CUMHURiYET DONEMi BizANS <;ALISMALARI VE
ARKEOLOJi
Semavi EyjCE*

1. Sosyoloji Ara~tmna Merkezi Cumhuriyet'in 75. Yill iyin diizenledigibir
dizi toplantilar iyinde benden de Bizans ara~tmnalan hakkmda konu~matm istedi. Bu konunun benden istenmesinin sebebi ~uydu. Tiirkiye'de ilk diplomah
Bizans Uzmam benim. Ve Edebiyat Fakiiltesi'nde de bir diinemde bir ba§h ba~l
na Bizans SanatJ. Tarihi Kiirsiisii ayilml~tl, bu kiirsiiniin 20 Yll kadar ba~kanhgml
ben yaptlm. DolaylSlyla bu i~in iyindeydim. Bu bakImdan bu konuda selahiyetli
olarak konu~abilirim.

2. Esas konumuza diinersek. Once ~unu vurgulamak gerekli. Bizans Tarihi,
Bizans SanatJ., Bizans Medeniyeti terimi, Batililann kullandlgl bir terimdir.
Fakat biraz uydunna bir terimdir. Bizans imparatorlugu dedigimiz Devlet
ya~adlgl siirece kendisine hiybir zatnan Bizans dememi~tir. Bizim filmlerimizde,
romanlanmlzda Bizans diye geymi~tir. Bizans Devleti son nefesine, son giiniine
kadar kendisini Roma imparatorlugu'nun devamclsl olarak giinnii§tiir. Nitekim
bizde Bizansm artJ.klan olarak kahm§ olan Hristiyanlara Rum diyoruz. Rum
tabiri de Romah kelimesinin Tiirkyele~mi~ ~eklinden ba~ka bir~ey degildir.
3. Pekala nereden ylkh bu Bizans terimi? Uzun zaman Bah bilim alemi bu
Devlet'e bir ad vennemi~tir. Roma imparatorlugu'nun devaml, Dogu Roma
imparatorlugu veya Roma imparatorlugunun <;iikii§ D6nemi demi~lerdir. Ondan
soura Hnstiyanla~ml~ Roma demi~lerdir. Benzeri birtakIm isimler uydunnaya
yah~ml~lardlr. ilk defa olarak (I 880?) Yllma dogru (Bayet) admda bir Sanat tarihyisi bir sanat tarihi dizisi iyinde Bizans sanatma dair kiiyiik bir kitap yazlyor.
Bu yah§manm adml L'art Byzantin [Bizans SanatJ] (Paris, 1883) koyuyor. Bu
isim de ~undan doguyor. Dogu Roma imparatorlugu olan bu Devlet'in, ba~ ~ehri
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Byzantion yani bugiinkii istanbul ~ehridir. DolaYlslyla da Batl bilim alemi buna
ba~h ba~ma bir ad vermek gerektiginde ba~ ~ehrinden dolaYI Bizans imparatorlugu, Bizans Devleti, Bizans Medeniyeti demi~lerdir. Bugiin bu bilim alemine
yerle~mi~ bir terimdir.
4. Bizans Medeniyeti nedir? Yunan-Roma medeniyetlerinin mirasl iizerine
ve kokleri Anadolu olan ve Yakm Dogu'dan ve aynca Ball Asya'dan
gelen ye~itli tesirlerle ve tamaml Hristiyan bir medeniyettir. Bizans'm tam tarifi budur. Yani safbir Yunan medeniyeti degildir. Tabii ben burada sosyoloji baklmmdan Bizans'l inceleyecek degilim. Bu ayn bir konudur. Bizans'm i"inde neler
vardlr? Ne ~ekilde te~ekkiil etlni~tir? Bunlar apayn ara~tlrma konulandlr. Fakat
~u kadanm soyleyeyim ki, mesela baZI Bizans azizleri, azizeleri, Hristiyanlar
tarafmdan kutsal tanman baZI varhklar biraz kurcalandlgmda altlanndan Anadolu'nun eski inanylarmdan, Hitit tannlan ve tannyalanndan kalma izler bulunur. Tabii Bizans dedigimiz bu Hristiyan medeniyetinin baZI inanylan da Anadolu Tiirkle~tikten sonra, islamla~llktan sonra da onun iyine slzml~tlr. Bunu da
inkar etlnemek gerekir. ~u halde demek ki Bizansla birtaklm girift tarafianmlZ
vardlr bu topraklar iizerinde.
kurulmu~

5. Bizans ara~llrmalan Avrupa'da once filoloji bak!mmdan ba~laml~llr.
Diger bir deyi~le ilk <;:ag Yunanca'smm yani Klasik Yunancanm arkasmdan daha
farkll bir Orta <;:ag Yunancasl, Bizans Yunancasl ortaya "lkar. Bunu filolojik
bak!mmdan inceleyenler olmu~tur. Fakat Bizans tarihinin ve medeniyetinin bir
avantajl ~udur ki, daha 17. yiizytl'da, biitiin Bizans tarih kaynaklan bir kiilliyat
halinde yaymlanml~llr. Biz maalesef ki hala daba Osmanh tarihlerini komple bir
~ekilde, biitiiniiyle yaymlaml~ degiliz. Bizans tarihleri hepsi 0 zamamn bilim dili
olan Latinceye yevrilerek bir tarafmda Grekye esas metin, bir taraft Latince terciime olarak yaymlanml~llr. Bunlardan bir lane Venedik basklsmm kiilliyatl
vardtr. Bir tane de Paris'te Louvre bask!sl denilen bask! vardlr. Bunlar 0 kadar
makbul degildir. Fakat 19. yiizytlda Almanya'da bir Bonn basklsl varduki 51 cilttiro Bu 51 ciltin i"inde Bizans kaynaklarl belli ba~h, 0 tarihte bilinen biitiin kaynaklar toplu olarak yaymlanml~llr. DolaylSlyla Bizans ara~llrmalan Avrupa'da
geli~me irnkanml bulabilmi~tir. (Biz maalesef daba, az once i~aret ettigim gibi
Osmanh tarihlerinin biitiiniinii daha yaymlaml~ degiliz. Yazmalara ba~vurmak
geregi gOriilmektedir bugiin hala). Bu a~amadan sonra, Bizans tarihine dair kitaplar yaztlmaya ba~lanml~llr. Bunlardan en biiyiigii Fransa ihtilalinden az once,
zannediyorum esas meslegi tarihyi de olmayan Lebeau [1701-1778] admda bir
Franslz Bizans tarihi yazml~llr. Bu Bizans Tarihi (otuzdan fazla ciltir). Sonra
bunun pek makbul olmayan bir 13 ciltlik bir kiiyiik bask!sl vardlr. Paris'te bu
1830'larda 1940'larda 21 cilt olarak yeniden basllml~llr ki makbul bir baskl da
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budur. Bundan sonra ye~itli Bizans tarihleri yJ\anaya ba~laml~tlr. Bugun hala daha
yaymlanan Bizans tarihleri var. Hatta bunlardan iki tanesi Tiirkgeye de yevrildi.
