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[il EvMEN Fuft.o Sı;vviıı 

lll. SANAT 

Fatımi sanatı İslam sanatının müstes
na devirlerinden birini temsil eder. Patı
miler'ce asalet ve alicenaplıklarının deli
li olması hedeflenen bu devir eserleri. 
İslam sanatının anlayış ve kurallarından 
farklı birtakım hususiyetlere sahiptir. 
Fatımi hükümdarları önemli ve cömert 
birer sanat hamisi oldukları kadar. sa
natı güçlü bir siyasi araç halinde kullan
masını bilen ki şiler olarak da ün yapmış

lardır. Özellikle Fatımi mimarlık sanatı, 
maddi ve manevi anlamda yeni memle
ketleri ve ruhları fethetmeyi gaye edin
miş mücadeleci ve propagandacı bir te
mayüle sahiptir. Duyguların asaleti . ru
hun yüceliği, yüreğin sevecenliği ve ali
ce~aplığın belirtisi olarak halka yapıla
cak ihsanlar için mekan teşkil eden sa
nat eseri binalar aynı zamanda hüküm
darların kudret ve itibarının delili olarak 
da önemlidirler. İslam'ın yegane temsil -
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cisi ve güçlü kişisi olduğuna inanarak 
"mehdi" unvanını taşıyan Fatımi halife
sinin düşmanlar ve inançsızlar üzerinde· 
mutlak bir hakimiyet kurmasına ve bü
tün dünyanın maddi ve manevi fethi ga
yesine hizmet eden bu sanat eserleri ih
tişamları . paha biçilmez değerleri ve gü
zellikleri açısından düşmanlarla rekabet 
edebilecek şekilde yapılmış olup Fatımi 
güç ve kudretinin gözle görülür şan ve 
şeref sembolleridir. Bunun için eserler 
kolay anlaşılabilir biçimde ve daha etki
li olabilecek tarzda ve en gösterişli , en 
pahalı malzeme kullanımından kaçınıl

maksızın inşa edilmiştir. Fatımiler'in mis
tik bir derinliğe sahip olan sanatları hu
susi. gizli ve saklı olduğu kadar kolay 
anlaşılabilir, açık seçik ve dışa dönük bir 
düşünceden kaynaklanmaktadır; bunun 
için de görüntüye önem veren bir eğili-
mi vardır. · 

Fatımi sanatı. İfrikıye ve Mağrib top
raklarının Endülüs Emevileri'nden aldığı 
tesirle anavatan Suriye'den gelen Eme
vi t esirinden önemli ölçüde beslenmiş, 
ayrıca Ağiebiier ve Tolunoğulları aracılı

ğıyla da dotaylı olarak belirli ölçüde Ab
basi sanatından etkilenmiştir. Fakat bu 
sanat her şeyden önce Kuzey Afrikalı 
Serberi bir karaktere sahiptir ve Abba
siler ' in, Endülüs Emevileri 'nin ve diğer 
islam toplumlarının karşısında ayıncı hu
susiyetler tesis etme gayretiyle kendi
ne has bir sanat olmayı tercih etmiştir. 
Bu noktada Fatımiler'in hıristiyan Av
rupa'dan ve hatta İpek yolu vasıtasıyla 
Çin'den de bazı ilhamlar aldıkları özel
likle tezyini sanatta ve küçük sanat kol
larında görülmektedir. Mimaride hisse
dilen tesirler daha çok Ağiebi ve Tolu
ni nitelik taşımaktadır; ancak plan ge
lişim inde görülen bu durumun tezyinat 
vasıtasıyla değiştirilmesine çalışılarak 
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cephe ve iç bölüm süslemeleriyle birlik
te binaların teşkilatlandırılmasında da 
Fatımiler' in kendi zevk ve sanat anlayış
ları ortaya konulmuştur. Fatımiler'in Şii 

olmaları sebebiyle bu tezyinat ve teş

kilatın meydana çıkmasında bütün Fatı
mi sanatının hakikatinin, gayesinin ve 
manasının kaynağını teşkil eden Şiiliğin 
önemli bir rol oynadığı muhakkaktır. 

