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AYASOFYA’NIN camii olarak yeniden ibadete açtığını milleti-
mize müjdelerken sayın Cumhurbaşkanımız; “Bazı eserler vardır 
ki, bunlar milletlerin ve devletlerin sembolüdür. Ayasofya’da işte 
bu sembollerimizden biridir.” ifadesini kullanmıştı. Gerçekten de 
Ayasofya’nın ecdadımızdan bize miras kalan sembolik bir değer 
olduğunun şuurunda bir millet olarak bu tarihi karar hepimizde 
büyük bir sevinç yaratmıştır. Ayasofya geçmişte de sembol olmuş-
tur, şimdi de böyledir ve gelecekte de sembol olacaktır kuşkusuz.

İstanbul’un fethi yalnızca Türk ve İslâm tarihi açısından değil 
tüm insanlık için büyük bir dönüm noktasını temsil ediyordu. Os-
manlı Devleti ise İstanbul’un fethinden sonra “cihan imparatorlu-
ğu” sıfatıyla çok geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca barış, hoş-
görü ve refahı tesis etti.

Tarihte “Osmanlı Barışı” (Pax Ottomana) olarak anılan bu dö-
nem, günümüzde dinmek bilmeyen çatışmalar ve savaşlarla anılan 
Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kafkasya gibi çetin coğraf-
yalarda benzersiz bir huzur iklimi ve bir medeniyet ortaya çıkardı. 

Osmanlı’da asırlar boyu sürdürülen geleneğe göre, fethedi-
len şehrin en büyük mabedinden ezan okunması ve ilk Cuma na-
mazının bu mabedde kılınmasıydı. Böylece, o şehrin fethedildiği 
tescillenmekte, ilgili mabed “Fethiye Camii” olarak anılmakta ve 

şehirdeki diğer mabedlere gerekli olmadıkça dokunulmamaktay-
dı. Fatih Sultan Mehmed Han ise fetih sembolü olarak sancağını 
Ayasofya’nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere dikmiş, kub-
beye doğru bir ok fırlatmış ve ilk ezanı kendisi okuyarak, İstan-
bul’un fethini tescillemişti. Ardından, şükür secdesi yaparak, iki 
rekât namaz kılmış ve bu davranışıyla Ayasofya’yı camiye çevirdi-
ğini göstermişti.

Fatih Sultan Mehmet Han’dan itibaren her padişah, Ayasofya’yı 
daha da güzelleştirme gayreti içinde oldu ve zaman içinde yapılan 
mihrab, minber, kürsü, minareler, hünkâr mahfili, şadırvan, med-
rese, kütüphane ve aşhane gibi yapılar ile Ayasofya tam tekmil bir 
külliyeye dönüştürüldü.

Ayrıca, Osmanlı döneminde Ayasofya Camii’nin iç süslemele-
rine de büyük önem verildi. Ayasofya hüsn-i hat ve çinicilik gibi 
Türk sanatlarının en zarif örnekleriyle süslendi ve mabede yeni 
estetik değerler kazandırıldı. Böylece, Ayasofya sadece camiye dö-
nüştürülmedi, aynı zamanda insanlığın bu ortak mirası muhafa-
za ve ihya edildi.

Fetihle birlikte camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hiz-
met veren Ayasofya, 1930’lu yıllarda restorasyon çalışmalarının baş-
lamasıyla halka kapatılmıştı. Ardından, 24 Kasım 1934 tarihli bir 
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Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü. Danıştay, 10 
Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kararını iptal 
etti ve bu çok değerli mabedin yeniden ibadete açılmasının önünde 
herhangi bir engel kalmadı. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan 2729 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açıldı. 

İletişim Başkanlığı olarak bu çok değerli gelişmeyi tarihe not 
olarak düşmek istedik. Elinizdeki eser; Ayasofya’nın tarihi sembol 
ve değeriyle mimari özelliklerini öğrenmek isteyenler için detaylı 
birçok bilgiyi sunmaktadır. Bununla birlikte Ayasofya’nın dini ve 
kültürel açılardan nasıl bir önem arz ettiği de bu kitapta ele alındı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu kararın içeride ve dı-
şarıda elbette birçok yansıması oldu. Bu manada elinizdeki kitap bir 
savunma metni olarak hazırlanmadı. Bununla birlikte Ayasofya’nın 
ibadete açılmasının ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında nasıl 
mümkün olduğunu anlatmaya çalıştık. Egemenlik kuramı ve siya-
set felsefesi bakımından da Ayasofya üzerindeki her tasarrufun sa-
dece ve sadece Türkiye’yi ilgilendirdiğini de net bir şekilde ortaya 
koymuş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ayasofya ile ilgili bir-
çok konu başlığını sarih bir şekilde anlattığı manifesto niteliğindeki 
konuşması da tarihe not olarak düşüldü. 

Altını özellikle çizmek isterim ki, Ayasofya’nın müzeden yeni-
den bir ibadet mekanına dönüşmesi, yani 681 yıl boyunca olduğu 
haliyle yeniden cami olarak açılması, dini özgürlükler açısından 
bir zaferdir.  Ayasofya Camii’nin kapıları dünyadaki herkese açık 
kalmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğin-
de Türkiye’de dini özgürlükler her dinin mensubu vatandaşlarımız 
için en rahat dönemini yaşamaktadır. Yeni inşa edilen kiliselerden 

onarılan tarihi sinagog ve kiliselere varıncaya kadar tüm vatan-
daşlarımızın inancı gereği ibadet etmesini sağlamaya, kültürel mi-
rasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti, hakkı olmayan hiçbir konuda ısrarcı ol-
mamıştır. Ancak hakkı olanı sağlamak konusunda da sayın Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde yıllardır tavizsiz olduğunu tüm dün-
yaya göstermiştir. Bu durum, sadece Ayasofya kararı ile ilgili de 
değildir. Terörle mücadeleden uluslararası siyasetteki tüm geliş-
melerde Türkiye, sadece hakkı olan için mücadele etmektedir. 

Ayasofya Camii ülkemize, milletimize, bölgemize, tüm İslam ale-
mine, insanlığa ve gelecek nesillere bir kez daha hayırlı olsun.
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•  Türkiye’nin iç hukuku ve tarihi hakları bağlamında Ayasofya’nın 
hangi amaçla kullanılacağına karar vermesi ve cami olarak ibade-
te açması, Türkiye’nin egemenlik hakları ile ilgilidir. Türkiye’nin 
aldığı bu karara saygı duyulmalıdır. Bu konuda görüş belirtmenin 
ötesindeki her türlü tavır Türkiye’nin bağımsızlığının ihlali anla-
mına gelir.

•  Türkiye Ayasofya’yı insanlığın ortak kültürel mirası kimliğine ha-
lel getirmeden, vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açmış-
tır. Türkiye’deki bütün camiler gibi Ayasofya’nın kapıları da yerli 
ve yabancı, müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açıktır. 

•  Uluslararası sözleşmelerde, Ayasofya’nın camiye dönüştürülme-
sine engel teşkil edecek herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

•  Türkiye’nin aldığı karar Ayasofya’nın üstün evrensel değerini as-
la etkilemeyecektir. Fonksiyonunun değiştirilmesi, üstün evren-
sel değerine halel getirileceği anlamına gelmemektedir.

•  Bu karar müzeye çevrilmiş Ayasofya’nın asli hüviyetine, yani iba-
dethaneye kavuşturulmasıdır.

•  Türkiye’de halen ibadete açık olan birçok kilise ve sinagogun var-
lığı, dini özgürlük konusunda ülkemizin hassasiyetini gözler önü-
ne sermektedir.

•  Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da, insanlığın 
ortak mirası olarak varlığını devam ettirecek olan Ayasofya’nın 
üstün evrensel değerine, özgünlüğüne ve bütünlüğüne azami 
hassasiyet gösterecek ve gerek uluslararası sözleşmeler gerekse iç 
hukuk çerçevesinde Ayasofya Camii’ni koruyarak gelecek nesille-
re aktaracaktır.

D
ünyadaki en önemli mabedlerden biri olduğu herkes-
çe kabul edilen Ayasofya Camii, İstanbul’un manevi 
merkezini teşkil etmektedir. İnşa edildiği dönemde 
dünya üzerindeki en büyük ve en görkemli binalar-

dan biri olan Ayasofya, 1985 yılında UNESCO Dünya Miras Lis-
tesi’ne alınan İstanbul’un en dikkat çekici simgelerinden biridir. 
İstanbul’un 1453 yılında fethedilmesinin ardından Fatih Sultan 
Mehmed Han, Ayasofya Camii’ni vakfederek, bu yapının ilelebet 
muhafazasını vasiyet etmiş ve cami hüviyetinin devamlılığını şart 
koşmuştur. Bu bağlamda, milletimiz tarafından büyük bir muhab-
bet beslenen Ayasofya Camii, asırlar boyunca İstanbul’un gözbe-
beği gibi muhafaza edilmiş ve bir insanlık mirası olarak bugünlere 
kadar varlığını koruyabilmiştir. Öyle ki, “Tanrı’nın Hikmeti” anla-
mına gelen orijinal isminin değiştirilmesine dahi teşebbüs edilme-
miştir. Asırlarca yaşadığı depremlerden, yangınlardan, yağmalar-
dan ve bakımsızlıktan dolayı harap vaziyette olan Ayasofya, 1453 
yılından itibaren sadece camiye dönüştürülmemiş, aynı zamanda 
bir medeniyet tasavvuru çerçevesinde ihya edilmiştir. Bu neden-
le, güçlü sahiplenişi ile Türk Milletinin Ayasofya üzerindeki hakkı 
yaklaşık 1.500 yıl önce bu eseri ilk inşa edenlerden daha fazladır.

