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Fransız ta rihçisi, nümismat. 
_j 

10 Ekim 1844'te Gebweiler 1 Elsass'da 
sanayici bir ailenin çocuğu olarak dünya
ya geldi. Temel eğitimin ardından 1863 yı
lında Paris'te tıp eğitimine başladı. 1870'
te Alman-Fransız savaşında sıhhıye olarak 
görev yaptı. Savaşın ardından 1871'de Pa
ris'e döndü ve 1872'de solunum yolları 
üzerine yaptığı çalışmasıyla tıp doktoru un
vanını aldı. Daha sonra Kuzey Afrika, Su
riye, Anadolu, İspanya, Portekiz ve İtalya'
ya seyahatler yaptı. Ardından Haçlı sefer
lerine katılan ülkeler ve Bizans İmparator
luğu tar ihi üzerine araştırmalara yöneldi. 
Societe des Antiquaires de France'ın baş
kanı oldu. 12 Aralık 1884'te Academie des 
Inscriptions et des Belles Letters'in üye
liğine seçildi. Çalışmalarının ağırlık nokta
sını Bizans tarihi ve Haçlı seferlerine ka
tılan devletler yanında Fransa nümisma
tiği ve I. Napoleon'un seferleri teşkil etti. 
Bizans İmparatorluğu ve Haçlı seferlerine 
iştirak eden devletlerin literatürde pek 
yer bulmayan nümismat ve mühür veri
lerini araştırarak elde ettiği bilgileri ilim 
alemine sundu. Yaptığı çalışmalarla ta
rih bilimine önemli katkılarda bulundu. 
Schlumberger'in adına 1924'te bir arma
ğan çıkarıldı. 29 Mayıs 1929'da Paris'te öl
düğü zaman hem iddialı bir şekilde edebi 
nesirde hem de geçmişin canlı tasvirini 
oluşturup kamuya mal eden ender kişiler
den biri olarak tarihteki yerini aldı. 

Schlumberger'in yazdığı pek çok eser 
arasında 1884'te İstanbul gezisi sırasın
da gündelik hayatla ilgili gözlem, izienim 
ve derlediği tarih notlarından oluşan İstan
bul adalarıyla alakah Les iles des princes, 
la palais et l'eglise des blachemes, la 
grande muraille de Byzance, souvenirs 
d'orient adlı eseri (Paris ı884) halkevle
rinin İstanbul şubesi tarafından İstanbul 
Adalan adıyla Türkçe'ye çevrilmiş (tre. N. 
Yüngül , İstanbul ı 937), daha sonra Prens 
Adalan ismiyle tekrar yayımlanmıştır (haz. 
H. Çağlayaner, İstanbull996 , 2000) . 1914'
te kaleme aldığı La siege, la prise et le 
sac de Constantinople par les turcsen 
1453 isimli kitap (Paris ı 9 ı 4) İstanbul'un 
Muhasarası ve Zabtı 1453 Sene-i Mila
diyyesi ismiyle Türkçe'ye çevrilmiş (tre. 
M. N ah id, İstanbul ı 330) , daha sonra İs
tanbul Düştü Ben Hala Ayakta mıyım? 
Bir Fe thin Anatomisi adıyla yeniden ya
yımlanmıştır (çev. Harndi Varoğlu, İstan-
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bul2005). Bu eser İstanbul'un fethine tipik 
bir Batılı bakışını yansıtır. Schlumberger, 
kitabını Bizans ve Batı kaynaklarının hissi 
ifadelerinin tesirinden kurtulma serinkan
lılığını göstererneden yazmıştır. Eseri yaz
ma sebebini açıklarken, fetihle ilgili Fran
sızca kitapların azlığı yanında o sırada Bal
kanlar'daki gelişmeler karşısında büyük 
Kostantin'e halef olanların eski mirası ile 
Balkan tarihine ait her şeyin kamuoyunu 
son derece alakadar etmesi sebebiyle bu
na katkıda bulunma amacını dahi ileri sür
müştür. Kitabını dönemin Bizans, Venedik 
ve diğer Batı kaynaklarına dayanarakyaz
diğını ifade ederken "harikulade facianın 
ıstıraplı safhalarını" neredeyse saat saat 
belirten Phrantzes 1 Francis, Dukas, Chal
kokondyles gibi Bizans tarihçilerini esas 
aldığını belirtmiştir. 

