Robert L. Van Nice, Saint Sophia in Istanbul, an architectural survey,
(The Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies-Trustees for
Harvard University), Washington, D. C. tz. (1966) Installment I,
56 x 92 cm. ölçüsünde 25 levhadan ibaret albüm; fiat~~ ; 40 dolar.
Hakk~nda ~ imdiye kadar hayli kitap ve makale yaz~lm~~~olan Ayasofya'n~n
rölövelerini çizme~e de çal~~anlar olmu~, fakat böyle bir büyük i~i istenilen do~ruluk
ve hassasl~k ile ortaya koyabilen ç~kmam~~ t~ r. Sultan Abdülmecid'in emri ile 1847
1849 y~llar~ nda Ayasofya'da büyük ölçüde bir tamir faaliyeti yapan isviçreli mimar
G. Fossati (1809 - 1883) burada çal~~t~~~~s~ ralarda binan~ n bir rölövesini yapma~a
yarayacak notlar~~alm~~t~~1. Fakat bu notlardan ve desen taslaklar~ ndan sadece bir
k~sm~~buyük boyda renkli resimler ile dolu bir albümün bas~lmas~nda faydal~~olmu~~2,
daha sonralar~~ da bu rölövelerden baz~ lar~~ bir sergide te~hir edilmi~, bu vesile ile
de ince bir bro~ür yay~nlanm~~t~r . Fossati, tamir için Ayasofya'da çal~~t~~~~s~rada,
haz~r kurulmu~~iskelelerden faydalanan ve özel bir izinle rahatça bu büyük yap~y~~
inceleyen Prusyal~~mimar W. Salzenberg (1803 - 1887) de 1848 de ald~~~~ölçü ve
notlar~n yard~m~~ile baz~~desenler yay~ nlam~~ t1 4. Ayasofya'n~n daha bu tamirden
önce, 1834 de tan~nm~~~Frans~z mimar ve seyyah~~Ch. Texier ile 1835 de Rus mimari
N. Efimov ise rölövelerini yapma~a çal~~m~~lard~~5 . Oldukça hassas plan, kesit, detay
etüdlerinin çizilmesi i~ i ile ciddi olarak ilk ilgilenen, sonralar~~Istanbul'un ~ehir
plan~~için uzun y~llar aram~zda bulunan ve ~ehircilik uzman~~olarak büyük ~öhreti
olan frans~z H. Prost olmu~tur. Prost, henüz hayata at~ lan genç bir mimar olarak
' Bu hususda bk. S. Eyice, "Belleten", XXVIII, say~~ 112 (1964) s. 773 - 789.
G. Fossati, Aya Sofia-Constantinople, as Recently restored by Order of H. M. the
Sultan Abdul Medjid, London 1852.
2

3 Giuseppe Fossati, Rilievi storico-artistici sulla architettura bizantina dal IV al XV e
fino al XIX secolo, Milano 1890. Bu resimsiz katalog, Torino'da aç~lan bir mimarl~k
sergisi için haz~rlanm~~t~r.
4 W. Salzenberg, Altchristliche Baudenkmale von Constantinopel vom V. bis XH.
jahrhundert, Berlin 1854; Prusya'11 mimar~n, Fossati'den önce Ayasofya'ya dair
muhte~em bir kitap yay~ nlamas~~ olay~~ ~u makalede etrafl~~surette incelenmi~tir:
W. Pollack, Altchristliche Baudenkmale von Constantinopel von W. Salzenberg, Geschichte
eines Architektur Werks, "Römische Quartalschrift", XLIX (1954) S. 243 - 250.
S Geçen yüzy~l~n sonlar~nda Frans~z mühendisi A. Choisy (1841 - 1908) de
me~hur eserinde Ayasofya'n~n iki kesit desenini yay~nlam~~t~, bk. L'art de bâtir chez
tes byzantins, Paris 1883, lev. XXIV - XXV; bir mimar olan H. Holtzinger'in Die
Sophienkirche in Constantinopel und verwandte Bauten der byzantinischen Architektur (Die
Baukunst, Heft: 8) Berlin 1898 i ise göremedik. C. Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels S. 20-29, lev. VIII a - VIII n de Ayasofya'n~n plan ve kesitlerini yay~nlam~~~ise de, bunlar yeni inceleme ve ölçülere dayanmaz.
