B ~ BL ~ YOGRAFY A
Mango, Cyril, Materials for the St dy of the Mosaics of St. Sophia
al Istanbul (Istanbul'da Ayasofya'n~n mozaiklerinin incelenmesi için malzeme)
The Dombarton Oaks Studies, 8, Washington— The Dumbarton
Oaks Research Library and Collection-Trustees for Harvard University, 1962, büyük boy, xvn - 145 sahife, metin d~~~~Iv diagram,
118 resim, ciltli, fiat~~to Dolar.
Amerika'da Bizans ara~t~rmalar~~ ile u~ra~an Dumbarton Oaks tesisinin Ara~t~rmalar (Studies) serisinin sekizinci cildi olarak yay~nlanan bu güzel bask~l~~büyük
cilt, yeni nesil Bizantinisderinden Mango taraf~ndan haz~rlanm~~~ve y~llar boyu
toplam~§ oldu~u malzemeyi kendisine vasiyet etmi~~olan Ernest Mamboury (18781953) nin hat~ras~na ithal oltumn~~tur 2. Mango'nun bu kitab~~Ayasofya mozaiklerinin Fetihden sonraki tarihi hakk~ndad~r. Yazar~n önsözünde belirtti~i üzere, ilk
gayesi, 1847-1849 Ayasofya'da büyük ölçüde tarnirler yapan Isviçreli mimar Fossati'ler hakk~nda bir ara~t~rma tertiplemek iken, konuyu daha geni~letmesi sonunda,
Ayasofya mozaiklerinin 1453' den sonraki encam~n~~ortaya koyan bu büyük ara~t~rma meydana ç~km~~t~r. Kitap, bir giri~i (s. 3-6) takip eden iki büyük k~s~mdan
(s. 7-22, ile s. 23-92) ve bir neticeden (s. 93-104) ibarettir. Ayr~ca iki ek (s. 105-116,
ile s. 117-140) bu önemli ara~t~rmay~~tamamlamaktad~r. Resimlerin men~eini gösteren etrafl~~bir liste ile bir indeks, kitab~~daha kullan~~l~~hale getirmektedir.
Giri~'de Sultan Abdülmecid (1839-1861) devrinde 1847-1849 y~llar~nda Ayasofya'da yap~lan büyük tamirin ana hatlar~~belirtildikten sonra, bu i~i idare eden
Isviçreli mimar Ga,spare Fossati'nin binan~n duvarlarmda, tonoz ve kubbelerinde
kar~~la~t~~~~birçok mozaiklerin resimlerini çizdi~i ve ilk dü~üncesinin bunlar~~ bir album halinde yarnlamak oldu~u ortaya kont~lmaktad~r. Gaspare Fossati'nin Aya
Sojia Constantinople, as Recently Restored by Order of H. M. the Sultan Abdul Medjid ba~l~~~~
alt~nda Londra'da 1852' de bas~lm~~, içinde buytik boyda renkli, litografya 25 levha
bulunan bir albumu oldu~u bilinir. Fakat Ayasofya'n~n tamirden sonraki iç ve d~~~
görü~ünü, hatta çevresini tasvir eden renkli levhalarda bu eski kilisenin mozaiklerine
ait tek bir resim dahi görülmez. Buna kar~~l~k, Ayasofya'da tamir i~leri yap~ld~~~~s~rada Istanbul'a gelen Prusyal~~mimar W. Salzenberg2 bu ~ehirde kald~~~~be~~ay içinde, Ayasofya'da da çal~~mak imkan~n~~ bulmu~~ve bu arada Fossati taraf ~ndan buliman mozaiklerin de resimlerini çizerek bunlar~~ k~smen, Alt-christliche Baudenkmale
von Constantinopel vom V. bis X11. jahrhundert adl~~büyük kitab~nda, Berlin'de 1855'de
Bu hususda bk. S. Eyice, Ernest Mambowy 1878-1953, "Belleten" XVII (1953)
393-411.
I Salzenberg ve eseri hakk~nda bk. a~a~~da s. 631 ve not 17.

774

BIBL~YOGRAFYA

bast~rm~~t~rs. Gaspare'nin ölümünden çok sonra, karde~i Giuseppe Fossati, Torino'da tertiplenen bir mimarl~k sergisi münasebeti ile vaktiyle bulunmu~~olan mozaiklerin bir listesini, resimsiz olarak ince bir katalog halinde Rilievi storico-artistici sulla
architettura bizantina dal IV al XV e Jino al XIX secolo ad~~ alt~nda 189o'da Milâno'da
bast~rtm~~t~r. Halbuki Ayasofya'n~n vaktiyle Fossati taraf~ndan görülen mozaiklerine
dair birçok desenin mevcut oldu~u biliniyor ve bunlar~n ortaya ç~kar~lmas~~temenni
ediliyordu. Nihayet ipucu yakalanm~~, bu resimler ile birlikte Fossati karde~lerin
toplad~ klar~~çe~itli vesikalar~ n, ayn~~ailenin torunlar~n~n elinde, güney Isviçre'de çok
ufak bir kasaba olan Morcote'de bulundu~u anla~~lm~~~ve tam otuzbir karton dolduran bu ar~iv, 1935 ve 1954 y~llar~nda Bellinzona Kantonu ar~ivi (Archivo Cantonale
di Bellinzona) taraf ~ndan sat~n al~nm~~ t~r. Içinde özel mektuplardan, bina projelerine, eski foto~raflardan pasaport ve gazete kupürlerine ve hatta hayli gerilere inen
Fossati ailesine dair vesikalara kadar her~eye rastlanan bu ar~ivde Ayasofya mozaiklerinin renkli resimleri de bulunmaktad~ r. Fakat Fossati'nin bütün metrükk~n~n
bu ar~ivde olmad~~~~bir vâk~ad~ r. Nitekim Torino'da Prof. Tito Lacchia'n~ n da elinde
bir tak~m desenler oldu~u bilinmektedir (res. 23 ve ~~ o2). Mango bu durum kar~~s~nda daha bir tak~m eskizlerin bulunabilece~ine ihtimal vermektedir. Fossati ve
resimleri hakk~nda etrafl~~ bir etud Prof. Lacchia taraf ~ ndan daha 1943'de yay~nland~ktan ba~ka° Th. Whittemore da Ayasofya mozaikleri hakk~ndaki raporlar~ndan
üçüncüsünde Fossati ar~ivindeki resimlerden istifade etmi~tir. Uzun y~llar ilim alemi
Ayasofya mozaiklerini ancak Salzenberg'in resimleri sayesinde tan~ m~~~ve 1931'de
Th. Whittemore (1871-195o)'a bu mozaikleri temizlemek musaadesi verildikten
sonra da bunlar yeniden ortaya ç~ kar~lma~a ba~lanm~~ t~r. 1935' den itibaren Atatürk'ün emri ile müze haline getirilen Ayasofya'da bugüne kadar muhtelif yerlerde
birçok mozaik kompozisyon meydana ç~kar~ lm~~t~ r. Fossati'nin çizdi~i desenler iki
bak~mdan önem ta~~maktad~ r. Evvelâ, bunlar ara~t~ rmalara rehber vazifesi görmekte, binan~ n neresinde hangi mozai~in bulundu~unu bildirmektedir. Nitekim
3 Salzenberg'in bu albumu hakk~ nda bk. K. Krumbacher, Geschichte der byzantinisch~n Litteratur, Munchen 1897 2 , 1118; burada album hakk~nda çok geni~~bir
tahlil yaz~s~~ yay~nland~~~~ve Cassel taraf ~ ndan da cevap verildi~i belirtilmi~tir. J. von
Hammer, "Sitzungsberichte d. Wiener Akad." XV (1853) 348-360; P. Cassel, Aus
der Hagia Sophia, Erfurt 1856; ayr~ ca Ayasofya hakk~nda rusça bir yaz~~ da mevcuttur; "Rus Maarif Nezareti Dergisi" XLI (1844) böl. VII, 5-12.
Gaspare Fossati hakk~nda ilk defa etrafl~~ bir monografya haz~ rlama~~, Torino'da oturan Prof. Tito Lacchia dü~ünerek, Ikinci dünya harbi içinde hayli geni~~
bir etüd haz~rlam~~t~r. Evvelce, 1934 ve 1939 y~llar~nda, Italyan Turing Kulübü
dergisi olan "Le Vie del Mondo" da Fossati'ler hakk~ nda iki makalesi ç~ km~~~olan
Lacchia, Fossati'nin hayat~~ ve Istanbul'daki çal~~malar~~ hakk~ ndaki ara~t~rmas~m
önce, "Il Giornale di Politica e di Letteratura" n~n XXI. (1942) cildinde s. 283369'da yay~nlam~~, sonra da bunu / Fossati archit~tti del Sultano di Turchia ba~l~~~~ile
yüz sahifelik, resimli bir kitap halinde ayr~ca bast~ rtm~~t~ r. Lacchia'n~n son devir
Osmanl~~ mimarl~~~~tarihi bak~m~ndan çok önemli olan bu eseri, ne yaz~k ki tamamen
meçhul kalm~~ t~ r. Mango bu unutulmu~~kitab~~ da tan~ tmakla faydal~~ bir hizmette
bulunmaktad~ r.
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bu koca binan~ n belki en az ihtimal verilen, çok ücra bir kö~esinde, 1958'de Bizans
tarihinin çok ilgi çekici bir simas~~olan imparator Alexandros (yaln~z olarak 912913) un tam boy halindeki portresi, Bellinzona'deki Fossati ar~ivinin yard~m~~ ile
yeri bulunarak meydana ç~kar~lm~~t~r. Di~er taraftan Mango, vaktiyle Fossati'nin
gördü~ü ve resimlerini çizdi~i mozaiklerin hepsinin bugün mevcut olmad~klar~~kanaatindedir. Bunlar~n bir k~sm~ , 1894'de olan büyük depremde, Ayasofya'mn muhtelif yerlerinde s~valar döküldü~ünde mahvolmu~tur. Böylece Fossati ar~ivindeki
desenler, Ayasofya'mn kaybolan mozaiklerinin elimizde kalan son hât~raland~r.
