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20 YIL SONRA  
KÜÇÜK BİR EK

Bilirim, kimi kitaplar talihlidir: kolaylıkla yayıncı bulur-

lar; nasıl, niçin olduğunu anlamadığımız bir okuyucu kit-

lesine ulaşırlar. 

Ben, insanlar gibi (hattâ hayvanlar gibi) kitapların da 

yazgısı olduğuna inanırım. 

İşte elinizdeki kitap bunlardan biri. 

Birinci baskıya yazdığım küçük sunuda, Boğaziçi Sayfi-

yeleri’nin Türkiye serüvenini özetlemiştim bir iki sözcükle. 

Yirmi yıl olmuş. 

Kitabın birinci baskısını, eksik olmasın, hatırımı kırma-

yıp gerçekleştiren Eren yayınlarının sahibi, babadan kitap-

çı Muhittin Salih Eren olmuştu. 

Tıpkı sorgusuz sualsiz redaksiyonunu üstlenen dostum 

Orhan Duru gibi. 

Peki, bu serüvenin içinde ben ne arıyordum? 

Bir Boğaziçi âşığı olarak (bu deyiş ne denli bir klişe ise, 

benim için o kadar doğrudur) İnciciyan’ın Venedik’teki o 

küçük Saint Lazzero adasındaki, Ermeni Mikhitarist ma-
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nastırında yazılıp 1791 yılında basılan o güzelim kitabını 

(Türkçe çevirisiyle birlikte) elime aldığımda, bu serüvene 

kendiliğinden dahil oldum. 

Aradan yıllar geçti, uzun yıllar. 

Ermeniler, bilirsiniz, sabırlıdır. Bu kitap benim gibi bir 

sabırsızı da sabırlı yaptı. Bakın, elime geçişinden bugüne, 

yaklaşık kırk yıl geçmiş. 

Şimdi yeniden okuyucuya ulaşmaya çalışacak. 

Ama Ermenilerin, benim bildiğim, tanıklık ettiğim, sabır-

lı olmaktan başka bir özellikleri (handiyse, huyları diyecek-

tim) var: İstanbul denen bu kente, ama yalnız Boğaziçi’nin, 

Haliç’in, Adaların suyuna değil, bu ülkenin, doğudan batı-

ya tüm topraklarına, onulmaz bir tutkuyla âşıktırlar. 

Ben, yurtiçinde, yurtdışında (uzun yıllar Fransa’da) Er-

meniler tanıdım, aralarında bu toprakları görmemiş olan-

lar vardı, ama tümünde bu topraklara ve de Türkçeye duy-

dukları hasret vardı. 

Türkçeye kazandırılışında küçük bir katkım olan bu ki-

tabı haddimi aşarak, rahmetli dostum Orhan Duru’nun 

anısıyla birlikte bu hasreti yaşatagelenlere adıyorum.

Ferit Edgü

Kandilli, Ekim 2017
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Birinci Baskı İçin Sunu

Elinizdeki kitabın garip bir öyküsü var. 1970’lerin 

sonlarında, kitaplarla pek ilgisi olmayan bir dostum, Er-

menice küçük bir kitapla bir dosya getirip bir göz atma-

mı istedi.

Kitabın yazarını, (İnciciyan’ı), Hrand D. Andresyan’ın 

yazılarından tanıyordum. Boğaziçi Sayfiyeleri’nin ise yal-

nızca adını duymuştum.

Çevirinin dili bir hayli naif Türkçeydi. Sorduğumda, 

Kandilli Katolik Ermeni Kilisesinin Papazı tarafından 

Türkçeye aktarıldığını öğrendim. Ben, o sıralar Kandilli’de 

oturmama karşın Papaz Efendiyi hiç görmedim. Çeviriyi 

bana getiren dostum, kiliseye küçük bir yardım karşılı-

ğında Boğaziçi Sayfiyeleri’ni yayımlayabileceğimi söyle-

di. Küçük yardımı seve seve yaptım. Ama iş yayımlanmaya 

gelince, çevirinin denetlenmesi gerekiyordu. Ermenice ile 

karşılaştıracak birini bulamadım. Daha doğrusu buldum: 

Kevork Pamukcuyan, ama kendisi hastaydı, vakti yoktu ve 
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üzerinde çalıştığı kendi çevirileri vardı. Peki, acaba bir 

başka yabancı dile çevrilmiş miydi İnciciyan’ın bu yapıtı? 

Elbette, kitabı 1794 yılında Venedik’te St. Lazarro Adasın-

daki basımevinde basıldığına göre, hiç değilse İtalyanca 

çevirisi olmalıydı.

Ama İtalyancasını bulup karşılaştırma için bir uzma-

na vermek de nasip olmadı. Sonunda 1980’lerin başların-

da, çeviride açıkça görülen tutarsızlıkları, tarih ve isim 

yanlışlıklarını gözden geçirip düzeltmesi, diline bir “çeki-

düzen” vermesi için, sevgili dostum Orhan Duru’ya ema-

net ettim.