6. Bizans arkeolojisi ve sanat tarihine gelince 19. yilZYIl pek bundan haberdar degildi. Avrupa'daki ilim aleminde Bizans sanatl dedigimiz Hristiyan sanatim ancak bilhassa italya'da bir merkez olan Ravenna ~ehrindeki bazl yapllar
dolaylSlyla tanlmaya yah~lyoriardl. istanbul'da ise bildikleri en onemli yapl, bir
Bizans yaplsl olan Ayasofya'ydl. OolaYIslyla da Ayasofya'ya biiyUk bir merak
yard!. Ayasofya ile ilgili biiyilk kitaplar yaymlamnl§tlr. Anadolu ise tarnamen
meyhuldu. Anadolu'daki Bizans Sanatl tanlmnlyordu. Anadolu'daki Bizans yapllarma dair bir ara~tlrma ve fazla bir bilgi yoktu. i~aret etttigim gibi ilk Bizans
sanatl kitabl 1880'lerde basJ\ml§tlr. Bunun arkasmdan da ara~tlrmalar biraz daha
hlzlanml~ ve bazl iiniversite mensuplan incelemeler yapmaya ba~laml~lard!. Bu
ara~tIrmalar yeryevesi iyinde tabii istanbul ilk hedef olmu~tur. istanbul'un Camii'ye yevrilmi~ eski Bizans kiliseleri bilhassa iyinde bulundugurnuz, bitInek
uzere olan yilzyJ\m ba§lannda, inceleme konusu olmu§, bunlar planlanyla, resimleriyle ye§itli dillerde, gerek Fransa'da, gerek ingiitere'de yaymlamnl§tIr.
Arkasmdan Ayasofya hakkmda boy boy kitaplar yazIiml§tlr. Oerken bazl arkeolojik kazllarda da Bizans yapJ\anna rastlandlgmda onlarda 0 kazl raporiarmm
iyinde yer almaya ba§laml§tlr. Nitekim bilhassa yabancdann Batl Anadolu'da
yaptlklarl kazJ\arda Efesos, Bergama, Oidima, Prienne gibi antik birtaklm merkezlerde yapJ\an kazIlarda Bizans yapIlan da bir boliim halinde bu kazl raporlannda yer alml§tlr. Mesela Miletos'ta yah§manm bir cildi Bizans'a aynhyor.
7. Unlii bir sanat tarihyisi vardlr. Sanat tarihinde bir donem yaratml§ olan
ve bir taklm metod hususunda, sanat tarihinin ara§tlrma metodu hususunda
onemli gOrU~leri olan bir sanat tarihyisidir. Tiirk sanal!, islam sanal! iizerinde de
eserler vermi§ bir ki§idir. Joseph Strzygowski admda AvuslIrrya-Macaristan
imparatorlugu doneminden kalma bir sanat tarihyisidir ve Graz Universitesi'nde
once yah§maya ba§larnl§ sonra Viyana'ya geymi§tir... 1900'lii yJ\larda kendisi
Anadolu'yu gezmedigi halde kendisine saglanml§ olan bazl bilgilerin, bazl fotograf ve planlann yardlmlyla, birtaklm malzemenin deriemnesiyle bir kitap
yazml§tlr. Kitabm adl "Sanat Tarihinin Yeni Yurdu Anadolu"dur [Kleinasien ein
Neuland der Kunstgeschichte, Leipzig, 1903]. Bu kitapta Anadolu'daki Bizans
eserlerinin Sanat Tarihi bakimmdan ne kadar onemli olduklanm, Anadolunun
Bizans yah§malan iyin merkez oldugunu ortaya koymaya yab§ml§l!r. Bugiin
hala daha geyerlidir. $u baklmdan da geyeriidir ki Anadolu'daki Bizans SanatI
eserleri hala tam olarak tanmml~ hepsi toplanml~ degildir. Bir yok ~eyler daha
tamamen meyhuldur. Bu sanat tarihyisinden sonra ye§itli iilkelerden gelen arkeologlar gelerek Bizans ara§l!rmalan yapmaya ba§laml§lardlr. Anadolu'daki ilk
geni§ ara§tIrmayl Alman H. Rott yaplyor.
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8. Atatiirk'iin, 1930'lu ytllarda bir Konya seyabatinden Ba~bakan ismet
inonii'ye gekmi~ oldugu bir telgraf vardtr. Bu telgrafmda der ki "Gezdigim,
dola~tlgtm yerlerde bir taktm arkeolojik kazllann yaptlmakta olduklanm
gordiim. Bunlan yabanctlar yaplyor. Maarif Vekaleti'ne (Milli Egitim Bakanhgl'na) gerekli ba~vuruyu yapm, bunlan bundan sonra Tiirk gen\,leri yapsmlar. Bu
yabancI medeniyetlere ait kaztlar ve bunun i9in arkeologlar yeti~tirilsin. Bunun
i9in Milli Egitim Bakanhgl Batlya Tiirk gen91erinden ki~iler gondersin. Bunlar
yeti~ip gelsinler ve bu i~leri onlar iistlensinler" der. ikinci maddede de "gezdigim
yerlerde, bilhassa Konya'da eski Tiirk eserlerinin peri~an bir halde olduklanm
gordiim. Bunlar bizim milli varhglmlzm amtlandlr. Bunlarm bir an once kurtarllmasl, korunmasl, ya~attlmasl gereklidir ve bunun i9in de ... asker i~galinde
olanlarm ... yaptlmasl, bo~altllmasl ve ondan sonra da bunlann kurtartlmasma
ge9ilmesi"ni ister. Bu, iki maddelik uzun bir telgrafdlr. i~te bu telgrafm birinci
maddesi, benim burada dokunmak istedigim hususa i~aret ediyor. Yani Bizans
sanatml bizim bilmemiz, ara~tmnamlz gerekli 9iinkii her tarafta bu Bizans sanatlnm kalmltlarlyla, eserleriyle kar~tla~mamlz miimkiin oluyor... Ben bu hedefle
yola 91kltm bundan yanm am once. Tabii 90k biiyiik bir hata! Bu hatamn cezaslm zaman zaman gektik. Hatta en son yakmlarda gektik. ~oyle ki 14 senelik
iiyelikten sonra, 12 Eyliil sonrasl Tarih Kurumu'nda tasfiyeler yaplldlgmda ne
kadar arkeolog varsa, bu arada ben de, Bizans kiirsiisii ba~kanl oldugum i9in
Tarih Kurum'undan tasfiye edildik. Tabii bu arada bir de iiniversitemizde biiyiik
ba~anlar yarattlgl iddia edilen bir Yiiksek Ogretim Kurulu var... Bizde Bizans
sanatl ogretimini de hemen hemen baltaladl. Liizum yok buna dendi. Diyecegim
bir ~ey yok. Ona bakarsamz tlbbm mesela bazl dallarla ugra~masl da liizumsuzdur...