~~te yazar, bu hususlar~~gözönünde tutarak bu desenler üzerinde çal~~ ma~~~dü~ünmü~tür. Fakat Mango kitab~n~~resimlendirirken, gene Ayasofya'n~n ~imdiye kadar
bilinmiyen ba~ka bir tak~ m desenlerinden de faydalanm~~t~r. Bunlar 1710-~~~y~llar~nda Istanbul'da ya~ayan ~sveçli mühendis Cornelius Loos (1686-1738) taraf ~ndan
çizilmi~~olup, ~ imdi Stockholm Milli müzesinde muhafaza edilmektedir.
Kitab~n birinci k~sm~~(s. 7-21), Fossati karde~ler, faaliyetleri, Ayasofya'da yapt~ klar~~ i~ler ve b~rakt~klar~~resimler hakk~ndad~ r. Burada Gaspare Trajano Fossati'nin ~sviçre'nin Ticino (Tessin) kantonunda, Morcote'de 7 ekim 1809' da do~du~u
ve ailenin eskidenberi mimar ve ressam yeti~tirdi~i ö~renilmektedir°. Mimarl~k
tahsilini Milano'da Brera Akademisinde yapan Gaspare, 833' de Rusya'da Petro'grad'a gitmi~tir. Bu s~rada Rusya'da birçok Italyan sanatkar~~çal~~~yordu. 1836 y~l~~
sonlar~ nda kendisine bir Rus pasaportu verilen Gaspare, ~stanburda bir Rus elçili~i
binas~~ in~a etmek üzere Türkiye'ye gönderilmi~~ve 1837 y~l~n~n 20 May~s günü Istanbul'a ayak basm~~t~r. Karde~i, 1822' de do~an Giuseppe de ona burada kat~lm~~ t~r. 1838 y~l~~temmuzunda ba~layan in~aat 1845'da aç~l~~~töreni yap~labilecek kadar
bitti, ve ~imdi Sovyet konsoloshanesi olarak kullan~lan bina bütün teferruat~~ile 1849
da tamamlanabildi. Fossati'nin Milano akademisinde ö~rendi~i ve Rusya'da geni~~
ölçüde tatbikini gördü~ü neo-klasik üsli~ p, bu devirde Istanbul'da Tanzimat cereyan~na paralel olarak Bat~l~la~ma sevdas~nda olan ~mparatorlukda, müsait bir çevre
bulmu~tu. Fossati'ler Osmanl~~devletinden sipari~ler almakta gecikmediler, böylece
bir k~sm~~in~a edilen bir k~sm~~ise taslak halinde kalan birçok resmi veya özel bina
projesi meydana getirdiler. Tatbik edilenler aras~nda Bab~ali'de bir Hazine-i Evrak
binas~, Posta-Telgraf Müdüriyeti, bir Askeri hastahane'den ba~ka birçok kö~k ve
konak, ile Galata'da bir katolik kilisesi say~ labilir °. Sarayburnu'nda yap~lmas~~ tasarlanan kocaman bir saray ise Mango'nun tabiriyle "çok ~ükür" (fortunately)
5 Thieme-Becker, Allgemeine Lexikon der bildenden Künstler, XII (1916) 238-240
de Fossati ailesine mensup sanatkârlar hakk~ nda tafsilât verilmi~tir.
6 Bu katolik kilisesi Galata'da S. Pietro e S. Paolo kilisesidir. Asl~nda ah~ap bir
bina iken çok harap bir hale gelmesi üzerine Comte de Pontois, Osmanl~~devletinden
gerekli izin alm~~, Sardunya kral~~da 15.000 Frank yard~mda bulunmu~~ve Fossati
taraf~ndan yap~lan bina ~ 84~ 'de büyük törenle aç~lm~~t~r, k~l. M. Belin, Histoire de
l'iglise Latine de Constantinople, Paris 1872, 94 vd.; E. Dallegio d'Allessio, Le couvent
et I'dglise des Sts. Pierre et Paul ~i Galata, ~stanbul 1943, 36; M. Is. Nomidis - A. M.
Schneider, Galata, ~stanbul 1944, 26, no. 13. Gaspare Fossati'nin, Istanbul'da yapt~~~~binalar~~imkân nisbetinde tesbite çal~~ arak, bu Isviçreli mimar~n Türkiye'deki
faaliyetini ortaya koyma~a gayret etmekteyiz. Bu hususda bk. a~a~~da not 29.
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ancak proje halinde kalm~~t~r. Fakat Fossati'nin Istanbul'daki en önemli eseri hiç
~üphesiz Ayasofya ile deniz aras~ndaki yamaçta kurulan Darülfünun yâni Universite
binas~d~ r. Sonralar~~Maliye, Adliye, Evkaf nezaretleri ve Osmanl~~ meclisi olan bu
bina, Istanbul adliyesi oldu~u s~ rada, 3 Aral~ k 1933'de yanm~~, az sonra da ortadan
kald~ r~lm~~t~r. Keçecizade Fuad Pa~a'n~n emri ile, bina daha tamamlanmadan 1863
y~l~nda derslere Dervi~~Pa~a'n~n 300 dinleyici önünde verdi~i fizik dersi ile ba~lanm~~t~. Fakat bir tak~m hücumlara maruz kalan ilk Darülfünun iki sene sonra kapanmak zorunda kalm~~t~r 7 .
Fossati karde~ler, 1858 y~l~~ sonlar~na do~ru, bilinmiyen bir sebebden Istanbul'u
terkederek, Isviçre'ye Morcote'ye dönnui~lerdir. Giuseppe, 1865'de vukua gelen
büyük yang~ndan sonra Istanbul'un harap olan Çemberlita~~bölgesini ve bu an~t~ n
imar~~ için Mango'ya göre a~~r~~ çirkin (remarkable ugliness) bir proje yapm~~, ayr~ca
bir Italyan elçilik binas~~ tasar~s~~ da çizmi~tir. Tanzimat devri türk üslubunda dü~edikleri bir havuzlu salonu olan evlerinde ya~~yan iki karde~ten büyü~ü Gaspare 5
eylül 1883' de, Giuseppe ise 1891 ~ubat~nda Morcote'de ölmü~lerdirs.
Yazar bundan sonra Fossati'lerin Ayasofya'daki çal~~malar~ n~~ ele almaktad~r.
Bu tarihi eserin durumu, 19. yüzy~l ilk yar~s~~ içlerinde pek iyi de~ildi. Frans~z mimari
Charles Texier'nin 1834' de, Rus mimari Nikolaj Efimov'un 1835' de rölövelerini
çizdikleri Ayasofya'n~n Sultan Abdülmecid'in emri ile tamiri 1846 y~l~ nda Gaspare Fossati'ye tevdi edildi. Yap~lacak i~ler hakk~nda frans~zca olarak yazd~~~~bir raporda Fossati, kendisinden 30-35 y~l kadar önce Sultan II. Mahmud devrinde bir
kasap ba~~~(?) taraf ~ndan yap~lan kötü bir tamirden bahsetmektedir (raporun metni
için bk. s. 113). Ayasofya'n~n bu tamiri acaba H. 1224 (-1809) da yap~larak bir buçuk ay süren ve 800 kese akçeye mal olan tamir midir? Mango bu meseleyi incelememektedir. Ancak böyle bir tamir Türk kaynaklar~ndan Cabi Sait Efendi'nin elCevdet Pa~a, Tezâkir (yay~ nl~yan, Cavid Baysun), Ankara 1953, I, I3'de
Darülfünun'un kurulu~u ve binas~n~n uzun y~llar bitmeyi~ine k~saca temas edilmi~tir; Osman Ergin, Türkiye Maarif tarihi, Istanbul 1940, II, 453 ved. Yazar~n not
halinde bildirdi~ine göre, in~aat yirmi y~l sürmü~~ve mimara da ölünceye kadar
ayda ~ oo alt~n liral~k maa~~ba~lanm~~ t~r. Altta 36, orta katta 45, üst katta 49 odas~~
olan bu Darülfunun'un in~as~, 27 Recep 1262 (=1845) tarihli resmi tebli~in te~viki
üzerine kararla~m~~~ve ilk dersler konferans halinde 1863 de verilmi~tir. Bir orta okul
seviyesinde oldu~u anla~~ lan bu ilk Darülfünun çok k~sa ön~ürlti olmu~tur. Ayr~ca
bk. Cemil Bilsel, Istanbul Üniversitesi tarihi, Istanbul 1943, 12 vd; S. Eyice, Bir y~ldönümü münasebetiyle Türkiye'de Üniversite, "Türk Kültürü" say~~ 15 (1964) 12-17.
8 Gaspare Fossati'nin bir portresi ile Türk stilindeki (!) evini gösteren bir resim
Ulya Vogt-Göknil, Ein Tessiner als Hofarchitekt des türkischen Sultans, "Du, Kulturelle
Monatsschrift" 19. y~l, Haziran 1959, 49, 56'da yay~nlanm~~t~r. Bu makaledeki
Hof architek t (Hassa-mimar~ ) terimi üzerinde münaka~a edilebilir. Zira bu
s~rada hakiki Hassa mimar~~durumunda olan Balyan ailesi vard~. Balyan ailesi hakk~nda bk. Vte Alfred de Caston, Le grand mouvern~nt architectural dans l'empire ottoman...
les "Balian", "Revue de Constantinople" I ( 1875) 395-421: ayr~ca bk. Istanbul
Ansiklopedisi, Istanbul 1962, BALYAN maddesi. Bu s~ rada Karabet Balyan Kalfa
(öl. 1866) n~n ba~mimar oldu~u bilinmektedir; ayr~ca bk. not ~~o.
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yazma Vekayinâme'sinden ö~renilmektedir 9. Ayn~~ tamir hakk~nda devrin ~airlerinden
Ayni ile Enderunlu Vas~f birer tarih kasidesi yazm~~lard~ r. Mango, Fossati'nin raporunda bahsi geçen bu tamir hakk~nda ba~ka yerde bilgiye rastlamad~~~n~~ yazmakta
ise de, bu tamir 18o9'daki ile ayn~~ oldu~u takdirde Türk kaynaklar~nda hayli bilgi
bulundu~unu i~aret edebiliriz. Abdülmecid devrinde evvela 2600 keselik bir meremet
tamiri dü~ünülmü~~iken, 1847 nisan~nda ç~kan bir irade ile tamirin daha geni~~ölçüde
yap~lmas~~ kararla~t~ r~lm~~~ ve masraf ~n, çocuksuz öldü~ü için serveti beytülmale
kalan Seyh'ül-Islam Mekkizâde Mustafa As~m Efendi'nin b~rakt~~~~paralardan kar~~lanmas~~ uygun görülmü~tür. Mango bunu ~~o.000 kese olarak göstermektedir.
