
FETHiVE CAMii 

Feth ive Camii ve pla nı - inebahtı 1 Yuna nistan 

Fethiye Camii 'nin etrafı çepeçevre ya
pılarla sarılmış durumda olduğundan 

dış mimarisi belirsiz haldedir. Şehrin ka
lesine çıkıldığında dışı sıvanmış olan zift
le kaplı kubbesi farkedilir. Harimi kare 
biçiminde bir mekandan ibaret olup çok 
basık olan kubbesine geçiş tromplarla 
sağlanmıştır. Giriş cephesinin önüne ca
minin esası kadar büyük, fakat önün
deki sokak yüzünden dışı yamuk bir son 
cemaat yeri ilave edilmiştir. Ewelce bu
rada, dört ahşap direğe dayanan ve kub
be kasnağı eteğinden dışa doğru meyil
li ahşap bir sakıf olduğu tahmin edil
mektedir. Sonradan eklenen son cemaat 
yerini harimle birleştirmek gayesiyle ca
minin giriş cephesi sadece iki paye ka
lacak surette açılmıştır. Bu ekin ahşap 
çatısı kasnağı da içine alacak şekilde 

kubbeye dayanmaktadır. Bugün yalnız 
kürsü kısmı kalan minarenin bu alt par
çasında, erken dönem Osmanlı mima
risinde çok görülen taş-tuğla karma 
örgüsünün kullanılmış olduğu farkedi
lir. 
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FETHİYE CAMii 
1 zar şapeli inşa ettirdiği anlaşılmaktadır. 

L 

İstanbul'da 
XVI. yüzyıl sonlarında camiye çevrilen 

eski bir Bizans kilisesi. 
_j 

istanbul'un Haliç'e bakan yamacında, 
Çarşamba ile Draman arasında bulun
maktadır. İlk yapıldığında Meryem adı
na kurulmuş olan Teotokostis Pamma
karistos Manastırı'nın kilisesiydi. Ewel
ce aynı yerde bir kilise bulunduğu bu
rada önceleri mevcut olan bir kitabe-
den anlaşılıyordu . Bugün ortada olma
yan bu kitabe, burayı loannes Komne
nos ile karısı Anna Dukaina·nın yaptır
dıklarını bildiriyordu. Ancak adı geçen 
kişinin imparator ll. loannes Komnenos 
ile (1118-1143) aynı şahıs olması. bu hü
kümdarın karısının adının Eirene olma
sından dolayı mümkün görülmemekte
dir. Bunun yerine baninin 1 067'de ölen 
saray mabeyincisi loannes Komnenos ol
duğu da ileri sürülmüştür. Ancak bu ki
şinin karısı Dukas soyundan Anna Dalas
sena'dır. Bugün görülen kilise, Latin iş

galinin ( 1204- 126 1) arkasından XIII. yüz
yıl sonlarında Bizans sarayı ileri gelen
lerinden Mikhail Glabas Tarkaniotes ta-
rafından inşa ettirilmiştir. Bu hususu 
doğrulayan ve çağın şairlerinden Manuel 
Philes (ö. 1346) tarafından yazılan man
zum kitabe. binanın cephesini süsleyen 
bir silme üzerine işlenmiş olarak görül
mektedir. Ancak bu kitabe esas binaya 
bitişik mezar şapelinin güney cephesin
dedir. Buna göre büyük binanın , Latin 
işgali sırasında harap bir hale gelmesi
nin ardından Mikhail Glabas Tarkaniotes 
tarafından yeniden yaptınlarak ihya edil
diği ve az sonra da 1315'e doğru güney 
tarafına Mikhail Glabas'ın eşinin bir me-

Fethive Camii . Draman 1 istanbul 

Mikhail Glabas Tarkaniotes manastır ve 
kiliseyi 1293 'ten önce tamamlamış ol
malıdır. Çünkü rahip Kosmas bu manas-
tırın başı olarak tayin edilmiş ve 1294 ·
te patrik olmuştur. 