Başlıca Eserleri. Des bracteates d'Al
lemagne. Considerations generales et 
classification des types principaux (Pa
ris 1873); Les principautes franques du 
Levant, d'apres les plus recentes decou
vertes de la numismatique (Paris 1877); 
Numismatique de l'orient latin (Paris 
1878); Le tresor de San'a: Monnaies 
himyaritiques (Paris ı 880); Sigillograp
hie de l'empire byzantin (Paris ı884); 
Les iles des princes, la palais et l'eglise 
des blachemes, la grande m uraille de 
Byzance, souvenirs d'orient (Paris 1884); 
Un empereur byzantin du xe siecle, 
Nicephore Phocas (Paris ı890. 1923); 
Melanges d'archeologie byzantine (Pa
ris ı895); L'epopee byzantine Cı la fin 
du xe siecle. Guerres cantre les rus
ses, les arabes, les allemands, les bul
gares; luttes civiles cantre les de ux 
bardas. Jean Tzimisces. Les jeunes an
nees de Basile II, le tueur de bulgares 
(969-989) (Paris ı896); L'epopee byzan
tine Cı la fin du xe siecle. Second partie: 
Basile II, le tueur de bulgares (Paris 
1900); L'epopee byzantine Cı la fin du xe 

siecle. Troisieme partie. Les porphyro
genetes Zoe et Theodora (Paris ı 905); 
Saidats de Napoleon: Lettres du com
ınandant coudreux Cı son frere, 1804-
1815 (Paris ı908); Saidats de Napole
on: Journal de route du Capitaine Ro
binaux, 1803-1832 (Paris ı 908); Recits 
de Byzance et des craisades (HI, Paris 
19ı6-1922) ; Jean de Chateaumorand, un 
des principaux heros français des ar
riere-croisades en orient, Cı la fin du 
xrve siecle et Cı l'aurore du xve siecle 
(Paris ı 9 ı 9) . 
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SCHNEIDER, Alfons Maria 
(1896-ı 952) 

Alınan arkeologu 
ve İstanbul t arihi uzmanı. 

_j 

Güneybatı Almanya'nın St. Blasien ka
sabasında doğdu. Liseyi bitirdikten sonra 
askere alındıysa da sağlığının elverişli ol
maması sebebiyle Kasım 1917'de muaf tu
tuldu. 1918-1921 yılları arasında Freiburg 
Üniversitesi'nde Katolik teolojisi ve Yakın
doğu dilleri okudu ve rahip olarak hayata 
atıldı. 192S'te rahiplikten ayrılıp hıristiyan 
sanatı üzerine doktora yaptı. Kendini ta
mamen arkeoloji-sanat tarihi araştırma

larına vererek Roma ve Sisarn adasındaki 
eski eserler, Tiflis ile Toki arasındaki eski 
Archaepolis şehri harabeleriyle ilgili çalış
malar yaptı. Daha sonra araştırmalarını 
Filistin'de yürüttü, İstanbul ve İznik'teki 
tarihi eserlerle ilgilendi. 1934'te Freiburg 
Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başladı 
ve 1938'de doçentliğe yükseldi. Ertesi yıl 
Göttingen Üniversitesi'ne geçti; arkasın
dan kısa bir süre için Romanya ve Yuna
nistan'da askeri tercüman kadrosunda gö
revlendirildi. 1942'de İstanbul'daki Alman 
Arkeoloji Enstitüsü'nün başkan yardımcı
lığına tayin edildi. Ancak 1944'te Türkiye'
nin Almanya ile ilişkilerini kesmesi üzerine 
Göttingen Üniversitesi'ne geri döndü ve 
aynı yıl içinde profesör oldu. 