9. Tiirkiye'de Bizans ara~tmnalarl diye bir ~ey yoktu. Avrupa'da Bizans
iizerinde \'ok duruluyor ve bilhassa 1890'lardan itibaren diinyanm ge~itli iilkelerinde ana temasl Bizans olan ilim dergileri yaymlanlyor. Mesela Almanya'da bir
kiirsii kurulmu~ Miinih Universitesi'nde Bizans medeniyeti kiirsiisii ve bunun
ba~mda K. Krumbacher diye bir profesor var. Bu Byzantinische Zeitschrift diye
bir Bizans dergisi 9lkartJyor. 100 ytldlr bu dergi hala 9lklyor. Briiksel' de (Byzantion) diye bir dergi 9lklyor. Berlin'de Byzantisch neugriechisch Jahbiicher diye
bir dergi 9lklyor. <;:e~it ge~it dergiler var ge~itli memleketlerde.
10. Bunlann yamslra bir taraftan da Bizans ara~ltrmalan kongreleri yaplhyor. Bu kongrelerde 1925'lerden itibaren hala devam etmektedir. Bunlar milletlerarasl kongreler. Bizans konusu milletlerarasl bir organizasyonla ele almml~tlr bu kongrelerde. Bunlarda bildiriler veriliyor. Bunlar kitaplar halinde
yaymlamyor. Bunlardan bir tanesinin de Tiirkiye'de olmasl, istanbul'da olmasl
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90k arzu edildi. Fakat bizde Bizans ara~tJrmalan miIIi komitesi yok. Bizim Dt~
i~lerine 0 zaman aksettirildi. Bilmem ne oldu, bizimkiler bunu nihayet kabul
ettiler. Fuat Kopriilii yabanct bilim adamlanm davet etti. 1955 ytlmda bir Bizans
kongresinin istanbul'da Edebiyat Fakiiltesi salonlarmda yaptlmast kabul edildi.
Omer Liitfi Barkan bu kongreyi Arif Miifid Mansel destegi ile diizenleyeceklerini soyledi. Bunun haztrhklan yaptldl. Tam kongre ba~lamasmdan bir hafta
veya 10 giin once me~hur 6-7 Eyliil olaylan oldu. Oyle anla~thyorki miithi~ aleyhimizde olan bir hareket. 0 kongre 0 ~ekIiyle oldu bitti. Ondan sonrada devam
ediyor. Hala daha biiyiik merkezlerde bu kongreler yaptlmakta ve bunlann
biIdirileri ciltler halinde yaymlanmaktadtr. Bu kongrelere ashnda bizimde tabii
soz sahibi olabilmemiz i9in bir Bizans miIIi komitemizin olmast laztm. Yalmz ne
varki bizim yasalartmtza gore Bizans tetkikleri miIIi komitesi diye bir komite
kurulamtyor. Onun i9in bizim bir sozciimiiz yok burada. Halbuki burada bir
TUrk ekibinin bulunmast, tiu kongreierin polemige ka9madan tam ilmi gergeve
i9inde cereyan edebilmesi i9in gerekli. Ben 0 kanaatteyim. Fakat bu maalesef
bugiine kadar olmadl. Eski kongrelere, yani 1930'lardan itibaren kongrelerin bir
tanesine bir Tiirk, Muzaffer Bey diye birisini yoIIamt~lar, neci bu zat bilmiyorum. Bildiri falan da vermi~ degii. 0 kongrede bir Avrupa seyahati yapmt~
gelmi~. ismi var kongreler kitabmda, Sadece adma rastlanan bir ki~i. Ancak sonraIan, 1945'den sonraki bu kongrelere Arkeoloji profesorii, bizim burada Arkeoloji biiIiimiiniin ba~kant olan rahmetli Arif Miifit Mansel katJldl. Bir ara ben
kattldtm. 1953'de Selanik'te yaptlan bu kongreye Muzaffer Ramazanoglu ile birIikte kattldtk; Tiirk Bizantinolojisinin en gen9 temsilcisi olarak takdim edildim.
Fakat Mi.inih ve Ohri, Oxford'daki kongreden sonrakilere ben de gitmedim. Bir
taktm ki~iler enterasan bir ~ehirde oldugu zaman akm akm gittiler ve gidiyoriar
da. Fakat benim ~ahsen bir ilgim yok. Zaten ben gitmeye kalkt~sam bunun
maddi baktmdan masrafmt kar~tlayacak bir te~kiIat da yok arkamda. Yalmz,
mesela Moskova'da bir kongre oldu. Oraya kalabahk bir heyet halinde gidilmi~
oldugunu biIiyoruz. Ama orada ne yapttlar bilmiyorum. Ancak burada ~unu da
belirteyim. Bizim 1955'te istanbul'da topladtgtmtz kogreye kadar Bizans Kongrelerine Ruslar kattlmadtlar. Ancak I 955'deki istanbul'daki kongreye katJldtklan
gibi sonra da bu kongrelerin miidavimi oldular.
II. Cumhuriyet sonrasmda Bizans ara~ttrmalannda bir yogunla~ma goriiliir. Bundan onceki bizde Bizans 9ah~malan yapanlara Bizans ara~tJrmaIannm
amatiirleri diyebiliriz. ilmi baktmdan baktldtgmda Anadolu ara~tJrmalart yabanctlar tarafmdan yaptldl. Anadolu'da muazzam derecede bir Bizans ara~ttrmasma
pek Avrupahlar da giri~mediler. Onlann ara~tJrmalan istanbul iizerineydi. istanbul hakkmda boy boy kitaplar yazdtlar. Bugiin istanbul hakkmda Bizans arkeolojisi baktmmdan toplanan yaymlan bir araya getirecek olsak bir kiitiiphane
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rahatya dolar. Bizans kiliseleri hakkmda 3-4 kitap vardlr. Ayasotya hakkmdakiler zaten bir kiitiiphanenin bir biiliimiinii dolduracak kadar yoktur. Hatta istanbul'daki mesela Bizans doneminden kalma su samlylarl hakkmda ba§h ba§lna
yaymlar vardlr. Tabii Anadolu hakkmda zaman zaman bihassa doktora tezi
olarak Avrupa ile Amerika'daki ogrencilere veriliyor. Gelip burada yah§tIgmda
elde ettikleri sonuylan kitap halinde yaymhyorJar. Mesela Giiney-BatI Anadolu'da Antalya'mn batIsmda Ka§'da daglann arkasmda DerealtI denilen bir yerde
bir Bizans kilisesi kalmtlsl vardlr. Bu kilise kalmtIsma dair bir Arnerikah geny
geldi ara§tInnalar yaptI ve bir doktora tezi yapt!. Bu kitap olarak basIid!. Bu §ekilde ba§h ba§ma Bizans ara§tInnalarl meydana geldi.
