Hamann - Mac Lean, Richard ve Hallensleben, Horst, Die Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien vom ii. bis zum frühen 14. Jahrhundert (= ii. yüzy~ldan, 14. yüzy~l~n ba~lang~c~na kadar S~rbistan ve
Makedonya'da abidevi resim sanat~, [Osteuropastudien der Hochschulen
des Landes Hessen, Reihe II, Marburger Abhandlungen zur Geschichte und Kultur Osteuropas, herausgegeben von der Arbeitsgemeinsehaft Bir Osteuropaforschung der Philipps - Universitat Marburg, Band 3 - 5], Giessen, Verlag Wilhelm Schmitz 1963, 39 sahife
metin, metin d~~~~354 resim, ayr~ca 36 büyük plan ve ~ema ile
aç~klamalar~, ciltli, fiat~, 6o DM.
Marburg Üniversitesinin Do~u Avrupa tarihi ve kültürü yay~ nlar~~serisi içinde
bas~lan bu kal~n cilt, asl~nda ayn~~zamanda bas~lmakta olan iki metin cildini tamamlamak gayesiyle haz~rlanm~~~olmakla beraber, kendi ba~~na da bir bütün te~kil
etmektedir. Burada tan~taca~~m~z kitap bu büyük corpus'ün yaln~z resim ve levhalar
k~sm~d~r. Elimizdeki cildin s. 15-38 `deki k~sa metin k~sm~nda, bu alb~unde duvar
resimlerinin reproduksiyonlar~~bulunan S~rp ve Makedonya kiliselerinin özet halinde
tarihceleri ile resimlerine dair aç~ klamalar yer almaktad~r. Kitap esas bak~mdan iki
büyük k~sma ayr~lmaktad~ n Bunlardan birincisinde Kuzey Makedonya'da XI. ve
XII. yüzy~llara ait Bizans eserleri üzerinde durulmakta, Ohri gölü k~y~s~ndaki Ohri
kasabas~nda 19 ~~2'ye kadar Ayasofya camii ad~~ile islami ibadet yeri olarak kullan~lan
eski Bizans kilisesi (Sveta Sofija)nin duvar resimleri ile alb~un ba~lamaktad~r. Bunu
gene bir Bizans eseri olan, Üsküp yak~n~ndaki Nerezi'de Sveti Panteleimon kilisesi
freskolan takip etmektedir. Bu bölümde Prespa gölü k~y~s~nda Kurbinova'da Sveti
Djordje kilisesi freskolan da yer almaktad~r. Birinci k~sm~n ikinci bölümünde, S~rp
krall~~~mn kurulu~undan itibaren, XII. ve XIII. yüzy~llarda yap~lan eserler incelenmektedir. Novi Pazar dolaylannda, Dj~~rdjevi Stupovi, Sveti Spas kiliseleri ile
pek me~hur Studenica kilisesi, Moraca, Milesevo, Pec kiliseleri ve nihayet Yugoslavya'n~n sanat tarihi bak~m~ ndan en önemli yap~larmdan biri olan Sopocani'de
Sveta Trojica kilisesinin freskolar~n~n resimleri verilmektedir. Milutin devrinin
ba~lang~c~ na ait, Moravica k~y~s~ ndaki Arilje'de Sveti Ahilije ile Prilep'de Sveti
Nikola kiliselerinin freskolan ile birinci k~s~m kapanmaktad~r. ~kinci k~s~m da iki
bölüme aynlmaktad~r. Bunlardan birincisinde Kral Milutin devri resim ekolu
(XIV. yüzy~l ba~lar~ ) örnekleri üzerinde durulmakta, ve bu grup içinde Ohri'de
Sveti Kliment, Prizren'de Sveta Bogorodica Ljeviska, Zica'da Sveti Spas, Üsküp
yak~n~nda Cucer'de Sveti Nikita, gene Studenica'da Sveti Joakim i Ana, Kumanova
yak~n~ nda Staro Nagoricino da Sveti Djordje, Pri~ tine dolaylannda Kosova yak~n~nda Gracanica'da Blagovestenja kiliselerinin duvar resimleri s~ralanmaktad~r.
~kinci k~sm~n son bölümü ise, XIV. yüzy~l~n ikinci çeyre~inde, Milutin ekolu devam~na ayr~lm~~~bulunmaktad~ r. Bu bölümde ancak iki eser yer almakta bunlardan

336

B~BL~YOGRAFYA

biri Kratovo ile Zletovo aras~ nda Lesnovo'daki Arkhandjela Mihaila i Gavrila
kilisesi, di~eri ise Pec güneyinde Decani'deki Vaznesenja Gospdnja kilisesidir.