A) Mimari. Fatımi mimarisinin ilk önem
li örneklerini verdiği muhit, halkı Sünni 
olan Tunus'tur. Fatımiler önceleri. ilk yö
netim merkezleri olan Kayrevan'da ün
lü Kayrevan Ulucamii'nin bulunması se
bebiyle yeni bir cuma camii yapımına git
memişler. fakat şehirde artan Sünni hoş
nutsuzluğundan dolayı yeni bir başşe
hir kurmak zorunda kaldıklarında ilk 
büyük camilerini buraya bina etmişler
dir. Şehrin isminden dolayı Mehdiye Ulu
camii olarak bilinen bu cami Kayrevan 
Ulucamii'nden önemli tesirler alan pla
nıyla dikkat çeker. 916 yılında yapıldığı 
tahmin edilen bina. Kayrevan Ulucamii'n
de olduğu gibi kıble duvarına paralel uza
nan bir nefle buna dikey gelen nefler
den teşekkül etmiştir. Dikey neflerden 
en ortadaki ileri doğru uzatılarak mih
rap önünde kıble duvarına paralel olan 
nefle kesiştiritmiş ve buraya bir kubbe 
yapılmıştır. Caminin ibadet mekanının 
bu Emevi özelliğine rağmen dış cephesi 
çok farklıdır ve bir zafer takı yapısında 
olan dışa taşkın cümle kapısıyla tama
men Fatımi binalarma has bir görüntü 
vermektedir; cephenin köşeterindeki ku
leler de bu duruma uygundur. Dört ta
rafı revaklarta çevrili olan avlu daha son
raki Fatımi camilerinde de bulunan özel
liklere sahiptir. Zaman içinde iyice ha
rabeye dönen bina 1961 -1965 yılları ara
sında orijinal planına uygun olarak res
tore edilmiştir. 

Fatımi l er 

döneminde 
inşa edilen 
Hakim 
Camii. 
Kahire 1 

Mıs ır 

Fatımiler'in Mısır'ı fethedip Kahire'yi 
kurmalarından sonra yapılan Ezher Ca
mii, Fatımiler'in olduğu kadar bütün is
lam aleminin de maddi ve manevi anlam
da en önemli camilerinden biridir. Ha
life Muiz-Lidinillah'ın emriyle 970-972 
yılları arasında Vezir Cevher es - Sıkılli ta
rafından inşa ettirilen cami, aslında za
man içinde yapılan ilave ve tadilatlarla 
değişikliğe uğramış bugünkü binadan 
daha küçük olup Fatımi camilerinin ge
nel özelliklerini göstermektedir (bk. EZ

HER) . Kahire 'de 990-1 013 yılları arasında 
yapılan Hakim Camii de en önemli Fatı
mi eserlerinden (biridir. Ana hatlarıyla 

Ezher Camii'nink4ne benzer bir plana sa
hip olmakla bet aber bilhassa dış cephe
sinin teşkilatıyla farklı bir görüntü ser
giler (bk. HAKiM CAMii) . Halife Müstan
sır- Billah ' ın veziri ve başkumanda nı Bedr 
el-Cemali tarafından 1085 yılında yap
tırılan CüyQşi Camii en enteresan Fatımi 
yapılarından biri olup ortaya çok deği 

