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FETİHPÜR SİKRİ 

Babürlüler'in 
1574-1586 yılları arasındaki 

baş şehri. 
_j 

Hindistan· ın Utar Pradeş eyaletinde 
Agra ' nın 37 km. güneybatısında yer alır. 
Ekber Şah, Sikri köyü yakınlarında bir 
mağarada yaşayan Çiştiyye tarikatı şeyh

lerinden Selim Çişti'yi ziyaret ettiğinde 
11569) şeyhin erkek çocuğu olmayan sul
tana yakında bir oğlunun doğacağını müj
delernesi üzerine burada bir saray inşa 
ettirdi ve Selim adını verdiği oğlunun (Ci
hangir) bu sarayda doğmasının ardından 
da çevresine başka muhteşem binaların 
yapılmasını emrederek burada bir şehir 
kurdu. 157 4 'te Gucerat seterinden za
ferle dönünce de buraya Fetihpür adını 
verdi. 1586'ya kadar on iki yıl süreyle 
Babürlüler'in başşehri olan Fetihpür Sik
ri 'yi devletin ve özellikle kendi dönemi
nin ihtişamını yansıtacak şekilde mima
ri eserleri e süsledi; hatta bu faaliyetini 
burayı terkedip Agra'ya döndükten son
ra da sürdürdü. 

Tarihi şehrin harabeleri çok iyi korun
muş durumdadır ve halen Babürlü mi
marisinin en göz alıcı eserlerinin sergi
lendiği bir açık müze olarak Hindistan'ın 
en fazla turist çeken yerlerinden birini 
teşkil etmektedir. Şehirdeki en önemli 
mimari eserlerden biri olup 979 ( 1571-
72) yılında bitirilen Fetihpür Sikri Uluca
mii, Mescid-i Haram'dan sonra müslü
manların ikinci büyük mabedi olması 

amacıyla inşa edilmiş dünyada benze
ri bulunmayan muhteşem bir yapıdır ve 
özellikle Bülend Dervaze adıyla bilinen 
zafer takı niteliğindeki 1602 tarihli ana 
giriş kapısı ile ünlüdür (geniş bilgi için bk. 
FETiHPOR SİKRİ ULUCAMİİ) . Caminin ar
kasındaki alana Selim Çişti ile tarunu is
lam Han'ın türbeleri, caminin aşağısına 
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ise saray ve hükümet binaları ile aşev
leri, çarşılar. kervansaraylar ve hamam
lar yapılmıştır. Sarayın bölümlerini oluş
turan Divan-ı Has, Penç Mahal, Divan-ı 
Am. harem daireleri ve hükümet bina
ları birbiriyle bağlantılı inşa edilmiş ve 
etrafı duvarla çevrilen bu külliye Hathi 
Pal (filler kapısı) denilen büyük bir kapı 
ile dışarıya açılmıştır. Ortasında sekiz 
köşeli bir sütunun yükseldiği tek bir me
kandan ibaret olan Divan-ı Has, bu şe
hirdeki ulucami gibi dünyada bir benze
ri bulunmayan ilginç bir yapıya sahiptir 
(geniş bilgi için bk. DİVANHANE) Divan-ı 
Am ise 111 tane cumba tarzında duvar 
bölmesiyle çevrilmiş ve batı tarafına sul
tanın tahtı yerleştirilmiş genişçe bir me
kandan oluşur. Seksen dört simetrik sü
tunla inşa edilen Penç Mahal, her ka
tı biraz daha küçülen beş katlı bir bina
dır' ve yine değişik bir görünüm arzet
mektedir. Hathi Pal'ün aşağı tarafında, 
doğruluğu kanıtianmayan bir iddiaya 
göre Ekber Şah ' ın şehri terketmesine 
suyunun bozulması sebep olan Fetih
pür'un özel su sistemi ve kuyusu yer 
alır. Yine bu mevkide seyir kulesi olarak 
kullanıldığı tahmin edilen ünlü Hiran 
Menar (geyik kulesi) bulunmaktadır. Şe
hirdeki kervansaraylar tamamen harap 
durumdadır. 
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en muhteşem binalarından biri. 
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Dünyanın en büyük ve en bezemeli ca
milerinden biri olup Babürlü mimarisi
nin başlıca eserlerindendir ; değişik özel
likleriyle bütün camiler içinde ayrı bir 
yer işgal eder. Hint halklarının dini ve 
siyasi tek hakimi olmak isteyerı Ekber 
Şah tarafından, kendi kurduğu Fetihpür 
Sikri şehrinde şahsının ve devletin gücü
nü, ihtişamını göstermek amacıyla yap
tırılmıştır. 979 ( 1571 -72) tarihli kitabe
sinde Mescid-i Haram'dan sonra en bü
yük mabed olmasının istendiği belirtilen 
cami, Ekber Şah ' ın sarayı ile ünlü mu
tasawıf Selim Çişti'nin hankahının ya
kınında yer almakta, devasa boyutlarıy
la ve dünyanın hiçbir yerinde eşine rast
lanmayan ilginç yapısıyla da bu iddia
lı durumunu belirgin bir biçimde orta
ya koymaktadır. Cami, 157 4 yılında Ek
ber Şah'ın Gucerat'ta elde ettiği zafer
den sonra Fetihpür (zafer şeh ri ) ismini 
vererek oturmaya başladığı yeni başşeh
rin gittikçe artan önemine paralel ola
rak zamanla büyük bir ün kazanmıştır . 

