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- BİRİNCİ BÖLÜM –
İSTANBUL’UN BİZANSLILAR ZAMANINDAKİ GÖRKEMİ

Batılı ülkeler, henüz ilkel durumda yaşayan milletlerin etkisiyle çeşitli değişikliklere sahne olurken
İstanbul, Roma âdetleri, gelenekleri ve törenlerini neredeyse olduğu gibi korumaktaydı.
Miladî 327 veya 328 yılında1 Büyük Kostantin’nin kurduğu bu şahane belde, diğer memleketlerdeki
en güzel eski yapılarından alınıp buraya getirilen kıymetli heykellerle süslenerek kısa zaman içinde parlak ve görkemli duruma geldi.
[2] Milâdi 6. yy.’da İstanbul; burçlu, kuleli, yüksek bir zafer takı olan, önünde geniş hendekli ve çevresi beş milden fazla çifte sur ile çevrilmiş büyük bir şehirdi.2 Şehrin içinde çok sayıda amfitatre ile elli

1 Bazı eserlerde M. S. 330 gösteriliyor. Kostantin yeni Roma’nın varlığını devam ettirmek ve imar etmek amacıyla bu şehri Tanrı’nın iradesiyle kurduğunu yayımladığı kanunlarından birinde bildiriyor: “Codo Theodosien, İoi 7e
titre 5, lib XII “, (İstanbul, c. 1, s. 5.)
Kayser Büyük Kostantin’in huzurunda başkent olarak ilan edilip ve yarı Hristiyan yarı putperest ayinine göre
fevkalade özel töreninin 11 Mayıs 330 yılında yapıldığını ve bu münasebetle düzenlenen şenliklerin kırkgün devam ettiğini, bir ara İstanbul Âsar-ı Atika Müze Müdürlüğünde bulunmuş olan Doktor P. A. Dethier, o tarihte
Nafıa Nazırı Viyana’da açılan umumi sergiye hükümetimizin katılma durumunu görüşmekle görevli komisyon
başkanı Reşad Paşa merhumun emriyle Viyana’da 1873 yılında yazdığı Boğaziçi ve Kostantiniyye adlı eserin 17.
sayfasında belirtiyor.
2 O sırada Van’ın fethinin haberi geldi. Bütün halkın geceleri Miraç Gecesi, gündüzleri Kurban Bayramı gibi oldu. Yedi gün yedi gece Hüseyin Baykara koro şarkıları söylendi. O yerde Sarayburnu’nda ta Yedikule’ye varıncaya
kadar olan deniz kenarında kulenin temeli önüne yirmi zir’a genişliğinde bir set yapıp kalenin dışında büyük bir
ana cadde açıldı. Bütün gemiciler oradan gemilerini halatlarla çekerek Sarayburnu’ndan içeri girerlerdi. Kalenin
içinde ve dışında kale üzerinde ve kaleye bitişik ne kadar ileri gelenlerin evleri varsa hepsini alarak yıktırıp kalenin
etrafına geniş yollar yapılmıştı. Ben o yıllarda İstanbul kalesini adımlayarak ölçtüm. Bildireyim: Yedikule’nin dışındaki hendek boyunca ta Eyup Sultan Kapısı’na kadar 8810 adım (yaklaşık altı kilometre) dir. Bu mesafe içinde 6
kapı vardır. Küçük Ayvansaray Kapısı’ndan Bahçekapı’ya altıbin beşyüz adım (yaklaşık beş kilometre) ve bu mesafe içinde 14 kapı vardır. Yeni Saray, Arpaambarı dibinde Kireçcibaşı Kapısı’ndan Yeni Saray’a kadar olan çepeçevre 16 kapı vardır. Bu kapıların on tanesi açıktır. Yeni Saray kalesini Fatih yaptırmıştır. Çevresi altı bin beş yüz
adımdır. Ahır Kapı’nın dışında yeni yapılan yol üzerinden ta Yedikule köşesine kadar 10.000 adımdır (yaklaşık
yedi kilometre) ve bu mesafede yedi kapı vardır. Bu hesaba göre İstanbu’un çevresi toplam 30.000 adımdır. Her bin
adımda on kule bulunmaktadır. Kulelerin toplamı 400’dür. Fakat kara tarafı üç kat olduğundan onların kuleleriyle
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tane revak, halka ait sekiz konak ve saraylarda [3] yüz elli hamam, biri Hazreti Danyal’ın3 Arslanlar Mağarası’ndaki hâlini tasvir eden muhteşem çeşmeler, Augusteon denilen etrafı iki sıra sütunlu revaklı ve
orta yerinde bir elinde dünya küresini tutar vaziyette Kayser Justinien’in at üzerinde heykeli dikilmiş
büyük bir meydan (Ayasofya Meydanı), muhteşem bir A’yan Sarayı ve Haliç’in etrafında eski tarihçilerin deyimiyle: “Bir gerdanlığın değerli ve paha biçilmez incilerinin dizilmesi gibi” birçok kilise vardı.
Sahildeki rıhtım ve dalgakıranlara gemiler yanaşır, diğer ülkelerden ve çevre iskelelerden getirdikleri malları çıkarır, mal alırlardı. Kısaca, her tarafta bir hareketlilik, bir ticari ve iktisadi faaliyet görülürdü.
Avrupa şehirlerinin çevresinde olduğu gibi, İstanbul’un çevresinde de güzel ve gözalıcı yazlıklar,
köşkler ve köyler kurulmuştu. Boğaziçi’ne hâkim bir durumda bulunan Sarayburnu’nda, şehrin en muh-

beraber 1225 kule olur. Kulelerin bazısı kare, bazısı silindir ve bazısı altıgen şeklindedir. Bayram Paşa, onarım sırasında mimarî zirâ’ üzerinden hesaplanmasını istemiş toplam seksen yedi bin zirâ’ olarak hesap edilmiştir.
O asırda İstanbul o kadar bayındır hale gelmiş ki, kale dışında Silivri’ye ve Karadeniz sahilinde Terkos Kalesi’ne varıncaya kadar bin iki yüz kadar bağlı bahçeli köyler birbirine bitişmişlerdi. İstanbul Kalesi’nin içinde ve
dışında iki bin hâkim görev yapıp aldıkları kararları Kostantin’e sunarlardı. Kostantin’in kırk veziri, kırk patriği ve
yorozu, kırk yestiyar-ı ihtiyarı, kırk moparı vardı ki hepsi hükümet işlerinde yetkileri olup ellerinde işlemeli asalarıyla At Meydanı’ndaki divanhanede Kostantin huzurunda elbağlayıp hizmet ederlerdi.
Bu Kostantin bütün hükümdarları hâkimiyeti altına alıp dünya imparatoluğu kurmaya az kalmıştı. Fakat günlerinin çoğu şehri imar etmekle geçti ve zamanında Meryem Ana ve Kızıl Yumurta gibi resmi günlerde ve her pazar günleri İstanbul duvarlarını kırmızı prakote çuha ile örtüp büyük alayla sakalına inci dizdirip başına İskender
Tacı giyip şehrin içini dolaşırdı ve kapının bekçilerine bahşiş verirdi. Kalenin duvarları üzerine haç ve işlemeli ve
süslü putlar, sancak ve flandıralar astırıp üç yüz altmışaltı yerde trampet, lotoryani, davul ve borular, büyük orglar
ve Yunan çanları çaldırıp şenlikler yapılırdı. Her milletten adamları gelip İstanbul’un güzelliğini seyrederlerdi.
Bu şekillerde ve büyüklükte olan kalenin yirmi yedi kapısının birbirine olan uzaklıkları şöyledir: Yedikule Köşkü deniz kenarındadır. Bu köşkten Yedikule kapısına kadar 1000 adım (700 metre), Yedikule’den Silivrikapı’ya
2010 adım (1400 metre), Topkapı’ya 2900 adım (2000 metre), Edirnekapı’ya 1000 adım (700 metre), Eğrikapı’ya 900
adım (650 metre)dır. Bu altı kapı batıya ve Edirne yönüne bakar. Eyüp Ensari’ye 1000 adım(700 metre), Balat Kapısı’na 700 adım (500 metre), Fenerkapı’ya 600 adım (400 metre), Petro Kapısı’na 600 adım (400 metre), Yenikapı’ya
100 adım (70 metre), Aya Kapısı’na 300 adım (200 metre), Cibali Kapısına 400 adım (280 metre), Unkapanı’na 400
adım (280 metre), Ayazma Kapısı’na 400 adım (280 metre), Hatap Kapısı’na 400 adım (280 metre), Zindankapı’ya
300 adım (200 metre), Balıkpazarı Kapısı’na 400 adım (280 metre), Yeni Cami Kapısı’na 300 adım (200 metre), Şehit
Kapısı’na 300 adım (200 metre)dir. Eyup Ensari’den buraya kadar olan kapılar kuzeye açılır ve deniz kenarındadır.
Topkapı Sarayı’nın dört tarafında olan has kapıların ilki Kireçcibaşı Kapısı, Yalıkapı, Topkapı, Uğrakkapı, İç
Ahırkapısı, Bayezid Han Kapısı, ondan sonra güneye bakan Bab-ı Hümayun, Servi kapısı (Bu kapı tebdile mahsustur), Sultan İbrahim Kapısı (Soğukçeşme dibindedir), bostancılara ve musahiplere mahsus Demirkapı, İçahır Kapısı’ndan dışarıya Ahırkapı’ya kadar iki yüz adım (140 metre), oradan Çatladı’ya 1300 adım (900 metre), oradan
Kumkapı’ya 1200 adım (850 metre), oradan Langa Kapısı’na 1600 adım (1100 metre), oradan Davutpaşa Kapısı’na
1600 adım (1100 metre), oradan Samatya Kapısı’na 800 adım (550 metre), oradan Narlıkapı’ya 1600 adım (1100
metre), oradan Yedikule’ye 2000 adım (1400 metre). (Evliya Çelebi, c. I)
3 Hazreti Davud’un torunlarından ve İsrailoğullarından dört peygamberden biridir. Bu zat Yehova Kralı Juvakim’in hâkimiyeti zamanında çok genç yaşta milattan 606 sene önce Kudüs’ün ele geçirilmesinden sonra esir olarak “Babil” şehrine getirilerek orada Babil hükümdarı Buhtunnasır’ın (Nabuchdonosor) hükümdarlık sarayında
büyümüş ve bu sırada çeşitli ilim dallarında büyük bir başarı göstermiştir. Hazreti Danyal, Buhtunnasr’ın rüyalarını yorumlamak suretiyle Buhtunnasır’ın güvenini kazanarak başmüneccim ve Babil şehrinin hazine emini olmuştur. Zekâ ve ileri görüşlülüğünü özellikle Suzanne aleyhindeki davada göstererek onun suçsuzluğunu ispat etmiştir. Baal kâhinlerinin yalanlarını ortaya çıkarmış ve ziyafet verilen divanhanenin duvarında görünen gizemli üç
kelimenin anlamını Baltazar’a yorumlamış ve açıklamış ve putlara tapmaktan kaçındığı için atıldığı Arslanlar Mağarası’ndan sağ olarak çıkmıştı. Hazret-i İsa’nın yetmiş sene (70 semaine d’annee) haftasından sonra geleceğini ve
dört büyük devlette karışıklıklar çıkacağını ve Yahudilerin dağılacaklarını haber veren Hazret-i Danyal’dır. Keldanistan’da vefat ettiği zannedilirse de gerçeği bilinmiyor.
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teşem binalarından üçü göze çarpardı ki bunlar: Ayasofya, Hipodrom ve İmparatorluk Sarayı idi. Miladî
on ikinci asırda, Bizans Devleti’nin4 başşehri olan İstanbul’a gelen yabancı gezginlerin [4] görüp anlattıkları belki daha çok dikkat çekicidir. Gerçekten de o tarihlerde Bizans’ı ziyaret edenlerin hepsi aynı şeyi
söyleyip bu şehirdeki sarayların, mabetlerin ve diğer hayret veren sanat eserlerinin çokluğundan ve
bunların yapılış tarzındaki güzellik ve ihtişamdan uzunca söz ediyorlar. Bunlar arasında meşhur Arap
coğrafyacılarından İdrîsî5 ile Tudelalı Musevi gezgin Benjamin6 , Villehardouin7 ve şovalye Robert de
Clari İstanbul’u baştanbaşa güzelliklerle süslenmiş bir şehir olarak anlatıyorlar. Bu kişiler İstanbul’un
manevi servet ve ihtişamı, abideleri ve binalarının güzelliği, mabedlerinin ve kutsal miraslarının çokluğu ve çeşitliliği, halkının güzel davranışları, depdebeli tarzları, kibar yürüyüşleri, olağanüstü süs ve icelikleri hususunda kendilerini hayretten alakoyamıyorlar.
Villehardouin’in kendine has ifadesiyle, “Bütün şehirler içinde, İstanbul hükümdarlara yakışır bir
şehir idi…”
Benjamin: “ Bağdat hariç tutulursa, İstanbul’un dünya’da bir benzeri yoktur” dedikten sonra, Ayasofya’nın benzersiz olan gösteriş ve ihtişamını Blacherna Sarayı’nın “değeri hesaplanamaz mücevherleriyle” beraber, tantanasını, altın ve gümüşe, erguvan renkli ve ipek kumaşlara dalmış özel mekânlarını
ki -bu kadar servete boğulmuş evlere başka hiçbir ülkede rastlanılmaz- olağanüstü güzel giyinmiş ve
gerek giyiniş tarzları ve gerek yürüyüşleri bakımından sanki birer imparator çocuğu zannedilen insanlarla dolu sokaklarının rengârenk güzelliğini hayretle anlatıyorlar. İstanbul’u anlatırken Villehardouin’in daima tekrar ettiği [5] “Bu güzel kulelerin, bu servet ve zenginliğe boğulmuş sarayların seyredilmesiyle gözler kamaşır… Bu renkli şehir…” cümleleridir.