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1905 - 1907 y~llar~ nda Istanbul'a gelerek uzunca süreler Ayasofya'da çal~~m~~,
ölçüler alm~~~ve bunlar~n yard~m~~ile devri için çok ba~ar~l~~ve ba~ar~l~~oldu~u nisbette de gösteri~li rölöve levhalar' meydana getirmi~tir 4. Bu levhalar 19~~1 y~l~~Sa/on unda te~hir edildikten sonra zann~m~za göre unutulmu~lard~r. Her y~l tertiplenen
Sa/on'lar~n 1911 e ait katalo~unda Prost'un bu Ayasofya rölövelerinden birkaç~=
son derecede ufalt~ lm~~~ve fena bas~lm~~~kli~eleri ile kar~~la~~l~r 7. Yine Prost'un
kaleminden ç~kan ve Ayasofya'n~n mimari bünyesi ile örtü sistemini ku~bak~~~~kesit
halinde gösteren bir rölövesi de J. Ebersolt taraf~ndan Bizans mimarl~k an~tlar' adl~~
kitab~nda kullan~lm~~t~r 4. Sonralar~~H. Prost, Ayasofya'daki baz~~çatlaklar~n tehlike
derecelerini incelemekle görevlendirilen milletleraras~~komisyona da kat~lnu~~9,
y~llarca sonra da Istanbul'un imar plân~~üzerinde çal~~m~~t~r. Istanbul ve Ayasofya
ile ba~lant~s~n~n kesilmemesine ra~men Prost'un bu rölöveleri ilmi bak~mdan
kullan~l~r bir hale getirilmemi~lerdir. Prost'un ölümünden sonra, hat~ras~n~~anmak
üzere yay~nlanan çok güzel bask~l~~bir kitapda bu resimlerden yine birkaç~~bas~lm~~t~r I°.
4 A. Gabriel, Henri Prost et son oeuure Stamboul, "Revue Archlologique" (196o)
s. 211 - 217; türkçesi için bk. Henri Prost ve Istanbul'daki eseri, "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni", say~~227 (Aral~k 196o) s. 8 - ii. H. Prost, Türkiye'ye ilk
seyahatinden Bursa camilerine ait baz~~desenler ile dönmü~tür. A~a~~da not ~ o daki
kitapta Konya'dan çinili bir mihrab'm onun kalemi ile yap~lm~~~bir reprodüksiyonu
vard~r. Prost, Istanbul'dan ilk dönü~ünde yazd~~~~raporda, Ayasofya'n~n rölövesinin
çizilmesinin elzem oldu~unu israrla belirtmi~, fakat Paris Akademisi ödenek imkâns~zl~~~~yüzünden bu teklifi geri çevirmekle beraber, kendisinden dü~ünce ve tasar~lar~n~~da sormu~tur. Buna cevap veren Prost, Ayasofya'n~n imkan nisbetinde, bugünkü durumunu gösterecek tamam bir rölövesini yapma~~~dü~ündü~ünü, cami
olarak onu bütün aksam ve elderi (imaret, türbeler, medrese, ~ad~rvanlar v.s.) gösterme~i uygun gördü~ünü belirtmi~tir. Akademi bu tasar~y~~~üphe ile kar~~lam~~, hattâ
bu çok girgin gencin fazla cesaretlendirilmemesi uygun görülmü~, fakat 17 ~ubat
1906 da iki bin frank ödenek ayr~lmak suretiyle de çal~~malar~~desteklenmi~tir. Istanbul'da Prosea büyük yard~m~~sa~layanlar ba~ta Müzeler Müdürü O. Hamdi
Bey olmak üzere, Turhan Pa~a ile Mimar Darouko'dur.
