
AYASOFYA 

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-



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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