Orhan, o yıllarda çok yoğun bir gazetecilik uğraşı için-

deydi. Fırsat buldukça, elinde kalem Boğaziçi Sayfiyele-

ri’nde geziniyor, ama gezintisini bir türlü bitirme fırsatı 

olmuyordu. Yaklaşık on beş yıllık bir süreden sonra, metni 

yayına hazır duruma getirdiğinde, Papaz Efendi, bana çe-

viriyi öneren dostum ve denetlemek için ilk başvurduğu-

muz Pamukciyan aramızdan ayrılmış, kitabı yayımlayacak 

olan Ada Yayınları ise kapılarını çoktan kapamıştı.

Orhan’la birlikte, bu kitabın tadına varacak birinin ka-

pısını çaldık. Çok şükür bu kapı açıldı.

Boğaziçi Sayfiyeleri, yazarının hoşlanacağı bir deyişle, 

“hüsnü kabul” gördü. Ne var ki, onu yayımlayacak Eren’de 

de bir beş altı yıl bekledi gün ışığına çıkmak için.

Şimdi bu satıları biraz korkarak yazıyorum.

Boğaziçi Sayfiyeleri kitabını dünya gözüyle görüp, bir 

nüshasını, Venedik’teki St. Lazarro Adasındaki (kitabın ilk 

baskısının yapıldığı yer) Mikhitarist Manastırına teslim 

edebilecek miyim?

Eğer bunu başarabilirsem, İnciciyan’ın, bu elinizde tut-

tuğunuz (umarım) kitabının yeni bir yaşam öyküsü başla-

mış olacak.
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Ben bu serüvenin halkasından başka bir şey değilim. 

Kitabın kendisi ise bir aşktır. Boğaziçi aşkı. Anlattığım bu 

küçük serüvenin içinde yer alan kişileri toplayan, bir araya 

getiren tılsım da bu olmalı.

Ferit Edgü

Beykoz, Kasım 1998
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Önsöz

İnciciyan’ın Kitabı Üzerine

İnciciyan, bu kitabına “Bizans Sayfiyeleri” adını veriyor 

ama gerçekte bir Boğaziçi tarihi ve coğrafyası bu. Biz bu ne-

denle “Boğaziçi Sayfiyeleri” adını benimsiyoruz. Yazılış tarihi 

olan 1794 yılına kadar olan dönemi kapsıyor. Yazar kitabının 

giriş bölümünde İstanbul Boğazının bir su yolu olarak tüm 

tarih boyunca önemine değiniyor.

Boğaziçi’nde Bizans döneminde sayfiyeler, imparatorla-

rın ve soylu kişilerin yazlık sarayları bulunduğu izlenimini 

ediniyoruz ilk bakışta. Ama kitabı dikkatle incelediğimizde, 

Bizans dönemindeki sayfiyelerin ve yazlık sarayların da çok 

Trakya’da, surdışında, Marmara Denizinin Anadolu ve Rume-

li kıyılarında bulunduğunu görüyoruz. Boğaziçi’nin yazlıkla-

ra açılması, saraylar yapılması, buradaki yerleşim yerlerinin 

önem kazanması daha çok Türkler döneminde gerçekleşiyor.

İnciciyan Boğaziçi’ni ya da İstanbul Boğazını anlatırken 

kendinden önce neler yazıldığını ve başka kitaplarda ne gibi 

bilgiler verildiğini inceliyor. Bunlardaki ön bilgileri aktar-

dıktan sonra kendi gözlemlerini sıralıyor. Kendinden önce 

gelen yazarların verdiği bilgilere de eleştirel bir gözle yakla-

şıyor. Kimi zaman onların yanlışlarını çıkarıyor ortaya. Böy-
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lece yazıldığı çağa göre bilimsel sayılabilecek bir çalışma 

buluyoruz bu kitapta.

İnciciyan’ın kendi gözlemleri olarak anlattıkları, kimi za-

man dipnot biçiminde veridği bilgiler Boğaziçi’nin ve İstan-

bul’un tarihine, o çağdaki toplum yaşamına ışık tutuyor.

İnciciyan kitabında Boğaziçi’ni her yönüyle ele alıyor. Bo-

ğaziçi ya da Bosphorus adının kaynakları ile ilgili söylence-

leri sıralıyor. Boğaz’ın nasıl açılmış olabileceği konusundaki 

kuramları, Boğaz’daki akıntıları, bu akıntıların nedenlerini, 

Boğaziçi’nin iklimi ve toprak yapısını, Boğaz’ın uzunluğu ve 

genişliği dahil tüm coğrafyasını, burunlar, körfezler, yerle-

şim yerleri dahil bütünüyle ve ayrıntılarıyla sergiliyor.

Genel bir girişten sonra Boğaziçi’ndeki köyler, yerleşim 

yerleri manzume biçiminde anlatılıyor. Buradaki şiirsel ya-

pıyla yazarın Boğaziçi’ne tutkunluğu da çıkıyor ortaya. Bu 

manzumelerin altına eklediği kimi açıklayıcı notlar da bilgi 

ve o günün yaşamını yansıtan ayrıntılarla dolu.

