
si'nin 198 talebeyi barındırdığı öğrenilir 
ki buradan da istanbul'un en kalabalık 
medresesi olduğu anlaşılmaktadır . 

Ayasafya-yı Kebir Medresesi olarak da 
anılan yapı, Şeyhülislam Hayri Efendi'nin 
meşihatı zamanında başlatılan medrese
lerin ıslahı çalışmalarıyla istanbul med
reselerinin "Darü'l-hilafeti'l-aliyye med
reseleri" adıyla tanzim edilmesi sırasında 
bu düzenlemeye göre tali kısm-ı ewelin 
2. sınıfiarına tahsis edilmiştir. ROmi 1330 
l1915l yılında yapılan ve istanbul Müftülü
ğü Şer'I Siciller Arşivi'nde bulunan Ders 
Vekô.leti Medrese ve Müderris Defte
ri'ndeki bu tesbitte medresenin alt ka
tında on dört, üst katında on sekiz olmak 
üzere büyüklü küçüklü otuz iki odası. 
her iki katta helası. genişçe bir avlusu 
ile ortasında bir şadırvanı. gusülhane ve 
çamaşırlığı bulunduğu, içinde 1 03 ta le
be oturmasına rağmen burada 80-90 
talebenin barınabiieceği belirtilmiştir. 

Ayasofya Medresesi 1924 yılına kadar 
bu şekilde kullanıldıktan sonra istanbul 
Belediyesi'nce öksüzler yurdu haline ge
tirilmiş, 1934'te Ayasofya Camii'nin Va
kıflar idaresi'nden alınarak Müzeler Ge
nel Müdürlüğü'ne devredilmesinden son
ra kısa bir süre daha yurt olarak kullanıl
mış, 1935 yılında boşaltılmıştır. Bu tarih
te Ayasofya'nın etrafını açmak gayesi ve 
mevcut medrese binasının "eski eser" 
özelliğinde olmadığı gerekçesiyle Müzeler 
idaresi tarafından tamamen yıktırılmış
tır. Bu yanlış davranış o zamandan be
ri sık sık tenkide uğramıştır. 1985-1986 
yıllarında medrese arsasındaki toprak ve 
moloz yığını kaldırılmış ve binanın te
melleri bulunmuştur. Bu temel kalıntı
ları üzerine medrese binasının yeniden 
yapılarak buranın Ayasofya Müzesi ida
re bölümüne tahsisi düşünülmüş ise de 
bugüne kadar henüz bir çalışmaya giri
şilmemiştir. 

Ayasofya Medresesi, C. Gurlitt (ö 1938) 

tarafından yayımlanan tam doğru olma-
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yan plandan öğrenildiğine göre caminin 
kuzey tarafında , kuzeybatı köşedeki mi
nare ile buradaki yan giriş dehlizine bi
tişik bir yapı idi. Ortada taş döşeli re
vaklı büyük bir avlu ile bir şadırvan bu
lunuyordu. A. Süheyl Ünver ve E. Hakkı 
Ayverdi tarafından yayımlanan planlar 
ise Gurlitt'in ana çizgilerine uymamak
tadır. Bu planlara göre Ayasofya Med
resesi iki bölümlüdür. Büyük bölümle 
cami duvarı arasında, yine ortasında re
vaklı bir avlu olan daha ufak ölçülerde 
küçük bölüm bulunmaktadır. E. Hakkı 
Ayverdi tarafından verilen hücre sayısı 
ise yine kendisi tarafından yayımlanan 
plana uymamaktadır. 

