PHILIP ANTON DETHIER, Der Bosphor und Constantinopel. Forschungsgeschichtlicher Nachdruck der ersten Ausgabe Wien 1873, mit Biographie und
Schriftenverzeichnis heraugegeben von B. Höhner und B. Piiffgen, Kerpen 1981,
XVI-91 Sayfa. Fiyat~~yaz~l~~olmamakla beraber, kataloglarda ~ 5.-Alman
mark~~olarak gösterilmi~ tir.
Istanbul üzerinde ça~da~~bilimsel kurallara göre ilk çal~~anlardan biri say~lan müellifin
nadir bulunan bir kitab~, ölümünün ~~oo. y~l~~ an~s~ na, do~um yeri olan Kerpen kentinde tekrar
yay~nlanm~~~bulunuyor. Günümüz için eski görünmekle beraber, tarihsel an~larla dolu bir
kitaba müellifin bir resmi, ya~am öyküsü de kaynakças~yla birlikte eklenmi~tir. Bir arkeolog ve
Arkeoloji
tarihçi bak~m~ ndan çal~~mas~~ Höhner ile Pffirgen taraf~ ndan i~lenmi~tir (s.
ilminin geçirdi~i yeni evrede, önemli malzeme bulunmas~~ muhtemel Osmanl~~ Devleti
topraklar~nda ara~t~ rmalara giri~en Dethier, bir merakl~~ olarak eski eserlere de yönelmi~tir.
Onun bu taraf~n~~ daha önce ele alm~~~olan Prof. Dr. Semavi Eyice, bu kez yeni bulgulanyla
tekrar ele alm~~t~r (S. X-XIII). ~imdiye dek Mehmed Ziya (Ihtifalci), A. M. Schneider, E.
Mamboury, R. E. Koçu gibi Istanbul üzerine emek veren tarihçileri yetkiyle inceleme ve
ortaya koyma yolunda ba~ar~l~~ olan Prof. Eyice, kitab~ n müellifini soluk bir mezar kitabesinden
yola ç~ karak, tar:hin derinliklerinden ortaya ç~ karm~~t~~ 1. Istanbul'daki Avusturya Lisesi'nin
müdürlü~ünü yapt~~~~s~ralarda 2, kendisi gibi renkli ki~ilerden biri olan Ahmed Vefik Pa~a 3
tarafindan bir Arkeoloji Müzesi kurma~a görevlendirilen Dethier, gerçekten olumlu
giri~imlerini bu dönemde yapm~~, ço~u yar~m kalmakla beraber, eser toplama ve düzenli yay~ n
i~lerini de ba~latm~~ t~ . Bu yay~nc~l~~~~ s~ras~ nda Macaristan Bilimler Akademisi tarafindan
destek sözü alarak, Istanbul'un Fethine ait metin yay~ n~ na giri~mi~ti. Macaristan Tarihinin
anakaynaklar~~serisinin XXI ve XXII. ciltlerini iki~er fasikül halinde bu konuya ay~ran müellif,
bas~m~~ Galata'daki bir matbaada sürdürmü~, fakat haz~rlanan ciltler nedense sat~~a
verilmemi~ tir. Prof. S. Eyice yapt~~~~ki~isel çabalar s~ ras~ nda merkezinde bile bulamad~~~~bu
serinin serüvenini bir kez daha konu etmi~ti 4. Ayn~~ merak~~ yak~ n bir geçmi~te Istanbul Fethinin
kaynaklar~n~~ yay~ nlama giri~iminde bulunan müteveffa Prof. Agostino Pertusi de duymu~ tu 3.
Ancak Vatikan Kitapl~~~ nda eksik bulunan bu senden, Bükre~'deki Romen Akademisinde tam
bir seri gördü~ünü bildirir. Ancak bu serinin Roma'da tam bir serisinin bulundu~u daha önce

