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“Dünyâ durdukça benim bu câmim, câmi olarak kalacaktır.
Onu câmilikten çıkaracaklar Allah’ın, meleklerin ve insanların
lânetine uğrasınlar. Onlar hiçbir zaman hafiflemeyen azap
içinde bulunsunlar Yüzlerine bakan ve kendilerine şefaat

eden hiçbir kimse bulunmasın
F. Sultan Mehmed

Fatih’in Vakfiyesi

Bugünün
ilâvesidir.

Ayrıca parayla
Satılmaz

“



29 MAYIS 1970BUGÜN GAZETESİ FETİH VE AYASOFYA İLAVESİSAYFA: 2
Bu Gazete Ayasofya Dergisi Ekibi Tarafından Dijitalleştirilmiştir. Emeği Geçenler;  Abdul Samed Erdal, Büşra Kotan, Büşra Zişan Erol, Derya Paçal, Görkem Gündüz, Harun Yakarer, Hazal Sezgin, 
Mehmet Ali Yafez, Mehmet Burak, Merve Taştan, Muhammed Said Çimen, Mücahit Aymaz, Nesrin Yılmaz, Nuray Kaçar, Pipin Yusmar Yusuf, Recep Terler, Yusuf Emre Şen, Zehra Toprak, Zehranur Öztürk.

–  Nobel mükâfatı kazanan İsveçli bilgin 
Helmadt Anderson beş yüz sayfalık bir 
kitap yazarak iki kere ikinin dört buçuk 
ettiğini ispat etti...
–  Bir tepkide uçakla ansızın Washington’a 
gelen Çin diktatörü Mao Çe Tung doğru-
ca Beyaz Saray’a gitti ve ağlayarak başkan 
Nixon’un boynuna sarılıp şunları söyledi: 
« Ah kardeşim Nixon şimdiye kadar 
yaptıklarım için beni affet bundan sonra 
ben ve ülkem senin ve devletinin en sadık 
dostuyuz. Al sana Pekin’in anahtarlarını 
veriyorum. »

–  Yunan hükümeti aralıksız olarak 
yaptığı sekiz saatlik bir toplantıdan sonra 
şu kararı verdi:        «Kıbrıs Türkiye’nin 
hakkıdır. Bizim hakkımız yoktur. Ankara 
hükümeti Kıbrıs’ı alabilir. Bugüne kadar 
yaptıklarımızdan dolayı özür dileriz. »
–  İsrail başvekili bayan Golda Meir 
dedi ki: « Bu topraklarda gâsıp sıfatıyla 
oturuyoruz. Binaenaleyh iki sene zarfında 
ülkeyi boşaltarak hakiki sahipleri olan 
Filistinli Araplara teslim edeceğimize 
vicdanın üzerine söz veriyorum. »
–    .....                    ***  
Yukarıdaki dört cümleyi okuyup da 
benim aklımı kaçırdığıma hüküm verme-
yiniz. Bunları yazmaktan maksadım, size 
Ayasofya Camii’nin müze yapılmasındaki 
saçmalık ve garâbete hayali birkaç acayip-
lik misali vermektir.  
Heyhat ki, İsveçli Anderson iki kere ikinin 
dört buçuk olduğunu ispat edemedi. 
Mao Nixon’dan ağlayarak özür dilemedi. 
Yunan hükümeti Kıbrıs’ı bize bağışlamadı 
ve Golda  Meir İsrail’i tahliye edeceğini 
söz vermedi.  AMA AYASOFYA CAMİİ 
MÜZE YAPILDI VE KAÇ SENEDEN 
BERİ MÜZE OLARAK DURUYOR...
Türk tarihinde bundan daha acayip bir 
vaka var mıdır? Bundan beş yüz sene 
evvel ordunla gel, dereler gibi kan dök, 
Bizans’ı zapt et, şehri İslam Türk medeni-
yetinin merkezi haline getir Ayasofya’yı 
cami yap, içinde beş yüz sene namaz kıl ve 
sonra camiyi kapat müze yap.. 
 İki kere ikinin dört buçuk etmesi bunun 
yanında çok basit kalır!

Ayasofya’yı bu hale kim getirdi? Kim 
getirecek İsmet Paşa tabii. Onun bu mil-
lete yaptıklarının hangi birini sayayım? 
Hoş hepsini saymaya hacet yok, sadece 
Ayasofya’yı müze yapmış olması bile 
onu tarih önünde mahkum ettirmeye 
yeterlidir.
İsmet Paşa iktidardan düştü fakat Aya-
sofya bir türlü cami haline getirilemiyor. 
Sözde memlekette demokrasi var. Ne 
biçim demokrasi bu?.. Milletin büyük 
ekseriyeti caminin tekrar açılmasını 
istiyor fakat sandıktan çıkma politikacılar 
açmıyorlar.
Politikacılara sorarsanız « Millî irade.. 
Halk hakimiyeti.. Milletin arzusu» diye 
mütemadiyen konuşuyorlar ama iş aya-
sofya’ya gelince dut yemiş bülbül gibi dil-
leri tutuluveriyor. Bu ne biçim demokrasi 
ki bir camiyi bile ibadete açtıramıyor?..
Meclisin duvarına «EGEMENLİK 
ULUSUNDUR» diye yazmışlar. Anlaşı-
lan egemenlik başka, hakimiyet başka. 
Egemenlik denilen hüma kuşu gibi ne 
idüğü belirsiz şey milletin, hakimiyeti ise 
farmasonların ve devrimbazların.
                                ***
Ayasofya Türkiye’de İslamiyet’in sembolü-
dür. Onun müze olarak kalması İslami-
yet’e vurulan zincirlerin çözülmeyeceğini 
gösteriyor.
Ne müslümanların ne de farmasonların 
nazarında Ayasofya tarihi bir bina olarak 
mütalâ ediliyor. Ayasofya bir düğümdür 
biz Müslümanlar bu düğümü koparır-
sak, hürriyetimiz engelleyen zincirleri 
kırabileceğiz.. Farmasonlar da bundan 
korkuyorlar. Diyorlar ki :

« –   Ayasofya’yı tekrar camii yapmak bir 
şey değil fakat Müslümanlar bununla 
yetinmezler ki, biz bu tavizi verirsek arka-
sından başka şeyler isteyeceklerdir. Çorap 
söküğü gibi taviz üstüne taviz koparacak-
lardır. İyisi mi sıkı duralım Ayasofya’yı 
bunlara kaptırmayalım. »

Evet Ayasofya herhangi bir cami değildir. 
O bir semboldür, o bir bayraktır. Biz 
canımız istediği an iki yüz metre ötedeki 

Sultanahmet Camii’nde gider namaz 
kılarız fakat gaye bu değil.. Ayasofya 
bizim izzetimiz, şerefimiz, namusumuz, 
haysiyetimizdir. Biz Ayasofya’nın gerisin-
de bunları istiyoruz, bunları kurtarmaya 
çalışıyoruz. 
Karşı taraf için de Ayasofya bir müze-
den ibaret değil. Maksat turist çekmek 
ise turistler camiye de gelirler. Nitekim 
Sultan Ahmet Camii’ye her gün binler-
cesi geliyor. Ayasofya’nın müze halinde 
kalması farmasonluk ve Bizans taraftarları 
nazarında bir ölüm kalım meselesidir. 
Onun için diretip duruyorlar.
Peki bu işin sonu ne olacak?.. 
Ayasofya’nın ilânihâye müze olarak kal-
masına imkan yoktur. Ortada üç ihtimali 
var: 
(a)  Milletin hakkı verilecek ve tekrar 
cami haline getirilecektir. 
(b)  Allah (C.C.)  saklasın, Türkiye büyük 
bir felaket geçirecek ve Ayasofya kilise 
yapılacak, çan çalınacaktır.
(c)  Felaketlerin en beteri olarak İstanbul 
Bolşeviklerin eline düşecek ve bütün 
camiler ile beraber solcular Ayasofya’yı da 
dinsizlik müzesi haline getireceklerdir.
Milletin reylerini alarak sandıktan çıkan 
bugünkü iktidar aklı varsa Ayasofya’yı 
hemen cami yapar. Böylece milletin sevgi 
ve saygısını kazanır ve tarihi bir haksızlığı 
düzeltmiş olur.
Dinsiz farmason ve devrimbaz çetelerden 
korkarak Ayasofya’yı İslam ibadetine aç-
mıyorlarsa, bilmiş olsunlar ki kendilerini 
kurtaramazlar. Adnan Menderes hükü-
meti böyle yersiz endişelerle Ayasofya’yı 
camii yapmadı da farmasonlara yara-
nabildi mi? Yassıada ve İmralı cellatları 
Menderes’e şöyle mi dediler sanki: 
« –   İsteseydin Ayasofya’yı tekrar cami 
yapabilirdin ama farmasonlar ve devrim 
yobazlığına hürmeten müze olarak 
bıraktın. Biz de bu sadakat ve hizmetine 
mukabil seni affediyoruz, asmayacağız. »
Ne gezer...  Adamcağızı bir öğle vakti has-
ta yatağından alıp boynuna yağlı urganı 
geçirdiler. Cellat Menderes’in ayaklarının 
altındaki sandalyeye tekmeyi vuracağı 
anda zavallı eski başvekil tüyler ürpertici 
bir haykırışla: « Allah» diye feryat etti. 
Fakat oradakilerin vicdanlarında Allah 
korkusu yoktu.
Adnan Menderes Ayasofya’yı Müslü-
manlara iade edip tevhid ibadetine açmış 
olsaydı belki Allah’ın ilahi yardımı o idam 
sehpasında ona yetişecekti. Peygamber 
efendimizin (S.A.) ruhaniyeti ona yardım-
cı olacaktı. Fatih’in, evliyanın, şehitlerin, 
gazilerin, salih kulların yüzü suyu hürme-
tine bu feci akibetten kurtulmuş olacaktı...
Heyhat ki, tam on seneyi boşa geçirdi. On 
sene halka dayanarak, milletin desteği-
ni kazanarak hükümet sürdü ve buna 
rağmen Ayasofya’yı Camii yapmadı. Bu 
gafletinin cezasını feci şekilde gördü.
Adnan Menderes niçin asıldı biliyor 
musunuz?... Onu astıran endişelerden biri 
de şuydu: « - Bu adam Ayasofya’yı bir gün 
camii yapabilir... Temizlemeli... »
Yazıklar olsun...  Mâdem bu yüzden 
asılacaktı, keşke Ayasofya’yı cami yapıp da 
öyle asılmış olsaydı...
Şanlı tarihimiz boyunca biz Müslüman 
Türklerin daima bir Kızıl Elma’mız, bir 
hedefimiz, bir idealimiz olmuş ve bu 
kızıl Elma’yı ele geçirmek için cihat edip 
durmuşuzdur. Bugünün Kızıl Elma’sı 
Ayasofya Camii’dir. Ayasofya’yı muhakkak 
cami haline getirmeliyiz. 
Ayasofya’nın müze yapılışı tabîî ve mevzu 
hukuk kaidelerine aykırıdır. Ayasofya’nın 
müze olarak muhafazası gayri meşrudur. 
Bu hal adalete, kanunlara ve milli menfa-
atlerimize uygun düşmez. Hak bizim-
ledir. Ayasofya’yı müze olarak tutmakta 
direnenler suç işliyorlar. Millet ve tarih 
önünde sorumludurlar. Zümre demokra-
sisi dalavereleriyle daha ne kadar müddet 
bu camimizi müze olarak tutabilirler?.. 
Allah bilir. 
Bizler müslüman olarak hakkımızı 
aramaktan bir an bile geri durmayacağız. 
Hakkımızı vermezlerse bütün meşru 
yollarla kendimiz alacağız. 

Ayasofya – Allah’ın (C.C.) yardı-
mıyla – tekrar camii olacaktır.

Ayasofya bizimdir!
BAŞMAKALE

Mehmed Şevket EYGİ

Fatih Sultan Mehmet’in Şeyhi ve 
Mürşidi Akşemseddin Hazretleri                                                          

(Kuddise Sırruh)Fatih Sultan Mehmet hazretlerini 
Fatih yapan unsurların içinde onun 
mürşidi ve hocası Akşemseddin 
hazretleri mühim bir yer işgal eder. 
Gerçi, Padişah imanlı ve son derece 
dindar bir kimseydi. Kalbi Allah (C.C.) 
ve Resûl (S.A.) aşkı ile doluydu. Niyeti 
halisti. Ancak onu genç yaşında büyük 
manevi derecelere yücelten, ona bu ulvî 
aşk ve heyecanı üfleyen devrin büyük 
mutasavvıfı, büyük velisi Akşemseddin 
hazretleridir. 
İstanbul’un iki fatihi vardır; Biri Sultan 
ikinci Mehmed ise ötekisi gönüller 
sultanı mürşid-i kâmil Akşemseddin 
hazretleridir. 

Bu zat kimdir kısaca anlatmaya 
çalışalım: 
Milâdi 1389 senesinde Şam’da doğmuş, 
din tahsili görmüş, ayrıca tıp okumuş-
tur. Küçük yaştayken babasıyla birlikte 
Anadolu’ya gitmiş, orada yerleşmiştir. 
Şer’î ve aklî ilimlerde hale yükselen 
Akşemseddin hazretleri nihayet ilim-
lerin yüce kapısı olan tasavvufa gelmiş 
ve bu yolda da ilerleyebilmek için bir 
şeyhe intisap etmek istemiştir. Onun 
tasavvufa ve tarikata girişini Şekâyık-ı 
Numaniyye ve Solakzâde gibi ciddi 
kaynaklar şu şekilde anlatırlar: 
 Akşemseddin zamanının büyük velisi 
Hacı Bayram Veli’nin terbiye ve irşad 
halkasına girmeyi arzu etmektedir. 
Fakat, kendisini tereddüte sevk eden 
bir nokta vardır; Hacı Bayram Veli 
fakirlere, borçlulara ve mahpuslara 
yardım etmek için para kabul ediyordu. 
Ayrıca, yine bu maksatla para temin 
edebilmek için birtakım ağır ve süfli 
işlerde müritleri ile beraber çalışıyordu. 
Akşemseddin bu halk beğenmediği için 
zamanının diğer büyük bir şeyhi olan 
Zeynel Hafi’ye meyledip Halep’e gitti. 
Ona mürit olacaktı. Fakat şehre varır 
varmaz o gece bir rüya gördü: Boynun-
da bir zincir vardı. Zincirin ucu Hacı 
Bayram Veli’nin elindeydi. Anladı ki, 
şeyhi Ankara’daki o büyük zattır. Geri 
döndü ve Ankara’ya vardı.

O sırada Hacı Bayram Veli mürit-
leri ile beraber bir tarlada orakla ekin 
biçiyordu. O da onların arasına karıştı. 
Fakat, hiçbir iltifat ve alâka görmedi. 
Buna rağmen onlarla birlikte ekin biçti. 
İşler bittikten sonra sofralar kuruldu. 
Bu arada bir tarafta da köpekler için bir 
sofra hazırlandı. Herkes yemeğe oturdu 
fakat Akşemseddin’e «Buyur!» diyen 
olmadı. Hatasını bilen Akşemseddin 
gitti köpeklerin sofrasına ve karnını 
orada doyurmaya başladı. Onun bu 
tevazu ve itaati karşısında Hacı Bayram 
Veli hazretleri çok hislendi ve «Gel beri 
be köse beni çabuk avladın!» diyerek 
onu affetti ve müritliğe kabul etti. Pir 
ocağına bu suretle giren mürid kısa 
zamanda olgunlaştı, yüksek derecele-
re vâsıl oldu ve nihayet Hacı Bayram 
Veli hazretlerinin emirleriyle İstanbul 

fethine iştirak etti. 
Kendileri evliyaullahdan Şehabeddin 
Sühreverdî neslindendi. Risaletü’n-Nur 
ve Maidet’ül-Hayat adlı iki eseri vardır. 
Tarikata girmeden önce Amasya 
civarında Osmancık medresesinde 
müderrislik yapmıştır. 

***

İstanbul fethedildiği gün Padişah 
hazretleri maiyetiyle birlikte zafer alayı 
ile şehre girdiğinde yanında kuman-
danlarından, devlet adamlarından, 
muhafızlarından ve ordusundan başka 
hürmet ettiği hocaları da vardı.  Bunlar 
Akşemseddin, Akbıyık Sultan,  Molla 
Gürani, Molla Hüsrev gibi büyük zat-
lardı. Padişaha çiçek takdim etmek için 
yollara düşen Bizans kızları, hükümda-
rın bir delikanlı olduğunu ne bilsinler? 
Ellerindeki demetleri ak sakallı ihtiyara 
uzatıyorlar 

O da: Padişah ben değilim!  diye ya-
nındaki genç serdarı gösteriyor. Lâkin 
Fatih «Verin verin, padişah benim ama 
o benim hocamdır.» diyerek tebessüm 
ediyordu.

Hicret’in ilk asrında İslam ordusu ile 
İstanbul önlerine gelip orada vefat 
eden ashab-ı kiramdan Ebu Eyyub el 
Ensari’nin kabrini bulan Akşemseddin 
hazretleridir. Bugün dahi kendisinin 
elleriyle diktiği iki çınar orada durmak-
tadır. 
 Padişah kendisine fetihten sonra 
menkul ve gayrimenkul hediyeler ve 
ganimetler verdi. Ama o bunları son 
akçesine kadar dağıttı, bir kuruşunu 
bile almadı. O bu cihada dünya malı 
için iştirak etmemişti. 
Şehri aldıktan sonra Fatih hazretleri 
biraz da dünya işlerini bırakıp tasavvuf 
zevklerine dalmak istediyse de, şeyhi 
onun dünya nizamı ve cihad işlerini 
bırakmasına razı olmadı. Kendisini 
halvete koymadı. Sırf gönül zevklerine 
kapılmasına bırakmadı. Padişah çok ıs-
rar etti, yalvardı, sızıldandı hatta gazaba 
geldi. Şeyhin cevabı neticede şu oldu: 
«Şeyhlerin halvetinde öyle manevi lez-
zetler vardır ki, ona dahil olursan salta-
nat maltanat gözünden gider, her şeyi 
bırakırsın. Bu yüzden İslam devletinin 
işleri, müslümanların halleri bozulur. 
Hizmet ve cihadda geri kalırsın. Böyle 
yaparsak günahkar olur, Allah’ın ga-

zabına uğrarız. Benim sana nasihatım 
bulunduğun bu makamın gerektirdiği 
şekilde adaletle, insafla, doğrulukla 
hizmet etmendir. »

Şeyh hazretleri Fatih Sultan Mehmed 
ile ancak bir gece halvet olmuşlar, tâ 
sabaha dek zikir ve ibadetten sonra la-
zım gelen nasihatleri tekrarlayıp, sonra 
Padişah’ın bütün rica ve istirhamlarına 
bakmaksızın memleketi olan Göynük’e 
gitmişlerdir. 
Kader Murad’ın oğlu Mehmet’i hü-
kümdar etmişti. Bu vazifesi ona manevi 
zevkler denizine büsbütün dalmaktan 
men etti.  Gönlü zikir, taat, inziva ile 
meşgul olmak istiyordu fakat şeyhinin 
şu sözleri kulaklarında her an çınladı: 
« Siz kendinizi şair halk gibi zannetme-
yiniz. Memleketi düzeltmekten gayri 
nesne ile meşgul olmayınız. Memle-
ketin ahvali sizin ahvalinize tâbidir. 
Zira, sultanlar memlekete nispetle ruh 
gibidir... »

Şeyh Akşemseddin hazretleri müridi 
Fatih’i bırakıp gittikten sonra ona bazı 
mektuplar göndermiş, nasihat ve irşat-
larını eksik etmemiştir. Bu mektupla-
rından birinde şöyle diyor:  « Belanın 
en şiddetlisi peygamberlere, sonra 
evliyaya, sonra da halifeleredir. Siz pey-
gamberler ve veliler yolunda gittiğinizi 
büyük nimet biliniz ve hiçbir beladan 
elem duymayınız »  bu mektubunun 
diğer bir yerinde padişahın kendisine 
biâtını belirten şu cümleyi kullanıyor : 
« Ol ahitler ki Allahu Teâlâ ile bu fakir 
yanında vâki olmuştur, sakın ve sakın 
onu bozmaktan kaçınasınız.» 

Bir gün Fatih, veziri Mahmut Paşa’ya: 
« Bu pire hürmetim ihtiyarsızdır. Ya-
nında heyecanlanırım ve ellerim titrer. 
Diğer şeyhler yanıma gelince heyecan-
dan onların elleri titrer. » demişti. 
 İstanbul’un fethi sırasında Padişah 
neşeli ve sevinçli halini etrafındakilere 
şöyle açıkladı: 
« Ferah ki, bende görürsünüz, yalnız 
bu kale fethine değildir. Akşemseddin 
gibi azizin benim zamanımda olduğuna 
sevinirim ben.. » 

Onlar böyle veli ve Aziz kullardı. 
( Rahmetullahi aleyhim ecmain..) 

Kaynak: bu makalenin yazılma-
sında Samiha Ayverdi hanımefen-
dinin « Edebi ve Manevi Dünyası 
İçinde Fatih » adlı değerli eserin-
den istifade ettim. 

Ubeydullah
KÜÇÜK

Yazan:
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BÜYÜK
HİTABE

Üstad Necip Fazıl Kısakürek 

tarafından, MTTB’de mahşerî 

bir topluluk karşısında okunan 

tarihî hitabenin TAM METNİ

AYASOFYA
Necip Fazıl Kısakürek

       Gençler!
     Ayasofya üzerinde çok lâf ettik! Ama 
lâfta bile onu tasarruf edebilmiş mülkiye-
timiz altına alabilmiş değiliz!
       Bana öyle geliyor ki, yalnız mânâyı 
anlasak, yalnız onu yerine getirebilsek, 
Ayasofya’nın kapıları sabır taşı gibi çatlar, 
kendi kendisine açılır. İsterse açılmasın; 
ondan sonra herşey, küçük bir tatbikat 
işinden ibaret kalır.
        Biz kimden, neyi istiyoruz?
     Yemen’den Viyana’ya, Fâs’tan Kafkas-
ya’ya kadar en aşağı 10 milyon kilometre 
kare bir zemin üzerinde…Evet, böyle bir 
zemin üzerinde …Atalarımızın.. Ata der-
ken halimize bakıp başımızı döğdüğümüz 
nur insanların. tohum atarcasına her tarafa 
serptiği kubbelerden birini… 700 bin kilo-
metre kareye indikten ve bu halin ismine 
millî kurtuluş dedikten sonra… Evet bü-
tün bunlardan sonra…….. Toprağı kaybe-
dilmiş kubbelerden birini mi istiyorsunuz?
       İnsana gülerler!.. Herhangi bir yıldız da 
bu türlü iddialara girişen milletleri süre-
cek bir tımarhane olsa. bizi oraya sürerler.
     Âlemde, cüceleşmiş devlerin, eski rol-
lerini takınmasından daha çirkin bir tablo 
yoktur.
  - Cüceleşmeyeydin! Şimdi devin hakkın-
dan nasıl bahsediyorsun?
Derken, böyle insanlara ve milletlere!..
     Evet, sevgili gençler; bir manzumemde 
söylediğim gibi, kellerimizi tırnaklarımız-
la yerinden söküp iki diz kapağımıza yer-
leştirmenin ve sonra ikinci bir başla onu 
seyretmenin, kısaca ulvî nefs muhasebe-
sine girişmenin artık günü geldiğini kabul 
edelim ve avaz avaz haykıralım ki, bizi, şil-
tesi üç kıt’ayı kaplayan devi cüceleştirdiler. 
Sonra ona iki santim boy ilâve edip, Ba-
tı’nın bat pazarı veya bit pazarı elbiselerini 
giydirdiler. Peşinden de:
 -İşte sana lâyık (özgürlük) ve (uy-
garlık) budur! Dediler.
 Bu bakımdan Ayasofya… Bakın 
nedir bu bakımdan Ayasofya?
 Bizi bu hale getiren, annemizin 
Cennet kokulu başörtüsünü sarhoş kus-
muğuna bez diye kullanan, ahlâkımızı 
Paris’in dünya çapındaki (Şabane) kerha-
nesinden daha aşağı düşüren, millî kül-
türümüzü çöplüğe ve millî iktisadımızı 
kumarhaneye çeviren, zekâmızı maymun-
laştıran ve kalbimizi kanserleştiren, tarihî 
126 yıllık cereyanın kendi öz evimizde, yü-
zümüze kapadığı oda, ruh ve mukaddesat 
odamız… 
     Ayasofya budur!
     126 yıl boyunca, dışardan Batı emperya-
lizmasının, içeriden de onların sadık ajan-
ları sıfatıyle kozmapolitlerin, Yahudilerin, 
Masonların ve nihayet hepsinin birden 
ana sermayesi ve gönüllü fedaisi halinde 
idare ettiği bu cereyan, Ayasofya’yı müzeye 
çevirmekle, sağlık müzelerindeki balmu-
mundan frengili suratlar şeklinde, Türk’ün 
öz ruhunu müzeye kaldırmış oldu.
     Frenk kelimesinden gelen “Frengi” ismi-

ne dikkat ediniz! Türk’ün mukaddesatına 
Frengili bir surat gibi bakan bu insanlar-
dır ki, “frengi” mefhumunun ta kendisi-
dirler ve ciğerine kadar frengilidirler.
 Şimdi buradan saffet devrimize 
geçelim. Şairin!
 Şayestedir denilse.
 Âlem senin mezarın…
            Dedikten sonra!
                Hâlâ gelir zeminden
 Tekbir-i zâr-ü zârın…...
 Diye belirtmeğe çalıştığı; dâva 
ve gayesi bakımından Büyük İskender ve 
Sezar’ı oda hizmetçiliğine kabul etme-
yecek kadar üstün hükümdar, başbuğ ve 