şik bir plan şeması ve mimarlık anlayışı 
koymaktadır. Meşhed olarak inşa edi
len bina bir iç avluya göre tanzim edil
miş bir plana sahipse de kuruluşu ve 
plan şemasının uygulanışı açısından bü
tün Fatımi binaları içinde kendine has 
bazı özellikler gösterir (bk cüvüşl CA
Mii) . 1125 yılında Halife Amir-Biahka
millah'ın veziri Me'mQn el-Bataihi tara
fından yaptırılan Akmer Camii küçük bo
yutlarına rağmen en ilgi çekici Fatımi 

eserlerinden biridir. Değişik plan özel
likleri gösteren bina. meşhed ve cami 
olarak kullanılacak biçimde yapıldığı in
tibaını vermektedir (bk. AKMER CAMii) . 
Değişik özellikler gösteren eserlerden 
biri de Salih Talayi Camii'dir. 1160 tarih
li olan bina. kıble duvarına paralel üç nef
ten teşekkül eden ibadet mekanı dışın
da üç tarafı revaklı bir avluya sahiptir. 
Binanın mimari açıdan en önemli kısmı 
cephesi olup dört sütun üzerinde taşı
nan kaburga kemerli giriş kısmıyla dik
kat çeker. Yanlardan nişlerle destekle
nen bu düzenleme alışılmış Fatımf cep
he düzenlemesinden oldukça farklıdır. 

Dini mimarinin diğer ürünlerini oluştu
ran meşhedler Kahire'de yapılmış Fatı 

mi eserlerinin önemli örneklerindendiL 
Bunlar arasında özellikle Ümmü KülsQm, 
Kasım Ebu Tayyib, Seyyide Atike. Mu
hammed ei-Ca'fer. Seyyide Rukıyye, lk
vat Yusuf. Muhammed ei-Havati ve Yah
ya es-Sabih meşhedleri en tanınmışla
rıdır. 

Sivil mimari eserlerinin büyük bir kıs
mı ya yok olup gitmiş veya çok harap 



bir durumda gunumuze gelebilmiştir. 

Fatımiler'in yeni şehirler tesis etmeye 
ve yeni binalar yapmaya karşı besledik
Ieri temayülün ihtişamlı temsilcileri olan 
saray ve diğer sivil yapıların Mısır dışın
daki örneklerinin bir kısmı ancak şehir 
harabelerindeki bazı kalıntılarla tanın

maktadır; Kahire'de bulunanlar ise ta
mamen yok olmuştur. Kuzey Afrika'da
ki Fatımf şehirlerinin ilkini teşkil eden 
Mehdiye devrinin en marnur şehirlerin
den biri idi ve fetihlere başlamak için 
Süsa ile Sefakus (Sfaks) arasında bir ka
rargah olarak kurulmuştu. Daha sonra 
kurulan Mansüriye ise Kayrevan'ın gü
neybatısında yer alıyordu ve Fatımfler'in 
güç ve itibarının temsilcisi olması iste
nen, göz kamaştırıcı ihtişam ve zengin
liğe sahip marnur bir beldeydi. Özellikle 
yuvarlak bir plana göre tanzim edilen 
şehrin Havemak Sarayı meşhurdu. Lib
ya'da bulunan Ecdabiye harabeleri de 
Fatımf şehirciliği ve mimarisi hakkında 
çeşitli bilgiler vermektedir. Buradaki bir 
cami ile 972 yılında yapılmış olması muh
temel bir sarayın kalıntıları çok dikkat 
çekici olup özellikle sarayın harabesi Fa
tım! sarayları hakkında bazı önemli ipuç
larına sahiptir. Halen bütün bu harabe 
şehirlerde çeşitli arkeolajik çalışma ve 
incelemeler yapılmaktadır. Fatımf saray
Iarı hakkında fikir verebilecek yapılar
dan biri de Sicilya'nın Palermo şehrin
deki Ziza Sarayı'dır. Narman Kralı Il. Wil
helm ( ı ı 54- ı ı 89) tarafından tamamla
tılmış olan bina Kuzey Afrika sarayları
na büyük bir benzerlik gösteren planı, 

teşkilatı ve özellikle istalaktitli tezyina
tıyla dikkat çekmektedir. 