Schneider, II. Dünya Savaşı'nın ardından 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'n
de Bizans sanatı okutınası için yapılan öğ-
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retim üyeliği teklifini kabul ettiyse de o 
yıllarda Ankara ve İstanbul üniversitelerin
de bazı Alman öğretim üyelerinin görev
lerine son verilmesini isteyen bir kampan
yanın açılması yüzünden sözleşmeyi im
zalamaktan vazgeçti. Bir süre sonra Mü
nih Üniversitesi onun için Bizans sanatı 
kürsüsü kurup tayinini yaptı, fakat ömrü 
vefa etmediğinden bu görevine de başla
yamadı. 4 Ekim 1952 tarihinde ekip arka
daşlarıyla birlikte araştırma yaptıkları Su
riye'nin Rusare şehrine giderken trende 
geçirdiğ i mide kanamasından öldü. Cena
zesi Halep'te Fransisken rahiplerinin şape
line gömüldü. Ölümünden sonra kız kar
deşi Valeria Schneider büyük bir koleksi
yon oluşturan kütüphanesini Freiburg Üni
versitesi'ne devretmiş, özel mektupları da 
Göttingen'de yayımlanmıştır. 

Schneider, İznik'teki tarihi surların rölö
velerini hazırlamış, ayrıca buradaki Roma 
ve Bizans dönemi eserlerini inceleyerek ki
tap halinde yayımlamıştır. İstanbul'un es
ki eserleri hakkında çok önemli araştırma

larda bulunmuş, kazılar yapmış ve bunla
ra dair birçok kitap ve makale yazmıştır. 
İstanbul'daki çeşitli mekanlar ve eserler 
üzerine yaptığı araştırmalar yanında Bi
zans eserlerine dair büyük çaptaki çalış
masında şehrin bir planını hazırlamış ve 
bu eserleri plan üzerinde göstermiş, bir 
başka kitabında Bizans yapılarından çevri
len cami ve mescidleri tesbit etmiştir. Bru
no Meyer-Piath ile beraber gerçekleştirdi
ği bir diğer önemli çalışmada şehrin kara 
tarafındaki surlarını incelemiş ve bölüm
ler halinde surların fotoğraflarını derlemiş
tir. Schneider, M. Braun ile birlikte İstan
bul'un fethiyle ilgili az tanınmış bir Rus 
kaynağı olan Nestor kroniğini yayımlamış, 
İstanbullu Rumlar'dan İsaak Miltiadis No
midis ile beraber Galata hakkında hazırla
dığı kitapta semtin büyük bir planını ya
parak Bizans ve Türk devirleri eserlerini 
planda göstermiştir. 

Eserleri. Sayısı 200'ü bulan eserlerinin 
elli beş kadarı kitap tahlili ve tenkit yazı
sıdır; bu yazılarında İstanbul'un tarihi to
pografyasına dair önemli notlar düşmüş, 
ilgi çekici uyarılarda bulunmuştur. Başlıca 
eserleri şunlardır: 1. Refrigerium, I Nach 
literarischen Quellen und Inschriften 
(Freiburg ı 928, doktora tezinin ilk kı smı). 
2. Mittelmeer-Orient Fahrt, Reise nach 
Griechenland, Syrien, Palaestina, 
Aegypten und der Türkei (Stuttgart 
1930). 3. Die Landmauervon Konstan
tinopel, Zweiter Vorbericht über den 
Abschluss der Aufnahme 1929-1933 
(Bruno Meyer-Plath ile birlikte, Berlin 
1933). 4. Die Brotvermehrungskirche 
von et-tdbga am Genesarethsee und 
ihre Masaiken ( Paderborn 1934). S. Re
simli Ayasofya Kılavuzu (İstanbul 1935, 
ya lnı z Türkçe çevir isi ve anonim) . 6. 
Byzanz, Vararbeiten zur Topographie 
und Archaeologie der Stadt (Berlin 
1936). 7. Ein frühislamischer Bau am 
See Genesareth, Zwei Berichte über 
die Grabungen auf Chirbet el-Minje 
(0. Puttrich-Reignard ile birlikte. Köln 
1937) . 8. Die Stadtmauer von Iznik (Ni
caea) (W. Karnapp ile birlikte, Berlin 1938). 
9. Die Hagia-Sophia zu Konstantino
pel (Berlin 1939). 10. Die Grabung im 
Westhof der Sophienkirche zu Istanbul 
(Berlin 1941 ). 11. Die Landmauer von 
Konstantinopel, Zweiter Teil, Aufnah
me, Beschreibung und Geschichte (Bru
no Meyer-Plath ile birlikte. Berlin ı 943) . 
1 Z. Die römischen und byzantinischen 
Denkmaeler von Iznik-Nicaea (Berlin 
1943). 13. Bericht über die Eroberung 
Konstantinopels, nach der Nikon-Chro
nik überzetzt und erlaeutert (M. Braun 
ile birlikte, Leipzig 1943) 14. Galata, To
pographische Plan mit erliintemdem 
Text (M . ls. Nomidis ile birlikte, İstanbul 
ı 944) . 1 S. Liturgie und Kirchenbau in 
Syrien (Göttingen 1949). 16. Die Bevöl
kerung Konstantinopels 'im XV. Jahr
hundert (Göttingen 1949). 17. Die Kup
pelmasaiken der Hagia Sophia zu 
Konstantinopel (Göttingen ı 949). 18. Das 
Regium sepulchrum apud camitatarn 
zu Konstantinopel (Göttingen 1950). 19. 
Mauem und Tore am Goldenen Ham 
zu Konstantinopel (Göttingen ı 950) . ZO. 
Die Memoria Apostolorum an der Via 
Appia (Göttingen 195 1 ). 21. Forschungen 
zur altchristlichen und byzantinischen 
Kunst 1939-1949 (F. Dölger ile birlikte, 
Bern ı 952). ZZ. Die altchristliche Bi
schofsund Gemeindekirche und ihre 
Benennung (Göttingen 1952). 