(aksiyon) adamı Fatih, İstanbulu’u fethe-
dip onun kalbi Ayasofya’da namazını eda 
ettiği zaman, Cenubî Fransa’da kırılıp 
Viyana’da tekrar Batı’yı dişleyecek olan 
İslâm taarruz kıskacının mihver çivisini 
ele geçirmişti.
 Ayasofya işte bu incecik mildir, 
bu çividir, onu İslâm kıskacına yerleş-
tiren Fatih Sultan Mehmet’dir; ve eğer 
ondan sonra kıskaç kapatılmadıysa suç 
kapatamıyanlardadır. Fatih’e düşen se-
refse, eşirilir soydan değildir. Kendisin-
den sonra, Kanunî Sultan Süleyman gibi, 
iyi ve kötü arasındaki ayırıcı çizgiden 
başka bir şey olmayan meccanî ihtişam 
kahramanı karaların ve denizlerin yüce 
hakanına kadar süren muazzam (aksi-
yon) akışında en büyük hız payı, yine Fa-
tih’indir. Kanunî devrinde teşekkül eden 
büyük ahenk tablosunun unsurları Ebus-
suud Efendi gibi Şeyhülislâm, Sokullu 
gibi Sadrâzam, Bâki gibi şair, Sinan gibi 
mimar, ve Barboros gibi Amiral sadece 
ve sadece, Fatih’in hareket noktasına bu 
milli yerleştirdiği kıskaç yüzüsuyu hür-
metine yitirmiş büyükler…

 Tarihimizde, Fatih’ten başka her 
hükümdarın (aksiyon)u isterse vatana ek-
lediği toprak Fatih’inkinden bin misli fazla 
olsun, ulvî kemâl ve noksansızlık mânasına, 
tamam olmaktan uzaktır. Yalnız Fatih’dedir 
ki kendi zaman ve mekânına göre dâva he-
defini, muhteşem ve muazzam bir tamam-
lık içinde buluyoruz.
 İşte bütün bunları (Senbolize) 
eden, remizlendiren de Doğu ve Batı dün-
yalarının kavşak noktası, cihanın en büyük 
güzel beldesi İstanbul ve onun kalbi Ayasof-
ya…
 Salibin ağırlığından kurtarılıp 
hilâlın kanatlarıyla kendine gök kubbe yolu 

açılan böylece Yirminci Asır dünyasına 
gerçek medeniyet ve edebiyet mimarisinin 
ne olduğu ve onunla gösterilen Batı aklı ve 
Doğu ruhunu birleştiren, eski Bizans eseri 
ve artık yeni tekbir yuvası tarihi kubbe…
 Demek ki Ayasofya ne taş, ne çiz-
gi, ne renk, ne cisim ne de madde senfonisi; 
sadece mâna yalnız mâna…
 İstanbul’daki Süleymaniye, Edir-
ne’deki Selimiye, bunlara karşılık da Ro-
ma’da (Senpiyer) ve Paris’teki (Notrdam) 
bizde ve onlarda daha niceleri, maddî ve 
hattâ gayelerine bağlı mâna kıymeti olarak, 
Ayasofya’nın eşik taşına bile denk olamaz. 
Zira bunlardan herbiri kendi gayesinin tabiî 
şartları içinde tek taraflı olarak yükseltilmiş 
eser... Ayasofya ise bunların yanında bir kü-
mes bile olsa öyle bir nasibin sahibiki, ne 
madde, ne tek taraflı olarak mâna ölçüsüyle 
ona varmak kabil.. Ayasofya, bir mânanın, 
zıd mânaya taarruz ve onu zebun edişinin, 
bütün dünyada eşi olmayan âbidesi.
 Fatih Sultan Mehmet, bu hikmeti 
sezdi, ve Ayasofya’yı, İstanbul gibi misilsiz 
bir muhafazanın içinde, güneş çapında bir 

pırlanta gibi zapt ve feth etti.
 Tarihimizde daha nice zapt ve fetih ha-
reketinin kahramanı var; niçin hiçbirinin adı, 
hâs isim olarak Fatih değil?..
 İmdi:
 Biraz evvel işaret ettiğim gibi (İmper-
yum Romanum) dan üstün bir imparatorluğun 
dev adamı olan Türkü bin bir tarihî saik yüzün-
den cüceleştiriyorlar, 10 milyon kilometre ka-
relik bir servet ve nimet zeminini 700 bin kilo-
metre murabbaı ve fakir bir anavatan kadrosuna 
kadar indiriyorlar, fakat bütün bunlara rağmen 
Fatih’in o kadar maharetle yerine oturttuğu mili 
söküp atamıyorlar, çekip alamıyorlar. Zira İstan-
bul ve Ayasofya, muazzam nasibi icabı, anavata-
na bitişik ve onun içinde kalıyor, hiçbir şey ya-
pılamayınca da, dünyada hiç bir milletin başına 
gelmemiş bir felâkete yol açıyor.
 Ayasofya Türk’ün özevi ve anayurdu 
içinde güyâ Türk’lerin eliyle mânasından koparı-
lıyor, duvarlarından Allah ve Resûlûnün mukad-
des isimleri indiriliyor, iç sıvaları kazınıp putlar 
meydana çıkarılıyor ve hilâlden ziyade salibin 
faziletlerini ilâna memur bir müze, yani içinde 
İslâmiyetin gömülü olduğu bir lâhid haline ge-
tiriliyor. Artık o, basit bir taş yığındır. Öyle bir 
taş yığını ki sadece kendisinde kıyılan ulvî mâ-
nanın katillerini ilân ve ihtarla kalmıyor, üstelik 
her an salibin ağzından salyasını akıtıcı bir iştah 
telkiniyle, Türk’ün ruhiyle beraber maddesini, 
maddesiyle beraber de ruhunu Hıristiyanlık âle-
mine peşkeş çeken, “buyurun ne duruyorsunuz, 
gelin ve bizi esir edin!” diyen bir hava yaşatıyor. 
Ayasofya’nın hilâl hakimiyetinden uzaklaştırıl-
masıyla düşmana aşılanan gayret, bir ordunun 
harp plânlarını satmaktan beter bir tehlike ve 
suç belirtir. Eğer o kökünden traş edilse ve yıkıl-
sa  bir şey değil de, bu haliyle bütün bir milletin 
ve tarihi her an öldürüp yine dirilten ve tekrar 
öldüren bir felâket…
 Böylece Batı dünyasının bize içimizden 
içimizdeki ajanları vasıtasıyla yaptırdığını, yine 
Haçlılar yapabildi, ne Moskof, ne de Ayasof-
ya’nın gözü dönmüş şehvetlisi Yunanlılar…
 Milyonluk bir orduda bir emirle herkes 
silâhını kalbine dayayıp tetiği çekse ve intihar 
etse, bu emrin o orduya  vereceği zararı hangi 
düşman sağlayabilir?
 Ayasofya’nın kapatılması işte böyle ol-
muştur. Ve Türk tarihine, mukaddesatına, ru-
huna, ihanetlerin en büyüğü şeklinde meydana 
gelmiştir. Türk’ü İstiklâl Savaşından yoktan va-
rettiğini iddia eden bir zümre ve (klik) zihniyeti, 
Ayasofya ile, Türk Vatanını, göklerdeki asîl ve 
hakikî vatanıyla beraber satmıştır.
                Allah diyen bu millet mutlaka kalacak; 
ve kalacağına göre öteki dünyadakinden evvel 
bu dünyada hesap gününü açacaktır.
 Ayasofya, muayyen bir idare ve zihni-
yetin getirdiği, ruhî, ahlâkî iktisadî, idarî siyasî 
felâketler eliyle Batı dünyasına takdim edilen 
hediye kutusu üzerindeki piyonglu kordelâdır. 
Topyekûn şahsiyetlerini düşmana veren millet-
ler ise, hediye alanların nazarında hâkir ve zelil-
dir. İşte Kıbrıs dâvâsı!. O kadar Batılılaştığımızı, 
uygarlaştığımızı, özgürleştiğimizi, kendisinden 
olduğumuzu iddia ettiğimiz Batı’nın bize mua-
melesine dikkat etmiyor musunuz? Bizim, ken-
                       (Devamı Sahife 4 de)
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Yahya Kemal’in bir şaheseri:

Yahya Kemal’in aşağıya aldığımız yazısını okuyup da parçalanmayacak kalp, ağla-
mayacak göz, feryâd etmeyecek dil var mıdır?... Şâir bu makalesini 30 Mart 1922 
tarihli Tevhid-i Efkâr gazetesinde neşretmişti. O tarihlerde İstanbul yabancı işgali 
altındaydı. Müslümanlar kan ağlıyordu. Ama, işgal ve esaretin karanlıklarında 
parlıyan bir nur vardı ki, düşmanlar onu söndürmeye muvaffak olamamışlardı. Bu 
nur, imândı… Bu imânın sembolleri ise Ayasofya minarelerinde günde beş vakit 
küfür âlemine Tevhid-i haykıran ezanlar ile Topkapı Sarayı’ndaki Hırkayı Saadet 
dairesinde 400 sene hiç ara verilmeden gece gündüz okunan Kur’an’lardı. İşte 
mütarekenin acı günlerinde o ezanlar ve Kur’anlar şâire birer ümid kaynağı olmuş-
lardı. Madem ki Ayasofya’da ezan Hırka-yı Saadet dairesinde Kur’an okunuyordu, 
o halde henüz herşey bitmemişti… Evet 1922’de dış düşmanların işgali altındaki 
İstanbul’da bir Türk şairi Ayasofya’daki ezanlarla; hiç dinmeyen Kur’anlarla avunup, 
müteselli oluyordu. Ne yazık ki, aradan yarım asır geçtikten sonra, şu sözde hür 
ve müstakil olduğumuz devirde bizler Ayasofya minarelerinden ezan, Hırka-yı 
Saadet dairesinden Kur’an sesleri duyamıyoruz. Demek ki, bu hâl işgalden de 
beter, esaretten de kötü! Elli sene önce İstanbul’umuzu işgal eden dış düşmanları-
mız bizim imânımıza dokunmamışlardı. Ayasofya’daki ezanları susturamamışlar, 
Hırka-yı Saadet’teki Kur’an’ları dindirememişlerdi. Bu ne büyük felakettir ki, işgal 
kuvvetlerinin yapmadığını, yapamadığını kurtuluştan sonra yapmışlar… Sakar-
ya’nın, Dumlupınar’ın, Kars’ın şehidleri şimdi mezarlarında kan terliyorlar. Onlar 
Ayasofya’daki ezanlar, Mukaddes Emanetlerin başındaki Kur’anlar susturulmasın 
diye ölmüşlerdi…

Bir çok günlerimi Ziya Gökalp ile 
konuşarak geçirdim. Diyarıbekir’in bir 
hârika olan bu oğlu konuştuğu zaman 
istikbâlin muhayyel bünyânını kuran 
dev gibi bir mimara benzerdi; İlk Müs-
lümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler 
gibi bânî idi; mâzîye arkasını çevirmiş 
sâbit bir bakışla yalnız istikbâle bakar-
dı. Mâziye karşı dâüssılamı harâretle 
söylediğim bir gün dedi ki:

Harâbisin harâbâtî değilsin,
Gözün mâzîdedir âtî değilsin.
     
Ben de mâzînin kulağıma fısıldadığı bir 
sesle cevap verdim:

Ne harâbî ne harâbatîyim,
Kökü mâzîde olan âtîyim. 
dedim.
    
 Bir cevaptan başka ciddî mânâsı 
olmayan bu sözde sonraları hissettim 
ki, küçük bir hakîkat varmış. Mütâre-
keden sonra mâzîye karşı dâüssılam 
arttı. Kendimi avutmak için tek başıma 
İstanbul’da geziniyordum. Bu şehirde 
geçen beş asırlık hayâtımızın safhalarını 
birer birer hissettikten sonra gönlüm 
bir merhalede tevakkuf etti. Fatih’in 
Edirne’den İstanbul üzerine yürüdü-
ğü 857 senesinin bahârını hissettim. 
Edirne’den İstanbul üzerine o yürüyüş; 
yirmi iki yaşında bir çocuk olan o Fâtih; 
Kostantaniyye fethine dâir bir hadîs’in 
müjdesini hisseden o asker; târihin 
en büyük faslını açmağa gelmiş olan o 

EZAN VE KUR’AN

ejder gibi toplar; Gelibolu’dan gelen o 
binbir yelkenli beyaz donanma; hâsılı 
o safha kalbimde canlandı. Elli yedi 
gün süren süren muhâsarada ihtiyar 
Ak Şemseddin’in kocamış bir kartal 
gibi kollarını açarak top gürültüsüne 
karışmış bir sesle: <<Yâ Müfettihe’l-es-
vâb!>> diye bağırdığı tepelerden surlara 
baktım. İhtiyar Karaca Bey’in Rumeli 
askerlerini yıldırım gibi boşaltarak 
kırdığı Edirne Kapı ve Tekfur Sarayı 
burçlarının üstünde oturdum. Zağanos 
Paşa’nın elli yedi gün Türk hamlesiyle 

yıkmağa çalıştığı Eğri Kapı ve Haliç ku-
lelerini gezindim.  Yedikule’den Eyüp’e 
kadar Türk ordularının bir sel gibi taş-
tığı uzun yolda yürüdüm. Topkapı’dan 
Edirnekapı’ya kadar giden büyük sûrun 
orta kapısından şehre girdim. 
     Rûmî Mayıs’ın yirmidokuzuncu Salı 
sabahı şafak sökerken, fetih askeri ilk 
defâ buradan girmiştiler. O şafak vakti-
ni, o müthiş mahşeri, 857 seneden beri 
İslâm’ın muntazır olduğu o sabahı, o 
büyük saatleri, o coşkunluğu, o sevinci 
bütün kalbimle hissettim. 

     Fâtih’in büyük tabutunun cephesin-
de duran destârı, Bellini’nin meşhur 
resmi kadar canlı bir tasvirin vehmini 
veriyordu. Fakat bu gördüğüm rü’ya 
mâziydi. Birgün Ayasofya minâre-
sinden ezan okunduğunu işittim. 857 
senesinin o sabahından beri asırlarca 
günde beş defâ okunmuş olan bu ezan, 
hâl-i vakiîdi. Bu ezanı dinlerken Fâtih’i 
asıl mânâsıyle ilk defâ idrâk ettim!
     Yine bir gün pâdişahlarımızın Top-
kapı Sarayı’nda Revan Köşkü’nü ziyâret 
ediyordum; uzaktan Kur’an okunuyor-
du, yavaş yavaş sese doğru yaklaşırken 
nereden geldiğini ziyâretimde rehber 
olan zâta sordum. Dedi ki: <<Hırka-i 
Saâdet Dâiresi’nden geliyor.>>
     Peygamberimizin hırkasını sakladı-

ğımız Cennet gibi yeşil bir odanın türk-
kârî penceresi önünde durduk. İçerde 
iki hâfız vardı. Biri ellerini kavuşturmuş 
gözlerini yummuş oturuyordu, diğeri 
diz çökmüş müsterîh ve yüksek bir sesle 
okuyordu, rehberime sordum: <<Hır-
ka-i Saâdet önünde Kur’an ne zaman 
okunur?>> dedi ki: 

<<Dört asırdan beri her saat! geceli 
gündüzlü.>>
     
Yavuz Sultan Selim’in Hırka-i Saâdet’i 
Mısır’dan getirip bu odadaki mevkiine 
koyduğundan beri kırk hâfız nöbetle 
Kur’an okur. Türk târihinde bir dakika 
bile buradaki Kur’an sesi kesilmemiştir. 
     
Gezintilerimde bir hakîkat keşfettim. 
Bu devletin iki mânevî temeli var-
dır: Fâtih’in Ayasofya minâresinden 
okuttuğu ezan hâlâ okunuyor! Selim’in 
Hırka-i Saâdet önünde okuttuğu Kur’an 
ki hâlâ okunuyor!
     
Eskişehir’in, Afyon Karahisar’ın, 
Kars’ın genç askerleri, siz bu kadar 
güzel iki şey için döğüştünüz! 

                                             (Yahya Kemal)

dimizi, kendimizden saymamız 
pahasına Batılı bizi, asla kendi-
sinden saymıyor. O ne Doğulu, ne 
de Batılı, bu makallit ve bulamaç 
insanı asla benimsemiyor; ve ismini 
taşıdığı (Greko-Lâtin) medeniyetinin 
piçleşmiş uzvunu, sefil Yunan’lıyı 
şımarık çocuğu halinde her ân tatmin 
ve bize tercih etmekten başka birşey 
düşünmüyor. Büyük İngiliz şairi Lord 
(Bayrın) in Türk’lere karşı Yunan 
İstiklâl çarpışmalarında öldüğünü ve 
Yunan topraklarında yattığını bilme-
yen diplomatlarımız, hâlâ selâmeti 
Türk’ün öz şahsiyetinde değil, Batılıya 
Batılı görünmek özenişinde arıyor.
   Hayır! Batılıdan, sığıntısı olmak 
yoluyla sağlanabilecek hiçbir himaye 
mevcut değildir. Biz bu kafayla git-
tikçe de başımıza daha neler geleceği 
görülecektir.
   Bütün bu mânalar Ayasofya’ya bağ-
lı… Daha neler ve neler!. Türk İstiklâl 
savaşının ruhuna leke düşürenler, o 
ruha ve onun müsbet temsilcileri-
ne rağmen, kazanılmış bir İstiklâli 
topyekûn tersine çevirme yoluna 
girmişlerdir.
   Belirttik ki, kendi öz mukaddesat ve 
tarihini kendi öz yurdunda maskara 
edenlere, o mukaddesat ve tarihin 
düşmanları hürmet etmez, tiksintiyle 
bakar. İşte, dünyada ve dış politikada 
yüzümüze kapanan kapılar bunun 
için kapanıyor.
   Doğrudan doğruya bunun için 
olmasa da dolayisiyle bunun için.. 
Şahsiyetsizliğin ceremesi… Bunun 

içindir ki, Avrupa, köküne kadar şahsiyet hey-
keli İkinci Abdülhamid Hana hürmet ediyordu. 
Avrupa imparatoru (Vilhelm) siyaseti ondan 
öğrendiğini söylüyor ve Prens (Bismark) tam bir 
Abdülhamid düşmanı olduğu halde, onu, asrın en 
büyük siyaset dehası diye gösteriyordu. Eğer Ab-
dülhamid’e, Ayasofya’yı müze yapması karşılığında 
bütün dünya hazinelerini vereceklerini söylese-
ler nefretle reddeder, imparatorluğunu elinden 
almakla tehdit etseler son damla kanına kadar 

akıtmakta tereddüt göstermezdi. İnkârcı (Volter) 
in Allah’ın sevgilisine ait piyesini Fransız tiyat-
rolarında Fransız devleti marifetiyle kaldırtan, 
yoksa bunun harp sebebi olacağını Fransa hükû-
metinin suratına çarpan ulu hakan Abdülhamid 
Han’dan başka kim olabilmiştir? O Abdülhamid 
Han ki, bunca ordusundan yalnız bir tanesiyle 
bir kaç gün içinde Atina kapılarında görünüver-
miş ve küçücük bir Yunan şımarıklığını, onlara 
Ayasofya’dan bahsettirmek yerine (Akropol) 

önlerine ordugâh kurmakla cezalandırmıştı. Şimdi 
o Yunan’lı baykuş gözlerimizi üzerimize dikmiş, 
birinde Ayasofya, öbüründe Rumelihisarının 
hayali İstiklâl Savaşındaki küstahlığından beter 
bir nefs emniyeti içinde dikilip duruyor da, biz de, 
onun iki gözünü birden çıkaracak (enerji) den eser 
görünmüyor.
   Sebep?
   Çünkü Ayasofya’nın kapılarıyla beraber ruhumu-
zu kilitlediler. Her mânâ, her hikmet, her münase-
bet Ayasofya’ya bağlı……

   Ayasofya açılmalıdır. Türk’ün bahtıyla beraber 
açılmalıdır.
   Ayasofya’yı kapalı tutmak mânâda bütün ca-
mileri kapalı tutmaktır. Çünkü onların hepsi bir 
mânanın mekânıdır – Ayasofya ise ruh…
   Ayasofya’yı kapalı tutmak Yunanlıya <<Ben 
yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!>> 
demekten farksızdır.
   Ayasofya’yı kapalı tutmak, Birleşmiş Millet-
lerde Afrika’nın yamyam devletlerine kadar 
aleyhimizde rey verdirip kendileri müstenkif 

geçinen batılılara <<Artık benim hayat hakkım 
kalmadı!>> demektir.
   Ayasofya’yı kapalı tutmak, bu toprağın üs-
tündeki 30 milyon ve alttaki 30 milyar Türk’ün, 
semâları tutuşturan lânetine hedef olmaktır.
   Ayasofya’yı kapalı tutmak Allaha sövmeğe, 
Kur’an’a tükürmeğe, Türk tarihini kubura 
atmaya, Türk iffetini kirletmeğe, Türk vatanını 
satmaya denk bir suçtur.
   Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilmem!
   Fakat Ayasofya açılacak!.. Türk’ün bu vatanda 
kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar Ayasof-
ya’nın da açılmayacağından şüphe edebilirler.
   Ayasofya açılacak!.. Hem de öylesine açılacak 
ki, kaybedilen bütün mânalar, zincire vurulmuş 
masumlar gibi onun içinden fırlayacak!.. Öy-
lesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük 
etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde 
ele geçecek… Ayasofya açılacak!.. Bütün değer 
ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası 
mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki 
gerçek miyarları çerçeveleyici bir kitap gibi 
açılacak…
   Allah tarafından mühürlenmiş kalblerin 
mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mü-
hürlemeğe yeltenip de hiç bir şey yapamadığı, 
günden güne kabaran akınını durduramadığı 
ve çığlaşacağı günü dehşetle kolladığı mukad-
desatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak…
   Ayasofya’yı artık önüne geçilemez bu sel 
açacak…
   Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağ-
sın… Sel yakındır.



29 MAYIS 1970 BUGÜN GAZETESİ FETİH VE AYASOFYA İLAVESİ SAYFA: 5
Bu Gazete Ayasofya Dergisi Ekibi Tarafından Dijitalleştirilmiştir. Emeği Geçenler;  Abdulsamed Erdal, Büşra Kotan, Büşra Zişan Erol, Derya Paçal, Görkem Gündüz, Harun Yakarer, Hazal Sezgin, 
Mehmet Ali Yafez, Mehmet Burak, Merve Taştan, Muhammed Said Çimen, Mücahit Aymaz, Nesrin Yılmaz, Nuray Kaçar, Pipin Yusmar Yusuf, Recep Terler, Yusuf Emre Şen, Zehra Toprak, Zehranur Öztürk.

Fatih’in Gayesi

Fetih Sabahında
I s t a n b u l

Kahraman ve aslî ceddimiz Fatih Sultan 
Mehmed Han hazretleri bundan 517 yıl 
önce İstanbul’u fethetmişlerdi. İnsanlığı 
karanlıktan aydınlığa çıkaran Büyük 
Kurtarıcı, Yüce Peygamberimiz’in 
(S.A.)  << İstanbul elbette feth oluna-
caktır. Onu fetheden kumandan ne iyi 
kumandandır. Onu fetheden askerler ne 
iyi askerlerdir. >> beşaretli haberinde 
öğülen başbuğa ve hak erlerine gönül-
den dualar ve selâmlar olsun! İstanbul 
asırlarca, İslâm – Türk âleminin 
Kızılelması olmuştu. Fatih Sultan 
Mehmed Han orayı zaptettikten sonra 
Kızılelma Rim Papa yâni Roma şehrine 
intikal etti. Büyük Hünkâr, bir Yahudi 
dönmesi olan Yakup Paşa tarafından 
zehirlendiği son seferine, kimbilir, 
belki de Roma’yı fethetmek amacıyla 
çıkmıştı…
FÂTİH’İN GAYESİ
Fatih, İstanbul’u cihangirlik hırsıyla 
veya zenginliğine tamaen değil, fakat 

sadece << İlâ-yı kelimetullâh>>  için 
feth etmişti. Fatih’in hayatından aldı-
ğımız şu fıkra, yaptığı bütün işlerde, 
onun baş gayesinin Allah yolunda 
yürümek olduğunu açıkça göstermek-
tedir.  Osmanlı devletinin ilk asırları 
hakkında en sahih bilgiler ihtiva eden 
Neşrî Tarihinde Fatih’in Trabzon seferi 
esnasında vuku bulan şöyle bir hadise 
anlatılmaktadır:
FÂTİH DİYOR Kİ…
<< Şöyle rivayet ederler ki, ne zaman ki 
Sultan Mehmed Koyulhisar’ı feth etti, 
ondan sonra Erzincan tarafına yürüdü.  
Bunun üzerine Akkoyunlu beyi Uzun 
Hasan, annesi Sâre Hatun’un yanına 
Çemişgezek Beyi Şeyh Hasan’ı kattı, 
elçilikle Sultan Mehmed’e gönderdi.  
Bunlar dahi gelip Bolgar dağı yanında 
padişahla buluştular.  Gayet iyi arma-
ğanlar getirdiler.
Padişah armağanları kabul edip, bunla-
ra gayet iyi tâzimler etti: Uzun Hasan’ın 

anasına <<ana>> deyip, Şeyh Hasan’a 
<<baba>> dedi ikisini dahi yanına alıp, 
Trabzon’a doğru gitti. Bolgar dağına 
çıktılar, Trabzon tarafına iner oldular.  