12. Bizans yah~malan 1920'de Avrupa'da ilgi merkezi olmu§tur. Cumhuriyet doneminde Bizans yah§malan oncelikle istanbul'a yoneliktir. Sozgeli§i
Almanlar istanbul surlarml ba§tan ba§a incelemi~lerdir. Krischen, Schneider' in
Meyer-Plath ile ortak yah§maSl bu konu iizerinedir. ingiliz[er ise daha yok bu
arada Trabzon'la, Pontus'la me~gul1er. Almanlar ile olan bu ili§kiler 1944'de
kesilmi§tir. Avusturyahlar ise bir ba§ka yoldan i§e giri§mi§lerdir. Bizans Cogratyasl adlyla bir dizi ba§latml§lardlr. Bunlann dl§mda Atatiirk'ten de uygundur
aldlktan sonra Ayasotya mozaiklerini 9lkannak i9in 9ah~an Arnerikah Thomas
Whittemore aynca zikredilmeye deger bir ki§idir.
13. Bizim durumumuz. §oyle oldu. Ben Tiirkiye'de bir Bizans ara§tInclsmm gerekli olduguna inanml§tIm. Daha talebeligim slrasmda. Bunun ogrenimini gonneyi arzu ediyordum. 1943 yIimda liseden mezun oldugumda .... 0
zaman bOyle bir dal mevcut degildi ... Bizans arkeolojisi dahna ba§vurdum. ikinci Diinya harbi iyiydi. Tek gidilebilinecek memleket Almanyaydl. Almanya'ya
gittim. 1943 yIimda. Her ne kadar ben Galatasaray mezunuyyum, Franslz kiiltiirii alml~tIm arna 0 zaman da Fransa'nm hali peri§and!. Gidilecek hali yoktu. AImanya'ya gittim. Orada biraz Almanca ogrendikten sonra Bizans dersleri veren
hocalarm yanmda okumaya yah§tIm. 1945 Ylhnda da Almanya tam manaslyla
90kerken, a§agl yukan taahiitlii postayla, istanbul'a dondiim. Tabii muazzam bir
maceraydl bu soyledigim §ey. 1,5-2 aya yakm bir dola~madan sonra ancak
Almanya'dan Tiirkiye'ye girebildim. Almanya'mn tam yokme giinlerinde, teslim
olmak iizereyken. Neticede burada da, istanbul iiniversitesinde de Bizans SanatI
veya Arkeolojisi hakkmda bir §ey yok. Yalmz harp iyinde ingilizler buraya
birazda Alman niifuzunu klnnak iyin Steven Runciman admda bir tarihyi gondenni§ler. Bu, tanlmnl§ bir tarihyiydi. Onun da bir kitabl bir kay yll once terciime
edildi. Bu §ahlS sanat tarihi ogrencilerine de arkeoloji ogrencilerine de Bizans
sanatI dersi veriyor. Ama sanat tarihi kendisinin ihtisasl degil. Fakat fena bir ders
degil. Ben notlanm gordiim. Fakat 1945 Ylhnda artlk Almanya'dan bir iimit
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kalmadlgl bir diinemde Runciman benim Tiirkiye'de i~im bitti diyor ve Klbns'a
gidiyor. Buradaki derslerini yiiztistii blraklyor. Hatta iigrencilerde peri~an bir
durumda kaliyorlar. Bunun arkasmdan ben burada arkeoloji derslerine devam
ettim. Ondan sonra bir taraftan da Bizans sanattyla biraz amatiir olarak kendim
me~gul oluyordum. Neticede ben 1945 ytlmda istanbul Edebiyat Fakiiltesinden
meztm oldum. 0 Yll asistan olarak sanat tarihi biiliirniine atandlm. Bir kay defa
denemeler yaptldl. Almanya'dan Bizans sanatt profesiirii getirttnek iizere. i~te
A.M. Schneider vardt. Onu getirttnek istediler. Fakat 0 slrada bir kampanya aytlml§tl, istanbul'da 1945-1946 ytllarmda. Ne kadar yabancl profesiir varsa Tiirkiye'de onlan silip siipiirmek, attnak isteniyordu. Alfons-Maria Schneider tam
mukavele filan imzalanmak iizereyken "Ben Tiirkiye'de kendimi emniyette hissettniyorum" dedi. Ve gelmedi. Derken Berlin'de de hocahglml yapml§ olan bir
profesiir vardt. Philpp Scweinfurh. Dogu Berlin'den ka9ml~, isviyreye slgmtru§tt. Bu adamcaglz pek saghkh filan degildi. Buna bir teklif geldi. Tiirkiye'ye
geldi. 1950 ytllannda ve ben bunun asistam oldnm. Burada Bizans sanatt derslerini veriyordu. Fakat arkeolog degildi kendisi. Daha ziyade Bizans sanatmm
estetigi iizerinde konu§abilecek bir ki§iydi. Fakat geni§ kiiltiirii olan, dil bilen,
Almancanm w~mda yok §ey bilen ve zaten kendisi de Rusya'daki, daha dogrusu
Rus smm i9inde yerle§mi§ olan Almanlardanw. Letonya'da yerle§mi§ olan bir
Alman ailesinden geliyordu. Onun iyin miikemmel Rusya bilirdi. FranslzcaSl
vardt. Tabii Ahnan oldugu iyin Almancasl vardt. Kiiltiirii olduk9a geli~mi~ti ...
Bu zat istanbul iiniversitesi Edebiyat Fakiiltesine geldi. Burada Bizans sanatt
dersleri veriyor. Ben de onun derslerini terciirne ediyordum. Bu bir Bizans sertiftkasl idi.
14. 0 zaman bir iigrenci bir bilim dahna girdiginde 4 sertifika almak
zorundaydl. Bu 4 sertikanm her biri 2 senelikti. Bu 2'~er senelik sertiftkalan 3
sene i\'inde tasfiye ettikden sonra I sene bo§ kahr onda da teziyle ugra§lr. 4. tezli
sertifikasml 4.'iincii Ylhn sonunda verip tezini de teslim edip mezun olurdu.
Tabii YOK'ten sonra bunlarm hepsi kalktt ortadan. Bu yok ba~arlh (1) yeni YOK
sistemiyle, bu sertifika sistemi ortadan kaldmldt. Ogrenci sertiftka sistemiyle
kendi biiliirnii iyinde eger 4 sertifika tamamlammyorsa ba~ka dallardan ahrdl
bunu. Mesela sanat tarihinde diirdiincii sertifikaYl tarihten alabilirdi, cografyadan alabilirdi. Bunun kar~lhgmda mesela ingiliz filolojisi iigrencileri sanat tarihinden sertifika ahrlardt. Biiylelikle iigrencilerinin ufku daha geni~lemi~ oluyordu kanaatindeyim acizane. Neticede iigrenci son sene, tabii bunu 4 sene de
toparlayanlar azdl ama genellikle iigrenci son senesinde teziyle me~gul olurdu.