Bizans Devleti, özellikle uzun süren hâkimiyet dönemiyle dikkat çeker. Tarih kitapları dikkatli incelenirse, felaketler ve cinayetler zincirinden hainlik ve alçaklıktan başka bir şey görülmez (Tarih ve Coğrafya Lügatı, 1312 (M.
N. Bouillet: Dictionnaire, d’Histoire et de Geografie, Empir d’orient)
5 Ebu Abdullah Muhammed Ahmed eş- Şerif el- İdrîsî (558/1099- 1180). Fas’ta Merakeş hükümdarlık hanedanından İdrisîlerin sülalesindendir. Kurtuba’da coğrafya, astronomi ve tıp öğrenimi görmüştür. Eserleri arasında
İspanya ve Afrika kıtalarına dair yazdığı coğrafya kitapları Batı yazarları tarafından değerli görülerek Arapça’dan
özellikle Fransızca, İspanyolca ve Latince ve Almancaya tercüme edilmiştir.
6 Benjamin de Tudela, Musevi bir hahamdır. Miladî on ikinci asır başlarında Navarre kıtasında bulunan Tudela
beldesinde doğmuş ve 1173’te vefat etmiştir. Her birinin usulü ve adetleri ve törenlerini incelemek için dünyada ne
kadar sinagog varsa hepsini dolaşmıştır. Gördüklerinin ve incelediklerinin sonuçlarını açıklayan İbranice Relation
de ses Voyages adında bir eser yazmıştır. Bu eser 1543’te İstanbul’da basılmıştır. Daha sonra Latinceye tercüme
edilmiştir (1633). Bu eser J. B. Barratier tarafından da Amsterdam’da Fransızca’ya tercüme edilmiştir. On ikinci
asırda meşhur Arap gezginlerinden İbni Batuta’nın İstanbul’u ziyaret ettiği tarihte İstanbul’a gelen Benjamin, bu
güzel şehri anlatırken: “İstanbul’un merkezinde bir tek Yahudi yoktur. Bunların oturdukları yere “Pera” derler”
diyor.
7 Geoffroi de Villehardouin, eski resmi tarih yazıcılarından olup 1168’de Bar-sur-Aube‘de doğmuştur. Şampanya hanedanına mensup Kont Beşinci Thibaut zamanında mareşal olmuştur. 1199 senesindeki Dördüncü Haçlı Seferi’ne katılarak İstanbul’a gelmiş, burada bulunduğu sürece İmparator Dördüncü Alexios ile Haçlılar arasında çoğunlukla tercümanlık görevi yapmıştır. 1204 senesinde İstanbul’un Haçlılar tarafından elegeçirilmesi olayında
bulunmuş, Birinci Boudeon tarafından Romanya Mareşalı olarak tayin edilmiştir. 1206’da Boudeon, Bulgarlara
yenildiği zaman Haçlı ordusunu mutlak bir yenilgiden kurtarmayı başarmıştır. 1213 senesinde Teselya’da vefat
etmiştir. Eski Fransız diliyle İstanbul’un Fethi veya İstanbul İmparatorları Boudeon ile Henri’nin Vakayinamesi
adıyla bir eser yazmıştır. 1198’den 1207 yılına kadar olan olaylardan söz eden bu eseri, açıklamalar ve bir de sözlük
ile zamanımız Fransızcasına tercümesiyle birlikte Du Cange tarafından 1657’de bastırılmıştır.
4
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Sözün özü, Orta çağda Bizans benzersiz bir servet ve zenginlik, akıllara hayret veren medeniyet
eserleriyle parıltılar saçan altın bir ışık içerisinde dünyada biricik memleket gibi hayal edilirdi. Gerçekten de o tarihlerde her kim Bizans’ı ziyaret etmiş ise, buraya yaklaştıklarında heyecanla karışık bir şaşkınlık ve hayranlık denizinde boğulduklarını söylemişlerdir.
Miladî 1204 yılında, Haçlılar İstanbul önüne geldikleri zaman her şeyden evvel yüksek surlar, şehri
çepeçevre kuşatan güzel ve sağlam burç ve hisarlar, yüksek ve muhteşem saraylar ve inanılamayacak
kadar yüksek kiliseler hayret ve kıskançlıklarını artırmıştı.…
Fakat bu binalardan başka dikkate değer daha pek çok eserler ve abideler de vardı: Bunlar arasında
hamamlar, resmi daireler, hastaneler, kütüphaneler, üniversiteler, kışla veya hapishane olarak kullanılan
sağlam köşkler8, revaklarla süslü meydanlar, zafer takları, sütunlar, heykeller de özellikle dikkat çekici
ve seyredilmeye değerdi. Seyredenlere hayret veren bu eserler ve binalar İstanbul’u dünyanın gözünde
eşsiz bir şehir olarak gösteriyordu.
Bu binalar, bazen bir veya iki katlı, üstleri taraçalarla süslü, çoğu ahşap evler arasında ve dar sokaklar içerisinde ve bazen de birtakım ticaret sahiplerinin oturdukları kemerli dükkânların yapıldığı zeminleri taş döşemeli geniş sokaklarda bulunurdu. Kostantiniyye bir aralık uğradığı duraklamaya rağmen,
yine doğunun en büyük, en güzel ve seçkin bir şehriydi. Miladî on beşinci asır başlarında, bu gönül rahatlatan şehri ziyaret eden gezginler, burada gördükleri eserler ve abidelerin çokluğu ve güzelliğinden
dolayı hayretlerini gizliyemiyorlar…
İspanyalı Cilavijo bu güzellikler şehrinde üç binden fazla kilise ve mabet olduğunu söylüyor. İçerisine sanki koca bir beldeyi yerleştirmek mümkün olan geniş caddelerin ortalarında bulunan geniş manastırlar özellikle dikkatleri çekmişti… Bu dinî mekânlar ile harap olmaya yüz tutan diğer birçok eserleri
ve abideleri, sarayları, konakları, köşkleri, manastır ve kiliseleri de belirtiyor. Büyük mahalleler arasında
tarlalar, bağlar, bahçeler, yeşillikler vardı. Hatta İstanbul’un bu durumundan dolayı o zamanın Fransız
gezgincilerinden biri: “Bu şehir, köy olmak üzere mi kurulmuş, burada doludan fazla boşluk var.” diyor
ki, binaları ve kuruluşları çevreleyen bağ ve bahçelerin geniş olduğundan kinayedir.
On dördüncü ve on beşinci asırlardaki Bizanslılar ile öncekiler arasında sosyal ve ahlaki bazı farklar
vardı. [6] Bir taraftan felaketler, diğer taraftan işlenen çeşitli hatalar ve gözle görülen ahlakî ve sosyal
eksikliklerin tabii sonucu olarak imparatorların debdebe ve ihtişamı azalmaya başlamıştı. Her milletin
tarihinde görülen ve tekrarlanan bu durum Bizans’ın debdebe ve ihtişamına son verdi. Her şeyde bir
değişiklik hissedildiği gibi hayatın genel akışında ve eğilimlerinde bir değişiklik görülüyordu. Bu durumun sonucu olarak Bizans’ın o muhteşem ve kibar genel görünümü başka bir durumdaydı. Asırlarca
yaşamış gelenekler değişiyor, fakat milletin artan gücünü idare eden ilkeler korunuyor, toprakları kanlarıyla alan ve koruyan eskiler hakkında derin saygı besleniyordu. Çalışma hayatının her safhasında kendi
gösteren değişiklikler, yaşam tarzını da etkilemeye başladı. Çeşitli sosyal sınıfların giydikleri elbiseler
sadeleştirildi, evlerin dış görünümleri bile değişti. İrfan ve medeniyetle kuşatılıp vatan sevgisi ve kahramanlık duygusuyla süslenen şehir sakinleri, aralarına sokulan yabancı unsurların etkileriyle eski sade-

Ayvansaray’ın yukarısında İvaz Efendi Camii’nin avlusu altında bulunan meşhur Anemas Hapishanesi hepsinden çok dikkat çekici ve korkutucudur.
8
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liğini kaybetti. Tarihine, mazisine bağlı olan bu şehir, garip bir milletler karışımı haline geldi. Bundan
dolayı çeşitli emellerin, fikirlerin çatışmasıyla, yüce emeller kaybolmaya başladı. Vatan sevgisinin zayıflamasıyla fertler arasındaki bağ gevşedi ve insanları sanki aralarında bağsız, bilinçsiz bir kitle durumuna
geldiler ki, bir memleketin yegâne talihsizlik sebebi olan bu durum, etkilerini İstanbul’un fethinde açıkca gösterdi. Özetle, İstanbul boşaldı. Şehri çevreleyen surların etrafı Osmanlı Türklerinin kahramanca
saldırılarına karşı şehri savunan halkın nüfus ve yoğunluğuna göre artık geniş gelmeye başladı. Diğer
bir deyişle İstanbul şehri eski nüfus yoğunluğunu ve üstünlüğünü kaybetti. [7]
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Bizanslıların ve Osmanlı Türklerinin meydana getirdikleri medeniyet eserlerini bölümlere ayırarak
anlatmaya başlamadan, bu eserlerden bugün mevcut ve ayakta kalanların veya zamanla tamamen veya
kısmen ortadan kalkanların bulundukları yerlerin ve bölgelerin genel planını, o tarihte mevcut olup çoğu bugün dahi gelip geçmeye açık sokak ve caddelerin durumlarını gözden geçirmek, ileride verilecek
tamamlayıcı açıklamalar için bir rehber vazifesini görecektir. Bunun için İstanbul’un bizden önceki dönemlerine ait ihtişamı hakkında genel bir fikir elde etmek üzere şehrin merkezindeki sokaklarla binaların genel durumunu gözden geçirmeyi uygun buldum. Çünkü İstanbul’un genel durumu gereği kadar
anlaşılmadıkça yapıları ve kuruluşları hakkında açık bir fikir edinilmesi okuyucular için zor olur.
Bu kadar açıklamada bir diğer amaç daha takip ediyorum ki, o da eserler ve binalar bakımından bu
kadar zengin bir şehirde Osmanlı Türklerinin eline bazı istisnalarla büyük bir harabe hâlinde geçmeden
önce çeşitli zamanlardaki değişikliklerde ve Latin istilasında ne kadar büyük ve üzücü tahriplere uğradığını yabancı belgeler ile ispat etmeye bir giriş oluşturması içindir.
İstanbul’un topoğrafi durumuna dair önemli incelemelerde bulunan Doktor Mortdmann İstanbul’un Topoğrafik Taslağı9 adlı eserinde belirttiği üzere, incelemede kolaylık sağlayan nokta, “Mesi
(Orta yol)” denilen şehrin en önemli caddesinin, genel büyük meydanları birbirine ne şekilde bağladığı
ve Kayserlik Büyük Sarayı’ndan ve Ayasofya mabedinden itibaren, şehrin oturduğu yedi tepenin zirvelerini ne şekilde takip ettiğinin incelenmesidir. Bundan dolayı, Osmanlı fethinden beri birçok doğal afetlerden, olaylardan ve değişikliklerden dolayı İstanbul’un topoğrafi durumu çok fazla değişmiş olduğundan, bu değişimin derecesini anlamak için şehrimizin eski durumunu bilmek gerekir. Bu arazi ile
ilgili değişikliklerin en yeni ve belirgin şeklini düşünerek Aksaray Yangını’ndan10 önce Laleli’den itiba-

Esquisse Topoğraphque de Constantinople.
Laleli Civarındaki Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin arka taraflarında doldurulan arazinin ortalama yüksekliğinin 6,5 metre olduğunu ölçerek anladım. Büyük Aksaray Yangını: Miraç Kandili Gecesi (cuma günü) 10 Temmuz 1327. Yanan yerlerin yüz ölçümü 430,500 metre karedir.
9

10
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ren Langa ve Yenikapı’ya doğru arazi eskiden dik bir yokuş iken yangından sonra bu durum [8] düzeltilmiştir. Zemin, Yenikapı yönüne doğru yerine göre dört beş arşın, belki daha fazla yükseltilerek eski
dik yokuş kısmen giderilmiştir. Yagından korunan Langa, Yenikapı, Çobançavuş ve Nişancı semtleri
yukarıya göre çok çukurda kalmıştır ki, Kumkapı tarafındaki meşhur Musalla veya Ferhad Paşa Medresesi11, Koska semtinin aşağısında Havuzlu Hamam yakınlarında bulunan Çobançavuş Camii12 bu arazi-

