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Alfons-Maria SCHNEIDER, Konstantinopel, Gesicht und Gestalt einer Geschichtlichen
Weltmetropole; (=~stanbul, tarihi bir merkezin çehre ve ~ekli), Sammlung' Peregrinus,
Mainz ve Berlin, Florian Kupferberg Verlag 1956; 56 S. metin ve metin d~~~~ 70
lev. iat~~ 12 DM.
Bir tetkik seyahatine giderken 1952 de Halep yolunda trende ölen Prof. Dr.Alfons
Maria Schneider (1896-1952) Istanbul tarihi ve arkeolojisi ile me~gul olanlar~n gayet
iyi tan~d~klar~~bir simad~r*. Alman Arkeoloji Enstitüleri ~stanbul ~ubesi ad~na
Ayasofya camii avlusunda ve Sultanahmet'te ~imdiki Adliye saray~~arsas~nda Hagia
Euphemia martyrion'unda kaz~ lar yapan, B. Meyer-Plath ile birlikte, Istanbul
kara taraf~~ surlar~~ hakk~ nda bol resimli büyük bir eser ne~reden, Galata
hakk~nda her devri içine alan çok faydal~~bir ilmi rehber ortaya koyan ve ayr~ca
çe~itli dergilerde bas~ lan makaleleri ile, Istanbul'un tarihi, eski eserleri veya tarihi
topo~rafyas~~hakk~ndaki ara~t~rmalar~n~ n neticelerini tamtm~~~olan Sch. Istanbul'un
eski çehresini en iyi tan~yan ilim adamlar~ ndan idi. Ölümünden az önce biribirini takip eden yaz~lar~nda Ibrahim Pa~a saray~, XV. as~rda ~stanbul ahalisi,
Istanbul yang~nlar~, Istanbul'un Haliç taraf~~surlar~~ve kap~lar~, ~stanbul sokak ve
mahalleleri, Blakherna (Ayvansaray-E~rikap~~ m~nt~kas~ , Yedikule ve civar~~ gibi
mevzular~~ etrafl~ca i~leyen Sch. bu ~ehri yaln~z bir Bizans arkeolojisi mütehass~s~~
gözü ile de~il fakat ayni zamanda, Türk eserlerine de merakl~~bir ara~t~r~c~~olarak
da tetkik ediyordu. Vakitsiz ölümü, henüz etrafl~~ve büyük eserlerini vermesine
meydan b~rakmad~. Sch. ikinci Dünya harbinin sonlar~na do~ru Istanbul hakk~nda
bol resimli bir eser ne~re karar vererek, haz~rlad~~~~kitab~ n 1944 de Leipzig'de bask~s na ba~lanm~~t~. Fakat harb içinde birçok eserin ba~~ na gelen felaket, bu kitab~~da
mahv etmi~, ve Sch. in kitab~~daha haz~rl~~~~bitmeden bir hava hücumunda yanm~~t~r. ~imdi Mainz'da bas~lan ve muellifin ölümünden dört y~l sonra ç~kan bu kitap,
i~te bu eserdir. Alman kitaplar~n~ n ekserisi gibi güzel, temiz ve zevkli bask~s~~ ve
tertibi ile dikkati çeken bu kitap, ~ehrin bir tarihçesinden daha do~rusu bir "biyografya"s~~ile bunu canl~~ bir ~ekle sokan resimlerden ibarettir. Yaln~z ~u var ki, kitab~n
metninde Istanbul'un Türk devri de anlat~ld~~~na göre, ad~n~n sadece Konstantinopel de~il, fakat hiç de~ilse Konstantinopel-Istanbul ~eklinde yaz~lmas~, kanaatimize göre daha do~ru olurdu.
Kitab~n 5-56. sahifelerini i~gal eden metin hiçbir serlevhan~n ay~rmad~~~~ancak
aral~klar ile bahislerin belirtildi~i bir bütün halindedir. ~ehrin kurulu~undan itibaren onun tarihçesinin ana hatlar~n~~anlatan Sch., ~ehrin tarihin her devrinde canl~,
parlak bir merkez olmas~n~, onun co~rafi mevkiinin ehe~r~miyetine ve tabii güzelli~ine dayand~~~na i~aret ederek ilk ahalisi hakk~ nda izahat verdikten sonra, kurulu~unu ve Ilkça~'daki tarihini bir iki sahife içinde özlü bir halde belirtir. Her yeni
* Bu hususta bk. S. Eyice, Prof. Dr. Alfons-Maria Schneid~r (1896 - 1952),
Belleten, XVI (1953) 585 - 598.