İnciciyan kendi etnik kimliğini kimi zaman ortaya koyan 

açıklamalarda bulunuyor ama bunu hiç abartmadan yapı-

yor. Bu açıdan bir Osmanlı tarihçisi gözüyle bakabiliriz ona. 

Çok uluslu Osmanlı İmparatorluğunun sadık bir uyruğu gi-

bi davranıyor. Kitabını hazırlarken yabancı kaynaklar kadar 

Osmanlı kaynaklarına da başvuruyor. Bir ayrım yapmıyor.

Kitabına, başlangıçtan kendi çağına kadar gelen tüm Os-

manlı sadrazamlarını ve onların görev sürelerini gösteren 

bir de çizelge koyuyor. Böylece okurlara yardımcı olmak is-

tiyor. Bizans imparatorlarının deniz yoluyla kent dışındaki 

sayfiyelerine nasıl gittiklerini anlattıktan sonra Osmanlı 

sultanlarının gidişlerini ve bu gidişte uyguladıkları proto-

kolu da ayrıntılarıyla belirtiyor.

Kitabın bir önemli yanı da o dönemde Boğaziçi’nin etnik 

yapısını da açıklaması. Nerede Türklerin oturduğunu, nere-

de Rumların, Ermenilerin ve Musevilerin odaklaştığını, ne-

relerde karmaşık bir etnik yapı bulunduğunu gösteriyor. İn-
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ciciyan ayrıca bu etnik yapının kimi yerde oluşma nedenle-

rini de anlatıyor. Örneğin kimi salgın hastalıkların insanları 

İstanbul’dan uzaklaştırıp Boğaziçi’ndeki köylerde oturmaya 

yönlendirdiğini vurguluyor.

Venedik’teki Mihitar Manastırında rahiplik rütbesine ka-

dar yükselmiş olduğuna göre Katolik kilisesine bağlı olduğu 

anlaşılan yazar, titiz bir gözlemci ve tarihçi. Sadece İstanbul 

Boğazı üzerine değil Osmanlı tarihi ve yönetsel yapısı üzeri-

ne başka kitapları da var. Bunlardan bir bölümü çevrilerek 

yayınlandı. İnciciyan’ın tüm bu yapıtları Osmanlı tarihini 

inceleyen günümüz bilginlerinin önemli kaynaklarını oluş-

turuyor.

Elimizdeki bu kitap doğası ve coğrafi konumu kadar 

tarihiyle de ilgi çeken Boğaziçi’ne bir başka gözle bakmamızı 

sağlıyor. Unutulmuş adlarla, artık izleri bile kalmamış 

kalıntılarla, kimi zaman bomboş köşeleriyle bambaşka bir 

Boğaziçi. Kısacası betonlaşma çağından önceki Boğaziçi, 

burada az bulunur bir başyapıt gibi önümüze seriliyor.

İnciciyan’ın Kaynakları

ANNA COMNENA. Bizanslı kadın tarihçi. 1083-1108 ta-

rihleri arasında yaşadı. İmparator Alexis Comnenos’un kızı. 

Babasının yaşamını anlatan “Alexiad” adlı kitap döneminin 

en önemli kaynağıdır. Türk tarihi açısından da önemli olan 

bu kitap Bilge Umar tarafından Türkçeye çevrildi.

ARISTIDES. Bithynialı. MS 117-189 arasında yaşadı. Söy-

levleri ile ünlü. Mısır’da, Anadolu’da, İtalya ve Yunanistan’da 

geziler yaptı. Etiyopya’ya bile gitti. Bir depremde harap olan 

İzmir kentine imparator Marcus Aurelius’dan yardım sağla-

dığı için bu kentte heykelleri dikildi.

ARRISANOS Flavius. İzmitli. MS 105 yılında doğdu. Ün-

lü bir tarihçi ve devlet adamı. Roma vatandaşlığını kazandı. 

Önemli mevkilerde bulundu. Bir ara Kapadokya Valiliği yap-

tı. Pek çok yapıtı var ne yazık ki bunların çoğu bulunamadı. 

Büyük İskender’in tarihi ise bugüne kadar yaşadı ve İsken-
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der’in yaşamı üzerine en önemli kaynak durumunda. Hindis-

tan’la ilgili bir tarih yazdığı, ayrıca savaş taktikleriyle ilgili 

bir kitap kaleme aldığı da çağdaşları tarafından bildiriliyor. 

İskender’in Anabasis’i adlı İskenderin yaşamını ele alan ki-

tabı Klasikler arasında Türkçeye de çevrildi.

BUFFON, Georges-Louis Leclerc. Ünlü Fransız doğabilimci. 

1707-1788 yılları arasında yaşadı. Fransa’nın en büyük doğa 

araştırmalarından biri sayılır. Geriye bıraktığı dev büyüklüğün-

deki yapıtlarında hayvanlar alemini irdeledi. Doğada değişim-

ler olabileceğini öne sürdü. Fransız Akademisi üyesi de oldu.

