
AYASOFYA CAMii 

izni k Ayasofya Camii'nin Mimar Sinan tarafından yap ıl an gen iş kemerleri , minaresinin kalınıı s ı ve mihrabı 

rm dayandığı sütunlar kaldırılarak geniş 
açıklıklı büyük kemerler yapılmış, böy
lece namaz saflarının mihrabı görebil
mesi sağlanmıştır. Bazilikalarda usulden 
olduğu gibi mabedin üstü ahşap çatı

larla örtülü idi. XVI. yüzyılda yanması ve 
XVIII. yüzyıl sonlarında harap olması da 
böyle bir çatının korunması ve yenilen
mesinde karşılaşılan zorluk yüzünden
dir. Mimar Sinan'ın yaptığı minare ma
bedin kuzeybatı köşesine bitişik olup 
kürsü kısmı muntazam kesme taş ve 
tuğla dizileri halinde inşa edilmiştir. Priz
ma biçimindeki tuğla pabuç kısmı sa
dedir. Taştan bir bilezikle başlayan tuğ
la gövde çok köşelidir. Ancak gövdenin 
bugün çok az bir parçası kalmıştır. Son 
cemaat yeri köşesindeki ile içerideki 
esas mihrap tuğladan yapılmış ve mu
karnaslarla süslenmişti. Esas mihrabın 
malakarl kabartma bir süslemeye sahip 
olduğu çok az kalan izlerden anlaşılmak
tadır. Ayrıca bu mihrabın etrafındaki du
varın herhalde XVI. yüzyıl çinileri ile kap
lı olduğu, bu çinilerio harç üzerinde ka
lan izlerinden öğrenilmektedir. Yüzyılın 
başlarına kadar bu çinilerden bazı par
çalar duruyordu. Duvarlarda Türk devri
ne ait yazı ve kalem iş i nakışlardan belli 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

AYASOFYA CAMii 

Yugoslavya'nın güneyinde bulunan 
Ohri kasabasında 

kiliseden çevrilen cami. 
_j 

İlkçağ'da adı Likhnidos olan bu kasaba, 
IX. yüzyılda Okhrida (veya Akhris, Akhrida), 
Türk devrinde ise Ohri şeklini almıştır. 
Kesin tarihi bilinmemekle beraber Oh
ri'nin XIV. yüzyılın sonlarında fetholun-

Oh ri 
Ayasofya 

Camii'nin 

zengin 

bir cephe 

düzen lemesine 

sahip olan 

batı 
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minberinden 

bir detay 

(S. Eyice 

arşlvi) 

duğu tahmin edilmektedir. i. Hami Da
nişment bu şehrin 787'de ( 1385) Çan
ctarlı Hayreddin Paşa tarafından alındı
ğını kabul eder. Şehrin en büyük kilise
si olan Ayasofya ' nın kimin tarafından ca
miye çevrildiği de tesbit edilememiştir. 
XVII. yüzyılda Ohri 'den geçen Evliya Çe
lebi, hıristiyan mahallesi içinde kaldığın
dan cemaati olmayan ve ancak haftada 
bir defa cuma günü namaza açılan kili
seden çevrilmiş büyük Ayasofya Camii'n
den bahseder. Mabed o sıralarda biraz 
harap durumdaydı. Hatta Evliya Çelebi'
nin ifadesine göre. burası hıristiyanlar
ca pek kutsal sayıldığından, bazan cami 
hademelerine gizlice para verilerek içe
ride hıristiyan ayini yapılırmış. Ayasofya 
Camii, Ohri Yugoslav idaresine geçtik
ten sonra (1912) önce tekrar kilise ya
pılmış, arkasından da çok büyük ölçü
de bir restarasyana tabi tutulmuştur. İç 
duvarlarda Türk devri badanaları kazı
narak altından fresko resimler meyda
na çıkarılmış, çatiayıp yana devriirnek 
üzere olan duvarlar çelik kablolarla çe
kilerek doğrultulmuştur. Bu işler yapı