Burada adlar~~geçen bütün bu h~ ristiyan ibadet yerlerinden en eskisi Ohri
Ayasofyas~~olup, ~imdiki binas~~Bizans piskoposu Leon (1037-1056) zaman~nda
yap~lm~~t~ r. En son bina ise, Decani kilisesi olup S~rp kral~~ III. Stefan Deçanski
taraf~ndan ve o~lu Kral Du~an taraf~ ndan 1327-1335 y~llar~~aras~nda yap~lm~~t~r.
Gerek Ohri Ayasofya's~~gerek Nerezi kilisesi gibi, Studenica, Milesevo, Sopocani,
Ohri'de Sveti Kliment, Nagoricino, Gracanica, Le~ novo ve Decani kiliseleri Bizans
sanat~~ile me~gul olanlar~ n çok iyi bildikleri adlard~ r. ~lkleri do~rudan do~ruya
Bizans eseri olan daha sonrakiler ise kuvvetli Bizans üsl~lbu ta~~ yan bu duvar resimleri Ortaça~~sonlar~na do~ru Bizans resim sanat~n~~ ara~t~ ran her kimseyi yak~ndan
ilgilendirmektedir.
Bizans resim sanat~n~n iyi bir ~ekilde tan~nmas~~ancak son yirmi-otuz y~l içinde
mümkün olmu~ tur. Evvelce Bizans resim sanat~n~ n ancak ilk devrinin baz~~ örneklerini ~ talya'da Ravenna'daki kiliselerde incelemek kabil oluyordu. Orta Bizans
devri ise Venedik ve Sicilya'daki resimlerin sayesinde tesbite çal~~~llyordu. Halbuki
bunlar~n ancak bir k~sm~~Bizans eseri olup, birço~u Bizans tesiri alt~nda meydana
gelmi~~~ talo-Bizanten üslübun örnekleri idi. 193 ~~'den itibaren ~stanbul Ayasofya'sm~n Th. Whittemore idaresinde mozaiklerinin temizlenip ortaya ç~kar~lmas~~ ile
Orta Bizans devrinin resim sanat~na yeni ~~~k tutulma~a ba~lanm~~~oldu. Bunu gene
~stanburda di~er birtak~ m duvar resimlerinin bulunmas~~ takip etti. Son Bizans
devri (1261-1453) Bizans resim sanat~~ ~stanbul'da gerek mozaik, gerek fresko olarak
birçok yerde temsil edilmi~ ti. Eski Khora manast~r~~kilisesi olan Kariye camii mozaikleri tamamen temizlenip, tamir edildikten ba~ka, XIV. yüzy~l~ n ba~lar~na ait, ek
kilisedeki (parekklesion) hârikülade freskolar da gün ~~~~~na ç~kar~ld~~~ nda sanat
tarihi bak~m~ndan ~a~~rt~c~~eserler ile kar~~ la~~lm~~~oldu. Eskiden Bizans resim sanat~~
hakk~ nda yetersiz eserlerin ve hakiki temsilci say~lam~yacak örneklerin yard~m~~ile
bilinenlerin ne kadar eksik ve yan~lt~c~~olduklar~~ daha iyi görüldü. Istanbul'da bu
devire ait di~er baz~~kiliselerde ayn~~derecede ilgi çekici mozaiklere de bu arada
rastland~. Nitekim evvelce ancak kubbesindeki kompozisyon tan~nan eski Pammakaristos manast~r~~kilisesi (Fethiye camii)nin yan~ndaki ek binada de~erli mozaikler
bulunduktan ba~ ka', Vefa'da Kilise camii veya Molla Gürâni camii denilen eski
kilisede de birtak~ m mozaikler ile kar~~la~~ld~~2. Mozaik kadar dayan~kl~~ olm~yan ve
çok daha çabuk harap olma~a müsait bulunan freskolar~n da Istanbul'da birçok
binada örnekleri oldu~u muhakkak idi. Nitekim, Sultanahmet yak~n~nda Adliye
Saray~~ biti~i~inde bulunan Hagia Euphemia martyrion'unun duvar kal~nt~lar~n~~
süsliyen ve azize Euphemia'n~n hayat~n~~ve i~ kencesini tasvir eden freskolar~n tarihleri münaka~al~~olmakla beraber, belki bu devire aittir 3. Eski Lips manast~ n kilisesi
Bu hususda önrapor olarak bk. P. A. Underwood, Notes on the Work of the
Byzantine Institute in Istanbul: 1957-1959, "Dumbarton Oaks Papers" XIV (196o)
215-219, res. 15-17.
