KUTSAL MABED~ N GÖLGESINDE DOYMAK: AYASOFYA
~ MARET~`
AY~E BUDAK"
Giri~~
~stanbul'un fethi ile devral~nan en önemli mimarl~k miras~~Ayasofya, Osmanl~~
dönemi boyunca kutsanmaya devam etmi~tir ve camiye dönü~türülen Ayasofya çevresine yap~lar ilave edilmeye ba~lanm~~t~r. Bu yap~lardan ilki medresedir ve Fatih
Sultan Mehmed taraf~ndan in~a ettirilmi~~yap~n~n, iki katl~~oldu~u tahmin edilmekte
olup 1935 y~l~nda ise y~kt~r~lm~~t~r'. Medrese, Ayasofya'n~n bat~s~nda yer almaktayd~.
Ayasofya'ya en çok önem veren padi~ahlardan biri de II. Selim'dir ve dönemin mimarba~~~Sinan'~n sanat~yla Ayasofya, dört minareli bir Selatin Cami'ne dönü~türülüp,
"Selimiye" olarak adland~r~lm~~t~r ve II. Selim'in türbesi de yine Ayasofya avlusuna
in~a olunmu~tur2. II. Selim'in Ayasofya'ya gösterdi~i alaka, türbesi için bu yap~n~n
avlusunun tercih edilmesiyle taçland~r~l~r. Edirne Selimiye'de oldu~u gibi çifte medrese in~a edilmesi planlanm~~ken bu plan hayata geçirilememi~tirs. II. Selim'den sonra onun kadar Ayasofya'ya ilgi gösteren bir di~er Osmanl~~padi~ah~~I. Mahmud olmu~tur. Patrona Halil isyan~~ ile tahttan indirilen III. Ahmed'in yerine tahta geçen ve
Osmanl~n~n yirmidördüncü padi~ah~~olan Sultan I. Mahmud, Ayasofya'n~n çevresine
fakirleri ve medrese ö~rencilerini doyurmak üzere bir imaretle birlikte, ~ad~rvan,
s~byan mektebi ve kütüphane in~a ettirmi~tir4 (Plan 1). ~maret, Ayasofya'n~n kuzey
cephesi ile So~ukçe~me Soka~~~aras~nda bir avlu içerisinde yer al~r. Yap~da bulunan
kitabelerden anla~~ld~~~~üzere M.1743'de (H.1155) in~as~~tamamlanm~~t~r ve padi~ah~n da kat~l~m~yla 19 Ocak 1743'de aç~l~~~~yap~lm~~t~r5.

1. imaretin in~as~~ve Geçirdi~i Tamiratlar
~maret mekanlar~~üzerinde toplam sekiz adet kitabe bulunmaktad~r. Kitabelerin
manzum olanlar~~onsekizinci yüzy~l ~airlerinden Ni'metullah Efendi tarafindan ka* Bu çal~~ma taraf~mca haz~rlanan ve 2015 y~l~nda tamamlanan "Gücü Besleyen Mimarl~k:' Osmanl~~ ~ maretleri" adl~~doktora tezinden üretilmi~tir.
** Y~-d. Doç. Dr., Nev~ehir Hac~~Bekta~~Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, Nev~ehir/TÜRKIYE aysebudak@nevsehir.edu.tr
I Semavi Eyice, "Ayasofya Medresesi", D~A., C.IV, ~stanbul 1991, s. 214-215.
2 Gülru Necipo~lu, The Age of Sinan:Architectural Culture in the Ottoman Empire, London 2005,
p. 233. Necipoglu, Cenova Devlet Ar~ivi'nde bulunan 1575 tarihli italyanca bir belgeyi, Ayasofya'nin II.
Selim'in ölümünün ard~ndan "Selimiye" olarak adland~r~lmas~n~n kan~t~~olarak gösterir, Necipoglu,
The Age of Sinan.., p. 233., 232 numaral~~ dipnot.
3 Necipoglu, The Age of Sinan.., p. 233.
4 Eyice, "Ayasofya Medresesi", s. 212.
5 A. Akgündüz- S. Öztürk vd., Üç Devirde Bir Mabed-Ayasofya, ~stanbul 2005, s. 447.
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leme al~nm~~~olup hattat~~ise Darüssade A~as~~Moral~~Be~ir A~a'd~r6. ~marethanenin
miman ise bilinmemektedir. Lale Devrinde mimarba~~~olarak görev yapan Kayserili
Mehmed A~a M.1741(H.1153) y~l~nda görevden almm~~t~r7. Mehmed A~a'n~n yerine
mimarba~~~olan isim ise Hac~~Mustafa A~a olup, M.1741-1746 (H.1153-1159) y~llar~~
aras~nda bu görevi sürdürmü~türs. M.1743 (H.1155) y~l~nda tamamlanan yap~n~n
tasar~m~~Mimar Mehmed A~a'n~n mimarba~~l~~~~döneminde gerçekle~tirilmi~~olabilece~i gibi kendisinden sonra bu görevi devralan Hac~~Mustafa A~a zaman~nda da
olabilir.
Farkl~~bölgelerde kad~l~k yapm~~~ ~emdânizade F~nd~ld~l~~Süleyman Efendi taraf~ndan kaleme al~nan ve 1730-1777 y~llar~~aras~~olaylar~n~n anlat~ld~~~~eserden, 26
Temmuz M.1742 (H.1155)'de Ayasofya Medresesi'nin imaretten uzak oldu~u için9,
padi~ahm imaret yap~lmas~n~~buyurdu~u ö~renilmektedirl°. ~emdanizade, Ocak-~ubat 1743 (H.1155)'de yap~n~n tamamland~~~n~~söyler". Hammer, imaretin aç~l~~~n~~
anlatan belgenin referans~yla tam tarih vererek, imaretin 19 Ocak 1743 (H.1155)'te
padi~ahmda kat~l~m~yla aç~ld~~~n~, aç~l~~~için vak~f odas~n~n çiçekli hahlarla süslendi~ini
ve misafirlere tatl~lar ikram edildi~ini yazmaktad~r". Vak~flar Genel Müdürlü~ü
Ar~ivi'nde bulunan 638 numaral~~defterin 4. s~ras~nda kay~tl~~M.1743-44 (H.1155)
tarihli vakfiyede imarete ili~kin bilgiler vard~r. Vakfiye'de, Ayasofya Camisi'ne biti~ik, Saray-~~Cedid (Topkap~~Saray~) Hümayun Kap~s~~kar~~s~nda, bütün mü~temilat~~
ile mükemmel bir imaret in~a edildi~i belirtilir". Ancak ayn~~vakfiyede imarete dair
ba~ka bir ayr~nt~~verilmemi~tir ve çal~~an say~lan ile ald~klar~~ücretlere dair bilgiler
de bulunmamaktad~r". Yine Vak~flar Genel Müdürlü~ü Ar~ivi'nde bulunan 639 nu6 Eyice, "Ayasofya ~mareti", D~A., C.IV, ~stanbul 1991, s. 212.
7 Ahmet Vefa Çobano~lu, "Osmanl~'da Ba~~Mimarlar" Türk Dünyas~~Kültür

