
Ayasofva Sıbyan Mektebi 

da pencereleri olan bir kubbe ile örtülü
dür. Merdivene komşu olan duvarda ise 
bir ocak bulunmaktadır. 

1923-1928 yılları arasında düzenlen
diği anlaşılan "Mekatib-i Vakfiyye Ced
veli " başlıklı bir sıbyan mektepleri liste
sinden anlaşıldığına göre. o tarihlerde 
burası Muhasebe-i Umümiyye tarafın
dan imama kiraya verilmiş olduğundan 
mesken olarak kullanılıyordu. Ayasofya 
Sıbyan Mektebi caminin müzeye çevril
mesinden sonra bir süre büro olarak 
kullanılmış, sonraları da lojman haline 
getirilerek Ayasofya Müzesi müdürüne 
tahsis edilmiştir. Şimdi alt katı kütüp
hanedir. 

Ayasofya Sıbyan Mektebi, istanbul'da
ki bu çeşit eserler arasında klasik devir
den sonra yapılanların en güzellerinden 
biridir. 
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AYASOFYA ŞADIRVANI. Sultan 1. Mah
mud tarafından bu camide girişilen ba
zı tamir ve ek binalar inşaatı sırasında 
1153 ( 1740-41) yılında yaptırılmıştır . Ca
mini n güneydeki yan kapısı Türk dev
rinde de ana giriş durumunda olduğun
dan batı tarafındaki diğer girişi uzun 
süredir kullanılmamaktaydı. İşte bura
da hem bir sıbyan mektebi yaptırılmış, 

hem de bu bina ile kapı arasındaki sa
hada büyük ve muhteşem bir şadırvan 
inşa edilmiştir. 

Ayasofya Şadırvanı, başlıkları mukar
naslı sekiz mermer sütuna dayanan ge
niş açıklıklı sekiz sivri kemerli bir reva
ka sahiptir. Bütünüyle mermerden olan 
revak kemerlerinin üst dış yüzünde, al
tın yaldızla kabartma olarak Baltacıza

de Mustafa Paşa'nın celi- sülüs hattıyla 
yazdığı bir kuşak yazısı vardır . Burada 
İmam Büsiri'nin Hz. Peygamber hakkın
da Arapça olarak kaleme aldığı "Kasi
de-i Bürde"den on altı beyit yer alır. Ay
nı kısmın iç yüzünde ise bir kuşak halin
de ta'lik hattıyla yazılmış bir tarih man
zumesi bulunmaktadır. Bununla aşağı 

da zikredilecek diğer on altı beyitlik ta
rih manzumesi de Emin adlı bir şaire ait 
olup hattatı ise devrin ta'lik üstatların
dan Ahmed Arif Efendi ' dir. Şadırvanın 
ortasında on altı bölümlü mermer su 
havuzu yer alır . Barak üslüpta çiçek ka
bartmaları ile süslü her bir bölümün 
tunç muslukları vardır . Havuzun üst kıs
mına yerleştirilen tunç şebekelerle suya 
yaklaşılması önlenmiştir. Şadırvanın in
şasına ait diğer tarih manzumesi bu şe
bekenin üstünde panolar halinde bir ku
şak olarak dolaşır. Bunların üstünde kub
be biçiminde bir tel kafes yapılarak su
yun üstü kapatılmıştır. Havuzun orta
sında ise mermerden bir şadırvan gö
beği bulunmaktadır. Şadırvan revakının 

üstü geniş bir ahşap saçakla örtülmüş 
olup kurşun kaplıdır. Saçağın ortasında 
küçük bir kubbe yükselir. Ahşap saça
ğın tavanı altın yaldızlı ve çiçeklerle be
zenmiş renkli nakışlar ve çıtalarla süs
lüdür. Kubbenin içi ise mavi zemin üze
rine altın yaldızlı çıtalarla panolara ay
rılmıştır. Tunç kafesin tepesinde !ale bi
çiminde istiflenmiş ? .:;Js. wı0" ~-' 
("Biz her şeyi sudan yarattık" , el -Enbiya 
21 1 30) ayeti yazılı bir alem yer almak
tadır. Bu alemin daha küçük benzerleri, 
mermer havuzun her bir bölümünü ayı
ran sütunçelerin üst kısmında da tek
rarlanmıştır. 