Kitabımızın birinci cildinde anlatıldığı üzere Musalla Medresesi’ni Sinan Paşa’nın çalışmalarıyla Eyüp Sultan
civarındaki çiftliğinde saklandığı halde yakalanıp Yedikule Zindanlarında idam edilen (1004) Sadrazam Ferhad
Paşa yaptırmıştır. Hadikatü’l- Cevami’de belirtildiği üzere bu zat yeniçeri ağası iken gördüğü bir rüyaya Şeyh
Ramazan Halvetî halifelerinden Şeyh Mamud Efendi’nin Ferhad Ağa’ya: “Padişahın damadı ve sadrazam olacaksın!” diye müjde ile yorumlaması üzerine yaptırmıştı. Rüya gerçekleştiği takdirde de şeyh için bir mescit yapılmasını söz vermiş ve gerçekten sadrazamlığı zamanında sözünü yerine getimiştir.
Şeyh Mahmud Efendi, “Va’z” kelimesinin ebced hesabiyle karşılığı olan 976 yılında vefat ederek mescidin sol
yanındaki hazırlanan mezara defnedilmiştir. Kabri hâlâ duruyor. Fakat benzerleri gibi terkedilmiş haldedir. Ferhad
Paşa, Arnavut’tur. Türbesi Eyüp Sultan’da, Sultan Mehmed Reşad’ın yaptırdığı Reşadiye Mektebi’nin karşısında
ve dörtyol ağzında ve köşededir. Türbe Mimar Sinan’ın eseridir. Çok muhteşem olmakla beraber bakımsızdır. Bu
sebepten harap ve terkedilmiş durumdadır. Paşa’nın sandukası da çürümek üzeredir. Başlığı dolap içerisinde topraklara karışmış durumdadır.
12 Çobançavuş Camii, Koska’da Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi’nin arka tarafında, Havuzlu Hamam yakınındadır. Yaptıran Çavuşbaşı Süleyman Ağa’dır. Kendisi de caminin sağ tarafında parmaklıklı duvar önünde yatmaktadır. Caminin avlusunda ve sol tarafında ahşap bir medresesi vardır. Aslında bu caminin mahallesi yokken Sultan
Üçüncü Ahmed devri sonlarında, etrafındaki mahallelerden evler alınıp buraya taşınmış ve bu şekilde mahalle
meydana gelmiştir.
Bir taraftan Koska’dan, diğer taraftan Laleli karşısındaki Bodrum veya Mesih Paşa Camii önünden gelen sokak,
yerine göre üç, dört metre kadar yükseltildiğinden bu camii günün birinde nerdeyse çatısına kadar toprak altında
kalarak yok olacaktır. Yangından sonra yol düzenlemesinin uğursuz sonuçlarından biri de budur…
Çobançavuş Camii ahşap tavanlı, bir sıra kesme-yontma taş, bir sıra tuğla ile yapılmış eski zaman işi bir mesciddir.
Kabristanında yatan kişiler:
Sağ taraf cephesiyle mihrap yönünü çevreleyen kabristanında aşağıda belirtilen değerli kişilerin kabirleri bulunmaktadır. Tarihin kaynaklarından biri de yazılı eserler olduğuna göre günün birinde benzerleri gibi, yok edilmesi kesin görülen bu kabristanda olanları çocuklarımız ve torunlarımız, hafızasına yerleştirmek üzere teker teker
yazıyorum:
Önce camiden içeri girerken sağda parmaklığın önünde Süleyman Ağa yatmaktadır. Mezar taşında: “Küllün
men aleyhâ fân—Cennet-mekân Firdevs-i aşiyan Gâzi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri’nin Serçavuşu, sahibu’l-hayrat ve’l-hasenat ve rağıbu’l-cennet ve’d-derecat iş bu camii ve medrese bânisi merhum Süleyman Ağa ruhuna fatiha ihsân”
Bu zatın mezarı, mükemmel mermer sandukalıdır. Baş ve ayak taşları kalın ve işlemesizdir. Burası vaktiyle de
bir yangından etkilendiği, ayak taşının fazlaca zarar görmesinden anlaşılıyor. Baş taşı ayak taşına göre başka şekilde olup mermer sandukasıyla uygun ve ahenkli bir kısım oluşturmuyor. Görünüşe bakılarsa, bu sonradan yapılmıştır. Kitabesi oyma ve kazıma şeklinde olmayıp yaldızla yazılmıştır. Kabrinin başında kandil yakılır. Anlaşılan
mahalleliler büyük zat olduğuna inanmaktadır. Mezar sandığının ayak taşına, geçici olarak küçük bir taş oturtulmuştur ki kitabesi şudur: “Elbakî Hüvallah, küllü nefsin zâikatü’l-mevt: Sahibü’l-hayrât ve’l-hasenât merhum ve
mağfur Çavuşbaşı İsmail Ağa’nın ruhiçün… Sene: 1225”. Diğerlerine göre ufak bir taş olan bu mezar taşını diğer
taşlardan ayıran, taşın serpuşununun olmamasıdır. Yukarı kısmı üçgen şeklindedir. Bu zatın da çavuşbaşılardan
biri olduğu anlaşılıyor. Süleyman Ağa’nın yanında, “Hüve’l-baki: İlahi varıcak dar-ı bekaya –şefi ola Muhammed.
Recai Efendi merhumun mehterbaşısı İsmail ibni Ali ibni Mustafa’ya ruhuna fatiha: 13 Muharrem 1208.
Bu Recai Efendi, memleketinde Halil Ağa adıyla bilinirmiş. Amasya’ya bağlı olup atalarımın doğum yeri olan
Mecitözü’ne bağlı Elvan Çelebi’dir. Memleketinde iken babası bir vakfın mütevellisiymiş. Mirascı olmasından dolayı vakfın yönetimi amcası oğluna geçmesi gerekirmiş. Halil Ağa yönetimi üzerine almak düşüncesiyle amcaoğlunu öldürtmüştür. Bu cinayet üzerine Halil Ağa, memleketini terk ederek Kütahya’ya yerleşmiş ve burada bir
süre Mehmet Ağa adıyla yaşamıştır. Halil Ağa’nın Kütahya’da olduğu memleketi tarafından duyulması üzerine
oradan İstanbul’a geçmiştir. Halil Ağa İstanbul’da bazı ileri gelenlere bunlardan, Süleyman Feyzi Paşa’ya, sonra
11
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Lala Mahmud Bey’e bağlanarak Sadaret Mektubu Kalemi’ne geçmiştir. Sonra Maâdin Valisi Ziya Yusuf Paşa’ya
divan kâtibi olup zengin olmuştur.
Paşası sadrazam olunca Mehmet Efendi de kalyonlar kâtipliğine tayin edilmiştir. H. 1213’te Mısır Seferi başlarında Mektubi Baş Halifesi ve bir müddet sonra Sadık Efendi vefat edince sadrazam mektupcusu oldu. H. 1216’da
şıkk-ı evvel defterdarı, H. Rebiülahir 1218’de Mısır Defterdarı olduğundan Mısır’ın fethinde eline çok miktarda
mal geçti. Bir ara görevden atıldıysa da tekrar tayin edildi. H. 1218’de Mısır’da öldürülerek malına devlet tarafından el konulmuştur. “Kâtili öldürülmekle müjdeleyiniz” anlayışına göre Cenabıhakk’ın adaleti masum ve şehit
amcasıoğlunun intikamını almıştır. Mehmed Efendi, İstanbul’da Cerrahpaşa Medresesinde öğrenim görmüştür.
Burada iken “Recai” lakabıyla şöhretli olmuştur. Amasya Tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin Efendi kardeşimiz,
Mehmed Efendinin el konulan mallarına dair tutulan defterin Ayasofya’da bulunan evrak ve vakıf belgesi arasında
görmüş, okumuştur. Eski Maarif Meclisi üyesi merhum Süreyya Bey’in Sicil-i Osmanî’sinde, adı geçen Recaî
Efendi’nin Kütahyalı olduğu yazılıyorsa da yanlıştır. Aslında kendisi Elvan Çelebili’dir. Sonradan Kütahya’ya
kaçıp sığınmıştır.
Bu yanında: Kethüda-yı teberdârân-ı sarây-ı atik merhum el-Hac Hüseyin Ağa ruhuna… 1146”
Bunun yanında: “Dergâh-ı âli gediklilerinden Urfalı el-Hac Mehmed Ağa’nın ruhuna…1177.”
Civarında: “Merhum ve mağfur Kâtip Ali Efendi ruhuna… 1127
Yanındaki mezarda: “Hüve’l-Hallaku’l-Bakî” ve aşağıdaki kitabe okunuyor:
Hacı İsmâil Ağa kıldı vefât
Fatiha arz eyle rûhiçün hemân
Âlem içre kârı haffâflık idi
Terk-i kesb ü kâr edip oldu revân
Bir müsin zât-ı şerif ü pâk idi
Dem-be-dem etsin karîn-i mağfiret
Kendi ihsanıyla Rabb-i Müste’ân
Böyle tarih-i mücevher bir gelir
Meskeni İsmail Ağa ‘nın cinân
Ruhiyçün rızaen lillah fatihan -22 Zilkade 1224.Yanında: “Hüve’l-bâkî hâcegân-ı dîvân-ı hümâyûndan ve mektûbî sadr-ı alî hulefasından Mehmed Nûreddin
Efendi, 7 Ramazan 1224.”
Bunun yakınında: “Hüve’l-bâkî lâ ilâhe illallah. Tarikatı- aliyy-i Kadiriye meşayıh-ı kiramından Bozcaadalı Halil Paşazade vedâ-ı âlem-i fânî eden merhum ve mağfûr el-muhtaç ilâ rahmetihi Rabbihi’l-ğafûr Hasan Zühdü
Efendi rahmetu’llahi aleyhi’l-Bârî, 1277.”
Hatırlatma: Üsküdar’da Karacaahmed Türbesi’nin karşısındaki mescitten yüz adım gidildiğinde sağdaki birinci
sokağın, köşesinde: “Merhum ve mağfur Hoca Mikâil ibni Mahmud Şirvânî, sene, 1941?” adında bir kişinin mükemmel bir mezar sandukasına rastlanılıyor. Bu köşeyi dönünce Selimiye’ye giden bir yol vardır. Bu yolun sağ
tarafındaki set üzerinde olan: Es-Seyyid Kürt Ali Paşa’nın kavuklu mezarına rastlanır. (10 Cemaziyelevvel 1213).
Kütahya’nın şehre küstü Mahallesi’ndeki Ali Paşa Camii’sini ve Medrese’sini Ali Paşa yaptırmıştır. Ali Paşa Anadolu Valisi’ydi. Bu camii’nin içerisi Kütahya’nın en güzel çinileriyle süslenmiştir. Selimiye’ye doğru dört arşın
uzaklakta: Şehit mağfur Karahisar Valisi Bozcaadalı Halil Paşa medfun bulunmaktadır (8 Cemaziyelevvel 1218).
Halil Paşazade Hasan Zühdü Efendi’nin yanıda: “Çobançavuş Camii İmamı merhum seyyid Osman Efendi…
1181.”
Yakınında: “El-Hac Yusuf Paşa hazinedarı ve Yasin Ağa’nın kayını ilâ rahmeti Rabbihi’l-Ğafûr Hüseyin bin
Mehmet Ağa (1220).
Yanında, baş ve ayak taşları düzgün çerçeveli mezardır: “Çobançavuş Cami-i şerifi imamı Tarikat-ı aliye-i Kâdiriye meşayıhından postnişini Hafız Mehmet Zühdü Efendi’nin ruhiyçün. (8 Zilka’de 1310 Çarşamba).
Yanında: “Hâlen devletli Valide Sultan Efendimiz’in küthüdaları devletlü Yusuf Ağa’nın kardeşi Mustafa
Ağa’nın oğlu merhum Mehmet Râşid Bey ruhiyçün…(1214)
Hatırlatma: Yusuf Ağa Sultan Üçüncü Selim’in annesi Mihrişah Sultan’ın kethüdası olup Bursa’da katledilmiştir. (17 Rebiülevvel 1222). Üniversite binasının olduğu yerde Yusuf Ağa’nın konağı vardı. Yusuf Ağa’nın aile fertleri, Topkapı’dan Malatya Hastahanesi’ne giden caddenin solunda ayrıca yüksek bir küçük mezarlıkta medfundurlar. Eşi de Vefa Kabristanı’nda arka tarafta medfundur. Ortaköy’de Defterdarburnu’nda Eski Bahriye Nazırı Boz~ 16 ~
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caadalı Hasan Paşa’nın yalısının yerinde Yusuf Ağa’nın torunlarından ve sadaret ileri gelenlerinden Ömer Ağazade Tevfik Bey yalısı vardı. Tevfik Bey Eyüp’te Bostan İskelesi Caddesi’nde medfundur.
Yanında, başında, Sultan İkinci Mahmud zamanı ileri gelenlerinin giydikleri uzun ve kalın püsküllü Tunus fesi
bulunan: “Divan-ı De’âvî Nazırı kesedarı hâcegân-ı Divan-ı hümayundan ve dâhiliye kalemi hulefasından esSeyyid Ömer Sırrı Efendi’nin ruhiyçün rızaen lillâh (2 Rebiülahir 1257. Ketebehu Seyyid el-Hac Mustafa.)”
Yanında: Kesralı kethüdası eski matbah emini el-Hac Mehmed Efendizade merhum ve mağfûr ve’l-muhtac ila
Rabbihi’l-Ğafûr Ahmed Efendi ruhuna… Cemaziyelevvel 1208.”
Yanında: “Esma Sultan kethüdası Çelebi Efendi’nin hazinedârı Halil Ağa’nın zevcesi merhume ve mağfûre elMuhtaç ilâ rahmeti Rabbihi’l-Ğafûr Aişe Hatun…1 Zilkade 1192.”
Hatırlatma: Esma Sultan kethüdası el-Hac Çelebi Mehmed Efendi (15 Zilhicce 1214) Karacaahmet Kabristanı’ndaki şehitliğin karşısında, Miskinler Caddesiyle Selimiye Caddesi arasındaki sofa üzerinde medfundur. Baş ve
ayak taşları gayet kalın ve mükemmeldir. Başında, Divan-ı hümayun hocalarına mahsus mükemmel kafesi sarıklı
büyük bir kavuk vardır. Ayak taşının ön yüzünde tabaklar içinde armut ve nar resimleri, yan yüzlerinde ise süslü
ve ilgi çekici şekilli saksılar içinde çiçekler işlenmiştir. Taş işleme sanatının önemli bir örneğidir. Kitabesi aynen
şöyledir:
Acep kim rahm-ı mâderde
Temekkün ettiği gibi
İki kardeş bir yerde
Münevver-i şems ü mâh gibi
Sâbıkan rikab-ı hümayûn ve merhume Esma Sultan kethüdâsı merhum ve mağfur el-muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-Ğafûr el-Hac Çelebi Mehmed Efendi ruhiyçün el-fatiha 15 Zilhicce 1214.”
Bu mezarın yanındaki kabrin baş taşı yoktur. Araştırdığıma göre bunu, on beş yirmi sene evvel bazı ecnebiler
çalmışlar. Ayak taşının, aynen Mehmet Çelebi Efendi’nin taşları gibi mükemmel ve süslü olmasına ve Çelebi’nin
taşında “İki kardeş bir yerde” denildiğine göre bu mezarın Çelebi Mehmed Efendi’nin kardeşi olduğu anlaşılıyor.
Çobançavuş Camii’nin kıble yönüne rastlayan kabristanda da:
Büyük Ayasofya’nın eski mütevellisi İbrahim Efendizade hattat Âbid Mehmed Efendi medfundur (1138). Bu zatın ayak ucuna rastlayan yerde de çocuğuyla bereber bir loğusa medfundur ki, taşında: “İllet-i ishal vaz’-ı ihmâl ile
iki baştan şehide olup annesiyle mâsumesi bir kabirde medfûne olan mağfure ve mağfûrun lehümâ Hanife ve Hatice ruhlariyçün…1175” diye yazılıdır.
Anlaşılan ishal hastalığına tutulmuşken doğum yapmasının da etkisiyle vefat eden bu kadının taşı, yarısına kadar toprağa gömülmüş olduğundan kitabesinin tamanını okuyabilmek için bugün içinde birtakım göçmen ve yangınzede yerleştirilen cami sakinlerinden bir fakir çocuk vasıtasıyla temin edebildiğim bir keserle toprağı kazarak
kitabenin tamamını yazmayı başardım.
Adı geçen hattat Âbid Efendi’nin mezarı yanında tamamı toprağa gömülmüş, baş ve ayak taşları kırılmış, geometrik şekillerden oluşan süslümelerle işlemiş dört mermer sanduka daha var ise ede tamamiyle toprak altında
olduklarından incelenmesi mümkün olmadı. (8 Şubat 1338).
Çobançavuş Camii civarında Kâtip Sinan Camii adıyla bir eski mabedimiz daha vardır ki burayı önce Kâtip Sinan Efendi yaptırmış ve sonradan 1150 yılında Rakım Mehmed Paşa adında bir hayır sahibi bir kemer ekleyerek
tamir ettirmiş ve minber koydurmuştur. Cami aslında kubbelidir. Bu mescidin bugün civarında bulunan çeşme,
Sadrazam Daltaban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış ve sarayı da mescidin karşısında bulunmuş olduğundan
mescid de Daltaban Mescidi adıyla tanınmıştı. Hâlbuki Mustafa Paşa’nın bu mescidle bir ilgisi yoktur. Zamanla
Mustafa Paşa Sarayı’na, defterdar ve sonra Mısır ve Cidde valisi olan Rakım Paşa el koymuş ve yaptığım araştırmaya göre, bir kâgir kubbe ekleyerek genişletmiştir. “Mevt-i Rakım Paşa (1183).” sözcükleri ölümüne düşürülen
tarihtir.
Babası, Bozoğlan Defterdar İbrahim Efendi İsacık’ta vefat etmiştir (1159). Daltaban Mustafa Paşa, kapıcılar kethüdalığında (1095), cebecibaşı ve yeniçeri ağalığında (1103), iki tuğ ile Babadağı muhafızlığında bulunmuştur.
Anadolu Eyaleti’nde (1108) ve Diyarbakır’dayken hakkında olan şikayetden dolayı cezaya çarptırılmış iken Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin aracı olmasıyla Bosna yakınlarında Bercinal köyüne sürülmüş ve vezirliği de alınmıştı
(1109). Sonra affedilerek Rakka Eyaleti Valisi ve bir yıl sonra da Bağdat Valisi olmuştur. Ertesi yıl serasker tayin
edilerek o tarafa gitmiş ve Basra’nın kurtarılması sırasında Diyale Nehri’nin tamiri ve eski yatağına akıtılması işinde büyük hizmetleri geçmiştir. Bu hizmetlerine mükâfat olarak 1113’te Anadolu valisi, 1114’te sadrazam olmuştur.
Mustafa Paşa, devlet işlerinin inceliklerini bilmediğinden kadınların örtülerini genişletmek, Hristiyan ve Yahudi
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nin uzaması [9] durumunda tamamen toprak altında kalacaktır. Doldurulan arazi ile yangından korunan Yenikapı ve Kumkapı [10] semtleri arasında yukarıda denildiği gibi, dört beş arşınlık uçurum vardır. Bu çukur yerlerle [11] yukarı kısmın ayni seviyeye gelmesi asırlara bağlı bir durumdur. Bundan dolayı eski Belediye Başkanı Cemil Paşa zamanında yapılan [12] bu garip yol düzenlemesi, şehrin Marmara’ya bakan güzel, sağlıklı ve gelişmeye uygun bölgesini bu şekilde ikiye ayırmış ve bu semtlerdeki pek
çok eserler ve dinî binaların yok olması sonucunu doğurmuştur. [13] Birinci ciltte, özellikle bölgeler konusundabu binalardan önemli olanlarını ayrı ayrı belirtmiştik.
Bizans topoğrafyasının bu kısmı için ihtiyaca cevap verecek başlıca başvuru kaynağı ilk önce Kitabü’l- Merasim’dir. Bu kitapta, kayserlerin büyük dini ve milli törenlerine veya şehre tantana ve gösterişle girişlerine ait ayrıntıların ve anlatılanların hepsini buluruz.
Kitabü’l-Merasim’in yazarı, Bizans kayserlerinden olan tanınmış tarihçi Constantin le Porphirogenete, bu gibi merasim ve alaylarda kayserlerin çeşitli guruplar tarafından nerelerde, hangi durumlarda
alkışlandıklarını çok dikkatli bir şekilde anlatıyor. İkinci olarak Patria da binaları ve şehrin kurumlarını
anlatırken izlediği sırayı da dikkate almamız gerekir.
Göze çarpacak derecede konu dışındakiler bir tarafa bırakılırsa bu yazarın, şehri üç hat üzerinde,
çok düzgün bir şekilde gezdiği eserinin incelenmesinden anlaşılıyor.
Son olarak Antoine De Novgorod’un da İstanbul’un mabetlerini sayarken, bunların topoğrafya durumlarının tabii gereklerinden olarak bazı sıra ve düzene dikkat etmiş olduğunu da hatırdan çıkarmayalım. [14]
Eski Bizans hakkında belki, biricik önemli tarihi kaynak olan adı geçen Kitabü’l-Merasim’de aşağıdaki yerler belirtilmiş ve listesi yapılmıştır.
Ayasofya ile Sultan Ahmed Camii arasında ve çevresinde yapılmış olan Kayserlik Büyük Sarayı’ndan şimdiki Çemberlitaş’a kadar olan yol boyunca sıra ile aşağıda belirtilen yerler vardı.
1.Tunç Parmaklık (Sarayın önündeydi) Büyük Saray’ın girişi
2. Ahileps, Mütalaa Kapısı