Atlas:, C. IV, ~stanbul
2002, s. 310.
Çobano~lu, "Osmanl~'da.., ", s. 320.
9 Ayn~~kitapta, medresenin imaretten "beri" oldu~u ifade edilmi~tir. Yani ya medrese imaretten
uzakt~~yada medrese mensuplar~n~n yemek alaca~~~imaret bulunmamaktayd~.
10 "mâh-~~mezbûrun yirmi üçünde, Ayasoya Câmi'i gibi ma'bed-i kadimin medresesi imâretden
beri-iken, hât~r-~~pâdi~âhiye sünûh edüp, imâretin imâretine mübâ~eret buyurmu~idi. Zi'l-hicce evâilinde tekmil olma~la hayr-~~kesire nâ'il oldular", ~em'dâni-zâde F~nd~kl~l~~Süleyman Efendi, Tdrihi
Mür'i't-Tevdrih (çev. Münir Aktepe), C.I, ~stanbul 1976, s. 110.
il ~em'dâni-zade, Tarihi
s. 110.
12 Joseph von Hammer, Büyük Osmanl~~Tarihi, C. XV, ~stanbul 2008, s. 33. ve Akgündüz, Öztürk
vd., Üç Devirde.., s. 447.
13 "...Kütübhâne-i hümayûn-i bi-hemta ve ma'bed-i kadim-i bi-nazir Ayasofya-i Kebir Camii ~erifi
i'ttisâlinde ve saray-~~cedid behe~t a'sâlar~~bâb-~~hümay~ln mukabilinde mânend-i tük-~~mualla Furkan-~~
Kur'an-~~mümass-~~kaviyyi'l-esas
bi'l-cümle levâz~m ve mühimmat, mükemmel i'mâret-i
hümayfln vâlâ bina ve in~a buyurub...", V.G.M.A., 638 nolu defterin 4. S~ras~nda kay~tl~~vakfiye, s.9.
14 "Vakf-~~mezbûr gallât~ndan kitabhane-i hümayr~n hademelerinin vazâlf-i muayyenelerini verilüb ve imaret-i mezkurede beher yevm ba'de salati's-subh nan-~~aziz ve çorba tabh olunub ve kable'z-zuhr çorba ve yevm-i hâmisde dahi dane ve beher sene mah-~~Muharrem'de a'~ure tabh olunub
ta'yin ve takdir olundu~u vech üzre Ayasofya-i Kebir medresesinde sâkin talebeye ve türbelerde sâkin talebeye ve Ayasofya-i Kebir Câmi'-i ~erifi hademesinden bi'n-nefs edâ-y~~hizmet eden hademeye
ve kütübhâne-i hümay~ln hademesine verilüb ziyâde kald~~~~takdirce fukarâya it>am olunub herbiri
hissesinden behremend oldukta duâ-y~~devlet-i
hüsrevankle bi>1-guduvvi ve>1-âsâ1 i~tigal edeler..." V.G.M.A., Defter No: 638, S~ra No: 4, s. 10.
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maral~~defterin, 117. Sayfa, 47/1 s~ras~nda kay~tl~~M.1776 (H.1190) tarihli vakfiyede
M.1774(H.1188) y~l~nda imaret için yap~lan harcamalara ili~kin bilgiler vard~r. Ayn~~
defterin 47/2 s~ras~nda kay~tl~~vakfiyede ise, önceki mütevellinin yeni atanan mütevelliye 1357 kuru~~ve 50 akçeyi teslim etmesine karar verildi~i bilgisi bulunmaktad~r".
~maret, M.1777 (H.1189) y~l~nda tamir edilmi~tir ancak tamirat~n tafsilat~~tam olarak
bilinememektedir".
~maret ve a~ç~~odalar~~M.1825 (11.1240) y~l~nda tamir edilmi~tir17. ~maretin f~r~n
ve mutfa~~nda tamirata ihtiyaç duyuldu~unu, tamirat için ke~if bedeli tespit edildi~ini Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivlednde bulunan, May~s 1852 (11.1268) tarihli belgeden ö~renmekteyiz". M.1872 (H.1288) y~l~nda imaretin suyollar~~tamir edilmi~tir". M.1874 (H.1291) y~l~nda ise imaret içindeki a~gba~~~ve ekmekçi odalar~~ tamir
edilmi~tir20. ~maretin avlusunda Evkaf-~~ Hümayun'a ait evraklar~n ar~ivi için kullan~lm~~~bir binadan ve evrak sand~ klar~n~n sakland~~~~bir mahzenden söz edilmekte
ve M.1871(H.1288)y~l~nda bu mahzenin Kosti Kalfa taraf~ndan tamir edildi~i anla~~lmaktad~r21. M.1884 (H.1301)'de, harap durumda bulunan ekmekçi odalar~~kargir
olarak yeniden in~a edilmi~tir 22 . M.1880 (H.1297)'de imaretin yanan kap~lar~ndan
15 V.G.M.A.,