Ancak, 481 yıl boyunca cami olarak hizmet veren Ayasofya, 
1934 yılında müzeye dönüştürülmüştür. Türk milletinin maşerî 
vicdanında yara açan bu durum, 10 Temmuz 2020 günü son bul-
muş ve 86 yıllık hasret sona ermiştir. Ayasofya, Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın muştusuyla aslına rücu ederek iba-
dete açılmıştır. Bu karar, hukuki bir yanlışlığı düzeltmenin yanı sı-
ra Fatih Sultan Mehmed Han’ın vasiyeti ve vakfiyesinin yerine ge-
tirilmesi anlamına da gelmektedir.





AYASOFYA aynı yere üç kez inşa edilmiş bir eserdir. Günü-
müzdeki Ayasofya “Üçüncü Ayasofya” olarak bilinmektedir. Aya-
sofya’nın ilk inşaatı Hristiyanlığı Roma İmparatorluğu’nun resmi 
dini olarak kabul eden I. Konstantin döneminde başlatılmıştır. İs-
tanbul’un yedi tepesinden birincisi üzerinde ahşap çatılı bir bazi-
lika olarak inşa edilen ve o dönemde ‘Büyük Kilise’ ismiyle anılan 
bu yapının açılışı, 360 yılında II. Konstantin döneminde gerçekleş-
miştir. 404 yılında başlayan isyanda çıkan bir yangın neticesinde 
büyük ölçüde harap olan bu yapıdan günümüze ulaşan bir kalıntı 
bulunmamaktadır.

İkinci Ayasofya, İmparator II. Theodosius tarafından birincisi-
nin üzerine inşa ettirilmiş ve 415 yılında ibadete açılmıştır. Yine 
bazilika şeklinde ve ahşap çatılı olarak inşa edilen bu yapı ise, 532 

yılında İmparator Jüstinyen aleyhinde çıkan Nika Ayaklanması’n-
da isyancılar tarafından yakılıp yıkılmıştır.

İmparator Jüstinyen isyanın hemen ardından ilk ikisinden çok 
daha büyük ve görkemli bir Ayasofya yaptırmaya karar vermiştir. 
Üçüncü Ayasofya Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından 532-
537 yıllarında inşa ettirilmiştir.

Doğu Roma’nın İmparatorluk Kilisesi olarak kullanılan Ayasof-
ya, tarih boyunca isyanlar, savaşlar ve doğal afetler yüzünden sık 
sık tahrip olmuştur. Ayasofya en büyük yıkımlardan birini 1204’te 
4. Haçlı Seferi’nde şehrin istila edilmesiyle yaşamıştır. Haçlılar tüm
şehirle birlikte Ayasofya’yı da yağmalamıştır. İstanbul’da 1204 yı-
lından 1261 yılına kadar süren Latin işgali müddetince Ayasofya,
Roma Katolik Kilisesi’ne bağlı bir katedrale dönüştürülmüştür.

AYASOFYA’NIN TARİHİ VE MUHAFAZASI: 

OSMANLI’NIN DEĞERLI KATKISI
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Ciddi hasarlar almış olan Ayasofya, İstanbul’da tekrar Doğu Ro-
ma idaresinin sağlanmasının ardından tamirlerle ayakta tutulma-
ya çalışılmıştır. Bununla birlikte, yapılan tamiratlar yetersiz kal-
mış ve 1346 yılında Ayasofya’nın doğudaki başkemeri ve kubbenin 
bir kısmı çökmüştür.

Esasında, Latin istilasından İstanbul’un fethine kadar geçen 
dönemde Ayasofya en karanlık çağını yaşamıştır. İki defa yıkılıp 
üçüncü kez inşa edilen, yüzyıllar boyunca savaşlar ve isyanlar ne-
deniyle tahrip edilen, bakımsızlık ve mimari hatalar yüzünden be-
lirli kısımları çöken Ayasofya, İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed 
Han tarafından fethine kadar sürekli yıkılma tehlikesi altında 

varlığını sürdürmüştür. Ayrıca, Katolik-Ortodoks mezhep kavga-
sı yüzünden mabedin sosyolojik ve sembolik anlamı da büyük za-
rar görmüştür.

Osmanlılar fethin nişanesi olarak kabul ettikleri ve kıymet ver-
dikleri Ayasofya Camii’ne Fatih Sultan Mehmed Han’dan itibaren 
büyük özen göstermiş, bakım-onarım faaliyetlerini sürekli hale 
getirmiş ve camiyi eskisinden çok daha sağlam bir yapıya kavuş-
turmuştur. Bilhassa Mimar Sinan’ın Ayasofya’ya yaptığı eklemeler 
ve düzenlemeler, bu insanlık mirasının bugün hâlâ ayakta kalma-
sında çok büyük rol oynamıştır.

Nitekim fethin hemen ardından Ayasofya’ya giden Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın, caminin durumuna üzülerek şu mısraları okudu-
ğu tarihi kayıtlarda bildirilmektedir:

“Perdedâri mîkoned ber kasr-i Kayser ankebut
Bûm novbet mîzened der tarem-i Efrâsiyâb”

 
“Örümcek Kayser’in sarayında perdedâr yapıyor
Baykuş Efrasiyab’ın burcunda nöbet tutuyor”

Ayasofya Camii’ni kendi hayratı olarak vakfeden ve çok sayıda 
akar bağlayarak bakım-onarım maliyetlerini garanti altına alan 
Fatih Sultan Mehmed Han, önce caminin yanına bir de medrese 
inşa ettirerek eğitim faaliyetlerini başlatmıştır. Ayasofya’nın ilk 
minaresi de Fatih Sultan Mehmed Han döneminde ahşaptan inşa 
edilmiştir. Uzun yıllar varlığını sürdüren bu minare 1574 yılındaki 
büyük tamiratta kaldırılmıştır. Ayasofya Camii’nin ikinci minare-
si ise, Sultan II. Bayezid Han döneminde tuğladan inşa edilmiştir.
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Ayasofya’ya en fazla ilgi gösteren Osmanlı padişahlarından bi-
ri de Sultan II. Selim Han’dır. Binanın yorgunluk emareleri gös-
termesi üzerine II. Selim Han, Mimar Sinan’ı Ayasofya’nın bakım 
ve onarımı için vazifelendirmiştir. Doğu Roma döneminde defa-
larca kubbeleri ve duvarları çöken Ayasofya, Mimar Sinan’ın dü-
zenlemelerinden sonra, İstanbul’da yaşanan nice büyük depre-
me rağmen bir daha hiç çökmemiştir. Ayasofya etrafında padişah 
türbelerinin yapımına da Sultan II. Selim Han için Ayasofya Kül-
liyesi’nin haziresine Mimar Sinan tarafından inşa edilen ilk türbe 
ile başlanmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Han’dan itibaren her padişah, Ayasofya’yı 
daha da güzelleştirme gayreti içinde olmuş ve zaman içinde yapı-
lan mihrab, minber, kürsü, minareler, hünkâr mahfili, şadırvan, 
medrese, kütüphane ve aşhane gibi yapılar ile Ayasofya tam tek-
mil bir külliyeye dönüştürülmüştür.  Ayrıca, Osmanlı döneminde 
Ayasofya Camii’nin iç süslemelerine de büyük önem verilmiştir. 
Ayasofya hüsn-i hat ve çinicilik gibi Türk sanatlarının en zarif ör-
nekleriyle süslenmiş ve mabede yeni estetik değerler kazandırıl-
mıştır. Böylece, Ayasofya sadece camiye dönüştürülmemiş, aynı 
zamanda insanlığın bu ortak mirası muhafaza ve ihya edilmiştir.

Fetihle birlikte camiye dönüştürülen ve 481 yıl cami olarak hiz-
met veren Ayasofya, 1930’lu yıllarda restorasyon çalışmalarının 
başlamasıyla halka kapatılmıştır. Ardından, 24 Kasım 1934 tarih-
li bir Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştür. Danış-
tay, 10 Temmuz 2020 tarihinde söz konusu Bakanlar Kurulu kara-
rını iptal etmiştir. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan 2729 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı kararnamesiyle Ayasofya yeniden ibadete açılmıştır.
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İSTANBUL’UN fethi yalnızca Türk ve İslâm tarihi açısından 
değil tüm insanlık için büyük bir dönüm noktası olmuştur. Os-
manlı Devleti çok geniş bir coğrafyada yüzyıllar boyunca barış, 
hoşgörü ve refahı tesis etmiştir. Tarihte “Osmanlı Barışı” (Pax Ot-
tomana) olarak anılan bu dönem, günümüzde dinmek bilmeyen 
çatışmalar ve savaşlarla anılan Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkanlar 
ve Kafkasya gibi çetin coğrafyalarda benzersiz bir huzur iklimi ve 
bir medeniyet tasavvurunun yansımasıdır. Asırlar boyu çok çeşitli 
millet, kavim, dil, din, mezhep ve meşrepten insanın huzur ve ba-
rış içerisinde bir arada yaşamasını temin eden engin hoşgörü anla-
yışı, İstanbul’un fethinin ilk dakikalarından itibaren Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın tavrında kendisini göstermiştir.

Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethettikten sonra şehir-
de kimseye zarar verilmemesini emretmiş, sivillerin tutuklanma-
sını durdurmuş, kadınlara ve çocuklara kötü muameleyi ve insan-
ların köle olarak alınıp satılmasını yasaklamıştır.

Osmanlı’da asırlar boyu sürdürülen bir gelenek, fethedilen bir 
şehrin en büyük mabedinden ezan okunması ve ilk Cuma nama-
zının bu mabedde kılınmasıdır. Böylece, o şehrin fethedildiği tes-
cillenmekte, ilgili mabed “Fethiye Camii” olarak anılmakta ve şe-
hirdeki diğer mabedlere gerekli olmadıkça dokunulmamaktadır. 
Fatih Sultan Mehmed Han, fetih sembolü olarak sancağını Ayasof-
ya’nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere dikmiş, kubbeye doğ-
ru bir ok fırlatmış ve ilk ezanı kendisi okuyarak, İstanbul’un fethini 

İSTANBUL’UN FETHİ VE FATİH’İN AYASOFYA VAKFİYESİ:  

AYASOFYA-I KEBIR CAMII
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tescillemiştir. Ardından, şükür secdesi ya-
parak, iki rekât namaz kılmıştır. Bu dav-
ranışıyla da Ayasofya’yı camiye çevirdiği-
ni göstermiştir.

Fetihin üçüncü gününde ilk Cuma na-
mazı da fetihin manevi mimarı Akşem-
seddin’in imametinde Ayasofya Camii’n-
de kılınmıştır. Üç günlük süre içinde gece 
gündüz süren hazırlıklarla Ayasofya’ya 
mihrap ve minber konulmuş, ayrıca tah-
tadan bir minare dikilmiştir. Ayasofya 
içerisindeki taşınabilir heykel ve ikona-
ların caminin dışına alınmasını, duvar-
lardaki mozaik resimlerin ise kireç taba-
kayla örtülmesini emreden Fatih Sultan 
Mehmed Han, bu ilk Cuma namazında 
ordusuna bir hutbe irad etmiştir. 

İstanbul’un fethinin hemen ardından 
Fatih Sultan Mehmed Han uzun süredir iyi bir idareden mahrum 
kaldığı için fakirliğe ve yıkıma mahkum olmuş İstanbul’u ve Aya-
sofya başta olmak üzere barındırdığı eserleri hızla yeniden yapı-
landırma gayreti içerisine girmiştir. Bu yeniden yapılandırma gay-
reti ise, Türk-İslam Medeniyeti’nin toplumsal yapısında merkezi 
bir öneme sahip olan vakıflar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu 
bağlamda, İstanbul’un fethiyle, Roma İmparatoru unvanını alan 
ve Bizans hanedanı üzerine kayıtlı bulunan tüm mülklere sahip 
olan Fatih Sultan Mehmed Han, Ayasofya’da kılınan ilk namaz-
la birlikte camiyi vakfetmiş, “Fatih Külliyesi ve Ayasofya-i Kebir 

Vakfı”nı kurmuş, Ayasofya’nın ilelebet muhafazasını vasiyet etmiş 
ve cami hüviyetinin devamlılığını şart koşmuştur.

İstanbul’un tüm sosyal hizmetlerini karşılamak üzere vakıflar 
ihdas edilmiştir. Böylece, İstanbul bilim, eğitim, sanat, sosyal yar-
dımlaşma gibi alanlarda kusursuz bir sistem olarak görülen vakıf 
kültürünün yaşama geçirildiği en başarılı merkezlerden biri hali-
ne gelmiştir. İstanbul, Türk-İslam Medeniyeti’nin üstün şehircilik 
anlayışını temsil eden bir görünüme bürünmüştür.

Vakıflar, kadılık makamı tarafından tescil edilen bir ‘vakıf se-
nedi’ ile ihdas edilmektedir. Vakıf senetleri, padişah dâhil herkes 
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için bağlayıcı hükümler içermektedir. Fatih 
Külliyesi ve Ayasofya-i Kebir Vakfı’nın hu-
kuki statüsünü belirleyen 1462 tarihli vak-
fiye de bu açıdan en önemli belgelerden biri 
olarak kabul edilmektedir.

Bu vakfiye, Türk ve İslam Eserleri Müze-
si’nde 2202 (eski 666) numarayla kayıtlı bu-
lunmaktadır. Vakfiyenin Evkaf Nezareti dö-
neminde yapılan suret kaydı ise, Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nde İstanbul 6. Vak-
fiye defterinde 46 numarada kayıtlıdır. Aynı 
vakfiyenin Türkiye Cumhuriyeti döneminde 
yapılan Latin harfli çevirisi de Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü Arşivi’nde 575 numaralı def-
terde 82. sayfadan itibaren 46 sıra numarası 
ile kayıtlıdır. Bu belgede vakfın hayır mües-
seseleri, hayır şartları, akarları, yönetimi gibi 
konular detaylı biçimde anlatılmakta ve her 
vakıf senedinde olduğu gibi bir “vakıf dua-
sı” ve bir de “vakıf bedduası” yer almaktadır.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Ayasofya 
vakfiyesi incelendiğinde, bu vakfın bilhas-
sa eğitim, din ve sağlık hizmetleri açısından 
dönemin en önemli kurumsal yapılarından 
biri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu hiz-
metlerin devamlılığını temin etmek için çok 
sayıda çarşı, pazar, dükkân ve ev akar olarak 
vakfedilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın bahse 
konu vakıf senedinde yer alan 
bedduasının bir kısmı şu şekildedir:

“Eğer bu hayır müesseseleri yıkılacak 
olursa, ikinci defa, üçüncü defa ila 
ahir yeniden inşa oluna… Bütün bu 
şerh ve ta’yin eylediğim şeyler, tesbit 
edilen şekilde ve vakfiyede yazılı haliyle 
VAKIF olmuştur; şartları değiştirilemez; 
kanunları tağyir edilemez; asılları 
maksatları dışında bir başka hale 
çevrilemez; tesbit edilen kuralları ve 
kaideleri eksiltilemez; vakfa herhangi 
bir şekilde müdahale Allâh’ın diğer 
haramları gibi haramdır. 

Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve 
dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl 
gerekçelerle, bu vakfın şartlarından 
birini değiştirirse veya kanun ve 
kurallarından birini tağyir ederse; vakfın 
tebdili ve iptali için gayret gösterirse; 
vakfın ortadan kalkmasına veya 
maksadından ve gayesinden başka bir 
gayeye çevrilmesine kast ederse, vakfın 
temel hayır müesseselerinden birinin 
yerine başka bir kurum ikame eylemek 

ve vakfın bölümlerinden birine itiraz 
etmek dilerse veya bu manada yapılacak 
değişiklik veya itirazlara yardımcı 
olur yahut yol gösterirse; veya şer’-i 
şerife aykırı olarak vakıfda tasarruf 
etmeye azm eylerse, mesela şeri’ata ve 
vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar 
veya ta’lik yazarsa veyahut tevliyet 
hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi 
ve benzeri bir şey taleb ederse, kısaca 
bâtıl tasarruflardan birini işler yahut bu 
tür tasarrufları tamamen geçersiz olan 
yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve 
bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı 
olan hesaplarına ilhak ederse, açıkça 
büyük bir haramı işlemiş olur, günahı 
gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş olur. 
Allâh’ın, meleklerin ve bütün insanların 
la’neti üzerlerine olsun. Ebeddiyyen 
cehennemde kalsınlar, onların azapları 
asla hafifletilmesin ve onlara ebediyyen 
merhamet olunmasın. Kim bunları 
duyup gördükten sonra değiştirirse, 
vebali ve günahı bunu değiştirenlerin 
üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allâh 
her şeyi işitir ve her şeyi bilir  
 
(Kur’ân-ı Kerim, Bakara Sûresi, 2/181).”
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AYASOFYA, mazbut vakıf (yöneticisi ve mütevellisi kalmamış) 
statüsünde bulunan Ebu’l Fetih Sultan Mehmet Vakfına (günü-
müzde Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı) ait ve vakfiyesi gereğince 
cami olarak kullanılması gereken hayrat taşınmaz niteliğindedir. 
Ayasofya’nın cami olarak vakfedildiğine ilişkin ifade, 1462 tarih-
li vakfiyede yer almaktadır. Ayasofya’nın statüsünün belirlen-
mesi açısından en önemli husus, Fatih Sultan Mehmet Han Vak-
fı’nın 1926 yılından önce kurulmuş olmasıdır. Nitekim, Türkiye’de 
1926 yılından önce oluşturulan vakıfların hukuki statüleri korun-
maktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de 1926 yılından önce kurulan 

vakıflar için kurulduğu dönemdeki geçerli hukuk kuralları uygu-
lanmaktadır.   

•  Hayrat taşınmazlar ibadethane, hastane ve aşhane gibi doğru-
dan doğruya hayır hizmetlerinin ifası için kurulmuş olan vakıf-
ların taşınmazlarıdır.

•  Hayrat taşınmazlar hiçbir kişinin özel mülkiyetinde değildir ve bu 
taşınmazlar hakkında özel mülkiyet hükümleri tatbik olunamaz.

•  Hayrat taşınmazlar satılamaz, rehnedilemez ve haczolunamaz.

•  Bu taşınmazlar, yürürlükte olan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na 
göre kamunun istifadesine tahsis edilmiştir.