7 Socia des artistes français, Salons d'Architecture, Paris 1911, s. 33 - 35.
J. Ebersolt, Monuments d'architecture byzantine, Paris 1934, lev. XXVIII.
t' A. Raym~~nd, La mosquie de Sainte Sophie, "Ginie civil Ottoman", I, 2 II B (A~ustos 1911) s. I ve 6; komisyon bir Frans~z (Prost), bir ~talyan (Marangoni) ve bir
Ingilizden ( Jackson) meydana gelmi~ti. Bu komisyona bir de Alman~n kat~lmas~~
istenmi~ti.
~o Aca&mie d'Architecture, L'oeuvre de Henri Prost, Architecture et urbanisme,
Paris tz. (1961 ?) s. 14 ve dev, ile s. 209. H. Prost'un Ayasofya rölövelerinin reprodüksiyonlar~, ba~ka yerlerde de yaymlanm~~t~r. Nitekim, L' Architute, dergisinin
May~s 1912 tarihli say~s~nda iki levha, Ayasofya'n~n bir sütun ba~l~~~~ile binan~n
strüktürünü göstermektedir (Lev. XXV ve XXVI). Ayr~ca H. Prost taraf~ndan
Institut de France yay~n~~olarak Sainte Sophie ba~l~~~~ile 1911 de bir etüd bast~r~ld~~~,
bundan ba~ka, Monuments antiques relevis et restaurls par les architectes pensionnaires de
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Di~er taraftan Ayasofya bir tarih ve sanat eseri olarak geçen yüzy~l~n sonlanr~danberi merak uyand~r~yor, hakk~nda büyük mono~rafyalar yaz~lmasma giri~iliyordu. W. R. Lethaby ve H. Swainson ilk önemli mono~rafyay~~1894 de yaymlam~~lard~~11, bunu Ayasofya'y~~milli bir heyecanla inceleyen E. M. Antoniaclis'in
yay~nlar~~takip etti 1s. Nihayet Antoniadis, Ayasofya hakk~nda toplad~~~~bütün
bilgileri kocaman üç cilde doldurarak, bu tarihi yap~~hakk~ndaki en büyük mono~rafyay~~ortaya koymu~tu la. Fakat konu çok çekici idi. Ayasofya'n~n sadece Bizans
tarihindeki yerine i~aret eden J. Ebersolt'un küçük incelemesini istisna edecek olursalc H, onun sanat tarihindeki durumuna yeni görü~ler ile belirtme~e çal~~an devaml~~ara~t~rmalar yay~nlan~yordu. Bunlar~n ba~l~calan olarak, Andreadis'in incelemesini ", önceleri Polonya'n~ n Lwow (=Lemberg) sonralar~~Viyana ve Graz
Üniversiteleri ö~retim üyelerinden W. Sas-Zaloziecky'nin kitab~n~~le, Göttingen
eniversitesinden A. M. Schneider 17 ile Amerikan Columbia eniversitesinden H.
Swift'in mono~rafyalan 18 bu vesile ile an~labilir. Fakat ~u var ki, bu yay~nlar~n
hepsi de Ayasofya'r, çok eskidenberi bilinen plan ve kesitlerin yard~m~~ile tan~t~yordu. Bu arada Ayasofya hakk~nda küçük çapta turistik rehberler, iddias~z monografyalar da piyasaya ç~kt~~~~gibi, bu tarihi yap~t~= çe~itli meseleleri hakk~nda
irili ufakl~~yaz~lar da bas~llyordu. Mevzii konular hakk~ndaki yaz~larda!' ba~ka,
l'AcadE~nie de France Rome, serisi içinde de (Paris 1924) yine Ayasofya rölövelerine
yer verildi~i ö~renilmekte ise de bu yay~nlar~~görmek ve kontrol etmek mümkün
olmam~~t~r.
11 W. R. Lethaby ve H. Swainson, The Church of Sancta Sophia, Constantinople,
A study of byzantine building, London 1894.
E. M. Antoniades, 'H 'Ayla Zotpta geraNdv~l
tipxyrnerov~x-4v xal
clpx~oXoyudr~~Irro4~v tv V~t~va ~~,; Paris 1906.