Defter No: 639,S~ra No: 47/2, s. 89-98.
Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 469.
17 BOA., ~E. Hat., Dosya No:6, Gömlek No: 596.
18 BOA., ~.DH., Dosya No. 247, Gömlek No.15094, ke~if bedelinin 6336,5 kuru~~oldu~u görülüyor. "A'tüfetlü efendim hazretleri Evkaf-~~ Hümay~ln naz~r~~ a'tufetlü efendi hazretlerinin manzûr-~~ âli
buyurulmak içün takdim k~l~ nan takririnde cennet-mekan Sultan Mahm~ld Han-1 Evvel hazretleri
evkaf-~~celileleri hayrat~ndan Ayasofya-i Kebir Câmi-i ~erifi ittisâlindeki i'maret-i âmire fodula f~runu
ile matbah~n ke~fi olan alt~~ bin üç yüz otuz alt~~buçuk guru~u tecavüz itmeyüb ider ise kabul olunmamak metanetiyle beraber tasarrufa bi'r-reaye daha noksamyla ke~finden noksamyla vucûda getürülmek üzere tamirat müdiri sa'adetlü efendi ma'rifetiyle icra-y~~tamiri istizân olunmu~~ise de ol-bâbda
her ne vechle irâde-i seniyye-i cenab-~~ mülükane mütea'llik ve ~eref-sudur buyurulur ise ana göre
hareket olunaca~~~beyamyla tezkire-i senaveri terkim k~l~nd~~efendim. Ma>rûz-~~ çâker-i kemineleridir
ki Hame pirs-y~~ tekrim olan i~bu tezkire-i sâmiye-i vekalet penahileriyle takrir-i mezkür manzûr-~~Mi-i
cenab-~~ ~ehin~âhi buyurulmu~~ve zikr olunan f~run ve matbah~ n ber-muceb-i istizân icra-y~~ tamiri
saniha-i zib buyurulan emr ve irâde-i seniyye-i cenab-~~ ~ehriyari mukteza-y~~ âlisinden olub mezkûr
takrir yine savb-~~ sâmi-i sadaret-penahilerine i'â'de k~l~ nm~~~olma~la ol-bâbda emr ü fermân hazret-i
vellyyü'l-emrindir. Fi 14 Recep 1268".
18 Akgündüz, Öztürk vd., (~ç Devirde.., s. 591.
213 Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 602.
21 Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 603.
22 BOA., ~.~D., Dosya No:94, Gömlek No: 5601, "Ayasofya-i Kebir Câmi-i ~erifi ittisalinde vaki
Cennet-mekan Sultan Mahmûd Hn-~~Evvel Hazretleri'nin i'maret-i âmireleri derûnunda itmekçilerin
sekenesine mahst~s olan odalar~n mü~rif-i harab olmas~na mebni ~ehremaneti Celilesi ma'rifetiyle icra
olunan ke~f ve münakasas~n~~mübeyyin tanzim ve leffen takdim k~l~nan defterle münâkasa pusulas~na
nazaran mesârif-i in~âiyenin n~sf~~ber-vech-i pe~in ve rub~~ esna-y~~a>meliyyatda ve di~er rub~~ da hitam-~~
in~aâtda virilmek ve ve mezkûr otalar ke~f defterinde muharrer evsâf ve e~kâl-i vechle tamamen ve
kâmilen kargir olarak müceddeden in~a k~l~nmak üzere sekiz bin üç yüz yirmi iki guru~da i'maret-i
mezkûre ser-habbaz~~Hac~~Mustafa A~a u'hdesinde kalarak müteahhid-i merkilm
kefâlete
rabt olunmu~~old~~~ndan mesârif-i vak~an~n n~sf~~ber-vech-i pe~in ve rub~~esna-y~~a>meliyyatda ve rub~~
hitam-~~ in~aâtda virilmek üzere in~aat-1 merk~lmenin Evkaf-~~ Hümayt~n ta'mirat memûr~~nezareti ve
müteahhid-i merkum ma'rifeti ile ke~finden muharrer evsâf ve e~kal-i vechle ve kemâl-i metânet ve
rasânetle maktilan icras~~z~mn~ nda mezkûr sekiz bin üç yüz yirmi iki guru~dan mezkûr otalar~ n a'tik
18 Akgündüz,
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biri", M.1883 (H.1300)'de fir~n, ekmek teknesi ve ocaklar tamir edilmi~, M.1889
(H.1306)'da yeni ekmekçi odas~~eklenmi~, M.1893 (H.1310)'de ise fir~n~n üst örtüsünde bulunan kur~unlar de~i~tirilmi~, hamur teknesi yenilenmi~, fir~mn tonoz kemeri ve ocaldar tamir edilmi~tir". M.1895 (H.1313) tarihli belgede, M.1879 (H.1297)
y~l~ndan beri imaretin tamirine ili~kin yap~lan masraflar~n ödenmesine dair bir yaz~~ma görülmektedir25. M.1889 (H.1307) y~l~nda da imaretin kur~unlar~~ve baz~~mahalleri tamir edilmi~tir26. M.1896 (H.1314) y~l~na gelindi~inde ise vak~f odas~mn iç
avlusunda, maa~~koçanlar~n~~haz~rlayan görevlilerin avluda bekledikleri ve ya~murlu
havalarda ~sland~ldar~~için, vak~f odas~n~n önüne yeni bir oda ve bekleme salonu in~as~~için yap~lan yaz~~malar yer al~r. Ke~if bedeli olarak ise 8934 kuru~~belirlenmi~tir".
enkâz~~bedeli olan sekiz yüz guru~un tenziliyle bâki yedi bin be~~yüz yirmi iki guru~un üç yüz dört senesi evkâf büdcesinden sarf~na mezûniyyet i'tâ buyurulmas~~husûsunun huzûr-~~sâmi-i sadâret-penahilerine a'rz~~mesârifât idâresinden ifâde olunma~la ol-bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i verb,yül-emrindir. 18 Rebiü'l-evvel sene 302 ve fi 10 Te~rin-i safi sene 304 Naz~r-~~Evkaf-~~Hümayun".
23 M. 1880 (H.1297) sonras~~tamiratlara ili~kin ayr~nt~l~~bilgiler için bkz. Akgündüz, Öztürk vd.,
Üç Devirde.., s. 628-629.
24 Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 628-629.
25 BOA., ~~EV., Dosya No: 12, Gömlek No: 17, "A't~lfetlü efendim hazretleri Cennet-mekan Sultan
Mahmûd Hân-~~Evvel Hazrederi vakf~ndan Ayasofya-i Kebir ~'mâret-i Amiresi'nin iki yüz toksan
yedi senesinden berü ke~ifleri mucebince be~~defa'da icra k~l~nan ta'nfirât-~~mesarifi tokuz bin iki yüz
toksan be~~guru~a bali~~old~~~ndan ta>mirat-~~merkûme içün üç yüz yedi ve sekiz ve tokuz seneleri
büdcelerinden vuku> bulmu~~olan sekiz bin sekiz bin dört yüz elli üç guru~~teslimât~n ba'de'l-mahs~ll~~
evsât taraf~~olan sekiz yüz k~rk~~guru~un sinin-i mezkûre büdcelerinden ve di~er ta'mirât mesârifi
rederinde irâd ve masraf-~~vechle i'tâ idilerek sâlifü'z-zikr tokuz bin iki yüz toksan be~~guru~~mesârif-i
vâkfamn cennet-mekan mü~ârüni,leyh hazretleri vakf~na masraf kayd~~husûnunun Evkâf-~~Hümayiln
Nezâret-i Celilesi'ne havâlesi hakk~nda ~ûrâ-y~~Devlet Dahiliye Dairesi'nin mazbatas~~melff~flanyla
arz ve takdim k~l~nm~~~olma~la ol-bâbda her ne vechle i'râde-i seniyye-i cenâb-~~hilafet-penâld ~erefmütea'llik buyurulur ise mantük-~~âlisi infâz idilece~i beyâmyla tezkire-i senâverl terkim k~l~nd~~efendim.
Fi 13 ~a'bân sene 313 fi 16 Kaniin-~~sâni sene 311".
26 BOA., ~.~D., Dosya No: 117, Gömlek No: 7054, "Ayasofya ~'mâreti'nin kur~unlanyla sair mahalleri muhtâc-~~ta'mir olmas~na mebni ale'l-usfil icra k~l~nan ke~fini mübeyyin tanzim ve leffen takdim
olunan deftere nazaran tamirat-~~mukteziyyenin Mecid? on tokuz guru~~hesâblyla alt~~bin dört yüz toksan bir guru~~masrafla vucûda gelece~i anla~~lm~~~old~~~ndan kaide-i tasarrufâta bi'r-riâye ke~finden
noksamyla ve kemâl-i metânet ve rasânetle vucû' da getirilme~e sa'y ve gayret olunmak üzere tamirat-1
mezkûrenin memûr~~ve kur~unlar~n i'mâlât~mn dahi Mekteb-i Sanayi kur~un meme~r~~ma'rifedyle icrâmyla hitâm~nda mesârif-i vakfa= vakf~na masraf kayd~~z~mn~nda mebla~-i mezbûrun üç yüz yedi
senesi büdcesi tertibinden sarf~na mezûniyyet i'tâs~~husûsunun huzûr-~~sâmi-i sadâret-penâhilerine
a'rz~~mesârifat idaresinden ifade olunma~~n ol-bâbda emr ü ferman hazret-i vellyyül-emrindir.
Fi 3 Ramazân sene 1309 ve fi 19 Mart sene 1307",
27 BOA., BEO., Dosya No. 879, Gömlek No. 65917, "Ntufetlü efendim hazrederi Ayasofya-i kebir
i'mâreti dahilinde vak~f odas~nda tedlyât~~icra olunmakda bulunan hademe vezâifi ve tekâyâ tâa'~niyeleri ve muhtâcin ve ç~rakl~k vesâire ma'â~ât~~koçanlar~mn kay~dlar~~kapanmak muLmelât~~evkâf
dâiresinin iç havlisinde ve a>let kat~nda küçük odada icra olunmakda olmas~ndan dolay~~ashâb~~havlide
aç~kda beklemek ve mevsim-i ~itâda ya~mur alt~nda kalmakda olduklar~~cihetle ashab-~~vezâifin ~u
yüzden giriftar olduklar~~mezâhim ve mü~kilâttan vikâyeleri z~mn~nda vüsati malfim olan i'mâret
havlisindeki vak~f odas~n~n ön taraf~na mua'melât-~~mezkûreye mahsûs olmak üzere müceddeden bir
oda ile bir intizar salonu in~as~~sim mecidi on dokuz guru~~hesâblyla sekiz bin dokuz yüz otuz dört
guru~~masrafia vucûda gelece~i ba'del-ke~f anla~~lm~~~oldu~undan mebâli~-i mezbflrun üç yüz on iki
senesi evkâf bütçesinin hazine in~aat tertibinden sarf~~hususunun evkâf-~~hümayfin nezâret-i celllesine
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2. Yap~p Olu~turan Meltanlar
Kendine mahsus bir avlu içinde bulunan yap~da, Ayasofya'n~n kuzey cephesi boyunca imaretin bütününü olu~turan mekânlar dikdörtgen bir alanda ve Ayasofya'ya
paralel olarak düz bir hat üzerinde yan yana s~ralanm~~t~r (Plan 2 ve Kesit 1 ). Bir s~ra
kesme ta~, üç s~ra tu~la ile alma~~k duvar tekni~inde in~a edilmi~~imareti olu~turan
mekanlar, do~udan bat~ya do~ru; mek'el (yemek salonu), mutfak ve fir~nd~r. Mü~temilat yap~lan ve tek mekanl~~bir oda ise Ayasofya'mn payandalar~na yaslanm~~t~r. Bu
yap~larda do~udan bat~ya do~ru; kare bir mekan, hazine dairesi, çe~me ve kare planl~~
bir odad~r. Avluya aç~lan iki kap~~bulunmaktad~r. Bunlardan ilki ve an~tsal olan~, Topkap~~Saray~~ile III. Ahmed Meydan Çe~mesine bakan ve kuzey-do~u cephede yer alan
kap~d~r. Yuvarlak planh, dört basamakl~~merdivenle ç~k~lan barok kap~n~n her iki cephesinde de birer kitabe bulunmaktad~r. Avlu taçkap~s~n~n yola bakan cephesinde yer
alan kitabe dört sat~rdan olu~maktad~r ve alt~ nda ketebe kitabesine yer verilmi~tir28
(Resim 1). Mermerden in~a edilmi~~kap~da, barok karakterli bezemeler dikkati çeker.
Cümle kap~s~nda yer alan süslemeler saçak alt~~bezemeleri d~~~ nda orijinaldir (Resim
2). Kap~n~n iki yan~~simetrik olarak kurgulanm~~t~r. Kö~e sütunceleri, akant bezemeli
sütun ba~l~klar~n~~ta~~maktad~r, sütun ba~l~klar~n~n üzerine ise dikdörtgen yast~klar
yerle~tirilmi~~bu yast~ klarm üzerine de dikdörtgen payeler oturtulmu~tur. Yuvarlak
kap~~kemerinin her iki yan~nda birer sütun vard~r. Kö~e sütunceleri ile kap~n~n iki yan~nda bulunan sütunlar aras~na birer ni~~yerle~tirildi~i, ni~lerin üst bölümlerinde yer
alan istiridye kabu~u formlar~n~~bitkisel karakterli bezemelerin sard~~~~görülür. Bu
ni~lerin hemen üzerinde bulunan panolara Sultan I. Mahmud'un tu~ras~~i~lenmi~tir.
Tu~ra i~lenmi~~bu panolar~n hemen üzerinde ise "S" ve "C" k~vr~mlar~~yapan yüksek
kabartma, yaprak bezemeleri görülür. Kap~~kemerinin üzerinde bulunan kitabeli~in
taç k~sm~, iki yana uzanan barok karakterli bitkisel bezeme ile hareketlendirilmi~tir.
Kap~da en dikkat çeken unsur ise geni~~saçakt~r. Saçak alt~~bezemeleri tamir esnas~nda de~i~tirilmi~tir ve günümüzde saçak alt~nda görülen süslemeler Rüstem Pa~a
Camisi çini bezemelerine benzemekte olup k~rm~z~-beyaz renk boyamad~r29. Saça~~n
üzerinde, ortada aynah tonoz ve tonozun iki yan~nda birer küçük kubbecik bulunur.
havâlesi tezekkür k~l~nd~~~ na dair ~ûrâ-y~~Devlet Dâhiliye Dâiresinin mazbatas~~melf~lfuyla wrz ve
takdim k~l~nm~~~olma~la ol-bâbda her ne vechle emr ü fermân-~~hümâyûn hazret-i hilâfet-penâhi ~erefsunûh ve sudûr buyurulur ise manta-~~celili infâz edilece~i beyârnyla tezkire-i senâveri terkim k~l~nd~~
efendim. Fi 12 Cemâziyye'l-evvel sene 314 ve fi 6 Te~rin-i sâni sene 312, Sadr-~~â'zam R~fat".
28 Kitabenin okunu~u "~ehin-~âh-~~cihân Sultân Mahmild mekiirim-kâr. Vücûd-~~bi nazari oldu dehre

