
rada hiçbir Bizans kilisesinde rastlan
mayan bir özellik olarak kubbenin dört 
tarafında dört küçük şapel vardır. 1929'
da yapılan arkeolajik incelemede bun
lardan birinde kilise terkedilirken bıra
kılmış Aya Evdokia ikonası bulunmuş 

ve Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza altı

na alınmıştır. Gerek kuzey gerekse gü
ney kiliselerinin kubbeleri eski ölçüle
ri üzerine. kasnaklarındaki pencerelerin 
biçimlerinden anlaşıldığına göre 1831-
1832'deki ananmda yapılmıştır. Yapı

nın kuzeye bakan duvarı da 1960'ta 
bütünüyle yenilenmiştir. Kuzey kilise
sinin apsis çıkıntılarının üstünde dola
şan mermer silmede kilisenin Hz. Mer
yem'e sunulduğunu bildiren Grekçe ki
tabe yer almaktadır. Bu bölümde mer
mer üzerine taş işçiliği bakımından iti
nalı surette yapılmış mimari organlar 
(başlık. silme. kubbe eteği silmesil vardır. 

Yangınlarda büyük kısmı parçalanan bu 
bezemede çift başlı karta! kabartmaları 
dikkati çeker. 

XVIII. yüzyıl sonlarında öncekine biti
şik olarak inşa edilen güney kilisesinde 
yine bir dış holü takip eden ana mekan, 
örneklerine ancak son Bizans dönemin
de rastlanan "dehlizli tip" denilen siste
me göre yapılmıştır. Kare bir kitle ha
linde yükselen orta mekanın üstünü, ku
zey kilisesindeki gibi 1831-1832'deki 
kasnak biçimi değiştirilmiş kubbe örter. 
Burada da orta mekanı "U " biçiminde 
saran dehlizlerden ayıran sütunlar kal
dırılarak iki büyük tuğla kemerle üst ya
pı desteklenmiştir. Güney kilisesinin dış 
doğu cephesi. XIII- XIV. yüzyıllar Bizans 
sanatında çok sevilen tuğla bezemeler
le süslenmiştir. Bu bölümün bir duva
rında pek az mozaik kalintısı da bulun
muştur. 

Her iki binayı batı ve güneyden "L" 
biçiminde saran ve XIV. yüzyıl içinde ek
lenen koridorlar (parekklesion) mimari 
bakımdan fazla bir özelliğe sahip değil
dir. İki binanın döşemeleri altına yerleş
tirilen lahitler gibi bunun da bir kısmın
da mezarlar vardı. Toplam sayıları yirmi 
iki olan bu mermer lahitler binanın sa
hipsiz kaldığı 1930-1960 yılları arasın
da parçalanmıştır. Bir söylentiye göre 
binanın altında bir de mahzen bulun
maktadır. 

Eski fotoğraflardan anlaşıldığına gö
re caminin etrafında bir avlu duvarı ol
madığı gibi bir şadırvanı da yoktu. Et
rafında eskiden bir hazire bulunduğunu 

belli edecek bir ize de rastlanmamıştır. 
Halkın Molla Fenari veya Kilise Camii ola
rak adlandırdığı Fenari isa Camii · nin. 
Türk dönemine ait minberini, yazılarını 
ve gerçekten çok değerli olan malakari 
mihrabını kaybetmiş olmakla beraber 
yeniden ibadete açılmış olması sevindi
rici bir durumdur. 
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FENARİzADE 
MUHYİDDİN ÇELEBİ 

(ö. 954/ 1548) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

İlk Osmanlı şeyhülislamı Molla Fena
ri'nin oğlu Yusuf Sali'nin torunu, Rumeli 
Kazaskeri Alaeddin Ali Fenari'nin oğlu 
olup Bursa'da doğdu. Doğum tarihi hak
kında kesin bilgi olmamakla birlikte Se
hi Bey onun Mehmed Şah Çelebi'nin kü
çük kardeşi olduğunu belirtir. Buna gö
re 883 ( 1478 -79) yılından sonra doğ
muştur. Önce babasından, daha sonra 
Hatibzade Muhyiddin ve Efdalzade Ha
midüddin Efendi'den ders okudu. Hatib
zade'den mülazemet aldı (901/ 1495-96) 
Fenarizade ailesine tanınan imtiyazdan 
faydalanarak önce İstanbul'da yeni ta
mamlanmış olan Atik Ali Paşa Medre
sesi'ne müderris tayin edildi (902 / 1496-

97) Ardından Bursa'da Sultan. 919'da 
da (151 3) Sahn-ı Sernan Medresesi'ne 
müderris oldu. 

Kadılık mesleğine geçerek 925'te 
(1519) Edirne, 926'da (1520) İstanbul 
kadılığına getirildi. 929'da ( 1523) Ana-

Fenarizade Muhyiddin Çelebi'nin bir fetvası 
(/fmiyye 5alnamesi, s. 370) 
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FENARIZADE MUHYİDDİN ÇELEBİ 

dolu, 930 'da (1524) Rumeli kazaskeri 
oldu. On beş yıl kadar süren Rumeli ka
zaskerliği sırasında dönemin bazı önemli 
olayiarına karıştı. Veziriazam Piri Meh
med Paşa aleyhine. veziriazam olmak 
isteyen Hain Ahmed Paşa'nın tertibiyle, 
Mısı r'dan vaktiyle sürülenlerden rüşvet 
alıp gitmelerine izin verdiği yolunda ya
pılan şikayetleri teftişle görevlendirHdL 
Kaynakların belirttiğine göre Hain Ah
med Paşa taraftarı olan Muhyiddin Çe
lebi bu soruşturmada adaletsiz davran
mış ve teftişi Piri Mehmed Paşa ' nın aley
hine sonuçlandırmıştı. Piri Mehmed Pa
şa ' nın hizmetinde bulunmuş olan Celal
zade Mustafa Çelebi bu olay dolayısıyla , 