lırken de Türk devrini ve bir süre cami 
olduğunu hatırlatan bütün izler ortadan 
kaldırılmıştır. Yapının batı cephesindeki 
sol kubbesinin üstüne oturtulmuş, şe
refe çıkıntısı olmayan baca biçimindeki 
minaresi ile mihrabı kaldırılmıştır. An
cak Bizans devrinde yapılmış ikonosta
sisin parçalarından meydana getirilmiş 
olan minber 1961 'de henüz yerinde du
ruyordu. UNESCO'nun yardımı ile gerçek
leşen restorasyon projesinde ilk incele
rneyi yapan iki İtalyan ve bir Fransız uz
man, minber dağıtılarak yere döşenmiş 
bazı parçalar da çıkarıldıktan sonra kili
senin ikonostasis, ambon ve kiborionu
nun yeniden terkip edilmesini istemek
le beraber, önce desen olarak bir dene
me yapılmasını. eğer pek az tamamla
ma ile bu ameliye gerçekleşirse işe giri
şilmesini tavsiye etmişlerdir. Gördüğü
müzde, minberin merrnerieri üzerinde 
eskiden Türkler tarafından yazılmış bir
çok hatıra yazısı dikkati çekiyordu. 

Ayasofya, çok eski bir bazilikanın te
melleri üzerine lX-Xl. yüzyıllarda üç sahnlı 
ve üstü ahşap çatılı olarak yapılmıştır. 
Fakat 1313-1314 yıllarında batı cephe
si önüne sanat tarihi bakımından çok 
değerli bir bölüm eklenmiştir. Adeta bir 
saray cephesi gibi dışarıya sütunlarla 
ayrılmış kemerli açıklıklar ile bağlanan 
bu cephe. Osmanlı devri Türk sanatında 
Bursa'da Çekirge'de Hüdavendigar İma
ret-Camii 'ni hatırlatmaktadır. 
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AYASOFYA CAMii 

Yunanistan'ın Selanik şehrinde 
kiliseden çevrilen cami. 

_j 

1380 yılından itibaren birkaç defa et 
değiştirdikten sonra 1430' da Sultan tt. 
Murad tarafından kesin otarak fethedi
ten Selanik'te fethin hemen arkasından 
camiye çevrilen ilk kilise Akheiropoietos 
Kilisesi'dir. Burası Türk devrinde Eski Cu
ma Camii otarak adlandırıtmıştır. Aya
sofya ise fetihten hayli sonra camiye 
çevrilmiştir. Ayasofya ' nın cami otarak ba
nisi İbrahim Paşa gösterilmekte ve bazı 
kaynaklarda 993 ( 1585) yılında bu eski 
kilisenin cami yapıldığı kaydedilmekte
dir. Evtiya Çelebi· nin Seyahatname 'si
nin ilk baskısında , kitabesindeki ebced 
için verilen bir dipnotta. son mısradaki 
"feth-i karfb" ibaresinin 800 (1397-98) 
yılını verdiği bildirilmektedir. Fakat bu 
tarihte Selanik henüz kesin otarak Türk 
idaresine geçmemiştL Yabancı yayıntar
da baninin adı Raktoub (?) İbrahim Pa
şa otarak yazılıdır. Eğer bu Raktoub'un 
doğrusu Maktut ise tarihin 1585 olma
sına imkan yoktur. Makbul (Maktul ) İb
rahim Paşa 1536'da idam edilmiştir. Bu 
İbrahim Paşa ' nın istanbul ve Hezargrad '
dan (Razgrad) başka Selanik'te de hayra-