2 S. Eyice, Istanbul, ~stanbul 1955, 53, lev. IX.
3 A. M. Schneider,
Grabung im Bereich des Euphemia-Martyrions zu Konstantinopel,
"Archaeologischer Anzeiger" (1943) süt. 255-290. Bu freskolann renkli reproduk-
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olan Fenari Isa camii'nin gene XIII. yüzy~l sonlar~ndan kalan mozaikleri ne yaz~k
ki hemen hemen hiçbir iz kalmamacas~ na harap olmu~tur. Fakat gene bu devir
Bizans resim sanat~n~n Istanbul'daki di~er baz~~temsilcileri, eski eserler hususundaki
kay~ts~zl~~~= sonunda hemen hemen mahvolmu~tur. Cerrahpa~a yak~n~nda
Isakap~s~~(veya Esekap~s~ ) mescidi olan harap eski kilisenin freskolar~~ aç~ kta her
türlü hava ~artlar~na ve insan elinin tahribine b~rak~larak yokolmu~~4 ; Karagümrük'de Odalar veya Kemanke~~Mustafa Pa~a camii ad~~ ile tan~nan eski kilisenin
1935-36 da Isviçreli P. Schazmann taraf~ndan bulunan dört tabaka halindeki freskolan 5 ciddi bir ~ekilde yay~nlanmadan, bu harabeyi istilâ eden gecekondular
taraf~ndan hemen hemen imha edilmi~tir. Nihayet Heybeliada'da Panagia kilisesi,
Istanbul'da Bizans medeniyetinin en son eseri olan ilgi çekici yap~s~~ve duvarlar~n~~
süsliyen fresko resimleri ile bugün görülmesi tamamen imkans~z bir durumdad~r 8.
Istanbul'daki Bizans devrine ait eski binalar~n daha ba~kalar~nda muhakkak ki
bu devir duvar resim sanat~n~~ aksettiren örnekler vard~r 7. E~er bu sayd~klanm~z~~
ve daha bulunacaklar~~koruyabilmek dirayetini ve bunlar~~de~erlendirmek gayretini
gösterirsek, muhakkak ki yurdumuzun tarihi hazinelerine yeni kazançlar sa~lam~~~
olurduk. Tabiat~yla ayn~~ ~eyleri, gene bu devir Bizans resim sanat~~örneklerine
sahip bulunan ve ~imdiki durumlar~~ tam manas~~ ile "ac~kl~" olan Trabzon fresko
resimleri için de söylemek kabildir. Halbuki Son devir Bizans resim sanat~n~n,
bir kere, yepyeni bir anlay~~a i~aret eden üslübu bak~m~ndan di~er taraftan kilise
içinde, Orta Bizans devrinin s~k~~nizaml~~resim program~ndan ayr~lan yeni ve de~i~ik
bir tertibe göre yer almas~~bak~m~ndan özel bir önemi vard~r. Bu devir Bizans resim
sanat~, Bizans'~n ba~~ehrinde resmi, veya klasik uslüba göre bir ekole sahip oldu~u
gibi, bu resmi-klasik ölçülerden az veya çok uzakla~an mahalli üskiplara da sahiptir.
~~te Makedonya ve S~rbistan duvar resimleri baz~~örnekleri bak~m~ndan bu mahalli
ekolun temsilcisi say~l~rlar. R. H. ve H. H. in foto~raf albumunun ilk k~sm~~ (R. H.
taraf~ndan tertiplenmi~tir), Orta Bizans devrine ait saf Bizans eseri say~lan birkaç
siyonlan ile yay~nlanmas~~tasarlanan bir mono~rafya, 1945de Berlin'in i~gali
s~ras~nda ortadan kaybolmu~tur. Yeni Adliye saray~n~n tamamlanmas~~ bu önemli
binay~~ daima tehdit alt~nda tutmaktad~r.
4 N. Brounoff - M. Alpatoff, Line nouvelle iglise de l'‘poque des PaUologues
Constantinople, "Echos d' Orient" XXIV (1925); S. Eyice, Son devir Bizans mi~narisi,
~stanbul 1963, 29 ve dev. lev. 47-50.
