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86 YIL SONRA İLK NAMAZ
Resmi olarak cami olan ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na devredilen Ayasoyfa’da 86 yıl 
sonra cemaatle ilk namaz bugün kılınacak.  
Ayasofya Camii içinde 500 kişi ile meydanda 
ise toplu kılınacak ilk namazı Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. 

TÜRKİYE İÇİN TARİHİ GÜN
Ayasofya’nın açılması konusunda yapılan 
değerlendirmeler hep aynı. Yorumlar “Aya-
sofya bağımsızlığımızın sembolüdür. Bunu 
göremiyorsanız, ya körsünüz ya da zihniniz 
işgal altında, epistemik kölesiniz, demektir” 
şeklinde.

ŞÜKÜRLER OLSUN
ZİNCİRLER KIRILDI

Efendimizin, “İstanbul (Konstantiniyye) muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden emîr ne güzel emirdir. Onu 
fetheden ordu ne güzel ordudur.” hadisine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet’in emaneti aslına rücu etti. 

Türkiye, Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılınacak olmasının heyecanını yaşıyor 
Kim ki, bu vakfın şartlarından birini değiş-
tirirse, vakfın tebdili ve iptali için gayret 

gösterirse Allah’ın laneti üzerlerine olsun. 

TOHUMU ATTI ŞEREF ONA NASİP OLDU



Mesleğimde aşkla, şevkle 
yaptığım çalışmalardan birisidir 
bu sayfalar…

Aşk…
Heyecan…
Kararlılık ve azmin sirayeti-

dir…
Hamdolsun…
Neden mi?
Anlatayım…
İmam Hatip yıllarımız hep 

Ayasofya’nın açılmasına yönelik 
ezgilerle geçti. 

Bir de şiirler… 
Söylemlerimiz hep o yön-

deydi. Eylemlerimiz de… 
Neredeyse 20 yıldan fazla 

oldu… 
“Zincirler kırılacak Ayasofya 

açılacak” Sırf Ayasofya prog-
ramları düzenlenirdi. Refah Par-
tisi tarafından… 

Ya da Anadolu Gençlik Der-
neği temsilcilikleri eliyle… 

Sonra… Bütün STK’ların 
temsilcilikleri… 

Haftanın 5 gününün 2 günü 
Ayasofya’nın açılması ile ilgili 
yazılar, şiirler, ezgiler ile geçerdi. 

Sonra rahmetli Erbakan Ho-
ca’nın konuşmaları… 

Unutmadık… 
Yeri geldikçe de hatırlata-

lım. 
İşte bazı konuşmaları: 
Ayasofya, Sultan Fatih’in 

milletimize vakıf olarak bıraktı-
ğı bir camidir. Vakıfların kendi 
maksatları istikametinde kul-
lanılması zaruridir ve mevcut 
kanunlarımızın emridir. Konu 
bundan önce bildiğiniz gibi, büt-
çe görüşmeleri esnasında Millet 
Meclisi’nde birçok partilerin mil-
letvekilleri tarafından müştere-
ken orta yere konmuştur. Ve ka-
nunların emrinin tatbik edilmesi 
istenmiştir. 

Bu hususta İçişleri Bakanlı-
ğımız bütçesinde Devlet Bakan-
lığımız bütçesinde konuşmalar 
yapılmıştır. İleriki bakanımız bu 
konuyu inceleyeceklerini bütçe 
müzakereleri esnasında vaat 
etmişlerdir. Bendeniz bildiğim 
kadar 30 Mayıs’ta bütçe çıktı iki 
aylık dönem esnasında bakan 
arkadaşlarımdan. İşittiğime göre 
Ayasofya’nın cami olmaktan dı-
şarıya nasıl çıkarıldığına dair bir 
doküman bulamadıklarını ifade 
etmişlerdir. Ümit ediyorum ki, 
ilgili bakanlarımız bu hususta 

tetkiklerini yapacaklardır. Millet 
Meclisi’nde,  komisyonlarda 
yapılmış temennidir. Bakanları-
mız bunun neticesine vardıkları 
zaman bu soruları kendilerine 
tevcih eden milletvekillerine ge-
reken cevapları verecekler ve bu 
yolda bir şey yapılması lâzım ge-
liyor, onun için hiç şüphesiz ifa 
edeceklerdir. (5 Eylül 1974) 

Bakın başka konuşmaları da 
var.

 “Payitahtımız İstanbul’a 
gelip de sizi böyle bir iman seli 
halinde görünce çok yakında 
şu Ayasofya’yı tekrar ibadete 
açacağımız günün heyecanını 
duyuyorum.” (İstanbul/1979 

İstanbul-MSP Mitingi Ayasofya 
Meydanı) Devam edelim mi? 
Bu taklitçiler o durumdadırlar 
ki, “9 Eylül’de düşmanı denize 
döktük” diye merasim yaparlar 
ama denize döktükleri düşma-
nın Yunan olduğunu bile söyle-
mezler. Batı’nın şımarık çocuğu 
Yunanlıya yaranmak için, Sultan 
Fatih’in bizzat kendi şahsi malı 
olan ve kıyamete kadar ibadet 
yapılması için vakfetmiş oldu-
ğu Ayasofya’yı, her türlü insan 
haklarını çiğneyerek, bir vakıf 
malı olduğu halde, bu vasiyetine 
uygun bir şekilde cami olarak 
kullanmazlar, kırmızı kilise renk-
lerine boyarlar. Gâvurlara yaran-
mak için ellerinden ne gelirse 
yaparlar. Böylesine tahrip olmuş 
bir taklitçilik zihniyetinden milli 
olayları yaşamalarını, bu heye-
canı beklemek elbette mümkün 
değildir. İşte bu bir avuç taklit-
çinin dışında, 60 milyon milletin 
kendisi elbette Refah Partisi’yle 
beraberdir ve elbette tarihiyle 
inancıyla beraberdir. Bundan 
dolayıdır ki, tam 25 yıldır büyük 
coşkuyla “Fetih Günü” kutlan-

maktadır. (19 Haziran 1993 RP 
Grup Konuşması) 

Şu cümleleri de var Rah-
metli Erbakan’ın… 

Ayasofya, İstanbul’un fet-
hinde Sultan Fatih’in kendi fetih 
hakkıdır, kendi malıdır. Kendi 
malı olduğu için bunu vakfet-
miştir, kıyamete kadar cami ola-
rak kullanılmak üzere. Bundan 
dolayıdır ki, Ayasofya’nın cami 
olarak mutlaka kullanılması ge-
rekir. Ayasofya Hakk’ın batıla 
galebesinin sembolüdür. 

Bugüne gelelim… Elham-
dülillah… 86 yıllık özlem sona 
erdi… Zincirler kırıldı… Ayasof-
ya açıldı… 

Bu da Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a nasip 
oldu. Allah razı olsun… 

Mübarek olsun… 
Bizim eylemimiz aynı… 
Söylemlerimiz de…
Söylemlerimizi de bugüne 

özel çıkardığımız sayfalar gös-
teriyor.

Emin olun ki, aynı heye-
can…

Aynı inanç…
Aynı kararlılık…
Aynı azim…
Bir de aynı heyecan…
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Yeni Medya Koordinatörü
MEHMET ALI ELMACI

2 24 TEMMUZ 2020YORUM





Dünya tarihinin en önemli yapılarından birisi olan Ayasofya, aynı zamanda en eski şehir simgelerinden bir tanesidir. Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethetmesinin ardından camiye çevrilen Ayasofya, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ise müzeye çevrilerek ibadete kapatıldı

Ayasofya’nın tarihi
15 asırlık tarihi ile Türki-

ye’nin en çok turist çeken ve 
ziyaretçi ağırlayan simgelerin-
den birisi olan Ayasofya, son 
günlerde sıklıkla araştırılıyor. 
Öyle ki, müze statüsünden cami 
statüsüne çevrilmesi ve ibadetin 
açılması beklenen Ayasofya’nın 
tarihi de merak ediliyor. İstan-
bul’un fethinden sonra Fatih 
Sultan Mehmet tarafından ca-
miye çevrilen Ayasofya, 500 yıl 
boyunca cami olarak kalmıştı. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında ise 
Ayasofya cami statüsünden çı-
kartılarak müze statüsüne çev-
rilmişti. Peki, Ayasofya ne za-
man yapıldı, kaç yılında müze 
oldu ve İstanbul’un hangi ilçe-
sinde bulunuyor? İşte, Ayasofya 
tarihi...

AYASOFYA’NIN TARİHİ
Tarihi yarımadada Fatih il-

çesine bağlı Sultanahmet mey-
danında buluna Ayasofya, İstan-
bul’da yapılmış en büyük Bizans 
kilisesi olup, aynı yerde üç kez 
inşaa edilmiştir.İlk yapıldığında 
Megale Ekklesia (Büyük Kilise 
) adını almış, V. yüzyıldan iti-
baren ise Hagia Sophia (Kutsal 
Hikmet) olarak adlandırılmış-
tır.I. Kilise İmparator Constan-
tinos ‘un (324–337) oğlu im-
parator Constantios (337–361) 
tarafından 360 yılında yaptırıl-
mıştır. Bu kilise bazilikal planlı 
ve ahşap çatılıdır. Kilise 404 

yılında İmparator Arcadios’a 
karşı, çıkan halk ayaklanmasın-
da kısmen yakılmış ve harap 
olmuştur. II. Kilise İmparator II. 
Theodosios (408–450) tarafın-
dan Mimar Ruffinos ‘a 415 yılın-
da inşaa ettirilmiştir. 

Bu yapı da yine bazilikal 
planlı, ahşap çatılı, 5 nefli ve 3 
kapılı anıtsal girişli bir yapıdır. 
II. Ayasofya da İmparator Iusti-
nianos ( 527–565) aleyhine 532 
yılında başlayan ve tarihte Nika 
ayaklanması olarak adlandırılan 
isyan sonucunda yanmış ve yı-
kılmıştır.Bugünkü Ayasofya İm-
parator Iustinianos tarafından 
dönemin iki önemli mimarı olan 

Miletos’lu (Milet) Isidoros ile 
Tralles’li (Aydın) Anthemios ‘a 
yaptırılmıştır. Binanın yapımına 
23 Şubat 532 tarihinde başlan-
mış,1000 usta ve 10.000 işçi ile 
5 yılda tamamlanmış, 27 Aralık 
537 yılında ibadete açılmıştır.
Ayasofya’da VI. yüzyılda yapılan 
orjinal tavan mozaiklerinin bit-
kisel ve geometrik motifli olan-
ları günümüze kadar ulaşmış, 
ancak tasvirli mozaikler ikonak-
lazma akımının bitiminden son-
ra yapılmıştır.

AYASOFYA’NIN CAMİ OLUŞU
Ayasofya Fatih Sultan Meh-

met tarafından İstanbul’un 
1453 yılında fethi ile birlikte 

camiye çevrilmiş, çeşitli tarihi 
belgelerde harap durumda ol-
duğu belirtilen yapı İstanbul’un 
fethinden sonra hiçbir tahribata 
uğratılmadığı gibi, yapılan güç-
lendirme ve onarımlarla günü-
müze kadar en iyi şekilde korun-
muştur. Ayrıca Osmanlı mimari 
unsurları ile yapılan ilave ve ek-
lerle de kutsal bir mekân ve iba-
dethane olarak varlığını sürdür-
müştür.

Yapının içine XVI. ve XVII. 
yüzyıllarda minber, mihrap, 
vaaz kürsüleri, ahşap korku-
luklar ilave edilmiştir. Sultan 
I.Mahmut döneminde kütüp-
hane yaptırılmıştır. Burada yer 

alan çiniler XVI. yüzyılın seç-
kin örneklerindendir.Sultan III. 
Murat, zamanında minareler, 
Ayasofya avlusu içerisinde I. 
Mahmut tarafından şadırvan 
ve Sıbyan mektebi ve Sultan 
Abdülmecit döneminde muvak-
kithane yaptırılmıştır. Ayasof-
ya’nın güney avlusunda III. Mu-
rat türbesi, Sultan III. Mehmet 
türbesi, Sultan II. Selim Tür-
besi, Şehzadeler Türbesi inşaa 
edilmiştir. Bizans döneminde 
Vaftizhane olan yapı ise Sultan 
I. Mustafa ve Sultan İbrahim 
türbesi haline getirilmiştir. Fatih 
Sultan Mehmet’in Ayasofya’yı 
camiye çevirdikten sonra kuzey 
tarafına bir medrese inşa ettirdi-
ği bilinmektedir.

AYASOFYA NE ZAMAN 
MÜZE OLDU?

Ayasofya 24 Kasım 1934’ 
te Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önerisi ve Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile müzeye dönüştürülerek 
1 Şubat 1935’ te ziyarete açıl-
mıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün verdiği izin 
sonrası başlayan çalışmalar 15 
yıl sürdü ve 1947’de tamamlan-
dı.1996’da Dünya Anıtları İzle-
me listesine alınan Ayasofya’nın 
kubbesi ve minareleri, Dünya 
Anıtları Fonu’nun da desteğiy-
le 1997-2002 arasında restore 
edildi.Müze aynı zamanda UNE-
SO Dünya Mirası listesinde.
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Bursa’da, Ayasofya Müzesi’nin tekrar camiye dönüştürülmesi için 26 yıldır mücadele veren  İsmail Kandemir (75), Danıştay’da 
açtığı davayı kazandı. Karara çok sevindiğini söyleyen Kandemir, “Cami olduğu zaman Ayasofya’daki ilk namaza gideceğim.” dedi

Danıştay’da açtığı 
Ayasofya davasını kazandı!

Bursa’da, Ayasofya Müzesi’nin 
tekrar camiye dönüştürülmesi için 
26 yıldır mücadele veren İsmail 
Kandemir (75), Danıştay’da açtığı 
davayı kazandı. 

Karara çok sevindiğini söyleyen 
Kandemir, “Cami olduğu zaman 
Ayasofya’daki ilk namaza gide-
ceğim. Bundan sonraki davamız 
Yunanistan’daki Fatih Sultan Meh-
met’in Vakfını cami olarak açmak” 
dedi.

Bursa’da, emekli matematik 
öğretmeni İsmail Kandemir, İstan-
bul’daki Ayasofya’nın müzeden ca-
miye dönüştürülmesi için 26 yıldır 
verdiği mücadeleyi kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Ar-
şivleri Başkanlığı’ndan gerekli ev-
rakı alıp, 15 yıl önce mahkemeye 
sunan Kandemir, Sürekli Vakıflar 

Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet 
Derneği’ni kurarak, Ayasofya için 
ilk kez 2005’te Danıştay’da dava 
açtı.

Kandemir, açtığı davada, Aya-
sofya’nın camiden müzeye çev-
rilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 
tarihli Bakanlar Kurulu kararının 
iptalini ve yürütmenin durdurul-
masını istedi. Ancak o dönemde 
talep reddedildi. Kandemir, kurdu-
ğu resmi dernek çerçevesinde adli 
süreci sürdürdü.

MÜZE KARARI İPTAL EDİLDİ
Kandemir, Sürekli Vakıflar Ta-

rihi Eserlere ve Çevreye Hizmet 
Derneği üzerinden, Ayasofya’nın 
camiden müzeye çevrilmesine iliş-
kin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararının iptali istemiyle 
2016’da yeniden Danıştay’da dava 

açtı.
Dernek, kararda bulunan Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’e ait im-
zanın sahte olduğunu ileri sürdü. 
Danıştay 10’uncu Dairesi’nde, ge-

çen hafta 2 Temmuz’da görülen 
duruşmada, kararın 15 gün içinde 
açıklanması kararlaştırıldı.

Bugün kararını açıklayan Da-
nıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’yı 
müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli 
Bakanlar Kurulu kararını iptal ede-
rek, ibadete açılması önündeki en-
geli kaldırdı.

“ÇOK SEVİNÇLİYİM, 
İLK NAMAZA GİDECEĞİM”

Danıştay’ın Ayasofya’yı müze 
yapan 24 Kasım 1934 tarihli Ba-
kanlar Kurulu kararını iptal etme-
sinden dolayı çok mutlu olduğunu 
söyleyen Kandemir, “Bu vesileyle 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçe-
li’ye, emeği geçen tüm yetkililere 
teşekkür ederim. İslam adına bu 
karara çok sevindim. Cami olduğu 

zaman Ayasofya’daki ilk namaza 
gideceğim. Umarım Danıştay ka-
rarından sonra süreç hızlı ilerler. 
Caminin faaliyete geçmesi için çalı-
şacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. 
Cumhurbaşkanımız ile beraber ça-
lışacağız” dedi.
“BUNDAN SONRAKİ DAVAMIZ FATİH 

SULTAN MEHMET VAKFINI CAMİ 
YAPMAK”

İsmail Kandemir, bundan son-
raki davasının Yunanistan’daki Fa-
tih Sultan Mehmet Vakfı’nı cami 
olarak açmak olduğunu belirterek 
“Bundan sonraki davamız 

Yunanistan’daki Fatih Sultan 
Mehmet’in Vakfını cami olarak 
açarak, Atina’da cami statüsünün 
gelişmesini ve Müslümanların 
bundan faydalanmasını diliyorum” 
diye konuştu.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 
1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ayasofya artık cami olarak hizmet verecek

Danıştay’dan tarihi Ayasofya kararı!
Sürekli Vakıflar Tarihi Eser-

lere ve Çevreye Hizmet Derneği, 
Ayasofya’nın camiden müzeye 
dönüştürülmesine yönelik Ba-
kanlar Kurulu kararının iptali is-
temiyle Danıştayda dava açtı.

Davayı duruşmalı inceleyen 
Daire, 2 Temmuz’daki duruşma-
da tarafları dinledi. Duruşmanın 
ardından dosyayı inceleyen Da-
nıştay 10. Daire kararını verdi. 
Daire, Ayasofya’nın camiden 
müzeye dönüştürülmesine dair 
24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararını iptal etti.