CANTACUZENE, Johannes. 14. yüzyılda yaşadı. Bizans 

tahtını ele geçirmek istedi. Başaramadı. Bunun üzerine bir 

manastıra çekildi. Anıları 1320-1360 tarihleri arasındaki dö-

nemi kapsıyor. Bizans tarihi açısından önemli bir kaynak.

CEDRENUS. XI. yüzyılda yaşayan bir Bizans tarihçisi. 

Adem’den başlayarak 1067 yılına kadar gelen bir tarih yazdı. 

Daha çok kendinden önce gelen tarihlerden toparlama olan 

bu tarih araştırmacılarca pek değerli görülmüyor. Örneğin 

Tarihçi Scyletzes’in kitabının bir özetini olduğu gibi kendi 

tarihine aldı.

CELLARIUS, Christophe. Alman bilgini. 1638-1707 yılları 

arasında yaşadı. Weimar’da ders verdi. Hemen hemen tüm 

Latince yapıtların çevrilmesinde ön ayak oldu. Coğrafyanın 

gelişmesine katkıları oldu. Eski çağların coğrafyacılığı üze-

rine önemli bir kitap yazdı.

CHALCONDYLES. 15. Yüzyılda yaşayan bir Bizans tarih-

çisi. Türklerin tarihi ve Bizans’ın düşüşü adlı bir tarih kita-

bı yazdı. Bu tarih 1298 ile 1462 yılları arasını kapsıyor.

CHARDIN, Jean. Ünlü Fransız gezgini. 1643 ile 1713 yıl-

ları arasında yaşadı. Bir kuyumcunun oğluydu. Protestan ol-

duğu için İngilizlerle yakınlık kurdu ve elmas tüccarı olarak 

Uzakdoğu’ya geziler yaptı. İran’ı baştan aşağı dolaştı. Hin-

distan’a gitti. Yazdığı İran Gezisi adlı kitap dönemine göre 

özgün bilgilerle dolu olduğu için çok beğenildi.
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CHOISSEUL-GOUFFIER, Marie-Gabr-Auguste-Florent, 

Comte. 1752-1817 yılları arasında yaşadı. Fransa’nın soylu 

bir ailesinden geliyor. Eski Grek uygarlığına hayrandı. Ege 

adalarını ressamlarla dolaşıp oralarda yaşayan Rumların 

törelerini ve giysilerini saptadı. Fransa’nın büyükelçisi ola-

rak İstanbul’a gönderildi. Böylece araştırmalarını sürdüre-

bildi. Fransız Devrimine karşı olduğu için Büyükelçi olarak 

Londra’ya atanma kararına karşı çıkt ve Rusya’ya kaçtı. Ya-

pıtları içinde Boğaziçi ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

CHONIATES. Bizans tarihçisi. Asıl adı Nicetas Acomina-

tes. Frikya’da doğdu. 1216 yılında öldü. Bizans sarayında 

önemli görevlerde bulundu. İstanbul’un 1204 yılında Haç-

lılarca yağmasına tanık oldu. İznik’e çekildi ve orada “An-

nales” adındaki tarihini yazdı. Bu tarihin Türklerle de ilgili 

Ioannes ve Manuel Komnenos dönemleri Fikret Işıltan tara-

fından Türkçeye çevrildi.

CHRYSOLARAS, Manuel. 14. yüzyıl Bizans yazar ve dip-

lomatı. İki kez İmparator Manuel Paleologos tarafından 

Avrupa’ya gönderildi. Başlıca görevi Türklere karşı yardım 

sağlamaktı. İtalya’nın Venedik ve Floransa kentlerinde eski 

Yunanca dersleri verdi.

CINNAMUS. XII. yüzyılda yaşayan bir Bizans tarihçisi. 

İmparator Manuel Komnenos’un sekreterliğini yaptı. Çağı-

nın tarihini yazdı.

CLAUDIANUS. Latin ozanı. 365 yılında İskenderiye’de 

doğdu. Şiirleri bütün Roma imparatorluğunda ün kazandı. 

Bu yüzden bronz bir heykelini Roma’ya diktiler. Bu heykelin 

yazıtında onun Virgilius ve Homeros’la aynı düzeyde oldu-

ğunu öne sürdüler.

CODINUS. Bizans’ın son tarihçisi. Türklerin fethinden 

sonra da yaşadığı ve İstanbul’un eski kalıntıları üzerine bir 

kitap yazdığı biliniyor.

DESLANDES, Andre-François Bourreau. Önemsiz bir 

Fransız yazarı. 1690-1757 yılları arasında yaşadı. Özellikle 
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denizcilikle ilgili konular üzerinde durdu. Bu arada eskilerin 

nasıl denizcilik yaptığını da inceledi.

DIODOROS. Ünlü Romalı tarihçi. Julius Ceasar ile Augus-

tus’un dönemlerinde yaşadı. Çaının ülkeleri üzerine tarih ve 

coğrafya bilgileri veren ayrıntılı kitaplar yayınladı. Bunlar-

dan büük bir bölümü günümüze gelmedi. Başka yazarların 

kitaplarında ondan alıntılar yapıldığını biliyoruz.