AYASOFYA’NIN HUKUKI STATÜSÜ

C
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•  Hayrat taşınmazların vakfın belirlediği kullanım amacının dı-
şında bir amaç için tahsis edilememesi esastır.

•  Vakıf hayrat taşınmazların amaç dışı kullanımları üçüncü ki-
şilerin yanı sıra devlete karşı da korunmuştur. Bu vakıfların 
devletin koruması altında olması, devletin istediği zaman ve is-
tediği şekilde vakıf malları üzerinde tasarrufta bulunması anla-
mına gelmez.

Türkiye’de vakıflara ilişkin mevzuat ve Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay ve Danıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde, 1926 
yılından önce kurulmuş olan vakıflarla ilgili olarak,

•  Vakfiye ya da vakıf senedinin vakfın kurucu belgesi olduğu ve 
bu belgelerin vakfın konusuna, amacına ve organlarına dair 
vakfedenin iradesini yansıtan düzenlemeler içerdiği,

•  Vakfiye ya da vakıf senedi hükümlerinin, hukuk kuralı etki, de-
ğer ve gücünde olduğu,

•  Vakıf kurma işlemi tamamlandıktan sonra bu kuralların, “vak-
fedeni”, “vakfı idare edenleri”, “vakıftan faydalanacakları” ve 
“üçüncü kişileri” bağladığı gibi “Devleti” de bağladığı,

•  Kurucu iradeyi yansıtan vakfiye ya da vakıf senetlerini hiç kim-
senin değiştiremeyeceği,

•  Vakıf varlıklarının, vakfedenin iradesine uygun olarak kullanıl-
masının zorunlu olduğu,
sonucuna varılmaktadır.

19 Kasım 1936 tarihli tapu senedine göre, Ayasofya “57. pafta, 
57. ada, 7. parselde Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına Türbe, Aka-
ret, Muvakkithane ve Medreseden oluşan Ayasofya-i Kebir Camii 
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Şerifi adına kayıtlıdır. Ayasofya’nın mülkiyetinin Vakıflar Genel 
Müdürlüğü adına tescili ise, İstanbul Merkez Mazbut Hayrat Va-
kıf Taşınmaz Mallar Kütüklerinde 139. sıraya yapılarak ‘taşınmaz 
hayrat’ olarak kaydedilmiştir.

Bu bağlamda, Ayasofya’nın statüsünün hukuk düzeni ile muha-
faza edildiği ve güvence altına alındığı; mazbut vakıf niteliğindeki 
Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı’nın mülkiyetinde olduğu; vakfede-
nin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için top-
lumun hizmetine sunulduğu ve tapu belgesinde de cami vasfı ile tes-
cilli bulunduğu dikkate alındığında, 1934 yılında Ayasofya’nın bir 
Bakanlar Kurulu Kararı ile müzeye dönüştürülmesinin Türkiye’nin 
vakıflarla ilgili mevzuatına (mülga 864 sayılı Kanun, 2762 sayılı 
mülga Vakıflar Kanunu, 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yü-
rürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ve 5737 sayılı Vakıflar 
Kanunu) aykırı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Düzen-
leyici işlemlerle vakıf hayrat taşınmazların başka bir amaca özgü-
lenmesi mevzuata ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır.

Devletin, vakıf varlığının vakfedenin iradesine uygun olarak kul-
lanılmasını sağlama yönünde pozitif yükümlülüğü, vakıf mal ve hak-
larına ilişkin vakfedenin iradesini ortadan kaldıracak şekilde müda-
halede bulunmama yönünde negatif yükümlülüğü bulunmaktadır.

Nitekim, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet 
Derneği’nin Danıştay’a açtığı dava sonucunda, Danıştay 10. Da-
iresi Ayasofya’yı müzeye çeviren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararını iptal etmiştir. Hemen ardından yayınlanan 2729 
sayılı, 10 Temmuz 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan imzalı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aya-
sofya Camii ibadete açılmıştır.

Kariye Camii Kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2019 yılında Ayasofya 

Camii davası için emsal teşkil edecek bir kararı yine  
Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyelerinden olan Kariye 

Camii için vermiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu, 1945 yılında bir Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye 

dönüştürülen Kariye Camii’nin, mülkiyeti mazbut Fatih 
Sultan Mehmed Vakfı’na ait bir hayrat taşınmaz olmasından 

hareketle, camiyi müzeye dönüştüren ilgili Bakanlar  
Kurulu kararını yetki, şekil, sebep, maksat yönlerinden hukuka 
aykırı bularak iptal etmiştir. Nitekim, Danıştay 10. Dairesi’nin 

Ayasofya Camii’ne ilişkin gerekçeli kararında Kariye  
Camii kararına referans verilmektedir.
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AYASOFYA’NIN hukuki statüsü ve kullanımına ilişkin tüm 
hususlar, 1453 yılından itibaren Türkiye’nin iç meselesidir. Yaban-
cı devletlerin Ayasofya’ya yönelik her türlü müdahale teşebbüsü, 
Türkiye’nin egemenlik haklarına saygısızlık dışında anlam ifade 
etmemektedir. Ayasofya Camii, sadece kültürel ve doğal mirasın 
korunmasına ilişkin Türkiye’nin de taraf olduğu sözleşmeler bağ-
lamında uluslararası toplumu ilgilendirebilecek bir konudur.

Bu bağlamda, uluslararası hukuk açısından “Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” ön plana çıkmakta-
dır. Bu Sözleşme, bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edi-
len evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya 

tanıtmak, toplumlarda evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluş-
turmak ve çeşitli sebeplerle bozulan veya yok olan kültürel ve do-
ğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak ama-
cıyla 16 Kasım 1972 tarihinde   kabul edilmiştir. Türkiye UNESCO 
Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye 
1983 yılında taraf olmuştur.

Bu Sözleşme çerçevesinde, uluslararası önem taşıyan ve korun-
maya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere Dünya Mirası sta-
tüsü tanınarak, söz konusu varlıklar Dünya Miras Listesi’ne ek-
lenmektedir. Dünyada toplam 1121 alan, Türkiye’den ise 18 alan 
Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır. 

ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN 
AYASOFYA CAMII

D 
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Ayasofya, 1985 yılında kullanım durumuna ilişkin herhangi bir 
niteleme yapılmaksızın “İstanbul’un Tarihi Alanları” başlığı altın-
da Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camii, Sultan Ahmet Camii, Şeh-
zade Mehmet Camii, Zeyrek Camii, Tarihi Surlar gibi eserlerin bu-
lunduğu tarihi yarımada içerisinde Dünya Miras Listesi’ne dâhil 
edilmiştir.

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleş-
me’nin 6. Maddesinde, “Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, 1. ve 2. 
maddelerde sözü edilen kültürel ve doğal mirasın toprakları üze-
rinde bulunduğu devletlerin egemenliğine tam olarak saygı gös-
tererek ve ulusal yasaların sağladığı mülkiyet haklarına zarar 
vermeden, bu tür mirasın, bütün uluslararası toplum tarafından 
işbirliği ile korunması gereken evrensel bir miras olduğunu kabul 
ederler.” hükmü yer almaktadır. Sözleşme bir devletin ülkesinde 
bulunan kültürel varlık üzerinde egemenlik yetkilerini kullanma-
sını sınırlandırmamaktadır.

Dolayısıyla, Sözleşmeye taraf devletler, Ayasofya kültürel ve 
doğal mirasının, toprakları üzerinde bulunduğu Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin egemenliğine tam olarak saygı göstererek ve 
ulusal yasalarının sağladığı mülkiyet haklarına zarar vermeden, 
uluslararası toplum tarafından işbirliği ile korunması gereken ev-
rensel bir miras olduğunu açıkça kabul etmektedirler. Söz konusu 
Sözleşme, evrensel miras statüsündeki kültür varlıklarının kulla-
nım şekli yahut hüviyetine ilişkin hiçbir sınırlamada bulunma-
maktadır. Aksine, Ayasofya’nın kullanım şeklinin iç hukukta yer 
alan “vakıf mülkiyet hukuku” çerçevesinde belirlenmesi, Sözleş-
menin 6. maddesinde ifade edilen “egemenliğe tam olarak saygı 
gösterme” ve “ulusal yasaların sağladığı mülkiyet haklarına zarar 



vermeme” ilkeleri kapsamında Sözleşme’den kaynaklanan bir zo-
runluluktur. Kısacası, bu varlıkların müze, ibadethane, kamu ku-
rumu yahut farklı bir şekilde kullanılması Sözleşmenin kapsamı 
dışında kalmaktadır. 

Uluslararası hukuk bağlamında, Ayasofya’nın camiye dönüştü-
rülmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından da değerlendi-
rilebilir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınan 
haklar arasında “vakıf kurma hakkı” açıkça yer almamakla birlikte, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Sözleşme’nin 11. madde-
sindeki “birlik kurma hakkı”nı, “vakıf kurma hakkını” da kapsaya-
cak şekilde geniş yorumlamakta ve vakıf kurma hakkını Sözleş-
me’nin 9. maddesindeki din ve vicdan hürriyeti ile 10. maddesindeki 
ifade hürriyetiyle yakından ilişkili olarak görmektedir. 