DANIŞTAY GEREKÇELİ 
KARARINI AÇIKLADI

Danıştay 10. Dairesinin, Aya-
sofya’nın camiden müzeye dö-
nüştürülmesine dair 24 Kasım 
1934 tarihli Bakanlar Kurulu ka-
rarının iptaline ilişkin kararının 
gerekçesinde, Ayasofya’nın Fatih 
Sultan Mehmet Han Vakfı mülki-
yetinde bulunduğu, cami olarak 
kullanılması için toplumun hiz-

metine sunulduğu belirtildi.
Sürekli Vakıflar Tarihi Eser-

lere ve Çevreye Hizmet Derne-
ğinin açtığı davada, Ayasofya’nın 
camiden müzeye dönüştürülme-
sine yönelik Bakanlar Kurulu ka-
rarının iptaline oy birliğiyle karar 
veren Danıştay 10. Dairesinin 
gerekçesi açıklandı.

Daire’nin 19 sayfalık gerek-
çesinde, dava konusu Bakanlar 
Kurulu kararının, ilgili mevzuat, 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, 
Danıştay ve Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi kararları kapsa-
mında değerlendirildiği belirtildi.

Gerekçede, Ayasofya’nın, 
statüsü muhafaza edilerek, hu-
kuk düzeninde güvence altına 
alınan özel hukuk tüzel kişiliğini 
haiz mazbut vakıf niteliğindeki 
Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı-
nın mülkiyetinde olduğu kayde-
dildi.

Ayasofya’nın, vakfedenin 
iradesi gereği, sürekli şekilde 

cami olarak kullanılması için 
toplumun hizmetine sunulduğu, 
bedelsiz kamunun istifadesine 
terk edilmesi yönüyle hayrat ta-
şınmaz niteliği taşıdığı, tapu bel-
gesinde de cami vasfı ile tescilli 
bulunduğuna dikkati çekilen ge-
rekçede, şu ifadeler yer aldı:

“Vakıf senedinin, hukuk ku-
ralı etki değer ve gücünde oldu-
ğu, vakfedilen taşınmazın vakıf 

senedindeki niteliğinin ve kulla-
nım amacının değiştirilemeyece-
ği, bu hususun tüm gerçek tüzel 
kişiler kişilerle birlikte davalı ida-
re için de bağlayıcı olduğu kuş-
kusuzdur. “

Türk hukuk sisteminde ka-
dimden beri korunarak yaşatı-
lan Vakfa ait taşınmaz ve hak-
ların vakfiyesi doğrultusunda 
istifadesine bırakıldığı toplum 

tarafından kullanılmasına engel 
olunamayacağı, vakıf senedin-
de sürekli olarak tahsis edildiği 
cami vasfı dışında kullanımının 
ve başka bir amaca özgülenmesi-
nin hukuken mümkün olmadığı 
sonucuna varılmıştır.”

AYASOFYA İÇİN DAVA AÇAN 
DERNEĞİN AVUKATI KARAMAN, 

DANIŞTAY KARARINI 
DEĞERLENDİRDİ

Ayasofya’nın camiden mü-
zeye dönüştürülmesine yönelik 
24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar 
Kurulu kararının iptali istemiyle 
Danıştay’a dava açan Sürekli Va-
kıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye 
Hizmet Derneğinin avukatı Se-
lami Karaman, Danıştay 10. Da-
iresinin söz konusu kararı iptal 
ettiğini hatırlatarak, bugünden 
itibaren Ayasofya Camisi’nin hu-
kuki statüsünün müze olmaktan 
çıktığını, cami olarak millete hiz-
met vereceğini belirtti.
n AA / İHA

İsmail Kandemir







24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Cami’ne ördek başı yeşili halılar döşenmeye başlandı. Halıyı üreten 
şirketin yönetim kurulu başkanı Ali Rıza Özkul, “Yaklaşık 10 saf civarında halı döşendi. İnşallah açılış tarihine yetişecek” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Ayasofya’da inceleme

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, 24 Temmuz’da kılı-
nacak cuma namazı ile 86 yıl son-
ra ibadete açılacak olan Ayasofya 
Camisi’nde incelemelerde bulun-
du. Erdoğan, daha sonra yapımı 
devam eden Taksim Camii ve 
AKM’de de incelemelerde bu-
lundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kısıklı’daki konutundan Ayasofya 
Camisi’ne geldi. Ayasofya Cami-
si’nde yaklaşık bir saat kalan Er-
doğan, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya’dan açılış için 
yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi 
aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.  Erdo-
ğan, incelemelerinin ardından 
Ayasofya Camisi’nden ayrılırken, 
vatandaşları selamladı.

TAKSİM CAMİİ VE AKM’DE DE 
İNCELEMELERDE BULUNDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Ayasofya Camisi’ndeki inceleme-
lerinin ardından, Şubat 2017’de 
temeli atılan ve bu yıl sonu iba-
dete açılması planlanan Taksim 
Camisi’ne geldi.

Cami inşaatını gezen ve ça-
lışmalara ilişkin bilgi alan Erdo-
ğan, daha sonra inşaatı yıl sonun-
da tamamlanması planlanan yeni 
AKM’yi gezdi.

Erdoğan’a, İletişim Başkanı 

Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya ve İstanbul Emniyet Mü-
dürü Zafer Aktaş eşlik etti. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın, Ayasofya 
Camii’nde çekilen fotoğrafları da 
sosyal medya hesabından payla-
şıldı.
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AYASOFYA’NIN ZİNCİRLERİ KIRILDI
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Ayasofya’nın yeniden iba-
dete açılmasının mutluluğunu 
yaşadıklarını ve bu tarihi ana 
şahitlik etmekten büyük bir 
mutluluk ve gurur duydukla-
rını söyledi.

Başkan Altay, “Ayasof-
ya’nın 86 yıl aradan sonra ye-
niden, Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın vakfiyesinde belirttiği 
şekilde cami olarak hizmet 
vermeye başlaması kararının 

şehrimize, milletimize, üm-
mete ve tüm insanlığa hayırlı 
olmasını diliyorum. Gençlik 
yıllarımızdan beri kalbimiz-
de sevgisi olan Ayasofya’yı 
yeniden cami olmasını gör-
meyi bizlere gösteren, bir 
duamızı daha gerçeğe dö-
nüştüren Rabbimize hamd 
ediyoruz. İstanbul’un fethin-
den sonra 481 yıl boyunca 

ezanlarla, salalarla, tekbir-
lerle çınlayan bu ulu mabed, 
yeniden özlediği günlere ka-
vuştu, elhamdülillah. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğiyle, cesaretiyle çok önemli 
bir sorun daha çözüldü, 
Ayasofya’nın zincirleri kırıl-
dı. Ayasofya’nın cami olarak 
ibadete açılması demek bu 
topraklarda bağımsızlığımı-

zın vurgusunun tekrar yapıl-
ması demektir. 

Çünkü Türkiye kimin ne 
dediğine bakmıyor, kendi 
doğrularını yapıyor. Ayasof-
ya’nın yeniden ibadete açıl-
ması için çaba sarf eden Sa-
yın Cumhurbaşkanımıza ve 
emeği geçen herkese sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum. İs-
tanbul’un fatihi kutlu komutan 
Fatih Sultan Mehmet’i ve kah-
raman ecdadımızı rahmetle 
anıyorum.” dedi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

UĞUR İBRAHİM ALTAY

‘Ayasofya, Hakk’ın batıla hâkimiyetinin sembolüdür’
Mitinglerinde Ayasofya’nın açıl-

masının bağımsızlığımızın sembolü 
olduğunu söyleyen Necmettin Er-
bakan’ın Ayasofya konuşmaları ye-
niden gündeme geldi.

Ayasofya’nın Danıştay’ın kararı 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla yeniden cami-
ye dönüştürülerek ibadete açılması 
Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan’ın Ayasofya hakkındaki 
konuşmalarını hafızalara getirdi.

İŞTE MİLLİ GÖRÜŞ LİDERİ 
PROF.DR.  NECMETTİN 

ERBAKAN‘IN TARİHİ 
KONUŞMASINDAN KESİTLER
Sultan Fatih çocukluğundan 

beri İstanbul’un fethiyle yanıp tutu-
şarak büyümüştü. Bu hadis-i şerife 
mazhar olmak için gece gündüz İs-
tanbul’un fethini düşünüyordu. Bir 
işte başarılı olmak için o işin delisi 
olmak lazım gelir. Sultan Fatih de 
İstanbul’un fethinin delisi olmuştur, 
Cenab-ı Allah ona bu büyük şerefi 
bahşetmiştir.

Eğer bir fetih yapacaksak kesin 
bir şekilde inanmamız lazım, kati bir 
şekilde inanmamız lazım, şüphesiz 
bir şekilde inanmamız lazım. Ve işte 
Fetih için temel olan işte bu inanç-
tır. Yine bu hadisi şerifte görüyoruz 
ki fetih için kumandan lazımdır, 
yine görüyoruz ki inançlı askerler 
lazımdır. Bu gerçeklere her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımız var. 
Çünkü işte Türkiye’nin ve dünyanın 
hali ortadadır...

İstanbul’un fethinde anmamız 
gereken en önemli kişilerden biri 
de Ulubatlı Hasan’dır. Surlara İslam 
bayrağını dikerek fethin sembolü 
oldu. Bir diğer mesele ise Ayasof-
ya Camisidir. Ayasofya Fatih’in ve 
fethin mirasıdır ve Fatih onun cami 
olmasını vasiyet etmiştir. Ayasof-
ya bugün kanunlara aykırı olarak 
müze olarak kullanılıyor. Ayasofya 
Camii hakkın batıla hâkimiyetinin 

sembolüdür.
İşte Erbakan’ın fethin 556. Yılı 

münasebetiyle yaptığı tarihi konuş-
ması

Bismillahirrahanirrahim?
‘Esselamü Aleyküm’

Sözlerime Cenab-ı Hakka son-
suz şükür ederek başlıyorum. Eba 
Eyyub El-Ensari hasretlerinin dizi-
nin dibindeyiz. İstanbul’un fethi-
nin 556. Yılını kutluyoruz. Cenab-ı 
Hakka sonsuz şükürler ediyoruz El-
hamdülillah?

Bugün 30 Mayıs 2009 tarihin 
en büyük olayı bir çağın açılıp bir 
çağın kapanması? İstanbul’un fethi 
gibi tarihin en büyük olayını kutla-
mak için bir aradayız. İstanbul’un 
en büyük stadını batıcı, taklitçi gö-
rüşler milli bir mesele için doldura-
mazlar diyen Erbakan yeni fetihlere 
ihtiyacımız diyerek sözlerine devam 
etti. Yeni fetihler yapılması için bu 
kadar coşkulu ve heyecanlıyız diyen 
Erbakan programı tertip eden Ana-
dolu Gençlik teşkilatına, stadyumu 
dolduran misafirlere, bayanlara ve 
dışarıdan gelen davetlilere teşekkür 
etti. Sözlerini şöyle sürdürdü:

İstanbul’un Fethini Peygamber 
Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam 
Hendek Harbi sırasında müjdele-
miştir. Hendek kazılırken bir bü-
yük taşı Eshab-ı Kiram kıramadılar 
Allah’ın Resulünden rica ettiler. 
Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam 
taşa vurduklarında taş üç parçaya 
ayrıldı. Bunlardan biri Roma yani 
İstanbul istikametine, diğeri Mısır 
istikametine, öbürü de İran istika-
metine sıçradı.

Aleyhissalâtü Vesselam efendi-
miz bu taşların bu istikamete git-
mesini kısa sürede bu ülkeler İslam 
tarafından fetholunacak şeklinde 
açıkladı. İşte İstanbul’un fethi Hen-
dek Harbi sırasında müjdelenmiştir. 
Bunun yanında Peygamber Efendi-
miz ‘Letüftehannel Konstantiniyye-

te Feleniğmel emiru, emiruha, ve-
leniğmel ceyşü, zalikel ceyş‘ hadisi 
şerifiyle de İstanbul’un fetholuna-
cağını açıkça ifade buyurmuşlardır. 
İstanbul mutlaka fethedilecektir, 
onu fetheden kumandan ne güzel 
kumandan, onu fetheden asker ne 
güzel askerdir buyurmuşlardır.

İnanç tekeden bile süt çıkarır
Tahta çıkar çıkmaz gece gün-

düz bütün gücüyle bütün hazır-
lıklarını tamamladı. Dünyanın en 
muhteşem şehri olan İstanbul’u 
fethetmek için her şeyi seferber etti. 
200 bin kişilik bir orduyu kurdu. 
Bunun yanında ilk defa yeri göğü 
inletecek topları döktü. Ve inanç 
tekeden bile süt çıkarır dediğimiz 
sözümüze kanıt olarak dağların 
üzerinden gemileri karadan yürüt-
me imkânına sahip oldular. Bütün 
bunları, bu aşkı Sultan Fatih ortaya 
koydu.

6 Nisan’da Bizans’a teslim ol 
çağrısı yapıldı, bu Müslümanlığın 
esasıdır kan dökmemek için? Ama 
Bizans bunu kabul etmedi, sava-
şacağını ilan etti. Ve Sultan Fatih 
hücum emri verdi. Bundan önce 
namazını askerleriyle beraber kıldı 
ardından Allah’a dua ederek zafer 
için yalvardı. Dua ederken aciz bir 
kul gibiydi? Duasını yaptıktan sonra 
hücum emrini verirken atına bindi-

ğinde dağları titreten bir aslan gibi 
görünüyordu.

Ne güzel asker ne güzel ku-
mandan dendiği için İstanbul’un 
fethinden her açısından ders almak 
mecburiyetindeyiz. Aman Allahım! 
Ne büyük bir savaş, ne büyük bir 
azim, ne büyük bir gayret? Sultan 
Fatih azmin, inancın en büyük ör-
neğini gösteriyordu. 29 Mayıs sa-
bahına gelindiği zaman artık surda 
gedikler açılmıştı. İstanbul’un fethi 
mukadder hale gelmişti. Sancağa 
ilk bayrağı dikmek o zaman Ulubatlı 
Hasan’a nasip oldu. Sultan Fatih’in 
askerleri açılan gediklerden bir sel 
gibi İstanbul’un içine aktılar. Böy-
lece bir çağ kapandı bir çağ açıldı. 
İstanbul fetholunduğu zaman Sul-
tan Fatih Allah’a şükretmek için 
Ayasofya’yı camiye çevirdi ve iki 
rekât şükür namazını kıldı. Bunun 
arkasından Eba Eyyub-El Ensari 
Hazretlerinin türbesine ziyarete git-
ti. Böylece Sultan Fatih tevazünün, 
en büyük zaferden sonra Allah’a 
şükretmenin en güzel örneklerini 
göstermiş oldu.

Surların önündeki askerler gibiyiz?
Bugün şimdi biz surların önün-

deki askerler gibiyiz. Yeniden fethin 
heyecanını duyuyoruz, yeniden fet-
hi yaşıyoruz önümüzdeki fetihleri 
yapabilmek için. Bundan dolayıdır 

ki İstanbul’un fethinde 5 şeyi yeni-
den hatırlamak zorundayız. Bunlar-
dan bir tanesi Sultan Fatih? Ne gü-
zel bir kumandan, ne güzel gençlik 
timsali? 21 yaşında çağ açıp çağ ka-
patan tarihin eşsiz şahsiyetlerinden 
biri. Cenab-ı Allah’a sonsuz teşek-
kür ederiz ki böyle şerefli bir insanın 
torunları olmak bizim için en büyük 
bir mazhariyettir. İstanbul’un fet-
hinden alacağımız en büyük ders-
lerden birisi de Eba Eyyub El-Ensari 
Hazretleridir. Eba Eyub El-Ensari 
hazretlerini tanımalı ve onun şefa-
atini istemeliyiz.  İslam’ın bayrağını 
Eba Eyub El-Ensari hazretleri taşıdı. 
Bir ordu ki her biri birer yıldız ve 
başlarında en güzel komutan var. 
Bütün muharebelerde Efendimizin 
sancağını Eba Eyub El-Ensari taşıdı.

‘Ayasofya Hakkın batıla 
hâkimiyetinin sembolüdür. 

Müze olması kanunlara aykırıdır.’
İstanbul’un fethinde anmamız 

gereken en önemli kişilerden biri 
de Ulubatlı Hasan’dır. Surlara İslam 
bayrağını dikerek fethin sembolü 
oldu. Bu nedenle onu da kendimize 
örnek almalıyız. Bir diğer mesele ise 
Ayasofya Camisidir. 

Ayasofya Fatih’in ve fethin mi-
rasıdır ve Fatih onun cami olmasını 
vasiyet etmiştir. Ayasofya bugün 
kanunlara aykırı olarak müze olarak 
kullanılıyor. Ayasofya bir sembol-
dür.  Ayasofya Camisi hakkın batıla 
hâkimiyetinin sembolüdür.

Ayasofya’nın cami olarak yeni-
den açılması hem vakıflar kanunun 
bir gereği hem de bir insanlık göre-
vidir.

Bugün sizler aziz milletimizin 
özünü ve inancını temsil eden Mil-
li Görüşçüler olarak bu stadyumu 
doldurdunuz. Bunlar kurtuluşun 
işaretleridir. Bu coşkuyu bugün 
Allah’ın lütfuyla bir kere daha ya-
şamak nasip olduğu için sonsuz şü-
kürler ediyorum.
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Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı Ayasof-
ya’nın ibadete açılmasının 
ardından 24 Temmuzda kı-
lınacak ilk Cuma namazı se-
bebiyle bir mesaj yayınladı.  
Camilerin medeniyetimizin 
birer sembolleri olduğunu ifa-
de eden Başkan Pekyatırmacı: 
“ Ayasofya Camii’nin ibadete 
açılmasını hem millet olarak 
hem de İslam alemi olarak 

çok büyük bir sevinçle karşı-
ladık. 

Fethin sembolü, Fatih Sul-
tan Mehmet’in emaneti olan 
Ayasofya Camii’nin ibadete 
açılması  milletimizin irade-
sinin bir tecellisini oluştur-
muştur. Ayasofya’nın ibadete 
açılması kararı kadar Cum-

hurbaşkanımızın  ilk Cuma 
namazının 24 Temmuzda kılı-
nacağı kararını müjdelemesini 
de aynı coşkuyla karşıladık. 

Bu tarihi anlara şahitlik 
ettiğimiz  gibi inşallah Mes-
cid-i Aksa’nın da özgürlüğüne 
kavuştuğu günlere de tanık 
oluruz. 