Yapıldığı yıllarda Türk sanatı Batı'dan 
alınan barak üslübun tesirlerini göster
meye başlamasına rağmen şadırvan , ge
nel mimarisi ile sütünlu revakı, kemer
leri ve yapının bütününe hakim olan çiz
gileri itibariyle klasik Türk üslübu gele
neklerine bağlıdır. Süslemenin bazı mo
tifleri de Türk sanat üslübuna ait ol
makla beraber aralarında barak üslüp
tan gelen ilhamla yapılmış motifler de 
vardır. 

AYASOFYA 

Ayasofya Sad ı rvanı 

Büyük bir itina ile inşa edilerek süsle
nen bu şadırvanın göz kamaştırıcı güzel
liği , XVIII. yüzyılın ikinci yarısına, belki de 
sonlarına ait bir bekçi destanında övül
müştür. On beş dörtlük halindeki bu 
destanda, "Hayratını nür eyledi 1 Alemi 
mesrür eyledi 1 Ayasofya Camii'ni 1 Ye
niden ma'mür eyledi" denilerek Sultan 
I. Mahmud anıldıktan sonra şadırvanın 
güzelliği, "Bin konak yerden sayılır 1 Her 
gören ona kapılır 1 Böyle bir ra'na şa

dırvan 1 Ne yapılmış ne yapılır" mısrala
rı ile övülmektedir. 

Ayasofya Şadırvanı, başlı başına bir 
sanat abidesi olarak Osmanlı devri Türk 
sanatında en büyük ve en ihtişamlı tek 
şadırvan örneğidir. 
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AYASOFYA CAMii 

Benefşe Kalesi'nde 
Kanuni tarafından Fethiye adıyla 

kiliseden çevrilen cami. 
_j 

Mora'nın güney ucundaki üç yarıma
dadan en doğudakinin doğu kıyısında 

olan Monembasia şehri ve kalesi 1248'
de Bizans 'tan Latinler'in eline geçmiş, 
1460'tan 1464 'e kadar pa pa nın. 1464 ile 
1540 yılları arasında da Venedik'in ida
resinde kalmıştır. Kanüni Sultan Süley
man zamanında fethedilen kale 1687'
de Morasini idaresindeki Venedikliler 
tarafından yeniden ele geçirilmişse de 
1715 'te tekrar Türk idaresine geçmiş, 
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AVASOFVA 

bl müderris olarak tayin edildiğinden 

cami de halk arasında Halebi Camii adıy
la tanınmıştır. Hibrl Abdurrahman Efen
di Enisü '1-müsiimirin adlı eserinde bu 
camiyi şu şekilde tarif eder : "Halen kili
se tarzında dört kemer üstünde bir kub
besi vardır. Zahir budur ki, bu şehirde 
ibtida cuma namazı bu camide kılınıp 

bundan kadim bir mabed olmaya. Hale
bl namıyla şöhretine sebep, zaman-ı sa
bıkta medresesine Halebi denmekle ma-

Mora yarımadasında Benefse IMonembasial Ayasofya Camii ruf bir kirnesne müderris olmasıdır. Mi
naresi yoktur. Bir köşesinde ahşaptan 
bir me'zene bina etmişlerdir." Hibrl Efen
di'nin kaydettiğine göre burası Edirne 
fethinden beri cami olmakla beraber 

bu ikinci Osmanlı devri de bir asır ka
dar sürmüştür. Türkler tarafından Be
nefşe (Menekşe) adıyla tanınan Monem
basia'da XVII. yüzyılda Evliya Çelebi ka
le içinde iki cami gördüğünü bildirmek
tedir. Bunlardan biri Fethiye Camii olup 
Kanuni Sultan Süleyman vakfı olarak ki
liseden çevrilmiştir. Diğeri ise kale kapı
sının iç tarafında Derviş Mehmed Ağa 
(Paşa ?) adına yapılmış kiremit örtülü kü
çük bir cami veya mesciddir. Fethiye Ca
mii, Monembasia Ayasafyası olarak tanı
nan yapıdır. Bu, Bizans sanatında "se
kiz destekli tip"te büyükçe bir kilisedir. 
Cami olarak kullanıldığında güney tara
fındaki yan duvarının ortasına bir mih
rap nişi yapılmak suretiyle bina kıble is
tikametine çevrilmişti. Mora Yunan ayak
lanması ( 1821-1827) ile kaybed il dikten 
sonra Ayasofya Camii de tekrar kiliseye 
çevrilmiştir. 
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AYASOFYA CAMii 

Edirne'de 
Kaleiçi'nde geçen yüzyıla kadar 
Ayasofya adıyla tanınan cami. 