Bir tane lisans tezi ahrdt. Bu lisans tezinin yerinde ara~tIrmalar yapar, res imler
yeker, planlar ylkartlr, ufak makale veya kitap halinde hazlrlar, hocasma takdim
eder ve bu tez eger kabul edilirse mezun olurdu .. YOK sisteminden sonra bu
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srrtifika uslii kalktl. $imdi banka gibi kredilerle i~ goriiliiyor. Bundan sonra ikincisi tez de kalktl. $imdi lisans tezi diye bir ~ey yok. Halbuki lisans tezinin faydasl yok biiyiiktii. Ogrenciye kendi ba~ma yah~maYl ogretiyordu. Ve hocamn
kontrolii altmda oldugu iyinde hatalan, eksikleri nelerdi bunlan anhyabiliyordu.
ikincisi ortaya bir eser Ylkiyordu. iiyiinciisii, ben Bizans Sanall iyin soyliiyorum,
ogrenci bir ara~tmna yapllgmda, planlar ylkartlyor, fotograflar yekiyor bir ar~iv
olu~uyordu. Tiirkiye'deki gerek miizelerde toplanml~ gerek arazi iizerinde olan
eserlerin, amtlann bir ar~ivi olu~uyordu. Boylelikle hem fakiiltemizde bir aqiv
meydana geliyordu. Bu yah~malar kiitiiphaneye giriyordu. Ben kiirsiiniin ba~ma
geytigimde, her ogrencinin belirli miktarda renkli slayt teslim ellnesini ~art ko~
mu~tum. Boylelikle bir de slayt ar~ivimiz olu~tu.
15. Neticede Profesor Schweinfurth 1954'de istanbul'da vefat etti. Ben 0
slrada dOyentligimi hazlrhyordum, doktoraml da yapml~llm zaten 1952 yllmda.
1955 Ylhnda askere gittim, askerlik gorevini de gordiikten sonra dondiim, dOyent
olarak dondiim ve bu Bizans sertifikasmm idaresini ele aldlm. Bizans Sanall dersleri Edebiyat Fakiiltesinde sertifika olarak boylece yiiriitiilmeye ba~landl. 19601961 ylllannda bir yOziilme ba~ladl. Edebiyat Fakiiltesinde bazl bii1iimlerde yeni
kiirsij1er koyuluyordu. Bizim Bizans Sanall as1mda Estetik ve Sanat Tarihi
kiirsiisii iyindeydi. Once Estetik ve Sanat Tarihi kiirsiisiinden Tiirk ve islam
sanall aynldl. Bizim Bizans sertifikaSl tek, ba~ma kaldl burda yabancl olarak.
Bizansmda ayn bir kiirsii olarak miiracall yap!1dl. Profesor1er Kuru1undan geyti.
Neticede 1961(?) Yllmda Edebiyat Fakiiltesinde ba~h ba~ma bir Bizans Sanat
Tarihi kiirsiisii kuruldu. Senatodan geyti ve bende aym Yll profesiirliige yiikseldim, kiirsiiniin ba~ma geytim. 1980'e kadar arkeoloji ve sanat tarihi bo1iimii
ba~kanhgml yapllm. A~~agl yukan 19 y!1 bu kiirsiiyii idare ettim. Yok <;:lklP
kiirsiiyii kaldlrmcaya kadar. 19 y!1 iyinde yok saYlda tez1i ogrenci ge1di. Tezlerini
bizzat kendim elden geyirdim. Hatta ogrcnci arasmda me~hurdu "tez1er kizamlk
ylkanrdl" bana geldiginde. KmnlZl ka1em1e iizerinde oynadlglm iyin klzamlk
ylkarmaya gitti tez derlerrni~. Boylece bir hay1i Bizans Sanall tezi yap!1dl.
Fotograflanyla vb. bunlar eiltli olarak teslim edi1di ve slayt1anm da verdi1er.
Boylelikle bir taraftan da bir slayt ar~ivimiz olu~tu. YOK'iin faaliyete geymesine
kadar istanbul iiniversitesinde bir Bizans Tarihi Ara§llrrna1an Merkezi meydana
gehni~ti ve Anadolu'daki pek yok eserde boy Ieee kaglda geymi§ oldu. Bugiin
YOK ba§ladlktan sonra bu kiirsii ortadan kalkll. Bunun yerine YOK'iin talimall
geregi 2. ve 3. slmflara mahsus haftada iki saatden bir Bizans Sanall dersi var
idi. $imdi ne yaplhyor bilmiyorum. Ben bir ara misafir profesor olarak Hacettepe'ye 3 sene devam ettim. Orada Bizans Sanall dersini verdim. Benden sonra
ortaya bir hamm DOyent olarak girdi. Sanlyorum §imdi 0 bu dersleri veriyor.
Diger iiniversitelerde boyle bir §ey var ml bilmiyorum. Misafir olarak ders
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verdigim Mimar Sinan universitesinde ogrenciler geliyor bana. Restarasyon
biiliimu iigrencileri, mimarlar Bizans eserleriyle kar~lla~lyorlar i~leri icabl. Bu
ogrenciler Bizans Sanab ile pek bir~ey okumu~ degiller. Bilmiyorum diger yerlerde de pek oyle fazla ·bir ~ey yok gibi geliyor bana. Arbk ne yaplhyor bilemiyorum. Bu yeni sistemin usullerine tarnamen yabanclYlm. Klsaca to. Edebiyat
FakUltesi'nde ve diger fakiiltelerde Bizans ara~brmalanmn egitimi budur.
16. Kazl ve ara~tlrmalara gelince de dogrudan dogruya Bizans ara~brmalan,
Antalya taraflannda vaktiyle benim yapbklanm var. Sonra K1~ehir taraflannda,
Side'de bir kazl yapbm. 0 da tam yaymlanmadan kalru. Ondan sonra bir ara
Mersin ve Antalya arasmda bilhassa Silifke havalisinde daglarda Ve lSSlZ adaclklarda pek yok yerle~im yerleri var. Giderek bunlan 12 sene ara~brdlm. Bunlara dair
bir hayli malzeme topladlm. Fotograflanm yekrtim. Sonra mirnar gotiirdiim.
Mirnarlar yizdiler. Fakat bunlarm Tiirkiye'de yaymlanma imkanl hemen hemen
yok gibi bir ~ey. Bir kay tanesini yurt dl~mda makale halinde yaymladlm. Bir kitap
yapmaYl dii~iiniiyordum. Fakat gOziimiin arbk tedavi hatasl sonucu gormez hale
gehneside bu i~i zannediyorum tamamen engelledi. Herhalde bu malzeme benimIe birlikte ebediyete gidecek. Tiirkiye'de Bizans ara§tmnalarmm durumu budur.