Bu tarihi anı görmemizi 
bize nasib eden  Allah’a hamd 
ediyorum. Ayasofya’nın iba-
dete açılmasında başta Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür edi-
yorum Allah onlardan razı ol-
sun.” dedi. 

“YILLAR SONRA AYASOFYA’DA CUMA’DA SAF TUTULDUĞUNA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ”

Selçuklu Belediye Başkanı
AHMET PEKYATIRMACI

1453’ün Mayıs’ında İstan-
bul’da doğan fetih güneşi, yüz-
yıllarca karanlıkta kalan çağlara 
ve medeniyetlere nur, ilham 
olmuştur. Bu güneş, sadece 
İslam beldelerinde değil; dün-
yanın dört bir yanındaki bütün 
mazlumlar için de adalet, bilim 
ve huzur ile yeni bir çağın baş-
langıcı olmuştur.

Fethin en güzel somut sem-
bolü, gözümüzün nuru Ayasof-
ya Cami ise yüzyıllardır sadece 
Osmanlı’nın Bizans’a karşı 
kazandığı zaferin değil; aynı za-
manda aydınlığın karanlığa, iyi-
liğin kötülüğe, bilginin cehalete 
karşı kazandığı bir zaferin en 

güzel nişanesidir. Dolayısıyla 
aydınlık, tüm dünya için 1453’te 
başlamıştır. 

Ancak 1. Dünya Savaşı’nın 
ardından; yüzyıllarca adaletin, 
asaletin, inancın en somut ör-
neği olan, İstanbul’un mührü 
ve bu topraklardaki varlığımızın 
nişangahı Ayasofya’ya pranga-
lar vurulmuştur. 

O tarihten beridir de tüm 
ümmetin yüreğinde  bir kıyam, 
bir hasretti Ayasofya. Bir özdü 
ve öze dönüşler hep güzeldi. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan’ın gayretle-
ri, milletimizin duası ve adaletin 
de tecelli etmesiyle Ayasofya, 

86 yıllık aradan sonra özüne, 
aslına döndü. Ayasofya yeniden 
hem Doğu’ya hem de Batı’ya 
nurunu saçmaya devam ede-
cek. Bizler de bu tarihi döneme 
şahitlik etmiş olmaktan mutlu 
ve gururluyuz. Vakit, artık göz-
yaşlarıyla abdest alıp secdelere 
kapanma vaktidir. 

Vakit, 86 yıl sonra yeniden 
Ayasofya’nın kubbelerinden 
tekbir seslerinin yankılanması 
vaktidir. Bugün ortaya konan 
dik duruşla Ayasofya artık öz-
lem zincirlerini kırmıştır, pran-

galarından kurtulmuştur. Bu bir 
milattır. İnşallah bu karar, Mes-
cid-i Aksa’nın ve tüm ümmetin 
özgürlüğünün de nişanesi ola-
caktır.

Bir kez daha, İstanbul’un 
fatihi Sultan Mehmed Han’ın 
vasiyetinin yerine getirilmesi 
için çaba sarf ederek; Ayasof-
ya Cami’nin zincirlerini kıran ve 
milyonların yüreğindeki hüzne 
son veren Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve emeği geçen herkese son-
suz şükranlarımı sunuyorum. 
İstanbul fatihi Sultan Mehmed’i 
ve kahraman ecdadımızı rah-
metle minnetle anıyorum.

YÜREĞİMİZDEKİ HÜZÜN SONA ERDİ

Karatay Belediye Başkanı 
HASAN KILCA

Alemlerin Rabb’ine sec-
delerimiz mekanlara mahsus 
değildir bizim için; Mü’minle-
re tüm yeryüzü mescittir…   

Ama bazı mekanlar vardır 
ki manası, kimliği ve derinliği 
ile yaşar ve yaşatır… 

İşte Ayasofya tam da bu-
dur mukaddesatımız için. 

Madde değil manadır 
Ayasofya, cisim değil ruh-
tur… İstiklal ve istikbaldir 
Ayasofya… 

Hürriyettir, adanmışlıktır, 
inanmışlıktır, iradeye sahip 
çıkmaktır. İbadettir, secdedir, 
rükudur, zikirdir, duadır Aya-
sofya…

Efendimiz (S.A.V)’in 
müjdesi, arkadaşlarının ve 
ümmetinin ideali ve gözbe-
beğidir… Fetihtir, tarihtir, 
sancaktır, bayraktır Ayasof-
ya… 

Fatih’tir, Ulubatlı’dır, Ak-
şemseddin’dir, Necip Fa-
zıl’dır, Necmettin Erbakan’dır, 
Osman Yüksel’dir… Sanattır, 
zerafettir, aşktır, ihtişamdır 
Ayasofya… 

Milletin ta kendisidir, milli 

iradenin sesi ve kalbidir, milli 
davadır… Geçmişe saygı,  
geleceğe umut, ümmetin ne-
fesi, mazlumun umududur 
Ayasofya… 

Dirilişin ve prangaların 
sembolü, zaferlerin tak’ıdır… 
Ümmetin bazen sevinci, mut-
luluğu bazen de hüznü, mah-
zunluğudur Ayasofya… 

Uğruna verilen canlar, ye-
niden açılsın diye harcanan 
ömürlerdir Ayasofya… 

… 
İşte tüm bunları bilme-

yenler için de Ayasofya 
bazen sadece bir müzedir, 

bazen sadece bir tarihi eser, 
bazende sadece bir cami-

dir…  
Tüm bunları bilmeyen-

ler, bu ‘Emanetin’, kaç nes-
lin özlemi, hasreti, gözyaşı, 
mahzunluğu olduğunu da 
bilmez…  

Tüm bunları bilmeyenler, 
minarelerinden okunacak 
ezan-ı Muhammed-i’nin, 

secdeye özgürce varacak 
alınların ‘Bağımsız Türkiye’ 
yolunda atılmış en büyük 
adımlardan biri olduğunu da 
bilmez… 

Tüm bunları bilmeyen-
ler, mahşerde cennetmekan 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
karşısına alnı dik çıkabilmek 
adına kaç ömür heba edildiği-
ni de bilmez…  

… 
Sahip olduğu şanlı tarihin 

farkında olmayanlar, özgür-

lük ve hakimiyetin ne demek 
olduğunu bilmeyenler, bu 
coğrafyada oyun kurucu bü-
yük bir devlet olmak yerine 
kendine yazılan rolü oyna-
makta bir beis görmeyenler 
Ayasofya’nın açılmasının ne 
demek olduğunu da asla an-
layamayacaklardır… 

Ayasofya’nın kimliğini 
kavrayamayanlar, o minare-
lerden salalar okunurken tüy-
leri diken diken olup sevinç 
gözyaşı dökenleri de asla an-
layamayacaklardır…  

… 
İslamı, imanı ve mukad-

desatı Ayasofya ile birlikte 
tarihe gömmek isteyenler bu-
gün artık kaybetmişlerdir… 

Gemileri karadan yüz-
düren Fatih Sultan Mehmet 
Han’ın torunu bugün karaları 
gemilerin altından yürütmüş 
ve ümmeti Ayasofya ile bu-
luşturmuştur. Çünkü çoğu 
zaman zihinlerdeki esaret 
zincirlerini kırmak, cihat mey-

danlarında can alıp vermek-
ten çok daha zordur. Çünkü 
çoğu zaman bir fethe inan-
mak ve insanlarını bir fethe 
inandırmak o fethi gerçekleş-
tirmekten çok daha zordur…  

… 
Gün artık, gözyaşlarını sil-

me günüdür; hem ümmetin 
hem Ayasofya’nın… 

Gün artık yeniden dirilişin 
ve yeniden yükselişin başlan-
gıç günüdür… 

Gün artık hüzünlü ağıtları 
geride bırakıp yeni destanlar 
yazma günüdür… 

Gün artık boynu bükük 
gözü yaşlı diğer mabetlerimiz 
için dua günüdür… 

Gün şükür günüdür… 
Ayasofya’yı yeniden aça-

rak mü’minlerle buluşturan, 
insanımızın zihinlerine ve 
ülkemizin ayaklarına takı-
lan prangaları kıran,  her bir 
zerremize yeniden umut aşı-
layan, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ön-
derliğindeki bu davanın neferi 
olduğum için sonsuz şükür-
ler olsun Rabbime…

GÜN YENİDEN DİRİLİŞİN VE YENİDEN YÜKSELİŞİN GÜNÜDÜR… 

Meram Belediye Başkanı 
MUSTAFA KAVUŞ

12 24 TEMMUZ 2020YORUM





24 Temmuz Cuma günü ilk Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Cami’ne ördek başı yeşili halılar döşendi

Ayasofya Camii’ne ördek 
başı yeşili halılar döşendi

Ayasofya Camii’nde ilk na-
maz için hazırlıklar sürüyor. Ça-
lışmaların devam ettiği cami için 
Manisa’da özel olarak üretilen 
halılar da döşenmeye başlandı. 
Yüzde yün yerli yünden yapılan 
17. Yüzyıl Osmanlı motiflerini 
taşıyan ördek başı yeşil halı ca-
minin ilk 10 safına döşendi. Ma-
nisa’nın Demirci ilçesinde halıyı 
üreten şirketin yönetim kurulu 
başkanı Ali Rıza Özkul çalışma-
larla ilgili son durumu aktardı.

“10 SAF CİVARINDA 
HALI DÖŞENDİ”

Ayasofya’nın halıları yapan 
şirketin yönetim kurulu başkanı 
Ali Rıza Özkul, “Şu anda keçeler 
döşendi. Halılar döşeniyor. Yak-
laşık 10 saf civarında halı döşen-
di. Önden başladı. Arkaya doğru 
devam edecek. İnşallah açılış ta-
rihine yetişecek” dedi.

“SÜPER KALİTE YERLİ 
YÜN KULLANILIYOR”

Halının yüzde yüz yün oldu-
ğunu ifade eden Özkul, “Metre-
kare ağırlığı 5 kilogram. Kalınlık 
olarak 16 milimetre. Özel boya 
ve özel iplikle üretimi yapılıyor. 
Süper kalite yerli yün kullanı-

lıyor. Uluslararası woolmark 
lisansıyla üretim yapılıyor” şek-
linde konuştu.
“KOYU ÖRDEK BAŞI YEŞİL KUL-

LANDIK”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

yerli yün kullanılması konusun-
da talimat verdiğini kaydeden 
Özkul, “Biz Ayasofya’da daha 
kaliteli bir halı olur mu düşünce-
siyle Yeni Zelanda yünü kullan-
ma düşüncemiz vardı. 

Cumhurbaşkanımız ‘İthal 
malzeme kullanmayalım. Yerli 
yünün en iyisini yapalım’ deyin-
ce yerli yün yaptık. Çok güzel bir 
halı oldu. Renk olarak da koyu 

bir ördek başı yeşil kullandık. 
Mekana çok uyum sağlayacağını 
ümit ediyorum” ifadelerini kul-

landı.
“BAZI YERLERDE 5 KAT GİBİ 

DOLDURMA YAPTIK”
Zemindeki sorunların keçe 

ile doldurularak giderildiğini 
aktaran Özkul, “Bordo ve ördek 
başı yeşil arasında kalındı. Yeşil 
olan tercih edildi. Mekandaki en-
gebeleri, keçeleri oralara adap-
tasyonunu yaparak, bazı yerler-
de üç kat, bazı yerlerde 5 kat gibi 
doldurma yaptık. Yüzeyde çok 
fazla bir problem yok” şeklinde 
konuştu.

“2 BİN METREKARESİ AÇILIŞA 
KADAR DOKUNACAK”

4 bin metrekarelik halı alanı 

olduğunu belirten Özkul, “2 bin 
metrekaresi açılış tarihine kadar 
dokunacak. Ondan sonra resto-
rasyon bittikten sonra diğer kıs-
mı yapılacak. 6 ay ile 1 sene ara-
sında olduğunu söylüyorlar. Şu 
anda görünen o” diye konuştu.

“TARİHİ MEKANA UYUM 
SAĞLAYACAK MOTİF”

Halının üstünde 17. Yüzyıl 
Osmanlı motifleri bulunduğunu 
ifade eden Özkul, “Sanat dilin-
de ‘Rumi’ diye geçiyor. Burada 
uygulanan gölge motif şeklinde 
kendi tonunda dört renkten olu-
şuyor. Klasik ve tarihi mekana 
uyum sağlayacak bir motif” dedi.

Ayasofya mozaiklerinin ışıkla 
karartma sisteminden zarar göre-
ceği dikkate alınarak raylı perdede 
karar kılındı. 

Daha önce gündeme getirilen 
ışık teknolojisi ile perdeleme yön-
teminin fresk ve mozaiklere zarar 
vereceğinde anlaşan uzmanlar 1 
dakikada açılıp 1 dakikada kapanan 
elektronik raylı sistem perde ile ka-
patılmasında karar kıldı.

Ayasofya Müzesi’nin camiye 
dönüştürülerek yeniden ibadete 
açılması çalışmalarında sona yak-
laşıldı. 

Yapının içindeki fresk ve moza-
iklerin kapatılmasında kullanılacak 
ışık teknolojisinin bin yıllık eserle-
re zarar vereceğinde anlaşan uz-
manlar, giriş katından görünen 6,5 
metrelik Theotokos ve 7,5 metre-
lik Gabriel mozaikleri ile seraphim 

melekleri freskolarının sadece na-
maz vakitlerinde 1 dakikada açı-
lıp 1 dakikada kapanan elektronik 
raylı perde sistem ile kapatılmasına 
karar verdi. Perdenin namaz vakit-
lerinde kumanda ile kapatılacağı ve 
namaz biter bitmez ziyaretçiler için 
açılacağı kaydedildi.

Çalışmalar sırasında hem ulus-
lararası kamuoyuna sunulmak 
hem de UNESCO’ya teslim edil-
mek üzere, “Ayasofya’nın camiye 
dönüştürülürken herhangi bir za-
rar görmediğini anlatan” bir belge-
selin hazırlandığı öğrenildi.

İKİ KAT PEÇE KONULDU
Doğu Roma döneminde impa-

ratorların törenle taç giydikleri; bu-
günse müezzin mahfilinin önünde 
bulunan kendi türünün en önemli 
örneklerinden biri kabul edilen bin 
yıllık, “omphalion” döşeme moza-

iğinin ise, cami için yere serilecek 
halının altında kalacağı belirtildi. 
Ayasofya’nın yer döşemesinin za-
rar görmemesi için halının altına 
önce iki kat keçe konulacağı kayde-
dildi. Camide kullanılacak halının 
rengi de turkuvaz olarak belirlendi.

DİLEK SÜTUNU KORUNACAK
Ayasofya’nın giriş kapısının 

üzerinde bulunan VI. Leon ve iç 
girişte yer alan sunu mozaikleri, 
galerilerdeki Deisis Kompozisyonu; 
Komnenoslar, Zoe, İmparator ve 
patrik mozaikleri ile papaz odala-

rındaki mozaiklere ise müdahalede 
bulunulmayacak. Dilek Sütunu da 
Ayasofya’nın içinde aynen korun-
maya devam edecek.

BELGESEL HAZIRLANIYOR
Ayasofya’da 1993’te başlatılan 

restorasyon için kurulmuş iskele-
nin ise 24 Temmuz için bir perde 
ile kapatılacağı ve üzerinde hat sa-
natından örneklerin sergileneceği 
kaydedildi. 

Çalışmalar sırasında hem ulus-
lararası kamuoyuna sunulmak 
hem de UNESCO’ya teslim edil-
mek üzere, “Ayasofya’nın camiye 
dönüştürülürken herhangi bir za-
rar görmediği; tüm eserlerin aynı 
şekilde muhafaza edildiğini anla-
tan” bir belgesel de hazırlanıyor.
Ayasofya’da 24 Temmuz’da Cuma 
namazına gelenlere tek kullanımlık 
seccade ve maske dağıtılacak.

Ayasofya’daki mozaik ve freskler perde ile kapatıldı
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Ayasofya 24 Temmuz 
2020’de bir Cuma Namazı ile 
ibadete açılacaktır.

Ustad Necip Fazıl’ın ‘Bu 
millet ölmeyecekse Bu Fatih 
dirilecektir.’ Muştusuna şahitlik 
ettiğimiz günleri yaşamaktayız. 
Milletimizin sosyal genetiği 
harekete geçmiş, köklerinden 
kopmadığını ispatlamış ve Fa-
tih Sultan Mehmet’i ecdat bildi-
ğini haykırmıştır. Bir çağı kapa-
tan fethin ve o fethe komutanlık 
yapan Fatih’in emanetinin 
gereği yerine getirilmiş, Aya-
sofya’nın müze yapılmasıyla 
başlayan esaret dönemi sone 
ermiştir. Bu karar ile, 1453’te 
tesis edilen Fetih hukuku Türki-
ye Cumhuriyeti tarafından de-
facto yeniden tesis edilmiştir.

Ayasofya’nın Camii vasfını 
ve vakfiyesini yok sayan varlı-
ğı tartışmalı, imzaları tartışmalı 
gayrı hukuki 1934 tarihli Ba-
kanlar Kurulu Kararını Danıştay 
iptal ederek Fatih’in bedduasın-
dan milletimizi kurtarmıştır.  

Kararın ABD saati ile 
14.53’te ilan edilmesi ve Lo-
zan’ın imzalandığı tarihte 24 
Temmuzda Ayasofya Camiinin 
ibadete açılacak olması da mü-

esses nizamın patronuna bir 
mesajdır. Bu mesajın gereğini 
milletimiz de ifa edecektir.

 I. Dünya Savaşı sonrasında 
imzaladığımız ancak uygulata-
madıkları metinlerle Pax-Tür-
kiye’nin Osmanlı versiyonu-
nun ölüm ilamını Mondros ve 
Sevr’de kabullenmek  zorunda 
kalmıştık. Bütün milletin top-
yekun isyanı ile ölüm-kalım 
savaşı sonrasında bölgesel bir 
ulus devlete indirgendiğimizin 
vesikası bir metne de varoluş 
tescili için Lozan’da imza at-
mak mecburiyetinde kalmıştık.  