13 E. M. Antoniades, "Ex9paa~ç T:ek 'Aylccç Eog~laç Atina 1907 - 1909, 3 cilt.
14 J. Ebersolt, Sainte Sophie de Constantinople, Etude de topographie d'apres ler c6rimonies, Paris 1910; 14 "Echos d'Orient", XIV (191 ~ ) s. 126 - 127.
G. A. Andreades, Die Sophienkathedrale von Konstantinopel, Kunstwissenschaftliche
Forschungen" I (1931) s• 33 - 94 ve 16 lev.; k~l. S. Guyer, "Byzant. Zeitschn:ft",,OLXII
( 1 932) S. 1 37 1 43.
le W. R. Zaloziecky,

Die Sophienkirche in Konstantinopel und ihre St~llung in der
Geschichte der abendlaendischen Architektur (Studi die Antichita Cristiana, XII), Citta
del Vaticano 1936; k~l. A. M. Schneider, "Byzant. Zeitschnft", XXXVIII (1938) s.
182 - ~ 86,.
17 E. H. Swift, Hagia Sophia, New York 1940.
11/ A. M. Schneider, Die Hagia Sophia zu Konstantinopel (Bilderhefte antiker
K~~nst, 6) Berlin 1939; bu kitap ikinci dünya harbinden sonra iki defa daha yeniden
bas~lm~~t~r; Schneider, Ayosafya hakk~ndaki ufak ara~t~rma ve kaz~~raporlanndan
ba~ka mimarisi hakk~nda ~u yaz~lar~~da yay~nlam~~t~r: Das Architektursystem der Hagia
Sophia zu Konstantinopel, "Oriens Christianus", XXXVI (1939) s. 1 - 13; Die Hagia
Sophia in der politisch-religiösen Gedanken~velt der Byzantiner, "Das Werk d~s KünstlersKunstgeschichtliche Zweimonatschrijr 1 (Stuttgart 1939/40) s. 4 - 15.
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mesela Ayasofya'n~n texnik bak~mdan yap~s~~19, Osmanl~~devrinin Salâtin camileri
ile mukayesesi 20 veya bu büyük binan~n estetik manas~~hakk~nda da ara~t~rmalar 21
ortaya konuluyordu. Böylece Ayasofya vaktiyle "mescidler do~urdu~u" gibi, günümüzde de makale ve kitaplar "do~uruyordu".
1931 de Amerikal~~Thomas Whittemore (1871 - 195o) Ayasofya'n~n mozaiklerini 1847 - 49 da Fossati taraf~ndan yap~lan tamirdenberi üzerini örten badana
tabakas~ndan temizlemek ve bunlar~~yeniden ortaya ç~karmak üzere resmen te~ebbüse geçerek, gerekli izni alm~~~ve o s~ralarda Boston'da kurulmu~~olan The Byzantine
Institute Inc. ad~na çal~~malara ba~lam~~t~ r. Amerikan Bizans Enstitüsü, o tarihten
bu yana, çok de~i~mi~, Whittemore'un Paris'de Rue de Lille'de b~rakt~~~~kütüphane
Frans~z hükümetinin idaresinde pasif bir müessese halinde hayat~n~~devam ettirirken,
Washington'un en eski ve en cazip bir bölgesi olan Georgetown'da çok eski bir
villada, harikulade zenginlikte bir kütüphane ve müze ile birlikte yeni bir Enstitü
kurulmu~tur. Eski elçilerden Bliss ve e~i taraf~ndan vakfedilen Dumbarton Oaks malikanesi, bu yeni enstitüye ad~n~~da vermi~tir. Dumbarton Oaks, 1931 - 32 den itibaren Ayasofya'da ba~layan mozaik temizleme i~lerinin yan~s~ra, bu büyük yap~n~n
yeni ba~tan rölövelerinin çizilmesini de planlam~~t~. Ayasofya'n~n yeni rölövelerinin
haz~rlanmas~na R. L. Van Nice taraf~ndan giri~ildi ve otuz y~ll~k bir emek sonunda
i~te bu albüm meydana geldi.