Askeri mimari hakkında fikir edinile
bilecek en önemli eserler, Fatımfler'den 
sonra Selahaddin-i Eyyübf tarafından 

tamir ettirilmiş olan Kahire surları ile 
şehir kapılarıdır. Halife Müstansır'ın ve
ziri ve başkumandam Bedr el-Cemal! ta
rafından taştan yaptırılan surların yapı

mı 1087 ve 1091 arasında dört yıl sür-

Fatımiler 

dönemine ait 
seramik vazo 
{VIctoria and 

Alberl Museum · 

Londra) ile 
Xl. yüzyı l a ait 
Fat ı mi 

sırh kabı 

(Londra 

British 

Museum) 

müştür. Halen ayakta durmakta olan 
kulelerle takviyeli Babünnasr, Babülfü.
tüh ve Babü Züveyle gibi kapılar Ort~
çağ askeri mimarisinin en güzel örnek
Ieri arasındadır. Bunlardan başka Meh
diye ve Mansüriye şehirlerinin surları 

da önem taşımaktadır. 

B) Mimari Tezyinat. Mimari tezyinatta, 
Fatımfler'in çağdaşları diğer İslam top
lumlarının zevk ve anlayışından farklı 

bazı önemli özellikler bulunmaktadır. 

Bütün tezyinf elemanlar Fatımf düşünce 
ve propagandasına uygun, anlaşılması 

kolay ve tesiri güçlü olacak bir biçimde 
ele alınmış, işlemelerde sadelik ve açık
lığa ağırlık verilmiştir. Hakim motif ola
rak istiridye kabuğu veya doğan güneş 
biçimindeki bir şeklin önem taşıdığı gö
rülmektedir. Bu motif tezyinf veya mi
mari bir eleman olarak binaların çeşitli 
yerlerinde sıkça kullanılmıştır. Kuzey Af
rika- Mağrib ağırlıklı elemanlardan oluş
turulan bina içi süslemelerde alçıya ge
niş yer verilirken cephe süslemelerinde 
değişik malzemelerden faydalanıldığı gö
rülmektedir. Alçı süslemelerde Mağrib 
kökenli elemanların Abbas! tesiri taşı

yan Tolunf elemanlarla birleştirilmiş ol
duğu farkedilir. İç süslemelerde ahşap 
ve fildişinden de yaygın biçimde fayda
lanılmıştır . Özellikle eğri kesim tekniği
nin uygulandığı ahşap eserler içinde ka
pı kanatları, minberler ve Fatımfler'e has 
bir mimari eleman olan taşınabilir ahşap 
mihraplar mimarinin tamamlayıcısı ola
rak büyük revaç görmüştür. Süslemeler 
arasında küfi yazılar, arabeskler. hayvan 
ve insan motifleri önemli bir yer tutar. 

C) Küçük Sanatlar. Fatımfler devrinde 
küçük sanatlar sahasında ortaya konu
lan eserler de İslam sanatı tarihi için
de müstesna bir yere sahiptir. Özellikle 
Fustat'taki gibi farklı nitelikleri ve ge
niş üretim güçleriyle dikkat çeken atöl
yelerin ortaya koydukları yüksek kaliteli 
kumaşlar. seramikler, cam eserler, me
tal eşya ve fildişi eserler, bu sanat kol-
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larında bugüne kadar yapılmış en güzel 
örnekler arasında yer almaktadır. 