ni'met-i wzma. O Hakan-~~ni'am-fermâ-y~~evreng-i hilâfet-kim. An~ n eyvan-hân-~~cful~d~r ma'mûre-i dünya.
Husûsan ahd-i Fatih'den beri bu hayr-t vâlâya. Muvaffak olmam~~~esl'aft, ~âhândan beri amma. Me~er merhûn
imi~~vakt-i hümâyun cihân-bâne. Ki yapd~~böyle bir darü'n-ni'âm ~ahin-~eh-i dâna. Zehi daru'n-ni'âm-kim kâse~uy~~matbah-~~cü~l~n~. Sezâd~r olsa Keykâvus u Hüsrev dâver-i Dârâ. Mahallinde hele bir bi bedel hayr-~~cezil
oldu. Simit-t lütfuna seyr oldu el-hak pir ile bernâ. Miieyyed eyleyüb ikbâl u ~evketle o Sultânt. Muvaffak eylesün
âsâra hayra Hazret-i Mevlâ. Bu Ni'met bendesi vech-i cemil ile dedi târih imâret eyledi Sultan Mahmud en-nevâl
ihya 1155" ve ketebe kitabesi: "Ketebehu'l-hakiru'l-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihil-Kadir Hazin-i ~ehriyâri Be~ir",
Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 452.
29 Azade Akar, "Ayasofya'da Bulunan Türk Eserleri ve Süslemelerine Dair Bir Ara~t~rma", Vak~flar
Dergisi, S.IX, Ankara 1971, s. 286.
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Tonoz ve kubbecikler kur~un kapl~~olup birer âlemle sonland~nlm~~lard~r (Resim 3).
Kap~n~ n avluya bakan cephesi yola bakan cephesine oranla bezeme aç~s~ndan daha
sadedir. Kap~n~n bu cephesini hareketlendiren tek unsur yuvarlak kap~~kemerinin
üzerine yerle~tirilen iki sat~rl~k kitabedir. Kitabede, Besmele ve Nisa suresi 59. Ayetler yer al~rm (Resim 4). Kap~n~n iki yan~nda bulunan mermer ni~ler süslemesizdir.
Ah~ap kap~~kanatlan ise yine orijinal olup üzerinde bezeme bulunmamaktad~r.
Bat~~cephede, imaret avlusuna giri~i sa~layan bir kap~~daha bulunmaktad~r. I.
Mahmud döneminden önce, Ayasofya'ya eklenen yap~lardan olan ve günümüze
ula~amayan medrese, Ayasofya'n~n bat~s~nda yer almaktayd~ . Bat~~cephede bulunan bu kap~~muhtemelen medrese ö~rencilerinin imarete geçi~lerini sa~lamaktayd~.
~maretin bat~s~nda bulunan bu avlu kap~s~, kuzey-do~u kö~ede bulunan an~tsal kap~ya oranla daha mütevaz~~boyuttad~r. Kesme ta~tan in~a edilmi~~kap~da yuvarlak kap~~
kemeri üzerinde kitabe ve ketebe kitabesi yer ahr31. Kap~~üzerinde ah~ap sundurma
bulunur (Resim 5).
Do~u cephede bulunan kap~dan avluya girildi~inde kar~~la~~lan ilk yap~~mek'el
(yemek salonu)dur. Bu salon, do~u-bat~~do~rultuda dikdörtgen bir mekan olup, bat~~
cephesinde mutfak bulunur. Bu bölümün güney ve do~uda olmak üzere iki giri~~kap~s~~vard~r (Resim 6). Do~uda bulunan ana giri~~kap~s~d~r ve giri~in önünde dört adet
mermer sütunla ta~~nan sundurma revak yer al~r. Mek'elin(yemek salonunun) di~er
giri~i güney cepheye aç~lan dikdörtgen kap~~ile sa~lamr. Do~uda bulunan ve daha
an~tsal olan ana giri~~kap~s~~üzerinde bir kitabe bulunmaktad~r32. Bu kap~~üslup aç~s~ndan, kuzeydo~uda yer alan an~tsal avlu kap~s~~ile uyumludur. Sundurmay~~ta~~yan
mermer sütunlann ba~l~klar~ nda ve yine ayn~~malzeme ile in~a edilmi~~kap~da, barok
karakterli akant bezemeleri dikkati çeker (Resim 7). Dilimlendirilmi~~kap~~kemerinin
kö~eliklerinde birer adet istiridye kabu~u bulunur. Kemerin üzerinde dört sat~rhk
kitabe yer al~r. Kap~ , "S" ve "C" k~vr~ml~~iri yaprak bezemeleriyle üst örtüye kadar
devam eder. Kap~n~n kuzeyinde yuvarlak kemerli bir de ni~~bulunur.
3° "Rahmân ve Rahim olan Allah'~n ad~
yla. Ey inananlar! Allah'a i'ta'ât edin. Peygambere ve sizden buy-