DION CHRYSOSTOMOS. Bursa’da doğdu. MS 40-120 yılla-

rı arasında yaşadı. Büyük bir söylevci olduğu biliniyor. Bun 

nedenle ona “Chrysostomos” diyorlar. Altın ağızlı anlamına 

geliyor. Söylevlerinden bir bölümü günümüze kadar geldi.

DIONYSIOS, Bizanslı. Trakyalı da deniliyor. MS 4 ya da 

5. yüzyılda yaşadığı sanılıyor. “Anaplous tou Bosporou” (De-

niz yoluyla Boğaz) adlı bir kitabı var. Bugün yitik kitaplar 

arasında. U kitabın varlığını kendi de İstanbl üzerine bir ki-

tap yazmış olan 16. yüzyıl yazarlarından Petrus Gyllius’un 

yapıtından öğreniyoruz. Dionysios bu durumda Boğaz üze-

rine bir kitap yazmış olan ilk yazarlardan biri. Bu kitabın 

manzum biçimde kaleme alındığını biliyoruz. İnciciyan da 

Dionysios’tan söz ediyor. Ama özgün yapıtı görmüş değil ve 

Gyllius’tan aktarma yapıyor.

DIONYSIOS Periegetes. MS 1. yüzyılda yaşadığı sanılı-

yor. Dünyayı tanıtan bir manzum yapıt bıraktı. İskenderi-

ye’de doğduğu ve yaşadığı bildiriliyor.

DOUSA, George. Ünlü Hollandalı bilgin Janus Dousa’nın 

(Jean Van der Does) oğlu. İstanbul gezisinden izlenimlerini 

yazdı. (1599)

DU CANGE, Charles de Fresne. Fransızların ünlü tarih-

çilerinden biri. 1610-1688 yılları arasında yaşadı. Amiens’de 

doğdu ve Paris’te öldü. Tüm yaşamını tarih araştırmalarına 

verdi. Özellikle Bizans tarihi üzerinde durdu. İlk yazdığı ki-

taplarda İstanbul’un Latinlerce ele geçirilmesini ve burada 

Fransızların oynadığı rolü anlattı. Daha sonra kimi ünlü Bi-

zans tarihçilerinin yapıtlarını Fransızcaya çevirdi.
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EREMYA ÇELEBİ, Kömürciyan. 1637 yılında İstanbul’da 

Langa’da doğdu. Ermeni asıllı tarihçi. 1695 yılında İstan-

bul’da öldü. İstanbul’da bir de basımevi kurdu. Ancak bura-

da iki kitap bastırabildi. En ünlü yapıtı İstanbul Tarihidir. 

Bu kitap Andreasyan ve Pamukciyan tarafından Türkçeye 

çevrildi ve yayınlandı. Eremya Çelebi çağında ünlü bir kişi 

olarak Çelebi ünvanını da kazandı. Başka pek çok kitabı, ay-

rıca Ermenice ve Türkçe şiirleri de var.

EUSTHATIOS. 12. yüzyılda yaşayan bir Bizans tarihçisi. 

1198 yılında öldü. Selanikli olduğu ve papazlık yaptığı bildi-

riliyor. Bir tarih kitabı yazdı.

FABRICIUS, Jean-Albert. 1668 yılında doğdu. 1736 yılın-

da öldü. Leibzig’li. Yaşamını eski dillerdeki kitapları incele-

meye verdi. Latin ve eski Grek metinlerini topladı ve çevirdi. 

Bunlar arasında Bizanslı Dionysios’un da yapıtı var.

GLYCAS. Bizanslı tarihçi. 11 ya da 12. yüzyılda yaşadığı 

sanılıyor. Annales adıyla bir tarih yazdı. Bu tarih Leonclavi-

us tarafından Latinceye çevrilerek Avrupa’da yayınlandı.

GREAVES, Jean. İngiliz doğubilimcisi. Latince adı Gravius. 

1602-1652 yılları arasında yaşadı. İstanbul’a geldi. İstanbul’da-

ki araştırmalarını tamamladıktan sonra Piramitleri ölçmek 

için Mısır’a gitti. Bu gezilerinde el yazması kitaplar topladı.

GYLLIUS Petrus. 1490 yılında Fransa’nın Albi kentinde 

doğdu ve 1558’de Roma’da öldü. Fransızca adı Pierre Gil-

les. Tam bir Rönesans aydını olan Gyllius iki kez İstanbul’a 

geldi. Dört kitapta İstanbul’u ve onun tarihsel kalıntılarını 

anlattı. Ölümünden sonra da De Bosporo Thracio (İstanbul 

Boğazı) adlı kitabı yayınlandı. Gyllius bu kitabında Bizans-

lı Dionysios’un izini sürdü. İnciciyan da Boğaz’ı anlatırken 

bu kitaptan yararlandı. Gyllius’n İstanbul’un tarihsel topog-

rafyası ile ilgili yapıtı ise İstanbul’un Tarihi Eserleri adıyla 

Erendiz Özbayoğlu tarafından Türkçeye çevrildi.