Tiirkiye'deki Bizans Arkeolojisinin, Bizans Sanatl ara§brmalannm aslmda yaptlmaSl, bilinmesi gereklidir. Bir yerde restarasyon i§i oluyor, bir yerde bir kahnb ile
kar§da§lhyor bunun iizerine yurtdl§mdan bir uzman getirtilmeye yah§lhyor. Bunu
bir serzeni§ olarak soylemiyorum. Mesele Trabzonda iinlii Siimele Manasbn var.
Zaman zaman giindeme gelir. Ancak giinden giine erir bu manasbr. Ondan sonra
restore edecegiz derler. Bir faaliyete geyerler. Benim Siimela Manastln hakkmda
bir parmak kahnllgmda bir makalem vardrr. Hiybir zaman bana ba§vurmak luzumunu gormezler. Ondan sonra Avusturya'dan bir arkeologu, uzman diye getirtirler. Mabatschek admdaki bu arkeolog bir Bizans uzmanl degildi. Ondan sonra
istanbul Ayasofyasl hakkmda bir Tiirk editOr kitap yazdmr, kitabl bir yabanclya
havale eder. Benim de gene Ayasofya hakkmda Yapl Kredi'nin basml§ oldugu,
bugiin bulunmasl imkanslz, iiI' tane ince fasikiiliim varrur. Bizde durum budur.
Bizde hala acaba yabanctlar daha iyi mi bilir, onlara sorahm, onlardan anlayahm,
ogrenelim tikri sabittir. Atatiirk'iin bundan 60 kusur ytl once, 1930'larda istedigi
§ey geryekle§memi§ bulunuyor. K1asik arkeoloji bizirn Bizans Sanab kadar zavalh durumda degil ama klasik arkeoloji uzmanl hiy olmazsa arkeolojik kaztlanm
ye§itli yerlerde yapabiliyorlar. Yaymhyorlarda. Fakat Bizans tamamen korlenmi~
durumdadlr. Benirn soyleyecegim bu kadar. Yapllml~ tezler herhalde Sanat Tarihi
biiliimiinde bir yerierde muhafaza ediliyordur. Benim kiirsiime adlm atbglm yok
onun iyin bilmiyorum ne durumdadlr. Ar~ivin durumunu da bilmiyorum. Yalmz
bir kay sene once bir konferans iyin 5- 10 tane slayt istedim odiiny olarak onu dahi
alamadlm. Onun iyin soyleyecek ba~ka bir ~ey bulamlyorum.
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17. Bizans tarih<;iligi ile Tarih boliimiinde de egilen olmad!. Rahmetli
Miikremin Halil Hoca islam Tarihi ile ugra~lyordu ve Bizans Tarihi ile dolaYIslyla ilgileniyordu. Hatta oliimiinde 20- 25 giin onceydi. Profesorler Kurulunun
oniinde holde kar~i1a~tlk. "Yahu, Semavi ~u Bizans Tarihini sen bir ele alsana"
dedi. Benim i~im degil dedim. Bir defa Bizans kaynaklanm tammak lazlm.
Rahmetli Fikret I~lltan bu i~e bayagl egildi. Hi<; degilse birka<; terciime yaptl.
Fikret I~iltan'm ba~latlm~ oldugu bu giri~imi onun ogrencisi olan Prof. I~iI
Demirkent siirdiinnektedir. Fakat tabii biz Bizans kaynaklarmdan faydalanmasml da pek bilmiyoruz. Bizans kaynaklanndan bilhassa Tiirk tarihini
ilgilendiren kaynaklar var. Bu vesileyle ~unu hatirlataYlm. Bir Macar Bizansisti
yard!. G. Moravsick, Byzantino Turcika diye iki cHt bir eser bastlrdl (1943).
Once Budape~te'de basild!. Sonra Dogu Berlin'de daha geni~letilmi~ olarak bir
daha baslldl (1952). iki ciltlik kitabm birinci cilti i"inde Tiirkler hakkmda bilgi
olan Bizans kaynaklan var. Burada biitiin Bizans kaynaklarml yazan ki~i .. bunun
edisyonlan, terciimeleri, el yazmalarl vs. hakkmda bilgiler var. Bunlann i"inde
Tiirklerle ilgili rastladlgl her ciimleyi, her adl not et1ni~. DolaylSlyla bir kocaman
cilt meydana ge1iyor. Bn kitabl bizim hi<;bir tarih<;imiz <;Iklp da bize kazandlfmlyor. Sirf bu memleketin haysiyeti i"in oturdum 5- 6 sayfa bir tanlt1na yazlSl
yazdlm. Tarih Kurumu Belleten'de yaymland!. Dietrich admda bir Alman "ok
sene evvel Bizans kaynaklannda Tiirklere ait olan bOliimleri pasajlar halinde
Almanca'ya "evinni~ ve bundan bi{ antoloji meydana getirmi~ Bizans
Kaynaklannda Tiirk Milletieri, C;;e~itli T-iirk Topluluklarl Hakkmda Bilgiler diye
Almanca yaymlamm~tlr. Ancak bu kitap bizim hi"bir kiitiiphanemizde yoktur.
Biz daha Osmanh tarihlerini vurgulamazken, elbet Bizans Tarihinide ihmal edecegiz. Rahmetli Fuat Kopriilii'niin bir kitabl var, Bizans Miiesseselerinin Osmanh Miiesseselerine Tesiri diye. Bu kitap sonra italyanca'ya da "evrildi. Bizde
ciddi tek Bizans "ah~masl odur. Ondan sonra birka" terciime yapild!. A.A.
Vasilyev'in onec Rus"a olarak yaymlanan Bizans Tarihi'nin I. cildi A.M. Mansel
tarafmdan Tiirk<;e'ye <;evrilerek Milli Egitim Bakanhgl'nca yaymland!. Fakat bir
ba§kasma sipari~ edilen II. cildi dilimize "evrilip yaymlanamad!. Boylece bu
kitap eksik olarak kald!. 'Onlii FranSIZ Bizans tarih<;isi Ch. Diehl'nin kiiiik Ol"iideki Bizans tarihi ise ayn ayn iki ki~i tarafmdan Tiirk<;e'ye <;evrilerek az bir
arayla basilml~tlr. Bunun gibi bir ka" ufak tefek kitap vardlr. Bunun dl~mda
dedikodu kitaplan da vardlr: Bizans'm Gizli Tarihi gibi, Thedora'nm A~k Hayatl
gibi. Esas onemli, biiyiik kitaplardan basilan azdlr. Bizim istanbul iiniversitesinde eger Bizans Sanatl ve Bizans Tarihi kiirsiileri ya§asaydl gayet tabii olarak
buralardan elemanlar yeti~ecekti. Malesef bOylece atil kald!. Bilmiyorum belki
daha kuvvetli elamanlar yeti~ir. Ben kendime dii~eni yapabildigim kadanm yaptim. Miikemmel oldumu bilmiyorum. Ama hi<; degilse ortaya bir ~eyler venneye
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,ah~tJm. Hazlrladlglm bir ,ok ~eylerde var. Fakat bundan sonra onlar ger,ekle~ir
mi bilmiyorum. Bu vesileyle evvelcede soyledigim bir sozii tekrarlayacaglm.