elbiselerini değiştimek gibi birtakım küçük ve önemsiz işlerle meşgul olmuştur. Ayrıca, halka sert davrandığından
ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi’yi görevinden attırmak için Tatar’ı kışkırtmak gibi bir fesat çıkaracağı işitildiğinden Edirne’de Kapıarası’na hapsedilmiş ve mallarına devlet tarafından el konulmuş ve kendi de öldürülmüştür.
Edirne’de Sırık Meydanı’nda medfundur (1114). Yerine Rami Mehmet Paşa vezir olmuştur. Camiin kapısı üzerindeki kitabede şu satırlar yazılıdır:
Bi-hamdillah ki ma’mûr oldu bu ra’nâ ibâdetgâh
Mürûr- vakitle olmuş iken her cânibi berbâd
Olup âlî himem Rakım Efendi vâkıf-ı sânî
Muammer ola kim Kâtip Sinân’ın ruhun etti şâd
Salâta cem olan huzzârdan budur temennâmız
Bu sahib-i hayride hayır ile bir kez eylesünler yâd
Bu cami’ hasbeten lillah bünyâd olduğu demde
Du tarihe muvaffak oldu fenni hâme-i üstâd
Kabûlü ile mesrûr eyle yâ Rab iki âlemde
Bu vâlâ ma’bedi Rakım Efendi etti çün âbâ ---1150-~ 18 ~
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3. Augusteon
4. Milion
5. St. Jean Theologos
6. Lausus’un yanındaki Embolos
7. Pretorium
8. Andi Forum (Forum Kostantin’in karşısındaydı)13
9. Forum Kostantin (Çemberlitaş)

Forum Kostantin’den Philadelphium (Direklerarası)’a kadar şunlar vardı:
1. Macros Embolos
2. Artopolia (Çemberlitaş ile Bayezid arasındaki alan: Atik Ali Paşa, Sedefçiler Çarşısı, Okçularbaşı)
3.Taurus
4. Diaconisis Panaia Kilisesi (Şimdiki Kalender Camii)
5. Modius
6. Philadelphium (Şehzadebaşı, Direklerarası)
Philadelphium’dan Havariyyun Kilisesi’nin bulunduğu yer olan Fatih Meydanı’na kadar olan bölgede imparator, Philadelphium’dan gelince, Havariyun Kilisesi’ne gitmek için şu yerlerden geçerdi:
[15] 1. Ste. Euphemie (Eski Saraçhane)
2. St. Polyeucte14
3. St. Christophoros
4. Mermer Arslanlar
5. St Apotres (Fatih Meydanı)

Çemberlitaş’ın karşısında kemerli, kubbeli büyük bir han vardı ki Elçi Hanı diye bilinirdi. Kitabımızın birinci
cildinde verdiğimiz bilgilerden anlaşıldığı üzere, İstanbul’da Latinlerin Tarihi adlı eserin yayımlanması sırasında
(1894) Elçi Hanı harap bir haldeymiş. Doktor Mortdmann’ın söylediğine göre, St. Maria adlı Venedik Kilisesi’nin
çok yakınında bulunan St. Marc bandırasını taşıyan Venedik Balyozu’nun sarayı, Çemberlitaş’ın bulunduğu Forum Kostantin’deymiş. Bu anlatılanlara bakılacak olursa Elçi Hanı dediğimiz büyük han Venedik Balyozu’nun
sarayı olacak. St. Marc Venedik Cumhuriyeti’nin koruyucusu kabul edilirdi. Bu cumhuriyetin bandırasında bir
arslan resmi bulunup bu arslanın önünde sayfaları açılmış İncil’de “Pax Tibi Marce” yani (esselamu aleyke Ya
Makro) cümlesi yazılıdır. Çocukluğumuzda Elçi Hanı’nda Ramazan geceleri Karagöz oynatılırdı.
14 Çok dua eden anlamına gelen Ayos Poliefaktos Romalı olup siyasi bir topluluğun başkanıydı. Miladî 259 yılında Van taraflarında öldürülmüştür. 13 Şubat’ta adına yortu yapılır.
13
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Philadelphium’dan Balıklı Saray ve Kilisesi’ne (Ste. Vierge- Pege) kadar yol boyunca da şu yerler
vardır:
1. Philadelphium
2. Amastrianon (Şehzade Meydanı’dır)
3. Bovis (Aksaray)
4. Mesi Xerolophus (Haseki’den öteye kuru, çıplak tepe)
5. Birinci Tak, Xirolopho
6. Ayos Callinikos Mabedi (mescid)
7. Monita (Darphane)
8. Eksokinion (Altı Mermer Semti)
9. Triodos (Üçyol ağzı) Burada havarilerden Onisimos’un bir mabedi varmış.
10. Sağ kola dönünce: St. Jeapues le Perse (Acemli Yakup Mabedi), Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin
yeri olarak gösteriliyor.
11. St. Mocius (Deniz Abdal Camii’nin bulunduğu yer)
12. Suyolu (Burada yerden su çıkardı)
13. Embolos. Burada bir sütun vardı. Buraya Sigma denilirdi ki Silivri Kapısı yakınlarındaki Üçüncü
Askeri Kapısı burasıydı. Kitabımızın birinci cildinin “Kapılar” bölümünde belirtildiği üzere, İkinci Askeri Kapı olan Belgrad Kapası’nın köşesinden itibaren bu Üçüncü Askeri Kapı’ya kadar surlar düzgün bir
hat üzerinde uzanırken buradan içeri kıvrılarak Bizans harflerindeki sigma harfinin şeklini alır.15 İşte bu
şeklinden dolayı buraya “Sigma” demişlerdir. Harem Ağası Chrisaphios, Kayser İkinci Theodosius’un
heykelini buraya diktirmişti.
[16] 14. Zoodochos Pighi (Balıklı denilen yerdir.)

Yukarıda belirtilen binalar ve yerleri gösterilen numara ve sırasındaydı. O tarihte başlıca sokak ve
caddelerin uzanışlarından söz edelim:
Biri St. Mocius Kilisesi’ne ve Silivrikapı’ya yükselen, diğeri de güneye doğru Sulu Manastır (Periblepte)ve S.t Jean Studii (Mirahur Camii) Kiliseleri’ne ve Yaldızlıkapı denilen Yedikule Kapısı tarafına
inen yol, St. Onesime mabedinin bulunduğu üç yol ağzından ayrılırdı. Buradaki “yükselen”, “inen” deyimlerinden anlaşıldığı üzere, bu iki yolun biri, yukarı, diğeri yokuş aşağı uzanırdı.

15 Bu bölgenin iç tarafında, Silivrikapı’nın hizasında vaktiyle St Anne adına bir Kilise vardı. Bu kilisenin yerinde
veya yanında bulunan büyük bir camimiz vardı. Yaptıran Kanuni Süleyman zamanında enderundan üç tuğ ile
çıkan Hadım İbrahim Paşa’dır. Mimarı Koca Sinan’dır. Kapı kemerindeki bitiş tarihi şöyledir:
“Beyt-i Hâdi ve ma’bed-i ebrâr—958” Camiler bölümünde bu cami hakkında da bilgi verilecektir.
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Bundan dolayı, Kostantin Porphirogenete, Cadde-i Kebir’in gidiş yönünü oldukça açık şekilde çizmiş ve göstermiş olduğundan, bugün de bilenen sokak isimleri sayesinde Bizanslılar zamanındaki ana
yolun yani Cadde-i Kebir’in (Mesi) gösterilmesi mümkündür. Bakınız nasıl:
Cadde-i Kebir, yani “Mesi” dedikleri orta yol (Divanyolu) Büyük Ayasofya’nın önünden başlar. At
Meydanı’nın Çemberlitaş’ın (Yanık Sütun) ve Sultan Bayezid Camii’nin önünden geçerek Seraskerlik
Kapısı Meydanı’na (Forum Taurus) varır. Oradan Kalender Camii’nin yani eski Meryem Ana Kilisesi’nin (St. Vierge Diaconissa)- dokunurcasına- önünden geçerek Philadelphium’a (Şehzade Camii’nin
bulunduğu yer) gelirdi.16 Bu cadde, bu noktaya ulaştıktan sonra, iki yola ayrılır:
Biri Fatih’e, diğeri Aksaray’a gider.
Topkapı ile Silivri ve Yedikulekapısı’ndan gelen yollar Yedinci Tepe üzerinde ve Xerolophus’un
(Haseki Davutpaşa Semtleri) eteğinde bulunan Aksaray bölgesinde birleşirlerdi ki, şimdi de öyledir.
Topkapı’ya giden yol, Kostantin Porphirogenete’nin eserinde belirtilmemiştir. Hâlbuki o kitapta anlatılan ve gösterilen yol, Aksaray’dan Avrat Pazarına (Arcadius Sütunu) ve Koca Mustafapaşa Camii’ne
giden yoldan başka bir şey olamaz.
Gerçekten de burada yol çatallaşır: Biri Samatya yoluyla “Perivleptos” denilen Sulu Manastıra ve
eski İoannes Studiun Manastırı olan Mirahur Camii’ne buradan Yedikule’ye gider.
Diğer yol, dar bir sokak olan Hekimoğlu Ali Paşa Camii’ne (St. Jeaquele Perse), [17) Altı Memer’e
(Exakinion), Çukur Bostan Macuncu, Mocius Sarnıcı ve sonunda Silivrikapı’ya gider.17
Patria’da18 şehrin merkezini anlatmaya Augusteon Sütunu’ndan ve bu meydanı çevrelen Büyük Saray’ın bölümlerinden (Chalke ve Magnaura) başlanıyor. Ondan sonra da Altın Millier19, Havari St. Jean
Apotre’den Ohtogon’daki Theorore Sphoracil’den20, Palais de Lausus’dan21, Forum Kostantin’den ve
Collonne’den (yani Çemberlitaş ile Bayezid Meydanı arasındaki yoldur ki, Çemberlitaş-Eski Sadefçiler-