Yazar~n göremedi~i kaynaklardan Lütf I tarihi, bu hususa i~aret etmekle beraber
muayyen bir miktar göstermemektedir ". Sekiz yüz i~çinin çal~~t~~~~bu tamirde,
binan~n yap~s~~takviye edildikten ba~ka, iç ve d~~~tezyinat~n yenilenmi~~ve yeni baz~~
parçalar ilave edilmi~tir. Bu üç i~~grubundan ilkinde, Fossati galerideki 12 sütunu
düzeltmi~, bunun için de yana yatm~~~sütunlar~n kaidelerini k~rarak ç~kartm~~, gövdeyi düzelttikten sonra yerlerine yeni kaideler yerle~tirmi~tir. Fossati ad~~geçen raporunda, bask~ya sebep olan iki yan kemerin tazyi~ini önlemek için bunlar~n demirle
ba~lanmas~ n~~ teklif etmekte ise de Mango bu güç i~in yap~l~p yap~lmad~~~n~~tesbit
edemedi~ini aç~klamaktad~r. Kubbedeki büyük çatlaklar~~ (içinde bir insan s~~acak
kadar olanlar~~ bulundu~u vaktiyle iddia edilmi~ti!) kapat~larak kubbe iki zincirle
d~~tan gerilmi~tir. Ayr~ca yanlardaki dört büyük takviye payandas~~kuvvetlendirilmi~tir. Iç tezyinatta yap~lan i~lere gelince, duvardaki renkli mermer kaplamalar~n
eksikleri alç~dan tamamlanm~~, ve bunlar temizlenerek yeniden cilalanm~~~ve III.
Ahmed devrinde tak~lan me~hur büyük top kandil kald~r~lm~~ t~r. Ba~lang~çta mozaiklerin temizlenmesi bahis konusu de~ildi. Fakat Fossati ilk mozai~i buldu~unda Sultan Abdülmecid'i davet etmi~~ve Hünkar~n bu eserlerin ortaya ç~kar~lmas~n~~istemesi
üzerine hepsinin üzerlerini temizlemek yoluna gidilmi~tir. Tezyint mahiyetteki
mozaikler aç~k olarak b~ rak~larak sadece eksik k~s~mlar~~ boya ile tamamlanm~~,
Hr~stiyan alâmetleri bulunan k~s~mlar boya ile örtülmü~tür. Sultan Abdülmecid'in
bugün insan~~ dü~ündüren medeni anlay~~~~sâyesinde önce üzerlerinin aç~lmas~~kararla~ t~r~lan f igürlü mozaiklerin ise, bir tak~m menf i davran~~lardan çekinen Sultan~n
arzusu ile, ileride kolayl~ kla tekrar aç~labilecek surette üzerlerinin tekrar kapat~lmalar~~yoluna gidilmi~tir. Bir istisna yap~larak önce güney dehlizdeki ile Imparator
kap~s~~ üstündeki mozaiklerin aç~k b~rak~lmalar~~tasarlanm~~~iken, sonra bunlar~n da
tekrar örtülmeleri uygun görülmü~tür 11. Hünkâr~n bu mozaikleri aç~k b~rakmak
9 Cabi Sait Efendi Vekayinâmesi yay~nlanmam~~t~ r. Ayasofya ile ilgili k~s~mlar~~
ve ayr~ca tamir ile ilgili Ayni ve Enderunlu Vas~l'~n iki tarih kasidesi için bk. R
III, 1460- ~~ 46 .
Ekrem Koçu, Istanbul Ansiklopedisi, (2. bask.) Istanbul 1960,
" Lutf i, T arih,VIII (1328)125, 181. Fossati'e dâir buldu~umuz vesikalardan
birinde ö~renildi~ine göre Ayasofya tamirinin Ebniyye-i Sahane kalfas~~ Karabet'e havale edilmesi dü~ünülmü~~iken sonra "Cami-i ~erif-i mezbûr asar-~~ kadime ve
ebniyye-i atikadan ve tamirat~~ dahi ~ayan-~~itina umur-u cesimden bulundu~una
binaen..." bu i~~Fossati'e havale dilmi~tir. A~a~~da not 29'da da i~aret etti~imiz
gibi, bu ve di~er vesikalar~~ayr~ca bir makale halinde yay~ nlayaca~~z.
11 Fossati ar~ivindeki bir kay~ttan ö~renildi~ine göre (k~l. 135, not 73) Abdül-
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iste~inin, devrin baz~~ çevrelerinde fena kar~~ lanm~~~oldu~u böylece anla~~lmaktad~r.
Nitekim Süleymaniye camiinin tamiri s~ras~ nda da, mihrab~n iki yan~ndaki büyük
mumlar~n yerlerine tahtadan yap~lm~~~taklidlerinin konulmas~n~ n uygun görülmedi~i bilinir 12. Sultan Abdülmecid'in Fossati'ye, mozaiklerin üzerlerini itina ile
kapatmas~n~~ "...bir daha kim bilir ne vakit" aç~ lacaklar~ n~~ söylemesi, bu hükümdam medeni anlay~~~n~ n bir ifadesidir. Binan~n içindeki nak~~lar~n yenilenmesi için
muazzam iskeleler kurulmu~~ve bunlardan dü~en iki i~çi ölmü~tür. Ayr~ca alç~~ friz
yeni ba~tan yap~lm~~, kandiller yenilenmi~, apsis'deki üç alç~~ renkli pencere bir
Türk usta taraf ~ ndan yeni ba~tan yap~lm~~ , Kazasker Mustafa Izzet Efendi taraf~ndan yaz~lan sekiz devasa levha, ana pâyelere as~lm~~~IS, bu arada kubbenin ortas~ na
mecid güneydeki yan dehliz (~imdiki giri~ ) üzerinde bulunan mozaikde, ortadaki
Meryem figürü yerine kendi portresinin i~lenmesi arzusunu göstermi~, fakat sonra
bunun acayipli~i kendisine belirtildi~inde bu fikrinden vazgeçmi~ tir. Bunun ciddi
bir istekden ziyade, bu mozaikde tasvir edilen Istanbul'un kurucusu Konstantin ile
Ayasofya'n~n kurucusu Iustinianos aras~ nda Ayasofya'y~~ihya ettiren ~ah~s olarak
yer almak arzusu olmal~d~ r.
12 M. Kemal mal, Osmanl~~deminde son Sadrazdmlar, Istanbul 1944, s. 661.
13 Hadikatii'l-cevdmi yazar~~ Ayvansarayl~~ Haf ~z Hüseyin Efendi, H. 1179
( =1765/66) tarihli yazma mecmuas~ nda (Topkap~~Saray~, haz. no. 1565) Istanbul
hakk~ndaki çe~itli notlan aras~nda Ayasofya'n~n levhalar~ ndan da bahseder: 15
Rebiüevvel 1146 (-1733) de büyük yaz~lar~ n tamir için indirildiklerini kayd ettikten sonra, bunlar~n zannedildi~i gibi astar'a de~il semerkandi abadi ka~~ t üzerine
yaz~lm~~~olduklar~ n~~ ve Elif lerin yirmibe~~kar~~~ölçüsunde oldu~unu bildirir. K~l.
S. Unver, ilim ve Sanat bak~m~ ndan Fatih devri notlar~, I, Istanbul 1948, 9 vd. 1847
tamirine kadar Ayasofya'n~n bu lus~mlar~ nda çerçeveleri ve biçimleri ile binan~n
mimarisine gayet uygun dü~en dikdörtgen ~ekilli (herhalde Teknecizade'nin) büyük
levhalar vard~r (bk. Fossati, Album, lev. XXV), H. 1245 de Hunkann ikinci imam~~
olan Kazasker Mustafa Izzet Efendi (1801-1876) taraf~ ndan yaz~lan sonraki yaz~lar~n yuvarlak olu~ u en büyük mahzurdur. Bu sanatkâr hakk~ nda bk. M. Kemal
Inal, Son hattatlar, Istanbul 1955, 154-162 (bilhassa 16~ ). Ayasofya Müze haline getirildikten sonra, bu levhalar~ n indirilmesi için bir temayül belirmi~~(k~l. "Gazette
des Beaux Arts", 1935, 239) ve bu fikir Türk sanat~ na sevgi ve sayg~s~~ ~üphe götürmiyen A. Gabriel taraf ~ndan da desteklenmi~tir. Atatürk, bu levhalar~n "mimariyi
bozuyorlar" demek suretiyle indirilmelerinin do~ru olaca~~~dü~üncesini ortaya
koymu~~ve levhalar az sonra indirilmi~ tir, bk. A. Gabriel, Recherches d'archiologie
byzantine, "Anadolu-Revue des Etudes d'archeologie et d'histoire en Turquie" I, 1
(Paris 1951) 73. Maalesef indirildikten sonra Ayasofya'n~ n Hünkar mahf ili taraf ~ndaki kö~esine üst üste y~k~ lan ve bu yüzden rutubet ve havas~zl~ ktan çurüyen bu yaz~lar~n bir an ba~ka camilere as~lmas~~ tasarlanm~~~ fakat kap~lardan geçmiyecekleri
dü~ünülerek bundan da cay~lm~~t~ r. Levhalar nihayet 1949 y~l~~ sonunda tekrar yerlerine as~lm~~t~r. Ayasofya'n~n levhas~ z nadir resimleri için bk. "La Turquie Kemaliste" say~~16 (Ocak 1936) 12-13' deki resimler; H. Swift, Hagia Sophia, New York
194o, lev. XXIII. Ayasofya'n~ n esas kubbesi ortas~ndaki yaz~n~n ise kimin eseri oldu~u daha halli güç bir meseledir. Genel olarak kubbe yaz~s~n~n, Ayvansarayl~~
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~imdi görülen yaz~n~n da yaz~lm~~~olmas~~kuvvetle muhtemeldir. içerideki di~er
baz~~tamirlerden ba~ka ayr~ca binan~n d~~~~da sar~, koyu k~rm~z~~~eritler halinde boyanm~~t~r. Ayasofya'da Fossati'nin yapt~~~~eklere gelince, bunlar~n ba~~nda bugün
görülen Hünkâr mahfeli gelmektedir. Evvelce apsisin solundaki dar geçidin içinde
olan karanl~ k fakat duvarlar~~çiniler ile kapl~~III. Ahmed devrinde tadil edildi~ini
bildi~imiz küçük mahfel be~enilmedi~inden, Fossati sekiz sütuna dayanan (bu
sütunlardan ye~il renkli üçü Fatih camii avlusundan getirildi) bir loca ~eklindeki
kafesli poligonal mahfeli yapm~~~ve kendi kanaatine göre binan~n içinde gözün yad~rgamas~ m (!) önlemek için bunu neo-bizanten üslubunda olmas~ na azami dikkat
göstermi~tir 14 . Fakat bunu yaparken, Ayasofya'n~n içini süsliyen XVI. yüzy~l Türk
sanat~= klasik devri ta~c~l~k sanat~n~n ~aheserlerinden, minber, vaaz kürsüsü ve
müezzin mahfeli ile tam bir tezada dü~tü~ünü ne yaz~k ki farkedememi~tir. Ayasofya
içinde asil bir sanat de~eri gösteren bu unsurlar~n aras~nda Fossati'nin hünkâr mahfeli yetersiz neo-bizanten üslübu ile zevksiz bir özenti görünü~ü ile s~r~tmaktad~r.