HERODOTOS. Antik çağın en ünlü tarihçisi. Halikarna-

sos (Bugünkü Bodrum) da doğdu. MÖ 484-425 yılları arasın-
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da yaşadı. Perslerin ve Greklerin tarihini yazdı. Ünlü tarihi 

Müntekim Öktem tarafından Türkçeye çevrildi. Azra Erhat’ın 

önsözü ve aslıyla karşılaştırmasından sonra 1973 yılında 

yayınlandı.

HUDSON, Johannes. İngiliz dil bilimcisi. Asıl adı John 

Hudson. 1662’de Cumberland’da doğdu. 1719’da öldü. Ox-

ford’da çalıştı. Eski Grek metinlerinde coğrafyayla ilgili par-

çaları çevirerek topladı. Geographiae veteris sciptores greaci 

minores. adlı yapıtı ikinci derecedeki Grek yazarlarının coğ-

rafya konusunda anlattıklarından oluşuyor.

ISIDOROS. Eski Grek tarihçi ve coğrafyacısı. MÖ 3. yüz-

yılda yaşadığı sanılıyor. Coğrafya yazılarından bir bölümü 

bugüne kadar kaldı.

JOEL. Bizans tarihçisi. 12. yüzyılda yaşadı. İstanbul’un 

Haçlılarca yağmalanmasından sonraki dönemin tarihini 

yazdı.

KANTEMİR, Dimitri. Moldovya Prensi. 1643-1713 yılla-

rı arasında yaşadı. Uzun yıllar İstanbul’da bulundu. Türkçe 

dahil 11 dil biliyordu. Osmanlı İmparatorluğunun tarihini 

yazdı. Bu tarih Türkçeye de çevrildi. Ayrıca Türk müziğini de 

inceledi. Kendi icat ettiği notlara Türk müziğinden örnekler 

kaydetti. Bu çalışmaları Türk müziği araştırmacıları için bu-

gün bile çok önemli bir kaynaktır.

KATİP ÇELEBİ. 1609-1659 yılları arasında yaşadı. Os-

manlı döneminde yetişen en önemli ve en verimli bilginler-

den biri. Geriye bıraktığı 21 kitap içinde “Cihannüma” önem-

li bir coğrafya yapıtı sayılır. Türk denizcilik tarihi üzerine 

yazdığı bir kitap da bu alanda önemli bir kaynak oluşturur. 

Bunun dışında Latinceden yaptığı çeviriler de dikkati çeker. 

İnciciyan’ın kaynakları arasında da yer alıyor.

LEONCLAVIUS. Alman bilgini, asıl adı Johannes Löwenk-

lu. Müthiş bilgili bir araştırmacı idi. 1553’te Westfalya’da 

doğdu. 1593’te Viyana’da öldü. Bizans tarihçilerinin yapıt-

larını çevirdi. Türkiye’ye geldi, araştırmalar yaptı. Bu arada 
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Türkçe öğrendi, bir Osmanlı Tarihi yazmak için çaba harca-

dı ama bitiremedi. Buna karşılık Türk tarihlerinden aldığı 

örnekleri Latinceye çevirdi ve bunlar 1596 yılında “Annales 

Sultanorum Othmanidarum” adıyla Frankfurt’ta yayınlandı.

LEON GRAMMATICOS. Bizans’ın parlak tarihçilerinden 

biri. 813 yılından 939 yılına kadar Bizans imparatorlarının 

tarihini “Chronographia” adı altında kaleme aldı.

LUITPRANDT. 10. yüzyılda yaşayan bir İtalyan yazar ve 

diplomat. İki kez İstanbul’a büyükelçi olarak geldi. O dönem 

Bizans yaşamını ve olayları anlatan bir tarih yazdı.

MARSIGLI, Louis-Ferdinand, Comte de Marsigli. Bolon-

yalı coğrafyacı, yazar ve diplomat. 1658 yılında doğdu ve 

1730 tarihinde öldü. Gençlik yıllarında Türkiye’ye geldi ve 

araştırmalar yaptı, el yazmaları topladı. Daha sonra bir Do-

ğu uzmanı olarak Kral Leopold’un hizmetine girdi. Türklere 

karşı savaştı. Bu arada yaralandı. İyileştikten sonra Leo-

pold’un hizmetinde Karlofça Antlaşmasının görüşmelerinde 

diplomat olarak bulundu. Kral Leopold’un gözünden düşün-

ce kendini yazmaya verdi. Boğaziçi’nden söz eden Osservasi-

one intorno al Bosforo Tracio ovverro Canale di Constanti-

nopoli adlı yapıtı 1681 yılında Roma’da yayınlandı. Osmanlı 

İmparatorluğunun askeri yapısı ile ilgili L’Etat militaire de 

l’Empire ottomane, ses progres et sa decadance adlı iki dil-

de Fransızca ve İtalyanca olan yapıtı ise ölümünden sonra 

1732 tarihinde La Haye de basıldı. Türk ordusunun tarihi 

açısından önemli olan bu yapıt. 1936’da Genelkurmay tara-

fından Türkçeye çevrildi.