Bu dağ bir sarp dağdır ki, Padişah ekser 
yerlerde piyade yürüdü. Bunun üzerine 
Sâre Hatun Padişah’a şöyle dedi:
<<Hey oğul, bu Trabzon için bunca 
zahmetleri çekmek neden?>>  Padişah 
cevap verdi ki  << Ana, bu zahmetler 
Trabzon için değildir, belki bu zahmet-
ler Allah içindir. Zira elimizde İslâm 
kılıcı vardır. Eğer bu zahmeti ihtiyar 
etmezsek bize Gazi demek lâyık olmaz. 
Ve hem yarın Hak Hazretlerinin hu-
zurunda yüzümüz kara çıkar. >> dedi.  
Elhâsıl hemen Trabzon’un üzerine 
yürüdüler. >>
ECDADIMIZDAKİ İMÂN
İşte dedelerimiz bu imânla muvaffak 
olmuşlardı.. Aradan 517 sene geçtikten 
sonra bir de şu günkü hâlimize baka-
lım:  Sinsi düşmanlar tarafından kıskıv-
rak bağlanmışız da çoğumuzun haberi 
bile yok. Ayasofya’da ezanlar susturul-

muş, vicdanlara kilit vurulmuş. Fatih’i 
zehirleyen dönme Yakup Paşa’nın 
(Jacobo Maestro) torunları herşeyimi-
ze hâkim olmuşlar.  Bizans hortlamış, 
bütün rezaletiyle, sefahatiyle cemiyeti-
mizi telvis ediyor. Minarelerimize çan 
takmak, mihraplarımıza put koymak 
için çalışan misyonerler, Türk’ün ezelî 
düşmanı olan Moskof ’un borusu-
nu çalan kuduz komünistler, bütün 
dünyayı el altından sömüren Mason 
emperyalizmi ve içimizde türeyen 
sütü bozuklar Fatih’in büyük mirasını 
elimizden almışlar.
Türk halkı!.. Aklını ve imânını 
yitirmemiş olan Anadolu çocukları.. 
Sizlere hitap ediyoruz:
− Fethin şu 517’ci yıldönümünde 
olsun uyanınız. Bizans hortlaklarını, 
siyonistleri, kızıl baykuşları saf harici 
edecek hamle bu uyanıştan doğacak-
tır. 

Neşrî tarihinde şöyle yazılıdır:  
“Trabzon seferi esnasında Fatih’in 
ordusunda bulunan Sâre Hatun 
padişaha dedi ki:  
(Hey oğul  bu Trabzon için bunca 
zahmetleri çekmek neden?) Padişah 
cevap verdi:  (Ana, bu zahmetler 
Trabzon için değildir, Allah içindir. 
Zira elimizde İslâm kılıcı vardır. 
Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek 
bize gazi demek lâyık olmaz. Ve 
hem yarın Hak Tealâ Hazretlerinin 
huzurunda yüzümüz kara çıkar.)”

      YAZAN: RUZNÂMECİ

Deniz gülüyor,
Kıyı gülüyor,
Kara gülüyor,
Ve bütün İstanbul gülüyor bu sabah..

Başka türlü doğmuş güneş
Hoş bir neş’e var bu biçimde
Fütursuz uçuyor kuşlar
Tarifsiz sevinç dolu içimde.

Ilık bir Mayıs sabahı bu,
Deste deste ışık, kucak kucak hürriyet
Gönüllere taht kuran başbuğu
Hürmetle göğsüne basıyor memleket.

Zafere bayrak olmuş Ayasofya
Işık ışık adalar,
Nur yağıyor her yere
İslâma susamış bu diyarda 
Nice gönüllerin duası var.

Artık mes’ut uyusun Eyüp Sultan,
Bayram yapsın Âlem-i İslâm,
Vurulsun şerefe mehter
Okunsun Ayasofya’da ezan
Allahuekber, Allahuekber!..

Hafiften esiyor rüzgâr
Bak sadece Ulu Hakan,
Allah’ın nusreti üstünde
Muhammed’den (S.A.) Fâtih’e selâm var.

                                                                               SEZAİ ŞENSÖZ

.

BASIN HAYATIMIZDA YERİ 
DOLDURULAMAYAN MERHÛM 
ÜSTAD PEYAMİ SAFA’NIN BU 
YAZISINI SÜTUNLARIMIZA 
ALIRKEN, KENDİSİNE HAK’TAN 
RAHMET DİLERİZ.

Ayasofya
Ezanın çana karşı en büyük zaferi, 
beş yüz küsür sene evvel, kiliseden 
camii haline getirilen Ayasofya mina-
relerinden <<Hayyâ-lel-felâh sesleri 
yükseldiği zaman ilâhî ifadesine kavuş-
tu. Bu sesler devam ettiği müddetçe, 
Hıristiyanlık âleminde İstanbul’u yeni-
den ele geçirmek hayali ancak delilerin 
rüyâsına girebilirdi. Çanakkale harbleri, 
bu şehri fethetme teşebbüslerinin akıl 
dışı maceralar olduğunu gösterdi.

Fakat Ayasofya minarelerinden 
ezan sesleri kesilince, Ortaçağ artığı 
ihtiraslar kabarmağa başladı. Bu defa 
İstanbul’a Çanakkale Boğazından değil, 
Türk’ün tarih şuuruna çaktırmadan, 
iğfalin lâstik pabuçlariyle sessizce ve 
hırsızca girmek hayalleri doğdu. Başta 
UNESCO olmak üzere, milletlerarası 
kültür teşekkülleri; vasıtasiyle Ayasofya 
semtinde bir (Citè Historique = Tarih 
köşesi) vücuda getirmek teşebbüslerine 
girişildi. ÜNESCO Paris merkezinin, 
bir zamanlar İdare Heyetinde bulun-
duğum milli komisyona kadar intikal 
eden gayretlerinde bizantinologların 
tesiri başta geliyordu. Komisyonda 
teklifi reddettirmeye muvaffak olduk. 
Fakat merkez ısrar ediyordu.
Bu teşebbüse muvâzi olarak bir de, 
Ayasofya ve civarını Vatikan gibi 
serbest ve müstakil bir bölge halinde ve 
Patrikhaneye bağlı bir ruhanî mer-
kez şekline sokma gayretleri devam 
etmektedir. Bu gaye için İskenderiye 
Patrik’inin İstanbul’a geldiği, Yeşilköy 
Hava Meydanında Rum metropolitle-
riyle konuştuğu malûmdur. Gazeteler 
bu metropolitlerin hava meydanına 
dini libaslariyle ve Türk kanunlarına 
aykırı olarak gittiklerini de yazmışlardı. 
Patrik buradan Moskova’ya uçtu ve 
İstanbul’daki temasının neticelerini 
Moskoflara sundu. Sovyetlerin de 
desteklediği bu plânın, İstanbul’u gayr-i 
askerî tertiplerle ele geçirmenin ilk 
merhalesi olduğu muhakkaktır.

Din mücadelelerinin sona erdiği bir 
dünyada yaşadığımıza inanmak bir gaf-

lettir. Kıbrıs dâvasında da Ortodokslu-
ğun oynadığı büyük rol gözönündedir. 
Ayasofya’nın müze hâline getirilmesi, 
Hıristiyanlığın İstanbul üzerindeki 
emellerini bertaraf etmiştir. Bilâkis 
cesaretini arttırmış, kışkırtmış ve 
azdırmıştır. Geçenlerde Atenagoras’ın, 
Patrikhaneyi kendi muhafızlarıyle ko-
rumak için giriştiği teşebbüsler de aynı 
cüretli plânın adımlarından biriydi.

Ayasofya’nın tekrar câmi haline gelme-
sini isteyenlerin emellerini yobazca bir 
hayal sanmak da gafletlerin gafletidir.  
Fatih yobaz değildi. Hıristiyanlığa ver-
diği imtiyazlar bunun delilidir. Fakat 
Ayasofya minarelerinden yükselecek 
ezan sesinin bu şehirde İslâm – Türk 
hâkimiyetini ebedileştireceğini biliyor-
du.  Beş asır sonra torunları arasında 
bunu unutanların bulunabileceğini 
tahmin edemezdi. 

Fâtih Ayasofya minârelerinden 
yükselecek ezan sesinin bu şehir-
de İslâm – Türk hâkimiyetini ebe-
dileştireceğini biliyordu. Beş asır 
sonra torunları arasında bunu 
unutanların bulunabileceğini tah-
min edemezdi.
                 PEYAMİ SAFA

Babamla beraber tekrarlıyayım:

Giranhâb-ı gafletsin ey kavm uyan,

Uyan, belki devr-i makûs olur.

Ezanken bu sesler uyan, korkarım, 

Vatan bir taningâh-ı nakûs olur,

Bizi rûh-i pâk-i Muhammed bile,

Görür Arş-ı Âlâda me’yus olur.

Uyan, artık ey halk, tâkey sükût!..

Bu samtın sonu bank-i efsûs olur.

                     (İsmail Safa)

<<Zeh_i avn-i lillah alındı Stanbul.>> (Bu fetih tarihini Talibî Mehmed Efendi söylemiştir.Hat:
Hamid Bey)
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Fatih’in Vakfiyesi ve Ayasofya

FATİH SULTAN MEHMET DİYOR Kİ:
  <<YERLER VE GÖKLER DEVAM ETTİĞİ MÜDDETÇE BENİM 
VAKFETTİĞİM AYASOFYA CÂMİİNİN VAKIF ŞARTLARINI 
KİMSE DEĞİŞTİREMEZ, BOZAMAZ. KOYDUĞUM ŞARTLA-
RIN MUHAFIZI ALLAH’TIR. AYASOFYA KIYAMETE KADAR 
CÂMİİ OLARAK VAKFEDİLMİŞTİR. BUNU ALLAH’A ÂHİ-
RETE  ALLAH’IN HEYBETİNE İNANAN HİÇBİR YARATIK 
- SULTAN OLSUN, HÂKİM OLSUN, MÜTEGALLİBE OLSUN 
- DEĞİŞTİREMEZ. VAKIF ŞARTLARINI KİM DEĞİŞTİRİR-
SE ALLAH’IN, MELEKLERİN, BÜTÜN İNSANLARIN VE LÂ-
NET EDENLERİN LÂNETLERİ ONLARIN ÜZERİNE OLSUN 
… ONLAR HİÇBİR ZAMAN HAFİFLEMEYEN AZAB İÇİNDE 
BULUNSUNLAR.YÜZLERİNE BAKAN VE ONLARA ŞEFAAT 

EDEN HİÇBİR KİMSE BULUNMASIN.>>

BİZANS ÇÖKERKEN: 
MEDENİYET Dünyası İstanbul’daki 
ve çevresindeki Bizans tarihinin mi-
marî âbidelerini Türklere borçludur. 
Eğer Bizansın can çekişme devri 
(koma hali) biraz daha uzasa idi, 
ayakta tek bir Bizans âbidesi kalma-
yacaktı. Başta AYASOFYA olmak 
üzere hepsi yerlere serilecekti.
    Bir devlet çökerken bütün 
kıymetleriyle yıkılır. Geniş sınırlı 
Bizans devleti avuç içi kadar küçük 
bir üçgen kale duvarları içine 
hapsolmuştu. Yeter derecede askeri 
yoktu, parası yoktu. Fen ve sanat 
adamları, mimarları yoktu. Âbide 
mahiyetindeki bütün eserler harıl 
harıl yıkılıyordu. Jüstinyen’in açılış 
töreninde Hz. Süleyman’a : 
    <<Ey Süleyman senin mâbedini 
geçtim!>> diye bağırdığı Ayasofya’sı 
harap bir halde idi. Ayakta duramı-
yordu. Bizans imparatoru Fatih’in 
babası İkinci Murad’a müracaat etti. 

Tamir için mimar istedi. Ali Neccar 
isminde bir mimar gönderildi. Bu 
Ayasofya’ya bir çok payandalar 
vurdu, ana kubbesini çökmekten 
kurtardı. Rivayete göre nasıl olsa 
Türk’lerin eline geçeceğine inandığı 
bu mâbedin kıble tarafındaki bir 
payandasını da bir minare küpü 
şeklinde yapmıştır. 
    Fatih İstanbul’u alır almaz perişan 
ve harap mimari eserleri kurtarmak 
için, büyük emek ve para harca-
mıştır. Bizans’tan arta kalan kilise, 
manastır, havra gibi harap âbideleri 
câmi, mescid, medrese, imarethane 
ve tekke gibi ibadet, irfan ve sosyal 
yardım müesseseleri halinde yaşat-
mak için muzaffer kumandanları 
arasında bir yarış açtı. Fatih, hepsi 
de yerlere serilmek üzere olan altı 
kiliseyi câmiye, imarete ve medre-
seye çevirmiştir. Ayasofya bunların 
başında gelir.
MİMARİ ESERLERİN İHYASI
    FATİH, yıkılan Bizansın abidele-
rini, kendisinin ve fetih arkadaşları-
nın nasıl kurtardıklarını ve bunların 
ömürlerini nasıl uzattıklarını, 
vakfiyelerinde uzun uzun anlat-
mıştır. Topkapı sarayında, Hazine 
Kütüphanesinde, 1825 numarada 
kayıtlı bulunan 149 sahifelik kitap 
halinde Arapça vakfiyesinde şehrin 

ibadet, bilgi, sosyal yardım ihtiyaç-
larını karşılamak için nasıl çalışıl-
dığı pek açık görülüyor. Vakfiyeden 
öğrendiğimize göre, fetih sırasında 
Ayasofya her tarafından kötü ve 
tufeylî binalarla örümcek ağı gibi 
sarılmıştı.

    Vakfiyenin girişinde, tescil eden 
kadı, Fatihi yeryüzünün en büyük 
sultanı, yüce hâkanı, milletlerin diz-
ginlerini ellerinde tutan en âdil ve 
âlim hükümdarı, kerem ve sehanın 
yüceliklerine çıkmış kendisine itaat 
edilmesi, eserlerinin kıyamete kadar 
iyi saklanması vâcib olan bir halifesi 
olarak gösterdikten ve Sultan Os-
man’ın yedinci <<dedesi>> oldu-
ğunu kaydettikten sonra bir şairin 
Arapça dört mısrasını yazıyor. Bu 
mısralar dilimize şöyle çevrilir: 
    <<Dediler ki, Ebü-l Feth Os-
man’dandır.
     Ben onlara dedim ki:
     -  Ömrüme yemin ederim ki, 

asla öyle değildir. Lâkin Osman 
ondandır. 
    Nice babalar vardır ki, şeref 
sahibi oğulları onlara üstün 
olmuştur: 
    Allah’ın Rasûlü (Hazreti-i 

Muhammed) in Adnan’dan yüce 
olduğu gibi.>>
FATİHİN ÜNVANLARI: 
     Vakfiyede Fâtih için bunlardan 
başka tam dört sahife halinde, cid-
den lâyık olduğu mübarek vasıflar 
sıralanmıştır.
      Ben de bazılarını alıyorum.
<<Müminlerin emiri, müslüman-
ların önderi, gazilerin ve mücahid-
lerin efendisi, âlemlerin Rabbinin 
teyidile müeyyed; MENNAN olan 
Allah’a güvenen; din, dünya, devlet, 
hilâfet ve saltanat göklerinin güneşi; 
feth ve nusret babası; Arap ve Acem 
hükümdarlarının efendisi; Beni 
Asferin boyunlarını yeşil kılıciyle 
vuran, siyaha ve kırmızıya sultan 
olarak gönderilen, bazan kılınciyle, 
kargısiyle, bazan mukni delillerle, 
hikmet ile, tatlı sözlerle insanları 
Allah yoluna çağıran, muarızlariyle 
en güzel şekilde savaşan, bu suretle 
İslâm dinini teyid eden.>>
AYASOFYA’NIN 
YERİ
    FATİH, vakfiyesinde vakfettiği 
Ayasofya’yı sınırlandırırken, ma-
bedin o günkü durumu pek güzel 
anlaşılıyor. Vakfiyesinde mabed 
(Nefis ilise) şeklinde geçer.
    Mâbed, yeni Sultanî Kale civa-
rındadır. Doğusunda Sultanî Kilise 

Kıble tarafında umumî yol, İsmail 
oğlu Ahmedin, İlyas oğlu Musanın, 
Azatlı Abdullah oğlu Yusuf ’un, Ahî 
Mahmud oğlu Hasan’ın binaları, 
Ayasofya imamının otu 
Ali’nin, Dellâl İshak oğlu Mus-
Ali’nin, Dellâl İshak oğlu Mus-
tafa’nın yapıları ve saatçı Hacı Meh-
medin oğlu Hamzabâl’ın oturduğu 
Sultanî Kilise ve Kuzeyinde Ayasof-
ya ile medresenin arasındaki üstü 
kapalı yol, Çelebi Sultan Mehmed’in 
kızı Selçuk Hatun’un mülkü vardır. 
Ayasofya’ya ayrıca 25 kadar dükkân 
yaptırılmıştır.
    Fâtih Ayasofya’nın kuzeyine  
<<Tetümme>>  dediği iki katlı 
muhteşem bir medrese, Kuzey Batı 
tarafına da bir mektep yaptırmıştı. 
Bu mektepte yalnız yetim çocuklar 
okuyacaktı. Fetih şehidlerinin ço-
cukları… Eğer yetim çocuk olmaz-
sa, buraya yoksul kişilerin çocukları 
alınacaktır.
CUMHURİYET 
DEVRİNDE AYASOFYA
    Ayasofya’nın Kıble tarafında 
bize kadar gelen bir kilise daha 
vardı. Fâtih’in medresesi bize kadar 
gelmişti. Benim tavsiyemle burası 
<<Kimsesizler Yurdu>>  haline 
getirilmişti.
    Bizansperestlerin, Ayasofya 
etrafında Türk ve İslam mimari 
eserlerini bırakmamak hususun-
daki şiddetli ve korkunç saldırıları 
neticesinde bu eşsiz Fâtih yâdigârı 
bir papaz olan Profesör Şinayder’in 
yeraltı araştırmaları için İstanbul 
Müzeler Umum Müdürü Aziz Ogan 
zamanında yıktırılmıştır.
    Yeri gelmişken burada şunu da 
önemle kayd etmek isterim:
    << Eski eserlere saygı göste-
rin!>>  diyen ve vicdan hürriyetine, 
İslâm’ın istediği çapta müstesna 
bir yer veren, vakfiyesinde (halife) 
olarak tavsif edilen Fatih, Ayasofya 
mozayıklarına el sürdürmemiştir. 
Salipler bile olduğu gibi duruyordu. 
Sultan Abdülmecid zamanında sa-
lipler çiçek haine getirilmiş tasvirle-
rin üstü kapatılmıştı. Fatih yadigarı 
bu eşsiz mozayıklar son otuz sene 
içinde tehlikeli bir surette hırpa-
lanmış, ömürleri ve mukavemetleri 
azalmıştır.
SICAK EKMEKLERLE AÇILAN 
SALİPLER:

VİTEMOR isminde Amerika’lı bir 
papaz, salipleri ve tasvirleri açmak 
için çok iptidai ve tehlikeli bir iş 
yapmıştır. Kapanmış mozayıkların 
önlerine perdeler çekerek sabaha 
yakın müzeye arabalarla gelen sıcak 
ekmekleri mozayıklara yapıştırıp 
çekmek suretiyle bunları açmıştır. 
Mütehassısların anlattıklarına göre 
bunu yaparken de mozayıkların 
bina ile olan iltişakları bozulmuştur. 
Mozayıkların az bir zaman sonra 
dökülmelerine müsait bir durum 
hazırlamıştır.
    Vitemor bu işi çok gizli yapardı. 
Ben gazeteci olarak uzun bir takip-
ten sonra bunu öğrenmiş ve Son 
Posta gazetesinde tehlikeyi geniş 
muhite tanıtmıştım.

 Fâtih’in İkinci Selimin, Mimar Si-
nan’ın göz bebekleri gibi saklayarak 
bize kadar yirminci asır medeniye-
tine kadar getirdikleri Ayasofya son 
30 sene içinde büyük ve korkunç 
taarruzlara uğramıştır. Minarele-
rinden ezan sesleri kesilmiş, minare 
şerefelerinde nurdan bilezikler 
halindeki çırağları söndürülmüş, 
içi müflis dükkanları gibi soyul-
muş, yekpare seccadeleri gelişigüzel 
makaslarla kesilerek şuraya buraya 
dağıtılmıştır. İçine mürtedliğin 
kasvetli ve kara ruhu getirilmek 
istenmiştir.
TÜRKÇE VAKFİYE 
    Fâtih’in Türkçe vakfiyesinde 
Ayasofya’nın ve altı kilisenin câmie 

tahvil edilerek kıyamete kadar böyle 
kalmaları Allah’tan niyaz olunurken 
şöyle söyleniyor:

<<Yıktı hezar bütgedeyi mescid 
eyledi

Nakûs yerlerinde okuttu ezan
ları>>

Vakfiyeyi tescil eden kadı burada şu 
mânâya gelen Arapça bir beytinde 
şöyle yazar: 
    <<Onun daha bir çok himmet 
eserleri vardır ki, en büyüklerinin 
bile sonu yoktur. Onun en küçük 
himmeti Dünyadan büyüktür.>>
    Bundan sonra İstanbul’da yaptırı-
lan câmi, mescid, medrese, mektep, 
han, hamam, kervansaray, bedes-
ten.. vesaire sayılmaktadır.
50 KİŞİLİK KADRO
    Fâtih vakfiyesinde yalnız Aya-
sofya Camiinin hizmetine tam 50 
kişilik muazzam bir kadro tahsis 

etmiştir. Bunlar şunlardır:
1 İmam,
1 Hatip,
9 İyi Sesli Hafız,
20 Kur’an Okuyan,
1 Tehlilci,
1 Tehlilciler başkanı,
6 Müezzin, 
1 Muarif,
1 Muvakkit
   1 Müfettiş 
1 Noktacı
4 Kayyum.
    Bunlardan başka devamlı tami-
ratını yapmak için mimar, suyolcu, 
kurşuncu gibi fen ve sanat adamla-
rına da iş ve hizmet vermiştir.
    Fâtih Ayasofya’yı sağlam ve te-

miz bir ibadethane halinde tutmak 
için böyle geniş bir kadro vermişti, 
yanındaki medresesinin ve mekte-
binin hocaları, kalfaları, mu’idleri 
ve diğer müstahdemleri bu yekûna 
dahil değildir.
    Müze halindeki mâbedin kadrosu 
buna nazaran hiçtir. Ayasofya Câ-
mii büyük ve kalabalık kadrosu ile 
yirminci asrın son karışına kadar 
pırıl pırıl tertemiz bir halde gelmiş-
ti. Artık alnına irtidat yaftası asmak 
istiyorlar.
FATİHİN VAKFİYESİ
Fatih İstanbul’u aldıktan sonra ca-
miye çevirdiği kıyamete kadar cami 
olarak kalmasını şart koştuğu ve 
Arapça vakfiyelerinde <<El Kenised 
– ün – nefiset – ül – mevsûmeti bi 
Ayasofya’’ (6) şeklinde vasıflandır-
dığı Ayasofya’yı yanına yaptırdığı 
medreseyi ve megtebi yaşadı-

<<EY SÜLEYMAN SENİN MÂBEDİNİ GEÇTİM!>> DİYEN JÜSTİNYEN’İN AYASOFYA’SINI: DİN, 
DÜNYA, DEVLET, HİLÂFET, VE SALTANAT GÖKLERİNİN GÜNEŞİ OLAN FATİH YERLERE SE-
RİLMEK ÜZEREYKEN YENİDEN İHYÂ ETMİŞTİ. HIRİSTİYANLIĞIN VE MÜSLÜMANLIĞIN KUT-
SAL MABEDİ OLAN AYASOFYA 20. NCİ ASRIN SON YARISINA KADAR PIRIL PIRIL VE TERTE-

MİZ BİR HALDE GELMİŞTİ. ŞİMDİ İSE ALNINA İRTİDAT YAFTASI ASMAK İSTİYORLAR...

    RESSAM Bellini’ye göre Fatih 
Sultan Mehmed. (Yağlı boya tab-

losunun aslı İngiltere’dedir.)

İbrahim Hakkı
KONYALI
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Fatih Sultan Mehmed’in Dinî ve
Manevî Tarafı

ğı müddetçe kendisi idare edecektir. 
Yâni mütevelliğini kendisi yapa-
caktır. Ölümünden sonra tevliyet 
en iyi erkek evladına geçecektir. 
Bu, nesiller boyunca böyle devam 
edecektir. Arapça vakviyenin tevlit 
şartlarını tesbit eden satırlarını 
dilimize çeviriyorum:
 <Mütevelliliği, aziz ruhu kendisine 
arkadaşlık ettikçe nefsi için şart 
koşmuştur. Allah onun ömrünü 
uzun ve geniş etsin. O’nu bütün 
afetlerden korusun.(Amin)
<< O, Ayasofya’yı ve yeni tesisle-
rini dilediği gibi idare edecektir. 
İsterse verdiği vazifeleri, maaşları 
ve taysisleri arttırabilecek, dilerse 
indirecektir. Bunu da nefis kiliseyi 
(Ayasofya’yı) çok iyi istediği gibi 
yönetmek için yapacaktır. Doğu 
ve Batı sultanları üzerine gölgesi 
uzanan bütün halka nimetleri ve 
iyilikleri serpilen Sultan ömrünü 
tamamlayıp Rabbine yükseldiği 
zaman Ayasofya’nın mütevelliği 
nesiller ve kuşaklar boyunca en iyi 
erkek evladına verilecektir. Allah 
onların şerefli vârislerini kıyamete 
kadar eksik etmesin. Ama Bâki 
ancak Sâmed olan Allah’tır. Her 
şey Fânidir. Evlâdından ve torunla-
rından hiç kimse kalmazsa, o vakit 
bu saltanat makarrına hakim olan 
ve memleket tahtına oturan kişi, 
benim mütevelliyetimi üstüne ala-
caktır. O, Ayasofya’nın koyduğum 
şartlara göre idaresini, dindar, her 
cihetle kendisine güvenilebilir, mü-
tevelliliğe nezarete ehil bir kimseyi 
bu işe memur edecektir.>>
     Allah’tan başka her şeyin fenâ 
bulacağına inanan ve cami olarak 
vakfettiği Ayasofya’nın kıyamete ka-
dar böyle devam etmesini sağlamak 
için kanunî müeyyedelerin hüküm 
süremediği zamanları da gözönüne 
alan büyük Sultan, vicdanlara mü-
racaat ve şartlarını yerine getirme-
yenlere inkisar ediyor.