_j 

Bizans devrindeki adı bilinmeyen ya
pıya şehrin en büyük kilisesi olduğun
dan Ayasofya adının yakıştırılmış olma
sı da mümkündür. Edirne fethedildiğin
de (ı 362) adet olduğu üzere şehrin bu 
en büyük kilisesi ı. Murad Hüdavendi
gar ' ın emriyle cami haline getirilmiştir. 
ll. Murad zamanında (1421-1451) cami
nin yanına bir medrese inşa edilmiş, bu
raya Siraceddin Mehmed b. ömer Hale-
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masrafı Yıldırım Bayezid evkafından kar
şılanıyordu . Edirne tarihi hakkında et
raflı bilgiler toplamış olan Ahmed Badl 
Efendi de Riydz-ı Belde-i Edirne adlı 
eserinde Hibrl Efendi'nin yazdıklarını ay
nen tekrarlamıştır. 

Edirne'de çok büyük tahribat yapan 
1165 ( 1752) zelzelesinde harap olan Aya
sofya bundan sonra tamir edilmediğin
den gitgide yıkılınaya yüz tutmuş ve ni
hayet 1899'da kubbesi çökmüştür. XIX. 
yüzyıl sonlarında henüz ayakta kalabi
len kısımları da malzemesinden fayda
lanılmak üzere yıktırılmış , 1902'de ise 
son harabesi ortadan kaldırılmıştır. Os
man Nuri Peremeci'ye göre Ayasofya Ka
leiçi'nde, Keçeciler Kapısı yolu üstünde 
imiş. 

Ayasofya ile, Fatih Sultan Mehmed ta
rafından eski bir kilisenin yerinde yap
tırılan iki payeli ve altı kubbeli, istanbul 
Edirnekapı'daki Atik Ali Paşa Camii'nin 
benzeri olan Kilise Camii ayrı iki binadır. 
Edirne'deki mimari eserler hakkında de-
ğerli araştırmaları bulunan Rifat Osman 
Bey bu iki camiyi karıştırmıştır . Edirne'yi 
4 Ekim 187S'te ziyaret eden Fransız mi
marlık tarihi uzmanı A. Choisy, Ayasofya'
nın bir planını çizip yayımlamıştır. 1888'
de Edirne'de Rus konsolosu olan O. Lec
hine de bu harap mabedin bir fotoğra
fını çekmiş ve bunu Bulgar konsolosu 
P. Mateev'e vermiştir. Bu iki belgenin 
yardımıyla, 1752'ye kadar Ayasofya Ca
mii olarak kullanılan eski kilisenin tuğ
ladan inşa edilmiş büyük bir yapı oldu
ğu ve esasında dört yapraklı yonca biçi
minde bir planı bulunduğu anlaşılmak
tadır. Bizans'ın geç devirlerinde ortada
ki ana mekan takviye edilerek bunun 
üstü yüksek kasnaklı bir kubbe ile ör
tülmüştü. 1888' de çekilen fotoğrafta bu 
kubbenin bir kısmının henüz durduğu 
görülmektedir. 

Edirne Ayasofya Camii'nin y ı kılmadan önceki ha li 
(Semavi Eyice arşivi) 
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AYASOFYA CAMii 
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Edirne'nin Enez ilçesinde 

L kiliseden çevrilen cami. _j 

Türk- Yunan sınırı yakınında, Meriç'in 
denize döküldüğü yerde bulunan Enez il
çesinde Fatih Camii adıyla bilinen, bazan 
da Ayasofya olarak adlandırılan bu cami 
kale içindedir. Bizans devrinde önemli 
bir liman şehri olan Enez 13SS'te Ceno
va idaresine geçmiş ve Gattelusi ailesi 
tarafından idare edilmişti. Fatih Sultan 
Mehmed 'in donanma kumandanı Has 
Yunus Bey tarafından 14SS'te fethedi
len Enez'deki büyük kilise Fatih vakfı 
olarak camiye çevrilmiştir. XVIII. yüzyıl 

başlarında çok harap durumda olan ca
mi, 1122 ( 171 O) tarihli bir kayıttan öğ
renildiğine göre (BA, MAD, nr. 3882, s. 
255) büyük bir tamir görmüştür. Bu ka
yıtta, "inoz (Enez) Kalesi dahilinde vaki, 
merhum ve mağfur Ebü'l-feth Sultan 
Mehmed Han'ın bina eylediği cami-i şe
rif mürür-ı eyyam ile haraba müşrif ve 
eşedd-i ihtiyaç ile tamire muhtaç olmak
la ... " denilmektedir. Son yıllarda yeni
den çok harap duruma giren ve duvar
ları tehlikeli şekilde çatiayan caminin ri-