MARTINIERI, Ant-Aug. Bruzen de la Martiniere. Diep-

pe’li coğrafyacı. 1662-1746 yılları arasında yaşadı. Avru-

pa’da çeşitli kralların hizmetinde çalıştı. Başka yapıtlarının 

yanında büyük bir coğrafya sözlüğü yazdı.

MENIPPUS. Köpeksi filozof ve satirik ozan. Antik çağda 

en ünlülerden biri. Paraya değer vermezdi ve para düşkünle-

riyle alay ederdi.
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NICEPHOROS Callistus Xantopolus. Bizanslı papaz. 14. 
yüzyılda yaşadı. Kendinden önce gelen tarihçilerin parçala-
rını toplayarak bir tarih yazdı.

NICEPHOROS. 12. yüzyılda yaşadı. Aynaroz manastırında 
rahipti. 1289’da öldü ve geriye bir coğrafya kitabı bıraktı.

OTHON de Freisingen. Alman tarihçisi. Haçlı seferlerine ka-
tıldı. Filistin’e kadar gitti. 1158’de öldü. 7 ciltlik bir tarih yazdı.

PACHYMERES. Bizanslı tarihçi. 1242’de İznik’te doğdu. 
1310’da öldü. Bir Doğu tarihi yazdı. Kitabın açık dili özellikle 
beğenildi.

PALLADIUS. Yaşadığı dönem tam kestirilemeyen bir Ro-
malı yazar. MS 2 ya da 4. yüzyıllarda yaşadığı öne sürülüyor. 
Daha çok tarım üzerine yazdığı kitaplardan tanınıyor.

PHILOSTRATOS, Flavius. Limni adasında doğdu. Ünlü 
sofist. MS 3. yüzyılda yaşadı. Önce Atina’da, sonra da Ro-
ma’da ders verdi. Apollonius’un Yaşamı adlı kitabı ünlüdür. 
Başka yapıtları da bugüne kadar geldi.

PLINIUS, Caius Plinius Secundus. Romalı ünlü tarihçi. 
Tiberius zamanında MS 23 yılında doğdu. 79 yılında öldü. 
11 yaşındayken Roma’ya gitti ve çok iyi bir eğitim aldı. Roma 
Ordusuyla birlikte Almanlara karşı savaştı. Daha sonra Ro-
ma’ya dönüp bir yandan hukuk alanında çalışırken bir yan-
dan da genel bir tarih kaleme aldı. Başka tarihler de yazdı. 
Çok verimli bir yazardı. Bu arada Vesüv yanardağı patlayın-
ca yakından görmek isterken yaşamını yitirdi.

POLEMON. MÖ 3. yüzyılın sonlarına doğru İlion’da doğ-
du. Yaşamı boyunca geziler yaptı. Dünya Çevresinde bir Gezi 
adlı kitabında Anadolu’dan Kartaca’ya kadar o dönemde bi-
linen dünyayı anlattı.

POLIBIOS. Ünlü Grek tarihçisi. MÖ 200 yıllarında Mega-
polis kentinde doğdu. MÖ 122’de öldü. Romalılara karşı ol-
duğu için sürgüne gönderildi. 16 yıl sürgünde kaldı. Daha 
sonra kurtuldu. Kartaca savaşlarını yaşadı. Doğduğu yere 
döndükten sonra büyük dünya tarihi yazdı. İlk kez böyle bir 
genel tarih yazdığı için ün kazandı.
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POMPONIUS MELA. Romalı ünlü coğrafyacı. MS 1. yüz-

yılda yaşadığı sanılıyor. Yazdığı coğrafya kitabında eski ya-

zarlardan alıntı yaptı.

PROKOPIUS. Bizanslı tarihçi. MS 6. yüzyılda yaşadı. İm-

parator Justinianus’un ve onun komutanı Belisarius’un res-

mi tarihçisi oldu. O dönemde yapılan ünlü yapıların tarihçe-

sini yazdı. Bu tarihçenin Ayasofya ile ilgili bölümü Türkçeye 

çevrildi. Prokopius bu arada yaşadıklarını ve başka kitaplar-

da yazamadıklarını bir Gizli Tarihte topladı. Gizli Tarih ise 

Türkçeye tarafımızdan çevrildi.

SANSON, Nicolas. 1600 yılında Abbeville’de doğdu. Baş-

langıçta ticaretle uğraşırken sonradan haritacılığa geçti ve 

çağının en ünlü haritacısı oldu. 1667 yılında öldü. Üç oğlu 

Nicolas, Adrien ve Guillaume Sanson babalarının mesleğini 

izlediler, onlar da ünlü birer coğrafyacı ve haritacı oldular.

SCYLITZES. Bizanslı tarihçi. 11. yüzyılda yaşadı. Bizans 

sarayında önemli görevlerde bulundu. Bizans vakanüvisle-

rinden biri. Theophanes’in bıraktığı yerde 811 ile 1081 yılları 

arasındaki Bizans tarihini yazdı.

SEKOMENES. Kekaumenes de denilir. 10. yüzyılda yaşa-

yan bir Bizans tarihçisi.

SIMEON Logothetis.10. yüzyılda yaşayan bir Bizans ta-

rihçisi. İmparator Filozof Leon ile Constantin Porphyrogene-

tus’n sekreterliğini yaptı. Geriye bir tarih bıraktı.