istanbul'un fethinden sonra F(itih Sul
tan Mehmed'in Ortodokslar'ın başına 

patrik olarak tayin ettiği ll. Gennadios 
Skolarius, önce Fatih Camii yerindeki On 
İki Havari (Hagioi Apostolo i) Kilisesi'ne 
yerleşmişken 1455 'te buradan o sıra

larda kadınlar manastırı olan T. Pamma
karistos Manastırı' na geçmeyi istemiş 

ve Fatih Sultan Mehmed'in fermanıyla 
patrikhane buraya taşınmıştır. Burada 
yaşayan rahibeler de hemen yakınında
ki loannes Prodromos Manastırı'na geç
mişlerdir. Pammakaris.tos Manastırı ve 
Kilisesi yaklaşık bir buçuk asır patriklik 
merkezi vazifesi görmüş, hatta bu ara
da bizzat Fatih burayı ziyaret ederek 
Gennadios ile Hıristiyanlık üzerine ün
lü tartışmasını yapmıştır ki bu konuş
manın metni "Gennadios itikadnamesi" 
olarak tanınmıştır. Pammakaristos Ma
nastırı' na patrikhane olduğu yıllarda 

1490'a doğru Türkler tarafından el ko
nulmak istenmişse de bu girişim önlen
miştir. Yavuz Sultan Selim döneminde 
despot Tomas'ın tarunu loannes Palaio
logos buraya gömülmüştür. Bir elçilik 
heyetiyle istanbul'a gelen Stephan Ger
lach henüz patrikhane olduğu sırada bu
rayı ziyaret ederek gördüklerini 7 Mart 
1578 tarihli mektubu ile Martin Crusius'a 
yazmıştır. Manastır ve kilisenin o yıllar
daki görünümü Turcograecia adlı kitap
ta anlatıldığı gibi resmi de tahta oyma 
gravür olarak aynı yıllarda istanbul'a ge
len elçilik papazı Salomon Schweigger'in 
seyahatnamesinde yayımlanmıştır. Bu 



yüzyıl sonlarında medresenin üstüne Mi
mar Kemaleddin Bey'in çizdiği projeye 
göre bir ilkokul inşa edilmiş, avlu duvar
ları kaldırılarak külliyenin bütünlüğü yok 
edilmiştir. 1936-1938 yıllarında Fethiye 
Camii Vakıflar idaresi tarafından yeni
den restore edilmiş, güney tarafına to
nozların üstüne oturtulan ahşap meş
ruta ile buraya çıkışı sağlayan geniş dış 

Fethive Camii'nin Galanakis tarafından XIX. yüzyıl içinde merdiven kaJdırıimiŞ, fakat aniaşılmaz 
yapılan bir gravürü IPaspatt,"tenl bir Sebeple m üzeler idaresine devredi-

lerek uzun yıllar sahipsiz ve bakımsız bı-
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rakılmıştır. Hatta bu yıllarda kubbe kur- Fethive camii'nin istanbul'un fethinden sonra patrikhane 

rada etrafı bir duvarla çevrilmiş ağaçlı 
bir düzlükte kilise ile manastırın yapıla
rı gösterilmiştir. Rumlar'ın çeşitli yapı

lardan topladıkları kutsal kalıntılar da 
(reliques) patrikhane olarak kullanıldığı 

süre içinde buraya taşınmıştır. 

lll. Murad döneminde 1 1574- 1595) artık 
çevresi Türk mahalleleriyle sarılan Pam
makaristos Kilisesi, Gürcistan ve Azer
baycan'ın fethi hatırası olarak Fethiye 
Camii adıyla 1590 · a doğru camiye dö
nüştürülünce patrikhane önce Aya Di
mitri K.ilisesi'ne, 1612' de de şimdiki ye
rindeki Aya Yorgi (Hagios Georgios) Kil i
sesi 'ne taşınmıştır. Cami yapıldığında ap
sis kısmı yıkılarak buraya bir mihrabın 
içinde yer aldığı kubbeli bir mekan ek
lenmiş, esas bina ile yandaki ek binada 
bulunan sütunlar kaldırılarak kubbeler 
ve tonozlar büyük kemerlerle desteklen
miştir. Kilise cami haline getirildiğinde 
avlunun batı tarafında, Yemen fatihi ola
rak tanınan Sadrazam Koca Sinan Paşa 
bir medrese inşa ettirmiştir. Sinan' ın 
eserlerinin adlarını veren tezkirelerde, 
yeri belirtilmeksizin bir Sinan Paşa med
resesinden söz edilmektedir. Ancak bu
nun Fethiye Camii yanındaki değil Beşik
taş'ta Kaptanıderyil Sinan Paşa Camii'nin 
avlusunu saran medrese olduğu anlaşıl

maktadır. Aviuyu "U " biçiminde saran 
bu medrese ile Fethiye Camii XVI. yüzyıl 
mimarisinde avlusu medreseli camiler ti
pinin bir örneği olmuştur. Cami iki tara
fa kapısı olan bu avlu duvarı içine alın
mış, sağ tarafına taş bir minare yapıldık
tan başka batı ve güney tarafına Türk 
mimari üslübunda kemerli kapılar açıl
mıştır. 1051 'deki 11641) Balatkapısı yan
gınında alevler Fethiye Camii'ne de ula
şarak tahribat yapmıştır. 