AİHM de Osmanlı döneminde kurulanlar da dâhil olmak üzere, 
vakıfların korunan statülerinin bir sonucu olarak sahip oldukları 
taşınmaz ve haklarının mülkiyet hakkı kapsamında korunması-
nı garanti altına almaktadır. Mülkiyet hakkı, maliki olunan varlı-
ğı kullanma, değerlendirme ve yararlanma yetkilerini içerdiği için 
vakfedenin vakfettiği mal ve haklarla ilgili iradesinin korunması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, vakfedenin iradesine aykırı olarak va-
kıf taşınmazının vasfının değiştirilmesi veya başka bir amaca hiz-
met edecek şekilde kullanılması AİHM içtihatlarıyla da bağdaş-
mamaktadır.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bağlamında, 
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine engel teşkil edecek bir hü-
küm söz konusu değildir. Türkiye dün olduğu gibi bugünden son-
ra da sahip olduğu kültürel ve doğal miras varlıklarını titizlikle 
korumaya devam edecektir. Türkiye bu konuda geçmişi en temiz 

ülkelerden biridir. Türkiye, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mi-
rasının Korunması Sözleşmesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanunu ile 2011 tarihli İstanbul Tarihi Yarımada 
Alan Yönetim Planı hükümleri uyarınca Ayasofya Camii’nin öz-
günlüğünü, bütünlüğünü ve üstün evrensel değerini korumaya de-
vam edecektir.
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CUMHURBAŞKANI Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasof-
ya kararı Türkiye’de ve dünyada gündem teşkil etmiş ve ulusla-
rarası düzeyde bu karara ilişkin bazı eleştiriler dile getirilmiştir. 
Ancak, unutulmamalıdır ki, uzun yıllardır Ayasofya’ya ev sahip-
liği yapan Türkiye’nin bu mabedin yaşatılması için yaptığı katkı-
lar sayesinde söz konusu kültürel miras bugünlere kadar varlığı-
nı sürdürmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’yı müzeden camiye dö-
nüştüren kararı imzaladığı 10 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı 
konuşma bir manifesto niteliğindedir. Bu konuşma, söz konusu 
karara yönelik uluslararası kamuoyunda yapılan eleştirilerin tü-
müne yönelik yanıtları içermektedir. Aynı zamanda, insanlığın 
ortak mirası olarak Ayasofya’nın gelecekte de güçlü şekilde sa-
hiplenileceğinin ve özenle korunacağının en temel göstergesidir.

Aziz Milletim…

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 
Danıştay bugün, Ayasofya’nın camiden müzeye 

dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu 
düzenlemesini iptal etti. 

Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı 
düzenlemesiyle, Ayasofya’nın yeniden Cami olarak hizmete 
açılmasını sağladık. 

Böylece Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın vakfiyesinde belirttiği şekilde Cami olarak hizmet 
vermeye başlayabilecektir. 

Bu kararın milletimize, ümmete ve tüm insanlığa hayırlı 
olmasını diliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 
AYASOFYA MANIFESTOSU
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Kültür ve Turizm Bakanlığımız, konunun idari ve teknik 
hazırlıklarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız da dini yönüyle 
ilgili çalışmalara hemen başladı. 

Müze statüsünden çıkmasıyla birlikte, Ayasofya Camii’ne 
ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. 

Tüm Camilerimiz gibi Ayasofya’nın kapıları da, yerli ve 
yabancı, müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık 
olacaktır. 

İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya, yeni statüsüyle 
herkesi kucaklamaya, çok daha samimi, çok daha özgün şekilde 
devam edecektir. 

Hazırlıkları süratle tamamlayarak, 24 Temmuz 2020 Cuma 
günü, Cuma namazı ile birlikte Ayasofya’yı ibadete açmayı 
planlıyoruz. 

Bu kararın, içeride ve dışarıda çeşitli tartışmalara yol 
açması muhtemeldir.  Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme 
organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya 
davet ediyorum. 

Uluslararası alanda bu konuda ortaya konan her türlü 
görüşü elbette anlayışla karşılarız. 

Ancak, Ayasofya’nın hangi amaçla kullanılacağı konusu, 
Türkiye’nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. 

Yeni bir düzenlemeyle Ayasofya’nın ibadete açılıyor olması, 
ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. 

Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı 
neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya’nın 
vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da 
odur. 
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Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve 
ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz. 

Türkiye olarak nasıl diğer ülkelerdeki ibadet mekânlarıyla 
ilgili tasarruflara karışmıyorsak, biz de tarihi ve hukuki 
haklarımıza sahip çıkma konusunda aynı anlayışı bekliyoruz. 

Üstelik bu, öyle 50-100 yıllık değil, tam 567 yıllık bir haktır. 
Şayet bugün inanç odaklı bir tartışma yapılacaksa, bunun 

konusu Ayasofya değil, dünyanın dört bir yanında her geçen 
gün tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı nefreti olmalıdır. 

Türkiye’nin kararı, sadece kendi iç hukuku ve tarihi 
haklarıyla ilgilidir. 

Bu kararın arkasında duran tüm siyasi partilere ve 
liderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, milletimizin her bir 
ferdine şükranlarımı sunuyorum. 

Aziz Milletim…

İstanbul’un fethi ve Ayasofya’nın Cami haline 
dönüştürülmesi hadisesi, Türk tarihinin en şanlı sayfaları 
arasında yer alır. 

Uzun bir kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde 
İstanbul’u fethederek şehre giren Fatih Sultan Mehmet Han, 
doğrudan Ayasofya’ya yönelir. 

Bizans halkı, korku ve merakla Ayasofya’da akıbetlerini 
beklemektedir. 

Fatih, kendisini karşılayan halka, hayatları ve hürriyetleri 
konusunda teminat vererek, Ayasofya’ya girer. 

İstanbul’un Fatihi, fetih sembolü olarak sancağını 
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Ayasofya’nın ortasındaki mihrabın bulunduğu yere diker, 
kubbeye doğru bir ok fırlatır, ilk ezanı da kendisi okur. 

Böylece, fethini tescillemiş olur. 
Ardından, mabedin uygun bir köşesinde şükür secdesi 

yaparak, iki rekât namaz kılar. Bu davranışıyla da Ayasofya’yı 
camiye çevirdiğini gösterir. 

Sultan Fatih, İstanbul’un incisi bu ulu mabedi zemininden 
çatısına kadar büyük bir titizlikle inceler.

Tarihçilerin yazdığına göre, Ayasofya’nın kubbesine çıkan 
Fatih Sultan Mehmet Han, yapının ve çevrenin harap görüntüsü 
karşısında, şu meşhur Farsça beyti söyler:

“PERDEDÂRİ MÎKONED BER KASR-İ KAYSER ANKEBUT
BÛM NOVBET MÎZENED DER TAREM-İ EFRÂSİYÂB” 
Bugünün Türkçesiyle tekrarlayacak olursak;
“ÖRÜMCEK KAYSER’İN SARAYINDA PERDEDÂR YAPIYOR 
BAYKUŞ EFRASİYAB’IN BURCUNDA NÖBET TUTUYOR”
Evet… Fatih Sultan Mehmet Han, işte böylesine harap, bitap, 

perişan bir İstanbul ve Ayasofya devralmıştır. 
Esasen, Fatih’in teslim aldığı Ayasofya, daha önce aynı yere 

yapılan ilk iki kilise kargaşa dönemlerinde yakılıp yıkıldığı için, 
üçüncü defa inşa edilmiş bir eserdir. 

Fethin ardından üç günlük hummalı bir çalışmayla, ilk 
Cuma namazı için Ayasofya ibadete hazır hale getirilir. 

Devlet erkânı ve askeriyle beraber camiye giren Fatih, burada 
kubbeleri çınlatan tekbirler ve salavatlarla karşılanır.

Ayasofya’daki ilk Cuma’nın hutbesini Fatih irad eder, 
namazı da hocası Akşemsettin Hazretleri kıldırır. 

Fatih, diğer Hristiyan mezhepleri tarafından dışlanan 

Ortodoks Kilisesini de himayesi altına alarak gelişmesini sağlar. 
Bu ulu mabedin kubbeleri ve duvarları, o günden itibaren 

481 yıl boyunca ezanlarla, salalarla, tekbirlerle, salavatlarla, 
hatmi şeriflerle, mevlid-i şeriflerle çınlamıştır.

Asırlarca yaşadığı depremlerden, yangınlardan, 
yağmalardan ve bakımsızlıktan dolayı harap vaziyette olan 
İstanbul, fetihle birlikte yeniden ayağa kaldırılmıştır. 

Bu sürecin sembolü de Ayasofya’dır. 
Fatih Sultan Mehmet Han’dan itibaren her padişah,  

İstanbul’u ve Ayasofya’yı daha da güzelleştirmenin gayreti  
 içinde olmuştur.

Şehrin Ulu Camisi olarak belirlenen Ayasofya, zaman içinde 
etrafına ilave edilen yapılarıyla, tam tekmil bir külliye haline 
dönüştürülmüş ve asırlarca müminlere hizmet vermiştir. 

Neredeyse takip eden her asırda büyük onarımlara tabi 
tutulan, eklemelerle daha da güzelleştirilen Ayasofya’ya, 
milletimiz hep gözbebeği gibi bakmıştır. 

Öyle ki, “Tanrı’nın Hikmeti” anlamına gelen orijinal ismini 
değiştirmeye dahi teşebbüs etmemiştir. 

Görüldüğü gibi, köhne bir devletin çöküntüsü altında 
yıkılmak üzere olan bu mabed, ecdadımız tarafından sadece 
camiye dönüştürülmekle kalmamış, aynı zamanda ihya ve i’la 
edilmiştir.  İşte bunun için Ayasofya’nın her devirde bu milletin 
tüm fertlerinin gönlünde ayrı bir yeri olmuştur. 

