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bl müderris olarak tayin edildiğinden 

cami de halk arasında Halebi Camii adıy
la tanınmıştır. Hibrl Abdurrahman Efen
di Enisü '1-müsiimirin adlı eserinde bu 
camiyi şu şekilde tarif eder : "Halen kili
se tarzında dört kemer üstünde bir kub
besi vardır. Zahir budur ki, bu şehirde 
ibtida cuma namazı bu camide kılınıp 

bundan kadim bir mabed olmaya. Hale
bl namıyla şöhretine sebep, zaman-ı sa
bıkta medresesine Halebi denmekle ma-

Mora yarımadasında Benefse IMonembasial Ayasofya Camii ruf bir kirnesne müderris olmasıdır. Mi
naresi yoktur. Bir köşesinde ahşaptan 
bir me'zene bina etmişlerdir." Hibrl Efen
di'nin kaydettiğine göre burası Edirne 
fethinden beri cami olmakla beraber 

bu ikinci Osmanlı devri de bir asır ka
dar sürmüştür. Türkler tarafından Be
nefşe (Menekşe) adıyla tanınan Monem
basia'da XVII. yüzyılda Evliya Çelebi ka
le içinde iki cami gördüğünü bildirmek
tedir. Bunlardan biri Fethiye Camii olup 
Kanuni Sultan Süleyman vakfı olarak ki
liseden çevrilmiştir. Diğeri ise kale kapı
sının iç tarafında Derviş Mehmed Ağa 
(Paşa ?) adına yapılmış kiremit örtülü kü
çük bir cami veya mesciddir. Fethiye Ca
mii, Monembasia Ayasafyası olarak tanı
nan yapıdır. Bu, Bizans sanatında "se
kiz destekli tip"te büyükçe bir kilisedir. 
Cami olarak kullanıldığında güney tara
fındaki yan duvarının ortasına bir mih
rap nişi yapılmak suretiyle bina kıble is
tikametine çevrilmişti. Mora Yunan ayak
lanması ( 1821-1827) ile kaybed il dikten 
sonra Ayasofya Camii de tekrar kiliseye 
çevrilmiştir. 
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AYASOFYA CAMii 

Edirne'de 
Kaleiçi'nde geçen yüzyıla kadar 
Ayasofya adıyla tanınan cami. 

_j 

Bizans devrindeki adı bilinmeyen ya
pıya şehrin en büyük kilisesi olduğun
dan Ayasofya adının yakıştırılmış olma
sı da mümkündür. Edirne fethedildiğin
de (ı 362) adet olduğu üzere şehrin bu 
en büyük kilisesi ı. Murad Hüdavendi
gar ' ın emriyle cami haline getirilmiştir. 
ll. Murad zamanında (1421-1451) cami
nin yanına bir medrese inşa edilmiş, bu
raya Siraceddin Mehmed b. ömer Hale-
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masrafı Yıldırım Bayezid evkafından kar
şılanıyordu . Edirne tarihi hakkında et
raflı bilgiler toplamış olan Ahmed Badl 
Efendi de Riydz-ı Belde-i Edirne adlı 
eserinde Hibrl Efendi'nin yazdıklarını ay
nen tekrarlamıştır. 

Edirne'de çok büyük tahribat yapan 
1165 ( 1752) zelzelesinde harap olan Aya
sofya bundan sonra tamir edilmediğin
den gitgide yıkılınaya yüz tutmuş ve ni
hayet 1899'da kubbesi çökmüştür. XIX. 
yüzyıl sonlarında henüz ayakta kalabi
len kısımları da malzemesinden fayda
lanılmak üzere yıktırılmış , 1902'de ise 
son harabesi ortadan kaldırılmıştır. Os
man Nuri Peremeci'ye göre Ayasofya Ka
leiçi'nde, Keçeciler Kapısı yolu üstünde 
imiş. 

Ayasofya ile, Fatih Sultan Mehmed ta
rafından eski bir kilisenin yerinde yap
tırılan iki payeli ve altı kubbeli, istanbul 
Edirnekapı'daki Atik Ali Paşa Camii'nin 
benzeri olan Kilise Camii ayrı iki binadır. 
Edirne'deki mimari eserler hakkında de-
ğerli araştırmaları bulunan Rifat Osman 
Bey bu iki camiyi karıştırmıştır . Edirne'yi 
4 Ekim 187S'te ziyaret eden Fransız mi
marlık tarihi uzmanı A. Choisy, Ayasofya'
nın bir planını çizip yayımlamıştır. 1888'
de Edirne'de Rus konsolosu olan O. Lec
hine de bu harap mabedin bir fotoğra
fını çekmiş ve bunu Bulgar konsolosu 
P. Mateev'e vermiştir. Bu iki belgenin 
yardımıyla, 1752'ye kadar Ayasofya Ca
mii olarak kullanılan eski kilisenin tuğ
ladan inşa edilmiş büyük bir yapı oldu
ğu ve esasında dört yapraklı yonca biçi
minde bir planı bulunduğu anlaşılmak
tadır. Bizans'ın geç devirlerinde ortada
ki ana mekan takviye edilerek bunun 
üstü yüksek kasnaklı bir kubbe ile ör
tülmüştü. 1888' de çekilen fotoğrafta bu 
kubbenin bir kısmının henüz durduğu 
görülmektedir. 

Edirne Ayasofya Camii'nin y ı kılmadan önceki ha li 
(Semavi Eyice arşivi) 
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Edirne'nin Enez ilçesinde 

L kiliseden çevrilen cami. _j 

Türk- Yunan sınırı yakınında, Meriç'in 
denize döküldüğü yerde bulunan Enez il
çesinde Fatih Camii adıyla bilinen, bazan 
da Ayasofya olarak adlandırılan bu cami 
kale içindedir. Bizans devrinde önemli 
bir liman şehri olan Enez 13SS'te Ceno
va idaresine geçmiş ve Gattelusi ailesi 
tarafından idare edilmişti. Fatih Sultan 
Mehmed 'in donanma kumandanı Has 
Yunus Bey tarafından 14SS'te fethedi
len Enez'deki büyük kilise Fatih vakfı 
olarak camiye çevrilmiştir. XVIII. yüzyıl 

başlarında çok harap durumda olan ca
mi, 1122 ( 171 O) tarihli bir kayıttan öğ
renildiğine göre (BA, MAD, nr. 3882, s. 
255) büyük bir tamir görmüştür. Bu ka
yıtta, "inoz (Enez) Kalesi dahilinde vaki, 
merhum ve mağfur Ebü'l-feth Sultan 
Mehmed Han'ın bina eylediği cami-i şe
rif mürür-ı eyyam ile haraba müşrif ve 
eşedd-i ihtiyaç ile tamire muhtaç olmak
la ... " denilmektedir. Son yıllarda yeni
den çok harap duruma giren ve duvar
ları tehlikeli şekilde çatiayan caminin ri-