5 P. Schazmann, Des fresques byzantines ricemment dicouvertes par l'auteur dans
des fouilles d Odalar Camii, Istanbul, ~u eserde, Atti del V Congresso Internazionale di Studi
Bizantini (1935), Roma 1940, II, 372-386, lev. CXVIII-CXXV. Bu binadaki
fresko resimlerden ufak bir parça ~stanbul Arkeoloji müzesindedir. Yerinde kalanlar~n ne halde olduklar~n~~ bugün art~k ö~renmek mümkün olmarnaktad~r.
S. Eyice, Son devir Bizans mimarisi, 44-46.
7 Istanbul'da içinde fresko resimler olan, önemli bir eski Bizans eseri de Ayvansaray'da Toklu Ibrahim Dede mescidi'dir. Maalesef bu tarihi eser bugün hemen
hemen tamamen mahvolmu~~bir haldedir. Hiç incelenmemi~~fresko resimler So~ukçe~me'de belki eski Khalkoprateia kilisesine ait ~imdi ka~~t deposu olarak kullan~lan
bir yuvarlak binada da mevcuttur.
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örne~i tan~tmaktad~r. Orta Bizans devrinin nisbeten az say~daki örneklerini, Iç
Anadolu'da Kapadokya bölgesinde ayr~ca Bizans d~~~~çevrelerde, bu arada Kief ve
S~rbistan'da bulmak kabil olmaktad~r. Bunlardan Usküp yak~n~ndaki Nerezi'deki
Sveti Panteleimon kilisesi freskolar~~Orta Bizans devri resim üslübunu fresko tekni~inde aksettiren en önemli seri olarak sanat tarihine geçmi~tir. ~imdiye kadar kifayetsiz resimler ile tan~nan bu freskolar~n ikinci bir önemli taraf~~ da Orta Bizans
devrinde resim sanat~na hâkim olan "resim program~" n~n tipik bir örne~ini ortaya
koymas~d~r 8.
Son devir Bizans resim sanat~~örnekleri, Bizans'~n merkezi olan Istanbul'da
yukar~da belirtti~imiz durumda iken, hemen hemen ayn~~ devire ait di~er birtak~m
duvar resimleri ba~ka memleketlerde itina ile de~erlendirilmekte ve bu, o memleket
için bir kazanç kayna~~~da olmaktad~r. Bulgaristan'da XIII. yüzy~la ait kuvvetli
Bizans tesiri alt~nda yap~lan Buyana kilisesi freskolar~~da bu arada gösterilebilir 9.
I~te, bu yaz~m~z~n konusunu te~kil eden S~rbistan kiliselerindeki duvar resimleri
de ayn~~ zümreye girmektedir. Uzun Türk hakimiyetinin korudu~u bu eserler ",
Ikinci Dünya harbinden sonra sistemli surette temizlenip ay~klanma~a, tamir edilme~e ba~lanm~~, bir taraftan da bütün Avrupa'y~~dola~an seyyar sergilerdeki renkli
reproduksiyonlar ile bunlara, Bat~n~n ilgisi çekilmi~tir 11. Bu ilgi günden güne
artm~~, Yugoslav kiliselerindeki duvar resimleri hakk~nda biribirini takip eden
irili, ufakl~~kitaplar bas~lm~~, hattâ UNESCO renkli büyük albumlerinden birini,
Life dergisi bir say~s~n~~bu konuya tahsis etmi~tir 12. Ayn~~ilginin ilmi alandaki bir
8 Ph. Schweinfurth, Byzantinische Monumentale Wandmalerei, Mainz 1947, s. 13
ve dev. Nerezi freskolar~~hakk~ndad~r.
9 A. Grabar, Bojana, Sofia 1924.; Ph. Schweinfurth, Die Wandbilder der Kirche
von Bojana bei Sofia, Berlin 1943; G. Stoikov, Boyana Church, Sofia 1954 (22 renkli
levha ile); I. Akrabova-Jandova, L' iglise de Boiana, Un monument de l' art bulgare du
treizibne sücle, Sofia 1960; renkli iki reproduksiyon için bk. "Illustrierte Zeitung"
(Leipzig 1942) Noel say~s~, s. 64-65.
1° Türk devrinde hemen hemen her çevrede, duvar resimlerinin üzerleri kapat~lm~~~fakat bunlar sistemli olarak tahrip edilmemi~tir. Cami haline getirilmiyen
kiliselerde ise böyle bir durum da yoktur. Ancak bunlardaki murçlama izlerinin,
kiliselerin sonraki sahiplerinin, eski freskolar~~zevklerine uygun bulmad~klar~ndan,
üzerlerine yeni resimler yapmak için meydana getirildi~i bir hakikattir. Maalesef bu
murç izlerinin de günah~~her nedense Türklere yüklenmektedir!