Beileten C. XXI, 32
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kurulu~undan sonra, ~ehrin umumi görünü~ünü, hudutlar~n~~ve ba~l~ca binalar~n~~
bir kaç sat~r içinde toplayan Sch. ayn~~zamanda bu devirlerdeki ~ehrin ruhunu da
belirtme~e gayret etmektedir. Ancak bu arada, meselâ ~slâmiyetin ba~lamas~~ile
birdenbire siyaset âleminde mühim bir varl~k halinde beliriveren Araplar~n, bir
"çekirge sürüsüne" (-=Heuschreckeruschwarm) benzetilmesi kanaati~mize göre oldukça yersiz bir te~bihdir. Sch. klâsik Bizans sanat tarihi ne~riyat~nda yerle~mi~,
baz~~bilgilerin art~k yanl~~~ve eksik hususlar~n~~da bu pop ulaire eserinde düzeltme~e
çal~~~m~t~r. Meselâ um~uniyetle XI. asr~ndan sonra ortaya ç~kt~~~~yolunda eskidenberi yerle~mi~~bir kanaat olan Yunan haç~~~eklindeki kilise plân~n~n esas~n~n, daha
önceleri ba~lay~p tatbik olundu~unu izah etmi~tir. Ayn~~zamanda, "ortodoks"lar~n
tamamen bir tahrip devri gibi gösterdikleri Resim k~ranlar (=Ikonoklazm) devrinin
kendisine göre bir sanat uslübuna sahip oldu~u da belirtilmi~tir. Kommenos'lar
devrindeki ~ehrin manzaras~~ve insanlar~~bilhassa canl~~bir ~ekilde tasvir olunmu~tur.
Her milletin ve her seviyeden insan~n kayna~t~k' bu ~ehrin, servet ve sefaletin, ihti~am ve pisli~in yan yana bulundu~u bir yer oldu~una da i~aret ol~mmu~tur. Lâtin
istilâs~~arifesinde Isaakhios Angelos zaman~nda makamlar~n "pazaryerinde sebze
sat~hr gibi" sat~ld~~~, ~ehri korkunç bir tahribat ile ele geçiren ve ya~ma eden
Lâtin ~övalyelerinin buras~n~~tamamen tahrip edip soyduklar~~da, asl~nda bir ruhani
olan bir müellifden belki umulm~yacak bir ilim realizmi ve samimiyetle ifade olunmu~tur. Hattâ o kadar ki, Sch. bu bahsi ~u cümle ile kapar: "Konstantin ve Iustinanos'un ~ehri i~te o zaman mahvoldu". Palaiologos'lar devrinde Bizans'~ n gösterdi~i son canl~l~k', bütün üstün taraflar~~ve ayn~~zamanda bütün zaaflar~~ile de aksettiren Sch. iktisadi durumu günden güne kötüle~en imparatorlu~un, eski ihti~am
günlerinin teferruat i~lerine nas~l körü körüne ba~l~~kald~~~n~~da belirtmekten geri
kalmaz. Meselâ Bizans'da art~k son devirde alt~n sikkenin bas~lmamas~na kar~~l~k,
Imparatorlar "...eski devirlerde oldu~u gibi hâlâ fermanlar~n~~büyük bir alt~ n
mühürle tasdik etme~i ihmal etmiyorlard~". Ancak Sch. in bu devirde baz~~küçük
~apeller istisna edilirse büyük yap~lardan hiçbir misal kalmad~~~n~~yazmas~~kanaatimize göre hakikate uy~mamaktad~r. Esas~~daha eski olmakla beraber bu devirde
yeni ba~tan yap~lan Hagios Andreas kilisesi ( = Koca Mustafa P. camii) veya eski bir binaya eklenen Lips manast~r: kilisesi ( = Fenari ~sa camii) veyahut da yeniden yap~lan Pam~nakaristos manast~r: kilisesi ( =Fethiye camii) gibi binalar bu devrin yepyeni
bir mimari üslübunun ba~l~ca ehemmiyetli vesikalar~d~r.