Hünkâr mahfeli son devir camilerinde moda oldu~u üzere bir kasr-~~humayun'a
ba~lanm~~t~. Fossati'nin ifadesine göre bu k~s~m "saf Greko-Romen üslübunda"
olarak yap~lm~~~ve camiin içindeki nak~~lar~~da yenilemi~~ve mermer taklidi boyalar~~
yapm~~~olan Antonio Fornari taraf~ndan duvarlar~~Mekke ve Medine'nin resimleri
ile süslemi~ti 15 . Ayasofya Müzesi müdür evi olarak kullan~lan bu kasr-~~Hümâyun'un bugün orijinal ~eklini biraz kaybetmi~~bir halde oldu~una da Mango i~aret etmektedir. Fossati bugünkü avlu giri~inin sa~~taraf~na ~imdi idare olarak kullan~lan
muvakkithane'yi in~a etmi~, ve tu~la minarenin de külâh~n alt~na girlandl~~bir f riz
ekliyerek biraz pete~ini yükseltip di~erleri ile ayn~~uzunlukta olmas~n~~ sa~lam~~t~r.
Tamir i~leri 13 temmuz ~~849'da bitmi~~ve bu tarihde büyük bir törenle Ayasofya
aç~lm~~~16 , bu olay vaktinde bas~l~p yeti~meyen bir hat~ra madalyas~~ile de ebedile~tirilmi~tir.
Haf ~z Hüseyin Efendi, Hadikatü'l-cevâmi, I, 4'e göre, Teknecizade ~brahim Efendi'nin
elinden ç~kt~~~~kabul edilegelmektedir. Halbuki Hadika'daki bu kayd~n kubbe yaz~s~na de~il, fakat içeride as~l~~ olan levhalar ile ilgili oldu~u anla~~lmaktad~r. Bugün
Ayasofya kubbesinde görülen yaz~, tam göbekdeki ~ual~~ motiften anla~~ld~~~~gibi
geç devire, ondokuzuncu yüzy~ l içlerine aittir. Böylece onun da Kazasker Mustafa
~zzet Efendi'nin olmas~~ihtimali kuvvetlenmektedir. Di~er taraftan Ayasofya'da çal~~an hattatlar aras~nda Teberdar Mehmet Pa~a o~lu, Mustafa Bey (Silâhdar) i zikretmek yerinde olur. I. Mahmud devrinde yap~lan tamiri ve in~a edilen kütüphane
ile ~ad~rvan~n yaz~lar~n~~ bu sanatkar yazm~~t~r, k~l. Suyolcuzade Mehmed Necip,
Devhat-ül Küttap (yay. Kilisli Rifat) ~stanbul 1942, 121.
14 Muzaffer Sudal~, Hünkiir makfelleri "~st. Teknik univ. Mimarl~k Fak. yay~n~", ~stanbul 1958, 71 vd. da yanl~~~olarak bu mahfel III. Ahmed (17o3-173o) zaman~na ait Lale devri üslübunda bir eser ~eklinde gösterilmi~tir.
15 Fossati'nin raporundan ö~renildi~ine göre, Kasr-~~Hümayün için Lanzoni
taraf~ndan mozaik bir tu~ra i~lenmi~tir. Abdülmecid'in çok be~endi~i bu tu~ran~n
halen Topkap~~saray~nda oldu~una burada i~aret etmek isteriz.
16 Ayasofya'n~n tamiri ve aç~l~~~~ 2 makale halinde Adalbert de Beaumont
taraf~ndan, Cdrimonie d'inauguration de la mosquie de Sainte Sophie, restaurk par Messieurs
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Birinci k~sm~ n 3. bölümünde Mango Fossati'nin Ayasofya mozaiklerinin desenlerinin teknik ve ölçülerini belirtmektedir. Fossati'nin eskizleri kalem desenleri ve
akuarel olmak üzere iki grup te~ kil etmekte, bu taslaklar~ n orijinallerinin yanlar~ nda
bulunduklar~~ yerler, ölçüleri hakk~nda aç~ klamalar görülmektedir. Akuarel resimlerin bir k~sm~~bitirilmemi~~bir halde kalm~~t~ r. Bu akuarel resimlerin, Fossati'nin
yay~nlama~i tasarlad~~~~bir album için haz~rland ~klar~~ tahmin olunmaktad~r. Halbuki, daha kötü kaliteli ve fena renklendirilmi~~ba~ ka bir grup (Whittemore, Fourth
Report, pl. XXXV; ve Mango'nun kitab~ , res. 92, 116, 13, 24, 78, !ol, 44, 105, 26,
27, ~~17'de reproduksiyonlan olanlar) ise yazara göre Gaspare'nin de~il fakat karde~i Giuseppe'nin elinden ç~km~~t~ r. Bu hususta dayana~~, onlara benziyen ve Kariye
Camii mozaiklerinden birinin kopyas~~ olan bir desenin kenar~nda Joseph Fossati
imzas~na rastlanm~~~olmas~d~r. Torino'da ~~8go'da sergi haz~rland~~~ nda, Giuseppe,
evvelce haz~ rlanan renkli desenleri bu sergiye gönderdikten ba~ka, karde~inin kalemle çizdi~i krokileri de ele alarak pek üstün olmad~~~~anla~~lan kendi kabiliyetine
göre renklendirme~e çal~~m~~~ve bu s~ rada ya~~~68'i bulmu~~oldu~undan, baz~~renkleri
fantezisinden uydurarak meydana getirmi~ tir. Mango'nun bu hipotezini yeter derecede inand~r~c~~buldu~umuzu da burada belirtmek isteriz. Gene birinci k~sm~n son
bölümünde ise Fossati ile, Ayasofya'daki mozaiklerin desenlerini ondan ayr~~olarak
yay~ nlayan Salzenberg'in mimasebetleri incelenmi~tir. Ba~lang~ çda, Ayasofya' da
kar~~la~t~~~~ve eskizlerini çizdi~i mozaikleri renkli olarak bir album halinde bast~ rma~~~dü~ ünen Gaspare Fossati, bilinmiyen bir sebepten, belki de elindeki taslaklar~~
yetersiz buldu~undan, vazgeçmi~tir. 185o y~l~~sonlar~nda tekrar Petrograd'a giden
Gaspare, Rus Çan'ndan bir arac~~ vas~tasiyle, Ayasofya resimlerini haz~ rlamak üzere
alt~~ bin ruble yard~ m rica ediyordu. Resimler bir y~ l içinde italya'dan getirtece~i
desinatörler taraf~ndan haz~rlanacakt~. Fossati bu dilekçesinde. Rusya'n~ n H~ ristiyanl~k içindeki iddialar~ na hitap ederek, hepsi tekrar kapat~ lan bu mozaiklerin kopyalar~ na Rus çevrelerini ilgilendirmek istiyordu. Çar'a hediye etti~i birkaç resme
kar~~l~ k, sadece bir yüzük ile mükâfatland~ nlan Fossati bekledi~i ilgiyi göremedikten
ba~ka istedi~i maddi yard~m~~ da alamad~ . Bu defa Fossati, mozaikleri bir tarafa b~ rakarak, binan~n iç ve d~~~görünu~lerinden ibaret bir album haz~ rl~yarak, Osmanl~~
devletinden yard~ m istedi, ve bunu herhalde alarak, Londra'da muhte~em surette
yay~nlanan kitab~n~~ Sultan Abdülmecid'in tu~ras~~ ile 1852'de bast~rtt~ . Halbuki,
Prusya kral~n~n emri ile 1848 Ocak ay~ nda /stanbul'a gelen ve May~s ay~na kadar
burada kalarak, içinde iskele kurulu olan Ayasofya'y~~istedi~i gibi inceleyen Wilhelm
Salzenberg (18o3-1887), Fossati'nin açt~~~~mozaiklerin desenlerini çizmi~~ve bir süre
sonra da bunlar~~ yay~nlama~a haz~rlanm~~t~ r. Bu arada Fossati, Salzenberg'in te~ebbüstinü önlemek üzere diplomatik temaslara kadar girmi~, devrin en tan~nm~~~
milletleraras~~ ~öhrete sahip ilim adamlar~ ndan Alexander von Humboldt (17691859) un dahi arac~l~~~na ba~vurmu~~ise de kitab~n bask~s~ n~~önliyememi~tir. Böylece
günümüze kadar yüz y~ldan fazla Ayasofya mozaikleri hakk~ nda tek resim albumu
"L'Illustration" XIII (1849) 405-406 ve Restauration de Sainte-Sophit de Cons"Revue orientale et alOrienne" I (1852)
160-175, de yay~nlanm~~t~ r. C. M. taraf ~ndan i~aret edilen bu yaz~lardan ikincisini
~stanburda bulmak ve görmek mümkün olmam~~t~r.

