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A. KALDELLIS, Bizans: Roma Diyarında Etnisite ve İmparatorluk. Çev. D. 

TÜRKER. İstanbul 2020. KaraKarga Yayınları, 429 sayfa. ISBN: 

9786257217309 

Sabina NAZAROVA  

Anthony Kaldellis’in editörlüğünde, KaraKarga Yayınları bünyesinde okuyucuyla buluşan yayın ça-

lışması Bizans-Roma tarihine dayanarak “Bizanslılar kendilerine Romalı ve devletlerini ise İmpara-

torluk değil Roma monarşisi yönetimi” konu kapsamı İmparatorluğun planları, kökenini ve kimler 

tarafından yönetildiğini oluşturmaktadır. Yazar Bizans’ın etnik yapısını tüm detaylarıyla incelemiş. 

Bizans topraklarında yüzyıllar boyunca yaşayan, kendilerini Romalı olarak adlandıran bu insanlar 

kitapta  Anthony Kaldellis tarafından, aldığı eğitim boyunca araştırmalarını bir araya getirerek “Bi-

zans: Roma Diyarında Etnisite ve İmparatorluk” kitabını yazmıştır. Bu kitapta yazarın öncül kanıtlar 

Bizans'ın imparatorluk olup olmadığı inceleme peşinde olduğunu görmekteyiz.   

Yayında 23-63 sayfa aralığında yer alan “Bir İnkarın Tarihi” 1.  bölümde yazar A. Kaldellis bölü-

mün “Bizans’ta birini Romalı yapan neydi?” sorusuna ışık bulmaya çalışmıştır.  Daha önceki mo-

nografisinde de siyasi boyutunu inceleyerek Bizanslıların Romalı olma kanaatine gelmesinin en 

önemli sebebi kökenleri, siyasi ideolojisini eski Roma'dan almasıdır. Aynı zamanda Bizans Romalı-

larının etnik grup olduğunu da belirtmiş. Bunun için de  yazar bu bölümde bizlere 5 kanıt sunmak-

tadır.  Bundan ziyade A. Kaldellis bu düşüncelerle razı olup ve olmayan iki bilim insanları gruplaş-

maları da mevcuttur. Bu bölümü yazar kendi düşüncelerinde kalarak T. Holr’un komik tarihi ro-

manı “Meadowland”da, bir hadımın anlattığı sahneyle kapatmış. 

Yayında 65-113 sayfa aralığında yer alan “Romalı  Etnikliği” adlı 2, bölümde yazar 3 ek kanıtla 

Bizans'ın Romalılığının sınırlı şekilde ele almıştır ve yazarın bunun 1. bölümde 5 tane sunduğu ka-

nıtın boşluklarını doldurmaktadır. Yazara göre Romalılar olarak bütün Bizanslıların birbirleriyle ak-

raba olduğu iddiasını kabul etmek zorunda değiliz. Ancak bu inançlarının onlara etnik bir grup vasfı 

kazandığını kabul etmeliyiz. A. Kaldellis kitapta bu kaynağı es geçmeden 212’de Constitutio, İm-

paratorluktaki neredeyse tüm özgür insanları Roma vatandaşı yaptığını ve daha sonradan Roma 

hukukunda resmileşmiştir süreci anlatmaktadır.  

Yayında 115-160 sayfa aralığında yer alan “Roma Diyarı” adlı 3. bölümde yazar A. Kaldellis 

Bizans’ta Romalıları diğerlerinden ayırmak için hangi nitelikler kullanımını sıralamaktadır. Bu liste 

geç antik çağdan geç Bizans dönemine kadar oldukça tutarlıdır. Bu bölümde yazar “Romania teri-

mine de değinmektedir. Etnografyada dil etkinliğin anavatandan daha önemli bir bileşen olduğun-

dan yan geçmemiş. Yani Bizanslıların Latince bilmedikleri ve aslında Romalı olmadıklarını iddia et-

mek yerine, Bizanslıların biri atalarının (Latince), diğeri ise o anki dilleri (Romanca) olmak üzere iki 

Roma diline sahip olduğunu söylemektedir.  
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Yayında 163-199 sayfa aralığında yer alan “Etnik Asimilasyon” adlı 4. bölümde yazar Roma 

yönetiminin tüm evrelerinde Cumhuriyet, Erken imparatorluk, Bizans, fethedilen toprakların sa-

kinleri, sınırda mağlup edilen barbar orduları ve mülteciler dahil yabancıları özümseyebiliyor, 

kendi tercihine göre yerleştire ve onları zamanla Romalı haline getire bildiğini belirtmektedir. Ya-

zarın araştırmasına göre etnik kökenlilerin Romalaştırılmasından sonra onun itibarını zedelemek 

için kullanabiliniyordu. Aynı zamanda da Romalının etnik bir tür olarak damgalanması kötüydü. 

Yayında 201-247 sayfa aralığında yer alan “Ermeni yanılgısı” adlı 5. bölümünde yazar Anthony 

Kaldellis kitabında imparator Iustinianus, Roma’yı eski ihtişamına kavuşturma projesinin bir par-

çası olarak, ermenistanda yeni sahra ordusu kurdu, başka cephelerde yürüttüğü savaşlar için bu-

radan askerler topladı ve ermeni aristokrasisinin bazı kesimlerini seçerek Konstantinopolis’e geti-

rerek onlara makam verdiğini bildirmektedir. Kanıtlara göre ermeni ailelerinin asimilasyonunu yal-

nızca Romaniada en yüksek iktidar konumlarında görünür üyeleri olan seçkinler üzerinden takip 

etmemize izin veriyor. Ermeni yanılgısı birbirileriyle bağlantılı ve genişleyen hatalardan ibarettir. 

Rızaya dayalı kitlesel bir halüsinasyon olan ermeni yanılgısı, Bizans tarihinin bir dizi sözde “Ermeni” 

imparatorla doludur. 

Yayında 249-290 sayfa aralığında yer alan “Bizans Onuncu Yüzyılda Bir İmparatorluk muydu?” 

adlı 6. bölümde Bizans, geleneksel olarak bir imparatorluk olarak adlandırılır, ancak bu terimin 

eleştirel sorgulamaya direndiği ilk bakışta belli olamaz. Yazar kitapta Romania’nın bir imparatorluk 

olup olmadığını anlamak için, içindeki farklılık ve tahakküm dengesini tartmıştır. En sonda yazar 

bu bölümde 930’da Bizans’ın tebaasının çoğunun devletle bir “imparatorluk” ilişkisi olmadığını not 

etmektedir. 

Yayında 291-340 sayfa aralığında yer alan “On birinci Yüzyılda İmparatorluğun Zirvesi” adlı 7. 

bölümde yazar 930’dan sonraki yüzyılda, Romania, Iustinianus’un (527-565) saltanatından beri 

sahip olduğundan daha fazla toprak fethedip ilhak etmiş ve bu durum tebaasının etnik çeşitliliğini 

büyük ölçüde genişletmiştir. Bin yıldan uzun sürede Batı Avrupa’nın hatalı bir şekilde, doğu impa-

ratorluğu ve nüfusunun çoğunluğunun Romalığını reddetmiştir. 

 