SCHULTENS, Albertus 

Başlıca makaleleri de şunlardır: "Die vor
justinianische Sophienkirche" (BZ, XXXVI 
ı ı 9261. s. 77-85) : "Neue Arbeiten an der 
Hagia Sophia" (Archaologischer Anzeiger, 
Berlin 1935, s. 305-3 12): "Das Serai des 
İbrahim Pascha am At Meidan zu Kons
tantinopel" (RHSE, XV lll 1 ı 94 ı], S. 13 ı
ı 36): "Giovanni Teminis Ansicht von Kons
tantinopel" ( Jahrbuch des Deutscher Are h. 
lnstituts, LVII[Berlin ı 942 J, s. 22 ı-23 ı : LlX
LX [1 944-45 1. s. 79) : "Die Bevölkerung 
Konstantinopels im 'J0J. Jahrhundert" 
(!'fachrichten derAkademieder Wissen
schaften in Göttingen ı ı 949 ], s. 233-244: 
Türkçe'si : "XV. Yüzyılda istanbul'un Nüfu
su", TTK Belleten, XVI/6 1 ı ı 952 1. s. 35-48): 
"Regionen und Quartiere in Konstantino
pel" (Kleinasien und Byzanz, Berlin ı 950, 
s. 149-1 58) : "Strassen und Quartiere Kons
tantinopels" (Mitteilungen des Deutschen 
Archaologischen lnstituts, ı [Berlin 1950, 
s. ı 31- ı 39]): "Die Blachernen" (Oriens, IV/1 
ı ı 95 ı], s. 82- 120): "Yedikule und umge
bung" (a.e. , V 1 ı 9521. s. 197-208) ( eserle
rinin muhtevası ve daha gen i ş bir listesi 
için bk. Eyice, XVI/64 [ı 952], s. 585-598) 
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SCHULTENS, Albertus 
(1 686- ı 7 50) 

Hollandalı şarkiyatçı. 
_ı 

Groningen'de doğdu . Burada teoloji ve 
İbranice öğrenimi gördü; Grekçe ve La
tince okudu. Daha sonra Leiden ve Ut
recht'te Keldanlce (Aramlce). Süryanlce ve 
Arapça öğrendi. 1709'da teoloji doktoru, 
1711 'de papaz oldu. 1713'te Franeker'de 
İbranice kürsüsüne tayin edildi. 1729'
da Leiden Üniversitesi'ne geçerek Hollan
da'nın İstanbul'daki eski elçilerinden Levi
nus Warner'den üniversiteye intikal eden 
Doğu el yazmalarının sorumluluğunu üst
lendi. 1732'de aynı üniversitede Doğu dille
ri profesörlüğüne getirilen Schultens her 
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