AYASOFYA KIYAMETE 
KADAR CAMİDİR:

Biz Arapça vakfiyenin bu kısmını da 
dilimize çeviriyoruz:
<< Yerler ve gökler devam ettiği 
müddetçe benim vakfettiğim şeyin 
(Ayasofya’nın) bu vakfiyemde koştu-
ğum şartlarımı kimse değiştiremez, 
bozamaz. Koyduğum esaslar birer 
kanundur. Bunların bir tek noktasını 
kimse ne eksiltebilir, ne çoğaltabilir. 
Bunları yapmak Allah’ın haram kıldığı 
şeylerdendir. Koyduğum şartların 
ve esasların muhafazacısı Allah’tır. 
O Allah ki, Levhin, Kalemin, Arşın, 
Kürsi’nin yerlerin ve göklerin hâlıkı ve 
muhafızıdır.
>> Nefis kilise (Ayasofya) kıyamete 
kadar cami olarak vakfedilmiştir. Bunu 
Allah’a ahirete, O’nun heybetine inanan 
hiçbir yaratık – Sultan olsun, hakim 
olsun, bir mütegallibe olsun – değişti-
remez. Vakıf şartlarını kim değiştirirse 
Allah’ın, meleklerin, bütün insanların 
ve lânet edenlerin lâneti onların üzerine 
olsun.. Onlar hiçbir zaman hafifleme-
yen azâp içinde bulunsunlar. Yüzlerine 
bakan ve onlara şefaat eden hiçbir 
kimse bulunmasın. >>
Fatih İstanbul’u aldıktan sonra bir zey-
tin ormanlığı halinde bulunan Bizans’ın 
eski akropolünün( Sarayburnu’nun) 
yerine yeni sarayını (Topkapı Sarayını) 
yaptırırken de eski ve harâp patrikhâne-
nin eşiğindeki Ayairini kilisesi sarayını 
kuşatan sûr içine almıştır. Vakfiyesinde 
bu kiliseye Fatih, <<Kenise-i Sultaniyye 
= Padişah kilisesi >> diyor.
Ayairini kilisesi sultanî vasfına layık bir 
hale gelmiş ve sonra burası Osmanlı 

Devletinin bir cebhânesi haline geti-
rilmiştir. Burada eski ve tarihi silâhlar, 
devlet yâdigarları, harp ganimetleri, ki-
taplar, mübarek emanetler de saklanır-
dı. Burası Osmanlı imparatorluğunun 
bir hazinesi, yeni deyimle bir müzesi 
idi. Ayairini kilisesi, Türklerin İstan-
bul’da ilk askeri müzeleri idi. İkinci 
Cihan Harbine kadar da müze idi.

KORKUNÇ TAHRİPLER:

Ayasofya’yı kilise ve Ayairini’yi 
patrikhâne yapmak isteyen Bizanspe-
restler, korkunç mason teşkilatı İkinci 
Cihan Harbinde askeri müzeyi buradan 
çıkartmışlar senelerce Niğde’nin harap 
ve rütubetli kilise bodrumlarında İslâm 
ve Türk eserlerini çürüttükten sonra da 
Türk’ün mâzisi ile, tarihi ile, dini ile, 
güzel gelenekleriyle alâkasını kesmek 
için İstanbul’a getirdikleri müze eşya-
sını Maçka silâhhanesinin bir sarnıç 
halindeki bodrumlarına ve sonra eski 
Harbiye Mektebinin bir spor salonuna 
arttırmışlar. Maksatları eski ve tarihi 
eserleri yok etmek suretiyle Türk’ün 
diniyle, mukaddesatıyla, eski eserleriyle 
bağlarını koparmaktır.

ȘİMDİ ahirete göçmüş olan bir 

Hariciye Vekili, bir ara İstanbul’daki 
Rum ekaliyetinin reylerini partisine 
kazandırmak için Ayairini’yi patriğe 
vâdetmişti. Ben bunu şiddetli bir seri 
yazımla millete duyurabilmiştim. 
Ama göçebe halinde bulunan askeri 
müzeyi bir türlü buraya getirtememiş-
tim. Hâlâ bomboş durmaktadır. Bi-
zansperestler (eski vaadlarını tutmuş 
olmak için burasını boş tutuyorlar.)

Askeri müzemizi çürütüyorlar.. Pat-
rikhâne varlığını kurtaran ve bugüne 
kadar yaşamasını sağlayan Fâtih’in 
hârim-i ismetine, sarayın içindeki 
Sultanî kilisesine göz koymaktan çe-
kinmiyorlar. Orasını patrikhâne, Aya-
sofya’yı da kilise yapmak hususundaki 
ham hayâllerinden vazgeçmiyorlar.

<<Hergün>> gazetesinin sahibi ve 
başmuharriri Sayın Faruk Gürtun-
ca Atina’dan birçok Yunanca kitap 
getirtmiştir. Bunların arasında Yunan 
mekteplerinde okutulmak için yazıl-
mış <<Ayasofya ve Bizans>> adlı bir 
kitap da vardır. Yunanlar çocuklarına 
<<Bizans’ı alacağız, Ayasofya’yı kilise 
yapacağız!.>> diyorlar.

Fatih vakfiyesinde Sultani kilisesini bu 
hale getirenlere de lânet ediyor.

1- Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinden mü’min ve 
müslim bir kişiydi.

2-İtikadı sağlamdı. Günde 5 vakit namaz kılmak 
suretiyle hakiki bir müslüman olduğunu gösterirdi.

3-İslâm dininin farzlarını yerine getirmekten başka, 
nâfile ibadetlerle de meşgul olurdu.

4-Çok zengin bir batınî ve manevi yaşayışı vardı. 
Kendisi zamanın padişahı idi. İnsanlar ona biat 
ederlerdi. Mü’minlerin emiri idi. Fakat, kendisi de 
mürşidi olan Ak Şemseddin’e biat etmişti.

5-Zikr, tesbih ve evrad ile meşgul olur. Allahu 
Teâlâ’yı unutmazdı.

6-Bütün niyeti, çalışması, emeli sadece ve sadece Al-
lah’ın rızasını kazanmak gayesine matuptu. Dünya sal-
tanatı şan, şeref ve ikbal için hareket etmemişti. Yâni 
ihlâs-ı tam sahibi idi.

7-Din alimlerine son derece hürmet ederdi. Nasihatleri-
ni dinlerdi. Her işte onlara danışırdı.

8-Tarikat ve maneviyat büyüklerini, evliyaullahı çok se-
verdi. Onları kendisine rehber bilirdi. Her zaman duala-
rını isterdi.

9-Bir tek kanun tanırdı: İslâm Şeriati. Devletini bu ka-
nuna göre idare eder, buna aykırı hiçbir şey yapmazdı.

10-En büyük rehberi âhir zaman Peygamberi Muham-
med Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem’di. O’nun yolun-
dan gider, O’nun sünnetine riayet ederdi. O’nun şefaatini 
kazanmak en büyük emeli idi. Önderi O’ydu.

11- Dar görüşlü bir kavmiyetçi, unsuriyetçi değildi. 
Ümmetçiydi. Bütün insanlığın Resûlullah’ın bayrağı al-
tında tek bir ümmet halinde toplanmasını isterdi.

12- İslâm ilimlerinin öğrenilmesine ve yayılmasına çok 
ehemmiyet verdi. Aklı, fikri Şeriat ilimlerinin neşredil-
mesi idi. Bu uğurda üniversiteler, kütüphaneler, mektep-
ler kurdu; İslâm âleminin her yerinde büyük ulema ve 
meşayihi İstanbul’a davet etti. Ve onlara geniş imkânlar 
tanıdı.

13- Adalete çok ehemmiyet verirdi. En küçük köyeler-
de bile kadılar Allah’ın(C.C) Kitabı, Resûlullah’ın (S.A) 
Sünneti ve fırka-i Naciye fıkhı ile icra-yı adalet eyler-
lerdi. Fatih kendisi dahi Şeriat mahkemesi huzurunda 
muhakeme edilmiştir. Zamanında kimseye haksızlık 
edilmezdi.

14- Doğu, Batı demez; ilim ve hikmet neredeyse arar ve 
memlekette yayılmasını temin ederdi.

15- Şiirlerinden birinde <<İmtisal-i câhidû fillah oluptur 
nîyyetim...>> diyerek en büyük emelinin Allah yolunda ci-
had etmek olduğunu belirtmiştir.
16- Ehl-i kitaba zulmetmemiş, İslâm Şeriat’nın çerçevesi 
dahilinde onlara hürriyet, emniyet vermiş, adaletle mua-
mele eylemiştir.

17- O devirde hilâfet müessesesi çok zayıflamıştı. Mı-
sır’daki halife bir gölgeden ibaret kalmıştı. Halbuki za-
manın hilafete lâyık en dindar, en bilgili, en alim devlet 
reisi Fatih Sultan Medmed idi. Bu yüzdendir ki, kendisine 
<<Halife>> sıfatını verenler de olmuştur.

18- Din ilimlerini öğrenmişti. İyi Arapça bilirdi. Kıymetli 
eserlerin hepsini kütüphanesine toplamıştı. En sevdiği şey 
ilmi toplantılar tertiplemek ve âlimleri konuşturmaktı. Sık 
sık üniversiteye gider, din âlimlerini ve din talebelerini teş-
vik ederdi. Bu esnada başına ilmiye sarığı geçirir, sırtına 
hoca cüppesi giyerdi.

19- Son derece mütevâzi idi. İstanbul’u fethettiği gün 
zafer alayı ile Ayasofya’nın önüne vardığı zaman atından 
yere inmiş ve yerden toz toprak alarak başına dökmüştü. 
Bununla nefsine ders vermiş, <<sakın gururlanma, sen 
topraktan yaratılmış ve yine toprağa döndürülecek bir 
kulsun>> demek istemişti.

20- İstanbul’u fethettiği zaman 23 yaşında idi. Ama mâ-
nen kamil idi. Çünkü Allah dostlarını dost tutmuş olanla-
rın irşadlarına kulak vermişti.

21- Küçük yaşından ta vefatı anına kadar taat, ibadet, 
adalet ve cihad ile meşgul bulunmuştu. Son olarak hedefi-
ni sadece kendisinin bildiği bir sefere çıkmış, fakat orduyu 
hümayun Gebze çayırında konakladığında, aslen Jakobo 
Maestro adlı bir yahudi olan, sonra yalancılıktan müslü-
manlığı kabul edip Yakup Paşa sıfatıyla Fatih’in yanına 
sokulan Venedik casusu bir hain tarafından zenirlenerek 
şehadet şerbetini içmiştir.

22-Doğu Roma imparatorluğunun başşehrini aldıktan 
sonra gözü Batı hıristiyanlığın merkezi Roma’da idi. Sal-
tanatı zamanında İtalya yarımadasının Cenubundaki Ot-
ranto’yu zapt etmişti. Gayesi Papalık merkezini de ele ge-
çirmekti. Belki de son seferi bununla ilgili idi. Ne çare ki, 
mel’um bir yahudi onu zehirledi.

23-İstanbul halkı Osmanlı padişahlarının büyüklerini 
son derece tazim eder ve kendilerinde yedi evliya kudreti 
görür. Doğrusunu Allah Teâlâ bilir, bizler bu büyük İslâm 
padişahını evliyaullahdan sayarız. Kendisine rahmet oku-
ruz ve kabrinin İstanbul’umuzu şereflendirdiğine inanırız.

24- Fatih Sultan Mehmed Hazretleri Ayasofya’yı câmi 
yapmışlar ve kıyamete kadar câmi olarak vakfetmişlerdir. 
Vakfiyesinde: <<Benim bu camimi camilikten çıkaranlar 
Allah’ın meleklerin ve bütün insanların lânetine uğrasın-
lar ve şiddetli azaba maruz kalsınlar..>> diye beddua eyle-
mişlerdir. Vakfiyedeki bu satırlar O’nun kerahmetine birer 
delildir.

25- Fatih Sultan Mehmed ve O’nun zamanındaki âlimler, 
sâlihler, âbidler, gaziler hep öldüler, baki âleme geçtiler. 
Sonra başka nesiller geldiler, onlar da öldüler. Böylece ne-
siller nesilleri kovaladı ve nihayet şimdi içinde yaşadığımız 
devir geldi. Bu devir ne kötü bir devirdir ki, Ayasofya câ-
milikten çıkarılmış, minarelerinde ezan susturulmuş, 500 
sene mü’minlerin secdeye vardıkları o temiz mabedde şim-
di frenk turistleri ve mürted dinsizler gezer olmuştur!...

Allahın mü’min ve müslim kullarına rahmet olsun. Za-
limlere ise binlerce lânet. Elhamdu lillahi Rabbil alemin... 
Vesselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala 
alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain... Vesselamu ala cemi’il 
müslümin...

Yazan: M. Ş. E. 
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GENÇ  HÜKÜMDAR
Cesur, iyi kalpli ve şâir bir hükümdar 
olan Osmanlı padişahı İkinci Murad 
1451 yılı Şubatının beşinci günü gözleri-
ni hayata yumdu; yerine henüz yirmi bir 
yaşındaki oğlu şehzade Mehmed geçti.
II.Mehmed o devrin yüksek hocaların-
dan ders almış, babasının sağlığında bir 
müddet hükümdarlık yapmış, Mani-
sa’da altı sene valilik ederek idarecilikte 
tecrübe sahibi olmuş bir gençti; bir kaç 
dil biliyordu, şâirdi, âlimdi, askerliğe ve 
silâhlara dair teknik bilgilere sahipti.
Osmanlı Devleti Anadolu’da Konya ve 
Sivas’a; Rumelide ise Tuna, Sırbistan 
Arnavutluk ve Mora’ya kadar yayılmıştı; 
Bizans imparatorluğunun merkezi olan 
İstanbul henüz fethedilmemişti; bu şe-
hir, Marmara ile Karadenizi birleştiren 
Boğaz üzerinde olduğundan ve Osmanlı 
devletini ikiye ayırdığından Türkler için 
her zaman tehlikeliydi; nitekim Varna 
savaşından evvel Bizanslılar Türk or-
dusunun Asya’dan Avrupaya geçmesi-
ne mâni olmuşlar ve II.Murat Ceneviz 
gemilerine Boğazın bir yakasından 
diğerine geçmek için her asker başına 
bir altın lira vermek zorunda kalmıştır.
Osmanlı devletinin selâmeti ve daha 
ziyade genişlemesi Bizans’ın fethedil-
mesine bağlıydı; Sultan Mehmed pa-
dişah olur olmaz bu işe en kısa zaman-
da mutlaka başarmak kararını verdi. 
BİZANSIN  DURUMU
Milâdın 395 senesinde kurulan Doğu 
Roma İmparatorluğu yedinci asır-
dan beri Doğu’dan Arapların, İran-
lıların ve Türk’lerin, Batıdan da 
Hunlar’ın, Avarların, Bulgarların, Ve-
nediklilerin hücumları yüzünden çok 
zayıflamıştı; imparatora bağlı olan 
topraklar İstanbul ve civarındaki bir-
kaç kasabadan, Burgaz ve Vasılıkoz ka-
lelerinden, Midilli, İmroz gibi bir kaç 
küçük adadan, Atina civarı ile Mora 
yarımadasının iç kısımlarından ibaret. 
Bizanslılar Ortodoks mezhebindeydiler; 
Katoliklerin başkanı olan Papayı tanımı-
yorlardı; bunula beraber imparatorlar 
Avrupa devletlerinin yardımlarını sağ-
lamak için her iki mezhep mensupları 
arasında bir birlik kurulmasına çoktan-
beri çalışıyorlardı. Son Bizans imparato-
ru XI. Kostantin bunu başarmıştı ve Pa-
panın vekili İstanbul’a gelmek üzere idi. 
İstanbul şehri bakımsızdı; nüfusu 
ikiyüz binden daha azdı; fakat sur-
lar çok sağlamdı ve bunların tamir-
leri için kiliseleri bile yıkarak taş-
larından faydalandıkları olmuştu.
İstanbul şehri, kara tarafı Haliçte Ay-
vansaray’dan Marmara kıyısında Ye-
dikule’ye kadar uzayan ve diğer ta-
rafları denizle çevrilmiş olan üçgen 
üzerindeydi; yüksek, kalın ve sağlam 
surları vardı; hele kara tarafındaki sur-
lar çok sağlamdı ve hücumla aşılmak 
imkânı yoktu; çünkü evvelâ on metre 
derinliğinde ve yirmi metre genişliğin-

de su dolu bir hendek vardı; hendeğin 
iç tarafında ise sırasile bir duvar, onbeş 
metre yüksekliğinde kale duvarları, ay-
rıca yirmibeş metre yüksekliğinde daha 
sağlam kale duvarları vardı; kalınlıkla-
rı sekiz on metreyi bulan bu duvarlar 
boyunca kırk elli metre aralıkla çok 
sağlam ve kuvvetli kaleler yapılmıştı. 
Şehre denizden büyük bir hücum yap-
manın imkanı yoktu, karadan hücum 
için de evvelâ hendeği doldurmak son-
ra surları top ateşile yıkmak lazımdı.
İLK  TEDBİRLER:
Sultan Mehmet tebrik için gelen ec-
nebi elçilere iyi kabul gösterdi. Avru-
pa’daki komşularile anlaşmalar yaptı, 
hattâ Bizans İmparatoru adına gelen 
kardeşi Dimitriyos’a nazik davrandı. 
Süleyman Çelebinin torunu olup İm-
paratorun yanında bulunan şehzade 
Orhan için senede üçyüz bin akçe ve-
receğini söyledi. Sonra Anadolu’ya 
geçti, vakit vakit Osmanlı devletini ra-
hatsız eden Karaman hükümdarı İbra-
him Bey üzerine yürüdü. İbrahim Bey 
kaçtı. Sultan Mehmet Konya’ya girdi. 
Daha sonra İbrahim Bey itaatini bil-
dirdi, kızını padişaha verdi ve affedildi. 
Bu sırada Bizans İmparatoru, şeh-
zade Orhan için verilen paranın iki 
misline çıkarılmasını istedi, aynı za-
manda paranın vaktinde ödenme-
diğinden şikâyet etti. Sultan Meh-
met bu isteğin cevabının Edirne’de 
verileceğini söyledi. Edirne’ye varınca 
da hiçbir şey vermiyeceğini bildirdi. 
Sultan Mehmet 1452 Martının sonla-
rında vakitile Yıldırım Bayazidin yap-
tırdığı Güzelcehisara geldi; Boğazın en 
dar noktası olan karşıdaki yamaçların 
kendisine verilmesini İmpatarordan is-
tedi; imparator oraların Cenevizlere ait 
olduğu cevabını verdi. Sultan Mehmet 
beraberindeki askerleri, iki bin duvarcı 
ile dört bin ırgadı karşıya geçirdi; orada 
bir hisar yaptırmağa başladı. İmpara-
tor bu hareketi protesto etti. Ve Sultan 
Mehmed, onun elçilerine şu cevabı 
verdi: <<Babam Varna savaşına gider-
ken Boğazdan karşıya geçmesine mani 
olduğunuz için buraya bir kale yaptır-
mağa karar vermişti; ben o kararı yerine 
getiriyorum. İmparatorunuza söyleyiniz 
ki; şimdiki Osmanlı Padişahı, evvelki-
lere benzemez. Gücümün yettiği yer-
lere, onların emelleri bile varamaz!>>
Hisarın inşası işinde Padişah ve vezirler 
bile ırgat gibi çalıştılar ve dört ay sonra ta-
mamlandı; toplar ve muhafızlar kondu. 
Bizans İmparatoru şehirdeki Türk-
leri hapsettirdi; kapıları ördür-
dü, savunma tedbirlerine hız verdi.
Sultan Mehmet Ağustos ortalarında Bi-
zans hendeklerini ve surlarını gözden 
geçirdi. Eylülün birinde Edirne’ye dön-
dü. Turhan Beyi bir süvari kolordusu ile 
Mora Despotları üzerine gönderdi, on-
ların Bizansa yardım etmelerini önledi.
HAZIRLIKLAR:
İstanbul surlarının yıkılması için her 

şeyden evvel ağır toplara ihtiyaç vardı; 
Türkler ilk defa 1389’da Birinci Koso-
va savaşında top kullanmağa başla-
mışlardı; topçulukta ustaydılar. Sultan 
Mehmet İstanbul’un plânını elde etti, 
kuşatma plânını yaptı, büyük toplar 
döktürülmesi için mühendis Saruca 
ile mimar Müslihüddin’e emirler verdi. 
Bizans İmparatorundan dilediği kadar 
para almadığı için Sultan Mehmet’in 
hizmetine giren Macar topçusu Urban 
da onlara katıldı, bunlar tarihte misli 
görülmemiş olan 6374 santim çapında 
dört top döktüler; yapılan denemede 
bu toplardan biri 600 kiloluk bir gül-
leyi bir mil uzağa attı. Türlü çaplarda 
bir çok ağır toplar daha döktürüldü. 
Sultan Mehmet piyade ve süvari kuv-
vetlerini yeniden teşkil etti; çoğu kü-
çük gemilerden mürekkeb olmak üzere 
büyük bir donanma meydana getirdi. 
Bu sırada Bizans imparatoru Kostantin 
Dragazes de surları kuvvetlendirdi, ku-
lelere toplar yerleştirdi, Halicin ağzında 
Sarayburnundan Galata’ya kadar ara-
lıklı sallarla bağlı olan zinciri gerdirdi; 
elleri silâh tutan herkesi silahlandırdı, 
ambarları erzakla doldurdu. Avrupa 
devletlerinden imdat istedi. Papanın ve-
kili Kardinal İzidot İstanbul’a geldi Aya-
sofya’da kavgalı münakaşalardan sonra 
bir âyin yaptı, böylece Ortodoks ve Ka-
tolik kiliselerinin birleştiği ilan edildi; 
halbuki Rum’ların çoğu: <<İstanbul’da 
Kardinal şapkası görmektense Türk sa-
rığı görmeyi tercih ederiz!>> diyorlardı.
İstanbul’a Venedik’ten, Cenova’dan 
Papa’dan ve daha başka hükümetler-
den, gemilerle askerler de geliyorlardı.
TARAFLARIN  KUVVETLERİ:          
1453 senesi Ocak ayı sonlarında Türk 
ordusu Edirne’den çıktı; elli çift öküzle 
çekilen büyük toplarla birlikte İstanbul’a 
hareket etti; asker sayısı 160.000’di ayrıca 
dervişler, tacirler, sanatkârlar ve her çeşit 
satıcılar da vardı. Meşhur hocalar, şeyh-
ler padişahın yanında bulunuyorlardı.
Beşyüz davul be binbeşyüz zurna çalı-
nıyordu; büyük İslâm Peygamberinin 
(S.A.S) verdiği müjdenin artık ha-
kikat olacağına herkes imân etmişti. 
Türk Ordusu 6 Nisan’da İstanbul önü-
ne ulaştı. 7 Nisanda küçük toplar ate-
şe başladı; ağır topların ve askerlerin 
plâna göre yerleştirilmeleri 11 Nisan’a 
kadar sürdü; çoğu ufak olan üçyüz 
Türk gemisi Bizans surları önünden 
geçerek Beşiktaş kıyılarında ve Bal-
ta limanında demirledi. Padişahın 
çadırı Topkapı ile Edirne kapısı ara-
sındaki Maltepe üzerine kuruldu.
Müttefik Hristiyan kuvvetleri çoğu mi-
lis olmak üzere 80000’den aşağı değildi; 
donanma ise 26 büyük galerdi bunlar 
arasında Fransız ve İspanyollar da vardı.
İLK  HÜCUMLAR:
Nisanın onaltıncı günü büyük toplar-
dan biri parçalandı, etrafındakilerin 
bir çoğu öldü; Sultan Mehmet bütün 
gece düşündü ve ertesi gün topların 
her atımdan sonra yağlanmasını em-
retti, bir daha böyle bir kaza olmadı.
Türk’lerin attıkları her mermi surlarda 

mühim tahriplere sebep oluyordu. Fakat 
Bizanslılar bu zararları gece tamir edi-
yorlardı yahut gediklere kazıklardan ve 
killi topraktan şarampollar yapıyorlardı. 
18 Nisan’da Bayrampaşa deresi bölge-
sinde ön surun bir kısmı ve iç surun iki 
burcu yıkılmış, bunların enkazı hende-
ğin dörtte üçünü doldurmuştu. Sultan 
Mehmed güneşin batmasından iki saat 
sonra buraya bir gece hücumu yaptırdı; 
Türk askerleri tekerlekli ve surlar kadar 
yüksek beş kuleyi de ileri sürdüler; fa-
kat Bizans hizmetinde bulunan Grani 
isimli bir Alman mühendisi <<Rum ate-
şi>> ile bu kulelerin büyüğünü yakma-
ğa muvaffak oldu. Devamlı çan sesleri 
arasında hemen hemen bütün askerler 
ve Bizans erkekleri buraya koştular, 
Türkleri çekilmek zorunda bıraktılar. 

Aynı gün Türk donanmasının zin-
ciri kırıp Halice girmek için yap-
tığı hücum da neticesiz kaldı. 
Sultan Mehmet Haliçteki düşman do-
nanmasını tahrip için Cenevizlilere 
ait Galata kulesinin arkasına havan 
topları yerleştirdi, aşırma atışlar yap-
tı, bu atışların neticeleri pek iyi oldu.
İstanbul’a imdat için gelen beş büyük ge-
minin Çanakkale’den geçtiği haber alın-
dı, Türk donanması Marmara’ya açıldı. 

20 Nisan’da Yeşilköy önünde bir savaş 
oldu; Türk gemileri küçük olduğundan 
düşman gemileri müsait bir lodos sa-
yesinde safları yardılar, Türk’lere mü-
him kayıplar verdirerek limana girdiler. 
KARADA  YÜRÜYEN  DONANMA:
Sultan Mehmet Türk donanmasının 
bir kısmını Halice sokmağa karar ver-
di; Galata’nın arkasında, Boğazkesen 
caddesinden Galatasaray’a oradadan-
da Kasımpaşa deresi ağzına kalaslar 
döşetti, yağlattı; bir gece içinde yetmiş 
kadar küçük gemi öküzler ve insanlar 
tarafından çekilerek Halice indirildi; 
meşalenin ışığında binlerce Türk’ün 
davullar ve zurnalar çalarak tekbir   
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ler getirerek bu gemileri çek-
meleri pek heybetli bir görü-
nüştü: bütün gece süren uğul-
tunun mânâsını anlayamayan 
Rum’lar Türk gemilerini Haliçte 
görünce dehşet içinde kaldılar.
   Venedik’liler Haliçteki Türk 
donanmasını yakmağa karar 
verdiler; Sultan Mehmet bunu 
haber aldı; donanmayı Ka-
sımpaşa deresi ağzına topladı, 
yamaçlara toplar yerleştirdi.
   28 Nisan gecesi Venedikliler 
baskın yaptılar, fakat gerek Türk 
gemilerinin ve gerekse Türk 
toplarının ateşi karşısında ağır 
kayıplara uğrayarak kaçtılar.