Fossati,

tantinople, decouverte de anciennes mosaiques,
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olmak ~eref ini Salzenberg'in kitab~~muhafaza etmi~ tir. Fossati ile Salzenberg aras~nda ba~gösteren yar~~ma ac~~bir mücadele halini alm~~, neticede Prusya devletinin
yard~m~~ile 1854'de Salzenberg'in bast~rd~~~~albumun önsözüne Fossati hakk~nda
bir kaç sitayi~li cümle eklenmesi, ve 16 nisan 1855'de Fossati'ye Prusya K~z~l kartal
ni~an~n~n üçüncü s~n~f ~mn verilmesi ile mesele kapat~lm~~t~ r. Oniki gün sonra ayn~~
ni~andan bir tane de Salzenberg'e verilmi~~ve böylece Fossati'nin büyük bir sevinçle
ortaya koydu~u ilmi bir bulu~un ilk yay~nlanma ~eref i Salzenberg taraf~ndan bir
bak~ma gaspedilm~tir ! 17
Mango'nun kitab~n~n ikinci k~sm~~(s. 23-91), Fossati'nin Ayasofya ile ilgili resimlerinin tam bir listesi ve bunlar~n tahliline ayr~lm~~t~ r. Fossati'nin desenlerinin
baz~lar~n~n as~llar~~ bugüne kadar meydana ç~kar~lm~~ , baz~lar~n~n ise nerelerde olmas~~gerekti~i kesin olarak bilinmektedir. Fakat baz~lar~~da vard~r ki, desenlerin
yanlar~ndaki notlar yetersiz oldu~undan yerleri anla~~lamamaktad~r. Nitekim Fossati, Ayasofya'mn aç~l~~~töreninden iki gün önce ~~~temmmuz'da bulunan ve "fakirler kap~s~" (porta dei fakir veya Antico vestibolo ove orano i jakirs) üzerindeki bir mozai~in
b~rakm~~t~ r. Mango bütün ihtimalleri gözönünde tutarak, fakirler kap~s~~
ve vestibülünün ancak Meyyit kap~s~~ olarak bilinen ve Sultanahmet çe~mesine naz~r
kap~~olabilece~ini (önünde musalla ta~~~olarak kullan~lan iki sutun ba~l~~~~duran)
ileri sürmektedir. Bugün burada bir mozaik kal~nt~s~na dair bir iz görülmemektedir.
Fossati'nin Jakirler kap~s~'ndan neyi kastetti~ini anlamak mümkün olmuyor. Ancak,
böyle bir kap~y~~Ayasofya a~hane-imareti'nin bulundu~u cihette araman~n belki daha
do~ru olaca~~~bir ihtimal olarak hat~r~m~ za gelmektedir. Ayr~ca, bütün aç~l~~~töreninin önünde cereyan etmesine 2 gün kala Meyyit kap~s~nda henüz daha s~valar~n
indirilmesine ba~lanmas~na ihtimal verilemez. Yukar~~galerilerden güney taraftakinde, kubbeli tonozlu iki bölmeden ileridekinde (do~udakine) bir Pantokrator Isa
kompozisyonu, geridekinde (bat~ dakinde) bir Pentekost tasviri bulundu~u gene Fossati'nin resimlerinden anla~~lmaktad~ r. Ancak bunlardan Loos'un deseninde tamam
halde olan birincisinin baz~~parçalar~n~n bugün durdu~u anla~~lmaktad~r. Di~eri
ise gene 17~ o'da tam bir halde iken, Fossati bunun ancak baz~~kal~nt~lar~n~~görebiilmi~, Salzenberg ise bu mozai~in bir restitüsyonunu yay~nlam~~t~ r (lev. XXXI). Henüz bu kompozisyonlar~n bulundu~u saha aç~lmam~~t~ r. Gene güney cihetindeki
galeriye aç~lan bir kap~~ile içine geçilen, güneydeki payandan~ n içindeki Fossati'nin
tamirine kadar kap~s~~örtülü olan küçük ~apelde (Fetih s~ ras~nda âyin yapan rahibin
içinde kayboldu~u iddia edilen yer) mozaikler bulundu~unu Patrik Konstantios
ile Salzenberg haber vermekte iseler de, Fossati çok karanl~ k olan bu ~apeldeki mozaiklerin desenini çizmemi~, ve hattâ Konstantios'a göre buradaki mozaik kübleri
sökülerek ba~ka yerlerin yamanmas~nda kullan~lm~~t~r". Bugün bu ufak höcrenin
17 Salzenberg ve Ayasofya'daki çal~~malar~ n~n hikayesi, Mango'nun da i~aret
etti~i gibi küçük bir makalede anlat~lmaktad~r, bk. W. Pollack, Altchristliche Baudenkmale von Constantinopel von W. Salzenberg, Geschichte eines Architektur Werks, "Römische Quartalschrift" XLIX ( 1 954) 243-250, A~a~~da not 29'da belirtti~imiz gibi,
Fossati ve Istanbul'daki faaliyeti hakk~ nda haz~rlad~~~m~z ara~t~rmada bu hususda
geni~~ölçüde bilgi verilecektir.
18 Bunu, Th. M. Aristokles, Konstantiou 1 Biographia kai syngraphai. . .
Istanbul
1866, 4o3'den ö~renmek mümkün oluyor. Bu parça, C. M. taraf~ndan ingilizceye
çevrilerek aynen al~nm~~t~r, k~l. 135.
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apsisinde ve kemerinin iki yan~ nda hayli harap durumda Üç figür bulunmaktad~ r.
Narthex'in üzerinde uzanan bat~~ galerisinde ise bugün en ufak mozaik kal~nt~s~~
yoktur. 1957-58 y~llar~nda bu k~sm~n bütün s~vas~, Fossati taraf~ ndan yapt~ r~ lan
nak~~lar ile birlikte indirilerek beyaz renkte olmak üzere badana edilmi~tir. Bu k~sm~n tavan~n~~ te~kil eden muazzam be~ik tonozun sath~n~n evvelce mozaik kapl~~
oldu~u, Loos'un iki resminden anla~~lmaktad~ r. Fossati taraf~ ndan yap~lan nak~~~lar~,
ana motifi, genel çizgileri ile burada eskiden mevcut tezyini mozaiklerden ilham al~nd~~~n~~göstermektedir. Bu galerinin güney duvar~ nda kap~~ üstündeki al~nl ~~k içinde de
bir madalyon ortas~nda mozaikden bir haç oldu~u bilinmektedir. 18 . Fossati'nin
desenleri aras~nda bu mozaik haç~n bir resmi vard~ r. Bunun bir e~i de kar~~~duvar ~ n
al~nl~~~nda bulunuyordu. Bu galerinin ucunda ve bugünkü giri~~dehlizinin üzerinde
bulunan iki odadan ilkinde ise, üzerleri hiçbir zaman örtülmemi~~bir tak~m harap
mozaikler bulunmu~tur. Kap~n~n üzerinde bir Deisis kompozisyonu (loannes harapt~ r), tonozlarda ise büst halinde Havariler ve patriklerin resimleri vard~ r. Bunun
yan~ ndaki galeriye ç~kan rampan~n üstüne isabet eden odada sadece tezyini mozaikler ile kar~~ la~~lm~~t~r. Mango her nedense bu odalardaki mozaiklerin resimlerini
vermemektedir. Fossati, Kuzeydeki galeride ise Imparator Alexandros'un bir mozaik
portresi oldu~unu eskizlerinde göstermi~ti. 1958' de bu mozaik mükemmel bir vaziyette bulunmu~tur. Loos'un bir resminde görüldü~ü gibi, bu galerinin de ortas~ ndaki
iki kubbeli tonozun sat~hlar~, kar~~~tarafta oldu~u gibi birer büyük kompozisyon
ile süslü olmal~~idi. Loos'un resminde bu kompozisyonlardan ancak bir tanesinin
Isa'n~ n vaftizi sahnesi oldu~u anla~~lmaktad~r. Palaiologos'lar devrine ait olan bu
mozaikler belki de II. Andonikos'un 1317'den az sonra yapt~rd~~~~tamirler s~ ras~ nda
yap~lm~~t~. Fossati bu sahnelerden hiç bahsetmemekte, ve Mango da bunlar~ n bugün
hâlâ.' durup durmad~klar~~ hakk~ nda bir tahmin yürütmemektedir. Büyük kubbe yi
ta~~yan büyük kemerlerden kuzey ve güneydekinin içindeki pencereli tympanon duvarlar~nda s~ralanan dini beyaz elbiseli bir tak~m piskopos resimlerinin kopyalar~~
Fossati ve Salzenberg taraf~ndan çizilmi~tir. Amerikan Bizans Enstitüsü, ancak kuzey
tympanon'daki üç figürü ortaya ç~ karm~~~ve di~erlerinin harap oldu~u neticesine varm~~t~ r. Kuzey tympanon'un en alt s~ ra pencerelerinin ba~lar~nda ise birer Peygamber
tasviri oldu~u Fossati'nin desenlerinden anla~~ lmaktad~r. Fossati bunlardan I~aya 'n~n kopyas~n~~çizmi~tir. Bunlar~n altlar~nda olan yuvarlak çerçeve içinde monogram
halindeki yaz~lardan bir tanesi son y~llarda meydana ç~ kar~lm~~t~r. Bu monogram
serisi tamamlanabildi~i takdirde Mango'nun kanaatine göre, Ayasofya'n~n bu k~ sm~ndaki mozaikleri yapt~ran /mparatorun ad~ n~~ bulmak belki mümkün olacakt~ r.
Mango bugün bunlar~n hâlâ durduklanndan ~üphe etmektedir. Fakat bunlar~n
mevcut olup olmad~klar~~ hakk~nda kesin bir iddiada bulunmad~ ktan ba~ka bu
hususta bir ara~t~rma yap~l~p yap~lmad~~~na dair de bir~ey söylememektedir. Ayn~~
~eyler, baz~~ parçalar~~Fossati ile Salzenberg taraf ~ndan tesbit olunan, tympanon duvar~ndaki pencerelerin aralar~nda uf ki olarak uzanan mozaikden yap~lm~~~uzun yaz~~
Isa Loos'un iki ayr~~ deseninde bu k~sm~n tonozunu s~isliyen motifleri ayr~~
ayr~~ ~ekillerde olarak çizmesi, gayet hakl~~ olarek bir ~üphenin do~mas~ na yol
açmaktad~r. Ressam~ n ayn~~ yeri tasvir eden iki resimde bu tezyinat~~niçin farkl~~
çizdi~i ~imdiki halde ayd~nlanma~a muhtaç bir meseledir.