tı olduğu bilinmektedir. Büyük ihtimal
le Ayasofya Sadrazam Makbul İbrahim 
Paşa'nın vakfıdır ve 993 tarihi yanlıştır. 
Nitekim Topkapı Sarayı Arşivi'ndeki Ce
maziyelewel 863 (Mart 1459) tarihli bir 
belge (nr 6254). Selanik'te Küçük Aya
sofya denilen manastırın bütün hakla
rıyla Sırp Kralı Brankoviç'in kızı ve Sul
tan ll. Murad ' ın zevcelerinden Mara-Des
pina Hatun'a bağışlandığını haber verir. 
Buradaki .. Küçük" adının istanbul· daki 
Büyük Ayasofya'ya nisbette verildiği tah
min edilmektedir. Diğer taraftan XVI. 
yüzyılın sonlarında yaşayan Aşık Meh
med b. Ömer Menôzırü'l-avôlim adlı 
eserinde, Ayasofya ' nın Kanünf Sultan Sü
leyman'ın veziri Maktut İbrahim Paşa ta
rafından hıristiyantardan alınarak cami
ye çevrildiğini , yanına bir minare ve av
lusuna bir şadırvan yapıldığını bildirir. Şu 
halde kilisenin camiye çevrilmesi İbra
him Paşa ' nın ikbal yıllarında. yani 1523-
1536 arasında olmalıdır. Nitekim yazma 
bir mecmuada bulunarak kaynağı gös
terilmeksizin istinsah edilmiş bir kop
yası elimizde bulunan üç beyitlik man
zum bir tarih. Selanik Ayasofyası'nın 934 
( 1527 -28) yılında İbrahim Paşa hayratı 
otarak camiye çevrilmiş olduğunu hiçbir 
şüpheye yer vermeyecek şekilde ispat 
etmektedir. "Tarih-i itmam-ı Ayasofya 
der Mahrüse-i Selanik" başlığı altındaki 
bu manzume tarih ve baniyi açık suret
te ifade eder. 

Evli ya Çelebi 1078 ( 1667 -68) yılında 
çıktığı seyahatte uğradığı Selanik'te en 
meşhur caminin Ayasafya-yı Kebfr oldu
ğunu bildirdikten sonra. bu mabedin bi
raz küçük olmakla beraber istanbul'da
ki Ayasofya'ya benzediğini ve Trabzon'
daki Ayasofya büyüklüğünde olduğunu 
yazar. Bu üç Ayasofya' nın yapıtışiarı hak-
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AYASOFYA CAMii 

Selanik Ayasofya Cam ii avlusunda Su ltan Reşad' ın selam
lık resmi (S. Eyice ar~ivi) 

kında anlattıkları ise hiçbir esasa dayan
maz. "Sol tarafında yeşil somakiden züm
rüt gibi mücella bir kürsü vardır ki mis
li dünyada yoktur " dedikten sonra ca
minin dört mısralık inşa tarihini verir. 
Ayrıca yine onun yazdığına göre kubbe
sini örten kurşun sarıya çalan renkte
dir. "Onun için içinde attın vardır derler". 
avlusunda ise o yıllarda gayet büyük 
ağaçlar bulunmaktadır. Ayasofya, 1890 
yılında Selanik'in büyük bir kısmını ha
rap eden bir yangında büyük ölçüde za
rar görmüş ve uzun yıllar kapatı kalmış
tır. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında bu
rasının tamiri için projeler hazırlanmış 
ve büyük paralar harcanarak Fransız mi
marların projelerine göre cami ihya edil
miş, Sultan V. Mehmed Reşad 1911 yı

lındaki Rumeli seyahatinde Selanik'e uğ
radığında ilk cuma selamlığını burada 
yaparak yeniden ibadete açmıştır. An
cak 8 Kasım 1912'de şehrin Yunantılar'a 
tesliminden pek az sonra cami tekrar 
kilise yapılmış, içinde ve dışındaki Türk 
devri unsurları yok edilmiştir. Eski fo
toğraflarda görülen. caminin sağ tarafı
na bitişik uzun gövdeli zarif minare yık
tırılmış , XVI. yüzyılın çok sanatlı bir işçi
liğe sahip mermer minberi ortadan kal
dırılmış , aynı derecede itinalı işçiliği olan 
müezzin mahfili ise altındaki sütunları 
kesilerek avlunun bir köşesine gömül
mek suretiyle içine toprak doldurulup 
çiçeklik biçimine sokulmuştur. Geçen 
yüzyıl sonlarında moda olan arabes k 
Türk klasik devri sanatı karışımı bir üs
lupta olduğuna göre, herhalde 1900-
191 O yılı tamirinde yapılan geniş kemer
li avlu kapısı da tamamen yıktırıtmıştır. 
Bu arada içerideki diğer islamı unsurlar 
da yok edilmiştir. Yalnız binanın batı 

cephesi boyunca uzanan ve stalaktitli 
başlıklı mermer sekiz sütunun taşıdığı 
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