 İMPARATORUN TEKLİFİ :
   Kara cephesinde top ateşi ve hü-
cumlar devam ediyordu: fakat Türk’ler 
gediklerin büyümüş olmasına rağmen 
ancak birinci suru aşabiliyorlar, ikin-
ci sur önünde gülle, ok, taş ve kurşun 
sağanağına tutularak geri çekilmek zo-
runda kalıyorlardı.
   Bizans imparatoru Kostantin, Türk 
başkomutanı Sultan Mehmed’e bir mu-

rahhas göndererek dilediği ka-
dar vergi vermeğe razı olduğunu 
bildirdi; Sultan Mehmet: “Şehri 
teslim etsin; İmparatora Mora 
Despotluğunu vereyim!’’ dedi.
   Galata kulesinin ardındaki Türk 
havan toplarının ateşi o kadar 
tesirli oldu ki, bu kalenin dibine 
sığınan düşman gemilerinin pek 
çoğu battı.
İstanbul’un Haliç tarafındaki sur-
ları zayıftı; Sultan Mehmed bu-
radan da hücum için Hasköy ve 
Balat arasına kayıkları yanyana 

bağlamak ve üzerine kalas döşetmek suretile 
beş metre kadar genişlikte bir köprü kurdurdu; 
asker geçirdi ve hücumlar yaptırdı. Bizanslılar 
bir kaç defa bu köprüyü yakmağa çalıştılar, be-
ceremediler.
   Sultan Mehmet 6 ve 12 Mayıs tarihinde Top-
kapı ve Edirne kapısı arasındaki gediklere gece 
hücumları yaptırdı; birinci surun yıkılmış ol-
masına, ikinci surun mühim zararlara uğramış 
bulunmasına rağmen şehire girilemedi; çünkü 
hemen hemen bütün müttefik kuvvetler buraya 
toplanmış savunmaya katılmışlardı.
   YIPRATAN HÜCUMLAR :
   Sultan Mehmet bütün ağır topları Topkapı 
ve Edirne kapısı arasına yerleştirdi; daha sıkı 
bir bombardıman yaptırdı. Ayrıca 16 Mayıs’ta 
lâğam savaşları başladı; bazan iki taraf surların 
altında, karşılıklı açtıkları tünellerde çarpışı-
yorlardı.
   18 Mayıs’ta beş harp kulesi hendeğe yanaş-
tı, yakın mesafeden savaş oldu; hendeğin bir 
kısmı dolduruldu, surların kulelerinde mühim 
tahripler yapıldı.
   Surların altındaki ve üstündeki bu çetin savaş-
lar 23 Mayıs’a kadar sürdü.
   Sultan Mehmet 24 Mayısta damadı İsfendiyer 
oğlu Kasım Beyi İmparatora gönderdi; kendisi-
nin ve dinleyenlerin, götürebilecekleri mallarla 
beraber şehri terketmelerini teklif etti. Kostan-
tin <<ne kadar ağır olursa olsun vergi veririm, 
fakat şehri müdafaadan vazgeçemem>> dedi.
   Sultan Mehmet bütün cephe boyunca gece 
yarısına kadar ateşler yaktırıyor, top ateşini ba-
zan sabaha kadar devam ettiriyordu; bu yüzden 
Bizanslılar gedikleri kapatma imkânını bulamı-
yorlardı, çünkü zaten geceler pek kısalmıştı.
   İstanbul’da papazlar şehrin teslim edilmesi 
zarurî olduğunu söylüyorlardı, fakat imparator 
bu fikirde değildi.
   Bizanslılar kiliselerde ve her yerde Allah’tan 
yardım dileniyorlardı; Türkler de Medine’ye 
hicret ettiği zaman İslâm Peygamberini konuk-
layan Eba Eyyüp Ensârî’nin mezarının keşfedil-
mesini, Ak Şemsettin Hazretlerinin kerametle-
rini zafer âlâmeti sayıyorlardı.
   Sultan Mehmed 26 Mayıs akşamı, ertesi gün 
bütün ordunun oruç tutmasını emretti; sabaha 
kadar tekbirler getirildi, davullar, zurnalar ça-
lındı, âdeta bayram yapıldı; toplar bu uğultu-
ların üstünde vakit vakit heybetle gürlüyordu.
   27 Mayıs günü sabahtan akşama kadar bütün 
şehir ve civarı sis içinde kaldı; Bizanslılar çok 
korktular, fakat Türkler harekette bulunmadı-
lar, çünkü Sultan Mehmet son ve en büyük hü-
cumun 29 Mayısta yapılmasına karar vermişti.
   İmparator bunu haber aldı ve şehirde eli silâh 
tutan herkesi surlara sürdü. 
   İKİ HÜCUM:
   1453 yılı 29 Mayıs günü henüz başlamıştı: 
gökyüzünde yarım bir ay parıldıyordu. Ortalı-
ğa solgun bir aydınlık saçıyordu, top ateşi gece 
yarısından iki buçuk saat sonraya kadar devam 
etti.
   Surlarda yer yer gedikler açılmıştı; fakat en 
büyük gedik Topkapı ile Edirnekapısı arasın-
daydı; buralarda birinci kısım sur enkaz halin-
deydi, ikinci ve en büyük surların da dört kulesi 
tamamiyle yıkılmıştı. Bizanslılar moloz ve harç 
yığınları üzerine kazıklar çakmışlar aralarına 
çalı çırpı doldurmuşlar, sonra toprak ve su dök-

müşler, çetin bir sed yapmışlardı.
   Sultan Mehmet o zamana kadar ibtiyatta 
kalan yardımcı Hıristiyan askerlerini ve 
genç Türk’leri ileri sürdü; bunlar beşyüz 
davulun, yüzlerce boru ve zurnanın harp 
marşları arasında hücuma geçtiler, taş, 
gülle, ateş, ok ve kursun sağanağı altında 
ellerinde merdivenlerle ilerlediler, tır-
manarak şarampolların veya duvarların 
üstüne çıkanlar oluyor, fakat derhal öldü-
rülüp geri atılıyordu.
   Padişah askere büyük mükâfatlar vaa-
detmişti, hattâ şehire ilk girecek olanlara 
sancak beyliği verecekti; ordudaki hocalar 
askerleri teşvik için mümkün olanı yap-
mışlardı.
   Sultan Mehmet şehrin diğer tarafların-
dan da aynı zamanda hücum ettiriyor, 
böylece Bizansların bütün kuvvetleri asıl 
hedefe toplamalarına fırsat vermiyordu.
   Birinci hücum iki saat sürdü.
   Şehre girilememişti ama düşman yılmış-
tı.
   Sultan Mehmet ilk hücum kollarını geri 
çekti; iyi silâhlanmış Anadolu askerlerin-
den mürekkep ikinci hücum kollarını ha-
reket ettirdi.
   Şimdi davullar, zurnalar ve borular daha 
coşkundu; bütün cephe boyunca <<Allah! 
Allah!>> ve <<Ur ha!... Ur, ha!>> haykı-
rışları birbirine karışıyordu.
   Şehrin bütün çanları çalınıyordu.
   Surlar boyunca sanki bir Cehennem 
kaynıyordu: ortalığı duman bürümüştü.
   Türk’lerden üçyüz asker siperleri aşarak 
büyük surların önüne kadar vardılar, fakat 
yanlardan ve cepheden yağan ölüm sağa-
nakları altında çoğu şehit oldular, kalan-
lar geri çekildiler.
   SON SALDIRIŞ:
   Sultan Mehmet savaşı yakından idare 
ediyordu ve bu hal askerlerin gayretlerini 
son derece artırıyordu; Kostantin de sur-
lar üzerindeydi, hattâ döğüşüyordu.
   Sultan Mehmet üçüncü hücumu en 
seçkin askerler olan on iki bin Yeniçeri-
ye yaptırdı; bunlar evvelkilerin açtıkları 
yoldan kolaylıkla ilerlediler, surlara yakla-
şınca eskisinden daha korkunç bir ateşle 
karşılaştılar, çünkü acı acı çalan çan ses-
leri üzerine şehirdeki son erkekler, hatta 
kadınlar cepheye koşmuşlardı; o kadar ki, 
Bizanslıların sayı üstünlüğüne malik ol-
dukları söylenebilirdi.
   Ulubatlı Hasan adında bir Yeniçeri ilk 
olarak surlara çıktı, meşhur Cenova’lı Ge-
neral Cüstinyani ile karşılaştı bayrağı dal-
galandırarak onunla çarpıştı.
   Bayrağı surlar üzerinde gören Türk as-
kerleri coştular ve sel halinde saldırdılar.
   Ulubatlı Hasan ustaca döğüşüyordu, 
Cüstinyaniyi ağır yaraladı ve kaçırdı, 
kendisi de arkadan atılan büyük bir taşla 
vurulup şehit düştü; fakat artık Türkleri 
hiçbir kuvvet tutamazdı; Ulubatlı Ha-
san’ın yükselttiği bayrak şimdi başkasının 

elindeydi ve Bizanslılar her tarafta bozguna 
uğrayarak kaçıyorlardı.
   Bu sırada güneş bütün ihtişamile doğuyor, 
Türk’ün zaferini kutluyor, yeni bir devrin 
başladığını haber veriyordu.
   Kostantin kurtuluş ümidi kalmadığını gö-
rünce kaçmak istedi; Türklerle savaşan bir 
Bizans müfrezesine rastladı, tanınmamak 
için İmparatorluk âlametlerini ve sarmalı 
mantosunu attı, yolu açmak üzere Bizanslı 
müfrezenin arasına katıldı, azab denilen as-
kerlerden biri tarafından öldürüldü. Aynı za-
manda surların diğer bir çok taraflarından da 
Türkler akın akın şehre giriyorlardı.
   FATİH ŞEHİRDE:
   Sultan Mehmet o gün “Fatih’’ unvanını 
aldı; öğle namazını dergâhta kıldıktan sonra 
bütün vezirler, beyler ve hocalarla beraber 
Topkapı’dan şehre girdi; bu zaferi kendisine 
bağışlayan Ulu Allah’a şükretti ve askerlerini 
kutladı.
   Sultan Mehmet Bizanslılara dil, din, ve ya-
şama hürriyeti verdi; Ayasofya’nın kapısında 
attan indi, içeri girdi; mabedin ihtişamına 
hayran oldu, orada ikindi namazını kıldı, 
camie çevrilmesini ve lik Cuma namazının 
orada kılınmasını emretti.
   Sultan Mehmet sonra İmparatorların otur-
dukları saraya gitti oradaki perişanlığı gö-
rünce İran’lı bir şairin <<Efrasiyab’ın kubbe-
sinde nöbet baykuşu öttü; Kayserin sarayında 
örümcek perdecilik yapıyordu!>>
   Mânasına gelen beytini okudu.
   Şehirde zulüm yapılmadı, hattâ Ayasof-
ya’nın bir taşını sökmeğe kalkışan bir yeniçe-
ri cezalandırıldı.
   Sultan o gün ordugâha döndü, şehirde can 
ve mal emniyetinin sağlanması için kesin 
emirler verdi; Haziranın birinci günü de bir 
zafer alayı ile şehre girdi; Rumların yola at-
tıkları çiçek demetleri arasında Ayasofya’ya 
gitti, Cuma namazında bulundu.
   Sultan Mehmet İstanbul’dan kaçanların 
serbestçe yurtlarına dönebileceklerini ilan 
ettirdi; o sırada ölen Patrik’in yerine serbest-
çe seçilen Genedyos’a din hürriyetini ve bazı 
imtiyazlar verdi. Ona muhteşem bir saray 
tahsis ettirdi, vezirlerin ve beylerin de bulun-
dukları bir alayla makamına gönderdi.
   YENİ DEVİR:
   İstanbul’un fethi üzerine Osmanlı devletei 
Doğu Roma imparatorluğunun meşrû ve ger-
çek mirasçısı oldu; üç kıta üzerinde dörtyüz 
seneden fazla süren bir egemenlik kuruldu.
   İstanbul’un fethi dünya tarihine yeni bir çağ 
açtı.
   Sultan Mehmet henüz yirmi üç yaşında ol-
masına rağmen o devre göre, dünya çapında 
bir devlet adamı olduğunu isbat etti. İlim ve 
sanati korudu; asırlardanberi en iğrenç entri-
kalara sahne olan, bakımsızlıktan harap bir 
hale gelen İstanbulu güzelleştirmeğe şenlen-
dirmeğe çalıştı.
   Not: Merhum Kadircan Kaflı bu makaleyi, 
fethin 500 üncü yıldönümünde yazmıştır. 
Kendisine Hakk’tan rahmet dileriz.
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Ayasofya meselesinin 
etrafındaki esrar

AYASOFYA’YA ÇAN 
TAKILAMAZ!

Bütün gayretlere, bütün feryadlara rağmen Ayasofya’nın İslâm 
ibâdetine açılamamasının sırrı nedir acaba? Bunu istemeyen 
gizli bir kuvvet var ki, mâni oluyor. Bu kuvvet nedir? Şahıs mı-
dır? Gizli bir teşekkül müdür? İn midir, cin midir? Karakon-
colos mudur? Yoksa, zihinlere yerleşen bir vehim, yüreklere 
sinen bir korku mudur?... Artık millet bunu öğrenmelidir.     

EŞREF EDİB

     1950’den bu yana, memleketimizde demokratik rejimin teces-
süsünden cesaret ve kuvvet alan müslüman Türk milleti Ayasofya 
câmiinin ibâdete açılacağını ümid edip durmuştur. Fakat, aradan 
geçen uzun yıllara rağmen halkımızın bu ümidi gerçekleşememiş-
tir. Senelerdenberi muhtelif yerlerden elli, altmış metre uzunlu-
ğunda binlerce imzalı dilekçeler hazırlanmış; hükûmete, Meclis’e, 
basına verilmiş; mebuslar zaman zaman bu mevzuda konuşma-
lar yapmış, gazeteler devamlı neşriyatta bulunmuş, hukukçular 
mâbedin ibâdete kapalı olmasının kanunlara aykırı düştüğünü 
beyan etmiş, gençlik miting ve yürüyüşler yapmış fakat bütün bu 
haklı isteklere ve milletin feryâdına rağmen câmi bir türlü ibâdete 
açtırılamamıştır.
     Bunun elbette bir sırrı olmak lâzım. Demek, bu mâbedin 
ibadete, İslâm ibadetine, açılmasını istemeyen bir kuvvet var ki, 
buna mâni oluyor. Bu kuvvet nedir? Şahıs mıdır, gizli bir teşekkül 
müdür? İn midir, cin midir! Karakoncolos mudur! Yoksa zihinlere 
yerleşen bir vâhime, yüreklere sinen bir korku mudur!
     Öyle bir muamma ki, kimse hal’edemiyor. Belki hükûmet de ha-
kikati izah edebilecek vaziyette değildir. Belki söylenemiyecek bir 
sır vardır. Hiç olmazsa, bunu bildirse! Belki mâzur görülür. Herkes 
de ümidini keser, üzüntü ve ıztıraptan kurtulur.
     Artık yalvarıp yakarmaktan, kanunî, hukukî maddeler ileri 
sürmekten vazgeçmeli de mâbedin bu hale getirilmesinin sebep ve 
illetleri üzerinde durulmalı. Bu işi bu hale getirenlerin bazıları bu-
gün hayattadır. Bilhassa CHP’nin ünlü lideri İnönü’nün Başbakan-
lığı zamanında burası mâbetlikten çıkarılmış, Hey’eti Vekile kararı 
ile kapılarına kilitler asılmıştı. O zaman Celâl Bayar ile Şükrü Kaya 
da Hey’eti Vekilede idi.
     Bu kararnâme, resmî gazetede neşredilmedi. Bugün Meclis’te 
bulunan mukaddesatçı milletvekilleri zahmet ederek Kavanin 
Dairesinden bunun suretini alabilirler. Elbette orada ne sebeple 
mâbedin kapatıldığı yazılıdır. Hayatta olanlardan da izahat isteye-
bilirler. Ne gibi <<Maslahat icabı>> böyle yapmışlar! Milleti tenvir 
etsinler. İşte işin bütün ipuçları, sırları onların elindedir. O sebeple, 
o <<İcabı maslahatlar>> lar hükûmetçe, Meclisçe düşünüldü mü, 
hâlen devam ediyor mu, yoksa zâil oldu mu? Nazar-ı mütaleaya 
alınsın.
     Bu işle meşgul olanlar asıl ana meseleyi bırakıp teferruat ile uğ-
raşıyorlar. Bu, çok ciddî bir meseledir. 500 senelik bir İslâm mâbe-
di, mâbetlikten nasıl çıkarılmış... Bu husus niçin anlaşılmasın? 
Niçin kapalı kalsın?. Millet de, tarih de bunun sırrını bilmelidir.
     Bu, öyle gelişigüzel yapılmış bir iş değildir. Mühim ve derin 
sırları olsa gerek. Bu hususta Erkân-ı Harbiye arşivlerinde bir 
rapor vardır. Merhum Bulgaristanlı Avukat Halil Bey bu hâdisenin 
mahiyetini, buna takaddüm eden teşebbüsleri, bu raporda uzun 
uzadıya izah etmiştir. Halil Bey’in bu raporuna göre, Ayasofya’nın 
câmilikten çıkarılıp müzeye tahvili o zaman Bulgaristan’da topla-
nan <<Bizans Âsarını İhya Konferansında>> kararlaştırılmıştır. 
Birçok misyonerlerin iştirak ettiği bu kongreye İnönü bir millet-
vekili murahhas olarak göndermişti. Bu iş, o zaman gizli tutuldu. 
İnönü, Celâl Bayar, Şükrü Kaya bu işi hazırlamışlardı. Sofya’daki 
kongreye gönderilen milletvekili kongre kararını İnönü’ye getirdi. 
Sonra gizlendi. Aradan çok zaman geçmeden koca İslâm mâbedi, 
paldır küldür câmilikten çıkarıldı. Bizans müzesi oldu.
     Bu koca İslâm mâbedi câmilikten çıkarıldığı, Bizans eserlerine 
hangar yapıldığı zaman, Dünyanın hiçbir yerinde misli ve benzeri 
olmayan o muâzzam levhalar, <<Allah>> ve <<Muhammed>> 
ve <<Ashab-ı Kirâm>> levhaları yerlerinden sökülüp indirilmiş; 
mâbetten çıkarılıp bir köşeye atılmasına, yahut kimbilir ne yapıl-
masına karar verilmişti. Fakat bu muâzzam levhaların kapılardan 
çıkarılamaması <<ilgililerin>> çok canlarını sıkmıştı. Bazıları lev-
haların parçalanarak çıkarılmasını ileri sürmüşlerse de Müslüman-
ların kalbine hançer sokacak kadar ağır olan bu harekete cesaret 
edememişlerdi. Bu muazzam nefis âbideler toz toprak içinde bir 
tarafa atılmış, diğer taraftan da levhaların asılı bulunduğu yerlerde-
ki Bizans putları kemâli itina ile restore edilmiş, meydana çıkarıl-
mış bu suretle Bulgaristan’da toplanan <<Bizans Asarını İhya>> 
kongresinin kararı ve Bizans eserleri ihya edilmişti.
     Orası müze de olsa bu nâdide, bu cihandeğer levhalar, asar-ı ati-
ka ve nefise diye orada durabilirdi. Ne müthiş bir taassup eseridir 
ki, bunlar, harice atmak, parçalamak mümkün olmayınca, nihayet 
toz toprak içinde bir köşeye atılmışlardı! (*)
     
(*) Senelerce yerlerde duran bu levhâlar, nice zaman sonra bazı 
himmetli kişilerin mârifetiyle tekrar yerlerine asılmıştır.

Merhum Nizammettin Nazif 
Tepedelenlioğlu beyefendi, aşağı-
daki şahâne makalesini bundan 
5-6 yıl kadar önce, Yeni İstiklâl 
gazetesinde neşredilmek üzere 
tarafıma lütfetmişlerdi. <<Fetih 
ve Ayasofya>> mevzuunda bir 
derleme yapıp da bu harikulâde 
yazıyı tekrar basmamanın Türk 
edebiyat ve tarihine saygısızlık 
olacağı düşüncesiyle –Ve muhte-
rem üstada rahmet dileyerek– bu 
sütunlara alıyorum. 
(Mehmed Şevket Eygi)

  Yeni nesillerin Ayasofya’ya çevrilen 
gözlerinde, artık, o çok kerre yüzyıllan-
mış tarih, gereği gibi ışıldamaktadır!
     Yeni nesillerin bu gözlerle Ayasof-
ya’ya hayran hayran bakmalarını hafife 
almamalıdır... Ve yadırgamamalıdır bu 
yeni, temiz nesilleri! Bil’akis, lekelenmiş 
ruhlarda an’anevi Ayasofya anlayışının 
yeniden canlanmasına sevinmelidir.. 
Çünkü yüreklerdeki bu Ayasofya 
deprenişi, onların nihayet kaydedilen 
bir cevheri bulduklarına delâlet eder... 
Dedelerinin ve dedelerinin dedelerinin 
şuuruna tekrar kavuştuklarına delâlet 
eder.
*
    Şimdi, bir bunların nâsiyelerindeki 
imân asaletine bakınız, göğüslerini ge-
ren milli asâletin yüceliğini düşününüz, 
bir de karşılarındaki züppelerin çarpık 
yavanlıklarını...
     Bir yanda:
<<Başka büyük câmi mi yok efendim? 
Gitsinler, namazlarını öteki câmilerde 
kılsınlar!>>
     Diyebilenlerin kabalığı... Bir yanda 

da dedeler ryadigârı kutsal bir emânet 
üzerine titreyen özlü ve cevherli insan-
ların mâsum ürperişi.
     Bre câhiller! Siz bu millet için Aya-
sofya’nın ne demek olduğunu bile öğre-
nememişsiniz.. Ayasofya bu memleke-
tin bağrında sadece bir <<ibadetgâh>> 
mıdır? Hayır ibadetgâh olması asıl 
olmakla beraber, bir de <<çok başka bir 
şey>> dir.
     Namazlarımızın ve niyazlarımızın 
yerini seçmek ve yönünü korumak 
hakkımızı hiçbir hoyrat iradeye ram 
etmek niyetinde olmadığımızı bir daha 
belirterek söyliyelim. Bu yolda emir 
dinlemek şöyle dursun, hattâ rica edil-
mesine dahi müsamahamız olmadığını, 
bir kere daha haykırarak söyliyelim:
     <<İslâmda dua ve niyaz gönül te-
mizliğinden, imân salâbetinden kıymet 
alır. İslâmda ibadet için, hattâ saltanatlı 
yapıya da ihtiyaç yoktur. Dua ve niyazın 

ululuk derecesi makam, dekor, depdebe 
ve tumturuk ile ölçülmez. Seccade-
sini nereye sererse, Allahına nerede 
teveccüh ederse bir Müslüman için 
ibadet yeri orasıdır. Bostan, sahra, çöl, 
dere kenarı, göl kenarı, pınarbaşı, tepe, 
dağ… Ve dört duvarla sınırlanmıyan 
bir ibadet yeri, insanoğlunun bütün 
âbidelerinden de, tasavvurlarından da, 
nâmütenahi derecede muhteşemdir. 
Zira anın adına <<cümle alem>> denir. 
Söyleyin... <<Tak-ı sipihr>> ile ölçüşe-
cek kubbe mi vardır?
*
     Milyonda bir ihtimal ile bile sizde 
bir doğru taraf vehmedilebileceğini 
sanabilseydik, içimize zerrenin zerresi 
miktarında bir şüphe düşebilseydi, 

kendimizi avutmak veya aldatmak için 
bazı sebepler icad etmeğe çalışır, baha-
neler uydurur, <<Hikmeti Rabbâniye>> 
câmi-i şerifinin İslâm ibadetine devrini 
istemekten vazgeçerdik ve o erzak 
deposu, hattâ hattâ Belediye tanzifat 
ahırı veya itfaiye garajı haline sokulma-
yıp, müze sıfatı takıldığına şükrederdik, 
susardık. Ama kazın ayağı böyle değil-
dir. Bilhassa son iki buçuk asır içinde 
Ayasofya bizde vatan anlamının başlıca 
unsurlarından biri olmuştur. Batı Müs-

lüman devletinin duraklayıp müdafaaya 
geçişinden sonra, gâvurun kuvvetleni-
şinden hıncı ve hıncından da taarruzla-
rındaki şiddet arttıkça Ayasofya bizim 
dayanışmamızın âdeta sembolü halini 
almıştır. Sözü uzatmadan söyliyeyim: 
<<Hey gaziler…>> i gümbürdeten 
davullarla o yanık zurnala kutsal yerin 
de arpa ambarı, rın ardından gelip 
bazısına <<İnna fetehnâ leke fethen mu 
binâ…>> bâzısına <<Nasrun min Alla-
hi ve fethûn karîb…>> sırmalanmış o 
altun saçaklı al sancakların gölgelerinde 
ateş hatlarına sürülen nice milyonlarla 
genç, hep Ayasofya’ya çan taktırma-
mak için canlarını fedâ etmişlerdir... 
Her Türk süngü hücumunun <<Allah 
Allah>>  gülbankında, daima <<Aya-
sofya’ya çan takılamaz!>> kasemi, andı 
uğuldamıştır.
     Prut kenarında böyleydi, Salanka-
men’de de böyle...

Yazan: N. N.
Tepedelenlioğlu

SAKARYA ZAFERİNDE YUNA-
NIN ŞARAPNELİNDEN VE SÜN-
GÜSÜNDEN ZİYADE, TETANOS 
ŞIRINGASI BULUNMADIĞI 
İÇİN, UFAK BİR YARA ALINCA 
REVİRLERDE KASKATI KESİ-
LİP ÖLMEK SURETİ İLE ŞEHİD 
OLAN ARSLAN GENÇLERE VE 
DUMLUPINAR ORDULARINA 
KİM ÇIKIP: <<GÜNÜN BİRİN-
DE İSTİKLÂLE KAVUŞUNCA 
AYASOFYA MÜZE OLACAK!>> 
DİYEBİLİRDİ... DEMEĞE KİM 
CESARET EDEBİLİRDİ?...