ruk sâhibi olanlara i'ta'ât edin", Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 452.
31 Kitabenin okunu~u: " ~ehri-ydr-~~dâd-ger, Hâkân-~~~skender zafer. Padi~âh~~bahr u ber, ~âhin-~eh-i
çerh-i âsitân. Hazret-i Sultan Mahmtid, Felâtün re'y-kim. Oldu zât~, bâis-i asayi~-i kevn u mekân. Ol ~ehin
olmakta mirkt-z cihanda nev be nev. Vech-i pâkinden nice âsar-t hayriyye a'yan. i~te ez cümle Ayasofya gibi
mâbedin. Kad~~etraf~n nice âsar ile Cennet ni~an. Mekteb u &~rz~'l kütüb, dilcu sebil in~âd edüb. Eyledi sükkan~
n~~
gark-t âb, cf~d-~~bi giran. Ba'de ezin bünyâd-~~dârü'n-ni'am edüb ol kam-kâr. Oldu seyr-i ihsan~na
sad vechile
pir u civan. Hâstl~~geldi cihana gerçi çok ~âh-t kerim. Gelmedi böyle veliyyi'n-ni'met-i bi imtinân. Hak eddy~~
~ükrüne ikdiir ede bu âlemi. Kim nazirin görmedi devrânda bunu âsuman. Pâydar etsün hemen Allah o
~dh-~~
erkemi. Vâye-dâr-~~ni'met-i ihsan~~olsun bende-gan. Dedi Nimet, hod-horun devleti tarihini. Dâr-~~nimet yapt~~
nev Sultan Mahmud-~~cihan 1155. Ketebe haze'l-hatt vesaire'l-hututu'l-mesture. El-Abdul-fakir Be~ir e~-~ehir
bil-Hâzini's-Sultani", Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 452.
32 Kitabenin okunu~u: "Bi- hamdillah ~ehin-~dh-~~zamân~n ahd-~~
cûdunda. Cihan ma'mûr u abâd oldu
düstûr u adâletle. O sultân-t selâtin-i cihân-kim h~tta-i melâ~. Yed-i a'dâdan ald~~zor bâzû-y~~celadetle. ~eh-i âli,
ilm-i sultân, Mahmud Han Gâzikim. Umur-~~hayra masruf oldu evkâtt ibadet/e. Husûsan-kim Ebu'l-Fethin edûb
âsârm~~itmâm. Clbüvvet hakk~n ifd eyledi hakk~~riâyetle. Bu âsâr~n hitâm~nda ~
imdi Ayasoffiyye'de. Bir mu'allâ
imaret eyledi in~a, metanetle. Tamam oldukda tarihin dedi sâhib bu m~srala. Ayasoffiyye abâd oldu el-hak bu imaretle 1155. Nemmekahul-fakir Be~ir Hâzin-i Hazret-i ~ehriyari", Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde..,
s. 451.
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Mek'el (yemek salonu), kuzey-güney do~rultuda at~lan kemerlerle ta~~nan
do~udan bat~ya do~ru, aynal~~tonoz ve ard arda üç adet kubbe ile örtülüdür. Bu mekan~n di~er giri~i güney cephe ortas~ nda yer alan süslemesiz, dikdörtgen kap~~ile sa~lanmaktad~ r. Güney cephede bulunan bu kap~n~ n iki yan~na, kesme blok ta~~lento ve
sövelerle olu~turulmu~~ve tu~ladan hafifletme kemerleriyle sonland~r~lm~~~üçer adet
pencere aç~lm~~t~r. Toplam alt~~ pencere ile mekan ayd~nlatmas~~ sa~lanm~~t~r. Kuzey
cephe duvar~~sa~~r b~rak~lm~~t~r. Bat~~cephe duvar~~mutfakla ortak olup, bu cephede
iki adet servis penceresi yer al~ r (Resim 8).
Mek'elin (yemek salonunun) bat~s~ nda, kare bir alana oturan mutfak bölümü
bulunmaktad~r. Mutfa~~n giri~~kap~s~~ do~u cephede mek'el (yemek salonu) duvar~na
biti~iktir. Kesme ta~tan in~a edilmi~~kap~n~n üzerinde küçük bir ah~ap sundurma vard~r. Yuvarlak kemerli kap~~ üzerinde imareti olu~turan tüm mekanlar~n giri~lerinde
oldu~u gibi bir kitabe bulunur. Kitabede, ~ nsan Suresi 8. ve 9. Ayetleri'ne yer verilmi~tir33. Ketebe kitabesinde ise: "Ketebe bi-inayetil-lahil-kadir abd-i Be~ir" ifadesi yer
al~ r" (Resim 9). Dikdörtgen bir alana oturan mutfak bölümüne, bat~~cephesine yak~n
olmak üzere, kesme ta~ tan bir ayak yerle~tirilmi~tir. Bu aya~a, kuzey güney do~rultuda at~lan kemerlerle, mutfa~~ n ikiye bölündü~ü görülür. Mutfa~~n do~usunda kalan
kare bölümün üzeri, yüksek sekizgen bir kasnak üzerine oturan kubbe ile örtülüdür.
Kubbeye geçi~te tromplar kullan~lm~~t~ r. Kubbenin ortas~nda ayd~nl~k feneri aç~kl~~~~
bulunur, ancak ayd~nl~k feneri günümüze ula~amam~~t~r. Bu aç~kl~k günümüzde cam
bir örtü ile kapat~lm~~t~ r. Mutfa~~n bu bölümü, yeme~in haz~rland~~~~aland~r. Kuzey
duvar~n~n ortas~na, ta~~bir tekne yerle~tirilmi~ tir (Resim 10). Bugün bir çe~me ba~lant~s~~olmamakla birlikte, muhtemelen bu tekne yemek ve mutfak malzemelerinin
y~kanmas~~için kullan~l~ yordu. Orijinalde bu tekneye akan bir çe~ me bulundu~u öngörülebilece~i gibi ta~~ma su da kullan~lm~~~olabilir.
Mutfakta kullan~lan aya~~n bat~s~nda kalan alan, yeme~in pi~irildi~i ocaklar~n
bulundu~u yerdir. Bat~~duvar~na biti~ik olarak in~a edilmi~~ve yan yana s~ralanan dört
adet ya~maks~z ocak vard~r (Resim 11). Bu alan~ n üst örtüsü ise yine yan yana s~ralanm~~~dört adet küçük kubbedir. Kubbelerin ortas~ na birer adet baca yerle~tirilmi~tir
ve oldukça yüksek tutulmu~lard~ r. Ocaklar~n üzerine yerle~tirilen yemek kazanlar~~
ise günümüze ula~amam~~t~ r. Ancak yemek kazanlar~ , onsekizinci yüzy~la ait oldu~u
dü~ünülen mânide, "matbah~n~n hem içinde-dörder kollu kazan~~var"35 biçiminde tasvir
edilmi~tir. Topkap~~Saray~~mutfaklar~nda bulunan yemek kazanlar~~günümüze ula~abilmi~tir ve Ramazanname'de yer alan mânide oldu~u gibi dört kolludur (Resim 12).
Mutfak ocaklar~~ da t~pk~~Topkap~~Saray~'nda görülen ocaklar gibidir ve Topkap~~Saray~'ndaki kazanlar~n büyüklü~ünde kazanlar~~ ta~~yacak aç~kl~~a sahiptir. Mutfak;
güney cepheye aç~lan be~~ve kuzey cepheye aç~lan bir pencere ile ayd~nlat~lmaktad~r.
33 ~nsan Suresi 8. Ayet : "Kendilerinin ona sevgi duymalar~na ra~men, yiyece~i yoksula, yetime ve esire
yedirirler" ve 9. Ayet: "Biz sizi Allah r~zas~~için doyuruyoruz; sizden ne bir kar~~l~k ne de bir te~ekkür bekliyoruz",
Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 451.
34 Akgündüz, Öztürk vd., Uç Devirde.., s. 451.
35 Amil Çelebio~lu, Ramazannâme, ~stanbul 1973, s. 167.
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Do~u cephede ise mek'elle (yemek salonuyla) mutfak irtibat~n~~sa~layan iki adet servis penceresi bulunur. Servis pencereleri, mutfakta haz~rlanan yeme~in, mek'elde
(yemek salonunda) bekleyen ki~ilere teslim edilmesi için kullan~lm~~t~r. Yine ayn~~
cephede, giri~~kap~s~~ile servis penceresi aras~nda blok kesme ta~tan bir masa yer al~r.
Bu masa muhtemelen, servis s~ras~nda tabak-kâse gibi e~yalar~~koymak için kullan~lmaktayd~~(Resim 13).
Mutfa~~n do~usunda bulunan ve kare bir plana sahip firma güney cephede mutfak duvar~n~n yan~ndaki kap~dan girilmektedir. Kap~n~n üzerinde bulunan kitabede
Mide Suresi 88. Ayet yer al~r36. F~r~n~n üzeri, sekizgen bir kasnak üzerinde yükselen
büyük bir kubbe ile örtülmü~tür. Kubbeye geçi~lerde tromplar kullan~lm~~t~r. Kubbenin ortas~nda bir de ayd~nl~k feneri aç~kl~~~~bulunur. Ayd~nl~k feneri günümüze
ula~amam~~~bu aç~kl~k, mutfakta oldu~u gibi cam örtü ile kapat~lm~~t~r. F~r~n mekan~n~n ayd~nlatmas~, kubbede bulunan ayd~nl~k feneri d~~~nda güney cepheye yan yana
aç~lan, ayn~~büyüklük ve yükseklikteki dört adet dikdörtgen pencere ile sa~lan~r (Resim 14). Ekmeklerin pi~irildi~i ocaklar bat~~cephede bulunur (Resim 15). Bu cephede
bulunan iki ocak büyük birer kemer içine yerle~tirilmi~tir. Tu~la malzemeden in~a
edilmi~~f~r~n~n ocaklar~, simetrik olarak düzenlenmi~tir. Ocak aç~kl~~~~kare formlu
olup, düz lento ve sövelerle olu~turulmu~tur. Ocaklar~n a~z~n~~kapatmak için demir
kapaklar~n kullan~ld~~~~görülmektedir. Ocaklar~n her iki yan~nda birer ni~~bulunur.
Bat~~ duvar~nda, ocaklar~n kuzeyinde bulunan 12 basamakl~~bir merdivenle hamurhaneye ç~k~lmaktad~r. Hamurlar~n haz~rland~~~~bu bölüm, ocaklar ile bat~~ duvar~~
aras~nda kalan küçük bir dikdörtgen aland~r (Resim 16). Bu alan iki küçük kubbe ile
örtülüdür. Hamurhanenin bat~, güney ve do~u cephelerine aç~lan birer pencere ile
ayd~nlat~ld~~~~görülür.
Mü~temilat yap~lar~~avlunun güney duvar~nda yer al~r. Bu yap~lar do~udan bat~ya do~ru, hazine dairesine biti~ik kare bir mekan, daire planl~~hazine dairesi, çe~me
ve yine kare planl~~bir odad~r. Do~uda bulunan ilk yap~, erzak deposu olarak kullan~ld~~~~tahmin edilmekte olup in~a malzemesi ve yap~m tekni~ine bak~larak, Bizans döneminde in~a edildi~i dü~ünülen kare planl~~bir yap~d~r (Resim 17). Hazine dairesine
biti~ik olarak in~a edilmi~tir. Kuzey cephesine aç~lan bir kap~~ile mekan giri~i sa~lanmaktad~r. ~maret in~a edildi~i s~rada kap~n~n üzerine bir kitabe yerle~tirilmi~tir.
Kitabede, Nahl Suresi 114. Ayet ve imaretin di~er bölümlerinde yer alan kitabelerde
oldu~u gibi H.1155 (M.1743) tarihi yer al~r". Ta~~ve tu~la malzeme kullan~larak in~a
edilmi~~mekan~n kuzey cephesinde, farkl~~yüksekliklerde iki adet pencere bulunur.
Yap~n~n üzeri çapraz tonozla örtülüdür, d~~ta ise üst örtü düz dam ~eklindedir. Bu
mekan hazine dairesi ile birlikte depo olarak kullan~lm~~t~r (Resim 18).
Ayasofya'ya ait hazine dairesi, imaretin bu cepheye in~as~~ile birlikte erzak de36 'Allah'~n size helal ve temiz olarak verdi~i r~z~klardan yiyin ve kendisine iman etmi~~oldu~unuz Allah'tan
korkun" Akgündüz, Öztürk vd., Üç Devirde.., s. 450.
37 "Yaln~z Allah'a kulluk ediyorsan~z, Allah'~n size helal ve temiz olarak verdi~i r~z~klardan yiyin, O'nun
nimetine ~ükredin", Akgündüz, Öztürk vd., Uç Devirde.., s. 451.
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posu olarak kullan~lm~~t~r38 (Resim 19, 20). Tu~la malzemeden in~a edilmi~~binan~n
üzeri kubbe ile örtülmü~tür. Beden duvarlar~na simetrik olarak ni~ler aç~lm~~t~r. Bu
ni~ler arac~l~~~~ile yap~~yatayda üç kata ayr~lm~~t~r. ~maretin in~as~~ile erzak deposu
olarak kullan~lan yap~n~n giri~i, yine bu dönemde, kuzey cephesine aç~lan dikdörtgen kap~~ile sa~lanm~~t~r. Kap~~üzerine mermer kitabe yerle~tirilmi~tir. Kitabede, "Lâ
ilâhe ~llellâh, Muhammedün Resülüllah" ve H.1155 (M.1743) tarihi yazmaktad~r. Yap~n~n erzak deposu olarak kullan~lmas~~ s~ras~nda, zemini doldurularak yükseltilmi~~
ve pencereler aç~lm~~t~r". Kap~n~n iki yan~na birer pencere aç~lm~~t~r. Pencereler düz
lento ve sövelerle dikdörtgen formludur. Üst katta, yan yana s~ralanm~~~pencereler
ise yine alt kat pencereleri ile ayn~~formdad~r.
Hazine dairesinin bat~s~nda çe~me bulunmaktad~r. Çe~menin do~u cephesi hazine dairesine biti~iktir. Bat~s~~ise merdiven ~eklinde düzenlenmi~tir. Bu merdivenlerden sarn~ca ula~~l~r. Düzgün olmayan kesme ta~~ve tu~la alma~~kl~~~~ile olu~turulmu~~
çe~me, yuvarlak bir kemer içine al~nm~~t~r. Çe~me ni~inin ortas~na mermer kurna
yerle~tirilmi~tir. Ayakl~~kurnan~n üst bölümünde bulunan silmenin ortas~nda nar motifi yer al~r. Çe~me aynal~~~~yoktur (Resim 21).
Çe~menin ve Ayasofya'y~~destekleyen payandan~n bat~s~nda ise bir oda yer al~r.
Kare mekan~n üzerinde herhangi bir kitabe bulunmaz. Üzeri kubbe ile örtülü bu mekan~n alt kat~~su deposu olarak kullan~lmaktad~r. Odan~n in~as~nda kullan~lan malzeme ve tekni~e bak~larak imaretin in~as~~ile ayn~~dönemde ya da imaretten sonra in~a
edilmi~~oldu~unu dü~ünmekteyiz. Bu bölümün giri~i, kuzey cephe ortas~na aç~lan
yuvarlak kemerli kap~dan sa~lanmaktad~r. Kap~n~n iki yan~nda bulunan birer pencere ile mekan ayd~nlat~lmaktad~r. Kap~~ ve pencereler kesme ta~tan düz lento ve söveli
olup, tu~ladan hafifletme kemerleri ile sonland~r~lm~~lard~r. Mekan~~ örten pandantif
geçi~li kubbe, do~rudan beden duvar~na oturmaktad~r. Do~u ve bat~~cephelere üç,
güney cephe duvar~na ise iki adet ni~~aç~lm~~t~r. Güney bat~da bulunan ni~~pencereye
dönü~türülmü~tür (Resim 22, 23).
Ayasofya ~mareti'nde, yap~y~~ olu~turan tüm birimlerin giri~ine ve mü~temilat
olarak kullan~lan Bizans dönemi yap~lar~n~n tümüne kitabe yerle~tirilmi~tir. Avlu
içindeki bu yap~da kitabe olmamas~, M.1889 (H.1306)'da imarete eklendi~i ar~iv belgelerinden ö~renilen ekmekçi odas~n~n bu tek mekanl~~oda olma ihtimalini akla getirmektedir.
3. Tarihi Görsellerde Ayasofya ~mareti
~maretin in~as~ndan yakla~~k 100 y~l sonra ~stanbul'a gelen ve bir albüm haz~rlayan Fossati Karde~ler, Ayasofya ve çevresindeki yap~lar~~resmetmi~lerdir. Ayasofya
Camisi'nin kuzeydo~u minaresine ç~k~larak yap~lan resimde, imaretin üstten görünü~ü bulunmaktad~r (Resim 24). Bat~dan do~uya do~ru; f~r~n~n kubbesi, mutfakta
ocaklar~n üzerinde bulunan ayd~nl~k feneri-bacalar~, mutfak kubbesi ve günümüze
38 Eyice, "Ayasofya ~mareti", s. 212.
39 Akgündüz, Öztürk vd., Uç Devirde..,