24 Temmuzda Ayasof-
ya’nın siyasi yönü çok güçlü 
olan bir namaz ‘Cuma Namazı’ 
ile ibadete açılması, 20. yüzyı-
lın ilk çeyreğinde bir mecburi-
yet olarak, bir parentez açma 
olarak gördüğümüz, varlığın 
tescili ve güç biriktirme için im-
zaladığımız Lozan Kurgusunu 
yeniden gözden geçireceğimi-
ze dair uluslararası çağrıdır. 

Bu çağrı ile, ‘Osmanlı baki-
yesi üzerinde inşa edilen, 60, 
82 ve 28 Şubat Darbelerine 

maruz kalan ve bir türlü sıh-
hatine kavuşamayan yeni ulus 
devletin ‘Türkiye Cumhuriyeti’ 
kontrol sistemlerinin kurgu-
lanması projesi olan Lozan’ın  
sınırladığı ‘Anadolu’ coğraf-
yasına hapsolmuş bir Türkiye 
yok artık.’ Deklarasyonunu ya-
pıyoruz. 

Bu çağrı, Osmanlı bakiyesi 
coğrafyaları da aşan, hatta Os-
manlının hükümran olamadığı 
islam coğrafyalarını da aşan 
yeni bir Pax-Türkiye çağının 
başlangıcıdır. 24 Temmuz 
2020’de  Ayasofya meydanın-
da milyonların kılacağı Cuma 
Namazı ile Mazlum Uluslar 

Birliği diyebileceğimiz yeni 
bir süper devletin doğuşuna 
şahitlik edeceğiz. Afrika’nın 
ortasındaki minik bir devlet 
Togo’da Ayasofya için kesilen 
kurbanlar, dünyanın pek çok 
şehrindeki sevinç gösterileri 
Bu Yeni Süper Gücün sahneye 
kabul törenidir. Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
‘Ayasofya’nın ibadete yeniden 
açılması, Türkiye’nin küresel 
sahnede Müslüman güç olarak 
rolünü yeniden kurma misyo-
nunun taç sembolü olacak.” 
Açıklaması da bu iradenin teza-
hürüdür. 

Önümüzdeki günlerde Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’la ilgili Türkiye 
sınırlarını aşan yeni bir liderlik 
formunun gündeme geleceğini 
ifade etmek te kehanet değildir. 

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “Ayasof-
ya’nın dirilişi Mescid-i Aksa’nın 
özgürlüğe kavuşmasının ha-
bercisi, Müslümanların fet-
ret devrinden çıkış iradesinin 
ayak sesidir.” Çağrısı 27 Mayıs 

2017’de Eğitim-Bir-Sen Konya 
2 Nolu Şube olarak yaptığımız 
basın toplantısındaki haykırışı-
mızı hatırlattı;

‘İstanbul ve Kudüs; Ayasof-
ya’sı ile Mescidi Aksa’sı ile iki 
mabedi esir olan iki şehir…’ 
demiştik. Açıklamamızın de-
vamında ‘Ayasofya secdelerle 
buluşmadan Yeni Türkiye mis-
yonu anlaşılamaz.’ Demiştik. 
Elhamdulillah, Ayasofya secde-
lerle 24 Temmuzda buluşacak. 
Rabbim bu millete  Mescidi Ak-
sa’nın da özgür olduğu günleri 
gösterecektir. 

Ayasofya Camii üzerinden 
Türkiye’nin egemenliğine kast 
eden dayatmalara boyun eğ-
meyen kararlılığı tescil edilmiş-
tir. 

Kararla Ayasofya asli hüvi-
yetine, millet de camisine ka-
vuşmuştur. 

Konya Sivil Toplum Kuru-
luşları olarak STK Temsilci-
lerinden oluşan 50 Kişilik bir 
heyet ile 24 Temmuz’da Bizde 
Ayasofya’da olacağız. Bu tarihi 
ana şahitlik edeceğiz. Gençliği-
mizin hayallerini gerçekleştir-
me imkanı bahşeden Rabbimi-
ze ne kadar şükretsek azdır. 

‘FATİH DİRİLMİŞTİR ARTIK!’

Eğitim Birsen Konya 2 Nolu Şube Başkanı 
ŞENOL METİN

Ayasofya’nın zincirleri kırıldı.
Ayasofya’nın prangaları çö-

züldü.
Ayasofya esaretten kurtuldu.
Ve Ayasofya ibadete açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın 

emaneti olan ulu mabed Ayasof-
ya tekrar asli hüviyetine kavuştu.

Gençliğimizin hayallerini 
süsleyen Ayasofya’nın yeniden 
Cami hüviyetine kavuşmasıyla, 
Ayasofya’nın mihrabı namazla, o 
heybetli minareleri yeniden ezan-
larla buluşmuş oldu.

Artık Ayasofya; heybetiyle, 
vakarıyla, şerefelerinden yükse-
len Allahuekber sesleriyle ruhu-
muzu yeniden diriltecek, gönül-
lerimizi yeniden irşad edecek. 

Fetihle beraber Fatih’in mül-
kü haline gelen Ayasofya, Sul-
tan Mehmet tarafından kurulan 
vakfa devredilerek Cami haline 
getirilmişti. 

Tam 481 yıl Ayasofya’da 
namaz kılındı, ezanlar, Kur’anlar 
okundu. 

Daha sonra öyle bir gün geldi 
ki Ayasofya’nın ezanı susturuldu, 

mihrabı namazdan, duvarları 
Kur’an sesi yankılamasından 
mahrum bırakıldı. 

 Böylece Ayasofya manevi 
olarak ölüme terkedilmiş oldu.

Ayasofya’nın manevi ölümü 
86 yıl devam etti.

Yıllar boyunca, Ayasof-
ya’nın yeniden asliyetine 
dönmesinin, yeniden ezanla, 
Kur’an’la, namazla buluşması-
nın hayallerini kurduk.  

Bunun için mitingler, gös-
teriler yapıldı. Sürekli “Zincirler 
Kırılsın, Ayasofya Açılsın” slo-
ganları atıldı. Bilet alınarak ziya-
retçi olarak girildi ama kâğıt sec-
cadeler serilerek namazlar kılındı. 

Millet olarak Ayasofya’nın 
açılması için tek kalp, tek vücut 
olarak hareket ediyor, Ayasof-
ya’da namaz kılmanın heyecanı 
ve hayali ile hareket ediyorduk.

Ayasofya’nın tekrar camiye 
dönüşmesini büyük bir ideal, bü-
yük bir hedef olarak görüyorduk.

86 yıl boyunca yüreğimiz 
buruk şekilde büyük bir özlem 
ve büyük bir hasretle bu günü 
bekledik.

86 yıl sonra alınan bu kararla 
hasretimizle birlikte kasvetimiz 
de sona ermiş ve Ayasofya ma-
nevi olarak yeniden dirilişe geç-
miştir.

Necip Fazıllar, Necmeddin 
Erbakanlar, Osman Yüksel Ser-
dengeçtiler ve daha niceleri Aya-

sofya’nın ibadete açılması için 
yıllarca mücadele etmişler ve 
bu uğurda büyük gayret sarf 
etmişlerdir. İnanıyoruz ki bu 
kararla onların da ruhları şad 
olmuştur. Bu kararla onları da 
anmak vefamızın gereğidir.

İlim Yayma Cemiyeti Konya 
Şubesi olarak bu karardan son 
derece memnuniyet duymakta-
yız. 

İlim Yayma Cemiyeti’nin 
amacı milli ve manevi değerlere 

bağlı bir gençlik yetiştirmektir. 
Böyle bir gençliğin yetişmesi 
ezansız, Kur’an’sız, namazsız 
mümkün olmaz. 

İşte Ayasofya’nın ezanla, 
Kur’an’la, namazla yeniden bu-
luşması bu gençliğin yetişmesini 
kolaylaştıracak ve bu gençliğin 
yetişmesi yolunda önemli bir 
katkı sağlayacaktır. 

Ayasofya’nın açılması ile gö-
revimiz bitmiyor. 

Fetih ruhu ile hareket edecek, 

Fatih’in emanetini sonsuza kadar 
taşıyacak, milli ve manevi değer-
leri baş tacı edecek, Ayasofya’yı, 
Sultan Ahmet’i, Süleymaniye’yi, 
Sultan Selim’i ve Kapu Camileri-
ni dolduracak nesilleri yetiştirme-
miz gerekiyor. 

İlim Yayma Cemiyeti’nin de 
kuruluşundan bu yana tek hedefi 
bu olmuştur, bundan böyle de 
bu olacaktır.

Ayasofya’nın açılması kara-
rını veren Danıştay üyelerine ve 
bu kararı uygulamak için gerekli 
kararnameyi aynı gün imzalayan 
Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’a sonsuz şükranla-
rımızı sunuyoruz.   

Temenni ederiz ki Ayasof-
ya’nın açılması bir başlangıç olur 
ve dünya üzerinde asli hüviyetin-
den uzak tutulan, amacı dışında 
kullanılan tüm camilerimizin esa-
retten kurtulmasının ilk adımını 
teşkil eder. 

Ayasofya’nın açılması hayırlı 
olsun ve hayırlı gelişmelere ve-
sile olsun İnşallah… Selam ve 
dua ile…

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şube Başkanı
MEHMET İNCİLİ

86 YILLIK HASRET SONA ERDİ
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Danıştay Ayasofya’nın 
camiden müzeye dönüştü-
rülmesini sağlayan 1934 ta-
rihli Bakanlar Kurulu düzen-
lemesini iptal etti. Bu karara 
dayanarak çıkarılan Cum-
hurbaşkanlığı düzenlemesi 
ile Ayasofya’nın yeniden 
cami olarak hizmete açılması 
sağlandı. Böylece Ayasofya 
86 yıl aradan sonra yeniden 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın 
vakfiyesinde belirttiği şekilde 
cami olarak hizmet vermeye 
başladı. Bu kararın milletimi-
ze, ümmete ve tüm insanlığa 
hayırlı olmasını diliyorum.

İnsanlığın ortak mirası 
olan Ayasofya camii olarak 
herkesi kucaklamaya devam 
edecektir. İnşallah 24 Tem-
muz da Cuma namazı kılına-
rak ve böylece Ayasofya da o 
gün her şeyiyle bitmiş olarak 
ibadete açılacaktır. Herkes 
ülkemizin yargı ve yürütme 
organları tarafından alınan 
Ayasofya kararına saygılı ol-
malıdır.

Ayasofya’nın hangi 
amaçla kullanılacağı konusu, 
Türkiye’nin egemenlik hakla-
rıyla ilgilidir. 

Bu konuda her türlü yan-
lış tavrı ve ifadeyi bağımsız-
lığımızın ihlali olarak kabul 
ediyorum.

Türkiye olarak nasıl diğer 
ülkelerdeki ibadet mekân-
larıyla ilgili tasarruflara ka-
rışmıyorsak, biz de tarihi ve 
hukuki haklarımıza sahip 
çıkma konusunda aynı an-
layışı bekliyoruz. Şayet bu-
gün inanç odaklı bir tartışma 
yapılacaksa bunun konusu 
Ayasofya değil dünyanın 
dört bir yanında her geçen 
gün tırmanan İslam düş-
manlığı ve yabancı nefreti 
olmalıdır. 

İstanbul’un fethi ve Aya-
sofya’nın cami haline dö-
nüştürülmesi hadisesi ta-
rihimizin en şanlı sayfaları 
arasında yer alır. İstanbul’un 
Fatihi, ilk ezanı kendisi okur. 
Böylece fethini tescillemiş 
olur. Ardından mabedin 
uygun bir köşesinde şükür 
secdesi yaparak iki rekât na-
maz kılar. 

Bu davranışıyla da Aya-
sofya’yı camiye çevirdiğini 
gösterir. Ayasofya’daki ilk 

Cuma’nın hutbesini Fatih 
irat eder, namazı da Hoca-
sı Akşemseddin Hazretleri 
kıldırır. Bu ulu mabedin 
kubbeleri ve duvarları o 
günden itibaren 481 yıl bo-
yunca ezanlarla, salalarla, 
tekbirlerle, salavatlarla, hat-
mi şeriflerle, mevlid-i şerif-
lerle çınlamıştır. Asırlarca 
yaşadığı yağmalamalardan 
ve bakımsızlıktan dolayı ha-
rap vaziyette olan İstanbul, 
fetihle birlikte yeniden aya-
ğa kaldırılmıştır. Bu sürecin 
sembolü Ayasofya şehrin 
ulu camisi olarak belirlenmiş 
ve asırlarca müminlere hiz-
met vermiştir. 

Ayasofya’ya milletimiz 
hep gözbebeği gibi bakmış-
tır. Öyle ki, Allah’ın Hikmeti 
anlamına gelen orijinal ismi-
ni değiştirmeye dahi teşeb-
büs etmemiştir. Köhne bir 
devletin çöküntüsü altında 
yıkılmak üzere olan bu ma-
bet ecdadımız tarafından 
sadece camiye dönüştürül-
mekle kalmamış, aynı za-
manda ihya edilmiştir. 

Bu mabed kültür hazinesi 
kimliğine halel getirmeden, 
vakfiyesine uygun şekilde 
yeniden ibadete açarak mil-
letimize önemli bir hizmet 
verilmiştir.

Esasen farklı inançların 
mensuplarına hoşgörüyle 

bakmak dinimizin özünde 
var olan bir yaklaşımdır. 
Peygamber Efendimiz Aley-
hissalatu Vesselam tebliğini 
sürdürürken Müslümanlara 
saldırmayan ve bozgunculuk 
yapmayan diğer dinlerden 
topluluklara herhangi bir 
müdahalede bulunmamıştır. 

Hazreti Ömer Radiyalla-
hu anh Kudüs’ü aldığında 
şehirdeki Hıristiyanlara ve 
Musevilere hakları ve ibadet-
haneleriyle koruması altına 
almıştır. Ecdadın kurduğun 
tüm devletler de aynı yolu 
izlemiştir. İstanbul fetihle 
beraber tüm inançların ba-
rış ve huzur içinde bir arada 
yaşadığı bir şehir haline gel-
miştir. 

Tarih fetih ettiğimiz her 
yerde refahı, güveni, huzuru 
ve hoşgörüyü hâkim kılmak 
için verdiğimiz büyük müca-
delelerin şahididir. 

Ayrıca ülkemizde cema-

ati olan her yerde kiliseler 
ve havralar faaliyet göster-
mektedir. Başka coğrafya-
larda benzerine rastlaya-
mayacağımız bu manzara 
bizim farklılıklarımızı zen-
ginlik olarak gören anlayışı-
mızın bir tezahürüdür.

Anadolu’nun ve İstan-
bul’un işgal yıllarında Aya-
sofya’nın kiliseye çevrilme-

si tartışmaları yaşanmıştır. 
Tek parti dönemi çıkardı-

ğı bir kararnameyle Ayasof-
ya’yı ibadete kapatır. 1935 
tarihinde Ayasofya müze 
olarak ilan edilip, ziyarete 
açılır. İbadete kapalı bulun-
duğu yıllar boyunca Ayasof-
ya büyük bir tahribata maruz 
kalmıştır. 

Ayasofya’nın yeniden ca-
mii olarak açılma kararı aynı 
zamanda Fatih’in beddua-
sından kurtulmamızı sağla-
mıştır. Ayasofya’yı kapatan 
zihniyet bugün de bırakınız 
Ayasofya’nın hüznünü gi-
dermeyi, İstanbul’un en göz-
de camisi Sultan Ahmed’i 
müzeye dönüştürmeyi teklif 
edebilmektedir. 

Her dönemde olduğu 
gibi günümüzde de bu bakış 
açısı çağdaşlık kisvesi altın-
da çağdışı bir anlayışın teza-
hürüdür. Rabbim ülkemizi 
ve insanlığı bu zihniyetten 
ilelebet muhafaza eylesin. 

Bazı eserler vardır ki bun-
lar milletlerin ve devletlerin 
sembolüdür, Ayasofya da 
işte bu sembollerimizden 
biridir. 

Üstad Necip Fazıl’ın Aya-
sofya açılmalıdır, Türk’ün 
kapalı bahtıyla beraber açıl-
malıdır çağrısına bugün ce-
vap verilmiştir. 

  Batı İstanbul’un fethini 
ve Ayasofya’yı hiç unutmadı.

 Ayasofya’nın müze hali-
ne getirilmesi, Hıristiyanlığın 
İstanbul üzerindeki emelleri-
ni bertaraf etmemiş, bilakis 
cesaretini arttırmış, kışkırt-
mış ve azdırmıştır.

Ayasofya’yı kapatanlar 
utansınlar.

Türkiye bugün bir utanç-
tan kurtulmuştur. Bugün 
Ayasofya inşa edildiği tarih-
ten itibaren defalarca şahit 
olduğu yeniden dirilişlerin-
den birini yaşıyor. 

Ayasofya’nın dirilişi, 
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe 
kavuşmasının habercisidir. 
Ayasofya’nın dirilişi sadece 
Müslümanların değil onlar-
la birlikte tüm mazlumların, 
mağdurların, ezilmişlerin, 
sömürülmüşlerin, umut ate-
şinin yeniden alevlenişidir. 

Ayasofya’nın dirilişi şe-
hitlerimizin ve gazilerimizin 
emanetine sahip çıkma ka-
rarlılığımızın göstergesidir. 
Ayasofya’nın dirilişi insanlı-
ğın özlemle beklediği temeli 
adalet, vicdan, ahlak, tevhit 
ve kardeşlik olan medeniyet 
güneşimizin yeniden yükse-
lişinin sembolüdür. 

Ezanın aslına döndürül-
mesinden 70 yıl sonra Fa-
tih’in emaneti Ayasofya’nın 
da cami olarak hizmete gir-
mesi gecikmiş bir yeniden 
silkiniştir. Bu tablo İslam 
coğrafyasının dört bir yanın-
daki sembol değerlerimize 
yapılan hoyratça saldırılara 
verilmiş en güzel cevaptır.

 Türkiye son dönemde 
attığı her adımla artık zama-
nın ve mekânın nesnesi de-
ğil öznesi olduğunu göster-
mektedir. İnşallah bu kutlu 
yolda yürümeye, durmadan, 
duraksamadan, yılmadan 
azimle, fedakârlıkla, kararlı-
lıkla menzile ulaşana kadar 
devam edecektir.