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frizleri için de söylenebilir. Bu yaz~lar~n tam metinleri, Mercati taraf~ndan suretleri
eski baz~~elyazmalar~nda bulunmak suretiyle tesbit olunmu~tur.
istanbuPda 1343-44 y~llar~nda vukua gelen ~iddetli depremler sonunda Ayasofya hayli zarar görmü~~ve nihayet 19 may~s ~~346'da do~udaki büyük kemer, o
taraftaki yar~m kubbe ile birlikte, güney-do~u pandantif inin tamam~n~, kuzey-do~u
pandantifinin yar~s~n~~da sürükliyerek, ana kubbenin de üçte biri, yâni 13 kaburga
ile birlikte çökmü~tür. Tamire derhal giri~ilmi~, ortak Imparator durumunda olan
Ioannes V ile Ioannes VI Kantakuzenos taraf~ndan in~aat yapt~nlm~~~ve 1354-55
y~llar~nda bu k~s~mlar yeniden mozaikler ile süslenmi~tir. Do~u cihetindeki büyük
kemerin iç sath~n~~süsliyen mozaik resimler 18. yüzy~la kadar üzerleri kapat~lmam~~~
bir halde durduklar~ndan seyyahlar taraf~ndan görülmü~~hatta resimleri yap~lm~~t~r 19. Burada tam ortada, Hetimasia (Kudsal taht) bulunuyor, kemerin kuzeyindeki
sath~nda yukar~da orans vaziyetinde Meryem, a~a~~da ise Imparator ~oannes V
Palaiologos'un gene ayakta bir portresi yer al~yordu. Kar~~da, yukar~da toannes
Prodromos vard~. Alttaki figür ise bilinmemektedir. Kemerin alt kenar~nda kuzeyde
ayr~ca iki kartal ile be~~sat~rl~k bir de yaz~~vard~~ki bunun Romanos III (1°28-1034)
ad~na bir kitabe oldu~u Mercati taraf ~ ndan tesbit olunmu~tur. Böylece bu büyük
kemerin bir defa Romanos devrinde tamir gördü~ü, sonra 1345'de bu kitabenin
üstünden itibaren bir defa daha y~k~ld~~~~neticesi ç~kanlmaktad~r. Kudsal taht,
Meryem, toannes ve Imparator ioannes'in mozaik resimlerinin Fossati taraf ~ndan
yap~lan kopyalar~~mevcut olmakla beraber bugün bunlar~n hala durup durmad~klar~n' bilmiyoruz. Bu mozai~in bulunmas~~münasebeti ile cereyan eden bir konu~ma
ve Sultan Abdülmecid'in zarif bir nüktesini de burada tekrarlamak isteriz. Apsis
cihetindeki büyük kemerde Bizans Imparatoru toannes Palaiologos'un portresi
bulundu~u günlerde, Ayasofya'y~~ziyaret eden Abdülmecid, bu resmi hayretle seyredip, kime ait oldu~unu ö~renince, ~u sözü söyler: "Bir Palaiologos'dan henüz
kurtulmu~tuk ki ortaya bir yenisi ç~kt~". Bellinzona ar~ivindeki 1339 say~l~~frans~zca
rapor suretinde, Fossati bu olay~~ anlat~r ve bu surette Hünkann o günlerde sürgün
edilmi~~ayn~~addaki bir hekimi kast etti~ini bildirir (s. 114). Fossati sonra bu paragraf~n üzerini çizmi~~ve herhalde raporunun esas nüshas~ndan da ç~karm~~t~r. Bu
nükteye sebep olan olay~n tafsilat~n~, ba~ka yerlerden ö~renmek mümkün olmakta'
d~r. Sir A. Henry Layard hat~rat~nda bu olay~~geni~~ölçüde anlat~r. Onun yazd~~~na
göre Hariciye nezaretinde müste~ar olan Mümtaz Efendi'nin güzelli~i ile tan~nm~~~
Bo~aziçi'ndeki yal~s~ndan, kendisini denize atmak suretiyle intihara te~ebbüs
etmi~, kurtanlm~~~ve bir Rum hekimi ile aralar~nda bir münasebet oldu~u ortaya
ç~km~~t~r. Ad~~Palaiologos olan hekim Ege denizindeki adalardan birine sürülmü~,
kad~n~~ise bir daha gören olmam~~t~r 2°. Böylece Fossati'nin nakletti~i söziin esas~n~n, o devrin Istanbul'unun bir aile trajedisine dayand~~~~ve bunun Abdülmecid'i
19 Ayasofya mozaiklerinin tamamen kapat~lmas~n~ n 18. yüzy~l ortalar~ndan
sonra oldu~unu evvelce ufak bir yaz~mda belirtmi~tim, bk. A_vasofya mozaikleri ve
Thomas Whittemore, "T. Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni" say~~ 113 (951)
5-6; ayr~ca bk. S. Eyice, ~stanbul, Istanbul 1955, 14.
(yay. W. Br~~ce) London
20 Sir A. Henry Layard, Autobiography and Letters
1903, II, 96-97.
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ne kadar bezdirdi~ini göstermektedir. Bat~daki büyük kemerde ise ortada bir madalyon halinde Meryem ile iki yan~ nda ayakta olarak Havvarilerden Petrus ve Paulus
tasvirleri bulunuyordu. Bu figürlerin resimleri de Salzenberg'in albumunde görülebildikten ba~ka Fossati'de resimlerini renkli olarak yapm~~t~ r. Ancak garip olan
husus ~udur ki, birinin tamam olarak belirtti~i baz~~ k~s~mlar di~erinde noksand~r
(mesela Paulus'un ve Isa'n~ n yuzleri). Mango belki bu mozai~in Fossati taraf~ndan
resmi yap~ld~ ktan, fakat Salzenberg'in çal~~mas~ndan önce kendili~inden dökülmü~~
olabilece~ini bir tahmin olarak ileri sürmektedir. Ayr~ca ~~ 8g4. depreminde bu kemerin
s~valar~~döküldü~ünden Meryem tasviri bir defa daha ortaya ç~km~~, fakat kemerin
durumu fena oldu~undan bu mozaik tamamen indirilerek, buras~~ tamir edilip
yeniden s~vanm~~t~ r.
Apsis yar~m kubbesindeki kuca~~nda Isa bulunan tahtta oturur vaziyetteki
Theotokos-Meryem bugün ortaya ç~ kar~lm~~~bulunuyor. Halbuki Fossati'nin bu
kompozisyonu aksettiren resimleri renk ve çizgi bak~m~ndan hakikate uymamaktad~r. Apsis yar~m kubbesine kom~u büyük tonozun sath~ nda iki alt ucunda görülen
ayakta birer ba~melek tasvirinden bugün bir tanesi nisbeten tamam bir halde di~erinin ise sadece ayaklar~~kalm~~~haldedir. Fossati'nin evrak~~ aras~ nda bu figürlerin
kopyalama rastlanmamas~~ gariptir. Halbuki, Ayasofya cami haline getirildikten
sonra uzun yüzy~llar gerek ortadaki Meryem'in gerek bu meleklerin tamam bir
halde aç~k olarak durduklar~~ Grelot ve Loos'un resimlerinden anla~~ lmaktad~ r.
Gene Loos'un çizdi~i resimden ve seyyahlar~ n ifadelerinden anla~~ ld~~~na göre,
pandantiflerdeki dört büyük melekden (hexapteryga) bat~daki iki tanesinin 171 o'dan
da evvel ortadan yokolduklar~~ anla~~lmaktad~ r. Fossati, tamir s~ras~nda bunlar~~fresko olarak taklit etmi~~ve kanatlar~n ortas~ndaki suratlar~~ y~ld~z biçiminde birer yald~ zl~~madalyon ile kapatm~~ t~r. Mango son olarak da ana kubbenin ortas~n~~süsliyen
kompozisyon üzerinde durmaktad~ r. Genel olarak evvelce burada muazzam bir
Pantokrator Isa tasviri oldu~u kabul edilegelmektedir. Halbuki esas~ nda, Paulos
Silentarios'dan ö~renildi~ine göre burada gayet büyük bir madalyon içinde bir haç
vard~. Ancak dokuzuncu yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda Ayasofya yeniden mozaikler ile
süslendi~inde, buras~~ bir Pantokrator ile süslenmi~tir. Bu da 134.6'da tahrip oldu~undan 1355'den az sonra buraya tekrar bir Pantokrator mozai~i i~lenmi~tir ki Nikephoros Gregoras'da bunun bir tasviri ile ölçüleri vard~r. Fetihden sonra, hiç de~ilse
1652'e kadar duran bu mozaik Isa tasvirinin, bu y~llarda sadece yüzü kapat~lm~~~idi.
Grelot 1672'de bu resmi art~k görememi~tir. Yaln~z ~u var ki, kubbenin ortas~~ beyaz
badana ile kapat~lm~~~olmakla beraber buray~~herhangi bir kubbe yaz~s~~ ile süslemek
henüz dü~ünülmemi~tir. Baz~~ hattatlar~n camide yaz~lar tertipledikleri bilinmekle beraber, Mango bu yaz~lar~ n camiyi süsliyen di~er levhalar olduklar~n~~ muhtemel görmektedir. Bugün görülen ve belki hattat Kazasker Mustafa Izzet Efendi
taraf~ndan yaz~lan kubbe yaz~s~n~n alt~ nda bir mozai~in bulunup bulunmad~~~ na
dair Fossati ve Salzenberg'den de kesin bir ~ey ö~renmek kabil olmad~~~na göre bu
hususda bir neticeye ula~mak mümkün olamamaktad~ r.
Mango kitab~n~n netice k~sm~nda (s. 93-10 t ), Ayasofya'mn Iustinianos devrinde
yap~ld~~~nda içini süsliyen mozaikler aras~nda f igurlu olanlara dair hiçbir bilgi bulunmad~~~n~, yaln~z kubbede büyük bir haç oldu~unu, II. Iustinianos (565-578)
devrinde kilisenin figürlü kompozisyonlar ile suslenmi~~olaca~~na dair vaktiyle A.