s. 448.
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ula~amam~~~ayd~nl~k feneri ile mek'eli (yemek salonunu) örten üç kubbe s~ralanmaktad~r. Mek'elin (yemek salonunun) e~it büyüklükteki bu üç kubbesinin do~usunda
aynah tonozla örtülü bölüm yer ahr. Bu bölümün Fossati çiziminde iki kez tekrarland~~~~görülmekte ve çizim bu ~ekilde sonland~r~lmaktad~r. Günümüzde, mek'elin (yemek salonunun) örtü sisteminde tonoz örtü bir kez kullan~lm~~t~r. Fossati çiziminde,
do~uda görülen aynah tonozlu bölümün yerinde, sundurmah giri~~revak~n~n bulunmas~~gerekiyordu. Mek'elin (yemek salonunun) do~u giri~indeki mermer kap~, kap~~
üzerinde bulunan kitabeden ve süsleme üslubundan anla~~ld~~~~üzere orijinaldir. Bu
nedenle Fossati çiziminin bu bölümü gerçe~e uygun de~ildir.
Fossati albümünde bulunan bir di~er çizimde, Ayasofya'n~n kuzey-do~u cephesi resmedilmi~tir. Resimde; imaret avlu kap~s~n~n bir k~sm~, imaret avlu duyan,
hazine dairesi ve yan~nda bulunan ve yine Bizans dönemine ait oldu~u dü~ünülen
kare mekan görülür. Hazine dairesinin do~usuna biti~ik bu Bizans dönemi yap~s~n~n
ikinci bir kat~~oldu~u bu resimden anla~~lmaktad~r (Resim 25). Ayn~~yap~, M.1838
(H.1253-54)'de istanbul'a gelen ve Bab-~~Hümayun Meydan~n~~resimleyen W. Henry
Bartlett'in gravüründe de görülmektedir. Hazine dairesinin do~usuna biti~ik mekanla imaret duvar~~aras~na çekilen bir di~er duvarla imaret avlu s~n~rlar~~belirlenmi~tir. ~maret avlusunun duvar~~ise Ayasofya'n~n kuzey-do~u minaresine kadar devam eder. Duvar~n bitimi ile minare aras~nda bir kap~~daha bulunmaktad~r. Bu kap~,
~maret avlusu ile Ayasofya'n~n aras~nda kalan "Vezir Bahçesi" olarak adland~r~lan
bahçeye aç~lmaktad~r. Ba~bakanh Osmanl~~Ar~ivleri'nde bulunan, Bâb-~~Ali Evrak
Odas~~Defteri 879 numara ve 65917 Gömlek numaras~~ile kay~tl~~M.1896 (H.1314)
tarihli evraktan vak~f odas~~önüne bir oda ve intizar salonu in~as~na dair belgeden
daha önce bahsetmi~tik. Belgede geçen,
"Ayasofya-i kebir imareti dahilinde vak~f odas~nda tediyet~~icra olunmakda
bulunan hademe vezaifi ve tekaya taamiyeleri ve muhtacin ve ç~rald~k vesaire
maa~at~~koçanlarm~n kay~dlar~~kapanmak muamelan evkaf dairesinin iç haylisinde ve alet kat~nda küçük odada icra olunmakda olmas~ ndan dolay~~ashab~~
havlide aç~kda beklemek ve mevsim-i ~itada ya~mur alt~nda kalmakda olduklar~~
cihede ashab-~~vezaifin ~u yüzden giriftar olduklar~~mezahim ve mü~kilattan vikayeleri z~mn~nda vüsati malum olan imaret havlisindeki vak~f odas~mn ön tarafina muamelat-~~mezkureye mahsus olmak üzere müceddeden bir oda ile bir
intizar salonu in~as~""
ifadesinden; "Evkaf dairesinin iç avlusunda ve alet kat~nda" ~eklinde betimlenen yerin,
hazine dairesinin do~usunda ki kare mekan~n, gravürlerde görülen ve günümüze
ula~amam~~~üst kat~n vak~f dairesi olabilece~ini akla getirmektedir. Onsekizinci yüzy~la ait bir mânide geçen "...nazik bina eylemi~ler-mütevelli odas~n~ ..."4' ifadesi ve Hammer'~n imaretin aç~l~~~nda padi~ah~n gelip kald~~~, ayn~~zamanda da çiçekli hahlarla
da bezendi~ini söyledi~i vak~f odas~~için en uygun mekan, yuvarlak planl~~hazine dai40 BOA., BEO., Dosya No. 879, Gömlek No. 65917.
41 Amil Çelebioglu, Ramazannâme, s. 166-167.
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resmin do~usunda bulunun ve gravürlerde varl~~~~kesinle~en bu ikinci kat olmal~d~r.
Vak~f odas~na ç~k~~~da muhtemelen Vezir Bahçesi'nde bulunan bir merdivenden sa~lanm~~~olmal~d~r. Ayn~~belgede, ~maret avlusunun geni~li~inin oda ve intizar salonu
yap~m~na uygun oldu~u ifade edilmi~ tir. Vezir Bahçesi olarak bilinen, vak~f odas~~ile
Ayasofya aras~nda kalan bahçe ise yap~~in~a olunabilecek büyüklükte de~ildir. Alman
Arkeoloji Enstitüsünde bulunan tarihsiz bir foto~rafta, evkaf dairesi ile hazine dairesinin do~usunda avlu duvar~na yak~n olarak çad~rçat~~örtülü bir yap~n~n çat~s~~görülmektedir (Resim 26). M.1838 (H.1253-54) tarihli Bartlett gravüründe görülmeyen
ancak Alman Arkeoloji Enstitüsünde bulunan tarihsiz bu foto~rafta görülen ve vak~f
odas~~olarak kabul etti~imiz dairenin önünde bulunun üçgen çat~l~~bu oda, M.1896
(H.1314) tarihli belgede geçen ve imaret çal~~anlar~n~n çal~~ma ~artlar~n~~kolayla~t~rmak için in~a edilen oda olmal~d~r.
Osmanl~~ imaretlerinden yararlanan ki~ileri gösterdi~ini dü~ündü~ümüz ve
ula~abildi~imiz tek görsel de Ayasofya ~ mareti'ne aittir. Bartlett'in M.1838 (H.125354) tarihli Bâb-~~Hümayun Meydan~'n~~ gösteren gravüründe; imaretin avlu kap~s~,
hazine dairesi ve hazine dairesi önündeki yap~n~n günümüze ula~amam~~~üst kat~,
revak~ yla birlikte mek'el (yemek salonu), ayd~nl~ k fenerli kubbesiyle mutfak görülmektedir. Gravüre biraz daha yak~ ndan bak~ld~~~ nda; bu meydan görüntüsü içinde,
Topkap~~ Saray~'ndan ç~kan atl~~askerler ve III. Ahmed Çe~ mesinin yan~ndaki sivil halk~n yan~~ s~ra, Ayasofya'n~n kuzey-do~u minaresinden imaret kap~s~ na kadar uzanan
ve dü~kün olarak tan~mlanabilecek, ba~lar~n~~ öne e~mi~~insanlar~n olu~turdu~u bir
kuyruk gözlemlenmektedir. Bu gravür; ola~an bir meydan görüntüsü içinde gözlemlenen bu insanlar~ n, yemek vaktinde imaretten yiyecekleri ö~ün için s~ra olu~turmu~~
olabileceklerini akla getirmektedir (Resim 27, 28). Osmanl~~ imaretlerinde yemek
da~~t~m~na ili~ kin en kesin uygulamalardan biri olan ve sadece hastalar ve görme
engelliler için esnetilebilen kura142, imaretten yemek ç~kar~lmamas~d~r. ~maretlerden
yararlanan ki~iler yanlar~nda yemek kaplar~~getirmemekte, yemekler imarete ait taslarda ihtiyaç sahiplerine, imaretin mek'elinde (yemek salonunda) ikram edilmektedir. Böylece düzenli bir yemek da~~t~m~~ sa~lanabilmekte ve ayr~ca yemek verilen
kaplar~n porsiyonlar~~ e~it olup, e~it yemek da~~t~m~~sa~lanmaktad~ r. Bu gravür, bir
imaret ve ondan yararlananlar~~birlikte gösteren tek örnek olmas~~aç~s~ndan son derece önemlidir.
Sonuç
Osmanl~n~ n ilk mimari falaliyetleri ile birlikte varl~klar~~bilinen imaretlerin in~as~, yirminci yüzy~l~n ba~~na kadar devam etmi~ tir. Onyedinci yüzy~lda in~as~~zay~flayan bu yap~~türünün onsekizinci yüzy~ lda yeniden canland~~~~görülür. Istanbul'un
fethinin ard~ndan farkl~~ dönemlerde yak~n~na in~a ettirilen yap~larla bir külliye haline getirilen Ayasofya'da, I. Mahmud taraf~ndan bu külliyenin eksi~i olarak görülen
yap~~imaretti ve bu eksiklik giderilmek için harekete geçilmi~ti. Dönemin tarihçilerinden Semdânizade taraf~ ndan, medrese ö~rencilerinin yemek ihtiyaçlar~n~~kar~~la42