AYASOFYA’NIN DIRILIŞI

Memur-Sen Konya İl Temsilcisi
NAZIF KARLIER
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İrşad Dayanışma Vakfı Baş-
kanı Ali Galip Doğan; Danıştay 
kararı ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan imzasıyla 86 yıl 
sonra yeniden ibadete açılması 
ile ilgili olarak “Gençlik hayalimiz 
Ayasofya bir gün ibadete açılacak 
günleri ile geçti.” 

Doğan; “Merhum Üstad Ne-
cip Fazıl KISAKÜREK, Merhum 
Osman SERDENGEÇTİ ve

Merhum Prof. Dr. Necmed-
din ERBAKAN Hocamız Ayasof-
ya bize Fatih Sultan Mehmet’in

bir armağanıdır vakfiyesidir. 
“Kim bunu (Ayasofya’yı) amacı 
dışında (Cami dışında)

kullanırsa Allah’ın, Melekle-
rinin, Peygamberlerinin ve Üm-
meti Muhammed’in laneti

üzerine olsun” diye vakfiye 
yazmışlardır.

Ali Galip Doğan gençlik yıl-

larında Ayasofya ile duygularını 
şunlarla ifade etti.

 “Gençliğimizde; Ayasofya 
açılacak, Zincirleri kırılacak, Yere 
halılar serilecek, Seninde Ey Aya-
sofya’m, Bir gün hesabın sorula-
cak diye slogan atardık.”

Ayasofya 1931 yılında res-
torasyon bahanesi ile ibadete 
kapatıldı. 24 Kasım 1934

yılında tartışmalı bakanlar 
kurulu kararı ile müzeye çevril-
miştir.

Allah’a hamdolsun ki rüyalar 
gerçek oldu.

 Danıştay 10. Dairesinin Hâ-
kimleri bu zulme son verdi. 1934 
yılındaki kararı haksız buldu. 10 
Temmuz 2020 günü ibadete 
açılma kararı verildi.

Karar için 
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a minnettarız
İrşad Dayanışma Vakfı Baş-

kanı Ali Galip Doğan; “Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN, aynı gün aldığı bir 
kararlaAyasofya’nın Camiye çev-

rilmesi ve Diyanet İşleri Başkan-
lığı’na devredilmesinin kararna-
mesini imzalamıştır. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Danıştay 10. 
Dairesi Üyelerine ve tüm emeği 
geçenlere Teşekkür ediyoruz. 86 
yıllık esaretten sonra Ayasofya 
tekrar hürriyetine kavuştu. Biz 
kim ne derse demişine bakma-
dan Allah ve Rasülü ne der ona 
bakıyoruz. Rabbim hayırlı etsin. 
İnşaallah sıra Mescidi Aksa’dadır. 
Bir gün O’nun da zincirleri de  kırı-
lacak. Allah’ın izni ile O’da hürriye-
tine kavuşacaktır.” Dedi.

15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü 

Mesajı 
4.Yılında 15 Temmuz De-

mokrasi ve Milli Birlik Günü Tem-

muz değerlendirmesinde bulunan 
İrşad Dayanışma Vakfı Başkanı 
Ali Galip Doğan; “Türkiye ve Kon-
ya’da gencinden yaşlısına tüm 
halkımız, 15 Temmuz gecesi üze-
rine yapmış, şehrim meydanlarını 
doldurmuş, emanetlerine sahip 
çıkmış ve hainlerin emellerine 
ulaşmalarına engel olmuşlardır. 
Milletimiz, şehitlerimizin emaneti 
güzel vatanımızın bütünlüğüne, 
birliğine yönelik hain saldırılara 
karşı, onurlu duruşuyla hür ve ba-
ğımsız yaşama kararlılığını ilelebet 
sürdürecektir. 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 
dördüncü yıldönümünde, başta 
vatanımıza ve demokrasimize 
karşı yapılan hain kalkışmaya di-
renen, bu uğurda canlarını feda 
eden şehitlerimize Allah’tan rah-
met, hayatta olan gazilerimize ise 
sağlıklar diliyorum.” dedi.

AYASOFYA’DA ZINCIRLER KIRILDI

İrşad Dayanışma Vakfı Başkanı 
ALI GALIP DOĞAN

İbadete açılmasına karar veri-
len Ayasofya Camii, hatıra ve ta-
nıtım amacıyla basılan euroda yer 
aldı. Yaklaşık 10 bin adet basılan 
para, tanıtım amacıyla kullanıla-
cak. 86 yıl sonra tekrardan ibade-
te açılacak Ayasofya Camii, hatıra 
parasında yer aldı. Avrupa Merkez 
Bankası’nın turizm amacıyla para 
basma lisansı verdiği kuruluşta 
gerçek euro standartlarında bası-
lan paranın ön yüzünde Ayasofya, 
arka yüzünde Avrupa ülkelerinin 
simgeleri bulunuyor.

 Turizm ve tanıtım amacıyla 
basılan hatıra parası, gerçek euro 
standartlarında yapıldı. Yaklaşık 
10 bin adet basılan hatıra parasın-
da tedavül görmemesi adına ‘0’ 
ibaresi bulunuyor. Söz konusu ha-
tıra parası Avrupa ve Türkiye’de, 
Ayasofya’nın tanıtımı amacıyla 
kullanılacak.
“AYASOFYA’NIN IBADETE AÇILMASI 

KARARINI 
ÖNGÖRÜYORDUK”

Nümismat ve 0 Euro Projesinin 
Türkiye temsilcisi firmanın ortağı 
Özgür Honça yaptığı açıklama-
da, Ayasofya’nın yeniden ibadete 
açılması kararını çok yerinde bul-
duğunu söyleyerek, “Bizde destek 
olmak amaçlı böyle bir girişimde 
bulunduk.

 Bu bir hatıra parası tabii ki. Bu 
bizim 17’nci hatıra paramız. Bizim 
bu çalışmamız yaklaşık bir aylık 
süreçte gerçekleşti. Ayasofya’nın 

ibadete açılması kararını öngörü-
yorduk. Bir ay öncede buna ilişkin 
bir faaliyette bulunduk. Tesadüfen 
Ayasofya’nın ibadete açılacağı ka-
rarının olduğu gün hediye para eli-
mize ulaştı. Bizim için ayrı bir gurur 
kaynağı oldu” ifadelerini kullandı.
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla 
euro basıldı
“AYASOFYA HATIRA PARASI FRAN-

SA’DA ÜRETILDI”
Söz konusu paranın Fransa’da 

gerçek bir euro matbaasında ba-
sıldığını belirten Honça, “Bu mat-
baa, aynı zamanda 15 ülkeye para 
basan bir kurum. Bu para diğer 
eurolarda olduğu gibi filigranına, 
hologramına, güvenlik şeritlerine 
ve seri numaralarına kadar aynı 
oluyor. Paranın ‘0’ olmasının se-
bebi, tedavül görmemesi içindir. 

Diğer paralardan bu şekilde ayırt 
ediliyor. Para tek bir renk yapılıyor, 
bize verilen imkan bu kadar olduğu 
için tek renkte basılıyor. 

Ayrıca çalışma alanımız dar 
olduğu için renkleriyle oynayamı-

yoruz. 
Paranın üzerinde çok fazla oy-

nama yapamıyoruz. Bize verilen 
alanın dışında bir çalışma yapamı-
yoruz” diye konuştu.Ayasofya sim-
geli hatıra amacıyla euro basıldı

“TICARI AMACI BULUNMUYOR”
Turizm amacıyla yapılan bir 

para olduğunun altını çizen Honça 
sözlerine şöyle devam etti: “Yakla-
şık 10 bin adet basıldı. 5 bini Tür-
kiye’de, diğer 5 bini de Avrupa’da 
dağıtılacak. Kesinlikle maddi bir 
unsuru bulunmuyor. 

Bu paranın ticari bir amacı 
bulunmuyor. Tamamen hediye 
amaçlı olan bu paranın 35 TL gibi 
bir değeri bulunuyor. Bu hediye 
paraları ulaştıracağımız bir çevre-
miz var. Satışı internet üzerinden 
gerçekleştiriyoruz.”

“BÜTÜN ÇALIŞMALARDA 
GEREKLI IZINLERIMIZI 

ALIYORUZ”
Ayasofya hatıra parasının ken-

dilerinin 17’nci çalışması olduğunu 
ifade eden Honça, “Bugüne kadar 
yaptığımız bütün çalışmalarda ge-
rekli izinlerimizi alıyoruz. Çalışma-
larımızın içerisinde iki tane cum-
hurbaşkanı projesi bulunuyor. 

Ailelerinden nezaketen izinler 
alındı. Sağ olsunlar aileleri de ka-
tıldı. Bu paraların tanıtımını yaptık. 
Bugüne kadar bu hatıra paralarının 
dünya genelinde bin 500’e yakın 
örnekleri mevcuttur. Paralarla ilgili 
bir izin gerekli değil ama biz izin-
lerimizi alırız. Bununla ilgili ıslak 
imzalı bir izin de yok. Uygun görü-
lürse yapılır, görülmezse yapılmaz” 
açıklamalarında bulundu.

Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
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Ecdadımız Kılıçlarının hakkı 
ile girdiler şehre; şehitler verdi-
ler, kan döktüler, Allah(CC)yo-
lunda cihat ettiler. İstanbul’un 
fethi ve Ayasofya’nın Cami ha-
line dönüştürülmesi hadisesi, 
Türk tarihinin en şanlı sayfaları 
arasında yer almıştır.

Uzun bir kuşatmanın ardın-
dan 29 Mayıs 1453 tarihinde 
İstanbul’u fethederek şehre gi-
ren Fatih Sultan Mehmet Han, 
doğrudan Ayasofya’ya yönelir.

Bizans halkı, korku ve me-
rakla Ayasofya’da akıbetlerini 
beklemektedir.

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

İstanbul’un Fatihi, fetih 
sembolü olarak sancağını Aya-
sofya’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 
ve ilk Cuma namazına yetiş-
tirilmesi için emir verir. Bu 
gönül mabedinin kubbeleri ve 
duvarları, o günden itibaren 
481 yıl boyunca ezanlarla, sa-
lalarla, tekbirlerle, salavatlarla, 
hatmi şeriflerle çınlamıştır ve 
çınlamaya Allah’ın(CC) izniyle 
de devam edecektir. Ayasof-
ya’nın her devirde bu milletin 
tüm fertlerinin gönlünde ayrı 
bir yeri olmuştur. Bizlerin de 
gençlik yıllarımızdan beri kal-
bimizde bir Ayasofya sevgisi 
vardır.

İstanbul, fetihle beraber 
Müslüman, Hristiyan ve Muse-
vilerin barış ve huzur içinde, bir 
arada yaşadığı bir şehir haline 
gelmiştir. Tarih, fethettiğimiz 
her yerde refahı, güveni, huzu-
ru ve hoşgörüyü hâkim kılmak 
için verdiğimiz büyük mücade-
lelerin şahididir.

Bugün Ayasofya,  yeniden 
dirilişini yaşıyor. İnsanlığın or-
tak mirası olan Ayasofya’nın 
her bir köşesinde Osmanlı’nın 
Ecdadımızın izleri var. 

Ecdadımızın emanetini 86 
yıl aradan sonra tekrar camii 
Şerif olarak kullanmaya başla-
yacağız. Ayasofya’ya bilet ala-
rak değil abdest alarak girme 
vaktimiz gelmiştir

Ayasofya’nın ibadete açılışı-
nı sadece bir camii açılışı olarak 

görenler büyük bir yanılgı içe-
risinde düşmüş demektir. Zira 
amaç sadece cami açmak olsa 
hemen yanı başındaki Sultan 
Ahmet Camii mevcut ihtiyacı 
karşılamaya yetmektedir. Aya-
sofya’yı açmak demek; 86 yıl-
lık bir esaretten kurtulmak de-
mektir, zahirde Anadolu halkı 
gerçekte ise Anadolu halkına 
umudunu bağlayan tüm dün-
ya Müslümanlarının umudu 

olmak demektir, Arakan da, 
Doğu Türkistan’da, Filistin’de, 
Irak ta, Afganistan’ da olanları 
umursuyoruz ve oradaki kar-
deşlerimizin arkasındayız de-
mektir, Müslüman devletlere 
zorla dayatılan Avrupa’nın ko-
kuşmuş, çürümüş, emperyalist 
ve sömürgeci düzenine karşıyız 
demektir.

 Ayasofya sadece bir cami 
açılışı değildir, Direniştir, mü-
cadeledir, değerler savaşıdır, 
aile yapısını korumak, neslin 

bozulmasının önüne geçecek 
adımlar atmak demektir. Eğer 
bu karar kâfiri rahatsız ettiyse o 
zaman bu karar Allah’ı razı ede-
cektir inşallah. 

 Böyle önemli bir mabedi 
tekrar camii olarak kullanmamı-
zı sağlayan mazlum coğrafyala-
rın sesi, ümmetin ümidi Cum-
hurbaşkanımız, liderimiz Recep 
Tayyip Erdoğan’a şahsım ve 
Sendikam adına Şükranlarımı 
arz ediyorum.

Karar, milletin Ayasofya 
Camisi üzerinden Türkiye’nin 
egemenliğine kasteden dayat-
malara boyun eğmeyen kararlı-
lığını hukuken de tespit ve tescil 
etmiştir. Dahası bu kararla, İs-
tanbul’un fethini ‘işgal’ gören ve 
göstermeye yeltenenler, 

‘Zulüm 1453’te başladı.’ di-
yerek tarihi tahrif, fethi tahkir, 
fetih ruhunu tahfif edenlerin 
hevesleri kursağında kalmıştır. 
86 yıllık yanlış hesap 567 yıllık 
hakikati silememiş, yanlış he-
sap millet iradesine çarpıp Da-
nıştay’dan geri dönmüştür.

AYASOFYA

Bem-Bir-Sen Konya Şube Başkanı
MEHMET BÜYÜKASLAN

Konya’da “Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması” kanununun ardından 1925 yılında müzeye dönüştürülen Mevlana Müzesi’nde, Vakıflar 
Eski Genel Müdürü Adnan Ertem’in girişimleriyle mescit bölümü yeniden düzenlenerek 89 yıl sonra 2014’te namaz kılınmaya başlandı

‘Mevlana Dergahı’nda 
89 yıl sonra ilk namaz
“Mevlana Dergahı” olarak da 

bilinen Mevlana Müzesi’nin mescit 
bölümü, ziyaretçilerin yoğun tale-
bi sonucunda, aslına uygun olarak 
düzenlenerek, yeniden ibadet edi-
lebilir hale getirildi.Ayasofya’nın 
camiye dönüştürülerek tekrar iba-
dete açılmasıyla yeniden gündeme 
gelen Mevlana Müzesi’nin mescit 
bölümün ibadete açılmasında ise 
dönemin Vakıflar Genel Müdü-
rü Adnan Ertem’in büyük katkısı 
oldu. Aynı zamanda Ertem Trabzon 
Ayasofya Camii’nde de 52 yıl sonra 
yeniden müslümanların ibadetine 
açılmasına büyük destek verdi.

Dönemin Konya Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Mustafa Çıpan, uy-
gulamayla ilgili yaptığı açıklamada, 
Mevlana Müzesi içindeki mescit 
bölümünün, Osmanlı Padişahı Ka-

nuni Sultan Süleyman tarafından 
yaptırıldığını söyledi.

Mescidin, Mevlevilere ve zi-
yaretçilere 500 yıla yakın hizmet 
verdiğini anlatan Çıpan, “Mescit-
te ibadet ediliyor, zikir çekiliyor ve 
Mesnevi okunuyordu. 89 yıldır bu 
faaliyetlere ara verilmişti. Biz de zi-
yaretçilerin yoğun talebi sonucunda 
bu mekanı, yere halı döşemek su-
retiyle ibadet edilebilecek mekan 
haline çevirmiş olduk.  Bu uygula-
mayla bir ihtiyaç karşılanmış oldu. 
Türbenin bu bölümü yeniden asli 
fonksiyonuna dönmüş oldu” dedi.

“Vakfiyenin yerine getirilmiş ol-
ması sevindirici”

Uygulamanın hayata geçiril-
mesinde çok büyük çaba sarf eden 
dönemin Vakıflar Genel Müdürü 
Adnan Ertem ise yapılan uygula-

mayla vakfiye hükümlerinin yerine 
getirildiğini ifade etti.

Genel Müdürlük olarak, vakıf 
eserlerinin aslına uygun hale geti-
rilmesinden memnun olduklarını 
vurgulayan Ertem, “Vakfiyenin 
yerine getirilmiş olması son derece 
sevindirici bir gelişme. Oradaki bö-

lüm, mescit olarak inşa edildiğine 
göre ‘namaz kılınacak’ demektir” 
dedi.

Ertem, uygulamayla ilgili şu 
cümleleri kurdu:

“Buradaki mescitte namaz 
kılınması lazım, burası mescittir. 
‘Vakfiyenin gereği yerine getirilme-

lidir’ dedik. Mevlevilik sadece sema 
törenlerinin yapılması değildir. O 
semanın yanında zikir ve namaz 
ibadeti de var. O olmazsa, olmaz. 
Siz namazı çıkarırsanız sema tek 
başına folklorik bir anlama bürü-
nür. Bu da yanlış kullanıma neden 
oluyor. 

Açılış ve çeşitli organizasyonlar-
daki semalara dönüşüyor. Gösteri 
unsuru haline geliyor. Mevleviliğin 
yanlış tanıtımının engellenmesinin, 
Mevleviliğin merkezi Konya’daki 
Mevlana Müzesi’nde giderilmesi 
gerektiğini söyledik. Sorumluluk 
bizde olmadığı için sadece bir te-
menniydi bizim söylediklerimiz. Biz 
bir temenniyi dile getirdik. Konya 
Valimiz ve İl Kültür Müdürümüz, 
bu temennimizi yerine getirip, orayı 
namaz kılınabilir hale dönüştürdü.”