Fethiye Camii, güney cephesinde kapı 
üstündeki kitabeden anlaşıldığına göre 
1262'de (1846) bir tamir görmüş, ba
rak üslupta olan minare de büyük ihti
malle bu ananmda yenilenmiştir. XIX. 

şunlarını hırsızlardan korumak için ca
minin kubbeler inde bir kurt köpeğinin 
beslenmesi ilgi çekici bir olay olarak zik
re değer. 

Fethiye Camii çevrenin başvuruları üze
rine 1960'1ı yıllarda yeniden ibadete açıl
mıştır. Bu sırada yanındaki ek mezar şa
peli, Amerikan Bizans Enstitüsü tara
fından içindeki bütün mozaik ve fres
kolar açığa çıkarılıp restore edilmiş, ay
rıca Türk döneminde yapılan kemer sö
külüp eskiden var oldukları bilinen sü
tunların yerlerine yenileri yapılarak şa
pel orijinal şekline dönüştürülmüştür. 

Bugün esas bina cami olarak kullanılır
ken arada bir bölme ile ayrılan ek şapel 
müzeler idaresine bağlı ve ziyarete açık
tır. 

Fethiye Camii olan eski Bizans kilise
si, altındaki daha eski bir döneme işa
ret eden, bazıları paye haline getirilmiş 
on altı sütunlu sarnıç istisna edilecek 
olursa üst yapısı bakımından dört dö
neme işaret eder. Esas kilise olarak XIII. 
yüzyıl sonlarında inşa edilen ana yapı, 

örnekleri ancak son dönem Bizans mi
marisinde ortaya çıkan, orta mekanını 
üç tarafından "U" biçiminde koridorla
rın sardığı "dehlizli tipte" olan kiliseler
dendiL Ortadaki kubbeli mekanı bu deh
lizlerden ayıran çifte sütunlar Türk dö
neminde kaldırılarak aynı tipte olan Fe
narT Isa Camii güney binasında olduğu 
gibi üst yapı eksen paralelinde iki keme
re bindirilmiştir. Bu sütunların varlığını 
gösteren kaideler bina harap halde iken 
görülüyordu. Binanın doğusundaki ana 
ve yan apsisler Türk döneminde yıkıla
rak yerlerine şevli biçimde üstü kubbeli 
bir mekan yapılmış olup bunun yan du
varında mihrap bulunmaktadır. Ana bi
nanın orta mekanı pencereli kare bir kit
le halinde yükselir. Bunun üstünde Bi
zans mimarisinin tipik kubbesi bulunur. 
Dalgalı saçağı, kademeli kemerler için
deki pencereleriyle kubbe XIII-XIV. yüz
yılların mimari özelliğine sahiptir. 

olarak ku l lanı ldığı sıradaki durumunu gösteren bir gravür 
(S. Schweiger, s . 1 18) 

Mikhail Glabas'ın karısı Maria'nın XIV. 
asrın ilk yıllarında ana binanın güney 
cephesine bitişik olarak yaptırdığı me
zar şapeli dört sütunlu haç planına gö
re inşa edilmiştir. Bunun üzerinde döne
minin üs!Qbuna uygun görünüşte kub
beler vardır. Bir Bizans kilisesinin bütün 
mimari elemaniarına sahip olan bu ek 
şapelin en ilgi çekici tarafı, dış yüzeyle
rini süsleyen taş ve tuğlalardan oluşan 
bezemelerdir. Ayrıca bu binanın güney 
cephesindeki mermer silme üzerinde M. 
Philes'in manzum yazısı işlenmiş olduk
tan başka aynı cephede tuğlalardan ya
pılmış bir yazı frizi daha vardır. Bu me
zar kilisesinin kubbesinin içini bir Pan
tokrator (kainatın hakimi) isa ile etrafın
da Tevrat peygamberleri mozaikleri süs
ler. Burası cami olduğunda da mozaik
ler kapatılmamiş olarak açıkta görüle
biliyordu. Apsis bölümünde, mahşer gü
nü insanlığa yardımcı olması için Mer
yem ve loannes'i isa'nın iki yanında tas
vir eden bir mozaik bulunmuş, ayrıca 