1. Seramikler. Fatımf seramikleri. Fus
tat'taki atölyelerin rakipsiz olduğu X. 
yüzyıldan itibaren önemli miktarda üreti
len üstün nitelikli örneklerle temsil edil
meye başlanmıştır. Özellikle metalik bir 
Iüster tekniğinin kullanıldığı seramikler, 
yapıldıkları devirde ve daha sonra büyük 
bir ilgi ve talep kaynağı olmuştur. Aynı 
şekilde sgraffiato tekniğiyle yapılanlar
la sırsız seramikler de Fustat'ın önemli 
ihraç ürünleri arasında idi. ·Fatımf sera
mikleri cihanşü'mul bir ticaret maddesi 
olarak geniş boyutlu bir ticarete konu 
teşkil ettiği için üzerlerinde yer alan de
senler bütün Akdeniz yöresi ve hatta 
daha uzak bölgelerin zevk ve anlayışia
rına hitap edecek şekilde kozmopolit bir 
karaktere sahiptir. Bu karakterde hıris
tiyan Avrupa .ve Bizans özellikleriyle bir
likte İran, Suriye ve Irak özellikleri bir 
arada bulunmakta, hatta Çin seramik
leri yoluyla gelen dalaylı tesirler de his
sedilmektedir. 

2. Cam Eserler. Fatımfler'de bir istih
sal kaynağı olarak ehemmiyet kazanan 
diğer bir küçük sanat da cam ve kristal 
işlemeciliğidir. Kristal ve kaya kristalin
den (kuvars) yapılan eserler kadar üfle
me tekniğiyle yapılan sıradan işler de 
değer taşımaktadır. En güzel örnekle
rin kristal ve kaya kristalinden yapıldığı 
Fatımf cam ürünleri arasında, baskı de
sen ve motiflerle süslenmiş üfleme cam 
eşya ikinci planda kalmakta, ancak ça
buk üretim ve yaygın ticaret metaı ola
rak dikkat çekmektedir. Bu ikinci tür 

Fatı miler dönemine ait bir madeni tabak (Kahlm Mümı . 

Mısır) 
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daha çok gündelik kullanım eşyası, kris
tal ve kaya kristalinden yapılan yontma 
ve kesme eserler ise önemli bir süs ve 
itibar aracı olarak aranmıştır. Çoğun
lukla şişe, sürahi, tabak, kadeh, kupa 
ve lamba şeklinde yapılan cam ve kris
tal eşyanın üzerine tatbik edilen tezyinl 
elemanlar daha çok hayvan ve bitki mo
tifleridir. 

3. Madeni Eserler. Fatımf sanatının en 
güzel örnekleri arasında yer alan made
ni eserlerin zengin bir bölümünü bronz 
eserler teşkil etmekte, kıymetli maden
Ierden yapılmış olanlara da sıkça rastlan
maktadır. Seramik biçimleriyle birlikte 
çeşitlilik gösteren eserler büyük bir usta
lığa sahiptir. Genellikle üzerinde dualarla 
ayetler ve bitki, hayvan motifleri bulunan 
madeni sanat eserlerinin kapı tokmağı, 
şamdan, tabak altlığı, koku kabı ve süra
hi gibi gündelik kullanım eşyası biçimin
de üretildiği görülmektedir. Bu eserlerin 
bir kısımının ise daha çok sanatsal amaç
larla birleşen bir lüks kullanım için çe
şitli hayvan şekillerinde üç boyutlu ya
pıldığı görülmektedir; en çok kullanılan 
figürler tavus kuşu ve grifondur. 

4. Fildişi. Fatımf sanatının lüks kulla
nıma yönelik kollarının başında gelen fil
dişi oymacılığının ürünleri bu sanat tü
rünün en güzel örnekleri arasında yer 
almaktadır. Özellikle Mısır ve Sicilya'da 
yapılmış olan bu eserler arasında av bo
ruları. saray ve ev süslemesinde kulla
nılan parçalarla ajurlu plaklardan yapıl
mış kutular (sandukçeler) önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu eserlerin tezyin edi!-

XII. yüzyı la ait Fatımi hal ı pa rçası (Berlin Kunstgewerbe Mu

seum) ile Fatımiler dönemine ait fi l diş i ne hakked ii miş bir 
ya z ı örneğ i (Louvre Müzesi - Paris) 
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mesinde geometrik ve bitkisel motifterin 
yanı sıra hayvan ve insan figürleri, av ve 
hayvan mücadelesi sahneleri, gündelik 
hayattan görüntüler de kullanılmıştır. 