Arkeoloji Müzeleri Y~ll~~~~IX (1960)
Bu okulun faaliyetinin ve ilgili müellif~ n döneminin i~lendi~i bu kitaptan ö~reniyoruz.
oo. kurulu~~y~l~ n~~ tamamlayan bu lise hakk~ nda, güzel bir arma~an kitap haz~ rlanm~~ t~ r.
3 Sahip oldu~u kitapl~ k ile büyük bir ün yapan bu devlet ve dü~ ün adam~ n~n, Türk
ekinindeki yeri her zaman takdir edilmi~tir. Ne yaz~k ki da~~lan kitapl~~~ n elde bulunan bas~l~~
katalo~u, dü~ün düzeyine yans~ t~ r.
"Kritobulos ve eseri", Kubbealt~~Akademi Mecmuas~~ VI 13 (1977)
5 La caduta di Costantinopoli, ~~ 976. Iki cilt olan bu ba~yap~t için yapt~~~m~z tan~ tma, Belleten
XLV 12 (1981) S. ~~39-154. Prof. Pertusi için haz~ rlad~~~m nekroloji, Tarih Ara~t~rmalar~~Dergisi
XIV/25 (1982) S. 225-232.
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bildirilmi~ti 6. Islam ara~t~ rmalar~n~n büyük ismi Leone Caetani 7, Islam dünyas~na ait
görkemli bir kitapl~ k meydana getirirken, bu gibi sat~~ a verilmeyip, belirli çevrelere el alt~ndan
da~~t~lan bir y~~~ n kitab~~ toplam~§ ve bu arada bu seriyi de elde etmek istemi~ ti. Tommaso
BerteWnin 1960 y~l~nda okudu~umuz notunu, 1979 y~l~~ sonlar~ nda Roma'da bulundu~umuz
s~ rada inceleme olana~~~bulabildim. Avrupa'n~ n en eski ciddi bilimsel kurulu~lar~ ndan biri
say~ lan Accademia Nazionale dei Lincei'ye kitapl~~~n~~ ba~~~layan ve bir de ara~t~ rma fonu
kurduran L. Caetani, bu ciltleri Yunanistan'dan prens Rhodocanakis'den tedarik etmi~ ti. 1891
y~l~ nda bir seri elde etmek için Istanbul'daki bir yunanl~~ki tapç~ ya ve ayr~ca iki alman kitapç~ya
ba~vuru yap~lm~~~ ise de, olumlu sonuç ç~ kmay~ nca, Macaristan Akademisine ba~vuru
yap~lm~~ t~ r. Akademi 8 Eylül 1892 günü verdi~i yan~ tta, hatalarla dolu bu seriyi sat~~a
vermedi~ini bildirmi~tir 8 . Fakat iyi bir para verildi~i zaman, deposundan bir seri vermeyi
ihmal etmeyen akademi, y~ llar sonra bu giri~imini unutmu~ tur. Fakat bir vesile ile kitapl~ klara
intikal eden seriler, erbab~~ tarafindan nadir de olsa incelenmektedir. Dethier'nin giri~imi,
öncülük vasf~n~~ hiç bir zaman yitirmiyecektir.
Esas metin olan Bo~aziçi ve Istanbul klavuzu, Prof. S. Eyice'nin özel kitapl~~~ ndan 9 al~n~ p
t~ pk~bas~m~~ yap~lm~~t~r. 1873 y~l~ nda Viyana'da düzenlenen sergi için haz~ rlanan bu kitab~ n bir
de frans~zca yay~n~~ bulunmaktad~ r. ~imdi yeni bir yay~n~n yap~lmas~~ hem de~erbilirlik hem
devrinin yay~n ya~am~~ hakk~ nda bir fikir vermesi bak~m~ ndan dikkate de~er. Dethier'nin
yay~nlar~n~ n bir listesi de ihmal edilmemi~ tir (S. XIV-XVI). Böylece Istanbul üzerine yap~ lan
yay~nlarda birisi, kuru kaynak kay~ tlanyla de~il, as~l çehresi ile ara~t~ r~c~lar~ n eline geçmi~~
bulunuyor. Çok güzel bir ka~~ t kullan~lan bu yay~n~n gerçekle~mesinde eme~i geçenleri tebrik
eder, Istanbul için yay~ nlar~ n böyle ciddi tenkit süzgeçinden geçtikten sonra ço~almas~ n~~
dileriz.

Yrd. Doç. Dr. MAHMUT H. ~AKIRO~LU

6 Tommaso Benek, Il palazzo degli ambasciatori di Ven~zia a Costantinopoli e le sue antiche
memorie, Bologna 1932, S. 32 n. 18. Keza, Istanbul'daki Alman Arkeoloji Enstitüsüne de bir
tak~m intikal etmi~ti.
7 Teano prensi diye tan~nan ve bilimsel yönü yan~ nda siyasal yönü de çok güçlü biri olarak
tan~nan L. Caetani için bk. F. Gabrieli, La Storiografia araba-islamica in Italia, Napoli 1975, S. 4661. Daha k~sa bir özeti, F. Gabrieli, Dizionario biografuo degli italiani, c. XVI (1973) S. 185-188.
188.
8 Bu yaz~~malar çok ~~ k bir ~ekilde ciltlenen kitaplara eklenmi~ tir. L. Caetani bu seriyi 91
lirete sat~n alm~~t~ r. Lincei'nin Romal~~ olan genel sekreterinin bana sözlü olarak bildirdi~ine
göre, o tarihlerde bu para ile Roma'da bahçe içinde iki katl~~ güzel bir ev sat~n al~nabilirdi.
9 Prof. Dr. Semavi Eyice, Istanbul, Bizans, Türk Sanat~~ve Kaynakça konulan üzerinde,
benzeri az bulunan özel bir kitapl~ k meydana getirmi~tir. Kurulmas~n~~ arzu etti~i özel Istanbul
kitapl~~~~ve müzesi için giri~imlerinin olumlu sonuçlanmas~n~~ dilemekteyiz.