11 Bu sergi münasebeti ile birtak~m yay~nlar da yap~lm~~t~r. Mesela bk. Yugoslavia (Hiver 950); gene bir sergi münasebeti ile bas~lan, Zogarka Janc, Ornaments
in the Serbian and Macedonian frescoes from the XII ta the middle of the XV century, Beograd
1961 'de freskolar~n tezyinat~~incelenir.
12 D. Talbot Rice - S. Radojcic, jugoslavia, Medieval Frescoes, Unesco World
Art Series, 1954 (32 renkli levha); "Life International", 8 nisan 1963, Sonja Bullaty ve Angelo Lomeo taraf~ndan çekilen renkli resimler ile. Unesco albumlerinin ufak ölçüde bask~s~~ olarak yay~nlanan Fontana Unesco Art Books serisi içinde, tamamen renkli resimlerle süslü olarak küçük bir kitap da bas~ lm~~t~r, D.
Talbot Rice, Byzantine frescoes from Yugoslav Churches, Milano 1963.
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belirtisi olarak da ~imdi R. H. ve H. H. mü~terek imzalar~~ ile yay~nlanan bu koca
resim cildi ortaya ç~km~~~bulunmaktad~ r.
~stanbul, Bulgaristan, Aynoroz ve Mora'da Mistra freskleri ile birlikte S~rbistan duvar resimleri Son devir Bizans resim sanat~n~n çe~itli çevrelerdeki tezahürlerini aksettirmektedir. Bunlara çevre itibariyle çok yak~n olan Kesriye ( =Kastoria)
~apellerinin duvar resimlerini de eklemek kabildir 13. Gene ayn~~devir resim sanat~n~~
aksettiren Trabzon ekolu eserlerinden Trabzon Ayasofya's~n~n çok iyi bir durum
göstermekte olmas~na kar~~l~k, Trabzon'un di~er eserlerindeki freskolar~n mahvolmu~~
bir halde olduklar~n~~söyliyebiliriz. Bütün bu eserlerin çe~itli mahalli resim ekollerinin, biribirlerinden farkl~~üsluplar~n örnekleri olmalar~na ra~men bir mü~terek
taraflar~~vard~r ki o da, önceki devir Bizans resim sanat~ndan karakter bak~m~ndan
ayr~lmalar~d~r. Son devir Bizans resim sanat~, Avrupa resim sanat~nda bir süre
sonra do~acak ve Rönesans'a ula~acak olan yeni bir anlay~~~n izlerini, akislerini bu
devirde ortaya koymaktad~r. Bu yeni resim zevkini, mahalli üslup ile kar~~m~~~olarak
i~te Makedonya ve S~rbistan duvar resimlerinde de bulmak kabil olmaktad~r. Muhakkak ki bunlarda, ~stanbul ekolunun, saf ve sa~lam temellere dayanan "hellenistik" prensipleri her yerde bariz olarak görulmemektedir. Bu yeni prensipleri
aksettiren zevk bu bölgelerde kendisini sanatkârlara duyururken, onlar~~mahalli
e~ilimleri de ihmal etmeme~e mecbur etmi~ti. ~~te zaten bu yüzdendir ki Ortaça~~
sonlar~nda Bizans resim sanat~, klasik bir havaya sahip esas Bizans ( = ~stanbul)
ekolunun yan~s~ra, ondan az veya çok ayr~lan Trabzon, Mistra veya Makedonya S~rp ekolleri gibi resim ekollerine sahip olmu~tur. R. H. ve H. H. n~n güzel reproduksiyonlar ile dolu olan bu albumu i~te bu S~rp - Makedonya ekolu eserlerini
toplu olarak bizlere sunmaktad~r. Bu albumdeki resimler Ortaça~~resim sanat~~ ve
Bizans sanat~~ile ilgilelenenler için büyük bir de~ere sahip olduktan ba~ka, bu duvar
resimleri Bizans ve Osmanl~~ile u~ra~anlar~~da faydal~~olabilir. Ekserisi, S~ rp krallar~~
taraf~ndan yap~lan bu kiliselerin duvarlar~ndaki freskolar aras~nda, S~rp krallar~n~n
portrelerine de rastlanmaktad~ r. Studeniça'da Stefan Nemanja, ke~i~~Symeon
k~ yafetinde (res. 53), ve kral olarak (res. 73), Sopoçani de Prens Dragutin ve Milutin
(res. 127), Stefan Uro~~ve Prens Dragutin (res. 133, 134), Venedik doju Enrico
Dandolo'nun torunu kraliçe Anna'n~n cenaze merasimi (res. 135) ve kral Uro~,
kar~s~~ Helena, ve di~er yak~nlar~~(res. 136, 137), Arilje'de kral Milutin, Dragutin
ve kar~s~~Katarina (res. 144), Prizren'de, Kral Milutin (res. 183), Studeniça'da,
Kral Milutin ve kraliçe Simonida (res. 246), Staro Nagoricino'da gene kral Milutin
(res. 274), Graçaniça'da kral Milutin ve kraliçe Simonida (res. 319, 320, ve 336)'n~n
portreleri ile kar~~la~~lmaktad~r.