93 te böyleydi, 313 te de böyle...
     Balkan harbinde, dizlerimize 
kadar kana batırılarak param parça 
edildiğimiz günlerde ve Birinci 
Dünya Harbinde, gözlerimizi kan 
bürüdüğü o hengâmede meydana 
koyduğumuz eşsiz destanlarda 
beyinlerimiz ve kulaklarımız hep 
<<Ayasofya’ya çan takılamaz!>> 
gulgulesi ile uğuldamıştır.
     Düşmanlar da bütün kötü 
kararlarını daima şu şiâr ile hulâsa 
etmişlerdir:
     - Ayasofya’ya çan takacağız!
     Birinci Petro (Deli) güneye 
hep bu emelle sarkmıştır. Onun 
ölümünü İkinci Katerina’nın 
ikbalinden ayıran otuz yedi yıl 
boyunca, Rusya’nın her tarafı hep 
Ayasofya ihtirası ile sarsılmıştır. 
Kırım elimizden çıktıktan sonra 
yarımadanın Karadeniz’e yaslanan 
en sivri noktasını, İkinci Katerina 
sırf İstanbul’a uzatılmış bir hançer 
haline sokmak için Sivastopol 
şehrini ve deniz üssünü kurmuştur. 
Kırım hanlığının Ahtiyar adlı bir 
küçük balıkçı kasabacığı üzerine bu 
Sivastopol’un kurtuluşu bu yıl tam 
180 inci yılını dolduruyor.
     Sivastopol... Yani kıral şehri, 
imparatorluk beldesi!
     2 inci Katerina, bir atlama tahtası 
olarak kullanmak istediği bu Sivas-
topol’dan Ayasofya’ya ulaşamadı. 
Fakat oğlu birinci Pol ile iki torunu 
yâni 1 inci Aleksandr ve 1 inci 
Nikola, hiç durmadan Ayasofya’ya 
çan takmak için çalıştılar. Birinci 
Aleksandr, Osmanlı Devletinin her 
tarafını paylaşmak için anlaştığı o 
Napoleone adlı Korsika serserisi ile, 
sırf İstanbul ve Ayasofya üzerinde 
uzlaşamadığı için bozuştu. Napole-
one Moskova’ya dayanıncaya kadar 
boğazlaştılar. Aleksandr, zaferinden 
edindiği prestiji sırf Ayasofya’yı 
ele geçirmek için harcadı. Korsi-
kalı serserinin ardından yeni bir 
Avrupa kurmağa kalkışanlar, harita 
üzerinde toprakları mikroskopla 
dahi farkedilmiyecek mini mini 
prenslikleri dahi Viyana kongresine 
(1814) dâvet ettiler, yalnız bize söz 
hakkı tanımadılar.
     Aleksandr böyle olmasını istediği 
için...
     Bütün Balkan yarımadasına, 
Adriyatik’in bütün doğu kıyılarına 
bugünkü Yugoslavya’ya, Arnavut-
luğa, Yunanistan’a, Bulgarya’ya, Ro-
manya’ya sahip olduğumuz halde... 
Avusturya ile sınırdaş olduğumuz 
halde, bizi Avrupa içinde yok farzet-
tiler. Çünkü biz İstanbul’a sahiptik 
ve 1 inci Aleksandr Ayasofya’ya çan 
takmak istiyordu... Onun kardeşi 
Çar 1 inci Nikola ve bu Nikola’nın 
oğlu 2 inci Aleksandr’ın devirlerin-
de Türkiye, Rusların çeşitli ihtilâl 
tahrikleri yüzünden devamlı surette 
huzursuzluk içindedir. Elli üç yılda 
ikisi orta çapta, ikisi büyük, dört 
Osmanlı – Rus har-
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bi patlar. Ayasofya hep ön plândadır. 
Bu arada bir de Yunanistan türeyive-
rir. Daha palazlanmadan cıyak cıyak 
bağırmağa başlar:
     - Ayasofya, Ayasofya!...
     1868 de veliahd prens doğduğu 
zaman ilk akla gelen isim Konstan-
tin olur. Vaftiz edilirken mini mini 
devletin bir avuç tebaası <<Ayasofya! 
Ayasofya!>> diye gösteri yapar. 1896 
da bu çocuk 21 inci yaşına ulaşıp 
Almanya imparatoru Vilhalm’in kız-
kardeşi ile evlendiği zaman, çılgınlık 
arttıkça artar. Bir borç taksitinin 
ödenmesi için kendisini zorlayan 
Fransa elçisine Yunan Başbakanı cid-
di bir tavır takınarak şu cevabı verir:
    - Az daha sabrediniz ekselâns… 
Henüz Ayasofya elimize geçmedi!!

*
     Bu şımarıklığın cezasını Sultan 2 
nci Abdülhamit Han cennetmekân 
vermekte gecikmez. <<Ayasofya! 
Ayasofya>> diye kızıştırılan Yunan 
Ordusuna karşı, <<Ayasofya’ya çan 
takılamaz!>> diye süngüye davra-
nan ordumuz, öyle bir şehâmetle 
ileriye fırlar ki Yunan Başkumandanı 
Veliaht Konstantin hiçbir yerde 
tutunamaz… Paniğe uğrar, memleket 
dışına kaçar.
     Ama Atina’da da, Petrograd’ta da 
Ayasofya unutulmaz… Çar Üçüncü 
Aleksandr’la oğlu 2 nci Nikola’nın 
1881 den 1917 ye kadar süren sal-
tanatları hep Ayasofya mihverinde 
döner. Bu arada bir üçüncü <<Aya-
sofyacı düşman>> daha belirir:
     Bulgar krallığı… << Marş marş, 
Çarigirad naş…>> (1) nakaratlı millî 
marşı ile Bulgarya ortada belirin-
ce küçük Yunanistan bu rakibi de 
çiğnemek hırsına tutuldu. Bulgar 
millî marşına karşılık bir Yunan şâiri. 
Mawwwçukas, yazdığı çok tutulan 
bir manzumesinde şöyle dedi:
     <<Mutlâka mutlâka kıral Sofya’ya 
da girecek, Ayasfoya’ya da…>>
     Ve önce Avrupa Türkiyesinin her 
tarafında bir kanlı Balkan savaşına, 
sonra İmparatorluğun bütün sınır-
larında korkunç bir dünya savaşına 
göğüs gerdik. Kafkas cephesinde 
Allahüekber dağında yüz bin genç 
sırf Ayasofya’ya çan takılmaması için 
karlar altında can verdiler. Osmancık 
taburu fedâileri Kanalda boğulurlar-
ken Gazetelerde en mükemmel atlara 
bindiril;miş Gurka süvarilerine katıra 
bindirilmiş olarak taarruz eden 
dilâver atlılarımız ılgar ederlerken 
ve çöllerde kavrulanlar Allahlarına 
kavuşurlarken hep Ayasofya’ya çan 
takılamaz inancı içindeydiler.
     Çanakkale’de yarım milyon en seç-
me evlâdımız, dünyanın en azametli 
donanmasına ve en kudretli düşman-
lara karşı savaşıp şehid olurlarken 
<<Ayasofya’ya çan takılamaz!>>-
sözünün sembolleştirdiği idealden 
başka bir dâvaları var mıydı?
     1919 Mayısındaki İstanbul miting-
lerinde Atmeydanını dolduran ikiyüz 
bin kişi başka ne düşünüyordu? Ana-
dolu’ya fevc fevc akıp giden yüksek 
tahsil gençlerinde, yedek ve muvazzaf 
subaylarda yeni bir savaş kararının 
başka bir motoru mu vardı? Sakarya 
zaferinde Yunan’ın şarapnelinden 
ve süngüsünden ziyade, tetanos 
şırıngası bulunmadığı için, ufak bir 
yara alınca revirlerde kaskatı kesilip 
ölmek sureti ile şehid olan arslan 
gençlere ve Dumlupınar ordularına 
kim çıkıp:
     <<- Günün birinde İstiklâle kavu-
şunca Ayasofya müze olacak!>>
     Diyebilirdi… Demeğe cesaret 
edebilirdi?

*
     Bizden hangi ülke koparılmışsa 
önce orada bir muhtar idare kurul-
muştur. Ardından hepsi müstakil 
devlet oluvermişlerdir.
     Ayasofya’nın müze oluşu gerçi 
hıristiyanlığın devredilişi demek de-
ğildir… Ama mutlaka İslâm dünya-
sından çıkarılışı mânasına alınabilir.
     Bu hatânın tashihi idrak erbabı 
için ihmal edilemez bir vazifedir.

Zavallı Ayasofya Ayasofya
Cevat Rıfat Atilhan

Bundan on üç buçuk asır önce çöllere ve Arap yarımadasına göklerden bir 
nur indi. Bu nur karanlıkları yırttı ve bütün insanlığın istikbalini aydınlattı. 
Cehalete harp açtı ve yer yüzündeki tekmil insanlar için bir saadet ve refah 
yolu gösterdi. Bu, medeniyet-i Muhammediye idi. Bu nur, Allah’ın en sevgili 
kulu ve Resûlü olan İslâmın büyük Peygamberi idi. Onun her biri bir hikmet 
olan güzel sözlerinden, hadîs-i şeriflerinden biri de, Konstantiniye’yi feth 
edecek emîrin ve askerin şanını tebcil eden mübarek bir cümle idi. Bu hadîs-i 
şerifin ardından, nice nice eshab-ı Muhammed, nice nice kahramanlar İstan-
bul surlarına dayandılar, döğüştüler ve şehîd düştüler. Bunların en büyüğü 
İstanbul’umuzun manevî fatihi olan Halid Ebâ Eyyübe’l Ensâr’î Hazretleridir, 
nice müslümanlar onun mübarek kabr-i şeriferine yüz sürerek feyz alır ve 
gönüllerini aydınlatırlar…

***
     Aradan uzun asırlar geçti. Osmanlı Türkleri Liva-yî İslamı yeryüzünün her 
köşesine götürmeğe başladılar. Yeni ve haşmetli devlet kurdular. Bu sırada Ma-
nisa sarayında Osmanlı veliahdı ve müstakbel İstanbul fâtihi Şehzâde Mehmed 
yaşamaktadır.
     Mehmed Bey, her dâhi genç gibi fazla ateşli, ele avuca sığmaz bir delikanlı 
idi. Kendisini okutmağa gelen hocaları atlara bindirir, kırbaç atar ve hocalarını 
düşünerek ondan zevk alırdı. Babası Sultan Murad Han, bu halden şikâyetçi 
idi. Çareler aramağa ve oğluna iyi bir tahsil verdirmeğe çalışıyordu. Hâkana şu 
tavsiyede bulunuldu:
      - Molla Gûranî kulunuz bu işi yapar, efendimiz!
     Ve oldukça zorlukla Molla Gûrânî bu vazifeyi üzerine aldı ve Manisa sarayı-
na vardı.

***
sarayında Mehmed Bey’in odasına girdi ve hiçbir teşrifata lü-
  Büyük ve heybetli âlim ve din adamı Molla Güranî, Manisa 
zum görmeden söze başladı: 
     - Mehmed! Sen de, ben de Murad Hanın tebaasıyız. Seni okutmağa geldim. 
Derslerine dikkat edersen ne âlâ! Aksi takdirde -cübbesini yeniden çıkardığı 
gibi kızılcık sopasını gösterek- Seni döğerim, dedi.
     Adına Mehmed Bey denilen dâhi ve asîl delikanlı, heybetli hocasının 
tesirinde kaldı. Ve çok kısa bir zamanda öyle şeyler öğrendi ki, bir kaç dil ko-
nuşmağa başladı. İstanbul’u muhasara eden büyük topların balistik hesaplarını 
o yaptı. Macar döküm ustalarının döktükleri toplar çatlıyordu. Sultan Meh-
med’in topları mükemmeldi. Dik mahrenkli havan toplarını o icad etti..
     Fatih Sultan Mehmed Han kısa bir Mayıs gecesi, tam techizatlı donanma-
sını karadan Halic’e indirdi ve saymakla tükenmez harikalar ve menkıbelerle, 
büyük Peygamberimizin müjdelediği Kostantiniye’nin fethi ona ve Müslüman 
Türkler’e müyesser oldu.
     Bu cildlerde kitaba sığmaz zaferler, menkıbeler ve saymakla tükenmez bu 
muazzam tarih ve muhteşem zaferin bir âbidesi vardır: AYASOFYA…
     Hak dinine mensup milyonlarca insan, onun zeminine beş yüz yıl baş koy-
du, secdeye kapandı O, artık fethin yıkılmaz bir heykeli ve bir âbidesi olmuştu 
Türk, Birinci Dünya Savaşında harbi kaybedip müttefik kuvvetler İstanbul’a 
girdiği halde, hiç bir kuvvet Ayasofya’yı işgale cür’et edemedi. O mukaddes 
mabedin asırlar görmüş bir dokunulmazlığı vardı…
     Evet, Fatih Sultan Mehmed, büyük anlayışla garba ve haçlılara bir ders ver-
miştir. Ortodoks kilisesini yerinde bıraktı fakat bir şart koştu:
     Patrik olacak zatın, Türk bayrağının dalgalandığı bir şehir de doğmuş olma-
sı lâzımdı. Bunda ne ince bir zekâ ve siyaset vardı. Anlayanlara.
     Patrik Athenagoras, Amerika’daydı. Yanya’da doğmuştu. Amerikalılar’ı 
memnun etmek için ona bir kulp takıldı. Patriğin doğduğu zaman Yanya’da 
Türk bayrağı dalgalanıyordu. dendi.
     Büyük deha, büyük hükümdar sefere çıkmış, Gebze civarında Sultan Çayı-
rı’na ulaşmıştı. Sefer hangi semte idi kimse bilemezdi bunu… O tarihte İtalya 
çizmesinin topuğundaki Otranto’da Türk bayrağı dalgalanıyordu. Belki onu 
tamamlayacak, belki daha ilerilere gidecekti. Karargâhta bir gece hastalandı. 
Husûsî doktoru İtalyan Yahudi dönmesi Maestro Jakobo (Yakub Paşa) büyük 
insanı Akva Tufana denilen nebatın zehri ile zehirleyerek öldürdü.
     İşte Ayasofya’nın hazin âkıbetini en kısa yoldan böyle bir çerçeve içine aldık. 
O büyük hükümdar öldüyse eserleri yaşayacaktı. Bu eserlerin en büyüğü olan 
ve zaferler heykeli gibi şehrin ortasında duran Ayasofya, günün birinde -bir 
aşağılık duygusu eseri mi, yoksa bir günahımızın kefareti olarak mı veyahud 
bilemediğimiz bir sebepten mi- kapılarını ibadete kapadı.
     Her Kadir gecesi on binlerce insanın gecelediği ve tekbirlerin kubbeleri 
çınlattığı o muazzam mabette <<Allah>> sesi duyulmaz oldu. Büyük bir tarih 
üstadından şunu işittim:
     Bir aşağılık insan, Papanın İstanbul mümessiline bu hadiseden memnun 
olup olmadığını sormuş, aldığı cevap şu:
      - Kat’iyyen!... Ayasofya’da Allah’ın binlerce kulu ibadet ediyordu. Siz ona 
mâni oldunuz. Hiç de iyi etmediniz…

***
     Bu kadar da değil, bir yandan Ayasofya’ya kilid vururken, öbür yandan da 
memlekette yeni yeni Hıristiyan kubbeleri doğurduk. Ayasofya’nın minare-
leri sustu. Şu, en karanlık mütareke günlerinde, mağmum gbnüller oradan 
yükselen ezan sesleriyle mâneviyatlarını ve imânlarını takviye eder, müteselli 
olurlardı. Bu ezan sesleri ve onun tutuşturduğu gönüller, İstiklâl Savaşı mucize-
sini meydana getirdi. Ne yazık ki, bu kapanış İstiklâl harbinden evvel değil, 
zaferden sonra olmuştur. Lozan’da bunun gibi daha nice nice maddelere boyun 
eğdik. Sanki mağlûb olan Yunanlılar değil de bizmişiz. Barbar müstevlilerin, 
son nefere kadar leşlerini denize döken, ülkesinin en zengin yerleri yakılıp 
yıkılan, insanları kahpece öldüren bir millet için bu aczin ve mağlûb için bu 
zaferin bir misli daha daha dünyada yoktur.
     Ve bu şeamet zincirinin son halkası Ayasofya! Yahudiler, büyük hakan Fatih 
Sultan Mehmed’in kahpece canına kıydılar, biz de sembolüns ve âbidesini 
yıktık!
     Yazıklar olsun!

ruz.

Ürperdi hayâlim, bu nasıl korkulu rü’yâ?...
Şaştım, neyi temsil ediyorsun, Ayasofya?...

Çöller gibi ıssız, ne hâzîn ülke muhîtin,
Yâd el gibi, yurduna garîb olmalı mıydın?...

Beşyüz senelik bezmine ermekti ümidîm,
Çöller gibi ıssız, seni ben görmeli miydim?...

Bayram, Ramazan, Cum’a, mübârek gicelerde,
Âvîze değil, mum bile yanmaz mı içerde?...

Gaşyolmuş ibâdetlere hayrandı felekler,
Tekbîrine ses verdi, asırlarca melekler!...

Coşmaz mı denizler gibi, yâdındaki âlem?.
Göklerde melekler, tutuyor hep, sana mâtem!...

Yâdında, bin üçyüz senelik menkıbeler var,
Her menkıbe, hicrânına mâtem tutar, ağlar!..

Beş yüz sene âlem, seni tehdîd ediyorken,
Devler gibi düşmanlara, meydân okudun, sen!...

Târîhimin ömründe, gönüller dolu güldün,
Çılgınca esen, bir acı rüzgârla döküldün!...

Paslanmada; Altın yazılar, Âh!.. o eserler!.
Kabrinde kan ağlar, bunu gördükçe (Kazasker)!.

Fâtihleri ağlatmada hâin, ulu mâbed!...
Yâdın, kanar îmanlı gönüllerde, müebbed!...

Gamlı renklerle örülmüş, ne hazin çerçevesin,
Bir yıkık türbe mi, vîrâne misin, yoksa nesin?
*
Bak, hayâlimdeki âlem, geliyor vecde, yine,
Gözlerim daldı: sütunlarla (Fetih Âyeti) ne!...

Muhteşem âbidesin: Dînimin ulviyyetine,
Remz idin, beş asır ecdâdımızın şevketine!...

Aldı senden beş asır, azmine kuvvet, kaleler,
Yine hep, aynı tehassüsle yücelmiş: kuleler!...

Nerde; yandıkça, Süreyyâlara dehşet vererek,
Coşan âvîzelerinden yayılan: Binbir renk?...
 
Çan sesinden, seni kurtarmış ezanlar nerde?..
Hani bülbül gibi, Kur’an okuyanlar nerde?...

O ezanlar, bütün İslam’a şerefler verdi,
Sanki her pencere, lâhuta bakan gözlerdi!...
*
O ilâhi yüce sesler, yine gelmez mi dile?
Şimdi artık, işitilmez mi, sönük nağme bile?...

Şimdi Cennet, sana sermez mi yeşil gölgesini?...
Şimdi hûriler, işitmez mi ilâhi sesini?...

Nice bin hâtıra, gönlümde coşup canlanıyor,
O ne parlak görünüş!... sanki hayâlim yanıyor!...

Hutbeler çağlamaz olmuş, şu yeşil mimberden,
Gamı bir gölge yayılmakta bugün, her yerden!...

Gizli bir âh ile artık, yanar ağlar mı için?...
Nice bin derdile kalbin doludur, çünki senin!..

Hangi eller, sana akşamları, zincir vuruyor?..
Yüce feryâdını, kimler boğuyor, susturuyor?...

Sen, ne âlemleri gördün, ne ömürler sürdün…
Batı dünyâsına dehşet saçıyorken, daha dün,

Gizli kurşunla, habersizce vuruldun mu bugün?..
Dönmeler, dans ederek yapmada karşında: düğün!...

Dehre meydân okuyan, koskoca târih nerde?...
Ülkeler fetheden erler, yüce (Fâtih) nerde?...

Seni tevhîde kavuşturmanın aşkıyle yanan,
O şehîd orduların, döktüğü seller gibi kan,

Heder olmuş bu desem?. âh!. Dilim varmaz ki,
Bugün onlar bile, mâtem tutuyorlar, belki!..

Bugün, ağlattın emînim, ölüler âlemini,
Kerbelâ tutsa gerekir, yeniden mâtemini!...

Tek ziyaretçin onlan gün de, yol almış gidiyor,
Muhteşem kubbeni, zulmette nasıl terkediyor?...

Cemiyetlerden uzak, çölde mezâr olsaydın,
Orda billâhi, mezarlar bile senden aydın!...

Şu perîşan denizin inlemesinden duyulan:
Hıçkırıklarla boğulmuş, tutuşan bir hicran!...

Çağıdır ağlamanın, Ey Ulu Mâbed ağla!...
İntikam aldı firenkler, seni ağlatmakla!..

Dostun ağlarken, o bir yanda da düşman gülsün
Kanamıştır yeniden kalbi, hazîn (Endülüs)’ün.

Bu elîm fâcia, billâhi, yürekler acısı.
Müslüman Türk’ün evet, şimdi bu, en kanlı yası!..

Ey derin fâcia, manzûmeye sen, sığmazsın.
Tutuşup yanmada kalbim seni, târih yazsın!...

                                                            Ali Ulvi KURUCU

(1) Yürü, yürü, İstanbul bizim...
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Hak yerini bulmalı

Ayasofya tekrar
Câmi olmalıdır

İslâm Âlemine HAYKIRIŞ

Mehmet Akif ERSOY

Demokrat Parti’nin büyük günahlarından biri
İSTANBUL’UN FETHİNİN 500 NCÜ YILDÖNÜMÜ DEMOKRAT 
PARTİ İKTİDARININ SABOTAJINA UĞRAMIŞTI. BU MİLLETİN 
HAYATINDA 500 YILDA BİR KERE GELEN BÖYLE BİR FIRSATIN 
HEDER EDİLMESİ TÜRK MİLLETİNİN TARİHİNE, MUKADDE-
SATINA, KÜLTÜRÜNE VE MİLLÎ HAYSİYETİNE KARŞI İŞLENMİŞ 
AFFEEDİLMEZ BİR CİNAYETTİ. BEŞ PARA ETMEZ BİR YUNAN 
DOSTLUĞU UĞRUNA FATİH’İN VE ŞEHİDLERİN RUHLARINA 
AZAP VEREN BİR İHMÂL VE LÂKAYDİ İLE O GÜNÜN REİSİCUM-
HURU VE BAŞVEKİLİ <<BİRER BAHANE İLE>> YURDUN BAŞKA 
KÖŞELERİNE SAVUŞMUŞLAR VE FETİH TÖRENLERİNE KITIPİ-
YOZ BİR FABRİKA AÇILIŞI KADAR DEĞER VERMEMİŞLERDİ. 14 
MAYIS 1950’DE MÜSLÜMAN TÜRKİYE HALKININ ÜMİD DOLU 
REYLERİYLE İKTİDARA GELENLER PAN HELLENİZM’İN, BEY-
NELMİLEL FARMASONLUĞUN VE DEVRİM YOBAZLIĞININ TE-
SİRİNDE KALARAK TÜRK’ÜN MUKADDESATINA VE TARİHİNE 
AĞIR İR DARBE İNDİRMİŞLERDİ.

Yazan: Rükneddin DEREKÖYLÜ

Yüzyıllarca, içinde insanların 
Allahı andıkları bir binanın müze 
yapılması, hem din hürriyetine 
bir tecavüz, hem o binaya karşı 
en alçaltıcı muameledir. Bunun 
kötülüğünü idrak etmek ve tamir 
etmek herşeyden önce bir insan-
lık borcudur.
    
 Yeni bir devir açan İstanbul’un 
mânâsı Ayasofya’da sembolleş-
mişdir.
     
Ayasofya Camii Türk gücünün ve 
zaferinin muhteşem bir işaretidir. 
Ayasofya Camii’nin mânâsı İstan-
bul’un Türk’ün olduğu ve Türk 
kalacağıdır.
     
Ayasofya’yı Müslüman Türk 
İstanbul’un bağrından koparıp 
Bizans’a mâl etmek haksızlıktır ve 
zulümdür. Bütün tarihi boyunca 
hakka hürmet etmiş, en zayıflara 

bile müsamaha göstermiş olan 
milletimiz bu zulme ve cezaya 
müstehak olacak hiçbir suç işle-
memiştir.
     
Hukukun her yerde ve her de-
virde tanınmış ezelî bir kaidesi 
vardır: <<Kimse kendisinin sahibi 
olduğu hakdan fazlasını başkasına 
devredemez.>> Ayasofya’yı baş-
langıçta Türk eden ve Müslüman 
eden karar binlerce şehidin kanı 
hakkıydı. Onu Türk’den alıp Bi-
zansa bağışlıyanlar acaba oranın 
üzerinde hangi hakka sahiptiler?
    
 İnsanların Allah’a ibadet ettikleri 
bir yerin, zorla ibadet yeri olmak-
tan çıkarılması vicdan hürriyetine 
açık bir tecavüzdür, ve Anaya-
sa’daki <<laiklik>> prensibinin de 
çiğnenmesidir.
    Türk milleti Ayasofya’yı Bizans 
müzesi yapmanın taşıdığı zelil 

aşağılık duygusu ve yaltaklanma 
düşünesini sezecek zekâya ve 
buna aslâ gönlü razı olmıyacak 
milli şuur ve gurura sahiptir.
     
Ayasofya’nın müze yapılması 
onu Câmiye çevirenleri haksız ve 
kabahatli göstermeğe yeltenen bir 
mânâ taşır. Türk milleti bu mânâ-
yı red edecek hak duygusundan 
ve ecdat saygısından mahrum 
değildir.

     Tarihin ve binlerce Türkün ka-
nının çizdiği kader keyfi bir kararla 
ebediyyen yok edilemez.
     
Ayasofya’yı Türk mertçe vuruşarak 
Bizans’tan almıştı. Şimdi o do-
lambaçlı yollarla, Türk’ten alınıp 
Bizans’a verilmiş bulunuyor.
    