Yeni bir din kurma hazırlığı içinde bulu
nan Ekber Şah ' ın 12 Rebiülewel 987 (9 
Mayıs 1579) günü düzenlenen mevlid me
rasimi münasebetiyle minbere çıkıp ken
dini ilahi mertebeye yücelttiği ünlü man
zum hutbeyi okumasına sahne ,olan ca
mi, onun şehri terkettiği 1586 yılından 
sonra da önemini korumuştur. Ekber 
Şah'ın artık Fetihpür'da oturmadığı hal
de Dekken 'i fethi ( 1602) münasebetiyle 
caminin güney kapısını yıktırıp yerine 
Hindistan ' ın en görkemli zafer takların

dan biri olan Bülend Dervaze isimli taç
kapıyı yaptırması, Fetihpür Sikri Uluca
mii'ni kendi büyüklüğünün ve zaferleri
nin sembolü olarak görmeye devam et
tiğini göstermektedir. 

130 basamaklı bir merdivenle çıkılan 
cami, şehrin güney batısında engebeli 
bir arazi üzerine inşa edilmiş ve bu amaç-
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Fetihpür Sikri Ulucamii'nin pl an ı 

la kayalık yamaçların düzeltilmesi, ayrı
ca doğu ve güney taraflarda kemerler 
üzerine oturtulan bir dolgu yapılması 
suretiyle 134 X 1 57 m. boyutlarında bir 
platformun teşkil edilmesi gerekmiştir. 
Yerli Hint mimari anlayışı ile iran mima
risinin karışık uygulandığı derhal belli 
olan bina. Hint- İslam sanatının ve cami 
mimarisinin gelişmesinde önemli bir ye
re sahiptir. Ana hatlarıyla, İslam sana
tında ulucami veya cuma camii (Hind is
tan'da cami -mescid) adıyla bilinen çok 
büyük boyutlu cami planına sadık kalı
narak inşa edildiği, ancak bu arada ba
zı yenilikler ve özel düzenlemeler yapıl
dığı görülmektedir. Bilhassa Kanpür'da
ki Y0/. yüzyıla ait Cami- Mescid'de uygu
lanan planın bir ölçüde geliştirilerek de
ğişik bir biçimde ortaya konulduğu bi
na, Babürlüler devrinde yapılan diğer 

büyük camiler için de örnek teşkil etmiş
tir. Caminin minaresi yoktur. Batısında 
ana ibadet mekanı bulunan 11 O x 157 m. 
boyutlarındaki avlunun kuzey, güney ve 
doğu tarafları revaklar ve bu revaklara 
açılan odalar tarafından çevrilmiştir. Ana 
ibadet mekanı 88 x 20 m. ölçülerinde
dir. Mekke'deki Mescid-i Haram örnek 
alınarak yapılan caminin üzeri kubbeyle 
örtülü 12,50 X 12,50 m. boyutlarındaki 
kare bir orta mekanla buraya bağlı iki 
yan mekandan oluşan ana ibadet meka
nı ilgi çekici bir mimari kuruluşa sahip
tir. Yan kanatları teşkil eden kısımlar üç 
taraftan sütunlu bölümlerle çevrilmiş 