Otuz y~ll~k süre içinde bütün mesaisini Ayasofya çal~~malar~na ay~ran Van
Nice, elinde biriken malzemeyi son derecede nadir hallerde kullanm~~t~~22 . Ayasofya'n~n Fetih'den hemen sonra ilk yap~lan minaresinin, bat~~ taraf~nda yar~m
kubbe kasna~~~kenar~ndaki iki kuleden bir tanesi üstünde oldu~una dair k~sa bir
makalede Van Nice'in rölöve çal~~malar~ndan bir parça kullan~lm~~~23, bir mimarl~k
dergisinde güzel foto~raflar ile süslü k~sa bir makalede de bir kaç rölöve ve eskizin
kli~esinden istifade olunmu~tur 24 . ~imdi i~te bu rölövelerin bir k~sm~n~n büyük
1° O. H. Strub-Roessler, Die Hagia Sophia, die Kirche der göttlichen Weisheit, eine
generelle Untersuchung ihrer Struktur, "Byzantinische Zeitchrift", XLII (1942) s. 158 - 177.
20 Ayasofya'n~n Osmanl~~devri Türk mimarisinin Salâtin camileri ile mukayesesi hususunda da baz~~makaleler yay~nlanm~~t~r, bunlar~n ba~l~calar~~olarak ~u yaz~lar gösterilebilir: M. A. Charles, Hagia Sophia and the Great Imperial Mosques "The
Art Bulletin", XII (193o) s. 321 - 344; A. Gabriel, Sainte Sophie, source d'inspiration de
la mosqude Suleymaniye, "Sixime congr6 Int d'Etudes byzantines-R6sumds des rapports et
communications", Paris 1940, S. 230 - 231; A. M. Schneider, Sophienkircl~e und Sultansmoschee, "Byzantinische Zeitschr~ft", XLIV (1951) s. 509 - 516.
- Eocpki, Atina 1946.
21 P. A. Michelis, 'H
22 W. Emerson ve R. L. Van Nice, Hagia Sophia-Istanbul, Preliminary report
of a recent examination of the structure, "A~nerican journal of Archeology", XLVII, 4 ( 1943)
S. 403 - 436.
23 W. Emerson ve R. L. Van Nice, Hagia Sophia and the first minaret erected after
the Conquest of Constantinople, "American journal of Archaeology", LIV (1950) s. 28 - 40,
lev. XIII-XV. ve S. 35 deki desen.
24 R. L. Van Nice, The structure of St. Sophia, "Architectural Forum-Magazine of
Building", CXVIII (1963) s. 131 - 138, ve 210.
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boyda levhalar halinde güzel bir kapak içinde yay~nland~klar~n~~görüyoruz. Albüm,
sat~~a ç~km~~~olan ~ekli ile 28 levhadan ibaret gibi gözükmekte ise de, bunlardan
üçü (6, 7 ve 8) bu cilde girememi~, bu eksik levhalar~n ikinci fasikülde verilecekleri
ilan edilmi~tir.
R. L. Van Nice, bu 25 levhal~k ilk albüm için yazd~~~~çok k~sa önsözde, Ayasofya'n~n rölöve çal~~malar~na ilk olarak 1936 da Massachusetts Institute of Technology'nin Mimarl~k Okulu dekan~~William Emerson taraf~ndan te~ebbüs edilerek 1937
y~l~~yaz~ndan itibaren fiilen i~e ba~land~~~n~~ belirtir. O tarihten itibaren bu i~~ile
görevlendirilen Van Nice, Emerson'un 1957 de ölümüne kadar onunla birlikte çal~~m~~t~r. Albümün içindeki 5 sahifelik önsöz, te~ekkür ve levhalar indeksi bro~üründeki
bir nottan ö~renildi~ine göre, hemen hemen ilk fasikül kadar levha ihtiva eden
ikinci bir fasikül daha bas~ld~~~ nda bu büyük Ayasofya albümü tamamlanacakt~r.