Yazarın burada iner demesinden anlaşıldığı üzere, Bayezid’den Şehzade’ye giden yol yokuştu. Gerçekten, buradaki bazı kalan eserler bunu gösteriyor. Şehzade Camii’nin karşı tarafında ve Dörtyol ağzında bulunan Damat
İbrahim Paşa Sebili’nin ve Kalender Camii’nin vaktiyle şimdiki yol seviyesinden aşağıda bulunduğu sebilin ve
caminin cephesini oluşturan mermer basamakların toprak altında kalmasıyla anlaşıldığı gibi bazı eski resimler de
bu durumu doğruluyor.
17 Bu iki yol bugün de vardır. Aksaray Karakolu’nun solunda, Oğlanlar Dergâhı’nın önünden yukarı giden dar
yol, Yusufpaşa —Cerrehpaşa— Kocamustafapaşa- Hekimoğlupaşa semtine oradan Silivrikapı’ da son bulur.
Bu yol, Cerrahpaşa Camii’nin buluduğu yere kadar yükselerek gittiği halde bu noktadan itibaren Kocamustafapaşa’ya kadar düz, buradan Silivrikapı’ya tatlı bir eğimle uzanır. Diğer yol ise, tramvay hattını takip ederek Samatya ve Yedikule’ye ulaşır. Bu yol ötekine göre biraz daha genişcedir.
18 Bandori, p. 7,399.
19 Eski Bizans şehri surlarının kara tarafındaki bir kapısı sayılan bu bina, Bizans sarayları hakkındaki eseriyle
meşhur olan Mösyö Labart tarafından yapılan haritada Ayasofya Meydanı’nın ortasında gösterilmiş. Fakat Doktor
Mortdmann bu kapının bulunduğu yeri Ayasofya’nın batı tarafında ve meşhur Zeuxippe Hamamları’nın kuzeyinde büyük caddenin, yani şimdiki Divanyolu’nun birleştiği yerde aramak gerektiğini uzun uzadıya ispat ediyor.
Buna göre, bu kapının bulunduğu yer Millet Bahçesi’yle (Divanyolunda meşhur Cevri Usta Mektebi’nin karşısındaydı) Ayasofya Camii arasında ve tramvay’ın döndüğü yerde (işkembeci, İranlı tütüncü dükkânlarının önü)
olması gerekir. Roma’da, Millier, İmparator August’un diktirdiği basit bir sütundan ibaret olup şehirden itibaren
miller ve mesafeler bu taştan başlayarak sayılırdı.
20 Vefa’da Kilise Camii’dir.
21 Lausus Sarayı, At Meydanı’nın kuzeybatı tarafında yani Defterhane tarafındadır.
16
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Parmakkapı-Okçularbaşı-Bayezin yoludur.)22 Toxaras Sarayı’ından, Anemodoulion’daki (Kıztaşı-Sofular
tarafı) Kırk Şehitler Kilisesi’nden23, Forum [ 18] Tauri’den ve Hazret-i Meryem adına Vierge du Curateur
Kiliseleri’nden, Philadelphium’dan, İki Elli Modius’dan, Amastrianon’dan, Bovis’den, Exakinion, xerolophus, Tetrapylon’dan, Philadelphium’dan, Sigma( St. Diomede)24 ve nihayet Yaldızlı Kapı’dan söz
edilerek bu şekilde şehrin bu kısmının anlatılmasına devam ediliyor.
Kostantiniye’nin Antikaları adlı eserin ikinci cildinde yazar, Haliç’teki yerleri ve mevkileri anlatmak için Tsycanisterion’dan25 başlıyor Ayos Demetrius’u (Sarayburnu’nu) dolaşıyor, anlatırken sola
sapıyor ve bu şekilde şehrin orta kısmından geçen orta yola yani Divanyolu’na komşu yapıları ve yerleri
belirtiyor.
İşte bu yolu ve istikameti takip ederek Sarayburnu civarında Değirmenkapı’nın iç taraflarındaki Panaia Kilisesi’nden Zeuxippe Hamamları’na26 geçiyor. Akrapolis (Topkapı Sarayı’nın bulunduğu yer)
denilen iç kalenin eteklerine dayanan St. Manas Kilisesi’nin buluduğu yere gelince, buradan Augusteon
Meydanı’nın doğu kanadını oluşturan Les Pittakia (İshak Paşa semti) tarafına doğru çıkıyor ve iki yer
arasında ve Büyük Ayasofya civarında bulunan birtakım binaları belirtiyor ve sayıyor.27
[19] Yukarıda ismi geçen Kostantiniye’nin Antikaları adlı eserin ikinci cildinin sekizinci konudan
seksen üçüncü konuya kadar, yine Haliç-Dersaadet civarındaki binalardan söz edildiği halde, seksen

22 Çemberlitaş’ta Atik Ali Paşa Camii ile köşede Arnavut Sinan Paşa Türbesi sırasındaki Arapzadeler Mezarlığı
arasındaki dükkânlarda vaktiyle sedef eşya ve kap yapılırdı. Bundan dolayı burasına Sedefçiler Çarşısı derlerdi.
23 Kıztaşı civarında, Yayla veya Kambur Mustafa Paşa Camii adında bir cami vardı. Çoktan beri haraptır. Bu
cami’nin altında kalın direklere dayanan eski bir Bizans sarnıcı vardır. Burası, İstanbul’un eski planlarında “Kırk
şehitler Sarnıcı” adıyla gösteriliyor.
Kambur Mustafa Paşa, üç kere Bağdat valisi olup Mısır’da vefat etmiştir. Vefat tarihi Zilhicce 1198’dir. Bu caminin civarında, adı geçen paşanın hayır eseri olarak bir okul ile Süleymaniye Suyu’ndan akan bir çeşme var ise de
suyu akmaz. Sarıkız diye meşhur olan Nureddin Efendi orada medfundur. Nureddin Efendi Sultan Mehmed Han
müderrisi iken 921 yılı Şevval ayında vefat etmiştir. Bu zattan başka Tefsir-i Beyzavi’yi açıklayan Sinanüddin Yusuf Efendi de orada medfundur. Yusuf Efendi “Sarakız”ın damadıdır. Anadolu Kazaskeri iken felç gelerek görevden alındıktan sonra üç gün içinde doksan üç yaşında iken H. 986 tarihi Recep ayında vefat etmiştir. Anadoluhisarı’nda iki mescidi, memleketi olan Amasya’da diğer hayır eserleri ve pek çok yazdığı kitaplar vardır. Soyundan
âlimlerden çok kimse yatmaktadır. Neslinin devam ettiğini Hadikatü’l- Cevami (1193)’de bildiriliyor. Hammer’in
Ata Bey tercümesinin dördüncü cildinde (s. 91, 21. kitap) Sarıgöz’ün Sultan Bayezid ile Şehzade Selim arasında
yakınlaşmayı sağlamakla görevlendirildiği ve H. 929, Miladî 1622 yılında vefat ettiği bildirilmektedir. İslam Hukuku’na ait Murtaza adında bir eser yazmıştır.
24 Şehzadebaşı’nda Direklerarası’nın arka tarafında Acemi Oğlanlar (Acemoğlu) Hamamı’nın Çukurçeşme tarafında Aksaray Yangını’nda yanan Balaban Çavuş Camii’dir. Eski bir Bizans Manastırıdır. Son yol düzenlemesinde
yola katılmıştır. Yedikule’de, Gazhane’nin gaz üretimine ait havuzun bitişiğindeki bahçe olarak gösteriliyor. Burada birkaç sene önce son derece büyük direkler bulunmuştu.
25 Tsycanisterion denilen koşu yeri (Cündî Meydanı) Akbıyık’tan, Çatladıkapı’da Justinianus’un sahildeki yıkık
evine kadar uzanan alandaydı. Akbıyık’ta tren hattına paralel duvarlar üzerindeki evler bu koşu yeri alanına
dâhildir.
26 Kitabımızın birinci cildinde belirtildiği üzere Zeuxippe Hamamları, Sultan Ahmed Türbesi’yle Mehterhane,
Firuzağa Camii ve Sultan Ahmet Türbesi arasındaki alanda bulunmuştu. Hatta Sultan Ahmed Türbesi’nin önünde,
camiye doğru giden caddenin düzenlenmesi sırasında, büyük beyaz mermerler çıkmış olduğu gibi, bu camii’nin
karşısındaki “Taş Mektep” adıyla bilinen Cevri Usta Mektebi’ne ek olarak yeni bina yapılırken temel kazılarında
mermer sütunlar, büyük mermer taşlar ortaya çıktığını Maarif Nezareti eski mimarı Makastar Pavli Efendi’den
duymuştum. Bu kalıntılar belki Zeuxippe Hamamları’na aittir.
27 Les Xenodochia de Samson, d’Eubolos, de St. Tryphon, La Vierge d’Urbice, Le StrategionLes Chalkopratia et
St. Jaques, La Vierge (Ayasofya ile Baziliki’nin arka tarafındaydı.)
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üçüncü ve seksen dördüncü konular, Hipodrom (At Meydanı) yakınlarında bulunan güney yamacına
uygun düşen yerlerle ilgilidir.
Bundan sonraki kısımlar Panaiat Karpianu’dan28, St. Procopios’dan, Vigla’dan29 ve Haliç’in diğer binalarından söz eder. Yazar, bunları belirttikten sonra Kostantin Hamamlarını (Therme Constantiniens)30,
Ayos Stephanos’u31 ve Philadelphium (Şehzadebaşı) yakınındaki Kırk Şehitler Kilisesi’ni, Kıztaşı yakınındaki Kambur Mustafa Camii’nin ve sarnıcının yerini de sayıyor.
Bu eserde, Dexiocrates Mahallesi ile Panaia Kilisesi ve Condoscali Kapısı (Kumkapı) aynı hizada
gösterilmiştir. Bu durum –hiç olmazsa—bazı topografya uzmanlarının Türkçe “Tekir Sarayı” deyiminin
benzerliğine aldanarak zannettikleri gibi, Panaia Kilisesi’nin Tekfur Sarayı yakınlarında bulunmadığını
ispat ediyor.
Zeugma ile32 Petrion’un (Fener Mahallesi) bir kısmını takip ederek Forum Tauri, St. Theophane33, St.
Marc, “Keçi” anlamına gelen Takrio Sarnıc (Citerne)34, St. Procope, Antemios, Ganias’ın, Megethias’ın
evleri, St. Polyeucte, St. Anastasa [20] Pharmacolytria (şifa verici anlamındadır) Kiliseleri ve bugün At
Meydanı dediğimiz35 Leomacellium ve Panaia Kilisesi ile Mireleon (Laleli Camii karşısındaki yanan Mesih Paşa veya Bodrum Camii’dir) yakınlarında daha birçok binalar ve kurumlar vardı.
Söz konumuz olan kitabın kalan kısımları Petrion ile Blacherna’ya ayrılmış, üçüncü cilt ise Marmara
denizi sahiline ayrılarak St. Sergius-Bacchus (Küçük Ayasofya Camii’dir) Kilisesi’nden ve bu münasebetle Hipodrom’dan, buradaki St. Euphemie ve Millier Dor yönünde (Ayasofya Meydanı’nın tramvayın
yukarı Divanyolu’na kıvrıldığı köşedeydi) müjdeleyici özelliği ile yüceltilen St. Ioannes Prodromus eski
mabedinden söz ediyor.

Vefa Meydanı, Atıf Efendi Kütüphanesi, Sarı Bayezid Mahallesi tarafları.
Odunkapı civarı.
30 Kostantin Hamamları: Kıztaşı yakınlarındaydı. (Birinci cildin ilgili sayfalarına bakınız.)
31 St Stephanos. Kilisesi’ni (St. Etienne) Saraçhanebaşı ile Bozdoğan Kemeri yakınlarında Kalender Camii arasındaki yerde aramalı. Meşhur Placidia Sarayı da bu çevrede bulunmuş olacak. Saraçhanebaşı’nda yanan ve yıkılan
Kıztaşı Hamamı yakınında, yangından sonra yollar düzeltilirken bir iki arşın derinde büyük kırmızı bir mermer
lahit çıkarak Âsar-ı Atîka Müzesi’ne taşınmıştı. Bu lahit yeni müze binasının önünde, diğer mezarlar arasında duruyor.
32 Zeugma, Eminönü ile eskiden Drungarli diye bilinen Odunkapı arasında ve sur dışında kalan sahil kısmının
adıydı.
33 St. Theophane Kilisesi, eski planların incelenmesine ve yerinde görerek elde ettiğim kanaate göre Fatih’te Atpazarı yakınlarında yanan ve kül olan Sineperver Valide Sultan Mektebi’nin biraz yukarısında bulunmuş olsa gerek.
34 Takrio, “Keçi” anlamına gelir. Bu sarnıç, bazı tarihçilerin tahminine göre Tahtakale’de Edhem Paşa merhumun konağının arka tarafında Kamaniçe Fatihi Sadrazam Kara Mustafa Paşa’nın eskiden bulunan sarayının altındaki çeşmenin bitişiğinde bulunan sarnıçtır ki bugün Şâkir Efendi adında birinin kullandığı sabun yapılan yerdir.
Sarnıçlar konusunda buna dair bilgi verilecektir.
35 Sofiler semtidir. Burada vaktiyle yeniçerilerin yeni odaları vardı. H. 1242 tarihinde yeniçeri ocağının kaldırılması olayında bu odalar Kara Cehennem İbrahim Ağa’tarfından topa tutularak yakılıp yıkılmıştı. Kara Cehennem
İbrahim Paşa, topçu askerlerdendir. H. 1240’ta topçu yüzbaşısı iken yeni çeri isyancılarının kışlalarını topla yerle
bir etti, bu hizmetine ödül olarak miralay ve mirliva ve Boğaz muhafızı oldu. Sonra mirimiran rütbesiyle Biga mutasarrıfı olup H. 1265’te emekli oldu. H. 25 Rebiülahir 1269’da vefat etti. Kahraman, dürüst, esmer tenli, iyiliksever
bir kişiydi. Taksim’de Ayaspaşa Kabristanı’nda, Jandarma Karakolu’nun hemen bitişiğinde medfundur. Yakın
zamana kadar mezarı, taşı dururmuş. Bezm-i âlem İnas Lisesi tarih öğretmeni Manastırlı Tevfik Bey bu taşı görmüştür.
28
29
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Sophiens Limanı (Kadırga Limanıdır) civarının anlatılması münasebetiyle St. Michel Archangelos36
ve St. Michel Tuada (Tuada, Büyük Kostantin zamanında bakalık yapmıştı) ve St. Agathonic ve St. Julien
Kiliseleri de belirtilmiştir. Yazar Marmara denizinin Samatya’ya kadar olan sahillerinden de kısaca söz
etmekle beraber konu dışı olan şeyleri de bildirmekten geri kalmıyor.
Edirnekapı civarındaki Cit. Aspare37, Sultan Selim yakınlarında Bonus, 38 Altı Mermer’de Çukur Bostanadıyla bilinen St. Mocius, Binbir Direk [21] adıyla meşhur Philoxenus ve Yerebatan Mahallesi’nde
dünyaca meşhur büyük sarnıcın anlatılmasından sonra surların kara tarafındaki kapılarıyla çoğu Eksirolofos (Altı Mermer semtleri) denilen yedinci tepe üzerindeki çeşitli manastırlar hakkında bilgiler veriliyor.
Eski yazarlardan Codinos’un Heykeller ve Sütun adındaki eserde verilen bilgiler, Bandori’deki39
açıklamaların tekrarından ibarettir. Bu tekrarda da topografya bakımından o kadar önemli bir düzene
uyulmamıştır.
İstanbul’un Latinler tarafından ele geçirilmesinden bir süre önce büyük şehri ziyaret ederek gördüklerini ve okuduklarını yazmış olan Novgorotlu Antuan, topografya açısından bazı sıra ve düzene dikkat
etmiştir ki bu durum, bazı kiliselerin yerlerini belirleme konusunda çok önemlidir. Bundan dolayı Antuan Yaldızlıkapı’da (Yedikule) bulunan St. Diomede Kilisesi’nden (Yedikule’deki Gazhane’nin bulunduğu yerdeydi, Mermer Kule civarı) başlayarak Triakondaphyllon, Sulu Manastır’daki Perioleptos Manastırı’na ve St. Andre Kilisesi’ne (Koca Mustafapaşa’da Sünbül Efendi Camii ve tekkesi’dir), St. Macius40 (Deniz Abdal Camii’dir), St. Lucas ve [22] St. Dius Manastırlarına ve buradan da eski Yaldızlıkapı