SPALLANZANI, Lazare. Ünlü İtalyan bilgini. 1729-1799 

yılları arasında yaşadı. İlgi alanı çok genişti. Fizikten ma-

tematiğe kadar her alanla ilgilendi. Kan dolaşımı ve yapay 

döllenme konusunda ilginç görüşler ortaya attı. Akdeniz kı-

yılarını dolaşarak araştırmalar yaptı. Bu arada Rumeli’yi ve 

İstanbul’u gezdi. Buralardan aldığı örneklerle Pavia’daki Do-

ğa Müzesini zenginleştirdi.

STEPHANOS. Bizanslı. Fransızlar Etienne derler. 5. ya da 

6. yüzyıllarda yaşayan bir Grek yazarı. De Urbibus adlı bir 

coğrafya ve tarih sözlüğü yazdı ve bu yapıtında o dönem-
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deki kentleri ve orada yaşayanların özelliklerini anlattı. Bu 

kitaptan sadece bir özet kaldı. Bu da 1502 tarihinde Vene-

dik’te yayınlandı. İnciciyan’ın bu kitaptan da yararlandığını 

anlıyoruz.

STRABON. Amasyalı. Antik çağın en önemli coğrafyacı-

sı. MÖ 64-65 yıllarında doğduğu ve MS 25 yıllarında öldüğü 

sanılıyor. Geographia adlı kitabında antik çağlarda bilinen 

dünyayı anlattı. Atalarının Pontus Kralları yanında önemli 

görevlerde bulunduğu, bu nedenle iyi eğitim aldığı anlaşılı-

yor. Bu eğitimi sırasında Roma’ya da gittiği biliniyor. Stra-

bon’un ünlü coğrafyasından Anadoluyla ilgili bölümleri Ad-

nan Pekman tarafından Türkçeye çevrildi. 

STRATON, Lapseki’li filozof. MÖ 3. yüzyılda yaşadı. Do-

ğanın gizleri üzerine araştırmalar yaptı. Yazılarından ancak 

birtakım parçalar günümüze kadar ulaşabildi.

SUIDAS. Bizanslı ansiklopedist. 10. yüzyılda yaşadığı sa-

nılıyor. Tarih, coğrafya ve ünlü kişilerin yaşamlarını anlatan 

bir büyük sözlük yazdı. Bu sözlük sayesinde kitapları yok 

olan pek çok yazar üzerine bilgiler bugüne kadar ulaşabildi.

THEOPHANOS, Bizanslı tarihçi ve din adamı. MS 751-

818 yılları arasında yaşadı. Midilli’de doğdu. Bir manastırda 

başpapazlık yaptı. İkonoklastların saldırılarına direndi. Ge-

riye, yaşadığı dönemle ilgili bir tarih bıraktı.

TOURNEFORT, Joseph Pitton de. Fransa’nın ünlü bota-

nikçilerinden. 1656-708 yılları arasında yaşadı. Doğuya yap-

tığı gezide İstanbul’da bulundu. Anadolu’yu ve Kafkasya’yı 

dolaştı. Buralarda bitkilerle ilgili araştırmalar yanında izle-

nimlerini de yayınlandı.

VARENIUS. Asıl adı Bernard Varen. Amsterdamlı coğraf-

yacı. 1610-1708 yılları arasında yaşadı. Hekimlik yapmasına 

karşın genel bir coğrafya kitabıyla tanındı.

VILLAHARDOUIN, Geoffroi de. Fransız şövalyesi. 1160-

1213 tarihleri arasında yaşadı. Dördüncü Haçlı seferine 

katıldı. Bu sefere katılanlar Kudüs’e gitmek yerine 1204’te 
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İstanbul’u ele geçirip yağma etmekle yetindiler. Villehardou-

in İstanbul’un Haçlılarca ele geçirilmesinin ve ondan sonra 

yönetimi ele alan Baudounin’in tarihini yazdı.

WESSELING, Pierre. Ünlü Alman dilbilimcisi. 1692’de 

Westfalia’da doğdu. 1764’te öldü. Çalışmaları arasında eski 

çağ yazarlarından ve filozoflarından çeviriler de var.

ZONARAS. 12. yüzyılda yaşayan bir Bizans tarihçisi. Din-

sel kitaplar yanında Annales adıyla bir tarih kitabı yazdı. Bu 

kitabında dünyanın yaradılışından 

Bizans imparatorlarından Alexis Comnenos döneminin 

sonuna kadar önemli olayları anlattı. Yansız olmaya titizlik 

gösteren bir tarihçi olarak bilinir.

ZOSIMOS. 5. yüzyılda yaşayan bir Grek tarihçi. Roma’da 

avukatlık yaptı ve bir Roma tarihi yazdı. Bu tarihin bir bölü-

mü kayboldu. Zosimos pagan olarak kaldı ve Hıristiyanlığa ve 

Constantinus’un Hıristiyanlaştırma politikasına karşı çıktı.

Orhan Duru,

Cihangir, 1998