Sch. Fetih hâdisesini k~saca belirtir ve ~ehrin derhal iskân ve imânna ba~lan~~~na
da ehemmiyetle i~aret eder. ~ehrin Osmanl~~-Türk idaresinde geli~mesinden bahsederken baz~~pe~in hükürnlere saplanmas~~ve bunlar~~geni~~okuyucu kitlesine hitap
eden bir kitapta —kaynak göstermeden— yazmas~~maalesef eserin de~erini gölgeleyen bir hususdur. Bunlar aras~nda bilhassa, Sinan'~n Ermeni men~eli oldu~unu
yazmas~~ gibi, "...bütün Sinan yap~lar~n~n Ayasofya veya onun çok yak~n benzeri
olan Sergios ve Bakkhos kilisesi (yani Küçük Ayasofya c.)nin örnek al~nmak suretiyle"
yap~lim~~olduklar~n~~ileri sürmesi çok gariptir. Sch. in her nekadar, bu örne~in,
"dâhiyane bulu~larla en hâr~lkulâde formlarda tatbik edilmi~" (=in den mannigfachsten Formen genial abgewandelt) oldu~unu yazmakta ise de, henüz tam ayd~nlanmam~~~bir sanat münasebeti meselesini böyle f:~ir kaç sat~r içinde kat; bir ifade ile kestirip
atmas~, bir umumi kitapda yer alamamas~~gereken bir hususdu. Sch. Türk zevkine
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ve Türk sanat~na Lale devri ile giren Bat~'n~n Rokoko uslübunu k~sa bir iki cümle
içinde "~ark zevkine uygun hassas bir ustal~kla tertip edilmi~~bir ~islübun içinde,
~uurlu bir renk ve ~ekil anlay~~~~kendisini aç~~a vurur" demek suretiyle tan~t~r.
Osmanl~~~mparatorlu~u'nun duraklama devri,sonra çöküntünün ba~lamas~, bununla
beraber ~ehirde husule gelen de~i~iklikler, k~sa fakat aç~k bir ifade ile belirtilmi~,
son devirde Balian ad~ndaki mimarlann, tamamen Bat~~usl~lplar~nda meydana
getirdikleri büyük eserler tahlil edilmi~tir. ~lk dünya harbinin sonlar~nda ~ehrin
büyük bir k~sm~n~~kül y~~~n' haline getiren Cibali-Fatih yang~n~~ile birlikte, Osmanl~~
Imparatorlu~u'nun tamamen da~~lma~a ba~lamas~na, ~ehrin Beyaz Ruslar taraf~ndan adeta istilâ edilmesine, ve "...yeni bir Konstantin'in arkas~na tak~larak imparatorlu~u yeniden canland~rma hayalinin pe~inde" Yunanhlarm Anadolu'ya girmelerinin bir an için ~ehrin encam~n~~de~i~tirir gibi oldu~una da i~aret ettikten sonra
~u cümle ile fikrini tamamlar:. "Fakat Yunanl~lar~n hudutsuz ihtiraslar~~ve Müttefikler taraf~n~n plans~z bölünmesi, Mustafa Kemal Pa~a'n~n siyasi ve askeri dehas~~
önünde bu sakat tertibi parçalama~a kafi geldi.". Sch. ba~~ehirlik durumunu kaybetmi~~olan bu ~ehrin, Do~unun ve Bat~n~n bütün hususiyet ve tezatlar~n~~içinde
toplayan bu beldenin, her ~eye ra~men Dünyan~n bu k~sm~n~n en ehemmiyetli
merkezi olma~a devam etti~ine i~aret eder. Kitab~n son üç sahifesi ~ehrin bugünkü
daha do~rusu 1956 Sonbahar~na kadar görülen durumunun bir tasviridir.