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Heisenberg taraf ~ndan ortaya at~lan iddian~n da yetersiz oldu~unu i~aret ettikten
sonra, Ikonoklast öncesi devre ait yegane f igürlü mozai~in güney taraf ~ndaki rampan~n üstündeki odadaki oldu~unu belirtmektedir. Ikonoklast cereyandan sonra Ayasofya'n~n tekrar resimlendirilmesine Imparator Basileios (867-886) taraf ~ndan ba~lanm~~~ve Mango'nun görü~üne göre muhtelif panolar muhtelif y~llarda meydana
getirilmi~~ve bu ilk programl~~ süsleme Alexandros (912-13) zaman~na kadar sürmü~tür. Daha sonralar~~ XI. yüzy~lda münferit panolar ilave edilmi~tir (Deisis, Imparator panolar~~v. s.). Bu arada depremde bozulan baz~~mozaiklerin de yerlerine ayn~~
kompozisyonda yenileri yap~lm~~~olmal~d~r (Bat~~kemerindekiler veya ana kubbedeki
Pantokrator gibi). Fakat 1355'de ba~ka bir depremden sonra yap~lan mozaikler ise
yeni ve de~i~ik prensiplere göre i~lenmi~tir.
Yazar, bu netice k~sm~ nda son olarak ba~l~calar~~tesbit edilen Ayasofya mozaiklerinin Fetihden sonraki encamlar~ n~~ ara~t~ rmaktad~r. Burada ilk olarak üzerinde
durdu~u husus ~udur ki: Ayasofya 1453'de Fetihden sonra cami haline getirildi~inde
mozaiklerin ustleri örtulmemi~tir 21. Benim de vaktiyle ileri sürerek baz~~seyahatnamelerin yard~ m~~ile saf halar~n~~ ortaya koyma~a çal~~ t~~~m bu hususu, Mango etrafl~~
surette ele alma~~~kitab~n~n sonundaki eklerin ikincisine b~rakmaktad~r. Mango'ya
göre, tympanon duvar~ ndakiler 1573'de Sinan'~n tamirleri s~ras~nda kapat~lm~~~kubbedeki Pantokrator'un surat~~ belki 1580-92, belki de ~ 63o'dan önce kapat~lm~~~olmakla beraber, tamam~~ancak 1672'de örtülmu~tur. Geri kalan mozaiklerin hemen
hemen hepsi 171 o'da aç~ k iken ~~75o'ye do~ru badana ile kapat~lm~~t~r. Tek istisna
pandantiflerdeki seraf imlerdir. Do~u kemerindeki baz~~mozaikler ile III. Romanos'un yaz~s~~ ise ~~8o 1 'de hala görülebiliyordu. ~u halde mozaikler çok uzun süre aç~kta
kald~klar~na göre Mango bunlar hakk~nda seyyahlar~n verdikleri bilgilerin azl~~~n~n
sebebini sormaktad~r. Hakl~~olarak gösterdi~i esas sebep, seyyahlar~n Bizans resim
sanat~ na kar~~~ilgisiz olu~lar~d~r. Bat~ , Ortaça~~sanat~na ilgilenme~e ba~lad~~~ nda
ise art~k Ayasofya mozaikleri görülemez durumda idiler. ~uras~~muhakkak ki, Ayasofya mozaikleri tahrip niyetiyle hiç bir surette zarar görmemi~lerdir. Fakat 18.
yüzy~ldan günümüze kadar elle eri~ilebilecek durumda olan mozaikler bah~i~~kar~~l~~~nda, mustahdem taraf ~ ndan zaman zaman sökülerek tane halinde, yabanc~ lara
verilmi~tir 22 . Fakat, bu arada Fossati'nin de baz~~ mozaiklerin eksik k~s~mlar~ n~~ ta21 Istanbul tarihi ve Bizans eserleri ile u~ra~anlar~n kolayl~kla ö~renebildikleri
bu husus ne yaz~ k ki ilim adamlar~~ taraf~ndan garip bir inatla tahrif edilmektedir.
Bu bak~mdan en son misal olarak, L. Budde, Das Alexander-Mosaik der Ayasofya,
"Deutsche Türkische Gesellschaft-Mitteilungen" Heft 50 (Marz 1963) 3, ~~gösterebiliriz.
22 Baron de Tott, Mdmoires sur tes Turcs et tes Tartares, Amsterdam 1785, I,
196; da bahsetti~i bu tahrip, Th. Gautier, Constantinopk, Paris 1853, 273 (1918 bask~s~nda), de anlat~ lm~~, fakat Gautier izdirap duydu~u bu tahribi, bir avuç mozai~i
sat~n almak suretiyle te~vikden de kendisini alamam~~t~ r. XIX. yüzy~lda Ayasofya'n~n mozaiklerinin, küçük taneleri sokuluyor, bunlar yabanc~ lara avuç avuç, bah~i~~
kar~~l~~~ nda veriliyor veya bunlardan gene yabanc~ lara sat~lmak üzere hat~ra e~yalar~~ yap~l~yordu. K~l. J. Auldjo, journa/ of a visit ta Constantinople and some of the Greek
Islands in the spring and summer of 1833, London 1835, 185; Ch. Rolland, La Turquie
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mamlamak için galerideki ~apelde bulunan mozaiklerin malzemesinden faydaland~~~~bilinir. Mango son bir sual daha sormaktad~ r: Fossati'nin gördü~ü hattâ resimlerini yapt~~~~birçok mozaik sonra ne olmu~tur? Fossati'nin tamirinden bu yana
Ayasofya'n~n gördü~ü en büyük zarar 1 o Temmuz 1894 depreminde olmu~tur. Bu
depremin binada ne gibi zararlara sebep oldu~u, yazar~n da hakl~~olarak hayret etti~i gibi, hemen hemen hiç bilinmemektedir 23. Halbuki bu tarihlerde art~k ~stanburda
Bizans sanat~~ile yak~ndan u~ra~an hayli ilim adam~~bulunuyordu. Bu olaydan sonra
tamir gören s~valar çok aç~k portakal sar~s~~ rengi ile Fossati devri s~vas~n~n koyu
hardal kahverengi k~s~mlar~ndan ay~rd edilebilmektedir 24 .
Kitab~ n iki ek bölümünden birincisi (s. 105-116) Fossati ar~ivindeki, Ayasofya
mozaiklerinin listeleri ile, Fossati'nin Ayasofya hakk~ ndaki raporlar~n~n suretlerini
ihtiva etmektedir. Bunlardan sonuncu vesikada Fossati'nin Ayasofya'da yapt~~~~i~ler
yukar~da özetledi~imiz esaslara göre etrafl~~ ~ekilde anlat~lmaktad~r. Ikinci ek ise
(s. 17-140) çok enteresan bir malzeme koleksiyonudur. Burada 1453 den itibaren,
Ayasofya mozaikleri hakk~ nda bilgi veren seyyahlar~ n o sat~ rlar~n~~aynen almak suretiyle bir deneme meydana getirilmi~ tir. Yazar, Istanbul ve Ayasofya'dan bahseden
bütün seyahatnâmelerin gözden geçirilmesinin bir ömür istedi~ini belirterek, J.
Ebersolt'un Constantinople byzantine et les voyageurs du Levant (Paris 1918) in rehberli~i
conte~nporaine, hom~nes et choses, etudes sur P Orient, Paris 1854-247-248; ayr~ca bk. H.
Zschokke, Konstantinopel, Eine Fahrt nach dem Goldenen Horn, Würzburg 1884, 70'de de
galerideki mozaiklerin müstahdem taraf~ ndan tahribinden ~ikayet edilir.
23 Bu deprem hakk~nda resimli bir yaz~ , "The Graphic" no. 1286 (4. August
1894) 137, de yay~nlanm~~ t~r. Bunda Ayasofya'dan hiç bahsedilmemesine kar~~l~k,
Kariye camii mozaiklerinin zarar gördü~ü belirtilmi~ tir. Içerideki zararlar hakk~nda
çok m~iphem bir bilgi, E. Giraud'nun, "Bulletin de la Chambre de Commerce
française de Constantinople" deki yaz~s~ nda verilmi~~ve bu yaz~~ ~u eserde aynen
tekrarlanm~~t~ r, Des Godins de Souhesmes, T urcs et Levantins, Paris 1896, 309. Ayasofya'n~n 1894'de ne gibi zararlar gördü~ü hakk~ nda muhakkak ki resmi vesikalar
vard~r. Birgün bunlar bulundu~unda belki baz~~meseleler halledilecektir. Yaln~z
1911 y~l~nda Evkaf nezareti taraf ~ndan Ayasofya'n~n tamiri için te~ebbüse geçildi~i
ve bunun için de, milletleraras~~bir komisyonun kuruldu~u bilinir. Çok sonralar~~
Istanbul'un imar planlar~n~~çizmek üzere ~ehircilik mütehass~s~~ olarak gelen H.
Prost (frans~ z), Venedik'de San Marco'yu tamir eden Marangoni (italyan) ve Jackson (ingiliz) den ibaret olan komisyona bir de alman~n kat~ lmas~~uygun görülmü~tür.
Marangoni, raporunu vermi~ , Prost ise daha 1905-07 de hassas rölöveler çizmi~tir.
Bu mimarlar binadaki sakatl~klar~n nerede oldu~unu aralar~nda fikir birli~i olmaks~z~n tesbite çal~~m~~lard~ r. Bu hususda k~sa bir haber olarak bk. A. Raymund,
La mosqu& de Sainte Sophie, "Genie civil Ottoman, Organe mensuel illustre, technique
et industriel des travaux publics dans l'Empire Ottoman" I, no. 2 I 1 B (A~ustos
1911) ~~ ve 6. Prost'un Ayasofya'daki çal~~malar~~ hakk~nda bk. Academie d'architecture, L'oeuvre de Henri Prost, Architecture et urbanisme, Paris tz. ( 96 ?) 14 ved.
ve 209.
24 Ayasofya'da Cumhuriyet devrindeki baz~~ tehlikeli çatlaklar hakk~nda bk.
"The Illustrated London News" (28 May 1 92 7) 954.
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alt~nda görebildi~i seyyahatnâmelerin Ayasofya mozaikleri ile ilgili parçalar~n~~vermektedir. Ayasofya mozaiklerine dair seyyahlar~ n verdikleri notlar, evvelce M. ~s.
