Kalenderhane in Istanbul, The Buildings, Their History, Architecture,
and Decoration, Final Reports on tl~e Archaeological Exploration and
Restoration at Kalenderhane Camii 1966-1978, edited by Cecil L. Strikes and
Y. Do~an Kuban, Verlag Phillip von Zabern, Mainz 1977. IX-X : Preface, XlXV: List of Illustrations, 1-150: Chapters, 1-179: Paltes, 1-38: Folios.
Yukar~da künyesini verdi~imiz kitap, Türkiye'de yap~lm~~~bir arkeolojik kaz~~ve mimari restorasyonu derli toplu anlatan bir monografidir. Farkl~~ dönemlerde farkl~~kullan~ m amaçlar~~ do'ars* ile geçirdi~i mimari de~i~iklikleri bünyesinde toplayan Istanbul'daki Kalenderl~âne Camisi,
1966 y~l~ndan 1978 y~l~ na kadar yap~lan çal~~malarla kimli~i ortaya ç~ kar~lan bir an~ t eser olarak
bu kitaba konu olmu~tur.
~ stanbul Teknik Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi'nin i~birli~i sonucu yürütülen çal~~malar Dumbarton Oaks Kurumu taraf~ ndan desteklenmi~, yap~~~~~~~içinde ve çevresinde yap~lan
arkeolojik kaz~~ve restorasyon, bu kurumlar~~ temsil eden editörler taraf~ ndan yay~na haz~ rlanm~~t~r. Cecil L. Striker ve Y. Do~an Kuban, her ikisi de mesleki birikimleri ve yay~nlar~yla tan~ nm~~~
bilim insanlar~~olarak, hem projenin yürütülmesi hem de i~lemlerin bir kitaba yans~ ularak belgelenmesinde üstün çaba göstermi~lerdir. Ayr~ca geni~~bir uzman kadrosunun bilimsel ve teknik
destekleri te~ekküre de~er bulunmu~tur.
Söz konusu arkeolojik i~lemin öyküsü daha önceki y~ llarda dönemlik raporlar halinde ayn~~
yazarlar taraf~ ndan kaleme al~ nm~~* sonuç olarak derlenen her türlü belge ve bilgi yeni bir kitapta biltünle~tirilerek okuyucuya sunulmu~tur.
Kitab~ n Giri~~bölümü; projenin niteli~i, ara~t~rma ve kaynaklar~ n tarihçesi ile sözlükten
olu~an alt ba~l~ klarla ayr~lm~~ ur. Glossary bölümünde, yap~~~~~~~yer ald~~~~çevre ve durum plan~ ndaki ba~l~ca mimari unsurlar~~ tammlanmaktad~ r.
~ kinci Bölüm, Roma, Bizans, Latin ~stilas~~ ve Osmanl~~ dönemlerindeki tarihi topografyay~~
ele almakta, as~l yap~~ve yak~ n çevresindeki mimari kal~nt~ lar~ n arazi üzerindeki konumlar~~ kültür
tarihi çerçevesinde incelenmektedir. Bu bölüm, daha sonraki mimari ara~t~ rmalar~ na ~~~ k tutan
bir kuramsal giri~~niteli~indedir.
Üçüncü Bölüm, mimari konusuna ayr ~ lm~~ur. Burada k~sa bir giri~ten sonra,
farkl~~ dönemlerde gösterdi~i de~i~ik kütle kompozisyonlan ve plan ~emalan
Kalenderhâne'
belirlenmeye çal~~~lm~~ ur. Bundan sonraki alt ba~l~ klarda; Valens Su Kemeri, Roma Hamam~ ,
Kuzey Kilise, Bema Kilisesi, As~ l Kilise, Latin ~stilas~ , Paleologoslar, Osmanl~~ Dönemi,
Kuzeydo~u Koridoru, diakonikon, Narteksler ve Genel Sonuçlar ele almmaktachr.
Dördüncü Bölüm, Mimari Plastik konusuna ayr~lm~sur. Burada sutun bast~ klar~, kornisler
ve dö~eme levhalar~~gibi bezeyici unsurlar veya sunak ve ambon gibi iç mekan ~nobilya unsurlar~~
tammlanmaktad~r.
Birinci ve Be~inci Ön Raporlar s~ ras~ yla ~u ~ekilde yay~ nlanm~~t~ r: Dumbarton Oaks
Papers. s., 21 (1968), s., 267-271; s., 22 (1969), s., 185-193; s. 25 (1971), s., 251-258, s. 29 (1975),
s. 306-318.
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Be~inci Bölüm: Mermer Kaplama ve Dö~emelere ayr~lm~~ur.

Alt~ nc~~Bölüm: Mozaik ve Freskolar~~ tammlamakta; ~sa, Meryem ve bitki süslemeleri tan~ m
ve ikonograflk yorumlar~ yla incelenmekte, tarihleme teklifleri yap~ lmaktad~r.
Kitab~ n sonundaki 179 adet siyah-beyaz ve renkli foto~rafta, kaz~~ safhalar~, binan~ n iç ve d~~~
ayr~nt~ , mimari plastik parçalar ve resim program~~ yeterince zengin bir biçimde sergilenmektedir. Bundan sonraki k~s~ mda, kadanm~~~büyük sayfalar halinde 38 adet çizimle yap~n~n çe~itli kesit, plan ve rölöveleri verilmektedir. Metin içindeki 90 adet çe~itli plan ve duvar resimleri, kitab~ n görsel malzeme yönünden oldukça zengin bir anlaum tarz~ n~~ benimsedi~ini göstermektedir.
Özet ve sonuç olarak; Istanbul'un oldukça i~lek bir semti olan Vezneciler'de yürütülen arkeolojik bir i~lem ve restorasyon çal~~mas~~ zengin bir literatüre dönü~ürken, böyle bir sürecin
ayr~ nt~l~~ bir rapor halinde yay~ nlanmas~~ benzeri projeler için ciddi bir örnek olu~turmaktad~ r.
Yay~n~ n Türkçe'ye çevirilerek yay~ nlanmas~~okuyucu kitlesini aruracak yararl~~ bir giri~im olacakt~r.
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