Kitab~n ikinci k~sm~n~~ te~kil eden resimler ise iyi ka~~da bas~lm~~~70 levha te~kil
etmektedirler. Bunlardan ii tanesinin ~stanbul Alman Arkeoloji Enstitüsüne taraf~ndan çekilmi~~olmas~na kar~~l~ k geri kalanlar muellife aittir. Ancak bu resimlerin
içlerinde çok iyileri oldu~u gibi, hayli fena olanlar~~da vard~r. Yaln~z bu resimlerin
kayda de~er bir vas~flar~, ~imdiye kadar ~stanbul hakk~ndaki kitaplarda devaml~~
olarak tekrarlanan resimlerden farkl~~olmalar~, az tan~nm~~~Türk eserlerine de yer
vermeleri, bilhassa baz~~büyük abideleri al~~~lmam~~~zaviyelerden tan~tmaland~r.
Resimlerin altlar~nda bulunan bir kaç sat~rl~k izahlar, bu resimleri de~erlendirme~e
ve mahiyetlerini okuyucuya tan~tma~a kafi gelmektedir. Buondelmonti (1422), BramHogenberg (1574) Choisetd-Gouff~er (1783-1791) in eski Istanbul panorama ve manzaralar~~ile ba~layan bu k~s~mda ~ehrin umumi ve ku~bak~~~~baz~~enteresan foto~raflar~ndan ba~ka, Ç~ra~an saray~, ~shak Pa~a camii, Bab~ali'nin Alaykö~kü taraf~ndaki
cümle kap~s~, Bayaz~d cami'inin in~aat kitabesi, Sarayburnunda on-onbe~~y~l kadar
önce y~kt~r~lan Yedekciler camii, Sultanhamam~nda Hac~~Küçük cami'inin gotik(!)
üsk~pta minare ~erefesi, Burmal~~mescid, Odalar mescidi harabesi yan~ndaki eski
sarn~ç, Beykoz'da ~shak A~a çe~mesi, Ç~nar Çe~me mescidi, $ebsafa camii, Cerrah
Mehmet Pa~a türbesi, Seyid Vilayet türbesi, çe~itli Türk mezarta~~~örnekleri, ku~bak~~~~olarak Çuhac~lar hani, Aynal~kavak karsr~n~n içi gibi, yabanc~~dillerde ç~kan.
~stanbul hakk~ndaki kitaplarda pek görülme~e al~~~lmam~~~foto~raflar ile kar~~la~~l~r.
Bu resimlerin altlanndaki yaz~lar aras~nda baz~~ yanl~~~kay~tlara rastlanmasmm
sebebi [mesela. Ayasofya ~ad~rvan~n~n Sultan Ahmet'e izafe edilmesi (lev. 14), veya
Beykoz'claki me~hur ~shak A~a çe~ melerinin, cami soncemaatyeri olarak gösterilmesi (lev. 44), veyahut, Hagia Eirene ve Ayasofya'y~~gösterdi~i bildirilen resimde
bunlardan yaln~z ikincisinin mevcut olmas~~ gibi (lev. 8)] kitab~n bask~s~n~~müellifin bizzat görememesinden aranabilir.
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Schin ~stanbul hakk~ ndaki bu küçük kitab~, yukar~da i~aret etti~imiz bir kaç
husus istisna edilirse, sa~lam esaslara dayanan bir bilgi ile, geni~~okuyucu kitlesine
hitap etmek üzere kaleme almm~~~ve bir ilim adammda pek her zaman rastlanmayan
cAzip, hattA belki de bir parça romantik edAl~~bir üsk~pla yaz~lm~~t~r. Kendisini
zevkle okutan bu kitap, büyük sanat ve tarih ~ehri ~stanburun toplu bir "biyografyas~"m ihtiva etmesi bak~m~ndan hiç ~üphesiz de~erlidir; ve büyük, a~~r, ilmi eserlerde aranmas~~külfetli olacak bir tarihçeyi, bugünkü tekni~e göre baz~lar~~biraz
iptidai olmakla beraber, birço~u alAka çekici bulunan resimler ile birlikte toplu
bir halde okuyucuya sunmaktad~r.
Istanbul Mart ~~g57

Doç. Dr. SEMAV~~Evicz