olup ortalarında 7,60 m. kenar uzunlu
ğuna sahip ve üzerieri kubbeyle örtülü 
birer mekan bulunmaktadır. Bu küçük 
kubbeli mekanları kuşatan kısım ların 
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üstü ise düz bir çatıyla örtülüdür. Kare 
planlı merkezi mekandan büyük kubbe
ye geçiş. kemerli tromplar üstüne yer
leştirilen sekizgen bir kasnak ve bu kas
nak üzerinde teşkil edilen onaltıgen ge
çiş bölümü aracılığıyla gerçekleştirilmiş
tir. Yan kanatlarda bulunan küçük kub
beli mekanlarda ise kubbelere geçiş dir
sekli pandantifler vasıtasıyla olmakta
dır. Orta mekan ve yan kanatlar arasın
daki bağlantı üçer kemer yardımıyla sağ
lanmış ve yan kanatların uçlarına kadın
lar için yapılan 6 X 6 m. ölçüsünde ka
re planlı beşer oda ilave edilmiştir. iba
det mekanının dışında bulunan ve batı 
duvarına bitişik inşa edilmiş olan köşe
lerdeki kuleler vasıtasıyla bu odaların 

üstündeki bölümlere geçiş sağlanmak
tadır. 

ibadet mekanının içi hiç boş yer bı
rakmayacak şekilde ağır bir süslemeye 
sahiptir. Bu durum caminin ana ibadet 
mekanı içinde yer alan mihraplarda da 
kendini göstermektedir. 3 m. genişliğin
de ve 4.50 m. yüksekliğinde olan ana 
mihrap, yanlarında bulunan daha küçük 
iki mihrapla birlikte değişik bir görün
tü vermekte ve mermer. kıymetli taş, 
mozaik ve bunlarla birlikte kullanılmış 
zengin sırlı çinileriyle göz kamaştırmak
tadır. Kanatlarda yer alan küçük kubbeli 
mekanların içindeki mihraplar da buna 
benzer özellikler göstermekle birlikte da
ha değişik bir süslemeye sahiptir. İç be
zemede önemli bir yer tutan yazılar ma
vi boya ve altın yaldızla çok canlı biçim
de yazılmış, bütün mimari elemanların 
üzerinde yer alan kabartma-boyama bit
kisel ve geometrik motifler ise camiyi bu 
alandaki en gösterişli örneklerden biri 
haline getirmiştir. 

ibadet mekanının merkezi bölümünü 
oluşturan büyük kubbeli kısmın avluya 
bakan cephesi, sivri kemerli bir eyvan 
şeklindeki 18 m. yüksekliğinde bir cüm
le kapısı ile dışarıya açılmaktadır. Cüm
le kapısının ortasında bulunan ana ke-

Fetihpür 
Sikri Uluca mii -
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merli bölümden içeriye açılan üç adet siv
ri kemerli kapı ile kubbeli mekana geçil
mektedir. Revakların iki katı yüksekli
ğinde olan bu abidevi cümle kapısı, ar
kasındaki mekanı örten kubbenin avlu
dan görünmesini engeliernekte ve bütün 
dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Kapı 
ayrıca üzerinde yer alan oyma mermer. 
kakma taş ve boya ile yapılmış zengin 
süslemelerle daha da dikkat çekici bir 
hale getirilmiştir. Avlunun etrafında bu
lunan revaklar, sade kare prizma sütun
lar üzerinde yükselen sivri kemerleri ve 
diğer mimari elemanları ile ihtişamlı bir 
görüntü arzetmektedir. Kemerierin sa
çak pervazları üzerinde bulunan siper
likler, Hindistan'ın yakıcı güneşi ve şid
detli muson yağmurları için düşünülmüş 
önemli birer mimari unsur olup duvar 
yüzeylerine kıymetli malzemeyle işlen

miş gösterişli bezemeleri de daha belir
gin bir hale getirmektedir. Bütün örtü 
elemanlarının üzerinde yer alan küçük 
kubbeli karneriyelerin yapının siluetine 
büyük bir güzellik verdiği ve monoton 
yatay hatları yukarı doğru kırdığı görül
mektedir. 

Revakların arkasında yer alan düz ça
tılı, duvarlarında elbise ve kitap koyma
ya mahsus nişler bulunan odalar, bina
nın aynı zamanda eğitim amacıyla yapıl
mış olduğunu göstermektedir. Geniş av
lunun ortasında yağmur sularının top
lanması için yapılmış bir sarnıç bulun
makta ve buraya bir merdivenle inilmek
tedir. Avlunun batı tarafında Selim Çişti 
ile tarunu İslam Han'a ait iki türbe yer al- · 
makta ve özellikle tamamen beyaz mer
merden olan Selim Çiştf'nin türbesi, ve
randasını ve pencerelerini örten oyma 
geometrik desenli mermer şebekeleriy
le dikkat çekmektedir. 

