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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,  

 

Öncelikle bu beklenmedik mektup için sizden özür dilerim. Son derece yoğun programınızda, bu 
mektubu okumaya zaman ayırabileceğinizi temenni ederim.  

Türkiye’de uzun yıllardır arkeolog ve tarihçi kimliğiyle çalışmış ve kendini bir Türkiye dostu olarak 
tanımlayan biriyim. Kilise ile veya Türkiye’deki siyasi gruplardan herhangi biriyle  ilişkim yoktur ve bu 
mektubu size kendi adıma ve tarihçi meslektaşlarım adına, Uluslararası Bizans Çalışmaları Derneği Başkanı 
sıfatıyla yazıyorum. (Söz konusu Dernek 40’ı aşkın ülkeden bilim insanı, öğrenci ve öğretmenleri temsil 
etmektedir.) Gerek İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde, gerek Trabzon ve Erzurum gibi daha küçük 
kentlerde, gerekse de çalışmalarımın büyük kısmını gerçekleştirdiğim Çorum gibi bölgelerde ve köy 
topluluklarında gördüğüm misafirperverlik, dostluk ve samimi yaklaşım karşısında her zaman takdir ve 
şükran duymuşumdur.    

Bütün bunları söylememin sebebi, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve kültürel olarak modern küresel 
dünyada kendi belirlediği istikamette ilerleme hakkına olan inancımın altını çizmek, hem de Türk 
kültürünün dini ve seküler geleneklerine, Türk tarihine ve insanlarına olan hayranlığımı vurgulamaktır. 
Ondokuzuncu yüzyıl ile yirminci yüzyıl başında Avrupa koloniyalizmi ve kültürel emperyalizmi yoluyla 
kültürel mirasına verilen zarara rağmen, Türkiye uluslararası takdir gören köklü bir kültürel koruma 
geleneğinin yanı sıra herkesçe saygı duyulan bir entelektüel ve kültürel açıklık politikası geliştirmiştir.  Elli 
yılı aşkın süredir Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin bu mirası korumaya ve aynı zamanda uluslararası 
bilimsel işbirliği ve kooperasyonu geliştirmeye yönelik tedbirleri takdire şayandır. Bu tedbirler, bir yandan 
Türkiye’nin, Türk halkının, Türkiye coğrafyası ve kaynaklarının tarihinin, bir yandan da uluslararası öneme 
sahip kültürel mirasın yönetimine Türkiye’nin katkılarının daha iyi anlaşılmasına yol açmıştır.  

Uluslarası Bizans Çalışmaları Derneği Başkanı olarak İstanbul kentindeki Ayasofya ile ilgili halihazırdaki ve 
gelecekteki planlara yönelik kaygımı anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Hükümet ve partinizin din ile 
ilgili politikalarına ne bir itirazım – ya da eleştirel olma hakkım -- var, ne de kültürel öneme haiz tarihi 
binaların nasıl kullanılacağı ile ilgili tek bir “doğru” ya da “yanlış” olduğuna inanmaktayım. Bilakis, amacım, 
Türkiye’nin her biri modern kimliğinde rol oynayan, her biri  Türkiye ve Türk halkının çok yönlü ve dinamik 
kültürüne katkıda bulunan birçok tarihi kültüre ev sahipliği yaptığını vurgulamaktır. 

Bu yüzden,  söz konusu kültürlerin her birine değer vermenin ve bütüne olan muhtelif katkılarını tanımanın 
önemli olduğu düşüncesindeyim. Bölye bir yaklaşım, zayıflık değil güç göstergesidir – hatta, çeşitlilik 
Türkiye’ninki gibi canlı ve dinamik bir kültürün temel öğelerinden biridir. Ayasofya’nın müze olarak 



devamını sağlamak, geçmişte hem cami hem kilise işlevi görmüş bir ibadet yeri olduğunu kabul etmek ve 
Türk ya da yabancı tüm ziyaretçilerin bu çok katmanlı geçmişi takdir etmelerine izin vermek, aynı zamanda 
geçmişin ve bugüne nasıl gelindiğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  

Ayasofya’nın mimari ve siyasi tarihi ile ilgili bilimsel iddialar da elbette sunulabilir, ama yukarıda ilettiğim 
daha genel konulara, Ayasofya’yı müze olarak tutmanın faydalarını göz önünde bulunduracağınız 
umuduyla, dikkatinizi çekmek istedim. Zira, müze işlevi ile Ayasofya’nın Türkiye ve Türk milleti için başka 
bir işleve nazaran çok daha fazla menfaat sağlayacağına inanmaktayım. Ayasofya’nın var olan statüsünü 
korumak, İslam dininin merkezinde yer alan hoşgörü ve açıkfikirliliği uluslararası toplum nezdinde daha 
görünür hale getirecektir.  

 

En derin saygılarımla, 
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