Mevcut fotoğrafiara göre gerek alt 
gerekse üst katta avlu revaklarındaki 

payeler ahşaptı ve bunların üzerlerinde 
de yayvan yay biçimi kemerler vardı. Ya
pının cephesi XIX. yüzyılın binalarında 

görülen ve medrese mimarisi ile hiçbir 
bağlantısı olmayan Tanzimat üslObunu 
aksettiriyordu. Dar badrum pencerele
rinin üstünde iki sıra halinde, yarım yu
varlak kemerli ve medreselerde alışıl

mamış derecede büyük pencereler sıra
lanmıştı. Ayasofya Külliyesi'nin bir par
çasını teşkil eden ve istanbul'un ilk kül
tür müessesesi olan Ayasofya Medrese
si'nin yok olması tarih bakımından bü
yük bir kayıptır. 

Ayasofya'nın kuzey tarafında, Alemdar 
Yokuşu kenarındaki Mimar Sinan yapısı 
medreseye de genellikle Ayasofya Med
resesi denilmekte ise de bu Darüssaa
de ağası Cafer Ağa Medresesi olup So
ğukçeşme Medresesi adıyla da tanınmış
tır ve Ayasofya Külliyesi'ne ait değildir. 
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AYASOFYA MUVAKKİTHANESİ. Ayasofya 
Camii etrafında Türkler'in inşa ettiği kül
liye parçalarından biri olarak saatierin 
muhafazası için yapılmıştır. Bizans dev
rinde Ayasofya'nın güneybatı köşesinde 
zamanı gösteren ve mekanik olarak ça
lışmak suretiyle her saat başını içinden 
bir kuklanın çıkmasıyla belirten bir saat 
(horologion) vardı. Böyle bir saatin min
yatür resmi. ismail b. Rezzaz ei-Ceze
ri'nin Kitô.bü'l-lfiyel adlı eserinde (bk 
TSMK. 111. Ahmed. nr. 34 72. vr. 5b; Süley
maniye Ktp., Ayasofya, nr. 3606) yer al
maktadır. Ancak bu saatin ne zamana 
kadar kullanıldığı bilinmemektedir. 

istanbul'un fethinden sonra şehrin ulu
camii durumuna gelen Ayasofya'da na
maz vakitlerinin düzenli şekilde tesbit 
edilebilmesi için muvakkitlerin nezare
tinde saatierin korunacağı başlı başına 
bir bina. bir muvakkithane yapılması an
cak geçen yüzyılın içlerinde düşünülmüş
tür. Ayasofya Camii'nin daha eskiden de 
bir muvakkithanesi olup olmadığı bilin
memektedir. Günümüzde görülen mOs
takil yapı Sultan Abdülmecid zamanın
da, Ayasofya'nın Fossati kardeşler tara
fından 1846-1849 yıllarındaki büyük ta
miri bittikten birkaç yıl sonra inşa edil
miştir. Bu hususta 27 Safer 1270 (29 
Kasım 1853) tarihli bir belge (BA. Mecl is-i 
Vala. nr. 13152). Ayasafya-yı Kebir Ca
mii'nin Şekerci Kapısı bitişiğİndeki mu
vakkithanenin müteahhit Mısırlı Yani Kal
fa nezaretinde yapıldığını ve inşa için 
harcanan parayı bildirmektedir. Süheyl 
ünver bir yazısında. kaynağını belirtmek
sizin, Sultan Abdülmecid'in Ayasofya Mu
vakkithanesi'nde iftar yaptığını kayde
der. 

Fossati'lerin, şimdi Güney İsviçre'nin 
Bellinzona şehri arşivinde muhafaza edi
len evrakı arasında, bu muvakkithane
nin "Vakit Odası" kaydı ile projeleri bu
lunmaktadır. Fakat bu projeler bugün 
mevcut bina ile karşılaştırıldığında ara
da farklılıklar olduğu dikkati çeker. Cad-
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de cephesinde pencere kemerleri ara
sındaki madalyonlar. kemer başlangıcı 
hizasındaki silme. saçak kenarında sıra
lanan tomurcuklar. kubbe kasnağında
ki saat ile yuvarlak pencereler ve niha
yet kubbenin tepesindeki çıkıntı binada 
mevcut değildir. Böylece muvakkithane
nin Fossati'nin çizimine göre daha sade 
ve gösterişsiz bir biçimde inşa edildiği 
anlaşılmaktadır. 