s. Kumaşlar. Fatımf sanatının lüks ürün
leri arasında belki de ilk sırayı kumaş
lar işgal etmektedir. Halifelerin hazine
lerinin en önemli bölümünü ve özellikle 
törenlerde verilen hediyelerin, İhsanla
rın temelini teşkil eden kumaşlar mad
di olduğu kadar manevi bakımdan da 
büyük değer taşırlar. Altın ve gümüş sır
ma ile yapılan işlemlerin yaygın biçiiııde 
kullanıldığı tirazlarıyla dikkat çeken ağır 
kumaşlardan dikilmiş elbiseleri bir çe
şit güç, itibar. onur ve ihsan işareti ola
rak kabul eden Fatımiler'in halk için de 
çeşitli dokuma teknikleri geliştirdikleri 
bilinmektedir. 
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Jılll!il A. ENGİN BEKSAÇ 
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L 

FA TIR 

(bk. HALİK). 

FATIH SÜRESİ 
( _}.\! DJJ-' ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
otuz beşinci suresi. 

_j 

_j 

Adını ilk ayette geçen "fatır" kelime
sinden alır. Aynı ayette yer alan "melai
ke" kelimesinden dolayı Melaike süresi 
diye de adlandırılmıştır. Süre, Mekke 
devrinin ortalarında Habeşistan 'a hicret 
olayından sonra ve mi'racdan önce na
zil olmuştur (Abdullah Mahmüd Şehha
te, 1, 319). Kırk beş ayet olup fasıla*ları 
( .:ı , j , J , ~ , Y , 1 ) harfleridir. 

"Varmak, kabuğunu yarıp ortaya çık

mak, yaratıp ortaya çıkarmak" anlamın-

Fatır süresinin nesih hattıyl a yazılm ış ilk ayetleri 

daki fatr kökünden türeyen fatır keli
mesi sürenin başında Allah ismine sı

fat olmuştur. Buna göre. "Göklerin ve 
yerin fatırı olan Allah'a hamdolsun" de
mek, "Gökleri ve yeri yok iken yaratan. 
onları yeni ve sürekli oluşurnlara uğra
tacak olan Allah'a hamdolsun" anlamı
na gelir. 

Sürenin diğer ayetleri ağırlıklı olarak 
birinci ayetin tefsiri niteliğinde olup esas 
gaye Allah ' ın varlığına , birliğine. O'nun 
eşsiz yaratıcı kudretine delalet eden kev
nl alametleri tanıtmak. bunun yanında 
nübüwet müessesesinin ve ahiret inancı
nın önemini vurgulamak, hidayet-dala
let sebeplerini göstermek, hak- batı! mü
cadelesinin sonuçlarına işaret etmektir. 
Bu arada sürede şu konulara yer veril
diği görülür: Melekler kendilerine has 
vasıflarıyla Allah tarafından yaratılmış 

varlıklar olup O'nun emirlerini ilgili yer
lere ulaştırmak, nimet ve lutuflarını da
ğıtmakla görevlendirilmişlerdir. insan
ların gerçeklerden yüz çevirmeleri ken
dilerini beğenmek, geçici dünya zevkle
rine düşkün olmak, şeytana uyup kötü 
işleri güzel görmek gibi faktörlerden 
kaynaklanmaktadır. Öyleyse Allah resu
lünün onlar için fazlaca üzülüp kendini 
harap etmesi gerekmez. Şan ve şeref. 

yücelik ve ululuk yalnız Allah'a mahsus
tur. inanmayanlar O'nun mutlak kudre
ti karşısında hiçbir güce sahip değildir
ler. Canlıların hayatiyeti için çok önemli 
olan yağmuru koyduğu kurallar çerçe-