Dogumu istanbul olan Franslz ~airi A. Chenier Franslz ihtilalinin son giinlerinde
kafasl kesilmek iizere giyotine gotiiriiliirken eliyle almna vuruyor. "Daha bu
kafada ,ok ~ey vardl" diyor. Bizim de elimizde ,ok ~eyler var. Ama daha bir
~eyler yapdabilecegine benim iimidim pek yok.

18. Gene benim ogrencilerimden biri doktora yaplyordu. Sarayburnu havalisinin yeraltmdaki Bizans kalmtJlanna dair bir doktora tezi alml~tJ. Onun iizerine bir yiiksek gorevli "sen topkapl sarayml hristiyan ml yaplyorsun" diye klzl
gorevinden aldl. Bizim durumumuz bu baklmdan pek parlak degi!.
19. Japonya'da Bizans tarihi, Bizans iktisat Tarihi hakkmda kitap yazdlyor. Yine bizim Goreme hakkmda Japonca kitap ,Iklyor. Bizim Osmanh tarihi
halakmda da doktora tezleri yaplhyor. Bunlar baslhyor. Fakat biz burada Bizans
sanatJ ve tarihiyle ilgili bir kazmm yaymml yapamaz durumdaYlz. Maalesef
dururn bu. Ufak bir ba~ka anekdot anlataYlm. Bundan 20 sene once Siileymaniyede camii, kiilliye restore ediliyor. Restorasyon slrasmda Kanuni Su~tan
Siileyman tiirbesinin de elden ge,mesi gerekiyor. Tiirbenin dl~mda bir sa,ak
vardlr. Sutunlara dayanan, tavanl da menner olan bir sa,ak. Bu sa,agl sokiiyorlar. Soktiiklerinde bu sa,agm 0 menner plakalannm ashnda bir Bizans kitabesi
oldugu ortaya ,dayor. Masa boyunda menner plakalar. iizerlerinde kabartma
olarak bir Bizans kitabesi yazdI. Bu plakalar iistiiste orada kullamlml~. Alt yiizleri ancak goriiliiyor. Dsderi kapah, sa,agm i,inde kalml~. Bu Bizans imparatorlarmdan birinin venni~ oldugu bir fennan 12 yiizydda ta~a i~lenmi~ ve AyasofYanm d!~ galerisinde duvara komnu~. AyasofYa ondan sonra badireler adatml~. Latin istilasl ohnu~ sonra kurtulmu~, sonra 1453 olmu~ Bizans tamamen
,okmii~. Fatih AyasofYaYI camiiye ,evinni~. Bu fennanlar hep orada duruyor.
Kimse buna bir ~ey dememi~. Daha sonra bir Bizans kaynagmda bunlann tam
metin kopyasl var. Eski bir Bizans metni. Ordan biliyoruz bu fennanm varhgml.
Derken Kanuni Olmii~. ArtJk 16. yiizydhn sonlar!. istanbul feth edileli 150 sene
olmu~. Oglu Selim AyasofYaya geliyor. Balayor orda Rumca yazdI ~eyler. Bizim
ulema bunlar Hazreti Ali'nin tdslmldlr diyor. II. Selim patrikhaneden bir rahip
,aglrtJp bunu okutnyor. Bunu miinasip bir ~ekilde burdan kaldmn diyor. i~te bu
plakalar Kanuni Sultan Siileyman'm tiirbesinin sa,agmda kullamlml~. Haberimiz yok. Bunu yabancI kaynaklarda ogreniyoruz. Durumumuz bu. Sonra restorasyonu yapan mimar, bu plakalan gene eski yerlerine koydu. Yalmz Amerikahlar 0 zaman AyasofYa'da ,ah~lyorlard1. Bunlann al,ldan kopyalanm ,ektiler. AyasofYada eski yerlerine koydular. Orjinalleri Kanuni Sultan Siileymanm
tiirbesinin dl~ sa,agmdadlr. Bunlar birtaklm ufak anekdotlardlr. Fakat bu ,ah~-
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malann gerekli oldugunu bize gosteriyor. Bir ben soyledigim kadar soyliiyorum.
Fakat soyleyince de kotii ki§i olabiliyorsunuz. Neticede i§te aforoz edilip Tarih
Kurumundan atIldlglm gibi alIlabiliyorsunuz.
20. Bizans yapIlan ile ilgili diizeltilmesi gereken ,ok yanh§ bir kam vardlr.
Hali, kIylSlnda, Dalan'lll Hali, Ylklml siraslllda YlkIlan kagir yapllar yard!.
Bunlar yanh§ olarak Bizans evi olarak tamlIlml§lIr. Bu evler ger,ekte Bizans evi
degildi. 18. yiizYlla ait Rum zenginlerinin evleri, konaklan idi. Yine ,ok hatah
olarak ge,mi§te amator bir Franslz sanat tarih,isi General De Beylie istanbul'da
vazifeli olarak bulundugu bir slrada Bizans Evi diye kahn bir kitap 'Ikanm§t!.
Bu kitapda ne kadar bizim Osmanh binalan, hanlarl varsa hepsini Bizans yapml§lIr. Fakat maalesef bu yerle§mi§tir. Ger,ekte istanbul'da Osmanh sourasl
Bizans Evi diyebilecegimiz bir ev yoktu. istanbulda bir tane Bizans yaplSl bir
bina vardlr, 0 da bir saray kahntlSldlr. Tekfur SaraYI denilen yapldlr. Bugiinkii
Patrikhane binasl da ancak oraya 16. yiizYlhn sonlannda yerle§mi§tir. Bir ka,
yer degi§tirdikten soura Patrikhane §imdiki yerine gelmi§tir. Patrikhane'nin
,evresinde rumlar otunnu§tur. Bu evlerin bir kIsml korunmasl gereken binalardlr. Ancak Bizans binasl degildir. Patrikhane ile ili§kili olarak Bizans ,ah§malanna §iiphe ile bakIldlgl olmu§tur.
21. Anadolu'da bir ,ok Bizans yapisl vardlr. Biitiin giiney klYllanmlzda bu
yapllan gonnek miimkiindiir. Fakat esas enterasan yap liar fazla dola§llmayan
daghk bolgelerdeki yapIlardlr. Bunlar incelenebilinir. Fakat iicra yerlerde. Vaslta
ginniyor. imkanl yok dola§manlll. Bazl yerlerde inamlmaz §eylerle kar§lla§lIm.