Michel adına yapıldığı bilinen kiliseyi Kayser İkinci Justiniyanus (685-695) Kadırga’da yaptırmıştı. Kadirga
Camii’nin olduğu yerde bulunmuş olması büyük bir ihtimaldir. Celal Es’ad Bey’in Eski İstanbul adlı eserinde
Kadırga üstündeki sırtta gösteriliyor.
37 Bu sarnıç Edirnekapı Caddesi üzerinde Karagümrük’teki üstü açık geniş bostandır ki, Büyük yahut Birinci
Leon zamanında Aspar ve kardeşi Ardaburius tarafından yaptırılmıştı. Bu iki zat, halkın ayaklanması sonucu 841
tarihinde öldürülmüşlerdir.
38 Sultan Selim Camii’nin güneybatısında bulunan çukur bostandır ki, bir taraftan Çarşamba Caddesi’nde bulunan karakoldan Sultan Selim Camii’nin avlusuna yapılan Hamidiye Medresesi’nin önünden Fener’e inen yol, diğer
taraftan da Darüşşafaka önünden geçerek Kadı Çeşmesine inen yol arasındadır. Bu ikinci yoldan Darüşşafaka duvarını takip edilerek gidilirse duvarın bittiği yerde ve bitişiğinde, direklerinin inceliği ve başlıklarının kibarlığı
bakımından İstanbul’daki sarnıçlar arasında meşhur Polkeria Sarnıcı’na rastlarız. Bu yol yokuş hâlinde olup sarnıcın içerisi görülmez. Cephesine sonradan pencereler açılmıştır. Yokuşun ortasında ve inerken Hamza adında birinin kabri vardır.
39 Anony de Banduri.
40 Deniz Abdal Camii, Topkapı Tramvay hattı üzerinde yenilenerek yapılan Gurebâ-yı Müslimin Hastahanesi’ne varmadan sol tarafta küçük bir kabristan ortasında ahşap tavanlı bir mescittir.
Bu mescidin duvarına bitişik olarak yapılmış basit bir çeşme vardır ki Şehit Ali Paşa yaptırmıştır. Kitabesi şöyledir:
36

Sadr-ı âlî-kadr-i Sultan Ahmed-i âlem-penâh
Dâver-i a’zam Ali Pâşâ-yı hayrât intisâp
Fi sebilillah bünyâd eyleyip bu çeşmeyi
Kıldı feyz-i ltifâtı teşne-gânı neş’e- yâb
Geldi bir vakt-i mübârekde su târihin dedim
Oldu câri çeşme-sâr-ı asfâda âb-ı nâb 1121.
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civarında bulunan41 Eksokionion42 sütununa geçiyor. Daha sonra Deuteron Mahallesi’nde43 St. Romen,
St. Romenos (Topkapı) civarında bulunan kiliselere, St Ionnes Kilisesi’ne ve Edirnekapı’nın eski adı olan
Harisiu Kapısı yanındaki St. Georgios44 mabedine ve Kitabü’l- Merasim‘e göre Havariyun Kilisesi (Fatih
Camii’nin buluduğu yerdeydi) yakınlarında bulunan St. Pandon Tapınağına ve sonunda St. Euphemiye
Olivrio Kilisesi tarafına geçiyor. Buraya geldikten sonra, Aya Theodosie (Küçük Mustafa paşa’daki Gül
Camii’dir), St. Isaie45, [23] St. Laurent46, St. Antuan ve St. Jean Calybite Kiliselerini de ziyaret etmek üzere
Haliç sahiline iniyor.

Çeşmeyi yaptıran Ali Paşa, Sultan Üçüncü Ahmed’in damadı ve Fatma Sultan’nın kocasıdır. Tarihçi Ahmet Vefik Bey’in Fatma Sultan adlı eserinde geçtiği üzere Ali Ağa İznik Gölü’nün kenarında ve Silöz köyünde doğdu
(1077). Babası Paşa kethüdalıklarından emekli Hacı Hüseyin Ağa’dır. Aslen Türkoğlu Türk olan Ali Ağa Sultan
Üçüncü Ahmed zamanında İstanbul’a geldi. Gerçek bir edep ve irfan okulu olan Enderunda öğrenimini tamamladı. İkinci Mustafa zamanında zekâ ve kavrayışça ileri çıktı. Üçüncü Ahmed’in tahta çıkması Ali Ağa için saadet
devrinin başlangıcı oldu. İkinci Mustafa zamanında baş kâtip olan Ali Ağa, bu sefer sırasıyla rikâbdarlık, çuhadarlık, en sonunda silahtarlık rütbesine yükseldi (1116). Hatta Silahtarlığa yükselmesi münasebetiyle devrinin âlimlerinden Kazasker Ârif Efendi:
Silahdâr oldu bir kân-ı kerem sad-hamd Mevla’ya
Sunuldu destine tiğ-i mücevher Han-ı Ahmed’den
Şeklinde tarihler ve kasideler (övgüler) yazmıştı.
Ali Ağa sert karakterliydi. Fakat bütün sertliğini adalet ve doğruluk yolunda gösterdi. Harcamalarda son derece dikkatliydi. Sarayın harcamalarını dikkatle düzenlediği gibi, kendi özel harcamalarını da aynı şekilde düzenlemişti. Konağında günlük harcamalar bir deftere yazılır, her ay sonunda aylık deftere geçirilir, sene sonunda muhasebesi yapılırdı. Ali Ağa yirmi otuz senelik hesabını bu şekilde düzenlemiş, bütün defterlerini numaraladığı torbası
içinde saklamıştı.
İlim ve tekniğe uyar ve bilgi sahiplerini korurdu. Tarihçi Raşit, Şair Rahimî, Mustafa Sami, Silahtar Ali Ağa’nın
özel toplantılarında saygı gören kişilerdir.
Özetle, Silahtar Ali Ağa’nın olgunluk ve erdemliliği, devletin idari işlerinde mertçe davranışları, özellikle doğruluk ve dürüstlüğünden dolayı Sultan Üçüncü Ahmed’in özellikle gözüne girmeyi başardı. Devlet idaresinde
kedisine en güçlü yardımcı olacak olan Ali Ağa’ya henüz dokuz yaşlarında bulunan padişahın kızı Fatma sultan ile
evlendirdi (H. 1121). Silahtar Ali Paşa’nın Mora Seferi’nde, Karlofça anlaşmasıyla Venediklilerin elimizden aldıkları yerlerin birer birer geri alınmasında ve Kestel, Motun, Koron, Navarin’deki zaferleri tarihimizin şanlı sayfalarında yerini almıştır.
Devlete ve millete hizmet eden Silahtar Ali Paşa, Avusturya Seferi’nde “Varadin”de alnından bir kurşunla vurularak şehit edildi. Yaralı olarak bir cephane arabasıyla Belgrat yolunda vefat etti. Cenazesi kale içinde Sultan
Süleyman Camii avlusundaki mezarlığa defnedildi (H. 1127).
41 Kostantin surlarının kapıları arasında Etyemez yakınlarında muhteşem bir kapı vardı. Tarihlerde eski Yaldızlıkapı adıyla bilinen bu büyük kapının yeri hâlâ “Ese” yani “İsa Kapısı” diye söylenmektedir. Kayser Theodosius
şimdiki surları yaptırınca eski Yaldızlıkapı adı, Yedikule’deki büyük kapıya verilmiştir.
42 Eksokionion, sütun dışı demektir ki Kostantin surları dışında kalan bölgelere denilirdi. Samatya Altı Mermer,
Macuncu, Yenibahçe, Karagümrük civarı buraya girmektedir.
43 Deuteron, Silivrikapı’nın iç tarafı, Hacı Hamza, Ağa Camii civarı.
44 St. Georgios, şimdiki Mihrimah Sultan Camii’nin yerindeydi. Fatih Sultan Mehmet Han Edirnekapı’dan büyük bir alay ile şehre girerken burada bir süre durarak şehri seyretmişlerdi. Tarihi bir hatıra olmak üzere buraya
bir cami yapılmasını istemişlerse de Fethin ardından ortaya çıkan problemler buna engel olmuştu. Daha sonra
Kanunî Sultan Süleyman, kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a bugün dost ve düşmanın hayret ve takdirle
seyrettiği bu büyük camii yaptırmıştır ve St. Georgios Kilisesi’nin ise karşılık olarak Edirnekapı’nın iç tarafına ve
karşısına yapılmasına izin vermişlerdir. Bu kilise hâlâ durmaktadır ve bakımlıdır.
45 St. Isaie Kilisesi, Hadikatü’l- Cevami’de baskı ve dizgi hatası olarak ve ondan aktaran Paspati’nin eserinde
“Perkuyu” şekline yazılan Parmakkuyu, asıl adı Molla Hüsrev ve halk dilinde Kandiligüzel Mescidi’dir ki, Müftü
Ali Hamamı yakınında (Aşıkpaşa civarıdır) dır. Kitabın birinci cildinde bilgi verilmiştir.
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Yazar, Yukarıdaki bölgelerde bulunan binalar hakkında bilgi verdikten sonra St. Euphemie Olivrio
Kilisesi’nde bıraktığı yola devam ederek Kostantiniana Mahallesi’nde (Saraçhanebaşı, Kıztaşı’nın bulunduğu yerler) bulunan Kırk Mescitler (XL Martyrs) (Kambur Mustafa Paşa Camii) ve St. Procope Kiliselerini ve Pantocratoros Manastırını (Zeyrek Kilise Camii) ve Anastase Pharmocolytra, Artopalia yakınlarındaki St. Barbe ve Forum Kostantini civarında bulunan Hazret-i Meryem’in lutüfkâr özelliğine maledilerek tanınan ve meşhur St. Panaia ve St. Basile, St. Stephanos,47 [24] St. Etienne, St. Gourie48 ve Samonas (bu da papazdır), St. Julien (bu da Dioklesien zamanında Mısır’da öldürülmüş bir baş keşiştir.
Dizdariye’de Keçecizade Fuad Paşa Türbesi civarındaydı), St. Agatonic mabetlerini belirtiyor ve buradan yani Çemberlitaş’tan Marmara Denizi’ne doğru iniyor ve bu yol üzerinde Hetascalo (Yedi İskele
demektir), yani Kumkapı’daki St Acace (Ermeni Patrithanesi Kilisesi’nin bulunduğu yerdir), St. SergeBaccus (Küçük Ayasofya Camii) ve At Meydanı’ndaki St Euphemie eski mabedlerini sıralıyor ve anlatıyor.
Bu başlıca üç kaynaktaki bilgiler ve haberlerle tarihçilerin eserlerinde anlatılanları bir araya getirecek olursak şehrin ortasına rastlayan bölümlerinin görünüşünü aşağıdaki gibi oluşturmayı başarırız:

Ayasofya’dan Forum Kostantin’e, yani Çemberlitaş’a kadar:
Genel olarak şuna dikkat edilmelidir ki Augusteon’un yeri (Yani Ayasofya ile Saray Köşkü arası)
olarak Labart’ın gösterdiği mevki büyük bir ihtimalle gerçek yeri olarak kabul edilebilir. Fakat Kostantin
Sütunu ve St. Kostantinius Kilisesi ile Forum’daki Panaia Kilisesi gerçek yerlerinde, yani Forum Kostan-

St. Loran, Müftü Ali Mahallesi’nde bulunan Şeyh Murad Mescidi’dir. 31 Mayıs 1334 tarihine rastlayan fetih
törenlerinin yapıldığı gün olan cuma günü çıkan korkunç yangında yanmıştır. Birinci ciltte bir yanlışlık eseri olarak Çarşamba Caddesi yakılarında Murat Molla Tekkesi olarak gösterilen bu mescit, yukarıda söylediğim gibi
Müftü Hamamı civarındadır.
47 Eski Tezgâhçılar’da “Hüsam Bey Mescidi” adıyla bilinen bir mescit vardı. Bu mescidin kıble tarafındaki mezarlıkta Şeyhülislam Sunullah Efendi (doğumu H. 960, vefatı 1021) ile babası Kazasker Cafer Çelebi bulunmaktadır
(978). 13 Ağustos 1324 tarihinde çıkan büyük yangında bu mescit yandığı gibi mezarlıkta harap olmuştur. Mezarlağın caddeye bakan parmaklıklı duvarının mermer kasasında, bu iki değerli kişinin yüksek erdemliliklerine dair
çok güzel bir yazı ile yazılmış uzun bir kitabe vardı. Yangında paramparça olmuştur. Yangından sonra mescit Kazan ileri gelenlerinden Halil Efendi adında bir kişi tarafından yeniden yaptırıldığı gibi kabirler de Ebussuud Efendi
torunlarından, kaldırılan Bâb-ı Valâ-yı Meşihat’ın mühürdarı eski talebemizden Nuri Bey’in öncülüğü sayesinde
yenilenmiş ve mezar taşları yeniden yapılmıştır. Şeyhülislam Sunullah Efendi hakkında Ravzatü’l- Ebrar adlı eser
şöyle övgüde bulunuyor: “Dört defa şeyhülislam olan Sunullah Efendi geçen sene Şam yoluyla Hac görevini yerine
getirmiş ve Hz. Muhammed’in kabrini ziyaret etmiş ve yolculuktan sonra İstanbul’da vaktini ibadetle geçirmeye
başlamıştı. 61 yaşında verem hastalığına yakalanıarak vefat edip Atpazarı yakınlarında imam-hatip tayin ettirerek
minber koydurarak değerli bir hale getirdikleri Hüsam Bey Mescidi avlusundaki mezarlıkta toprağa verilmiştir. H.
Safer 1021. Ölümüne Kafzade Fâizî Çelebi’nin düşürdüğü tarih şöyledir: “İlahî eyle Sun’ullah’a rahmet.”
Şairler Sultanı Bâkî’nin Fatih Camii’nde cenaze namazını kıldıran Şeyhülislam Sunullah Efendi’dir. Hatta bu sırada üzüntülü olarak Bâkî’nin kendi hakkında söylediği:
46