Bizim de gençlik yıllarımızdan beri kalbimizde bir Ayasofya 
sevgisi vardır. 

Bu mabedi, kültür hazinesi kimliğine halel getirmeden, 
vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açarak, milletimize 
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önemli bir hizmet verdiğimize inanıyoruz. 

Aziz Milletim…

Milletimiz için fetih “Cihad-ı Asgar” hükmünde iken, asıl 
“Cihad-ı Ekber” imar, inşa ve hayrat faaliyetleriydi. 

Doğu Roma döneminde Ayasofya inşa edilirken Mısır’dan 
İzmir’e, Suriye’den Balıkesir’e kadar imparatorluğun dört bir 
yanından malzeme taşınmıştı. 

Fatih ve ardından gelen padişahlar, Anadolu’nun ve 
Rumeli’nin her yerinden zanaat erbabını İstanbul’a getirerek, 
hem Ayasofya’yı, hem şehri adeta yeni baştan imar ve inşa 
ettirdiler. 

Bunu yaparken de, devraldıkları mirastan azami derecede 
faydalandılar. 

Mesela Fatih, Ayasofya’nın içindeki sabit mozaikleri 
korumuş, sadece taşınır heykelleri yapıdan çıkarttırmıştır. 

Asırlar boyunca yerinde kalan mozaikler, daha sonraki 
onarımlar sırasında peyderpey kapatılmış, böylece dış etkilere 
karşı korunması ve bugünlere gelmesi temin edilmiştir.  

Esasen farklı inançların mensuplarına hoşgörüyle bakmak, 
dinimizin özünde varolan bir yaklaşımdır.

Peygamber Efendimiz, tebliğini sürdürürken, Müslümanlara 
saldırmayan ve bozgunculuk yapmayan diğer dinlerden 
topluluklara herhangi bir müdahalede bulunmamıştır. 

Hazreti Ömer de Kudüs’ü aldığında, şehirdeki Hristiyanları ve 
Musevileri, hakları ve ibadethaneleriyle koruması altına almıştır. 

Ecdadın kurduğu tüm devletler gibi Osmanlı’nın yöneticileri 

de aynı yolu izlemiştir. 
Fatih’in ve ardından gelenlerin İstanbul’da yaptıkları da, bu 

kadim geleneği takip etmekten ibarettir. 
Medeniyet tarihimizin en önemli isimlerinden olan Mimar 

Sinan, Ayasofya’ya en çok katkı yapan kişilerin başında geliyor. 
Ayasofya Camii, mihrabı, minberi, kürsüsü, minareleri, 

hünkâr mahfili, levhaları, nakışları, şamdanları, halıları, 
şadırvanı ve diğer tüm unsurlarıyla 481 yılda bu hale geldi. 

Tarih boyunca hep İstanbul’un en kalabalık cemaatlerinin 
toplandığı Ayasofya, Teravih, Kadir Gecesi ve Bayram gibi 
müstesna günlerde gerçekten çok göz alıcı manzaraların 
yaşandığı bir yer olmuştur. 

Dolayısıyla, Türk Milletinin Ayasofya üzerindeki hakkı, 
yaklaşık 1.500 yıl önce bu eseri ilk inşa edenlerden daha az 
değildir. 

Tam tersine yaptığı katkılar ve güçlü sahiplenişi itibariyle 
milletimizin, bugün insanlık mirasının en önemli eserleri 
arasında gösterilen Ayasofya üzerindeki hakkı daha fazladır. 

İstanbul, fetihle beraber Müslüman, Hristiyan ve Musevilerin 
barış ve huzur içinde, bir arada yaşadığı bir şehir haline gelmiştir. 

Tarih, fethettiğimiz her yerde refahı, güveni, huzuru ve 
hoşgörüyü hâkim kılmak için verdiğimiz büyük mücadelelerin 
şahididir.

Bugün de ülkemizin her köşesindeki Camilerimiz yanında, 
her inanca ait binlerce tarihi mabed vardır. 

Ayrıca, cemaati olan her yerde kiliseler ve havralar faaliyet 
göstermektedir. 

Halen ülkemizde ibadete açık 435 kilise, sinagog ve havra 
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bulunuyor. 
Başka coğrafyalarda benzerine rastlayamayacağımız 

bu manzara bizim farklılıklarımızı zenginlik olarak gören 
anlayışımızın bir tezahürüdür.

Buna rağmen millet olarak, yakın tarihimizde dahi bunun 
tam tersi örneklerle karşılaşmaktan kurtulamadık. 

Osmanlı’nın çekilmek zorunda kaldığı Doğu Avrupa ve 
Balkan coğrafyasında, ecdadın asırlar boyunca inşa ettiği 
eserlerden pek azı hala ayaktadır. 

“SU-İ MİSAL EMSAL OLMAZ” sözünden hareketle, bu kötü 
örneklerin hiçbirini dikkate almıyor, kendi medeniyetimizin 
inşa ve ihya üzerine kurulu duruşunu kararlılıkla koruyoruz. 

Aziz Milletim…

Bugün yeniden ibarete açılması kararı vesilesiyle bir kez 
daha dikkatlerin üzerinde toplandığı Ayasofya tartışmalarının 
yaklaşık bir asırlık geçmişi vardır. 

Anadolu’nun ve İstanbul’un işgal yıllarında da Ayasofya’nın 
kiliseye çevrilmesi tartışmaları yaşanır. 

Bu niyetin ilk adımı olarak, Ayasofya’nın kapısına tam 
teçhizatlı bir işgal birliği dayanır. 

Birliğin başındaki Fransız komutan, Ayasofya’da görevli 
Osmanlı subayına, kendilerinin buraya yerleşeceklerini, bunun 
için Türk askerinin camiyi boşaltması gerektiğini bildirir.

Askerleriyle birlikte Ayasofya’yı koruyan Binbaşı Tevfik Bey, 
onlara şu cevabı verir:

“BURAYA GİREMEZSİNİZ VE GİREMEYECEKSİNİZ. 

ÇÜNKÜ BURASI BİZİM MABEDİMİZDİR. 
ŞAYET CEBREN GİRMEYE TEŞEBBÜS 

EDECEK OLURSANIZ, SİZE İLK CEVABI ŞU AĞIR 
MAKİNALILAR, SONRA DA CAMİNİN DÖRT KÖŞESİNE 
YERLEŞTİRDİĞİMİZ TAHRİP KALIPLARI VERECEKTİR. 

AYASOFYA’NIN ÜZERİNİZE YIKILMASINI GÖZE 
ALABİLİYORSANIZ, BUYURUN GİRMEYİ DENEYİN”.

Böylece işgalcilerin Ayasofya’yı ele geçirme ümitlerini boşa 
çıkarır. 

Ayasofya’ya yabancı ilgisi, daha sonraki yıllarda, mozaik 
tamiri gibi bahanelerle sürer. 

Bu sırada tek parti dönemi hükümeti, çıkardığı bir 
kararnameyle, camilerin birbirine uzaklığının en az 500 
metre olması gerektiği kuralını getirerek, Ayasofya’yı ibadete 
kapatır. 

Bir süre sonra da, 1 Şubat 1935 tarihinde, Ayasofya müze 
olarak ilan edilip ziyarete açılır. 

İbadete kapalı bulunduğu yıllar boyunca ecdat yadigarı bu 
eser, büyük bir tarih kıyımına maruz kalır.

Caminin bitişiğindeki, İstanbul’daki ilk Osmanlı 
üniversitesi olan ve Fatih tarafından inşa ettirilen Ayasofya 
Medresesi, sebepsiz yere yıkılarak ortadan kaldırılır.

Ayasofya’nın zemininde serili nadide halılar kesilerek sağa 
sola dağıtılır.

Antika şamdanlar eritilmek üzere dökümhaneye götürülür. 
Halen yerinde duran şaheser levhalar ise çok büyük oldukları 

için kapıdan çıkarılamaz ve mecburen depoya kaldırılır. 
Bu levhalar daha sonra Demokrat Parti devrinde tekrar 
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yerlerine asıldı.
Ayasofya’nın uğradığı tahribat bunlarla sınırlı kalmaz.
Cami olduğu devirlerden hiçbir eser kalmasın isteyenler, az 

kalsın Ayasofya’nın minarelerini dahi yıktıracaklardı.
Nitekim, Sultan İkinci Bayezid döneminde camiye çevrilen 

Küçük Ayasofya’nın minaresi, hukuki hiçbir dayanağı olmadan 
bir gecede yerle yeksan edilir. 

Sıranın Ayasofya’ya geldiğini gören tarihçi, gazeteci ve müzeci 
İbrahim Hakkı Konyalı hemen bir rapor yazar ve neşreder. 

Merhum Konyalı’nın raporunda, “Bu minareler kubbenin 
desteğidir, eğer minareler yıkılırsa Ayasofya da yıkılır” dendiği 
için mecburen yıkımdan vazgeçilir. 

Aynı dönemde ülkemizin dört bir yanında pek çok caminin, 
medresenin, ecdat yadigarı eserin başına benzer felaketler 
gelmiştir. 

Esasen, tek parti döneminde alınan bu karar, tarihe ihanet 
olmanın yanında, hukuka da aykırıydı.  

Çünkü Ayasofya ne devletin, ne de herhangi bir kurumun 
malı değil, vakıf mülküdür. 

