taşkınlık yapan yüklüklü odalar yer
leştirilmişti. Bu yapıda da cepheler son 
derecede sade görünümlü idi ve denize 
bakan eyvanların pencereleri yuvarlak 
kemerli. ötekiler dikdörtgen açıklıklı ola
rak tasarlanmıştı. 

Yalı halkının "uzun yol" dediği harem 
ve selamlık binalarını birbirine bağlayan 
koridor asıl yalının güneydoğu köşesin
deki hamamın yanından başlamakta, 

Paşalimanı caddesi boyunca uzanan is
tinat duvarını izledikten sonra harem 
binasının arka (doğu) cephesine saplan
maktaydı. Koridorun. harem bahçesine 
bakan batı duvarı bir dizi dikdörtgen 
pencere ile donatılmıştı. Bu duvara biti
şen köşk ortadaki çıkma teşkil eden üç 
adadan ibaretti ve harem bahçesine da
hil selsebilli bir setin üzerinde yükselen 
ahşap dikmelere oturuyordu. Eskiden 
deniz yönünden sağır bir duvarla sınır
Iandırılmış olan harem bahçesinde. bu 
selsebilli setin eksenine rastlayan orta
sı fıskıyeli büyük bir havuz. havuzun çev
resinde de geometrik taksimatlı çiçek 
tarhları yer almaktadır: yine deniz yö
nünde pencereli bir duvarın kuşattığı 

selamlık bahçesinde de diğerlerine ben
zer çiçek tarhları görülür. Yalının arka
sındaki Kuzguncuk sırtiarına tırmanan 
büyük koru ise günümüzde belediye ta
rafından Fethi Paşa Korusu adıyla hal
ka açık bir dinlenme alanı haline getiril
miştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Sedat Hakkı Eldem. Türk Evi Plan Tipleri, 
istanbul 1968, s. 198; a.mlf .. Boğaziçi Ya/ıla· 
rı·Anadolu Yakası, istanbul 1994, ll , 233·245; 
Haluk V. Şehsüvaroğlu. "Fethiahmetpaşa Yalı
sı", ist.A, X, 5709·5711 ; Cengiz Bektaş, "Fethi 
Ahmed Paşa Yalısı", Dünden Bugüne istan· 
bul Ansiklopedisi, istanbul 1994, lll , 299. 

L 

li! M. BAHA TAN MAN 

FETHİYE CAMii 

Yunanistan'ın başşehri Atina'da 
Türk döneminden kalma cami. 

_j 

Caminin yapım tarihini açık olarak 
gösteren bir belge yoktur. Sadece 1206 
(1791-92) tarihli bir tamir hüccetinden 
ananldığı öğrenilmektedir (BA, nr. 2362). 