Nomidis (=MISN takma ad~~ile) taraf ~ ndan Ta mosaika tes Hagias Sophias, ~stanbulGalata 1938 adl~~kitapta derlenmi~~bulunuyordu. Ancak Nomidis'in burada tamamen Ebersolt'un adlar~n~~verdi~i seyyahlara ba~l~~ kalm~~~olmas~na kar~~l~k, Mango
pek az veya hiç tan~nmam~~~birçok seyyahlar~n da hât~ratlarm~~incelemek suretiyle
yepyeni bir derleme meydana getirmi~tir. Her ~eye ra~men böyle bir seyahatnameler antolojisine muhakkak ki daima yeni ilâveler yapmak kabildir. Nitekim, 1537'de
ilk Frans~z elçisi Jean da La Forest ile Istanbul'a gelen Bertrand de la Borderie'nin
ilk bask~s~~ I542'de yap~lan Discours du vqyage de Constantinople envoyd dudict lieu d un~~
damoyselle françoyse adl~~ manzum seyahatnamesinde, sadece suratlar~~ kapat~ lm~~~olan
mozaiklerden bahsedilir 23 :
D'or marquete a la vray Moysaique:
En divers lieux painte de beaux images,
Dont les Tures ont efface les visages:
Ne pouvans veoir, n'y souffrir pourtraicture
De ce qui est produict par la Nature.
Gene 16. yüzy~l seyyahlar~ndan burada hat~ r~m~za gelen ~u isimleri de bu Ayasofya "antoloji" sine belki eklemek yerinde olacakt~ r. III. Murad devrinde 1589'da
Marok'dan elçi olarak Istanbul'a gelen Ebu-el Hasan Ali bin Mohammed et-Tamgrutrnin En Nafhat-ül m~sktya Ii sefaret et-Turkiya adl~~sefaretnâmesinde de Ayasofya
mozaiklerinin bahsi geçer, ve büyük bir haçtan ba~ka, mozaikle i~lenmi~~Cebrail,
Mikhael, Azrail ve ~srafil resimlerinden (pandantiflerdeki seraf imler olacak), baz~~
peygamber, Meryem, ve Isa tasvirleri gördü~ünü yazar 25 . 1579'da Istanbul'a gelen
Carlier de Pinon da, Ayasofya'da mozaikler bulundu~una i~aret etmekle beraber
bunlar hakk~ nda izahat vermez 27 . Polonya% Simeon'da Ayasofya mozaiklerinden
k~saca bahseder ". Mango'nun Fossati'nin Isviçre'deki ar~ivine dayanmakla beraber,
Loos'un ~imdiye kadar bilinmiyen resimlerini de ortaya koyan bu ara~t~rmas~, Bi25 Cl. Dana Rouillard, The Turk in French histo~y, thought and litterature (15201660), Paris tz. 607 vd.
25 Relation d'une ambassade marocaine en Tur quie 1589-1591 (çev. H. de Castries)
Paris 1929, 53, bu seyahatnamenin bir özeti için bk. S. Eyice, Onalt~nc~~as~rda Istanbul'da Fas'll bir se~yah, "Türk Yurdu" no. 253 (1956) 623 vd. Bu sefaretname ayr~ca,
1960 y~l~nda "Dünya" gazetesinde tefrika edilmi~tir.
27
Carlier de Pinon, Voyage en Orient (yay. E. Blochet) Paris 1920, 76 vd.
25 Onyedinci yüzy~l ba~lar~ nda Istanbul'a gelen Ermeni Simeon'un seyahatnâmesinde de Ayasofya'da "izleri farkedilen" resimlerden bahsediliyor. Bunlar~ n
üzerlerinde ince bir badana tabakas~~ olan mozaikler oldu~u tahmin edilir. Simeon
bir kap~~ üstünde Isa ve Oniki hayati tasviri bulundu~una da i~aret eder, k~l. H. D.
Andreasyan, Polonyal~~Simeon'un St:vahatnâmesi 1608-1619, Istanbul 1964, 5.
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zans sanat~n~n en büyük ve muhte~em eseri olan Ayasofya'n~n mozaiklerini bize
bütün ~ümulü ile tan~tmaktad~r. Bu güzel ve doyurucu kitap bu konu hakk~nda ~imdiki halde toplanabilecek belli ba~l~~bütün malzemeyi tenkitli bir ~ekilde bir araya
getirmi~~bulunmaktad~r. Hiç ~üphesiz ücra baz~~koleksiyonlarda ve ihmal edilmi~~
yaz~l~~kaynaklarda bu konuya faydal~~olabilecek daha bilgilere, yeni malzemeye
rastlanacakt~r. Mango'nun bu etüdü, yeni ç~kacak bilgilerin de~erlendirilmesini
daha kolayla~t~racak' muhakkakt~r. Eski Türk hayat~nda özel bir de~er ve önemi
olan Ayasofya'n~n, geçen yüzy~l~n yabanc~~"turist rehberleri" nin kasitli izahlar~~ile
Bat~~ilim alemine Türklerin bu bina kar~~s~ndaki tutumunun ne kadar aldat~c~~ bir
~ekilde aksettirildi~i makimdur. Bu kitap, Ayasofya'n~n mozaiklerinin uzun yüzy~llar
aç~kta tutan eski Türk ho~görürlü~ünü belirttikten ba~ka hiç bir surette kasitli bir
tahribin meydana getirilmedi~ini, hattâ aksine koruyucu tedbirler için ne derece
çal~~~ld~~~n~~aç~k olarak ortaya koymaktad~r. Çok ya~l~~ve statik bak~mdan tamamen
oturmam~~~bir binada tabii hadiselerin meydana getirdi~i tahribat~~ise normal
kar~~lamak gerekir. Ancak, y~llarca evvel iki yaz~m~zda belirtti~imiz bir hususa burada bir defa daha dönmekten kendimizi alam~yaca~~z. 1453'de cami haline getirilen
Ayasofya'da geçmi~~devrin ve inanc~n hât~ralarma ne kadar sayg~~gösterdi~imiz ortadad~r ve bellidir. Mango'nun kitab~~bunun bir defa daha teyididir. Halbuki, Balkan
harbinden pek az önce y~llarca süren masrafl~~bir tamiri henüz bitmi~~bir halde elimizden ç~kan Selanik Ayasofya's~n~n, binaya ayr~~bir güzellik veren ve on alt~nc~~
yüzy~la âit abidevi son cemaatyeri revak~, bundan on-onbe~~y~l evvel hiç bir iz
kalmamacas~na ortadan kald~r~ld~ktan ba~ka, yine on alt~nc~~yüzy~l Türk ta~c~l~k
sanat~n~n ~aheseri olan minber, kürsü ve müezzin mahfeli parçalanm~~~ve ortadan
kald~r~lm~~, yaln~z müezzin mahfelinin üst k~sm~, sütunlar~~kesilip güdük bir ~ekle
sokulduktan sonra bahçede topra~a gömülüp içine de toprak doldurularak çiçek tarh~~
haline getirilmi~tir. Bugün Selanik Ayasofya's~n~n bahçe kap~s~n~n sol taraf ~nda evvelce müezzin mahfeli olan çiçek tarh~~
Di~er taraftan, geçen yüzy~l Istanbul'unun mimarisinde faal bir rolü olan Fossati ad~~da adeta efsane halinden ç~karak müspet bir ~ekilde, bu eser sayesinde tamnmaktad~r 29. Bu kitab~n yay~nlanmas~~ile, Istanbul etüdlerine ve ayn~~zamanda ba~l~ba~~na bir kütüphane te~kil edecek kadar zengin olan Ayasofya'ya dair kitaplar
29 Bu tenkit-tahlil yaz~m~z~~ haz~rlad~ktan sonra Fossati hakk~ndaki ara~t~rmalar~m~z~~derinle~tirdi~imizde, gerek Ayasofya'n~n tamiri, gerek Darülftinun'un yap~lmas~, gerek ise, Fossati'nin Istanbul'daki ba~ka binalar~~hakk~nda ar~iv vesikalar~~ile
kar~~la~t~k. Tesbit edebildi~imiz kadar, Fossati'nin yapt~~~~binalar~n eski ve ~imdiki
resimlerini ve planlar~n~~ da toplay~nca, Fossati'nin Istanbul'daki faaliyeti hakk~nda
hayli kabar~k bir malzeme y~~~n~~meydana gelmi~~oldu. Ne olursa olsun, Bellinzona'daki Fossati ar~ivi bir defa gözden geçirilmedikçe bu hususda tam bir etüd ortaya
koyman~n güçlü~ünü dü~ünerek, ~imdilik bu malzemeyi, bu tenkit-tahlil yaz~m~z~n
çerçevesi içine almad~k. Mimar Gaspare Fossati'nin Istanbul'daki faaliyeti ba~l~~~~alt~nda
yay~nlama~~~tasarlad~~~m~z bu ara~t~rmam~z~, yak~n bir gelecekte Bellinzona ar~ivini
görmek f~rsat~n~~elde edemedi~imiz takdirde, eksik hali ile bir Contribution olarak
yay~nlama~a kararl~~bulunuyoruz.
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serisine sadece bir yenisi kat~lmakla kalm~yor, merak uyand~ran bir problemin etrafl~~
bir aç~klamas~~ da ortaya konulmu~~bulunmaktad~r. Rahat okunur, kolay ba~vurulabilir bir tertibe sahip olan bu istifadeli yay~n~n, Ayasofya 30 ve Bizans sanat~na ilgi
duyan her kimsenin elinin alt~nda bulunmas~~muhakkak ki elzemdir.
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE

30 Ayasofya'n~n Atatürk taraf~ndan müze haline getirilmesinin kararla~t~ r~lmas~, Abidin Ozmen taraf~ndan Ayasofya Hat~ra defterine tafsilât~~ ile yaz~lm~~ t~r.
Bu karar bir ak~am Atatürk'ün sofras~nda verilmi~~ve Ozmen bu tasar~y~~ertesi gün
yaz~~ile Ba~bakanl~~a bildirmi~tir. Ba~bakanl~ktan Vak~f lar'a havale edilen evrak 24
Kas~m ~~934'de Bakanlar Kurulundan ç~km~~~ve I ~ubat 1935'de Ayasofya Müzesi
resmen aç~lm~~, ayn~~ay içerisinde Atatürk yeni müzeyi ziyaret etmi~tir, k~l. Ay~n
tarihi (Ankara 1935) No. 14, 18; "Cumhuriyet", ~~ ~ubat 1935; G. Jaeschke, Die
Türkei in den jahren 1935-1941, Leipzig 1943, 2 ; ayn~~ yazar~n Ayasofya'n~n müze
yap~lmas~na sebep olarak 1931 tarihli bir kanunu göstermesi kanaatirnizce yersizdir,
bk. G. Jaeschke, Zur Krisis des Islams in der Türkei, ~u kitapda Beit~age zur Arabistik,
Semistik und Islanzwissenschaf ten, Leipzig 1944, 524.