Fatih İstanbul’u fethettiğinde, Roma İmparatoru unvanını da 
almış ve dolayısıyla Bizans hanedanı üzerine kayıtlı bulunan 
tüm emlake sahip olmuştur. 

İşte bu hukuka istinaden, Ayasofya da, Fatih’in ve onun 
kurduğu vakfın üzerine tapulanmıştır.

Cumhuriyet döneminde bu tapu senedinin yeni harflerle 
hazırlanmış resmi bir sureti de çıkarılarak hukuki statüsü 
tescillenmiştir.

Ayasofya Fatih’in tapulu mülkü olmasaydı, hukuken burayı 

vakfetme hakkı da bulunmazdı. 
Fatih Sultan Mehmet Han, Ayasofya’yı da içeren 1 Haziran 

1453 tarihli yüzlerce sayfalık vakfiyesinin bir yerinde aynen 
şunları söylüyor:

“KİM BU AYASOFYA’YI CAMİYE DÖNÜŞTÜREN 
VAKFİYEMİ DEĞİŞTİRİR, BİR MADDESİNİ TEBDİL EDER, 
ONU İPTAL VEYA TEDİLE KOŞARSA…

FASİT VEYA FASIK BİR TEVİLLE VEYA HERHANGİ BİR 
DALAVEREYLE AYASOFYA CAMİSİ’NİN VAKIF HÜKMÜNÜ 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMAYA KASTEDERSE…

ASLINI DEĞİŞTİRİR, FÜRUUNA İTİRAZ EDER VE 
BUNLARI YAPANLARA YOL GÖSTERİR, YARDIM EDERSE…

KANUNSUZ OLARAK ONDA TASARRUF YAPMAYA 
KALKAR, CAMİLİKTEN ÇIKARIR VE SAHTE EVRAK 
DÜZENLEYEREK, MÜTEVELLİLİK HAKKI GİBİ ŞEYLER 
İSTERSE…

YAHUT ONU KENDİ BATIL DEFTERİNE KAYDEDER VEYA 
YALANDAN KENDİ HESABINA GEÇİRİRSE…

HUZURUNUZDA İFADE EDİYORUM Kİ, EN BÜYÜK 
HARAMI İŞLEMİŞ VE GÜNAHI KAZANMIŞ OLUR.

BU VAKFİYEYİ KİM DEĞİŞTİRİRSE; ALLÂH’IN, 
PEYGAMBER’İN, MELEKLERİN, BÜTÜN YÖNETİCİLERİN VE 
DAHİ BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN EBEDİYEN LANETİ ONUN 
VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN…

AZAPLARI HAFİFLEMESİN, HAŞR GÜNÜNDE YÜZLERİNE 
BAKILMASIN.

KİM BUNLARI İŞİTTİKTEN SONRA HALA BU 
DEĞİŞTİRME İŞİNE DEVAM EDERSE, GÜNAHI ONU 
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DEĞİŞTİRENE AİT OLACAKTIR.
ALLÂH’IN AZABI ONLARADIR.
ALLÂH İŞİTENDİR, BİLENDİR.”
Evet… Bugün alınan karar, aynı zamanda Fatih’in işte bu 

ağır bedduasından kurtulmamızı sağlamıştır. 
Gerçi, aynı zihniyet bugün de, bırakınız Ayasofya’nın 

hüznünü gidermeyi, İstanbul’un en gözde Camisi Sultan 
Ahmet’i müzeye dönüştürmeyi teklif edebilmektedir. 

Bu zihniyet geçmişte, Sultan Ahmet Camii’ni resim galerisi, 
Yıldız Sarayını kumarhane, Ayasofya’yı caz kulübü olarak 
kullanmayı da düşünmüş, hatta bir kısmını gerçekleştirmişti. 

Her dönemde olduğu gibi günümüzde de bu bakış açısı, 
çağdaşlık kisvesi altında çağ dışı bir anlayışın tezahürüdür. 

Vatikan’ın müze haline dönüştürülerek ibadete 
kapatılmasını talep etmekle, Ayasofya’nın müze olarak 
kalmasında ısrarcı olmak aynı mantığın ürünüdür. 

Bunun bir adım sonrası, insanlığın en eski mabedi olan 
Kabe’nin ve yine kadim mabed Mescid-i Aksa’nın da müzeye 
dönüştürülmesi isteğidir. 

Rabbim ülkemizi ve insanlığı, bu zihniyetten ilelebet 
muhafaza eylesin diyorum. 

Rabbim bir daha bu milleti değerlerine düşmanlık edenlerle 
sınamasın diyorum.

 

Aziz Milletim…

Bazı eserler vardır ki, bunlar milletlerin ve devletlerin 
sembolüdür. 

Ayasofya’da işte bu sembollerimizden biridir. 
Yahya Kemal, 1922 yılında yazdığı bir makalede şöyle diyor:
“BU DEVLETİN İKİ MANEVİ TEMELİ VARDIR: 
FATİH’İN AYASOFYA MİNARESİNDEN OKUTTUĞU EZAN 

Kİ HALA OKUNUYOR…
SELİM’İN HIRKA-İ SAADET ÖNÜNDE OKUTTUĞU KUR’AN 

Kİ HALA OKUNUYOR…”
Yine Yahya Kemal’in ifadesiyle Ayasofya’nın milletimiz için 

anlamı şu şekildedir:
“BİR ZAMANLAR HENDESEDEN ABİDE ZANNETTİMDİ;
KUBBEN ALTINDA BU CUMHURA BAKARKEN ŞİMDİ,
SENELERDEN BERİ RÜYADA GÖRÜP ÖZLEDİĞİM
CEDLERİN MAĞFİRET İKLİMİNE GİRMİŞ GİBİYİM”
Şairin “cedlerin mağrifet iklimi” olarak tarif ettiği bu mabed, 

maalesef, uzunca bir süre ezan ve Kur’an sesinden mahrum 
kalmıştır. 

Önce 1980’de, ardından 1991’de Ayasofya’nın hünkar mahfili 
ibadete açılmışsa da, ana yapısı itibariyle bu mabedin boynu 
hep bükük kalmaya devam etmiştir. 

Fikir ve sanat insanlarımızın hemen hepsi, Ayasofya’nın 
öksüzlüğü konusunu yazılarında, konuşmalarında dile 
getirmiştir. 

Merhum Necip Fazıl Kısakürek, “Türk’ün bu vatanda 
kalıp kalmayacağından şüphe edenler, Ayasofya’nın da açılıp 
açılmayacağından şüphe eder” diyerek, bu konudaki inancını 
ortaya koyar. 
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Üstadın, “Ayasofya açılmalıdır, Türk’ün kapalı bahtıyla 
beraber açılmalıdır” çağrısına işte bugün cevap veriyoruz. 

Nazım Hikmet’in İstanbul’un fethini ve Ayasofya’nın Camiye 
dönüştürülmesini anlattığı şiiri de çok çarpıdır:

“İSLAM’IN EN BEKLEDİĞİ EN ŞEREFLİ GÜNDÜR BU
RUM KOSTANTİNİYE’Sİ OLDU TÜRK İSTANBUL’U
CİHANA KARŞI KOYAN BİR ORDUNUN SAHİBİ
TÜRK’ÜN PADİŞAHI, BİR GÖK YARILIR GİBİ
GİRDİ EDİRNEKAPI’DAN KIR ATIN ÜSTÜNDE
FETHETTİ İSTANBUL’U SEKİZ HAFTA ÜÇ GÜNDE
O NE MUTLU, MÜBAREK BİR KULUYMUŞ ALLAH’IN
BELDE-İ TAYYİBE’Yİ FETHEDEN PADİŞAHIN
HAK YERİNE GETİRDİ, EN BÜYÜK NİYAZINI
KILDI AYASOFYA’DA İKİNDİ NAMAZINI”
Bir başka tarihçi ve şair Nihal Atsız’a, “Dünyaya bir daha 

gelseniz, ne olmak isterdiniz?” diye sorulduğunda, cevabı 
“Ayasofya’ya imam olmak isterdim” olmuştur. 

Dünya çapındaki tarihçimiz Halil İnalcık, “Batı, İstanbul’un 
fethini ve Ayasofya’yı hiç unutmadı” derken, aslında bize bu 
konunun siyaset üstü bir mesele olduğunu anlatmaya çalışıyordu. 

Edebiyatımızın zirve isimlerinden Peyami Safa ise, 
“Ayasofya’nın müze haline getirilmesi, Hristiyanlığın İstanbul 
üzerindeki emellerini bertaraf etmemiş, bilakis cesaretini 
artırmış, kışkırtmış ve azdırmıştır” diyordu. 

Osman Yüksel Serdengeçti’nin idamla yargılanmasına sebep 
olan Ayasofya başlıklı yazısı şu satırlarla son bulur:

“AYASOFYA! 
EY MUHTEŞEM MABET… 

MERAK ETME, FATİH’İN TORUNLARI BÜTÜN PUTLARI 
DEVİRİP SENİ CAMİYE ÇEVİRECEKLER. 