kemer ve tonaziarda bir kısım azizierin 
resimleri meydana çıkarılmıştır. Bazı üc
ra yerlerde ise pahalı bir teknik olan mo
zaik yerine daha kolay ve ucuz olan fres
ko resimlerin yapıldığı dikkati çeker. 
Üçüncü devrede, birbirine bitişik bu iki 
yapıyı dıştan ve üç taraftan saran bir 
dış dehliz inşa edilmiştir. Taş ve tuğla
dan oluşan karma teknikte yapılan bu 
ek mimari bakımdan dikkate değer bir 
özellik göstermez. Dördüncü ek ise Türk 
döneminde yapılan kubbeli mihrap me
kanıdır. Kilise camiye dönüştürüldüğün
de içine mermerden işlenmiş şebekeli 
bir minber konulmuştur. 

Caminin etrafında ewelce iki tarafa 
kapısı olan taştan bir avlu duvarı bu
lunuyordu. Bu kapılardan bugün yalnız 
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biri durmaktadır. Duvar ise hemen he
men yok olmuş, cami avlusu da önün
deki medresenin yerine yapılan ilkoku
lun oyun alanı olmuştur. Dış kapı üstün
de bulunan ve Nevşehirli Damad İbra
him Paşa'nın damadı Kethüda Mehmed 
Bey'in vakfı olan mektepten de bugün 
bir iz yoktur. 
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FETHU'I-BARI 
( ı.S.JI:JI ~ ) 

İbn Hacer el-Askalani 
(ö. 852/1449) 

tarafından yazılan 

ŞaJ:ıiJ:ı-i Buf.ıari şerhi 

(bk. ei-CAMİU's -SAHIH). 
_j 

r 
FETHU'I-KADIR 

ı 

(.,.,.:..ı.all~) 

İbnü'l-Hümam 
(ö. 861 / 1457) tarafından 

Burhaneddin el-Merginani'nin 
el-Hidaye adlı eserine 

yazılan şerh 

L 
(bk. ei-HİDAYE) . 

_j 

r 
FETHU'l -KADIR 

ı 

(.,.,.:..ı.all ~ ) 

Muhammed b. Ali eş-Şevkani'nin 
(ö. 1250 / 1834) 

Kur 'an- ı Kerim tefsiri. 
L _j 

Şevkani, Rebiülahir 1223'te (Haziran 
1808) yazmaya başladığı ve Receb 1229'
da (Temmuz 1814) beş cilt olarak ta
mamladığı eserin tam adını mukaddi
mede FetJ:ıu'l-~adı"r: el-cami' beyne 
fenneyi'r - rivaye ve'd-diraye min 'il
mi't- tefsir şeklinde kaydetmiştir. Mü
ellif bu kısa mukaddimede Kur 'an-ı Ke
rim'in yüceliğine, faziletine, fesahat ve 
belagatına temas ettikten sonra tefsir 
ilminin önemi ve onunla meşgul olma
nın fazileti sebebiyle kendisini bu ilme 
vererek bir eser hazırladığını belirtmek
tedir. Daha önce rivayet veya dirayet me
totlarından sadece biriyle tefsir yazan 
müfessirlerin bu çalışmalarının büyük 
değer taşıdığına, ancak yeterli olmadı

ğına işaret etmektedir. Zira müellife gö
re Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesinde 
rivayetlerin vazgeçilmez bir yeri varsa 
da Kur 'an'ın tamamına nisbetle Hz. Pey
gamber'den nakledilen tefsir mahiye
tindeki rivayetlerin azlığı. yine Kur'an'ın 
mana vecihlerinin çok zengin olmasına 
karşılık Selef'ten nakledilen tefsirlerin 
bU vecihlerden sadece birini kapsaması 
gibi hususlar dikkate alındığında riva
yet tefsirleriyle yetinmenin doğru olma
dığı, bu alanda gelişen dil bilimlerinden 
de faydalanmak gerektiği ortaya çıkar. 
Bu görüşünü destekleyen bazı rivayet
ler nakleden Şevkani kendisinin FetJ:ıu'l
~adı"r'de hem rivayet hem dirayet me
totlarını kullandığım bildirir. İstifade et
tiği belli başlı kaynakların isimlerini de 
kaydeden müellif, tefsirine bazı zayıf ri
vayetleri aldığı için ileride kendisine ten
kitler yöneltilebileceğini göz önüne ala
rak bunları teyit eden başka rivayetler 
bulunduğunu veya bunların Arapça ma
naya uygun düştüğünü söyler. 