Ayasofya Muvakkithanesi, meydandan 
şadırvan avlusuna geçit veren yan kapı
nın hemen iç tarafında olup cephesi ya
ya kaldırımı üstündedir. Kare planlı olan 
bu kagir yapının cami tarafında bir ka
pısı vardır. Diğer üç cephede ise demir 
parmaklıklı üçer pencere içeriyi aydınla
tır. Ortada bir daire halinde sekiz sütun 
sıralanı r. Bunların üstünde, sekizgen bi
çimli kasnağında dört pencere bulunan 
bir kubbe yükselir. Kubbe ve etrafında
ki dehlizin çatısı kurşun kaplıdır. Tam 
ortada, profilli bir mermer ayak üstün
de, son yıllarda kırılmış olan yekpare ka
lın mermerden yuvarlak bir masa bulun
maktaydı. Ayasofya Camii müzeye dö
nüştürüldüğünde muvakkithanenin için
deki yazı levhaları ile bazıları çok değer
li olan saatler de dağıtılmıştır. Muvak
kithane müzenin bürosu haline getiril
diği sırada içine mimari ifadeyi bozan 
bazı bölümler yapılmıştı r. 

. Ayasofya Muvakkithanesi, bu çeşit ya
pıların içinde en gösterişli olanlardan bi
r idir. Hepsi de XIX. yüzyılda yapılan mu
vakkithanelerden Tophane'de Nusreti
ye, Üsküdar'da Selimiye ve Daimabahçe 
camilerinin muvakkithaneleri gerek dış 
mimarileri gerekse süslemeleri bakımın 

dan Ayasofya'daki gibi iddialıdırlar. Türk 
devri boyunca beş yüzyıl İstanbuFun en 
önemli ibadet yeri olan Ayasofya'nın Türk 
devrine ait eklerini de değerlendirmek 

ve onları ilk yapılış gayelerine uygun bir 
biçimde teşhi re açmak, bunun için Aya
sofya Muvakkithanesi'ni ilk yapıldığı ve 
uzun yıllar kullanıldığı gibi saatleri, du
varlarını süsleyen vakit ve saat ile ilgili 
yazı levhaları ve diğer eşyası ile döşeyip 
tek Türk muvakkithanesi örneği olarak 
yaşatmak, Türk kültür mirasının tanıtıl
ması bakımından önem taşımaktadı r. 
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AYASOFYA SEBİLLERİ. Ayasofya'ya kom
ŞU olan ve onun cami olarak vakfedil
mesinden çok sonra yapılmış iki sebil 
binası vardır. Bunlardan birincisi cami
nin dış avlu duvarının güneybatı köşe
sinde bulunmaktadır. Hangi tarihte ve 
kimin tarafından vakfedildiğine dair bir 
kayıt yoktur. İzzet Kumbaracılar bu se
bilin. uzun zaman buranın sebilciliğinde 
bulunan İsmail Hakkı adındaki kişide 
görülen vakıfnameden , Sultan İbrahim 
( 1640- 1648) tarafından yaptınldığının öğ
renildiğini haber verirse de bu vakfiye 
yayımianmadığı için doğruluk derecesi 
bilinmemektedir. Sultan İbrahim döne 
minde hassa başmimarı Koca Kasım Ağa 
olduğuna göre, sebil eğer gerçekten bu 
padişah tarafından yaptınldı ise bu mi
marın eseri olmasına ihtimal verilebilir. 
Uzun süre boş duran bu küçük hayır bi
nası , 1960'lı yılla rda Belediye Zabıtası 

Turizm Merkezi olarak kullanılmış, da
ha sonra da büfe olarak kiraya veril
miştir. 