Adnan Ertem
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KONYA ŞUBESİ

Ceylan KILIÇ
AGD KONYA ŞUBE BAŞKANI

A Y A S O F Y A
Hakkın Batıla Galebesinin Sembolüdür

Ayasofya Camii'nin açılması için yıllarca mücadele eden 
başta rahmetli Erbakan Hocamıza, teşkilat mensuplarımıza, 

milli şuurla adım atan Danıştay üyelerine, 
TBMM'de doğru bir tavır sergileyen iktidar ve muhalefet 

mensuplarına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

“



Müzeye çevrilen Ayasofya Ca-
mii’nin 86 yıl sonra yeniden ibade-
te açılacak olması Türkiye’nin ege-
menlik hakkıdır. Danıştay’ın kararı 
Sultan Fatih’in bedduasından biz-
leri kurtardığı gibi, Türkiye’nin di-
rilişinin ayak sesidir. Karar sonrası 
Batı’dan gelen tehditkâr ve küstah 
ifadelerin nedeni bundandır. Türk 
Milleti, tarih boyunca hürriyetini 
kimseye teslim etmemiş, bundan 
sonra da etmeyecektir. 

“Ayasofya! Ey muhteşem ma-
bet! Merak etme. Fatih’in torunları 
yakında bütün putları devirip seni 
camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla 
abdest alıp secdelere kapanacak-
lar... Sessiz ve öksüz minarelerin-
den yükselen tekbir sesleri fezaları 
yeniden inletecek... Şerefelerin yine 
Allah’ın ve Hazreti Muhammed’in 
şerefine ışıl ışıl yanacak... Bütün 
dünya Fatih dirildi sanacak. Bu ola-
cak Ayasofya, bu olacak!.. İkinci bir 
fetih… Bu günler yakın, belki yarın, 
belki yarından da yakın...”

Milletimizin yetiştirdiği önemli 
bir değerimiz Osman Yüksel Ser-
dengeçti, idamla yargılandığı bu 
sözlerle bugüne kavuşmamızın 
müjdesini vermiştir. Türk Milleti 
olarak Ayasofya’da yeniden namaz 
kılacak olabilmenin huzuru, mutlu-
luğu, sevinci içerisindeyiz. 

Ayasofya, 1453’te Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın İstanbul’u fethiyle 
Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine 
geçmiştir. Sultan Fatih, İstanbul’u 
fethettikten sonra ilk Cuma nama-

zını devlet erkânı ve askeriyle bera-
ber Ayasofya da kılmış, ilk hutbeyi 
kendisi vermiş, namazı da Hocası 
Akşemseddin Hazretleri kıldırmış-
tır.  

O günden itibaren büyük fethin 
önemli sembollerinden biri olmuş-
tur. Harap bir haldeki yapı, gerekli 
düzenlemeler ve onarımlar yapıl-
dıktan sonra camiye dönüştürül-
müştür. 481 yıl boyunca ezanlarla, 
salalarla, tekbirlerle, salavatlarla, 
hatmi şeriflerle, mevlid-i şeriflerle 
ulu mabedin kubbeleri ve duvarları 
çınlamıştır. Teravih, Kadir Gecesi 
ve bayram gibi müstesna günlerin 
coşkuyla yaşandığı bir yer olmuş-
tur. 1934 yılına kadar da cami kim-
liğinde kalmış ve milletimiz, Aya-
sofya’ya gözbebeği gibi bakmış, 
gönüllerde ayrı bir yeri olmuştur.  

1934 yılında ise Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile fethin anlamını ve 
önemini taşıyan caminin müzeye 
dönüştürülmesi Türk-İslam Dün-
yası’nda büyük üzüntüye sebep 
olmuştur. Defalarca kararın değiş-
mesi için yapılan başvurular redde-
dilmiştir. 

Nihayet 10 Temmuz 2020 ta-
rihinde Danıştay’ın verdiği kararla 
yanlıştan dönülmüştür. 

Ayasofya’nın kültürel kimli-
ği korunarak, vakfiyesine uygun 
şekilde yeniden ibadete açılması 
milletimizde büyük bir sevince ve 

mutluğa yol açmış, Türk-İslam 
Dünyası, Türkiye’ye teşekkürlerini 
sunmuştur.  

Ayasofya’nın müze olarak hiz-
met vermesi de yıllarca vakfiyesine 
aykırı bir durum oluşturmuştur. 
Çünkü Ayasofya herhangi bir ku-
rumun malı değil, vakıf mülküdür. 
Fatih Sultan Mehmet’in yüzlerce 
sayfalık vakfiyesinde yazan; “Kim 
bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren 
vakfiyemi değiştirirse… Allah’ın, 
Peygamber’in, meleklerin, bütün 
yöneticilerin ve dahi bütün Müs-
lümanların ebediyen laneti onun 
ve onların üzerine olsun. Azapları 
hafiflemesin, hac gününde yüz-
lerine bakılmasın. Kim bunları 
işittikten sonra hâlâ bu değiştirme 
işine devam ederse günahı onu 
değiştirene ait olacaktır. Allah’ın 
azabı onlaradır. 

Allah işitendir, bilendir” ifade-
leri müze kararının ne kadar yanlış 

olduğunu göstermektedir. Müze 
kararının kalkması aynı zamanda 
Sultan Fatih’in bu ağır bedduasın-
dan kurtulmamızı da sağlamıştır.

Türkiye, her alanda güçlendik-
çe, bölgesel güç olmaya devam 
ettikçe üzerindeki zincirleri de kır-
makta, egemenlik haklarına sahip 
çıkmaktadır.  

Ayasofya’nın yeniden cami 
olarak hizmet verecek olması bu 
anlamda önemlidir. 

86 yıl sonra asli kimliğine ka-
vuşmasıyla Fatih Sultan Mehmet 
Han ve ordusunun ruhu yeniden 
huzur bulmuştur. 

Egemenlik hakkımızın ihlali or-
tadan kalkmıştır. 

15 Temmuz 2016’daki FETÖ 
hain darbe ve işgal girişiminin 4. 
yıldönümünde böyle bir kararın 
alınması da şer güçlerin, hainlerin 
yüzlerine bir tokat gibi inmiştir. 

Hainler 15 Temmuz’da başarılı 
olsalardı belki bugün Ayasofya ca-
miye değil kiliseye, Mescid-i Aksa 
da müzeye dönüşebilecekti. Ancak 
Türk Milleti’nin onurlu duruşu, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kararlığı ile o şer planlar 
yerle yeksan olmuş, Ayasofya ka-
rarıyla birlikte Mescid-i Aksa’nın da 
mevcut durumu, geleceği güvence 
altına alınmıştır. 

İşte ABD’nin, Avrupa’nın, İsra-
il’in kararla ilgili tehditkâr ve küstah 

ifadeleri;
Türkiye’nin dirilişinden rahatsız 

oldukları içindir. 
“Yeniden Ayasofya’yı kiliseye 

döndürebiliriz, çan seslerin duyabi-
liriz”, “Mescid-i Aksa’yı da müzeye 
dönüştürebiliriz” hayallerinin yıkıl-
dığı içindir. 

Tüm mazlumların umut ateşi-
nin yeniden alevlendiği içindir.  

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi; 
Ayasofya’nın dirilişi, dünyanın dört 
bir yanındaki Müslümanların fetret 
devrinden çıkış iradesinin ayak sesi 
olmuştur. 

Türk-İslam dünyasının sesi 
olan ülkemizin yolu açık, geleceği 
aydınlıktır. 

Türk Milleti, tarih boyunca hür-
riyetini kimseye teslim etmemiş ve 
bundan sonra da etmeyecektir.

Üstünden gelemeyeceğimiz 
güç, aşamayacağımız engel yok-
tur. 

Yeter ki; bir olalım, iri olalım, 
diri olalım, hep birlikte Türkiye ola-
lım.

Bu duygu ve düşüncelerle 
Ayasofya’nın yeniden cami olarak 
hizmet vermesi için büyük gay-
ret gösteren Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Sürekli 
Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevre-
ye Hizmet Derneği’ne, verdikleri 
kararla Danıştay 10. Dairesi’nin 
değerli üyelerine teşekkür ediyor, 
kararın ülkemize hayırlı olmasını 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.  

‘AYASOFYA KARARI, TÜRKIYE’NIN DIRILIŞIDIR’

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
HÜSEYIN ÇEVIK

Yüzyıllardır bu coğrafyada 
yaşayan ve buraların asıl sahi-
bi olan Müslümanlar, yıllardır 
kendilerini dünyanın jandarma-
sı olarak gören ama gerçekte 
dünyanın kanını emen savaş ve 
felaketlere sebebiyet veren libe-
ral düzenin arkasındaki ABD ve 
diğer batılı ortakları tarafından 
içerde ve dışarıda belli normla-
ra göre hareket etmeye zorlan-
dı. Buna halkı Müslüman olan 
ülkelerin, liderlerinin basiretsiz-
liği ve korkaklığı da eklenince 
Müslümanların esareti her ge-
çen gün arttı ve Müslümanlar 
önlerini göremez hale geldi. 
Bugün gönül coğrafyamızda 
Müslümanlar bu durumdaysa 
bunun temel nedeni budur. 
Ancak şunu da unutmamak ge-
rekir ki biz Müslüman bireyler 
olarak da aynı şekilde değerle-
rimizden ve dini vecibelerimiz-
den uzaklaştık, modernitenin 
dayatmalarına boyun eğdik 

ve sonuç olarak değerlerimiz 
gözümüzde bir değer olmak-
tan çıktı buda bizi pasif pısırık 
sırtına vur ekmeğini al tipleme-
sinde bir Müslüman modeline 
getirdi. Biz kendisini Müslü-
man bireyler olarak tanımlayan 
ve bu tanıma uygun hareket 
edeceğine inan Müslümanlar 
olarak özümüze dönmeli kök-
lerimize bağlı çağın gereklerini 
de kendi inanç süzgecimizden 
geçirerek önümüze bakmalı ve 
değerlerimizden asla taviz ver-
memeliyiz. 

       Tarihin bazı dönemle-
rinde Müslümanlar günümüze 
benzer sorunlar, parçalan-
mışlıklar yaşamıştır. Bunların 
nedenleri de aşağı yukarı gü-
nümüzdeki nedenlerle aynıdır. 
Ancak her seferinde Müslü-
manlar toparlanmış ve kendi-

lerine gelmiştir. Sözgelimi Hz 
Ebubekir’in halifeliğinin baş-
larında çıkan sorunlar I. Haçlı 
seferi sonuncunda Müslüman-
ların düştüğü acı durum ya da 
Moğolların yerle bir ettiği islam 
diyarları…

 Ancak bütün bunlara rağm 
en Müslümanlar tekrar aya-
ğa kalkmış ve İslami anlayışı 
her seferinde daha da ileri-

ye taşımışlardır. Bu anlamda 
Müslümanların tekrar topar-
lanacağına olan inacımızı asla 
yitirmemeliyiz. 

      Müslümanların Kendi-
lerini toparladığı her dönemde 
Müslümanların uyanışına vesi-
le olan bazı olaylar-sözler veya 
somut meseleler etkili olmuş-
tur. Peygamberimizin vefatın-
da buna inanmayan ve ciddi 
anlamda etkilenen Sahabilere 
Hz. Ebubekir’in “Kim ki Mu-
hammed’e (a.s.m.) tapıyorsa, 
bilsin ki, Muhammed (a.s.m.) 
ölmüştür. Kim ki Allah’a iba-
det ve kulluk ediyorsa bilsin ki, 
Allah Hayy’dır, ölümsüzdür.” 
Sözünün bıraktığı etki ya da 
Kudüs’ün Fethinden önce o Dö-
nem Mescid-i Aksa İçin Minber 
yapan Halepli Amcamızın Se-
lahaddin-i Eyyubi’de bıraktığı 

etki neyse Bugün Bütün dış ve 
iç baskılara rağmen Ayasofya 
Camii’nin açılması Ümmettin 
gençlerine ilham kaynağı ol-
muştur. Geçmişten bugüne bu 
konuda emeği geçen ve sami-
miyetle mücadele eden bütün 
devlet büyüklerimize minnatta-
rız. Bunun etkisinin büyüyerek 
devam edeceğine inancımız 
tamdır. Ayasofya’nın özgürlüğü 
Müslümanlara umutların tü-
kenmediğini göstermiştir. 

Kendi bölgesinde bağımsız 
ve tehditlere boyun eğmeden 
karar alabilen ve uygulayan 
Devlet idaresinin olduğunu ve 
bu tarz idari yapıların olabile-
ceğini ortaya koymuştur. Aya-
sofya’nın özgürlüğü Mescid-i 
Aksa’nın bir gün özgürlüğüne 
kavuşacağına dair umutlarımızı 
yeşertmiştir. 

Cami Kökenli Bir Medeniyet 
oluşumuzun Bilincimize Katkı 
Sağlaması Dileği İle…

AYASOFYA’NIN ÖZGÜRLÜĞÜ UMUTLARIMIZI YEŞERTMIŞTIR

Es-Sirac Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
HÜSNÜ ŞIMŞEK
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AYASOFYANIN
ÖZGÜRLÜĞÜ

Mescid-i Aksa’nın
Müjdesidir



26 24 TEMMUZ 2020YORUM

“AYASOFYA, HAKKIN BATILA GALEBESININ SEMBOLÜDÜR.”
29 Mayıs 1453 Salı günü 

İstanbul’u fetheden Fatih Sul-
tan Mehmet, İstanbul’un Fatihi 
unvanıyla at üzerinde ve muh-
teşem bir alayla Topkapı’dan 
şehre girerek doğruca Aya-
sofya’ya gitmiş ve orayı kendi 
parasıyla binlerce altın vererek 
satın almıştır. Böylece Ayasof-
ya’yı fetih hakkı, şükür nimeti 
olarak camiye çevirmiştir. Ma-
bedi temizletip tasvirleri kapat-
tıktan sonra ilk Cuma namazını 
orada bütün gazilerin sevinç 
ve heyecanları içinde kılmıştır. 
Daha sonra Ayasofya’nın kı-
yamete kadar cami kalmasını 
yazılı vasiyet ve vakfetmiştir. 
Ayasofya Camii, müjdelenen 
fethin sembolü olmuştur.

İçerisinde 478 yıl namaz 
kılınan, ümmetin gözde mabe-
di olarak Müslümanların dün-
yanın dört bir yanından akın 
ettiği Ayasofya Camii, 1931’de 
kapatılmıştır. Hemen akabinde 
Amerika Bizans Enstitüsü’nün 
kurucusu Amerikalı arkeolog 
Thomas Whittemore, Ayasof-
ya’daki mozaiklerin tekrar orta-
ya çıkarılması için Türkiye’deki 
yeni yönetimden izin istemiştir. 
Verilen izin sonrası başlayan 
çalışmalar 15 yıl sürmüş ve 
1947’de tamamlanmıştır. Ça-
lışmalara başladıktan kısa bir 
süre sonra, hâlihazırda kapa-
tılmış olan Ayasofya’nın, 24 
Kasım 1934 Bakanlar Kuru-
lu’ndaki sahte bir imza ile müze 

olarak yeniden açılmasına 
karar verilmiştir. Bu karardan 
sonra 86 yıl boyunca Ayasof-
ya Camii, özgürlüğüne kavu-
şacağı günü beklemiştir.

1463 yılında hazırlanan 
Ayasofya Vakfiyesi 65 metre 
uzunluğunda ve 38 santimet-
re eninde olup Arapça yazıl-
mış olan Ayasofya Vakfiyesi 
Besmele ile başlayıp, hamd, 
sena ve methiye ile devam et-
mektedir. Akabinde vakfedilen 
menkul ve gayrimenkullerin 
bulunduğu asıl olan ‘mevkuf’, 
vakfın nasıl işletileceği ve gö-
revlilerle ilgili ‘vakfın şartları’, 
olası değişikliklerle ilgili ‘vakfın 
rücu şartları’, vakfı bozacak-
larla ilgili ‘beddua’ ve hukuki 
işlerle ilgili ‘kadı hükmü’ isim-
li 6 bölümden oluşmaktadır. 
Vakfiyede, Ayasofya’da sürekli 
Kur’an okunacağı yazmakta 
ve yetimlere günlük 100 akçe 
ayrılacağı belirtilmektedir. Vak-
fiye yılda bir kez törenle açıla-
rak, şartlarının yerine getirilip 
getirilmediği bizzat Fatih Sul-
tan Mehmet tarafından kontrol 
edilmiş ve varsa eksiklikleri 
tamamlanması konusunda 
uyarılar yapılmıştır. Eksiklikleri 
gidermeyenler ise cezalandı-
rılmıştır. Tek başına Ayasofya 
Vakfiyesi bile Ayasofya’nın 
halen bir cami olduğunun en 

önemli belgesidir.
Milli Gençlik ve Anadolu 

Gençlik, yarım asırdır Ayasof-
ya Camii’nin önünde “Fetih 
Namazında bir araya gelerek, 
Ayasofya’nın Fatih’in emane-
ti olarak aslına dönmesi için 
safları sıkılaştırarak kıyama 
durmuştur. 1967’de MTTB’nin 
Ayasofya’nın özüne dönmesi 
ile ilgili gerçekleştirdiği eylem-
ler gençliğin Ayasofya Camii’ne 
duyduğu özlemin ilk örnekle-
rindendir.

Merhum Başbakan ve Mili 
Görüş Lideri Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan Hocamız, 1970’li 
yıllardan itibaren düzenledi-
ği mitingler ile Ayasofya’nın 
tekrardan aslına dönmesi ge-
rektiğine vurgu yapmış, her 
konuşmasında Ayasofya’nın 
açılması gerektiğini belirtmiş 
ve konuşmalarının sonunda 
Fatih’in inancıyla ve duruşuy-
la, “Ayasofya’da buluşmak 

duasıyla” konuşmalarına son 
vermiştir.

Erbakan Hocamızın” Aya-
sofya, hakkın batıla galebesi-
nin sembolüdür” ifadeleriyle 
yaşamı boyunca inandığı dava 
uğrunda inancından zerre 
kaybetmediğini göstermiş 
ve Ayasofya’nın elbet bir gün 
özgürlüğüne kavuşacağını ve 

bunun için Anadolu Gençlik 
ve Milli Görüş mensuplarının, 
canla başla çalışması gerekti-
ğine her konuşmasında vurgu 
yapmıştır. 

Ayasofya’nın cami olarak 
ibadete açılması için Anadolu 
Gençlik mensupları her plat-
formda gür bir sesle haykır-
mıştır. 

Her yıl on binlerce insanımız 
ile cami yanında sabah nama-
zını kılarak dualar edilmiştir. 15 
milyon imza toplayarak genç-
liğin zihinlerinde Ayasofya’nın 
bir gün özgürlüğe kavuşacağı 
inancı hep canlı tutulmuştur.