Caminin cümle kapılarının en muhte
şemi, güneyde yer alan Bülend Dervaze 
adlı piştak olup 40 metrelik cephe ge
nişliği ve 54 metrelik yüksekliğiyle nor
mal boyutların çok üstünde bir zafer ta-



kı özelliğindedir. Ekber Şah'ın Dekken 
zaferinin hatırasını yaşatan bu kapının 
güney istikametinde yapılmış olması fet
hedilen bölgelerin bu yönde bulunmasıy
la ilgilidir. Zengin süslemelerin ve deği
şik mimari unsurların yanı sıra üzerin
de Ekber Şah'ın düşünce ve inançlarını 
yansıtan kitabelerin de bulunması kapı
nın önemli özellikleri arasındadır. Cami
nin doğusunda yer alan ve Ekber Şah'ın 
günlük ibadetleri için camiye gelirken 
kullandığı kapı olan Badşah Dervaze'de
ki kitabede caminin yapım tarihi yer alır. 
Binalar zümresinin kuzey cephesi son 
derece sadedir ve bu kısımda kapı da 
bulunmamaktadır. 

Bütün binaların yapımında kullanılan 
ana malzeme kırmızı kum taşı olmakla 
birlikte sarı kum taşı, mermer ve kara 
kayagan taşından da yaygın biçimde fay
dalanılmıştır. Özellikle değerli malzeme 
ve kıymetli taşların da kullanıldığı süs
lemelerin, binanın yapıtışı sırasında cö
mertçe harcanan maddi kaynakların ve 
gösterilen itinanın büyüklüğü bu eseri 
İslam sanatı içinde farklı bir yere koy
maktadır. 
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FETRET 
(;;_,:.;ıl) 

İki peygamber arasında 
hak dine davetin 

kesintiye uğradığı dönem. 
_j 

Fetret kelimesi sözlükte, "bir şeyin şid
detini kaybedip gevşemesi ve zayıflama
sı" anlamındaki fütür masdanndan isim 
olup "zaaf, gevşeme, gücünü ve tesirini 
kaybetme" manasma gelir. Fetret daha 
ziyade Hz. Isa ile Hz. Muhammed ara
sında geçen tebliğsiz dönem için kulla-

nılır. Bu dönemde yaşayan topluluklara 
da "fetret ehli" denir. Ayrıca Kur'an'ın 
Hz. Peygamber'e indirilişi esnasında vah
yin kesintiye uğradığı zaman, devletle
rin tarihinde merkezi otoritenin zayıf
layıp yönetim boşluğunun doğduğu ve 
tasawufta müridin seyrü sülükte gev
şeklik gösterdiği dönemler de fetret ola
rak adlandırılır. 

Kur'an -ı Kerim'de meleklerin ara ver
meden, durup dinlenmeden Allah'ı tes
bih etmeleri (el-Enbiya 21 / 20) ve kafir
lerin çekeceği azabın aralıksız devam 
edeceği hususu (ez-Zuhruf 43 / 75) fet
ret kökünden türeyen fiillerle anlatılır
ken kelime sözlük anlamında kullanıl

mış, kendilerini cennetle müjdeleyen ve 
cehennemle korkutan bir peygamberin 
gelmediğini ileri sürmemeleri için Hz. 
Peygamber'in Ehl-i kitaba fetret döne
minde gönderildiği bildirilirken de (ei
Maide 51 19) fetretin terim anlamına te
mas edilmiştir. Müfessirler, iki peygam
ber arasında geçen süreye fetret adının 
verilmesini, insanları ilahi emirlere uy
gun olarak yaşamaya sevkeden sebep
terin zayıflamasıyla açıklamışlardır (Fah
reddin er-Razi, Xl, 194-195). 