 Hak yerini bulmalı ve Ayasofya 
tekrar câmi haline getirilmelidir. 
Bütün Türk milleti bunu candan 

teminni etmektedir.
     
Sadece Müslümanların değil. 
Hristiyanların ve Allah’a ina-
nan bütün insanların da bunu 
istediklerinden eminiz. Zira 
bir ibâdethane, içinde Allah’ın 
anılması için inşa edilmiştir. Onu 
müze yapmak, gayesinden başka 
bir işe tahsis etmek en büyük 
haksızlıktır.
     
Hak, inşaallah, yerini bulacaktır.

Ey cemaat uyanın, elverir artık uyku,
Yok mu sizlerde vatan nâmına hiçbir duygu?

***
Ey cemaat, yeter Allah için olsun uyanın
Sesi pek mütiş öter sonra kulaklarda çanın.

***
Ey cemaat uyanın yoksa hemen gün batacak
Uyanın, korkuyorum leyl-i nedâmet çatacak.

***
Artık ey millet-i merhûme sabah oldu uyân,
Sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan?

***
Sizi kim kaldıracak Sûru mu İsrâfilin?
Etmeyin, memleketin hâli fenâlaştı gelin…

***
Ey millet uyân cehline kurban gidiyorsun,
İslâmı da batsın diye tutmuş yediyorsun.

***
Allah’tan utan bari bırak dini elinden,

Gir leş gibi topraklara kendin gireceksen.
***

His yok hareket yok, leş mi kesildin?
Hayret veriyorsun bana sen böyle değildin.

***
Uyân baksana kim boynu bükük ağlayan?
Hakkı hayatın senin ey Müslüman.
Kurtar o biçâreyi Allah için,
Artık ölüm uykularından uyan!

***
Bunca zamandır uyudun kanmadın,
Çekmediğin kalmadı uslanmadın…
Çiğnediler yurdunu baştan başa,
Sen yine bir kere kımıldanmadın…

***
Merhametin yok diyelim nefsine,
Merhamet etmez misin evlâdına?.

***
Irzımızdır çiğnenen evlâdımızdır doğranan,

Hey sıkılmaz ağlamazsan bari gülmekten utan!
***

Öyle bir buhrana sapmıştın ki zira haliniz.
Zevke dalmak şöyle dursun vaktiniz yok mâteme..
Davranın zira gülünç olduk bütün bir âleme…

***
Kahraman ecdâdınızdan sizde bir kan yok mudur?
Yoksa istikbâlinizden korkulur, pek korkulur...

***
Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır,
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır..

***
Cemaat… Elverir artık, bu uykudan uyanın,
Hudâ rızâsı için dünkü hâdisâtı anın…

***
Nedir bu tefrika yahu? Utanmıyor musunuz?
Geçen fecâiye hâlâ inanmıyor musunuz?
Unuttunuz mu ne korkunç edepsiz olduğunu?
Eşip de geçmişi hortlatmayın şu mel’ûnu…

1953 yılının 29 Mayıs’ı Müslüman 
Türk milleti için 500 senede bir 
gelecek müstesnâ bir yıldönümü 
idi. Büyük ceddimiz Cennetmekân 
ve Firdevs-âşiyan Fatih Sultan Meh-
med Han hazretleri o tarihten 500 
sene önce Bizans’ı almış ve 
<<İslâmbol>> yapmıştı. Düşünü-
nüz, aradan tam 500 sene geçmişti. 
Milletlerin tarihinde böyle 500 se-
nelik yıl dönümleri ne kadar azdır. 
İşte o günlerde Bütün Müslüman 
Türk milleti bu şanlı ve şerefli yıl-
dönümünü kutlamaya hazırlanıyor 
ve devletin buna gereken ehemmi-
yeti göstermesini bekliyordu.  
     Heyhat ki, ümidler boşa çık-
mıştı. Zamanın Reisicumhuru 
Celâl Bayar, kraldan daha kralcı bir 

devrim hastasıydı. Başvekil Adnan 
Menderes ise, inkılâplarla din hür-
riyeti karşısında iki câmi arasında 
kalan bir beynamaz gibi ne yapaca-
ğını bilmez şaşkın bir vaziyetteydi. 
     İşte 29 Mayıs 1953 günü. Fethin 
500’ncü yıldönümünde Türk 
tarihini utanca boğan ve milletin 
içine kan ağlatan garip bir hâl oldu. 
Tarihimizin bu en müstesnâ yıldö-
nümünü devrin Reisicumhuru ve 
Başvekili sabote ve boykot ettiler. 
Birer bahane uydurup, birer tarafa 
savuştular. 
     İstanbul’daki farmason vâliye de 
emir verilmişti: <<Törenleri geçiş-
tiriver…>> Vali bu direktifi büyük 
bir sadakatle yerine getirdi. Tören 
devlet tarafından suikaste uğradı. 

Birkaç mektepli çocuk, bir ban-
do, sıradan bir-iki nutuk ve sonra 
dağılındı.
     500 yıllık bir zafer yıldönümü-
nü ihanetlerine kurban edenler, 
milletin iradesine ve hukuka aykırı 
olarak müze halinde tuttukları 
Ayasofya’nın etrafını görülmemiş 
ordu ve polis kuvvetleriyle sardır-
mışlardı. 
     Türk halkından korkuyorlardı. 
İçlerinde daima şu endişe vardı:
      <<- Aman dikkatli olalım, halk 
Ayasofya’ya hücum eder, içeriye 
girer, minarelerde ezan okunur, 
içerde namaz kılınır…>>  Evet kor-
kuyorlardı. Ayasofya’da okunacak 
ezandan, kılınacak namazdan 
korkuyorlardı.
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Kapalı Kapı
İstanbul’daki Rum 
Patrikhânesinin orta 
kapısı niçin kapalı?

DEVLETE İSYAN ETTİĞİ İÇİN SULTAN 
MAHMUD’UN EMRİYLE ORTAKAPI 
ÖNÜNDE İDAM EDİLEN PATRİK GRE-
GORYUS’un YASINI TUTAN PAPAZLAR 
ŞÖYLE DİYORLAR: <<İSTANBUL’U YU-
NANLILAR ZAPTEDİP TÜRK DEVLET 
REİSİNİ AYNI KAPI ÖNÜNDE ASMA-
DIKÇA BURASINI AÇMIYACAĞIZ!...>>

      İstanbul’daki Rum – Ortodoks 
Patrikhanesi’nin kapalı kapısından 
bahsedildiğini duymayan kalmamış-
tır. Gerçekten Patrikhanenin orta 
kapısı uzun yıllardan beri açılma-
mıştır. Hikâyesi şöyle başlar: Etniki 
Eterya’nın Patrikhane ile müştereken 
hazırladığı 1821 isyanının elebaşla-
rından birinin de o zamanki patrik 
Gregoryus olduğu ve Rum halkını 
Türk milletinin aleyhine tahrik ettiği 
sabit olduğundan, mezkûr patrik 
Sultan 2 ci Mahmud’un emriyle 
Patrikhanenin orta kapısına asılmak 
suretiyle cezalandırılmıştır. Orta kapı 
işte o günden beri hâlâ kapalıdır. 
Papazlar, Gregoryus’un yerine bir 
Şeyhülislamın, bir diğer söyleyişe 
göre bir Türk hükümdarın veya 
devlet reisinin Patrikhane papazları 
önünde asılmasına, Türk milletin-
den bu intikamın alınmasına kadar, 
kapalı tutmağa, ancak bu şart yerine 
getirildiği takdirde orta kapıyı açma-
ya ahdetmişlerdir: 1821 den beri her 
patriğin orta kapı önünde istavroz 
çıkararak şöyle fısıldadığı söylenir.                          
....<<Vaktiyle bu kapıdan Patrikha-
neye girilirdi. Fakat 1821 de patrik 
Gregoryus Sultan 2 ci Mahmud’un 
emriyle bu kapı önünde asıldı. Bu 

giriş yeri ancak rabbâni hikmetin teay-
yün ettiği zamanda, o cinayetin cezası 
verildiği an açılacaktır.>>
     Ortodoksların inancına göre: 
İstanbulun fethinden beş yüz yıl sonra 
gelecek bir Bizanslı şehzade Ayasofya-
nın üzerine çift kartallı sarı siyah renkli 
Bizans bayrağı ile Yunan bayrağını 
asacak, orta kapı önünde büyük bir 
Türk din adamı veya bir hükümdar 
asılacaktır.  
     500 üncü sene geçmişse de Patrik-
hane mensupları Bizanslı şehzadeyi 
hâlâ beklemekte ve matem tutmaktır. 
Bir müddet önce, Patrikhanede yapılan 
büyük paskalya âyininden sonra patrik 
Athenagoras da, patrik Gregoryus’un 
asıldığı siyah boyalı orta kapının öünde 
ona hürmeten ihtiram duruşu yapmış, 
istavroz çıkararak bu intikamın tatbik-
çisi olduğunu belirtir şekilde önünden 
geçen cemaate elini öptürmüştür. 
     Hiçbir din kin tutmayı, intikam duy-
gusu beslemeyi emretmez. Ve adı siyasi 
bir isyana karışan ve tebaası olduğu 
devlete karşı ihtilâl tertibine girişen 
hâinleri, dinî aziz durumuna koymaz. 
İntikam emretmek ve kin beslemek dini 
vazife olmadığı gibi, siyasî bir isyanın 
baş tahrikçisini takds etmek siyaset 
çirkefine batmış olmak demektir.

FETİH ve AYASOFYA

          29 Mayıs 1970 (İstanbul’un fethinin 517 nci 
yıldönümü) münasebetiyle BUGÜN gazetesinin 
okuyucularına parasız olarak verdiği ilâvedir 
Ayrıca para ile satılmaz.
          HAZIRLAYAN: Mehmed Şevket Eygi
          YARDIM EDENLER. Abdullah Aksak, Ab-
durrahim Çokgüngör, Kerameddin Aşmaz.
Baskı: Tan Matbaası

Sonra dostluklarıyla öğündükleri 
Venizelos’lara Karamanlis’lere, Yor-
go’lara, Hrisantoslara hangi yüzle 
bakarlardı?....

***
    Ben Demokrat Parti iktidarının 
yıkılışında baş sebep olarak onun 
bu milletin mukaddesatına – zâhir-
de hürmet eder görünüp, hakikatte 
ise – sinsice darbeler indirişini 
görürüm.
    Gerçi Allah (C.C) taksiratını afv 
eylesin – merhum Menderes  <Bu 
millet Müslümandır ve Müslüman 
kalacaktır…> yollu güzel cümleler 
sarf ederdi ama öte yandan da din 
ve vicdan hürriyetine an ağır darbe-
lerin indirilmesine göz yumardı.
    Muhalefette iken 163’üncü mad-
deyi tenkid edenler, iktidara geçin-
ce bu zulüm kanununun üzerine 
tüy dikercesine 6187 sayılı kanunu 
çıkarttılar.
    

Ayasofya’yı yeniden câmi mi yapa-
mazlardı?... Ama yapmadılar.
    Devr-i iktidarlarında Malatya’da 
Ahmed Emin Yalman adlı bir dön-
meinin vurulmasını bahane ederek 
islâm basınını zorbaca metodlarla 
susturdular: ileri gelen Müslüman 
muharrirleri ve mücahidleri hapis-
lerde süründürdüler.
    Bugün bazı unutkanlar o devri 
bir altın çağ olarak millete yuttur-
maya kalkıyorlar. Hayır….1950 ile, 
1960 yılları arasındaki devre Celâl 
Bayar’ın aşırı devrimci, aşırı lâik, 
aşırı mukaddesat düşmanı tutu-
munun tesiri altında harcanmış 
gitmiştir.
    Fethin 500’ncü yıldönümüne 
karşı takındıkları utanç verici tavır 
bile onları tarih önünde mahkûm 
etmeye yeterlidir.
    Beş para etmez bir Yunan dost-
luğu uğruna. 500 yıllık bir yıldönü-
münü bozuk para gibi harcayanları 
bu millet affetmeyecektir.

DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU TARİHE KARIŞMIŞTIR, 
ÖLMÜŞTÜR, VÂRİSİ DE YOKTUR. RUMLAR VE YUNANLI-
LAR SAHTE VERASET İLÂMI İDDASINDADIR.

    Ayasofya Camiinin ibadete açılmayıp müze olarak 
kullanılması kanuna aykırıdır. Zira 6570 numaralı 
kanuna  << Mâbedler kiraya verilemez, ibadethane 
dışında hiçbir maksatla kullanılamaz>> denilmektedir. 
Kanuna aykırı bir  durumun devam ettirilmesi hükümeti 
sorumlu kılar.

*
    Devletin başındakiler: <<Ayasofya Camii tekrar iba-
dete açılmayacaktır >> diyemiyorlar, çünkü bu kanuna 
karşı olmaktır << Açılacaktır >> da diyemiyorlar ve 
böylece dâva hükümetçe askıda bırakılıyor.

*
    Ayasofya dâvası Büyük Millet Meclisi teşkilâtı içinde 
ele alınmıştır; Karma Dilekçe Komisyonu bir karara 
varmak için bazı dairelerin mütalâalarını sormuştur.
    Bu arada Vakıflar Genel  Müdürlüğünün Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Karma Komisyonuna verdiği cevap bize 
ışık tutmaktadır. 12 Mayıs 1965 tarih ve 7044-12 numa-
ralı olan bu cevapta şöyle denilmektedir.
    << Fatih vakfiyesi orjinalinin Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünde bulunduğu,
    <<İstanbulun fethinden sonra Galata, Küçükayasofya 
ve Ayasofya kiliselerinin bütün Müslümanların ibadetle-
rine tahsis edildikleri, 
    <<Ayasofya Caminin 24 Kasım 1934 tarih ve 2/1589 
sayılı kararname ile, müze olarak kullanılmak ve üzere 
Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi uygun görülmüş olduğu,
    <<Menşei vakıf olan bütün eski eser ve abidelerin 
tamir ve restore işleri genel müdürlüğünce vazife olarak 
yürütüldüğü halde Ayasofyanın etrafının açılması, tamir 
ve muhafaza masraflarının Milli  Eğitim Bakanlığınca 
ödendiği anlaşılmıştır.
    <<  Genel Müdürlüğümüzce 31 seneden beri fiilen 
alakası kesilmiş bulunan Ayasofya’nın müze olarak kul-
lanılmasından sarfınazar edilmesi ve cami olarak tekrar 
hizmete girmesi şıklarında, sözü edilen Bakanlıkla Diya-
net İşleri Reisliğinin mütalaalarının alınması icabedeceği 
kanaatinde bulunduğumuz saygı ile arz olunur>>
    Rumlar Ayasofya Câmii ile pek yakından ilgilenirler, 

bu muhteşem mabedi benimserler, bunu <<Megalo 
Idea>> nın yani büyük gayenin Bizanzs İmparatorlu-
ğunun hortlatmanın timsali sayarlar.

    Bu emperyalizmin şimdik adı  << Helen Emper-
yalizmi>> dir, ellerinden gelse bütün dünyaya sahip 
olmak, bütün dünyada Rumdan ve Yunanlıdan başka 
kimsenin kalmamasını isterler, kalsa bile insanların 
Rumlara ve Yunanlılara köle olmalarını arzu ederler.

    Yunan veya Helen emperyalizminin ilk gayesi Doğu 
Trakyayı, İstanbulu, Sakaryanın ağzından Antalyaya 
doğru çizilecek bir çizginin batısında kalan Anadolu-
yu Türklerden almak, Yunanistana bağlamaktır.
    Ayasofyayı bir kilise yapmak Rumlar için bu gayeye 
ulaşmaktır.

*
Ayasofya Camiinin 1934 Kasım ayında bir kararname 
ile İslâm ibadetine kapatılmasından ve güya Bizans 
müzesi yapılmasından sevinenler yalnız Rumlar Yu-
nanlılardı. Kaldı ki buraya şimdi müze de denilemez, 
zira için de hiçbir eski eser yoktur, bomboş duruyor, 
ancak İslâm mabedlerine mahsus halılar seccadeler ve 
kilimler kaldırılmış, duvarlardaki veya kubbelerdeki 
bazı resimler meydana çıkarılmıştır. Bu resimlerden 
biri İmparatoriçe Zoe’ye aittir ve bu kadın bilhassa ah-
lâksızlığı ile meşhurdur, bir mabedde adının anılması 
bile caiz değildir. Oraya layık olan eserler ancak Allah 
ve Muhammed ile ilk altı halifenin isimler: yazılı 
büyük ve muhteşem levhalardır. Onları da çıkarmak 
istemişler.

Belki İslâm eserleri müzesine koyacaklardı, fakat 
kapıları sığmamış Bir aralık parçalamayı teklif edenler 
olmuş ama bereket versin ki cinayetin bu kadar büyü-
ğüne cesaret edememişler
    Doğu Roma İmparatorluğu tarihle karışmıştır 
ölmüştür vârisi de yoktur Rumlar ve Yunanlılar sahte 
veraset ilâmı iddiasındadırlar.
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AYASOFYA

AYASOFYA NİÇİN 
AÇILMALIDIR?

Sultan
Vahdettin

zamanında

Ayasofya’da Bir Mevlid

Ey ulu Fatih’imin mukaddes emaneti,
İmân ehli gençliğim sana sahib olacak,
Ağlayan gönlümüzün sen en büyük hasreti
Harimini kirleten o putlar kırılacak

Kalsak da yer yüzünde imân ehli tek bir kol,
Kurtaracağız seni Ayasofya emîn ol.

*
Baş koymuşlar uğruna nice gazi yiğitler,
Kan dökmüştü yoluna ne mübârek şehîdler
Kilise olamazsın, ürse de kızıl itler
İmân nesli geliyor, sende namaz kılacak

Tevhîd ehli uyandı, hakka ulaşacak yol
Gene geleceğiz biz Ayasofya emîn ol.

*
İnletecek semâyı yine ezan sesleri
Bağrını dolduracak İslâm’ın nefesleri 
Ebediyyen sönecek firenklik hevesleri
Yeni feth-i mübin de yakında yapılacak

Yönümüz kıbleyedir, sapa düşer bize sol
Açacağız seni biz, Ayasofya emîn ol!

H. Tevfik PAKSU

Ayasofyanın cami olarak ibadete açıl-
masını şu müsbet delillere dayanarak 
talep ediyoruz:
 1    - Ayasofya, İstan-
bulda ilk camiimizdir. İçinde 500 yıla 
yakın bir zaman müslüman Türkler 
ibadet etmişlerdir. Tekrar açılması 
tarihi bir günü yaşatmak bakımından 
elzemdir.
 2   - Fatih Ayasofyaya 
kıymet takdir ettirerek şahsî servetin-
den bedelini ödemiş ve vakfetmiştir. 
Vakıfnamenin kaydı Vakıflar İdaresin-
dedir. Suretleri müzelerimizdedir.
 3   - Ayasofya’yı her 
ne kadar Bizanslılar inşâ etmişse de 
bugüne kadar ayakta kalabilmesi Os-
manlı Türklerinin himmet ve tâmirle-
riyle mümkün olmuştur. Yoksa çoktan 
çökmüş olurdu. Câminin 4 minaresi, 
etrafındaki istinad duvarları hep Türk 
yapısıdır.
 4   - Mabetlerin başka 
bir iş için kullanılmayacağını âmir 

kanun halen yürürlüktedir.
 5   - Dört minaresi 
vardır. Bu minarelerde ezan okunmasını 
istemek müslüman cemaatin hakkıdır.
 6   - Ayasofya’nın 
hazinesinde tarih yapan insanlarımızın 
türbeleri sebilleri vardır. Camiin bir kaç 
duvarı Bizans eseri ise bütün çevresi tâ 
minarelere kadar Türk yapısıdır.
 7   - Eski bir ibadetha-
nenin, tekrar ibadete açılmasını istemek 
bir fikirdir ve kanunen suç değildir.
 8   - Ayasofyanın tekrar 
ibadete açılması turistik öneminden 
hiç bir şey kaybettirmez ve İslâm dini 
kilisede de ibadet yapmakta bir sakınca 
görmez.
 9   - Megalo İdeanın 
dünyaca bilinen parolası Ayasofyayı 
tekrar kilise haline getirmek ve Bizansı 
ihyâ etmektir.
 
                  (A.R. ALP’in bir yazısından)

MİLLİ MÜCADELEDE TÜRK ORDUSUNUN İZMİR’İ İSTİR-
BİR MEVLİD OKUTMUŞTU, BU DİNÎ MERÂSİMİ, ZAMANIN 
İTALYA SEFİRİ PİETRO QUARONİ DA TAKİP ETMİŞ VE 
BİLÂHARE <<CROQUİS’ D’AMBASSADE>> ADIYLA NEŞRET-
TİĞİ HÂTIRA KİTABINA DERCETMİŞTİR. AŞAĞIDAKİ DADI 
ÜZERİNE, SULTAN VAHİDÜDDİN AYASOFYA’DA SATIR-
LARDA, AYASOFYA’DAKİ BU TARİHÎ MERÂSİMİ, O GÜNÜN 
HEYECANINI DUYARAK OKUYACAKSINIZ.

YAZAN: PİETRO QUARONİ

 Türk ordusu, bir semti alevler içinde yanan İzmire gir-
mişti. Yunanistanla yapılan harp artık sona ermişti... Bir-
den koca şehri umumî bir hayret sardı.
     Sultanın Ayasofya’da Türk kuvvetlerinin zaferini tes’id 
için, teberrüken mevlûd okutacağı duyulmuştu.
     Bu, cidden düşündürücü bir haberdi. Zira ankara 
Hükûmeti Sultan hakkındaki fikrini, ona karşı neler tas-
mim ettiğini artık gizlememekte idi. Ve Sultan, kendisini 
de devirecek olan kuvveti zafere ulaştırdığından ötürü Ce-
nab-ı Hakka hamd edilmesini istiyordu.
     Tabii bu dinî merasim, bu ibadet yalnız Müslümanlara 
mahsustu. Fakat Ayasofya’yı dolduracak mü’minlerin saf-
larına karışmak için öyle büyük bir arzu ve meraka tutul-
muştum ki, büyük câmie gitmekten kendimi alamadım.
     O devirde İslâmın ibadet şekillerini oldukça iyi kavra-
mıştım, bilirdim. Dış görünüş bakımından bu ibâdet hiç 
de güç yapılır şey değildi. Kolaylıkla taklid edebilirdim... 
Önce başa giyilecek şeyi iyi seçmeliydim. Fes giymek teh-
likeli olabilirdi. Biri Türkçe bir şey sorsa şivem bana iha-
net edebilirdi. Ama Rusya Müslümanlarının giydikleri ve 
renkli işlemelerle süslü takkelerden birini başıma geçirir-
sem tehlike azalabilirdi. Kafkaslarda vazife görmüş oldu-
ğum için ora Türklerinin şivelerini iyi biliyordum.
     O yıllarda, Rusyada çarlığın devrilişinden sonra ku-
rulmuş müstakil Türk devletlerini kızıllar birer ikişer yok 
etmiş oldukları için, bütün o talihsiz memleketlerden İs-
tanbula bir çok insan göç etmiş bulunuyordu. Nitekim o 
gece Ayasofyayı dolduranlar arasında bunlardan bir ço-
ğunu gördüm.
     Büyük câmiye vardığım zaman hava kararmış, gece 
olmuştu. Ayasofya mü’minlerle dolup taşmakta idi. Büyük 
iç kapıdan girince hemen loş bir yer seçip bir halı üzerine 
bağdaş kurdum.
    
 Bence Ayasofya’nın içi insan elinin meydana getirebildiği 
şeylerin en güzellerinden biridir. Yılların cilâ vurduğu o 
kibar renkli sütunların birbirini kovalayışı ve mermerle-
rin her birinin bir başka türlü göz alışı hiç unutulabilir mi?
     O an’a kadar Ayasofya gecelerini bilmiyordum. Büyük 
câmiyi geceleyin hiç ziyaret etmemiştim.
     Binlerce kandilden ruha sükûn veren tatlı bir ışık dö-
külüyordu. Kur’an âyetlerinin beyaz harfleri boşluklarda 
yayılarak daha da büyüyerek alacakaranlık içinde gözü 
alıyordu. Şurada burada mozayiklerin altın parıltıları es-
rarengiz kıvılcımlar saçıyordu. O dev kubbe şimdi daha 
büyük ve âzametli âdeta sonsuz bir hal alıyordu.

     Taa dibden, çok uzaktan, ahenkli ve iyi duyulan sesler 
geliyordu. Mollalar, hâfızlar sıra ile Kur’an okuyorlardı.
     Mihrabın yanında, bu mü’minler kalabalığınının 
önünde O, tek başına duruyordu. Başında gri bir kalpak 
vardı. İçine kırmızı çuha kaplanmış mavimtrak paltosu-
nun yakaları comertçe açılmıştı.
     O.. Majeste Altıncı Mehmet... Osmanlıların İmparato-
ru, mü’minler emiri, zillullah-ı fil Arz krallar karlı, sul-
tanlar sultanı, â,lemdeki hüsrevlere taçlar dağıtan ve daha 
nice unvanların sahibi Sultan...
     Cemaat halinde edâ edilen bir İslâmi ibadet, yâni na-
maz kadar ihtişâmlı bir manzara olamaz. Bütün mü’min-
ler hep beraber secdeye varıp alınlarını yere değdirdikleri 
anda kumsala gelip parçalanan dalgaların gürültüsü gibi 
bir ses yükselir...
     Bu gece loşluk, ve dinî olduğu kadar da vatanperverâne 
olan heyecan, mevlûd’un ruhâni ululuğunu bir kat daha 
artırıyordu.
     Ulemâdan bir zat mihrapta bir kaç basamak yükseldi. 
Ben uzaktan onun ancak ak sakalını ve kocaman beyaz 
sarığını görebiliyordum. Arapçanın bazan peltek, bazen 
sert sada verişini Türk dilinin kıvrak ahengi takib ediyor-
du.
     Kulaklarım arasıra bir kelimeyi farkedebiliyordu... 
Ama etrafımı saran halkın ne derece kendinden geçmiş 
ve alevlenmiş bir halde olduğunu hissediyordum. Ve hut-
be biter bitmez bu halktan korkunç bir haykırış yükseldi.
     <<— Kahrolsun gâvurlar!>> (*)
     Ve şu anda kendimi bilhassa yalnız ve daha da fazla gâ-
vur bulan ben itiraf ederim, hiç utanmadan itiraf ederim 
ki ben de, tıpkı onlar gibi gırtlağım yırtıla yırtıla haykır-
dım:
     <<— Kahrolsun gâvurlar!>>
     Namaz, mevlût, âyin ve dua bitince sert bir kumanda 
duyuldu. Birdenbire beliren iki dizi jandarma halkı güç-
lükle ayırdı, dar bir yol açtı Majeste Sultan Ayasofya’dan 
ayrılıyordu.
     Yanımdan geçerken dikkat ettim:
     Başını biraz sağına eğmiş, gözlerini hafifçe yummuş, 
dua okur gibi bir hali vardı. Dirsekleri hâlâ bükülmüş, 
avuçları hala kubbeye doğru açıktı.
     Yüzü çok sararmıştı:
     Üzgün mahzûn ve dalgındı:
          İstanbul hâlâ – işgal altındaydı...
     (*) Kitabın aslında aynen Türkçedir.