GÖZYAŞLARIYLA ABDEST ALIP SECDELERE KAPANACAKLAR. 
TEHLİL VE TEKBİR SADALARI BOŞ KUBBELERİNİ 

YENİDEN DOLDURACAK, İKİNCİ BİR FETİH OLACAK. 
OZANLAR BUNUN DESTANINI YAZACAKLAR, EZANLAR 

İLANINI YAPACAKLAR.
SESSİZ VE ÖKSÜZ MİNARELERDEN YÜKSELEN TEKBİR 

SESLERİ FEZALARI YENİDEN İNLETECEK.
ŞEREFELERİN YİNE ALLAH’IN VE HAZRETİ 

MUHAMMED’İN ŞEREFİNE IŞIL IŞIL YANACAK.
BÜTÜN DÜNYA FATİH DİRİLDİ SANACAK.
BU OLACAK AYASOFYA, BU OLACAK.
İKİNCİ BİR FETİH, YENİ BİR BA’SÜ BA’DEL-MEVT…
BU MUHAKKAK…
BU GÜNLER YAKIN…
BELKİ YARIN, BELKİ YARINDAN DA YAKIN…”
Hamdolsun, işte o yarınlara kavuştuk. 
Ayasofya’nın mahzunluğu konusundaki en çapıcı şiirlerden 

biri de Arif Nihat Asya’ya aittir: 
“ULU MABED, NEYE HİCRANA BÜRÜNDÜN BÖYLE
FATİH’İN DEVRİNİ BİR NEBZECİK OLSA SÖYLE!
BEŞ VAKİT LOŞLUĞUNDA SAF SAFTIK
DAVETİN VARDI DÜN EZANLARINDA.
SENİ EY MABEDİM UTANSINLAR
KAPAYANLAR DA, AÇMAYANLAR DA!”
Bugün Türkiye, işte böyle bir utançtan kurtulmuştur. 
Bugün Ayasofya, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca 
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şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. 
Ayasofya’nın dirilişi, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe 

kavuşmasının habercisidir. 
Ayasofya’nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki 

Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. 
Ayasofya’nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla 

birlikte tüm mazlumların, mağdurların, ezilmişlerin, 
sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. 

Ayasofya’nın dirilişi, Türk Milleti, Müslümanlar ve tüm 
insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun 
ifadesidir.

Ayasofya’nın dirilişi, Bedir’den Malazgirt’e, Niğbolu’dan 
Çanakkale’ye kadar tarihimizin tüm atılım dönemlerini 
yeniden hatırlayışımızın adıdır.

Ayasofya’nın dirilişi, şehitlerimizin ve gazilerimizin 
emanetlerine gerekirse canımız pahasına sahip çıkma 
kararlılığımızın remzidir. 

Ayasofya’nın dirilişi, Buhara’dan Endülüs’e kadar 
medeniyetimizin tüm sembol şehirlerine verdiğimiz bir gönül 
selamıdır. 

Ayasofya’nın dirilişi, Alparslan’dan Fatih’e ve Abdülhamit’e 
kadar ecdadın tamamına vefamızın gereğidir.  

Ayasofya’nın dirilişi, Fatih’in fetih ruhunu şad etme yanında, 
Akşemsettin’in maneviyatını, Mimar Sinan’ın estetiğini ve 
zevkini de yeniden gönlümüzde canlandırmaktır. 

Ayasofya’nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli 
adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet 
güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür. 

Ayasofya’nın dirilişi, bu mabedin kapılarındaki zincirler 
yanında, topyekûn gönüllerdeki ve ayaklardaki prangaların da 
kırılıp atılmasıdır. 

Ezanın aslına döndürülmesinden 70 yıl sonra Fatih’in 
emaneti Ayasofya’nın da Cami olarak hizmete girmesi, gecikmiş 
bir yeniden silkiniştir. 

Bu tablo, İslam coğrafyasının dört bir yanındaki sembol 
değerlerimize yapılan hoyratça saldırılara verilmiş en güzel 
cevaptır. 

Türkiye, son dönemde attığı her adımla, artık zamanın ve 
mekânın nesnesi değil öznesi olduğunu göstermektedir. 

Millet olarak verdiğimiz tarihi mücadeleyle, temsilcisi 
olduğumuz medeniyetin aydınlık geleceği için maziden atiye 
tüm insanlığı kucaklayan bir köprü kuruyoruz. 

İnşallah bu kutlu yolda yürümeye, durmadan, 
duraksamadan, yılmadan, azimle, fedakarlıkla, kararlılıkla, 
menzile ulaşana kadar devam edeceğiz. 

Bir kez daha Ayasofya’nın yeniden camiye dönmesini 
sağlayan yargı kararı ve Cumhurbaşkanlığı düzenlemesinin 
hayırlı olmasını diliyorum. 

Ayasofya’yı insanlığın ortak kültürel mirası vasfını koruyarak 
Cami olarak ibadete açacağımızın altını da tekrar çiziyorum. 

Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Kalın sağlıcakla…





F
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AYASOFYA’NIN camiye dönüştürülerek, asıl hüviyetine kavuş-
turulmasının ardından insanlığın ortak mirası olarak yerli ve ya-
bancı, müslim ve gayrımüslim herkes tarafından ücretsiz bir şekil-
de ziyaret edilebilmesi, eserin özgünlüğüne ve bütünlüğüne zarar 
gelmemesi ve müminler için asıl fonksiyonunu sorunsuz bir şekil-
de yerine getirebilmesi için atılacak adımlar ve alınacak önlemler 
ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından değerlendirilmiş-
tir. Bu bağlamda, projeler yaşama geçirilmeye başlanmış ve süre-
cin başat kurumları arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Tefriş Projesi
İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

16.07.2020 tarih ve 7527 sayılı Kararı ile Ayasofya Camii’nin ibade-
te açılmasına yönelik bir tefriş projesi uygun bulunmuştur. 
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Tefriş Projesi ile

•  Ziyaretçi güzergâhlarının belirlenmesi ve Cami-i Şerif’in hem 
ibadete hem de ziyarete açık olması,

•  İbadet alanı ile gezi alanlarının birbirinden seperatörlerle ayrıl-
ması,

AYASOFYA CAMII’NIN YENI DÖNEMDE 
KORUNMASI VE GELIŞTIRILMESI
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•  İbadet mekânında (naos) yer alan mihrabın üstündeki Hz. Mer-
yem ve Çocuk İsa figürlü mozaik ile Hz. Cebrail, ana mekan (naos) 
giriş kapısındaki İmparator Mozaiği ile yan kapı (vestibül kapı) 
üstündeki Sunu Mozaiği’nin sökülüp-takılabilir ve açılır-kapanır 
perde sistemi ile sadece namaz vakitlerinde kapatılması ve diğer 
mozaik, fresko ve benzeri varlıkların olduğu gibi bırakılması,

•  Ana mekânın zeminine keçe serilmesi ve üzerinin halı ile kap-
lanması,

•  Ana mekân içerisindeki İmparator Taç Giyme Alanının korku-
luklarla ayrılması ve sergilenmeye devam etmesi,

•  Avluda yer alan I. Mahmud şadırvanının çalışır duruma getiril-
mesi sağlanacaktır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Diyanet İşleri 
Başkanlığı İş Birliği Protokolü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı 
arasında 16.07.2020 tarihinde yapılan protokol ile Ayasofya’nın ta-
rihi, kültürel, sosyal, manevi ve estetik değerlerinin korunması ve 
tanıtılmasına yönelik ana ilkeler saptanmış ve kurumlar arası iş-
bölümü belirlenmiştir.

Protokol ile

•  Ayasofya’nın sahip olduğu somut ve somut olmayan değerlerin 
korunmasının uluslararası ve ulusal düzeyde kabul görmüş ilke-
lere dayalı olarak gerçekleştirilmesi,

•  Ayasofya’nın sahip olduğu değerlere, özgünlüğüne ve bütünlü-
ğüne zarar verecek nitelikte herhangi bir fiziki müdahalede bu-
lunulmaması,

•  Gerçekleştirilecek herhangi bir müdahale öncesinde, mevcut Bi-
limsel Danışma Kurulu ile yeni oluşturulacak İdare Kurulunun 
görüşü ve Koruma Bölge Kurulunun kararının alınması,

•  1972 UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’nin Uygulanmasına İliş-
kin Rehber’in 172. paragrafı uyarınca Ayasofya Camii’ni etkile-
yebilecek büyük ölçekli imar ve altyapı faaliyetleri öncesinde 
UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne bilgi verilmesi ve Kültürel Mi-
ras Etki Değerlendirme Raporu hazırlanması temel ilkeler ola-
rak kabul edilmiştir.

Ayrıca, Protokol ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın yükümlülükleri de belirlenmiştir. Ayasofya Ca-
mii’ne ilişkin bakım, koruma, geliştirme, risk yönetimi, ziyaretçi yö-
netimi, eğitim konularına ilişkin tüm çalışmalar, bugüne kadar ol-
duğu gibi, Bakanlık tarafından yürütülecek ve denetlenecektir. Din 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli tedbirler ise, Diyanet İş-
leri Başkanlığınca alınacaktır.

Protokol çerçevesinde, ihtiyaçların ivedilikle belirlenip, koordi-
nasyon içerisinde gerçekleştirilmesi ve günümüze kadar elde edi-
len bilimsel ve kurumsal bilginin aktarılması amacıyla Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Tarihi 
Alanları Alan Başkanlığının temsilcilerinin yer aldığı bir İdare Ku-
rulu oluşturulacaktır. Daha önceden oluşturulan ve Cumhurbaş-
kanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı yet-
kilileri ile öğretim üyeleri ve tarihçilerin yer aldığı Bilim Kurulu da 
dikkate alındığında, Ayasofya’nın korunması ve geliştirilmesi sü-
recinin katılımcı ve istişareye dayalı bir şekilde yönetileceği daha 
iyi anlaşılabilir.   