Yani bir yerle§im yeri oldugu gibi duruyor. Caddesiyle, bazl yerlerde uzamp
giden kaldmm ta§larllli goriiyorsunuz. Dikenler ollar araslllda binalann harabelerini, kiliselerini, saml,lan ve mezarhgllli gonnek miimkiin. Bunlar yerle§im
yeri. Buralarda insanlar ya§aml§. Karlllianm doyurmu§lar. 0 binalan yapml§lar.
Sam191an kayadan oymu§lar. Kurakhga kar§1 onlem alml§lar. Yiizlerce saml,a
rastlamak miimkiin. Bunlar daha soura kullanIlamaz hale gelmi§. AtIl vaziyette.
Anadolunun Orta <;ag cografyasllli tayin edebilmek i,in biitiin bu oren yerlerinin
harita iizerinde oturtulmasl lazlm. Bu yerle§im yerleri araslllda baglantIlan
saglayan yollar var. Bu yollan da bilmiyoruz. Mesela ben KlZ Kalesi arkalarlllda birtaklm oren yerlerinde oyle yollar gordiim ki yukanya, kuzeye, Konya
istikametine uzanlyor. Demek bir takIm baglantIlar yard!. Soura zaman zaman
BalI'da Bizanslll me§hur ate§li telgrafl hakklllda yazllar yazlhr. Bu Suriye
slllmndan itibaren islam ordulanmn Bizans Slllmm a§lp a§madlgllli haber vermek iizere tepeden tepeye, kuleden kuleye 1§lkla, ate§le verilen bir telgraf sistemi idi. Bu kulelerin sonuncusu Bizans imparatorluk saraYllllll oniinde, sahil yolunun kenanndadlr. AhlrkapI'dan soura boyle goz goz surlann iizerinde bir
harebe vardlr. Bizans harabesi, tam onun yanmdaki kule Fharos [Fener] kule-
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sidir. Bu son haber alma merkezidir. Bu kuleler Suriye smmndan itaberen tepelerden istanbul'a dogrudur. Bunun hakkmda bir tane ingilizce, bir tane Almanca
yaym yaplldl. Bundan 10 sene once. Boyle kuleleri Mersin-Alanya arasmda
denize aylldlglmzda uzaktan ye~illikler arasmda gormek mumkiindiir. Ancak
bunlann yanlanna gitmek karadan yerleri tespit edilemediginden lOok zordur. Biz
birkay tanesinin yanma yakla~abildik. Bunlar denizden guney klYllarma yakla~an Arap donanmaslm gozetlemeye ve iyerlere haber vermeye yanyordu.
Aralarda da kuyuk gamizonlann bannagl olan ufak ordugah yapllannm harabeleri bulunmaktadlr. VI' tanesini yakmdan incelemi~ ve yaymlaml~tlk. Bizansislam mlinasebetlerinin arkeolojik bir belirtisi olarak incelenmeye deger. Ama
bunun ara~tmlmasl iyin ozel bir ekibiniz olacak, helikopteriniz olacak. <;:unku 0
kuleyi uzaktan gorduglinuz halde yamna gidemiyorsunuz. Araziye ylktlgmlzda
kule kayboluyor. Ye~ilik1eri neresinden yaracaksmlz da ye~il1ikler arasmdan
dogru kuleye ula~acaksmlz. Bunu bilemiyorsunuz. Ben ancak 1-2 tanesine
ula~abildim. Ve bunlann bazllan antik yagdan kalma. Bir yogu da Bizans donemine ait. Bunlar aslmda ba~h ba~ma tetkik konusu olabilir. Sonuy olarak Anadolu'daki Bizans coijprafyasml tam olarak tespit etmek buglin zordur. Avusturya
ilimler Akademisi bundan a~agl yukan IS sene once bir i~e giri~ti. Bizans
cografyaslmn esaslan diye bir yayma giri~tiler. Bunun iyin kocaman Bizans
imparatorlugu'nun yaYlldlgl sahaYI gosteren bir hariyaYI parsellere bOldiiler. Her
memlekete neresi du~iiyorsa burdan oraYI, oradaki ilim adamlanyla ortak1a~a
ara~trrma yaplp, bibliyografyalanm toplaYlp ciltler halinde Tabula Imperii
Byzantini adlyla yaymlamaya ba~ladllar. Romanya, Yunanistan, Bulgaristan,
Slrbistan bir lOok yere sahip, fakat Anadolu esaSI te~kil ediyor. Anadolunun da
ciltlerinin bir krsmml yaymladllar. Ekipler yah~tl. Fakat bizden bir katrhm yok
bu hususta. Bu cilt cilt yaymlann bazl sorulara cevap vermesine kar~lhk tam
olarak bir cevap olabilecegini sanmlyorum.
22. Bu vesileyle bir ~eyi de eklemek isterim. Bizans cografyasl gibi Osmanh'mn cografyasl da lOok iyi bilinmiyor. Bir lOok yerde Osmanh devrinden
kalmtrlar, eserler var. Bunlarda tam tespit edilmi~ degildir. Elime bir Polonya
kitabl geymi~ti. Polonya'da bir caminin minberi kilise iyinde kullamhyor. Kilisenin bulundugu kasabanm adlm 0 kitaptan tespit ettim. Kamaniye admda bir
kasaba. Topu topu 15- 20 sene Osmanh idaresinde kalml~ bir yerle~im yeriymi~.
o minber orada i~lenecek bir ~ey degi!. Sonra kiliseye donii~en 0 camiinin minberi hala kilisenin iyinde kursu olarak kullamhyor. Bu yer hakkmda bizim tarihlerimizde tek bir satrr yoktur. Bunun gibi bir lOok yerde Osmanh izleri bilinyli bir
biyimde sokiiliip atrlml~trr. Teme~var, Beylerbeyilik merkezi olan Mora vb.
omekleri yogaltmak mumkun. Buralarda tek bir ta~ yok Tiirk donemine ait.
Kalanlardan da bizim haberimiz yok.
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23. Tiirkiye'de Bizans Tarihi ve arkeolojisiyle ilgili bir ozetten ba~ka bir
olmayan bu konu~mamlz bir sohbet yeryevesi iyinde ele ahnml~tlr. ilmi bir
bildiri olmadlgl iyin burada birtaklm bibliyografya referanslarma da yer verilmemi~tir. Bu sadece ki~isel bazl hatlralanmlzdan ve istanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi'nde yiiriitiilen Bizans Sanatl ara~tmnalarma toplu bir bakl~tan
ibarettir.
~ey

ABSTRACT

The article focuses on development of Byzantium researches and
Byzantium archeology in Turkey. Author considers the beginning of the
researches on this subject in the West. Then he indicates limitations ofstudies in
these fields. Writer examines history of Byzantium researches and Byzantium
archeology in Turkey in the large.