FetJ:ıu'l-~adir'de takip edilen meto
da göre tefsiri yapılan sürenin önce Mek-

ki veya Medeni oluşu konusunda açıkla
malar yapılmış, ayet sayısına işaret edil
miş, nüzül sebebine ve faziletine dair ri
vayetler zikredilmiş, sürenin varsa deği

şik isimleri, bunların anlamları ve veriliş 
sebepleri üzerinde durulmuştur. 

Eserde çoğunlukla ayetlerin tek tek 
tefsir edilmesi yerine konu birliği bakı
mından birbiriyle bağlantılı olan birkaç 
ayet ele alınarak açıklanmıştır. Bu ara
da şazlarına varıncaya kadar kıraat ihti
laflarına geniş yer verilmiş, farklı oku
yuşlardan kaynaklanan değişik anlam
lar üzerinde durularak bunların arasın
da tercihler yapılmıştır. Ayetlerdeki la
fızlar dil kurallarına göre açıklanmış, es
ki Arap şiirinden örnekler (şevahid) geti
rilerek bunların ilgili ayete en uygun dü
şen manalarının tesbitine çalışılmıştır. 

Bu arada muhkem-müteşabih , nasih
mensüh, has-am, mutlak-mukayyed. 
mücmel- mü beyyen gibi usule dair ko
nular . üzerinde d urulmuş, gramer tah
lilleri yapılmış ve edebi nüktelere işaret 
edilmiştir. Nesihle ilgili meselelere ge
niş yer veren müellif İsrailiyat'tan sayı
lan rivayetlere itibar etmemiş, yeri gel
dikçe bu tür rivayetleri reddetmiş, özel
likle fıkıhçı kişiliğinden dolayı fıkhi hü
kümler ihtiva eden ayetlerin tefsirine di
ğerlerine nisbetle daha çok ağırlık ver
miştir. Eserde, üzerinde durulan ayet 
veya ayetler grubunun dirayet usulüne 
göre tefsiri tamamlandıktan sonra aynı 
kısma dair Hz. Peygamber' den, ashap
tan ve daha sonraki Selef ulemasından 
gelen tefsir rivayetleri aktarılmıştır. 

Fetf:ıu'l-~adir'i telif ederken ilgili ayet
lerin konuları çerçevesinde pek çok kay
naktan nakiller yapan Şevkani'nin bu 
eserlerin bir kısmını bizzat görerek in
celediği, bir kısmından da başka eser
ler vasıtasıyla faydalandığı anlaşılmak
tadır. İbn Düreyd'in el-Cemhere, Ezhe
ri'nin Ta cü '1-luga, Cevheri'nin Ta cü '1-
luga, İbn Manzür' un Lisanü'l- 'Arab, 
Ffrüzabadi'nin el-~iimı1sü '1- muJ:ıit ad
lı sözlük kitapları ; Kütüb-i Sitte başta 
olmak üzere Ebü Bekir b. Ebü Şeybe'

nin el-Muşannef, Ahmed b. Hanbel'in 
el -Müsned, Abd b. Humeyd'in el-Müs
nedü'l-kebir, İbn Hibban'ın el-Müsne
dü'ş-şaJ:ıı"J:ı, Hakim en-Nisabüri'nin el 
Müstedrek, Beyhaki'nin es-Sünenü'l
kübra adlı hadis mecmuaları ; Ferra Yah
ya b. Ziyad 'ın Mecani 'l-~ur,an, Abdür
rezzak es-San'ani'nin Tefsirü'l-~ur,an, 
İbn Humeyd'in Tefsirü'l-~ur,an, Tabe
ri'nin Cami'u'l-beyan, Zeccac'ın Me'a
ni 'l-~ur,an, İbn Ebü Hatim'in Tetsirü 'l-