Bu ikinci levhalar grubu ile birlikte ayr~ca bir de metin yay~nlanacakt~r. Prof. Cyril
Mango taraf~ndan yaz~lacak Ayasofya'n~n yap~~olarak tarihçesi, R. L. Van Nice'in
kalemi ile yap~n~n sistematik bir tarifi, ile yüzy~llar boyunca bünyesinde yap~lan
de~i~ikliklere dair bir bölüm ve nihayet Rowland J. Mainstone taraf~ndan da yap~n~n
stüktür tertibi ile statik prensipleri hakk~nda bölümler bu metinde yer alacakt~r.
In-folio kitaplar~n modas~n~n çoktan geçti~i bir devirde, bu kadar büyük ve battal
boyda, kullan~lmas~, ve hatta günümüzün kütüphanelerinde muhafazas~~ba~l~ba~~na
bir mesele olan büyüklükde bir eser yay~nlanmas~~hayret uyand~r~r. Levhalarda,
en ufak (ta.~lardaki k~r~k ve çatlaklar gibi) detaylar~n dahi gösterilmi~~olmas~, levhalar~n büyük boyda bas~lmalar~n~~zaruri k~lm~~t~r. Katlanm~~~levhalar~n da zamanla
kat yerlerinden y~pranacaklar~~ve kli~elerde çirkin çizgilerin ç~kmas~na sebep olacaklar~~dü~ünülerek neticede böyle bir ölçü tercih edilmi~tir.
Ba~tan itibaren ilk levha (numaras~z), renkli olarak Ayasofya'n~n d~~ardan
görünü~ünü aksettiren bir foto~rafa tahsis edilmi~tir. Lev. ~~- 5, yap~n~n ~~ : 250
ölçe~inde zemin, galeri, kur~unluk hizalar~ndan planlar~~ve enine, uzunlamas~na
kesitleridir. Ayn~~seriyi tamaml~yacak olan lev. 6 - 8 bas~lmam~~t~r. Lev. 9 - 28 ise
~~ : oo ölçe~inde, Ayasofya'n~n muhtelif seviyelerden planlar~ndan k~s~mlar vermektedir. Bütün bu rölövelerin ne kadar büyük bir emek mahsulü olduklar~n~, ne
kadar dikkatli al~nm~~~ölçüler ile çizildiklerini burada belirtme~e imkan yoktur.
Bunu anlamak için bizzat bu levhalara göz gezdirmek laz~m gelecektir. Kanaatimizce, bu harikulade bir dikkat ve hassasl~k ile çizilmi~~olan levhalar~n bask~lar~ndaki tek kusurlar~~fondlarm~n kli~elerde fazlaca gri olmas~d~r. Öyle zannediyoruz ki,
bu gri renk levhalardan daha ufak ölçüde kli~elerinin yapt~r~lmas~n~~çok zorla~t~racakt~r. Ayasofya hakk~nda ileride yap~lacak yay~nlarda bu rölövelerden önce foto~raf
al~n~p, sonra da bundan kli~e yap~ld~~m~da, elde edilecek sonucun pek sevindirici olmamasmdan korkulur. Halbuki bundan böyle Ayasofya için ana kitap (standard)
durumunda kalacak olan bu eserin daha kolay ve daha cazip reprodüksiyon verebilecek bir teknikde bas~lmas~~yerinde olurdu.
H. Prost vaktiyle çizdi~i büyük Ayasofya plan~nda, esas binadan ba~ka etraf~nda o tarihde s~ralanan çe~itli Türk yap~s~~mü~temilât binalar~n~~da i~aret etmi~ti.
Böylece, herbiri Türk sanat tarihinin bir ~aheseri olan türbeler, ~ad~rvan mimarisinde e~siz olan zarif ~ad~rvan, Fossati'nin 1847-49 da yapt~~~~muvakkithane ile
Kasr-1 Hümay~m, XVIII. yüzy~l eseri güzel s~byan mektebi, imaret-a~hane ile Aya-
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sofya medresesi ve daha bu manzumeyi tamaml~yan ba~ka binalar da gösterilmi~ti.