Sultan Fatih en güzel genç-
lik örneğidir. Bugün de imanlı 
ve inandığı dava yolunda inanç-
lı gençler Fatih Sultan Mehmet 
Han’ı gençliğin en güzel örneği 
olarak kabul etmektedir. Aya-
sofya Camii, Fatih’in gençlere 
mirasıdır. Bu mirasın en güzel 
şekilde yaşatılması için gençli-
ğimizin Sultan Fatih’in inancıy-

la yetişmesi gerekmektedir.
Ayasofya Camii’nin açılma-

sı için yıllarca mücadele eden 
başta rahmetli Erbakan Hoca-
mıza, teşkilat mensuplarımıza, 
milli şuurla adım atan Danıştay 
üyelerine, TBMM’de doğru bir 
tavır sergileyen iktidar ve mu-
halefet mensuplarına ve Sayın 
Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
ediyoruz. Milli Gençlik olarak 
yıllardır kapılarında hasretle 
beklediğimiz, açılması için gay-
ret ettiğimiz ecdadın emaneti-
nin aslına kavuşturulması ülke-
miz ve milletimiz için önemli bir 
adımdır. 

Bugün Ayasofya Camii’nde 
zincirler kırılmış ve özgürlüğü-
ne kavuşmuştur. Aynı inançla 
ve aynı azimle Kudüs, Gazze, 
Keşmir, Arakan, Doğu Türkis-
tan ve mazlum coğrafyalarda 
zincirlere vurulmuş mabetler, 
insanlar ve düşüncelerin zincir-
lerinin kırılma vaktidir.

Bugün, dünden daha fazla 
çalışma ve Peygamberimizin, 
sahabe efendilerimizin, Sela-
haddin Eyyubi’nin, Fatih Sultan 
Mehmet’in, Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan’ın düsturuyla; gün 
mazlum coğrafyalardaki kan 
ve gözyaşını sonlandırma, aynı 
inanç ve aynı azimle huzur ve 
barışı bu coğrafyalara götürme 
vaktidir. 

Gün yeni fetihler yolunda 
özgür Mescid-i Aksa’da buluş-
ma ve kıyama durma vaktidir.

AGD Konya Şube Başkanı
CEYLANI KILIÇ

532-537 yılları arasında 
Bizans İmparatoru 1. Jus-
tinianus tarafından İstan-
bul’un tarihi yarımadasında-
ki eski şehir merkezine inşa 
ettirilmiş bir patrik katedrali 
olan Ayasofya 1453 yılında 
Osmanlı Devleti’nin İstan-
bul’u fethinden sonra Fatih 
Sultan Mehmet tarafından 
camiye dönüştürülmüş 
1935 yılından günümüze 
kadar müze olarak hizmet 
vermiştir.

Ayasofya’nın mimari 
bakımından taşıdığı özel-
likleriyle önemli bir dönüm 
noktası olduğunu belirten 
Hak-İş İl/Hizmet-İş Konya 
Şube Başkanı Vacit SIR, 

Danıştay’ın 24 Kasım 1934 
tarihli Bakanlar Kurulu ka-
rarını iptal etmesi ile Aya-
sofya cami ibadete açılmış 
olup tüm Müslüman ale-
mine hayırlar getirmesini 
ifade etti.

86 yıllık bir tarihi ayıbın 
24 Temmuz günü Cuma 
namazı ile son bulacağı-
nı dile getiren SIR; Fethin 
anahtarı ve mührü olan bu 
yapının ibadete açılması ile 
Müslüman aleminin gön-
lünde bulunan yaranın son 
bulacağını ve büyük bekleyi-
şin hüznünün ortadan kalka-

cağını söyledi.
Konuşmasında Ku-

düs’ten de bahseden SIR; 
“Adaletli ve hoşgörülü yıl-
larını Müslümanların haki-
miyetinde geçirdiği, farklı 

inançların birbirine saygı 
içerisinde yaşadığı örnek 
bir şehir Kudüs. Burada bu-
lunan Mescid-i Aksa Müs-
lümanların ilk kıblesidir. 
İsrail’in işgali altında olan 
Mescid-i Aksa’da tüm ahlak 
kuralları ihlal edilmektedir. 

Müslümanların kendi 
mabetlerinde, ilk kıblelerin-

de ibadet etmeleri bile en-
gellenmektedir. 

Fatih Sultan Mehmet’in 
Müslümanlara emanet etti-
ği ve 24 Temmuz günü 86 
yıllık esaretten kurtulacak 
olan Ayasofya Camiinde ol-

duğu gibi Kudüs ve Mescid-i 
Aksa’nın da bir gün islam 
ümmeti ile beraber bu zu-
lümden, işgalden, esaretten 
kurtulacaktır” dedi.Bu kara-
ra vesile olanlara müteşekkir 
olduğunu belirten SIR, “Fa-
tih Sultan Mehmet’in ema-
netine sahip çıktık. 86 yıllık 
esaret son buldu. 

Müslümanların gönül-
leri huzur buldu. Mahzun 
olan yapı can buldu. Fethin 
sembolü, taşıdığı anlamı 
tekrar sahiplenen Ayasofya 
Camiinin tüm Müslüman 
alemine hayırlı olmasını 
yüce Allah’tan niyaz ederim” 
diyerek konuşmasını son-
landırdı.

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı
VACIT SIR

86 YILLIK ESARET SON BULDU





Kıymetli kardeşlerim, Pey-
gamber efendimiz Hz. Muham-
med’in (S.A.V) “Letüftehannel 
Konstantiniyyetü fele ni’mel 
emiru emiruha vele ni’mel cey-
şü zalikelceyş.” sözleriyle müj-
delemiş olduğu, kadim şehir İs-
tanbul’un fethinin sembolü olan 
Ayasofya Camii Şerif’in yeniden 
ibadete açılmış olması şüphesiz 
ki İslam dünyasının arzuladığı 
bir özlemdi. Bu büyük özlemin 
gerçekleşmesi başta Türk milleti 
olmak üzere tüm İslam dünya-

sında mutluluk ve sevinçle kar-
şılanmıştır. 

Bu kutlu kararın alınması-
na vesile olan sayın Cumhur-
başkanımız başta olmak üzere 
Danıştay 10. Dairesi başkanlığı 
üyelerine ve davacı derneğin yö-
neticilerine şahsım ve derneğim 
adına teşekkürlerimi sunarım.

Peygamber efendimizin 
müjdesine tam sekiz asır sonra 

mazhar olan Osmanlı Devletinin 
yedinci padişahı Fatih Sultan 
Mehmed Han fetih sonrası kılı-
nacak olan ilk Cuma namazına 
Cami olarak yetiştirilmesi tali-
matını vermiş ve “kılıç hakkı” 
olarak camiye çevirdiği hususi 
bir değer kattığı Ayasofya’da 1 
Haziran 1453 günü Cuma na-
mazını eda etmiştir. 15 asırdır 
ayakta olan bu eşsiz eser, Fa-

tih’in Ayasofya ve etrafındaki 
bazı yerleri vakfiyesi ile daha da 
anlam kazanıp 1934 yılındaki 
o yanlış karara kadar Türk İs-
lam dünyasına hizmet etmiştir. 
Hangi açıdan bakarsak bakalım 
Ayasofya bir kılıç hakkı’dır ve İs-
tanbul’daki en önemli Camii’dir.

Kara bulutlar dağılmış ve 
zincirler kırılmıştır Elhamdülil-
lah. Umuyorum ki bu bir baş-
langıç. İşgal altındaki Kudüs’ün 
yeniden güneşi göreceği günle-
rin habercisi…

ŞÜKÜRLER OLSUN!

Çumralılar Derneği Başkanı
MUSTAFA TOKSÖZ

Milletimiz iki konu ile ilgili olarak 
büyük bir ümit ve büyük bir merak-
la beklenti içindedir. Bunlar Ayasof-
ya’nın yeniden cami olarak açılması, 
diğeri de milletimizi yaralayan İstan-
bul Sözleşmesi’nin sona erdirilmesi-
dir. 

Milletimiz çok büyük bir çoğunluk-
la, inancı gereği elbette Ayasofya’nın 
cami olarak açılmasını istemekte ve 
iştiyakla beklemektedir. Peygamber 
Efendimizin övgüsüne mazhariyetle, 
“en iyi kumandan” şerefine nail olan 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın kutsal 
emaneti olan Ayasofya, 86 yıldır hü-
zün ve kasvet içinde aslına döneceği 
günlerin özlemi içindedir. 

Tek parti döneminin bitmek, tü-
kenmek bilmez zulümlerinden birisi 
olan Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi 
ile 5 asır boyunca okunan Ezan sus-
turuldu ve bu kutsal mekân namaza, 
secdeye kapatıldı. Şimdi 86 yıl sonra 
yeniden bir fırsat doğdu. Şimdi Aya-
sofya yeniden Ezan’ı Muhammedi’ye, 
yeniden mü’minlerin namazlarıyla, 
secdeleriyle kavuşmaya hazırlanıyor.   
Önce Danıştay’dan çıkacak olum-
lu bir kararla, 1934 yılının Bakanlar 
Kurulu kararı yok sayılacak, sonra 
da Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla 
cami hüviyetini yeniden kazanacaktır. 

Danıştay 10. Dairesinin, milleti-
mizin hasretle ve özlemle bekledi-
ği olumlu kararı verdiği ve kararın 
bugün açıklanacağı haberini almış 
bulunuyoruz. Bu haber İnşallah doğ-
rudur. Zira bu millet Ayasofya’yı saf 
saf dolduracağı günlerin hasretiyle, 
özlemiyle yanıp tutuşmaktadır.   

Ayasofya’dan duyacağımız Alla-
huekber sesini ve Ayasofya’nın fe-
tihten kalma taşlarına yapacağımız 
secdeyi büyük bir ümitle, özlemle 
merakla bekliyoruz. Bazı Batı ülkeleri 
ile onlara paralel açıklamalar yapan 
içimizdeki bazı kişilerin, “müze olarak 

kalması veya hem 
cami hem kilise ol-
ması” gibi söylem-
leri milletimizin is-
teği ile taban tabana 
zıttır. Bu ülkede bu-
lunan bir mekânın 
nasıl kullanılması 
gerektiği kararı ta-
mamen bize aittir 
ve milletimiz ne isti-
yorsa o olacaktır. 

Ayasofya’nın açıl-
ması; Tam da 15 
Temmuz’un arefesinde Türkiye’nin 
üstünlüğünü, milletimizin büyük-
lüğünü ve hilalin galibiyetini bir kez 
daha perçinlemiş olacaktır. Hasretle 
ve merakla beklediğimiz diğer konu 
İstanbul Sözleşmesinin feshedilme-
sidir. 

Milletimizi yaralayan, kadınları 
koruma perdesi altında erkekleri dış-
layan ve bir hayvana dahi yapılmayan 
muamele ile evinden sokağa atan, 
aileyi ifsat eden, bunlarla da kalma-
yarak eşcinselliği meşrulaştıran İs-
tanbul Sözleşmesi adıyla anılan ama 
asıl adı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 
olan bu sözleşmenin feshini de ümit-
le beklemekteyiz. Bu konuda olumlu 
bir açıklama yapan Ak Parti Genel 
Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 
milletimize beklediği ümidi vermiş 
ancak daha sonra açıklama yapan Ak 
Parti Grup Başkanvekili Özlem Zen-
gin, “Türkiye’de bir grup, bütün kötü-
lüklerin anası olarak İstanbul Sözleş-
mesi’ni görüyor” diyerek ümitleri ve 
beklentileri boşa çıkarmıştır. Özlem 
Zengin; “Nafaka, eşcinsel, evlilik de-
niyor da yazmıyor bunlar bu sözleş-
mede.

 Hiç okumadan bununla alakalı 

bir sürü iddia ortaya 
koyuyor. Bir şeyin 
başında “toptancı 
bir hayır” şeklinde 
yaklaşmıyorum. 
Türkiye bu sözleş-
meyi imzalarken 
hangi saiklerle im-
zaladı. Buna yükle-
nen anlamlar değişti 
mi? Buna bir baka-
lım. Bu değişenleri 

değerlendirdikten son-
ra çıkmak da mümkün 

olabilir” şeklinde bir açıklama yaptı. 
Hâlbuki İstanbul Sözleşmesi gerçeği, 
Özlem Zengin’in dediği gibi değildir. 

Zengin’in yok dediği konular söz-
leşmenin içine gizlenmiş durumda 
tekrarlanarak vardır. Bunların var 
olduğunu görmek için uzman olma-
ya gerek yok. Kaldı ki sözleşmede 
geçmeyen veya üstü kapalı olarak 
geçen nafaka, evlilik gibi bazı konular 
sözleşmeye uygun olarak hazırlanan 
6284 sayılı kanunla yasal hale geti-
rilmiştir. 81 maddesinin tamamını 
okuyup inceledikten sonra daha önce 
birkaç kez yazdığım İstanbul Sözleş-
mesi ile ilgili yazılarım okunduğu 
zaman bunların var olduğu bütün 
gerçekliği ile görülecektir. O yazıla-
rımın birinin linkini tekrar veriyorum. 
Buyurun okuyun var mı yok mu gö-
rün. http://www.konyayenigun.com/
istanbul-sozlesmesi-dedikleri-ma-
kale,9142.html Özlem Zengin’in bu 
açıklamasını Ak Parti’nin kararı değil, 
kendisinin şahsi bir düşüncesi oldu-
ğuna inanmak istiyorum ve Numan 
Kurtulmuş’un dediği gibi bir an önce 
bu sözleşmenin kaldırılmasını ümit 
ediyorum. Milletimizin de beklentisi 
bu yöndedir.

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ
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KAVUŞTUK AYASOFYA
Konya Yeni Gün Zincirlerin kırıldı Ayasof-
ya’m gül artık,
Bedduan kalktı bizden Sultan Fatih gel artık,
Haçın gücü eridi çatla batı öl artık,
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya.

Seksen altı yıl geçti namazsızdı mihrabın,
Ezanın okunmazken büyüdü ızdırabın,
Sana zulmedenlere artmıştı hep gazabın,
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya.

Yıllardır beklemiştik merak, özlem, kasvetle,
Kucaklıyoruz seni çok büyük bir hasretle,
Ezanların yükselir İnşaAllah nusretle.
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya.

Prangası çözüldü, Ayasofya açıldı,
Fethin manevi nuru bütün yurda saçıldı,
Hayaller gerçek oldu tüm engeller geçildi,
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya. 

Üstümüz küllense de devam eder fetihler,
Hilal galebe çaldı bitmez bizde Fatihler,
Esaret bitti diye yazar bunu tarihler,
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya.

Peygamberin müjdesi bize en büyük reh-
ber, 
Eyyüb el Ensari’den gelir hep selam, haber,
Fatih seni seyreder ordusuyla beraber,
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya. 

Hamdolsun bu günleri bahşeden Allah’ıma,
Yıllardır bu çabamız keffaret günahıma,
Allahuekber sesi sebeptir felahıma,
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya.

Yıllar var ki hiç dinmez Ayasofya’ya özlem,
İçimdeki hasreti hiç durmaz yazar kalem,
Sonsuz hamdle doluyum sona erdi bu çi-
lem,
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya.

Bu günü sağlayana binlerce şükranım var,
Bu nurlu yolu açan önümde Furkan’ım var,
Semalarda çınlayan manevi kalkanım var,
Özlenen bu günlere kavuştuk Ayasofya.



AYASOYFA İLE BİLİNÇLENME
 “Zincirler Kırılsın Ayasof-

ya Açılsın” sloganı atan abileri 
gördüğümde daha ortaokul 
öğrencisiydim. Ayasofya neydi, 
neden zincirlenmişti, kim zincir-
lemişti… bunlar, kafamda olu-
şan ve çözmekte zorlandığım 
sorulardı.

Bu soruların cevabını öğ-
renmek için gösterdiğim gay-
ret, bana yeni ufuklar açıyor, 
bilinçlenmemi sağlıyor ve zapt 
etmekte zorlandığım bir müca-
dele dinamiği kazandırıyordu.

Ayasoyfa’nın, İstanbul’u o 
dönem elinde bulunduran Hı-
ristiyanlar tarafından ibadet için 
yapıldığını, Fatih Sultan Meh-
met tarafından fethin sembolü 
olarak belirlendiğini öğreni-

yordum. Fetih hareketinin bir 
imha hareketi olmadığını, bir 
ihya ve inşa hareketi olduğu-
nu, Ayasoyfa’nın bu ihya ve 
inşa hareketinin merkezi ola-
rak seçilmesinden ortaya çıkı-
yordu.

Ayasofya merkezli ihya ve 
inşa hareketi, Sultanahmet ve 
Süleymaniye’yi ortaya çıkaran 
medeniyet anlayışını da şekil-
lendiriyordu.

Fatih’in vakfiyesini okudu-
ğumda, bu dönemde yaşadı-
ğım için lanetlenen insanlar 
arasında olabilme ihtimalim 
adeta dizlerimi titretmişti. Ve 

Ayasofya bu yönüyle benim  
kuşağımın uzun yıllar “kızıl el-
ma”sı oldu.

Bir ibadethane, bir ihya ve 
inşa merkezi, neden müzeye 

dönüştürülmüştü? Ülke işgal-
den kurtulduğu, Kurtuluş Sa-
vaşı bittiği ve işgalcilerin bile 
yapmadığını- yapamadığını 
kim neden yapmıştı? Verilen 
sözler veya hedeflenen dö-
nüşüm hamlelerinin sonucu 
muydu? Cevabını halen bula-
madığım bu soruların peşini 
bırakmaya niyetim yok.

Ve “zincirler kırıldı Ayasoy-
fa açıldı”. Fatih’in lanetinden 
kurtulduğumuzu hissediyor 
ve mutlu oluyorum. En kısa 
zamanda fetih anlayışı ile mü-
tenasip ihya ve inşa hareketini 
de canlandıracak adımların 

atılmasını büyük bir heyecanla 
bekleyeceğim.