Kadrini seng-i musallada bilip ey Bâkî
Durup el bağlıyalar karşına yârân sâf sâf
Beytini yüksek sesle okumuştur.
48 Hıristiyanlara zulüm ve işkence etmekle tanınan Roma Kayseri Dalmaçyalı Dioklesien zamanında Humus’ta
öldürülmüş bir keşiştir. Bu kayserin devrine tarihte “şühedâ devri” diyorlar (303–311).
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tin’de gösterilmesi gerekir. Bu mevki ise oradaki yanık sütunun yani Çemberlitaş’ın varlığıyla yeteri
kadar belirlenmiştir. Fazla olarak Bakırcılar’ın Panaia49 ve St. Jeaques Kiliseleri’nin Ayasofya Meydanı’nın kuzeybatı tarafında (Soğukçeşme Kapısı karşısında Zeynep Sultan ve Lala Hayreddin Camilerinin
yeri) bulundukları apaçık bellidir. İmparatorluk Büyük Sarayı’nın binalarına gelince, Chalke ile Les
Numera ve Zeuxippus Hamamları’nın Augusteon taraflarında sarayın etrafında yapılmış olduklarını
söylemek yeterlidir.
[25] A’yan Dairesi ile Pittakia ve Magnaura’yı, vaktiyle Darülfünun olup sonra Ticaret Nezareti ve
bugün Adliye Dairesi olan büyük binanın bulunduğu yerde aramalıdır.
Bakrıköy’deki Baruthane Burnu’nda da bir Magnaura Sarayı belirtiliyor. Theophanis’in ifadesinden
anlaşıldığı üzere, Süleyman Abdülmelik zamanında (98) Arapların donanması İstanbul’u karadan ve
denizden üç ay kadar kuşattıkları zaman Yedikule önünde her gün deniz savaşları olurdu. Bu sırada
Arap gemileri Demirhane yani Zeytinburnu ile Baruthane arasında dururdu. Bu mesafenin doğu tarafı
Zeytinburnu, batı tarafı Baruthane’dir. Zeytinburnu’na Kiklovion, Baruthane’ye de Magnaura derlerdi
ki, Burada Magnaura isminde bir saray da vardı.
Kayser Beşinci Kostantin Kopronimos (740–776) zamanında meydana gelen deniz savaşlarında Bizans donanması Arap donanmasını yenmişti (746). Abbasilerin ortaya çıkışı, bu tarihten üç sene sonradır. (25 Ocak 749).
Miladî 1847 yılında şimdiki Adliye binasının temelleri kazılırken zeminden üç metre aşağıda Eudoxie’nin süslü meşhur heykelinin eski taban döşemesi ile kaidesi ortaya çıkmıştır. Bu heykelin kaidesindeki Rumca kitabenin tercümesi şudur:
“İmparatorların, başkentin mahkemelerinde başkanlık yaptıkları bu yerde, imparatoriçenin, somakiden yapılmış süslü heykeli işte budur.”50
Bu kitabe adaleti gerçekleştirdikleri yeri, yani A’yan Dairesi ile Pittyerini açıkca gösteriyor.
A’yan Dairesi’nin yanında Sultan Üçüncü Ahmed’in Bâb-ı Hümayun’un önündeki dünyaca meşhur
sebilinin bulunduğu yerde vaktiyle Geranion51 adıyla bilinen bir çeşme vardı. Codinos’un anlattığına
göre bu çeşme, Büyük Saray’ın bu taraftan sonunu gösterirmiş. Doktor Dethier Bosfor ve Kostantineye
adındaki eserinde (s. 22-23.) Bâb-ı Hümayun önündeki Sultan Ahmed Sebili’nden genişçe söz ediyor.
Çeşme ve sebiller kısmında buna dair açıklamalar yapacağız.

49 Galatasaray Lisesi’nin geometri öğretmeni Ernest Mamburi’nin incelemelerine göre Soğukçeşme Yokuşu’nun
alt başında bulunan Zeynep Sultan Camii’nin yan tarafındaki Lala Hayreddin Camii meşhur ve eski Chalkopratei
Kilisesi’nin mihrap kısmında bulunuyormuş. Cami de bu kilisenin yerinde yapılmış.
Zeynep Sultan Camii’nin onarılması sırasında keşfedilen sarnıçtaki direklerin başlıklarında kazılarak yazılmış
“Onomios EYN” harfleri başlıkları yapan taşçının ismini işaret ediyormuş. Alemdar Sineması yapılırken bazı eserler ve özellikle sağlam temeller çıktı ki bunlar, bu kilise duvarlarının kalıntıları olma ihtimali vardır.
50 Bu heykelin kaidesi Eski Eserler Müzesi’nin bahçesindedir (Numara 321). Üzerindeki yazılardan anlaşıldığı
gibi, bu kaidenin üzerinde kırmızı somakiden bir sütun ve o sütunda da kraliçenin gümüşten bir heykeli vardı.
Rumca kitabesinde: “Somaki sütun ile kraliçenin gümüşleşmiş heykeli” deniliyor. Fransızcaya tercümesinde “Somakiden yapılmış süslü heykeli” denmesi yanlıştır. Çünkü heykel somakiden değildir. Bu heykeli Belediye başkanı
Simplicius diktirmişti.
51 Bir çeşit leylektir, turna kuşudur.
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[26] Kitabü’l-Merasim’de “Achilleus” diye isimlendirilen ve Bandori’nin eserinde ismi geçen ve
Panvinius52 ile Boundelmonti’nin planlarında işaret olunan İmparator Justinianus’un at üzeindeki heykeli, Hipodrum’un kuzeydoğusunda ve Nikophoros Gregoras’ın eserinde de Ayasofya avlusunun
önünde gösteriliyor.53 Miladî 1550’de ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a gelmiş olan Pierre Gilles, bu heykelin kaidesinin harap edildiğini gözüyle görmüş. Doktor Mortdmann diyor ki, bugün
girişine basit bir demir kapak konulmuş olan bir sarnıç’ın girişi, bu heykelin bulunduğu yer olarak gösteriliyor. Bu kapak şadırvanın yanındadır.
Heykelin dayandığı sütunu süsleyen kitabenin yazılı olduğu mermer levha, Küçük Ayasofya yakınlarında ve deniz kenarında bir suyolunun ağzına konmuş olduğunu da Mortdmann söylemektedir.
Heykelin yeri Zonaras (c. 14, s. 7) ile Nikophoros Gregoras’ın yazılarında ve Pachiymeres’in ve Clavijo’nun Augusteon’a dair anlattıklarında54 yeteri kadar belirlenmiş ve gösterilmiş olduğu gibi, Clavijo’da kitabında gösteriyor. Boundelmonti’nin planını yayınlayan Satas’ta55 da bu sütunla Justinianus’un
ata binen heykeli-batıya yönelik olduğu halde- Ayasofya’nın güney-batı kenarı yönünde gösterilmiş
olup şu cümlelerle belirtiliyor:
“Theodosius’un at üzerindeki heykeli”
16. yy.’dan kalma haritalarda, bu sütunun ancak küçük bir parçası gösteriliyor ve buraya Sütun
Meydanı (Piazza Colanna)56 deniliyor.
Eskiden İstanbul Âsar-ı Atika Müzesi müdürlüğünde bulunmuş olan Doktor Dethier, Rum Silogos
Cemiyeti’ne M. 1340 yılına ait belgelerden olarak Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde korunan bir resmin
kopyasını vermiş (31 Ocak 1648).

Bandori, İtalya şehirlerinden Ragusianie’de 1661’de doğmuş, 1743’te Pariste ölmüştür. Öğrenimini Toskana
Dukası’nın yardımı sayesinde tamamlamıştır. Bandori’nin iki önemli eseri vardır: Biri İmperium Oriental ki Kostantiniye’nin eski eserlerinden söz eder. Paris Milli Kütüphanesi’nin Paris Kolleksiyonları’ndadır. Diğeri Numismata İmparatorum Nomanorum’dur ki Decius’tan İstanbul’un son kayseri olan Kostantin Paleologos’a kadar bütün kayserlerin madalyalarının bir koleksiyonudur. 1818’de basılmıştır. J. Tanini isminde biri buna bir de ilave
ederek 1891’de Roma’da bastırmıştır.
53 Ayasofya Camii avlusundaki Sultan Birinci Mahmud Şadırvanı’nın bulunduğu yer olarak bilinir.
54 Description de L’Augustee.
55 Plan de Bondelmonte de Sathas.
56 Venetia all’insegna della colanna.
52
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Justinianus’un At Üzerindeki Heykeli (Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde korunmaktadır.)
[27] Bu resmin altında Kyriaco Anconitano57 imzası varmış. Resim Bizans yazarlarının bu heykel
hakkındaki anlattıklarına tamamıyla uyuyor.
[28] Kitabımıza aldığımız resimden de anlaşıldığına göre Kayser Büyük Leon’dan itibaren Theofanos, Zonaras, İspanyalı Clavijo’ya kadar bütün yazarların dikkatlerini çeken imparatorluk tacının üzerindeki “Toufa” denilen tuğ hakkında bize özel bir fikir verebilir. Hatta Clavij, bu heykeli anlatırken
“Başında tavus kuşu kuyruğuna benzer büyük bir tüy bulunan bir şövalye şekli…” ifadesini kullanıyor
Toufa resmi, Meksika İmparatorlarının başlarına giydikleri imparatorluk taçlarını tamamen andırıyor ki, bu da bir tavus kuşunun tüyünden ibarettir58. Bu resmin on dördüncü asırda çizilip Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde korunduğu Mortdmann’ın eserinde geçmektedir. Bir kopyasını kitabımıza aldığımız resimde Kayser Justinianus’un bindiği atın yan tarafında Theodosi kelimesi okunuyor59

Kyriaco Anconitano Nimphirius pinxit, yani Anconalı Kyriaco çizmiştir. Kyriaco Anconi tano ad seribendum
adducto.
Dethier tarafından bu heykel hakkında verilen bilgilerin düzeltilmesi gerekir. Bunda bir yanlışlık vardır. Çünkü
Kyriaco 1391’de doğmuş, 1450’de ölmüş olduğuna göre resim 1340 yılında yapılmış olamaz. Şu kadar ki, Kyriaco
bu resmi görmüş, çizmiş olabilir. Bu şekil kabul edilirse doğrudur.
58 Evkaf-ı İslamiye Müzesi’nin Rokoko Salonunda sergilenen güzel sanat eserleri arasında Osmanlı padişah ve
şehzadelerinin vaktiyle kavukları üzerine taktıkları tuğların çoğu tavus kuşu tüyündendir.
59 Theodosi isminin orada bulunmuş olmasından anlaşılıyor ki, heykel aslında Theodosi adına yapılmışken sonradan Justinien yalnız heykeli oradan kaldırtmış ve yerine kendi heykelini koydurmuş, fakat her nasılsa onun üze57
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Boundelmonti’nin planında görüldüğü ve Zonaras’ın anlattığından anlaşıldığı üzere bu heykel, Büyük Theodoros’un heykelinin konduğu yere dikilmiştir. Zonaras bunu eserinde şu şekilde ifade ediyor:
“Büyük Theodoros’un, Arkadius tarafından dikilen süslü heykelinin bulunduğu yerde...”
Theodoros isminin geçmesi, yukarıda sözü edilen haritanın Boundelmonti’ye ait olmaması gerektiğini de ispat ediyor. Çünkü Latince metninde bu heykelin yalnızca Justinianus’un heykeli olduğu özellikle belirtiliyor.
[29] Soğukçeşme Kapısı’nın yanından Topkapı Sarayı’nın surunu takip ederek yokuşu çıkarken üst
başta ve tam karşımızda eski bir binanın duvarına bitişik olarak yapılmış küçük bir çeşme görürüz. Bu
çeşme kaba işlemeli altı adet koyu renkte mermer ve somaki direkli uzunluğu yaklaşık olarak yedi, eni
beş metre olan kare şeklinde bir binanın duvarına yapılmıştır. Bu eski binanın inşaat tarzı gayet basit,
basık kubbe ve kemerlidir. Yapılış üslubundaki sadelik, sütun başlıklarında görülen kabalık, bunun çok
eski bir zamanda yapılmış olduğunu gösteriyor. Ayasofya Camii’nin durumuna göre, kuzeybatı tarafında ve sarayı çevreleyen sura yaslanmıştır. Doktor Mortdmann, bu binayı anlatırken: Ayasofya ile Aya
İrini Kilisesi arasında, Ayasofya’nın son cemaat yerinin (Narthex) uzantısı durumunda Topkapı Sarayı’nın suruna yaslanmış basit bir kare şeklinde bir binanın hâlâ varlığını devam ettirdiğini ve burasının
şüphesiz bir mabet olduğunu yazıyor. Sütun başlıklarının kabalığı, inşaat tarzının sadeliği dikkate alınırsa, bunun oldukça eski bir dönemin kalıntısı olacağını da ileri sürüyor.60 [30] Bundan dolayı burası