Muhyiddin Çelebi'nin zulüm ehline tabi 
olarak "nakd-i adli zayi ettiğini " yazar. 
Ancak bu iktidar mücadelesinde Hain 
Ahmed Paşa 'nın uzaklaştırılıp veziria
zamlık makamına Makbul İbrahim Paşa ' 
nın tayinini desteklediği anlaşılan Muh
yiddin Çelebi, daha sonra Molla Kabız 

olayındaki yetersizliği sebebiyle İbrahim 
Paşa ' nın ve padişahın gazabına uğradıy
sa da görevini sürdürdü. Fakat Molla Ka
bız'ın iddialarını Anadolu kazaskeri Ka
diri Çelebi ile birlikte şer' i olarak reddet-

me hususunda yetersiz kalmaları Muh
yiddin Çelebi· nin prestijini çok sarstı. 

Devrin kaynaklarında her iki kazaskeri 
şer'i meselelerdeki bilgisizliklerinden do
layı suçlayıcı ifadeler yer alır. Celalzade, 
onun hasep nesep yoluyla ve bazı kim
selere dayanarak bu makama geldiği 

suçlamasında bile bulunur ( Tabakatü 'l

memalik, vr. 173a). 
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Muhyiddin Çelebi İbrahim Paşa ' nın 
katlinden sonra yerine geçen Ayas Paşa 
ile anlaşmazlığa düştü . Ayas Paşa Kör
fez seferi sonrası Serez'de iken onu gün
lük 150 akçe ile emekliye ayırdı ( 12 Ekim 
1537) Daha sonra hacca giden Muhyid
din Çelebi'nin hac dönüşü emekli maaşı 
200 akçeye yükseltildi. Bu arada Veziri
azam Ayas Paşa ' nın vefatı ile ( 1539) ye
niden nüfuzunu arttırmaya başladı. 949'
da (1543) Abdülkadir Hamidi Çelebi 'nin 
yerine şeyhülislam oldu. İki yıl on ay bu 
makamda kaldıktan sonra yaşlılığı se
bebiyle ve kendi arzusuyla görevinden 
ayrıldı. 26 Zilkade 954 'te (7 Ocak 1548) 
vefat etti ve Eyüpsultan'da Küçük Emir 
Efendi'nin yanına defnedildi. 

Muhyiddin Çelebi 'nin şii rlerinde Muh
yi mahlasını kullandığı divanı ile (Süley-
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ilk iki sayfası 

{!stanbul 

Beled iyesi 

AtatUrk 

Kitap l ıgı, 

Mua llim 

Cevdet, 

nr. 0.64) 

maniye Ktp , Reş id Efendi, nr. 772). Şey
hülislam Çivizade Muhyiddin Mehmed 
Efendi'nin mest üzerine mesh konusun
da ulemanın bilinen görüşlerine aykırı 

olarak verdiği fetvaya karşı Kanuni Sul
tan Süleyman'ın isteği üzerine kaleme 
aldığı Risale if cevazi'l-mesh ' ale'l
l:].uffeyn adlı eseri (Sü leyman iye Ktp., La

leli, nr. 3710/ I 0- 11 ; Aş ir Efendi. nr. 4591 
3 1; Kasidecizade, nr. 7 10/ 13- 14) dışında 
muhtelif kitaplara şerh ve haşiyeler yaz
dığı kaynaklarda belirtilmektedir. Ancak 
gerek bu kütüphanelerde gerekse kü
tüphane kataloglarında bazı yazmaların 

üstünde müellif olarak aynı aileden baş
ka alimierin adı geçtiğinden bu konuda 
kesin bir hükme varabiirnek için esaslı 

bir çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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FENARİzADE MUHYİDDİN 
MEHMED ŞAH 

(ö. 929 /1523 ) 

Osmanlı al.i.mi, kazasker. 
_j 

883 ( 1478) yılı civarında doğdu . İlk Os
manlı şeyhülislamı Molla Fenari'nin oğ
lu Yusuf Bati'nin torunu. Rumeli Kazas
keri Alaeddin Ali Fenari'nin oğlu, Şeyhü
lislam Muhyiddin Çelebi 'nin kardeşidir. 

Devrin kaynaklarında daha ziyade Şah 
Çelebi, Mehmed Şah Çelebi adlarıyla anı
lır. Fenari ailesine tanınan imtiyaz sebe
biyle henüz tahsile başlamadan kendi
sine 30 akçelik bir görev tahsis edildi. 
Önce babasından. daha sonra Hatibza
de Muhyiddin Efendi ve Muarrifzade'
den ders görerek kısa sürede akranı ara
sında ön plana çıktı. Bu arada ll. Baye
zid kendisini 50 akçe ile Bursa Manastır 
Medresesi 'ne tayin etmişti. Daha sonra 
Semaniye medreselerinden birine geçen 
Mehmed Şah, Yavuz Sultan Selim zama
nında önce Bursa, ardından istanbul ka
dısı oldu. 923'te ( 151 7). merkezi Diyar
bekir olan ve Suriye ile Mısır ' ın fethin
den sonra üçüncü kazaskerlik makamı 


