
AYASOFYA CAMii 

tan Mehmed devrinde Trakya 'da vakıf
ları olan bir de Hadım Süleyman Paşa 
vardır. Fatih devrinde Rumeli beyler be
yi olan. İşkodra kuşatmasına katılan ve 
Boğdan Seferi'nde adı geçen Hadım Sü
leyman Paşa Edirne ile Ferecik'te de ca
miler vakfetmişti. Diğer taraftan Orhan 
Gazi 'nin oğlu ve ı. Murad'ın kardeşi Sü
leyman Bey (Paşa) ile de bu camiyi ilgili 
görmek isteyenler vardır. 1357 yılı son
larına doğru vefat eden Süleyman Paşa 
Bolayır'da defnedilmiş ve kabri yanına 
bir de zaviye yapılmıştır. Ayasofya bu 
Süleyman Paşa adına cami olmuşsa an
cak hatırasını yaşatmak üzere onun adı 
verilmiş bir vakıf olabilir. Zira Süleyman 
Paşa Trakya'da akınlar yapmakla bera
ber Vize'nin fethi onun ölümünden çok 
sonradır. Bu kasaba ilk defa 1368 ·de 
Türkler tarafından fethedilmiş, fakat az 
sonra yeniden Bizans idaresine geçmiş, 
bazı belirtilere göre belki 1411 -1413 yıl
larında MOsa Çelebi tarafından bir da
ha ele geçirildikten sonra yeniden Bi
zanslılar'ca alınmıştır. Trakya'da son Bi
zans kaleleri olan Silivri ile Vize. ancak 
1453 'te kesin olarak fetholunmuştur. 
Bu duruma göre Vize Ayasofyası ' nın ki
min tarafından vakfedildiği meselesi tam 
olarak aydınlanamamaktadır. E. H. Ay
verdi, yine kiliseden çevrilmiş olan Pere
cik Camii'nin Gazi Süleyman Paşa ' nın ev
kafından olduğunu tesbit ederek bu ca
minin de Hadım Süleyman Paşa ' nın de
ğil Gazi Süleyman Paşa ' nın vakfı olması 

gerektiğine işaret eder. Evliya Çelebi ise 
daha değişik bir bilgi vermektedir. 1 072 
( 1661-6Z ) yılında Sofya'dan İstanbul'a dö
nerken uğradığı Vize'de kale içinde kili
seden çevrilmiş Ebü'l-feth Mehmed Han 
Camii bulunduğunu ve üstünün kurşun 
kaplı olduğunu yazar. 
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Vize Ayasofyası. Bizans sanatının son 
yüzyıllarında ortaya çıkan ve bilhassa 
Mora'da Mistra'daki kiliselerde görülen 
"karma " tipte bir binadır. Zemin planı
nın bir bazilika biçiminde olmasına kar
şılık üst yapısı "Yunan haçı " şeklinde

dir. Ortada yüksek kasnaklı bir kubbe 
yükselir. Ayakta tutulabilmesi için ge
rekli görülen tamir ve eklemeler. bün
yesine ve mimari düzeninin ana çizgile
rine pek zarar vermemiştir. Bugün gö
rülen minber ve mihrap hiçbir sanat de
ğeri olmayan unsurlardır. Geçen yüzyıl
da içinde oldukça güzel bir ahşap mah
fi! inşa edilmiştir. Giriş cephesinde, cüm
le kapısının üstünde mevcut ikiz veya 
üçüz pencereler herhalde yıkıldıkların
dan XIX. yüzyılda bu kısım Batı üstübun
da ahşap bir inşaat ile kapatılmıştı. Ca
minin içinden çıkılan minaresi ise 1961'
de kürsü kısmına kadar yok olmuştu . 

Caminin içinde, kubbede ve tonozlarda 
geç Osmanlı devrine ait kalem işi nakış
larla duvarlarda yazılar bulunuyordu. 

Vize Ayasofyası'nın çok harap ve ba
kımsız durumu dikkate alınarak 1952-
1953 yıllarında Vakıflar İdaresi'nce ta
miri için hazırlıklar yapılmış fakat işe 
başlanmamıştı. 1961 'de gördüğümüzde 
hiçbir çalışma yapılmadığından cami çok 
kötü durumda bulunuyordu; yerleşme 
sahasının dışında kaldığından cemaati 
de yoktu. 1980'1i yıllarda Vakıflar tara
fından tamirata başlanmış ise de çalış
malar bitirilmeden kalmıştır. Büyük mik
tara varan mezar taşlarından caminin 
önünde ewelce geniş bir hazTre olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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Ayasofya'da alim şeyhlerin 
cuma namazından sonra 

vaaz etmeleri için 

L 
tahsis edilmiş bir görev. 

_j 

Cuma günleri kalabalık cemaate na
mazdan sonra vaaz edilmesi Osmanlı
lar 'da bir gelenek olup bu konuda bir 
silsile teşekkül etmişti. "Katar şeyhliği " 

adı verilen bu silsilenin son kadernesi 
Ayasofya kürsü şeyhliği idi. Bu görevi 
yapanlar aynı zamanda birer tekke şeyhi 
olduklarından bu isimle anılırlardı. MOs
takimzade Süleyman Sadeddin Efendi. 
Ayasafya-i Kebir 'e Şeyh Olanlar adlı 
risalesinde, XVII. yüzyıl başlarında ilk de
fa bu göreve tayin edilen Şeyh Mehmed 
Hamidi'den başlayarak XVIII. yüzyıl son
larına kadar Ayasofya şeyhliğine tayin 
edilen on bir alim şeyhin hayat hikaye
sinden bahseder ve bu arada bu görevin 
özellikleri hakkında da yer yer bilgiler 
verir (TSMI<. Emanet Hazinesi, nr. 171 9, 

vr. 289b· 293 b). 

Ayasofya kürsü şeyhleri çeşitli vezir, 
şehzade. valide sultan ve padişah cami
lerinde vaizliklerde bulunduktan son
ra bu göreve getirilirlerdi. Bu alimler, o 
dönemde genellikle sadece Arapça ola
rak okunan ve Türkçe açıklaması yapıl
mayan hutbeleri cuma namazından son
ra yaptıkları vaazlarla halka açıklarlar
dı. Kürsü şeyhleri şeyhülislamlık maka
mı tarafından tayin edilir ve kendileri
ne vakıf gelirlerinden dolgun ücret öde
nirdi. 

Ayasofya şeyhleri protokolde en ön
lerde yer alırlardı. CülOs ve mevlidlerde. 
şehzadelerin "bed' -i besmele" ve sünnet 
şenliklerinde . sultan düğünlerinde. cami, 
medrese vb. açılışlarında yapılan mera
simlerde de hazır bulunurlardı. Hüküm
darlarla birlikte sefere katılırlar. yol bo
yunca zaman zaman sohbet ederlerdi. 
Bu konularda Osmanlı vekayi 'namelerin
de dikkate değer örnekler bulunmak
tadır. 

Son zamanlarda iyi yetişmiş, hitabeti 
güzel tekke şeyhlerinin bulunamaması 
üzerine bu göreve tekke dışından tanın
mış alimler tayin edilmiştir. Nitekim son 
devrin tanınmış bilginlerinden Manas
tırtı İsmail Hakkı. çeşitli camilerde vaiz
likten sonra 1909'da Ayasofya vaizliği

ne tayin edilmiş , buradaki vaazları da
ha sonra Mevaiz adıyla yayımlanmıştır 
(istanbul 1324- 1325) 
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