Kemal Edip Kürkçüo~lu, Süleymaniye Vakfiyesi, Ankara 1962, s. 31.
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mak amac~~ile in~a edildi~i ifade edilmesine kar~~l~ k, I. Mahmud'un imaret in~as~~ile
bekledi~i kazan~m sadece ö~rencilerin yemek ihtiyaçlar~n~~kar~~lamak olmasa gerek.
Bunun en önemli kan~t~~da yap~n~n günümüze ula~an tüm Osmanl~~imaretleri içinde
bezeme unsurlar~n~n fazlal~~~~ile ayr~lmas~d~ r. I. Mahmud bu önemli mabedin yan~ na
yap~~in~a ettirmenin prestijli getirilerinin fark~ndayd~~ ~üphesiz. ~maretin dönemi
içinde sevilen bir yap~~oldu~u onsekizinci yüzy~l~n sonlar~nda haz~rland~~~~dü~ünülen
ve mânilere yer verilen bir kitapta, Ayasofya ~mareti bölümünde dikkati çeker. Bu
mani de imaret ~u ~ekilde tan~mlan~r:
"Gör bekçinin mahâretin-güne güne heyetin-vasf eylesin size bu ~ebayasofya i'mâretin/ehli derde deva etti-â'lemi pürziyâ etti-ayasofya cami'nde bir
i'mâret binâ etti/Kap~s~na eyle nazar-üstünde var üç kubbeler- a'meller alt~n eylese-y~ldulamp gösterdi fer/Kap~s~~tahtas~~ç~nar-sakfindaki nefs-i Nigar-Gül~en-i
Ayasofya'da-aç~ld~~yine nevbahar/Gu~~eyledim sadas~n~-seyr eyledim eclas~n~-nazik bina eylemi~ler-mütevelli odas~n~/Fukara doyar a~~na-varm~~sözün nakka~~naaltun ile her kap~da-ayet yaz~lm~~~ta~~na/Dü~tü hele nazik yere-hayr~~ yaz~ls~n
deftere-fodla pi~er firm~nda-nân-~~a'ziz tâliblere/Softalar mekân~~belli-kap~~üstü
altun halli-matbahm~n a~glar~-fukaraya tatl~~dilli/ tarihleri ya~an~~var- eksik de~il
düzeni var-matbah~n~ n hem içinde-dörder kollu kazan~~ var/ Görün üstât ne
fendetti/her yan~n güzel bend etti/bu i'mâret binas~n~/görenler hep pesend etti/
Bu hayrât olunca tamam-i'mârete olmaz kelam-i'maretten garz ancak-fukaraya
bezl-i ta'âm"43.
Hem bezemeleri hem çal~~anlar~n~n nezaketi hem de yap~n~ n mimarisini öven
bu halk edebiyat~~ürünü mani, I. Mahmud'un mimari hamili~i kar~~s~nda tebas~ndan
bekledi~i ho~nutlu~u ve be~eniyi yans~tan bir aksisedad~r ku~kusuz.
Yap~n~n bezemelerinde kullan~lan üslup ise bir seçicili~in ve fark~ndal~~~n
göstergesidir. III. Ahmed taraf~ndan Bâb-~~Hümayun Meydan~'na in~a ettirilen
M.1729 (H.1142) tarihli" çe~me ve Topkap~~Saray~n~n an~tsal Bâb-~~Hümayun Kap~s~~ve elbette Ayasofya, bu meydanda bulunan simge yap~lard~. Topkap~~Saray~'n~n
an~tsal Bâb-~~Hümayun Kap~s~~ve III. Ahmed'in barok süslemeleri ile dikkat çeken
meydan çe~mesinin olu~turdu~u bu alana eklenen son an~ tsal örnek imaretin kuzeydo~usunda bulunan avlu (cümle) kap~s~d~ r. Böylece görsel alanda bu üçlü ile meydan
peyzaj~~güçlendirilmi~tir. ~maretin an~tsal barok kap~s~; geni~~saçakl~~çat~s~, dilimli
kubbecikleri ve alt~n yald~zl~~âlemleri, III. Ahmed Çe~mesi ile oldukça benze~ir. Ayn~~
mimar tarafindan tasarlanm~~~olmalar~~da ihtimal dahilinde olan bu yap~lar adeta
birbirini tamamlamaktad~r. Ad~~geçen çe~meden 14 y~l sonra in~a edilen imarette,
bu anlamda bir etkile~imden ve benze~meden söz edilebilir. Günümüze ula~an imaretlerden hiçbirinde bu denli bir an~tsal kap~~görülmez. Barok düzende yap~lm~~~
cümle kap~s~n~n, III. Ahmed Çe~mesi'ne benzemesinin yan~ nda, imareti olu~turan
43 Amil
44