Van Nice'in rölöveleri s~n~r olarak yaln~z Ayasofya'y~~ald~~~ndan, yap~n~n bünyesine girmi~~olan ekler (Hünkar mahfili, Kasr-~~Hilmayun gibi) istisna edilecek
olursa, levhalarda Türk devrine ait elderden hiçbiri bulunmamaktad~r. Belki ileride
yay~nlanacak olan ikinci grup levhalar aras~nda bunlar~~gösteren bir levha bulunur.
Metin k~sm~nda Türk devrinin bünye üzerindeki de~i~ikliklerine dair bir bölüm
olaca~~na göre, Ayasofya'n~n Türk devrindeki kompozisyonunu belirten bir toplu
levhan~n da bu albümde yer almas~~gerekir zan~nday~z.
Çok yak~n bir gelecekte, geri kalan ikinci levhalar grubunun da yay~nlanmas~~25 ,
ve vaad edilen metin cildinin de bas~lmas~~ile, Ayasofya'n~n mimarisini aksettiren
bu ana eserin tamamlanmas~n~~temenni ederiz. Bu tahlil yaz~m~z~n ilk k~sm~nda da
belirtti~imiz gibi, hakk~nda bir kütüphane dolduracak kadar çok yay~n yap~lm~~~
olmas~na ra~men ", Ayasofya'n~n mimari bak~mdan etrafl~, do~ru ve yanl~~=
ölçülere dayanan rölövelerinin yoklu~u daima kendisini hissettiriyordu. Ilk olarak
oldukça hassas ölçüler ile Ayasofya'n~n rölövelerini meydana getirme~e çal~~an H.
Prost'un bu çal~~mas~n~n mahsulleri hiçbir zaman yeteri derecede tan~nmam~~~ve
hemen hemen ilim bak~m~ndan hiç istifade edilmeden unutulmu~tur. Van Nice'in,
yap~p bugünkü durumu ile en ince detay~na kadar tesbit ederek ka~~da geçirmesi
art~k bu eksikli~i doldurmakta ve Ayasofya'y~~bir mimari eser olarak ilk defa olarak
en dogru ölçüler ile gözlerin önüne sermektedir. Böylece Dünya sanat tarihinin
ba~l~ca eserlerinden biri olan Ayasofya en s~hhatli ölçüler ve en do~ru mu~ahedeler
ile mimarl~k bak~m~ndan tan~t~lm~~~olmaktad~r. Bütün bir ömrün mesaisini, tek bir
yap~n~n rölövelerini tesbite hasreden R. L. Van Nice'in bu sab~rl~~emek ve gayretini
takdirle kar~~lamak bir borçtur.
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25 Albümün sat~~a ç~kar~lmas~ndan çok önce da~~t~lan bir prospectus'da ikinci
grup levhalar ile metin cildinin 1968 y~l~~içinde tamamlanaca~~~bildirilmektedir.
25 Son y~llarda Italya'n~n Sansoni yay~nevinin me~hur Forma e Colori, I grartdi
cicli dell'arte serisinin 55. fasikülü olarak renkli resimler ile süslü, P. Sanpaolesi taraf~ndan Santa Sofia a Costantirtopoli ba~l~~~~ile bir albüm yay~nland~. Içindeki resimlerin
çok ba~ar~l~~olmas~na kar~~l~k alt~~sahifelik aç~klama çe~itli yanl~~lar ile dikkati çekmektedir. Bilhassa bibliyografyas~, her sat~nndaki yanl~~lar bak~m~ndan, maalesef
yazar~n ciddiyeti hususunda ~üphe uyand~rmaktad~r. Bir süre ~stanbul Teknik
Üniversitesinde ders veren yazar~n, Sultan Ahmed camiini Hamet camii olarak
bilmesi, Edirne'deki Selimiye'yi Ayasofya'n~n tesirine ba~lamas~, bugünkü Fatih
ca~niinin Ilk Fatih camii olmad~~~n~~bilmemesi hayretimizi çekmi~tir. Bibliyografyada ise, Ayasofya ile ilgili baz~~yay~nlar~n eksik olmas~na kar~~l~k içinde Ayasofya
hakk~nda tek sat~r bilgi olm~yan baz~~kitaplann an~lmas~~da bilemeyiz nas~l izah
edilebilir?