Her fetih hareketi uzun sü-
reli gayretlerin sonucudur. Fe-
tih sembollerini muhafaza ve 
aslına rücu hamleleri de uzun 
çabalar gerektirir. Bu sonucun 
alınmasında emeği geçen her-
kesi tebrik ediyor teşekkürlerimi 
sunuyorum. Ayasofya’nın kıya-
mete kadar bir daha asla böyle 
bir mahzunluk yaşamamasını 
temenni ediyorum.

Geride kalan zamana dö-
vünmeyi bırakıp, Ayasofya 
merkezli ihya ve inşa hamlele-
rine hazırlık için heyecanlarımızı 
canlandırma, gayretlerimizi ar-
tırma zamanı.

Haydi bismillah….

Mazlum-Der Konya Şube Başkanı
DERVİŞ ARGUN

86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camii bugün ibadete açılıyor.  Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması sebebiyle Girişimci İşa-
damları Vakfı (GİV) Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, Konya Camileri Temizleme Derneği Başkanı Rıza Mendi ve İsmail Tozan bir mesaj yayınladı 

Şimdi Ayasofya Camii’nde 
kıyama durma vakti

Danıştay’ın kararı ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzası ile 86 yıl sonra tekrar cami 
statüsüne kavuştu. Ayasofya-i Ke-
bir Camii’nin yeniden ibadete açıl-
ması sebebiyle Girişimci İşadamla-
rı Vakfı (GİV) Konya Şube Başkanı 
Fatih Ceylan, Konya Camileri Te-
mizleme Derneği Başkanı Rıza 
Mendi ve İsmail Tozan bir mesaj 
yayınladı.

‘FETİH RUHU YAŞATTI’
Ayasofya-i Kebir Camii’nin 

yeniden ibadete açılmasının fe-
tih ruhu yaşattığına dikkat çeken 
Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) 
Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan, 
“Herkesin malumudur ki Ayasof-
ya, 916 yıl boyunca kilise, 482 yıl 
boyunca cami olarak kullanılmış ve 
akabinde ise 85 yıldır müze statü-
sünde faaliyet göstermiştir. Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan beyin uzun ve meşakkatli 
uğraşlarından sonra nihayet, Fatih 
Sultan Mehmet Han’ın kılıç Hakkı 
olan Ayasofya’nın kapıları camii 
olarak tüm İslam alemine yeniden 
açılmış. Ayasofya’nın cami olarak 
yeniden ibadete açılması aslında 
bizlere yeniden Fethin ruhunu ya-
şatmıştır. “Geçmişini ihya edeme-
yen, geleceğini inşa edemez “ sö-
züne istinaden, nice medeniyetlere 

kapı aralayan, başkentlik yapan ve 
öncülük eden bu topraklarda ha-
len yeni medeniyetler inşa etmeye 
devam edeceğiz. Bizler birlik ve 
beraberliğimizi muhafaza ettikçe 
bu medeniyeti yeşertmeye devam 
edeceğiz. Bu doğrultuda nice kö-
tülüklerden muhafaza ettiğimiz 
Ülkemizi medeniyetin zirvesine 
taşımak için, özellikle ekonomimizi 
zirve noktasına taşımamız gereki-
yor.  Ekonomik anlamda ülkemizin 
gelişmesini sağlamak için de önce-
likle Girişimciliği gençler arasında 
yaygınlaştırmalı, itibarlı hale getir-
meli ve popülaritesini artırmalıyız. 
Çünkü bir ülkenin ekonomisi giri-
şimcilerin omuzlarında yükselir.24 
Temmuz 2020 Cuma namazı ile 

Ayasofya Camii’nin açılması biz-
leri ziyadesiyle mutlu ve bahtiyar 
etmiştir. Bizlerin duası şudur ki 
aynı heyecanı, aynı bahtiyarlığı Ku-
düs’ün özgürleşmesiyle de yaşa-
mak olacaktır.” ifadelerini kullandı.

‘MİLLETİMİZE VE İSLAM 
ALEMİNE HAYIRLI OLSUN’

Konya Camileri Temizleme 
Derneği Başkanı Rıza Mendi de 
86 yıl sonra tekrar cami statüsüne 
kavuşan Ayasofya’nın milletimize 
ve islam âlemine hayırlı olmasını 
temenni ettiği mesajında şunları 
söyledi, “Milletimizin ümitle me-
rakla beklediği, Ayasofya’nın cami 
olarak hizmete açılması, elham-
dülillah gerçekleşiyor. Peygamber 
Efendimizin ‘ Onu fetheden ne gü-

zel kumandan’ övgüsüne nail olan 
Fatih Sultan Mehmet’in emaneti 
olan Ayasofya‘nın 86 yıldır bekle-
diği hasreti artık sona eriyor, ezan-ı 
muhammediye ve müminlerin 
namazlarıyla, secdeleriyle kavuş-
maya hazırlanıyor, 80-90lı yılların 
sloganı ‘’Zincirler Kırılsın, Ayasofya 
açılsın.’’ İdi. Allah’a şükürler olsun 
ki zincirler kırıldı Ayasofya açıldı. 

Fatih’in emaneti aslına döndü. 
Bugünleri bize gösteren Cenab-ı 
Hakka şükrediyoruz. Kararı veren 
yetkililere ve Cumhurbaşkanımıza 
dernek yönetim kurulumuz Olarak 
teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak 
kendilerinden razı olsun. Müs-
lümanlara yakışan, Ayasofya’yı 
mahzun bırakmayıp saflarını dol-

durarak, caminin hakkını, hakkıyla 
yerine getirmektir. Tekrar Derne-
ğimiz olarak takdirle karşılıyoruz. 
Emeği geçen başta Cumhurbaşka-
nımız olmak üzere tüm yetkililere 
şükranlarımızı sunuyoruz. Kendile-
rinden Cenabı Hak razı olsun. Mil-
letimize ve İslam âlemine hayırlı 
olsun.”

‘ZİNCİRLER KIRILDI’
Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar 

cami statüsüne kavuşarak ibadete 
açılması ile birlikte Ayasofya’nın 
zincilerinin kırıldığına dikkat çeken 
STK Temsilcisi İsmail Tozan, “Aya-
sofya camiinin yeniden açılmasın-
dan ziyadesiyle memnun oldum. 
Yarım asırlık slogan zincirler kırıla-
cak. Ayasofya açılaca. Bu vesile ile 
merhum milli görüş lideri Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan hocamı rah-
metle minnetle anıyorum. İstanbu-
lun iki önemli eseri ihtişamın sem-
bolü Sultan Ahmet Camii, Fethi 
sembolü Ayasofya Camii, bir asıra 
yakın zamandır kapalı olması tüm 
Müslümanlara bir züldü yeniden 
açılması tüm Müslümanları sevin-
dirdi. Tabi ki sıra Mescidi Aksanın 
özgürlüğü ve 2. Yalta konferansı ile 
İslam birliğinin kurulmasıdır.  Bu 
vesile ile emeği geçenlere teşekkür 
ederim.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fatih Ceylan Rıza Mendi İsmail Tozan
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Öncelikle Ayasofya’mızın 
aslına uygun bir şekilde cami 
olarak yeniden ibadete açıl-
ması yolunda gayret gösteren 
tüm yetkilileri ve hukuki kararı 
alan Danıştay 10. Dairesinin 
kıymetli mensuplarını tebrik 
ediyorum. Cenab-ı Allah tez 
zamanda Ayasofya’mızda 
secde edebilmeyi bizlere de 
nasip eylesin.

Bu tebrikten sonra, Aya-
sofya’nı cami olarak açılma-
sını ve İstanbul’un fethini 
hiç bir zaman gündemden 
düşürmeyen her 29 Mayısta 
İstanbul’da kutlamalar yapan 
Milli Görüş Hareketi’nin kuru-
cusu, Refahyol Hükümeti’nin 
Başbakanı Vakfınıza ismini 
veren büyük devlet adamı 
merhum Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan bir konuşmasının 
ardından halkı “Ayasofya 
içinde toplanmak üzere. Al-
lah’a emanet olun.” diyerek 
selamlamıştı.

Bende bu yazımla bura-
dan seslenmek istiyorum 
“Ayasofya içinde toplandık 
Hocam. Ruhun şad olsun... 

Sayın hocam “Ayasof-
ya, hakkın batıla galebesinin 
sembolüdür” sözün rehbe-
rimiz olacak Erbakan vakfı 
olarak bu söze inanan genç-
ler yetiştirmeye devam ede-
ceğiz.

29 Mayıs 1453 Salı günü 
İstanbul un fethi gerçekleşti, 
üç gün sonra Cuma nama-
zıyla Ayasofya, cami olarak 
İbadete açıldı.

1453 yılından 1935 yılı-
na kadar cami olarak kalan 
Ayasofya ne oldu da bugüne 
kadar müze olarak hizmet 
verdi? Ayasofya’yı aslına çe-
virebilmek için bu millet bun-
ca yıl neden bekledi?

 Ayasofya’nın cami olabil-
mesi için önünde hiçbir enge-
lin olmamasına rağmen, Ne-
den bunca yıl cami statüsüne 
kavuşturulamadı

Meclisin duvarında “Ege-
menlik kayıtsız şartsız mille-
tindir” yazılı büyük bir levha 
bulunduğu halde, millette 
Ayasofya cami olarak açılsın 
demesine rağmen, Ayasofya 
85 yıL müze olarak neden 
kaldı?

Türkiye’de demokrasi 

vardı.  Türkiye’de din, vic-
dan, inanç hürriyeti vardı. 
Türkiye’de Temel insan 
hakları da vardı. Türki-
ye’de Hukukun üstünlüğü 
prensibi vardı. 

Ancak Ayasofya bunca 
yıl neden cami olamadı?

Ayasofya’nın müze ol-
ması hukuka uygun mudur? 
Kesinlikle uygun değildi. 

Ayasofya’nın Cami olması 
hukuka uygun mudur? Ke-
sinlikle uygundu. 

Çünkü vakıf hukukuna 
göre Ayasofya cami yapılmış-
tır ve İstanbul bizim elimizde 
kaldığı müddetçe cami olarak 
kalması gerekir. İstanbul, Al-
lah korusun bizden çıkarsa o 
zaman müze veya kilise yapı-
labilir. 

Fatih vasiyetnamesine 
“Benim bu camimi ca-

milikten çıkartacakların 
üzerine Allah’ın laneti ol-
sun” demiş. 

Bu lanet, 1935 den beri 
Türkiye’nin üzerinde kara 
bir bulut gibi duruyor.

Başka dinden olanlar için, 
dinsizler için, lanetin önemi 
yoktur belki, Peki biz Müs-
lümanlar bu konu üzerinde 
niçin gereği gibi durmuyor 
düşünmüyoruz? On milyon-
larca Müslümanın Ayasofya 
meselesinde niçin yeterli 
ağırlığı ve etkisi olmadı?

Ayasofya’yı açamayan-
lar kimden korktular?

1935 yılında Ayasofya’yı 
kapatanlardan mı? 

İlk yıllar için evet. Peki, 
1950 sonrası? Yasağı geti-
renler dünyasını değiştirmiş-
ti, artık bir şey yapamazlar dı.

Ayasofya’nın Cami olarak 
açılmasını istemeyenleri sıra-
larsak sizler ne dersiniz?

ABD’mi, AB’ mi, Papa 
mı, Masonlar mı, Egemen 
azınlıklar mı yoksa bunlar-
dan korkan bizler mi?

Müslümanlar sadece 
Allah’tan korkmaları gerek-
mez mi?

Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan’ın dediği gibi; Bana ne; 
ABD’den AB’den, Papa’dan, 
Masonlardan, Egemen 

azınlıklardan, diyen çıkma-
dı mı?

Maalesef çıkmadı çıkan-
larda iktidarda fazla kala-
madı.

İktidarda olanlarda;  Ba-
zen Ayasofya’yı müze olarak 
büyük sayıda turist geziyor 
cami olursa gelemez diyerek 
ekonomik baktılar

Bazıları da Sultanahmet 
Camiini dolduralım sonra 
Ayasofya’yı cami yaparız 
dedi.

Bazıları da; burası hem 
müze, hem de cami olabilir 
diyerek herkese Mavi boncuk 
dağıttılar

Hiç birine inanmadık ve 
susmadık. 

Çünkü Vakfımızın gayesi 
bu konuda taviz vermeden 
sonuca ulaşmaktı. 

Allaha şükür bu günleri 
gördük.

Şimdi yeni bir döneme 
başlıyoruz Yazım yayınlan-
dığı gün  belki de 
Ayasofya’da 85 yıl sonra 
Cuma namazı kılınacak. 

Bende burada sayın 
okurlarıma bugünü bırakıp 
Ayasofya’da ilk Cuma na-
mazının nasıl gerçekleşti-
ğinden bahsetmek istiyo-
rum.

Şehir tamamen Osmanlı-
ların eline geçince artık Fatih 
unvanını kazanmış olan II. 
Mehmed şehre askerleri ve 
devlet adamlarıyla birlikte gir-
di. 

Ayasofya’ya kadar atı üze-
rinde ilerledi. Ayasofya’nın 
önünde atından indi ve içeri-
ye girdi. 

Ayasofya’nın yağmasını 
yasakladığını ilan etti. Daha 
sonra Ayasofya’nın içini gez-
di, kubbesine çıktı. Ayasof-

ya’nın kubbesine çıkıp şehri 
seyreden padişahın şu mıs-
raları söylediği duyulmuştu: 

Ardından Ayasofya için-
de fetih ezanı okuttu ve 
kendisi mabedin “apsis” kıs-
mına geçerek burada şükür 
namazı kıldı.

 Fatih, daha sonra Aya-
sofya’nın dehlizlerinde 
saklanan hazinenin çıkarıl-
masını emretti. Bu arada Aya-
sofya’da saklanan insanlar 
yavaş yavaş mabetten çıktı-
lar. Bu yaklaşık ikindi vaktine 
kadar devam etti.

Fatih’in Ayasofya’da şükür 
namazı kılması Hristiyanlar 
arasında büyük bir acı olarak 
kaydedildi. Mesela Tarihçi 
Dukas, tarihinde bu anı ağıtlar 
yakarak anlatır. Fatih, cuma 
namazı için mabedin bir cami 
olarak hazırlanmasını da bu 
gün emretti. 

Aslında Fatih Sultan Meh-
med, bugünkü İstanbul sınır-
ları içinde bir camide ilk defa 
cuma namazını Üsküdar’da 
kılmıştı. 1452 yılında Anado-
lu Hisarı’nın içinde bir cami 
yaptırdı ve buradaki camide 
cuma namazını da eda etmiş-
ti.

Sultanın emri üzerine 
üç gün içinde Ayasofya’nın 
cuma namazı kılınacak hâle 
getirilmesi için yoğun bir ça-
lışma başlatıldı.

Cuma namazı vakti geldi-
ğinde şehrin fatihleri akın akın 
Ayasofya’ya geldiler. 

Binlerce kişi Ayasofya’yı 
tamamen doldurdu. 

Bu sırada hafızlar aşr-ı 
şerif okuyor, müezzinler de 
tekbir getiriyordu. Ardından 
müezzinler ezan okudu. 

Bu sırada Fatih de Ayasof-
ya’ya girdi. Bir müddet tekrar 
Ayasofya’yı gezdi ve kubbe-
sinin büyüklüğü karşısında 
Hâfız’ın şu beytini okudu: 
“Şukr-i hodâ ki herçi taleb 
kerdem ez hodâ/Ber mun-
tehâyi himmet-i hod kâmrân 
şodem (Şükür Allah’a! Ne di-
lediysem ondan/Her isteğim 
yerine geldi, mutlu oldum)”

Aşıkpaşazâde, Neşri gibi 
Osmanlı tarihçileri, namazı ki-

min kıldırdığını ve hutbeyi ki-
min okuduğunu zikretmezler. 

Gelibolulu Mustafa Âli ve 
Solakzâde gibi tarihçiler ise 
hutbeyi okuyan ve namazı 
kıldıran kişinin Akşemseddin 
olduğunu söylerler. 

Osmanlı Devleti’nin son 
yıllarında yapılan fetih kutla-
malarında Ayasofya’daki ilk 
cuma hutbesini Üsküdar’da 
medfun bulunan Seyyid İb-
rahim Fakih’in okuduğu ve 
namazı kıldırdığı rivayet edilir.

 Evliya Çelebi ise hutbe-
yi bizzat Fatih’in okuduğunu 
kaydeder ve yapılanları şöyle 
anlatır:

“Bütün Müslüman gaziler 
hazır olup, salalar okunup, 
müezzinler “Şüphesiz Allah 
ve melekleri” âyetini oku-
yunca Akşemseddin ve Kara 
Şemseddin hazretleri kalkıp 
Sultan Mehmed’in koltuğuna 
girdi. Akşemseddin imame-
sini Fatih’in başına giydirip, 
imamesi üzerine bir ablak tur-
na teli sokup ve eline bir kılıç 
verdi. Sağ tarafında Akşem-
seddin, sol tarafında Kara 
Şemseddin olduğu halde ta-
zimle Mehmed Han’ı minbere 
çıkarıp davudî bir sesle “El-
hamdü lillâhi Rabbi’lâlemîn” 
deyince bütün Müslüman 
gaziler feryat ettiler.

 Sultan, âdet olduğu gibi 
hutbeyi eda ettikten sonra 
teberrüken Akşemseddin 
hazretleri Sultan Mehmed 
Han’dan izin alıp imamlık 
yaptı”.

Akşemseddin’in kıldırdı-
ğı cuma namazından sonra 
Osmanoğulları’nın devletinin 
daim olması ve Fatih Sultan 
Mehmed’in zaferlerinin deva-
mı için dualar edildi.

Fatih Sulta Mehmed, 
Cuma namazından son-
ra  “Bütün askerleri ve or-
dumdaki her kademede 
bulunanlara, şehir halkına, 
kadınlara ve çocukları esir 
etmeyin. düşmanca bir dav-
ranışta bulunmayı engelle-
yin, eğer bir kişi bile benim 
emrimi çiğner ise öldürüle-
cektir”  Fermanını yayınlaya-
rak Katolik istilalarında can 
ve mal güvenliği olmayan İs-
tanbul halkının rahat bir nefes 
almasını da sağladı...

AYASOFYA’DA CUMA NAMAZI

Erbakan Vakfı Konya İl Başkanı
YÜCEL KEMANDİ
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