Kral II. Uro~~Milutin (1172-1321) in ad~na s~k s~k rastlanmas~, bu hükümdar~n birçok kilise ve manast~r~n kurulu~u ile yak~ndan ilgili olu~undand~r. Nitekim
bu kitapda ba~hba~~ na bir bölümü dolduran (metin s. 28-37, res. 1 6o-344) Kral
Milutin resim ekolu eserleri bu S~rp kral~~ taraf~ndan kurulan yap~larda görülmektedir, Prizren, Zica, Çuçer, Studenica, Staro Nagoricine (Kumanova yak~n~nda), Gracanica (Kosova ovas~nda) daki yap~lar Uro~~Milutin taraf~ndan yap~lm~~~eserlerdir, Bu kral~n, Mitroviça yak~n~ndaki Banja manast~r~~ için kyrillik yaz~~
13

St. Pelekanides, Kastoria, Atina 1953.
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ile tertiplenmi~~bir Vakfiyyesi'nin halen Istanbul'da Topkap~~saray~ndaki H~ristiyan elyazmalar~~aras~nda bulundu~una burada dikkati çekmek isteriz 14.
Bu kitab~n e~siz de~erini sa~l~yan bir unsur da, foto~raflar k~sm~n~~takip eden
levhalard~r. Say~lar~~36'y~~bulan bu levhalar, adlar~~geçen kiliselerin planlar~, veya
kesitleri veya iç görünü~lerini aksettiren basit ~emalard~r. Bu ~emalarda, mevcut
fresko resimlerin yerleri numaral~~ olarak i~aretlenmi~~ve her ~eman~n kar~~s~na
kolayl~kla bak~labilecek ~ekilde bir liste yerle~tirilerek hangi sahnenin binan~n
neresinde bulundu~u aç~k bir ~ekilde belirtilmi~tir. Bu ~emalann ve izah listelerinin
kullan~lmas~~o derece rahat ve kolayd~r ki, yazarlar, hayli s~k~nt~l~~olan resimlerin
yerlerini belirtme i~inden kolayca slynlabilmi~lerdir. R. H. ve H. H.'~n bu kitab~~
böylece kitap tekni~i bak~m~ndan da eski eserler ve sanat tarihi ile u~ra~anlara
yeni bir usulün tatbikini göstermesi bak~m~ndan fayda sa~lamaktad~r. Bu güzel
bask~l~, kullan~~l~~ve da~ua~ k bir konuyu biraraya getiren toplu album, muhakkak ki
gerek Bizans gerek Ortaça~~hatta Avrupa resim sanat~~ile u~ra~anlara çok faydal~~
hizmette bulunacak bir rnanuel mahiyetindedir. Bu kitab~n sayesinde kifayetsiz veya
da~m~k yay~nlarda güçlükle bulunabilecek zengin bir foto~raf ar~ivini her sanat
tarihçisi eli alt~ nda tutabilecek ve Makedonya ekolundeki resim program~n~, ~emalar~n yard~m~~ile kolayl~kla tesbit edebilecektir. R. H. ve H. H.'~n albumu faydas~~
az~msanm~ yacak bir müracaat kitab~~mahiyetini herhalde çok uzun süre muhafaza
edecektir. Bütün temennimiz metin ciltlerinin de biran önce bas~larak bu abidevi
corpus un tamam bir halde istifadeye sunulabilmesidir.
Kas~m 1963
Doçent Dr. SEMAV~~EY10E

14 D. A. Deissmann, Forschungen und Funde im Serai, Berlin-Leipzig 1933, 97,
no. 70.