Şu Ayasofya’nın suçu ne büyükmüş ki, peşpeşe çıkan afların 
hiçbirine dâhil edilmiyor. Suç mu?... Ayasofya’nın suçu olur mu 
hiç!... Câmi olmak, içinde Allaha ibâdet edilen mukaddes bir bina 
olmak suç mudur ki?... Ama vaktiyle bunu suç saymışlar, Ayasof-
ya’nın kandillerini söndürmüş, tehlillerini sindirmiş, ezânlarını 

susturmuşlardı. Ayasofya, 
İslâm’ın, fetih timsâli, Türk’ün 
kızıl elması idi. Şimdi ise 
müzedir. Secde eden alınla-
rın aşındırdığı mermerleri 
şimdi pis ayakkabılar çiğniyor; 
lâhûti Kur’ân tilâvetlerinin 
yerine, kubbesinde artık turist 
tercümanlarının hımhım 
sesleri çınlıyor...

     Evet, aflar çıkıyor, 
kaatiller, câniler, 
dolandırıcılar, ırz 
düşmanları, eroinciler, 
ihtilâlciler, yankesi-
ciler, bütün suçlular, 
bütün suçlar affedili-
yor. Fakat, Ayasofya ve 
Türk’ün yaralı ve esir 
mukaddesatı af dışı 
bırakılıyor... Ayasofya 
yine karanlık, yine 
ezânsız...
     Ayasofya’da yeniden 
Ezân-ı Muhammedî 
okunmasına müsaa-
de etmedikçe millet, 
mes’ulleri affetmiye-
cektir.
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Ayasofya
    Yirmi otuz kadarı bir kaç kısma 
ayrılmış etrafı dolaşıyor, rehberlerin 
anlattıklarını dinleyerek bakınıyor-
lardı. İriyarı, kıvırcık saçlı, başkan-
ları olduğu anlaşılan biri, meydan 
okur gibi ayaklarını açmış, yüksek 
sesle etrafındakilere bir şeyler 
söylüyor, ellerini hızla çarparak aksi 
sedayı dinletiyordu. Sonra kolunu 
uzatıp bir yeri göstererek yine hızlı 
hızlı konuşmaya devam ediyor, gü-
lüyor, göz kırpıyor, elleri kalçasında, 
kafasını dikip kubbeye bağırıyor... 
Konuşuyor konuşuyordu...
     Bir kaç tane rehber vardı. 
Şaşırmadan, manzume okuyan 
çocuklar gibi -sanki ancak baştan ve 
sırayı takip etmek şartıyle- süratle 
konuşuyor; onlara onların lisanı 
ile göstere göstere anlatıyor bir yeri 
bitirir bitirmez kollarını hemen bir 
yanındakine çevirip aynı hızla nefes 
almadan devam ederek ortaya seğir-
tiyor, anlatıyor, anlatıyorlardı...
     Geniş kubbede bu sesler karışı-
yor, uğulduyordu...
     İriyarı geveze, sesini yavaşlatıp 
kesti… Sonra rehberler de teker 
teker sustular...
Gençlerden çift dolaşanlar, kenar-
larda sütun arkalarından cilveleşe-

rek gelirken durdular...

     Kaç kereler niyet edip kapıya 
yürümüş, girmeye davranmış sonra 
dönmüştü... Oradan her geçişinde, 
gamına pek yaraşan sapsarı yüzüyle, 
kollarını Allah’a yalvarırcasına 
uzatmış olan o sessiz binaya bakar, 
tekrar tekrar bakar dişlerini sıkar, 
bakışları kararır başı ağrırdı. Bay-
ram gecelerinde pırıl pırıl bilezikle-
riyle altı koldan süslenip şükreden 
Sultanahmedin yanında o, veremli 
yüzünü semâya çevirmiş, avuçla-
rı karanlıkta kaybolan kollarını 
uzatmış simsiyah dururken, ruhsuz 
bayramların sahte kalıplarına lânet 
mührü olurdu...
     Ne zamandır satıhta, taşta top-
rakta, süste yaldızda kalan bay-
ramların çiğ ışıkları arasında onun 
kocaman karanlık boşluğunu tâ 
gönlünden acıyla tanıyordu. O boş-
luğun, bayramlar ruhlara inmeden 
ve ruhlar mırıldanmadan parlamı-
yacağını hissederdi.
     Kapıda deri ceket giyinmiş iki 
genç, girenlerden fotoğraf maki-
nalarını alıp önlerindeki masanın 
üzerine bıraktılar... O da girecek-
ti... Gişedeki ihtiyardan bilet aldı. 
Ayasofya’ya biletle girmek ne acı, 
diye düşündü. Bu kâğıttan bir an 

evvel kurtulmak için hızla kapıya 
yürüyüp, toplayan adama verdi.
     Demek girmisti. Ayaklarını 
çıkarsa mı? Hayır nümayiş yapmı-
yacaktı...... İyi ama camie ayakka-
bıyla girilir mi? Gerçi abdestliydi... 
Şu herifler pis giriyorlar ya.. İyi ama 
onlar kâfir, hayır mürted, yok ikisi 
de var...
Düşünürken yürüdü, çıkaramadı. 
Zaten bir kertenkele zavallılığı 
ile sütün diplerinden sürünerek 
görmek kendilerini yutmak çıkıp 
gitmek taraflısıydı..
     Son cemaat yerinden büyük 
kubbenin altına, ortasına geçerken 
aradaki sütünların dibinde çömelip 
kaldı, durdu...
     Şişman bir gâvur bağırıp çağı-
rıyor, ellerini çırpıyor, kollarını 
yukarılara; bütün kusurları azamet-
leri olan ve büyüklükleri yüzünden 
kendileriyle alâkasız bu yerde kapı-
lardan çıkartılmadıkları için şaşkın 
ve dilsiz bin dört yüz yılın kederli 
gözleri gibi dona kalmış levhaları 
parmaklarıyla gösteriyor, onların 
etrafını, asırlarca sildikleri sıvanın 
altından fırlayıp, sarıveren tasvirleri 
takdis ediyordu. Bacaklarını germiş, 
küstah bir işgal kumandanıydı 

bu... Diken gibi parmağıyla uzanan 
kısa yenli bu pis kol, Fatih’in atını 
denize sürerken Avrupa’yı gösteren 
mukaddes işaretinin intikamını 
alıyordu.
     Koca Hakan!... Haçlı kadırga-
larını delen parmağının işaretiyle 
gaziler şehid oluyor, küffâr temiz-
leniyor, Kostantiniyye alınıyor ve o 
parmak Ayasofya’ya gölgesi Viya-
na’ya uzanan minare oluyordu...Ya 
bu şişko herif, o haçlı kadırgaların 
torunu bir yana bakışına Avrupa’nın 
kellesini diyet olamıyacağı Lâfza-i 
Celâli, ism-i Pâk-i Nebî’yi, Esâmi-i 
Sahabeyi mi nişanlıyor? Bacaklarını 
İslâm’a karşı mı açıyor? Ayaklarını, 
aziz dedelerimin, temiz dudakla-
rındaki tesbihlerle takdis ettikleri 
seccadelere mi yapıştırıyor?...
     Ya şu, yarıçıplak kolkola dola-
şanların burada işleri ne? Ne kadar 
da serbest geziyor, gülüp konuşu-
yorlar...
     Dizleri titredi... Zavallı omuzu-
nu sütuna dayadı. Başını kubbeye 
kaldırdı. Beş asırlık camiliğinden 
soyulan Ayasofya’nın donmuş kub-
besinde, Fethin ilk Cuma namazın-
dan, hutbelerinden, gazilerinden 
Fatihinden; ondan bu yana beş asrın 
şevketinden. İslâm hakanlarından, 
kahraman ve âlimlerinden, İslâm-

lıklarından, Tehlil ve Tekbirlerin-
den, o günlerin mes’ud seslerinden 
bir nişan aradı, Bâtıl bir dinin 
suretleriyle sarılmış nurlu âyetlere, 
garip levhalara baktı kaldı.
     Fatih bâzılarınca güzel ve yerinde 
bir -belki de tek- hareketi diye övü-
len resimleri, putları kaldırmayıp 
da sadece sıvatmasını düşündüğü 
zaman boş bir külfet ve tamirata 
sebep olmaması için yok edilmeyip 
üstü örtülüveren bu tasvirlerin, bu 
günün müslümanlarının imânlarına 
bir ölçü olmak için, beş asır evvel 
kaderin eliyle hazırlanmış bir imti-
han suali olduğunu anlayıp sarsıldı.
     Dönüp çıkacak, kaçacaktı.. Hüs-
ranla çınlayan bir imtihan odasının 
mağmum duvarları arasında bir 
maymunun iğrenç parmaklarıyla 
teşhir olunmak... ... Yapamadı... 
Mihraba doğru ötekilere karışma-
dan ve bir an da olsa onlardan biri 
gibi görünmekten korkarak, duvar 
dibinden süründü.
     Yağız yüzleri ve bıyıklarıyla, 
lâcivert elbiseli bir rehber memur-
lar ona yakın göründüler. Bunlar 
kendi köyünün, kasabasının bahtsız 
adamları...... Ötekilerin yanında 
dolaşıyorlar...Yanlarından geçerken 
dinledi. Kıpırdayan dudaklar yağız 
köylünün ama ne ses, ne de söz... 
Hızla uzaklaştı. Papağan, diye gön-
lünü kapadı...
     Minberde, renklerini kaybetmiş 
iki sancak, iki tarafa asılmışlar, göz-
leri yerde, perişan bekliyor. Mihrap-
ta; hemen arkasındaki iki üç saflık 
set, tahta parmaklıkla ayrılmış, ha-

lıları duruyor...Müzede canlı tarih... 
<<Baylar! İşte şu gördüğünüz,otuz 
küsur yıldır tozlanmış halıların 
üzerinde Osmanlılar namaz denen 
ibâdetlerini yaparlardı ve burası 
baştan başa hep böyle halılarla kaplı 
idi...>>
     Gelen yapancılar ellerinden, en 
büyük kiliselerini -nasıl da- müslü-
manların orasını beş asır ne şekilde 
kullandığını merak ederlerse böyle 
göreceklerdi.. Parmaklığın içinde, 
halıların üstünde şu levha vardı: 
Girmek yasaktır!.
     Parmaklığa dayanıp mihrabın 
üstünde ve yanlarında asılı levhaları 
yavaş sesle okudu... Of!.. Dizleri 
iyiden iyiye titriyordu. Dişleri de 
birbirine vuruyordu. Göğsü tâ 
gözlerine kadar yaş dolu gibiydi...Ya 
akmaya başlarsa?
     Halsiz vücudunu şiddetle sarsan 
bir emir volkan gibi gürledi: Namaz 
kıl!.. Nerde ,nasıl?. Orada, parmak-
lığın ardında, halıda: başka nerede 
olacak! Evet kılmalı...
     Asırlardır, nesilden nesile, sinsi 
sinsi sokulan ve onun neslini zap-
teden imansızlığın ve miskinliğin 
şeytanı, tedbir ve mantığa bürün-
müş korkaklık topuğunu, emrin 
fışkırdığı yere basıverdi: Hayır 
çılgınlık bu…
     Körpe, genç, taze imânının bü-
yük döğüşe girdiğini hissetti... 
Bir müddet durdu... Kazanama-
mıştı ama tamamen kayıp da et-
medi. Yan tarafa biraz kuytu bir 
yere………..

    Şeytan mühim bir darbe yemek 
üzereydi. Sûret-i haktan görüp 
dayattı: Ayakkabıyla dolaşılan taş 
üzerinde namaz kılınır mı? Sür bak 
parmağını!... Evet kirli; ama hayır, 
ne olursa olsun... Bu yerlerin tozunu 
alınlarımızla silsek yeter mi?
     Bağıra çağıra, bildiklerini öte-
kilere nakleden şişman adam, onu 
sütunun bidinde dikilirken gördü... 
Bir fetih gazisinin kılıcında can 
veren dedesi, damarlarından ona 
seslendi: Dikkat et! Dimdik onlara 
bakan bu çatık gençe dikkat etti... 
Onda bir şeyler sezdi... Pervasız sesi 
kısıldı... Demek o yaşıyordu. Hem de 
bu kadar genç bir vücutta...Yazık!..
     Kenardan süzülüşünü gördü. Bu 
sâkin gidiş ona dehşet verdi. Demek 
tekrar geliyor, tekrar zapta hazırlanı-
yordu... Ona dikkatle baktı. Yüzü-
nün rengini ve bakışını bildi...
     Hepsi durmuş, o genci seyredi-
yorlardı. Bekçiler dalgındı... Erkekler 
beş asırlık mağlubiyeti duydular. 
Kadınlar yiğit akıncıyı hissedip 
titrediler...
    Ayakkabılarını çıkarmıştı... 
Rükûda başını saldı. Kalktığında 
alnını Lâfza-i Celâle verdi. Secdeye 
giderken dizlerinin ve alnının taşları 
oyduğunu sandılar... İki rekât kılıp 
selâm verdi. Kollarını açtı. Dudakla-
rı kıpırdamadı… Kalktı.
     Ecdâdının kanlarıyla aldıkları bu 
mâbedin çıplak taşlarından, ecdâd 
katillerinin torunlarının ayaklarıyla 
kirletilmiş o taşlardan, dizlerine, 
ellerine ve alnına bulaşanlarla çıkıp 
gitti.

Mehmed Ertuğrul
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Ayasofya’yı müze yapmak eski 
ve yeni hukukumuza aykırı ve 
kanunsuz bir tasarruftur

AYASOFYA’DA KILINAN 
İLK CUMA

Bilindiği gibi, İstanbul şehri 1453 tarihinde, bundan 517 sene 
önce atalarımız tarafından fethedilmiş ve kılıçlarının hakkı ola-
rak içerideki her şey ile birlikte Müslüman Türk’e malolmuştur. 
Fethi takip eden günlerde büyük Fatih Ayasofya’yı câmi yapmış, 
bilâhare tanzim edilen Vakıfnâmede, Ayasofya’yı câmi olarak 
vakfettiğini bildirmiştir. Fatih ilk hutbeyi bu câmide okumuştur.

Vakıflar hususunda eskiden beri yaşayıp gelen ve bugün de tatbik 
edilen hukukumuza nazaran, bir cami (mescit) vakfiyesi tamam 
olduktan sonra aslî hâli değiştirilemez ve başka şekle sokulamaz. 
Büyük hukukçu Ali Himmet Berki’nin Vakıflar hakkındaki ese-
rinin 119 uncu sahifesinde başlayan fasıl, câmilerin aslî heyeti-
nin, yâni durumunun bozulamıyacağını, değiştirilemeyeceğini 
ve vakfın gayesinden başka bir hizmette kullanılmasının câiz 
olmadığını açıkça izah etmektedir. Buna dair Ahkâm – ül – Evkâf 
isimli eserin 113 ve 344 üncü meselelerinde de sarahat vardır.
Ayasofya Fatih tarafından câmi olarak vakfedildikten sonra tam 
dört yüz küsur sene fâsılasız bu hizmette kullanılmış, bu müddet 
zarfında bu câmi içinde, adedi milyarlara baliğ olan Müslüman 
Türk ecdadımızın başları secdeye varmıştır. Bu muhteşem hal, 
Ayasofya’nın maddî varlığını Müslüman – Türk hüviyeti ile sar-
mış ve onu Türk – Müslüman hüviyetinden ayrılmaz ve kopa-
rılmaz bir hale getirmiştir. Nasıl ki, Anadolu’dan Türklük vasfı 
giderilmezse, Ayasofya’dan da Türk – Müslüman şahsiyetinin 
mânâsı öylece silinemez.
Vakıflar Umum Müdürlüğünün kayıtlarına göre, 500 senelik 
vakıf câmi şahsiyetini taşıyan Ayasofya, İcra Vekilleri Heyeti’nin 
24 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2/1589 sayılı kararnâmesi ile, iki 
satırlık bir yazıyla müze haline getirilmiştir. Bu karar hukuken 
müdaafa edilemez. Belki bu sebeple Resmî Gazetede neşredilme-
miş, <<neşredilemeyen mukarrerat>> arasında kalmıştır.
Yukarıda belirtilen vakıf hukukumuza göre, bir câminin hele 
Aya/sofya’nın müze haline getirilmesi hukuken ve kanunen câiz 
değildir. Mevzuatımız bu hususta hiçbir makama salâhiyet ver-
memiştir. Bu karar keyfî olup hukuk rejimine tamamen aykırıdır. 
Zira hukuk devleti demek, icraatı hukuk prensiplerine ve âdil 
kanunlara uygun devlet demektir.
Yeni Türk Anayasasında da, icrâ kuvvetinin, hükûmet edenlerin 
kanunî mevzuat ile bağlı olduğunu ve kanunlara aykırı icraatın 
hiçbir hukukî değeri olmadığını ve tatbik kabiliyeti bulunma-
dığını belirten hükümler vardır. Bu maksatla icrâ kuvveti kazaî 
kuvvetin murakabesi altındadır.

Ayasofya’nın müze haline getirimesi kararı, Anayasaya ve mer’î 
mevzuata aykırı bir mahiyette olduğundan, iptali gerekir.
Kendilerini köhne Bızansın vârisi kabul eden ve onun intika-
mını Türklerden almak için sistemli olarak çalışan Yunanlılar 
ve topyekûn Rumlar, zaman zaman Ayasofya’nın kilise haline 
getirilmesi yolundan ısrarlı taleplerde bulunmak cür’etini göste-
regelmektedirler.
Ayasofya câmi iken onu Bizans müzesi yapmak, her türlü ahlâk-
sızlığın sembolü ve membaı olan Bizansa tâviz vererek Bızans 
ruhunu hortlatmak demektir. İnsanlığın yüz karası, kokmuş Bi-
zans’a gösterilen bu iltifatın mânasını anlamak mümkün değildir. 
İlle müze olarak kalacaktır diye ısrar etmek, oradan gök kubbeye, 
Allaha yükselecek tekbirlere, tehlillere mâni olmakta direnmek, 
Millî Mücadelede Türklere mağlup olup hadleri bildirilen Rum-
lardan – milletin rızası ve vekâleti olmadan – özür dilemek ve 
onlara yaltaklanmak mânâsını ifade eder. Bu zilletli tutumumuz 
yüzünden dünkü Yunan uşaklarımızın bu gün nasıl şımarıp Kıb-
rıs işinde başımızın püsküllü belâsı kesildiklerini ibretle, dehşetle 
görüyoruz.

OSMAN TÜFEKÇİ

İstanbul’u Fetheden Yeniçeriye

Merkad-ı 
Fâtih’i 
ziyaret

Ağlayan
Ayasofya

GAZEL
Vur!... Pençe-i Alîdeki şemşîr aşkına
Gülbanki âsümânı tutan pîr aşkına

Ey leşker-i müfettihü’l – ebvâb, vur bugün
Feth-i mübini zâmin o tebşîr aşkına

Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilâl için
Gelmiş o şehsüvâr-ı cihangir aşkına

Düşsün çelengi Rûm’un, eğilsün ser-i Firenk
Vur, Türk’ü gönderen Yed-i Takdîr aşkına

Son savletinle vur ki açılsın bu sûrlar
Fecr-i hücûm içideki Tekbîr aşkına

YAHYA KEMAL

Fethi müteakip en mühim 
hâdise, Ayasofya’da ilk Cuma 
namazının kılınmasıdır. Mi-
marlar ve işçiler geceyi gündüze 
katıp çalışarak Salı günü fetho-
lunan şehrin en büyük kilise-
sinde Cuma’ya kadar lüzumlu 
tadilâtı yaptıktan sonra, Padişah, 
emirleri, mücahitleri, gazileri 
ve büyük bir alay ve erkânla 
gelip içeri adımını atar atmaz, 
mabedin içinde ilâhî bir gulgu-
le yükseldi, hâfızlar okumaya, 
müezzinler salâlara, ezanlara 
başladılar. Cemaat bir ağızdan 
tekbir alıyor ve kubbe aksiseda-
larla uğulduyordu. Nice dem bu 
lâhuti âvaz sürüp gittikten sonra, 
müzezzinler: <<İnn Allahe ve 
melâiketihi…>> âyetini yanık 
seslerle okumaya başlayınca, Ak 
Şemseddin hazretleri, Sultan 
Mehmed Hân-ı Sâni hazret-
lerinin koltuğuna girip tâzim 
ile müşârünileyh hazretlerini 
minbere çıkardı. Etrafa nur-i 
hidayet saçan seyf-i Muhamme-
dî elinde parıl parıl parlıyordu. 
Hazreti Fâtih minberde yüksek 
ve mehib bir sesle ELHAMDÜ-
LİLLÂH, ELHAMDÜLİLLÂH… 
diye hutbe okumaya başlayıp, 
Cenab-ı Mün’im ve Muhsin-i 
hakikiye teveccüh ile şükür ve 
mahmedet eylediği zaman iid 
ki, câmide mevcut bütün gaziler, 
mücahid-i din-i mübin, bir acib 
insibat, sürur ve zevk ile gaşyol-
mak derecelerine gelib feryad-ı 
şâdümanî ile gözlerinden sel gibi 
yaşlar dökmeğe başladılar.
Hazreti Fâtih kaide-i üslûb-ı 
hatîb üzre hutbeyi okuyub edâ 
ettikten sonra minberden inerek 
Ak Şemseddin hazretlerini 
imamete geçirip, Cuma namazını 
ol vaktin icabatına göre mücahi-
din-i din-î mübin safları önünde 
ifâ eyledi (*)

Her kûşesinde dehrin nâm-ı beka – nisarın
Şâyestedir denilse âlem senin mezarın.

Kaldın cihanda bir an, her ânın oldu bir 
devr,
Mülk-i ezeldi güyâ tahtında hem – civarın.

Mâzi, o perde-i gayb küşade-i huzurun,
Ati, o râh-i muzlim âmâde-i güzarın.

Her dem sana açıktır, ebvab-ı arş-ı rahmet,
Türbendir en azîmi feth ettiğin diyarın…

Gösterdiğin maalî ehrâmdır müselsel,
Kûhsârlar umumen bâlin-ı ihtizarın.

İster idin ki olsun düşmenle yâr yekdil,
Devran idi rakibin, Allah idi nigârın.

Tahtın getirdi bir dem umkiyyeti kıyama,
Eyler rükûa da’vet ulviyyeti mezarın.

Açtı sana cenâhın cânân-ı sermediyyet,
Etti anı derâguş, cân-ı cihan – sipârın.

Abdülhak Hamid TARHAN

(*) Ahmet Muhtar Paşa, 
Feth-i Celil-i Kostantiniye, 
S. 273.

Ağlayan boynu bükük; dünkü fetih sembolüdür,
Müslüman birliğinin, bahçede solmuş gülüdür,
Muhteşem çevresi, hicrâna bürünmüş yatıyor,
Aklı târâc edecek menkabeler anlatıyor…
Şanlı mâzîleri – yaşlar döküyor – andıkça,
Gamlı yâdında fetih levhası canlandıkça
Acı bir sam yeli, gülşenleri tekmil vurmuş,

Goncalar hep yere düşmüş, iri güller kurumuş…
Ne çiçek var, ne de sevdalı bahardaki renk,
Soldu, yüzlerce yılın ördüğü şahane çelenk…
Bu yeşil bahçeyi, bir çöl gibi görmek ne acı!
Kurumak üzere harimındeki iman ağacı…
Müslüman âleminin gül gibi solmuş emeli,
Buna, târih yanarak, mersiyeler söylemeli,
Kaybolan ülkelerin ağlar ufuklarda yası,
Bu aziz varlığı kaybetmenin engin acısı…
Perdelerken o şefkatsiz geceler gündüzünü,
Gurbet akşamlarının mâtemi örter yüzünü..
Doludur kubbesi, hicranla yanan hislerle,
Sonbahar akşamı dağlardan inen sislerle…

***
Ulu mâbed, niye hicrâna büründün böyle?
Fâtihin devrini, bir nebzecik olsun söyle…
Ben ve sen o günleri, rüzgârlara ağlar sorarım,
Gözlerimden boşanırken yaş olup duygularım…
Şanlı mâziler, ezanlarla gelirken yâda,
Kubbeler sanki geçit resmi yapar ecdâda…
Ağlatır ruhumu mâziye tahassür şevki,
O, Fetih devrini hicrânla tahayyül zevki,
Senin uğrunda dökülmüştü mübarek kanlar
Seni bin aşk ile sevmişti büyük hakanlar
Şimdi güller gibi, şahane emeller soluyor,
Sanki Fâtih bugün ölmüş gibi gözler doluyor...
Nûr inen beldelerin hüznü o nisbette derin,
Ağlar ufkunda gurublar, kararan servilerin…
Akıyor şi’rime, bir göz yaşı halinde yasın,
Çünkü sen şimdi <<şifâsız, kanayan bir yarasın…>>
Kararan bahtına engin geceler diz çöksün,
Fâtih’in ordusu göklerden inip yaş döksün…
Nice viraneler ağlar bu fetih kıssasına,
Gurbet akşamlarının hüznünü örter yasına…

ALİ ULVİ KURUCU
(Medine-i Münevvere, 1964)
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