Ayasofya Sebili mermerden yapılmış 
bir köşe sebilidir. Cadde seviyesinin yük
seltilmesi sonunda gerçek nisbetlerini 
bozacak biçimde çukurda kalmakla bir
likte klasik dönem Türk sanatının sade 
ve zarif ölçü ve özelliklerine sahiptir. 
Dört penceresinin altında üçer tane tas 
verme gözü vardır. Üzeri geniş ahşap bir 
saçak ve kurşun kaplı bir kubbe ile ör
tülüdür. Batı tarafından mermer çerçe
veli demir kanatlı bir kapı içeriye girişi 
sağlar. Kubbenin tepesinde taştan bir 
alem vardır. İçinde Bizans devrine ait ol
duğu dış yüzündeki kabartma süsleme
den anlaşılan mermerden oyulmuş bir 
tekne bulunmaktadır. 

Ayasofya'daki ikinci sebil avlunun için
de, güney tarafındaki yan girişin başında
dır. Bizans döneminde olduğu gibi Türk 
döneminde de camiye ana giriş olarak 
kullanılan ve son yıllarda bu fonksiyonu 
artık sona eren bu önemli geçit yerinin 
köşesinde bulunan sebil doksan derece-

lik bir köşe halindedir ve kimin tarafın
dan yaptınld ı ğı bilinmeyen, mimari üs
lübundan dolayı XVIII. yüzyıla tarihleneo 
bir eserdir. Ancak bu yüzyıl içinde Aya
sofya 'da Sultan ı. Mahmud tarafından 
1740-1742 yıllarında yapılan ilaveterin 
zengin işçiliği bu sebilde yoktur. Bu ba
kımdan onun ı. Mahmud devri ilavele
rinden olması ihtimali zayıftır. 1950'1er
de müdür makamı, sonra da personel 
bürosu olarak kullanılmıştır. 

Ayasofya'nın bu ikinci sebili tamamen 
mermer kaplı olup dikdörtgen biçimli iki 
penceresi vardır. Bu pencerelerden biri
ne üç basamaklı bir merdivenle ulaşılır. 
Bu pencerenin önündeki yüksek seki. 
mermer sütunlara dayanan bir saçakla 
korunmuştur. Saçak geriye doğru uza
narak sebilin yanında sıralanan abdest 
musluklarını da örtmektedir. 
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AYASOFYA SIBYAN MEKTEBİ. Sultan l. 
Mahmud tarafından inşa ettirilen şadır
van. kütüphane ve aşhane- imaret ile bir
likte 1155 ( 1742) yılına doğru yaptırıl
mıştır. Üzerinde kesin inşa tarihini bil
diren bir kitabe yoktur. Ancak eski bir 
destanda şadırvanın güzelliği övülürken 
beraberinde sıbyan mektebinin de adı 

geçmektedir : " Bahtı müsait. kevkeb gi
bi 1 Su kandırır çeşme gibi 1 Hem yanı
na kıldı bina 1 Sıbyan nazik mektebi 11 
Misli yok devran içinde 1 Su çağlar her 
an içinde 1 Talim için dolu sıbyan 1 Mek
teb -i irfan içinde" . 

Müstakil bir bina olarak Ayasofya'nın 
güneybatı tarafındaki avluda yaptırılan 
sıbyan mektebi, muntazam taş ve tuğla 
sıraları halinde yapılmış küçük ve zarif 
bir binadır. Bu çeşit mekteplerin çoğun
da görüldüğü gibi iki katlı olarak inşa 
edilmiştir. Alt zemin katının yarısı iki ke
merle dışarı açılan bir mekan halinde
dir. Bugün camekanla dışarısı ile bağ
lantısı kesilmiş olan bu mekanın hangi 
gaye ile yapıldığı bilinmemektedir. An
cak son devirde burası kahvehane ola
rak kullanılıyordu. Zemin katın diğer 

yarısı bewab odası olmalıdır. Taş mer
divenle ulaşılan yukarı kat kare bir me
kan olup üç cephesinde üçer pencere 
ile bol ışık almaktadır. Üstü. kasnağın-