Çelebioglu, Rainazannâme, s.I66-167.
Ayla Ödekan, "II!. Ahmet Meydan Çe~mesi" Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, C.III,
~stanbul 1993, s. 117.
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mekanlar yükseklik olarak da günümüze ula~an di~er imaretlerden ayr~l~r. Kubbe yüksekli~i en fazla olan imaret, Ayasofya ~mareti olup mutfak kubbe yüksekli~i
14.78m'dir. Istanbul'un fethinin ard~ndan Osmanl~~ cami mimarisi için önemli bir
model olmu~, kimi zamansa geçilmesi gereken bir rakip olan Ayasofya'mn bahçesinde in~a edilen imaretin, bu an~ tsal mabetle uyum sa~layabilmesi için bilinçli olarak
yüksek tutuldu~unu dü~ ündürüyor. Sonradan ilave edilen yap~n~ n dini ve Topkap~~
Saray~'ndan dolay~~idari anlamda önemli olan bu meydanda görünü~~olarak e~retili~i en aza indirgenmeye çal~~~lm~~~gibidir. Ayn~~bâniye ait ikinci imaret ise in~as~ na
M.1748 (1160) y~l~nda ba~lanan ve bâninin ölümünden yakla~~ k bir y~l sonra 5 Aral~k
M.1755'(H.1169)'de aç~l~~~~yap~ lan Nuruosmaniye Külliyesi içinde bulunmaktad~r45
ve Kapal~~Çar~~~giri~ine yak~n bir bölgede in~a edilmi~tir. Ayn~~bâniye ait bu iki imaret k~yasland~~~ nda Nuruosmaniye ~mareti'nin bezeme bak~m~ ndan daha sade ve
yükseklik olarak da daha az bir yüksekli~e sahip oldu~u görülür. Ayn~~ bâninin iki
yap~s~~aras~nda görülen bu farkl~l~ klar Ayasofya ~maretinin daha fazla önemsendi~ini
gösterir. Verilen bu önemin nedeni ise imaretin, Ayasofya mabedinin yak~n~na in~a
edilmesinin verdi~i ayr~cal~kl~~konuma ba~lanabilir.
Ayasofya ~mareti hem yükseklik hem de an~tsal taçkap~s~~ile Osmanl~~mimarl~k
tarihinde rastlant~sal olmayan bir kurguyu gösteren önemli bir mimarl~k üretimi olarak yorumlanabilir.

45

Sem'dâni-zâde Findikl~ll Süleyman Efendi, Tarihi Mür'i't..., s. 5-6.
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Resim 1. Ayasofya ~mareti Avlu Taçkap~s~, Yola Bakan Cephede Bulunan Kitabe.
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Plan 2. Ayasofya ~mareti Plan~~Ö:1/200 (Soner Sahin'den Güncellenerek).

Kesit 1. Ayasofya ~ mareti, Ö:1/200 (V.C;.M.A.'dan Güncellenerek).
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Resim 2. Ayasofya ~mareti, Avlu Taçkap~s~~Saçak Alt~~Bezemelerinin Önceki Hali, G. Berggren'in 1880
Tarihli Foto~raf~~ (Sema Do~an'dan).

Resim 3. Ayasofya ~mareti, Avlu Taçkap~s~, Meydana Bakan Cephe.
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Resim 4. Ayasolya ~ mareti Kuzey-Do~u Kö~ede Bulunan Avlu Taçkap~s~, Avluya Bakan Cephe.
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Resim 5. Ayasofya ~mareti, Bat~~ Cephede Bulunan Avlu Kap~s~.
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Resim 6. Ayasofya ~ mareti, Mek'el emek Salonu) Güney Cephesi.

Resim 7. Ayasofya ~ mareti, Mek'elin (Yemek Salonunun) Do~u Cephesinde Bulunan Giri~~Kap~s~.
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Resim 8. Ayasofya ~mareti, Mek'elin (Yemek Salonunun) 1

Resim 9. Ayasofya ~ maren, Mutfak-A~hane.
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Resim 10. Ayasofya ~mareti, Mutfakta Bulunan lekne

Resim 11. Ayasofya ~mareti, Mutfakta Bulunan Ocak.
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Resim 12. Topkap~~Saray~nda Bulunan Kazanlar.

Resim 13. Ayasofya ~ mareti, Mutfak Servis Penceresi ve Masa.
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Resim 14. Ayasofya ~mareti, Ekmek F~r~n~.

Resim 15. Ayasofya ~mareti, F~r~n Ocaklar~~ve Hamurhaneye Ç~lulan Kap~.
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Resim 16. Ayasofya ~mareti, F~r~n Bölümü Hamurhanesi.

Resim 17. Ayasofya ~mareti Mü~temilat~, Bizans Dönemine Ait Yap~.
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Resim 18. Ayasofya ~mareti Mü~ternilat~, Bizans Dönemine Ait Yap~, ~çerden Görünü~.

Resim 19. Ayasofya ~mareti Mü~temilat~ , Bizans Dönemine Ait Hazine Dairesi.
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Resim 20. Avasofva imaren Mü~temilau, Bizans Dönemine Ait Hazine Dairesi, ~ çerden Görünüm.

Resim 21-1yasofya ~ mareti, Güney Cephede Bulunan Çe~ me.
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Resim 22. Ay ~ sofya t maren, Güney Cephede Bulunan Oda.

Resim 23. Ayasofya ~mared, Güney Cephede Bulunan Odan~n ~çerden Görünümü.
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Resim 24. Ayasofya ~~mareti, Fossati Albümünde Bulunan Çizim (Sema Dogall'( I, ili

Resim 25. Ayasofya ~mareti, Fossati Albümünde Bulunan Çizim, 19. Yüzy~l~n ~kinci Yar~s~~
(Sema Dogan'dan).
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Resim 26. Ayasofya ~mareti, Alman Arkeoloji Enstitüsünde Bulunan Tarihsiz Foto~raf
(Sema Do~an'dan).

Resim 27. Bab-~~Hümayun Meydan~, W. Henry Bartlett 1838 (M. Sevi~dden).

Resim 28. ~~ maret Kap~s~nda Yemek S~ras~~ Olu~turmu~~~ nsanlar, W. Henry Bartlett 1838.