Fetret Hz. Peygamber'e nisbet edilen 
çeşitli rivayetlerde de sözlük ve terim 
anlamlarında kullanılmıştır (mesela bk. 
Buhar!, "Teheccüd", 18; Müslim. "Zühd", 
41). Hadislerde, Resül-i Ekrem'in fetret 
döneminde yaşayıp ölenlerin ahirette bir 
nevi imtihana tabi tutulacağını ifade et
tiği nakledilir (aş. bk.) Yine ilgili rivayet
lerde Hz. Peygamber'in, İslam öncesi dö
nemde yaşayan ve Hz. İbrahim'in dinine 
inanan Zeyd b. Amr b. Nüfeyl ile Yara
ka b. Nevfet'in cennetlik olduklarını söy
lediği belirtilir (Beyhaki, el-Esma, ue'ş· 

şıfat, I. 417-418) 

Akaid ve kelam literatüründe fetret 
daha çok, bir peygamberin ortaya koy
duğu, tahrife uğramamış bir davetle kar
şılaşma imkanından mahrum kalan in
sanların dini sorumluluğu açısından üze
rinde durulan bir kavramdır. İslam dini
nin varlığından haberdar olmayan ve İs
lamiyet'i kabul etmesi için herhangi bir 
davetle karşılaşmayan bir insanın öldü
rülmesi halinde doğacak hukuki netice 
konusunda Ebü Hanife'ye atfedilen bir 
rivayetten (Bağdadi, s. 328) anlaşıldığı
na göre bu meseleye dair tartışmalar ll. 
(VIII.) yüzyıla kadar uzanır. Peygamber 
davetinden yeterince haberdar oldukla
rı halde iman etmeyenlerin sorumlu tu
tulacakları hususunda ittifak eden İslam 
alimleri fetret ehlini çeşitli gruplara ayır-
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mışlardır. Bu grupları üç ana bölümde 
toplamak mümkündür. a) Ağırlıklı gö
rüşe göre, hiçbir peygamberin davetin
den haberdar olmayan kimselerden Hz. 
Isa ile Hz. Muhammed arasındaki dö
nemde yaşayan, akıl yürüterek veya geç
miş semavi dinlerin tesiriyle tevhide ina
nanlar ahirette kurtuluşa erecek, tev
hid akldesinden saparak Allah'a ortak 
koşanlar sorumlu tutulacaklardır. Me
tafizik düşüncelerden ve dini inançlar
dan tamamen mahrum bulunan kimse
ler ise gerçek anlamda fetret ehlini teş
kil ederler. Hz. Peygamber'in nübüwe
tinden önce tevhid akldesini benimseyen 
Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, Varaka b. Nev
fe!, Kus b. Saide gibi muvahhidler (Ha
nlfler) ilk kısma örnek oluşturur: puta 
tapan bütün Arap müşrikleri ise ikinci 
kısma girenleri temsil ederler. İslami
yet'in ortaya çıktığı tarihten sonra ya
şamakta birlikte bu dinin varlığından ha
berdar olmayanlar da fetret ehlinden 
kabul edilir. Bu grubu, genellikle kültür 
ve medeniyetten uzak bazı coğrafi böl
gelerde yaşayan ve bugün bile örnekle
rine rastlanan ilkel topluluklar oluştu
rur. b) Hz. Peygamber'in anne ve baba
sı İslam öncesi dönemde yaşayan fetret 
ehline dahil bulunduğu halde onun bi
rinci derecede yakını olduklarından alim
lerce müstakil olarak ele alınmışlardır. 
c) Ergenlik çağına ulaşmadan ölen müs
lüman ve kafir çocukları da fetret ehli 
içinde mütalaa edilmiştir. 

ister İslam öncesi dönemde ister is
lami devirde yaşamış olsun, peygamber 
davetinden hiçbir şekilde haberdar ol
mayanların dini sorumluluğu hususun
da ileri sürülen görüşleri dört noktada 
toplamak mümkündür. : 

1. Fetret ehli putperest. müşrik, hat
ta tanrıtanımaz bile olsa dini bir yüküm
lülük altında bulunmadığından ahirette 
kurtuluşa erecek ve cennete girecektir. 
Bu kanaat, insanların dini bakımdan so
rumlu tutulmasını peygamber davetin
den haberdar olma şartına bağlayan te
mel görüşün bir sonucu~ur. Buna göre 
peygamber davetine muhatap bulunma
yan insanlar akıl yürüterek dini mükel
lefiyetierin nelerden ibaret olduğunu 

bilemezler. Çünkü akıl tek başına iyi· ile 
kötü hakkında hüküm vermekten aciz
dir. Nitekim Kur'an'da, peygamber gön
derilmedikçe insanların helak edilmeye
ceği ve azaba uğratılmayacağı bildiril
miş (el-isra I 71 15- ı 6; eş-Şuara 26 / 208-
209; ei-Kasas 28 / 59), sorumlu tututma
ları için insanlara peygamber gönderil-
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