rindeki Theodosi kelimesini kaldırmamış. Bu şekilde Theodosi ismi orada kalmıştır. Görülüyor ki, kitabelerin ve
kazınarak yazılan yazıların tarihte çok büyük önemi vardır. Bazen bir işaret büyük bir tarihî gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olur.
Gerçekten de Zonoras diyor ki: “Justinianus’un imparatorluğunun on yedinci yılında Theodosius Sütunu’nu
yıktırdı ve onun üzerine iktidarının eseri olarak kendi heykelini koydurdu. Bunun üzerinde önceden Theodosius’un heykeli vardı ve kaidesi gümüştendi. Bu heykel de Arkadius tarafından yapılmıştı. Bu gümüş’ün ağırlığı
yedi bin dört yüz litreymiş. Özetle Justinianus, Theodosius’un at üzerindeki heykelini ve sütununu kaldırtmış,
yerine kendi heykelini koydurmuş. Bu durumda ve atın vücudunda yazılı kelimeden anlaşılıyor ki at Theodosius’un zamanında yapılmıştır.
60 Bu eski bina, Ayasofya Meydanı’ndan Erdebilî Tekkesi’ne giden yolun tam karşısında ve Bahriye Hanım ile
Rıza Bey’in mirascıları Tal’at ve Hilkat Beyler ile Cemil Bey mirascıları Saliha ve Selime Hanımlar arasında ortaklaşa kullanılan Üskübî Mahallesi’indeki 38 numaralı ahşap evin bitişiğindedir. Soğukçeşme surunu takip ederek eski
Bâb-ı Hümayun’a giden yolun solundadır. Sokağa bakan, demir parmaklıklı üç küçük penceresi vardır. İçinin şimdiki durumuna göre zemin dolmuş. Sütun kaideleri toprak altındadır. Sütunların başlıkları son derece kaba ve
yontulmamış küp şeklinde birer taştan ibarettir. Mihrap tarafına bakan cephesinin ortasında mihrap gibi duvara
girmiş bir kısım ve sağda küçük bir hücre vardır. Bu hücre zemine kadar inmez şimdiki zemine göre orta boylu bir
adamın göğsüne kadar iner. Bu binanın dışı tuğla ve taştan yapılmış olup dört büyük ayak üzerine oturtulmuş
manastır tonozu tarzında üç de kemeri vardır. Burası sanki bir mabedin son cemaat yeri gibidir. Fakat bu kemerler
arasında asıl binaya girilecek eski bir kapı, bir ana giriş izi ne duvarda ne de başka yerinde görülüyor. Pek çok
benzerlerinin görülmesiyle anlaşıldığı üzere mabedin son cemaat yerinden asıl mabede girilecek kapılar üzerinde
ince ve kaba işlenmiş mutlaka bir korniş ve kasa bulunması gerekir. Bunda o da yok. Bundan başka Hristiyan mihrabına dönmesi bakımından eski bina ile Ayasofya’nın mihrap yönü arasında derece bakımından bir fark da vardır. Daha doğrusu bu, güney doğuya fazlaca çevrilmiş olduğu hâlde Ayasofya Kuzeydoğuya çevrilmiştir. Bir de
benzerleri hakkında gördüklerime ve incelediklerime göre, burası da eski bir su sarnıcı olması ihtimali daha kuvvetlidir. Çünkü bodrum hâlinde bir mabet daha görmedim ve sokağa bakan pencereler de sonradan açılmış, düzgün olmayan birer delikten ibarettir. Bilmem ki, penceresiz hiçbir yerden aydınlatılmayan bir mabedin benzeri var
mıdır?
Mortdmann’ın bazı özelliklerine dayanarak mabet olduğunu tahmin ettiği bu eski binanın karşısında Birinci
Dünya Savaşı sırasında askerlerimizin araba tamirhanesi olarak kullandıkları arsada birkaç ayak merdivenle inilen
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Samson tarafından yaptırılan misafirhanenin (Xenodochia) küçük bir mabedi olarak görülüyor. Gerçekte
de Prokopios’a göre, bu mabet kiliseler arasında bina edilmiş.
Yine Prokopos’un mevcut anlattıklarından anlaşıldığı üzere, İmparator Justinianus’un, Samson misafirhanesi’nin karşısında, yani Aya İrini Kilisesi’nin kuzey tarafında, İzidoros’un ve Arkadius’un evleri
diye bilinen evler içerisinde iki misafirhane daha yaptırmıştı. Bu iki bina Embolos ve İzidoros’un “xedonochia” (misafirhaneleri)larıdır. Codinos61, bu üç misafirhanenin St. Tyrphon adına yaptıralan kiliseden
başka olduğunu söylüyor ki, anlatılanlara göre biri Embolos’ta diğeri de Basilicho’da bulunuyordu.
Prokopos, Justinianus tarafından yaptırılan Topal Argo sokağında bulunan bir diğer yazar da62 Ayasofya yakınındaki St. Jean L’Evang Kilisesi içinde yapılmış olan St. Tryphon Kilisesi’nden söz ediyorlar.
St. Jean L’Evang Kilisesi’nin kuzeyinde yapılmış olan bu iki mabedin gerçekte bir kilise olmaları büyük
bir ihtimaldir. Bu kilise de Haliç sahilinde (Salkımsöğüt-Hüdavendigâr Caddesi) Ayasofya’ya doğru
çıkan ve bugün tramvay yolu olan caddede bulunuyordu. Ayasofya’dan Forum Kostantin’e giderken,
yani Çemberlitaş istikameti takip edilirken önce Milier d’Or’a, St. Jean L’Evang Kilisesi’ne ve Büyük Bazilika binasına rastlanırdı. Burası, dörtgen bir bina olup bir çeşit adliye dairesiydi. Büyük Bazilika denilen binayı, Prokopos anlatırken şöyle söylüyor: “Bir imparatorluk meydanı ki orada, avukatlarla savcıların toplanarak savunmalarını, raporlarını hazırlarlardı. Burası etrafı revaklarla çevrili ve süslü dörtgen
büyük bir avluydu.” Prokopos’un bu anlattığına göre, Büyük Bazilika denilen bina Yerebatan Sarnıcı’nın
üstüne rastlayan Es’at Efendi Kütüphanesine ve eski Zaptiye Dairesine kadar uzanırdı. Tahminime göre,
bu büyük bina da “Mesi” denilen tramvay yoluna kadar uzanırdı. İnceleme ve araştırmalarımdan elde
ettiğim sonuca göre, Bizanslılar zamanında kurulmuş ve mevcut dini ve devlet binalarının yerlerinde
fetihten sonra da bu gibi binalar yapılmıştır.
[31] İmparatorluk Meydanı dedikleri İmparator Justinianus tarafından dikkate değer genişlik ve büyüklükte bir sarnıç yaptırılmıştı ki, bugün “Yerebatan Sarayı (Citernna Basilika)” adıyla tarihe geçmiştir.
Codinos, bu sarnıcın Milier’in arka tarafında bulunduğunu söylüyor ki gerçek durumu da böyledir. Patrik Kostantinos’a göre, Yerebatan Sarnıcı’nı Justinianus değil, İstanbul’un kurucusu olan Büyük Kostantin yaptırmış. İmparator Justinianus da onu genişletip derinleştirmiştir.

bir ayazma vardır. Hiç şüphe yok ki, bu ayazma orada bulunmuş olan bir mabedin ayazmasıdır. Bu eski binanın
duvarındaki çeşmenin kitabesi şöyledir:
Kâmiliyyü’z-zât İsmail Efendi kim odur
Mefhar-i küttâb-ı devlet âb-rû-yı Hâcegân’dır
Nazırıyken Humbara-hâne Ocağ-ı pâkinin
Oldu inşâ-gerdesi bu çeşme-i Kevser-nişân
Fi-sebilillâh nâsı niyet-i irvâ edip
Böyle bir âb-ı musaffâ eyledi icrâ hemân
Ârifa kıldım bu târih ile ‘atşâna nidâ
Etti İsmail Efendi gel için zemzem revân 1216.
61 Codinos, Bizansın son imparatoru zamanında saray nazırı Couropalete’ydi. İstanbul’un Osmanlı Türkleri tarafından ele geçirilmesi sırasında hayatta olduğu zannediliyor. İstanbul’un saray ve eski eserleri hakkında yazdıklarından bazıları Paris Milli Ktüphanesi’nin Bizans Koleksiyonları arasında bulunmaktadır.
62 Le Symmaxariste.
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Bazı eski eserlere göre63 incelemeler ve görüşmelere, ilmi sohbetlere mahsus olan dörtgen bina, Bazilika denilen binanın çok yakınındaymış. Bunun bir de kütüphanesi varmış. Cedrenus diyor ki: “Birinci
Leon zamanında64 (457-474) Chaltoprateilerden (Soğukçeşme Kapısı karşısındaki Zeynep Sultan Camii’nin olduğu yer) çıkan yangın, Bazilika Kütüphanesi’ni de yakmıştı.
Tarihçi Pascal (Le chronicon Pascale) da65 meşhur ve büyük Nika İhtilali’nin çıkmasına sebep olan
bu yangını anlatırken: “Ohtogon, kürkçülerin Bazilikası ile Regia arasında bulunuyordu” diyerek yerini
belirtiyor. Pascal’ın bildirdiğine göre, Ohtogon’u Got askerleri yakmışlardır.66 Celal Es’ad Bey’in Eski
İstanbul adlı eserinde de olduğu gibi, Ohtogon veya bu bina Augusteon civarında ve meşhur Zeuxippe
Hamamları karşısında yani Eski Zaptiye Dairesi’nin ve Es’ad Efendi Kütüphanesi’nin bulunduğu büyük
alanda bulunup Darulfünun gibiydi. Kubbeli sekiz kısımdan ibaret olan bu büyük ve muhteşem binada
eski yazarların bütün eserleri bulunuyordu.
Sultan Üçüncü Ahmed’in damadı ve sadrazamı olup Varadin’de alnından bir kurşunla vurulan ve
Belgrad’ta kale içerisinde Kanuni Sultan Süleyman Camii mezarlığında defnedilmiş olan Şehit Ali Paşa’nın değerli karısı Fatma Sultan’ın sarayı, Yerebatan’da “Sahaflar Şeyhi” adıyla bilinen Vakanüvis
Es’ad Efendi Kütüphanesi’nin kuzeye bakan cephesi karşısındaki alandaydı. Yanan bir evin arsasında
kalan iki katlı kâgir bina da Şehit Ali Paşa’nın Kütüphanesi olarak bilinir.
[32] Burada aslında defterdarlara ait bir saray vardı. Bu saray, Veziriazam Bıyıklı Mustafa Paşa’nın
idi. Sultan Üçüncü Ahmed burayı kızı Fatma Sultan için satın aldı.
Tarihiçi Ahmet Vefik Bey Fatma Sultan adlı eserinde bu saraydan söz ederken (s.11-12) “… Fatma
Sultana uygun bir saray gerekiyordu. En uygunu, Paşakapısı civarında defterdarlara ait saraydı. Saray’ın Fatma Sultan’a hediye edilmesini emrettiği gün defterdar efendiyle birlikte Hâcegânı- Divan (Suyabatan) Sarayı’na geçmişlerdi, saray tam bir özenle onarılacaktı...” diye sarayın yerini belirliyor.67
Ohtogon’un nasıl yakıldığı konusunda eski yazarlar farklı görüştedirler. Yukarıda söylediğim gibi
Vakanüvis Pascal buranın yanmasını Got askerleri tarafından yakıldığını söylediği gibi, Codinos’da

L’anonyme de Bandori.
Birinci Leon zamanında 1 Eylül 641 tarihinde İstanbul’da büyük bir yangın çıkarak dört gün dört gece devam
ederek sekiz mahalleyi yakıp kül ettikten sonra ancak bir haftada sönebilmişti. Bazı tarih kitaplarına ve bunlar
arasında J. Gottwald’ın Bizans Tarihi’nin Başlıca Olayları adlı eserinde verilen bilgilere göre, Kayser Basilisque’in
zamanında da bir korkunç yangın çıkmış ve yangının tahrip ettiği alana giren Lausus Sarayı’yla yirmi bin nadir
kitabın ve sanat eserlerinin bulunduğu umumi kütüphaneyi de yakmıştı. (476).
65 s. 621.
66 s. 623.
67 Fatma Sultan’ın Babıâli’nin karşısında, “Gümüşhanelinin Dergâhı” diye bilinen yerde bir cami vardı. Çıkan
bir yangında yanmış olduğundan İkinci Mahmud Han burasını tekrar yaptırmıştı. Burası hem cami hem bilinen bir
tekkedir. Tarikatı, Nakşibendîliğin Halidye koludur. Sokak içerisinde büyük kapısı üzerinde şu kitabe vardır.
Tuğra
Fatıma Sultân’ın ihyâ etti rûhun pâdişah
Buldu eski revnâkın bu ma’bed-i zibâ yine
Harf-i cevher-dâr ile İzzet dedim târihini
Etti Sultan cami’in Mahmud Hân ihyâ yine
1243.
63
64
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Isaurieli, yani Adanalı Üçüncü Leon’nun orada toplanan âlimlerin kendi etkinliğini azaltacakları endişesiyle bu kültür evini yaktırmış olduğunu söylüyor (717–740).
Spharagion Mahallesindeki St. Theodore Sphoracii Kilisesi’nin yerini belirleme hususunda eski yazarlar arasında görüş ayrılığı vardır. Kanuni devrinde İstanbul’da bulunmuş olan Pierre Gilles’ten sonra
gelen bütün topografya uzmanları bu eski ve önemli kiliseyi Vefa Meydanı civarında, Üçüncü Tepe’nin
batı yamacında göstermişlerse de bu tahminleri doğru değildir. Bu kiliseyi Ohtogon’un kuzeyinde aramak gerekir. Hatta Patria’dan başlayarak bütün Bizans belgeleri aynı şeyi söyleyerek bu kiliseyi Ayasofya yakınlarında gösteriyorlar. Adı geçen yazar, St. Jean L’evang Kuilesi ile St. Theoros Kilisesi’ni ve Lausu Sarayı’nı birbirine çok yakın, yani bir küme halinde gösteriyor.
Ayın şekilde Codinos da Sphoragion Mahallesi’ndeki St. Theodoros’u anlatırken Ohtogon’u, Chalkoprateileri ve St. J. Dihippion Kilisesi’ni beraber belirtiyor. Bu anlatıma göre bunlar birbirine yakınmış.
[33] Bu kilisenin Ayasofya civarında olduğu vaktiyle meydana gelen bir olayın anlatılmasından da
anlaşılıyor: Leon Diacre68 bundan dolayı diyor ki: “Öldürülen İkinci Nikiphoros Phokas’ın (963-969)
kardeşi Leon Phokas Curopalate69, Nikophoros’un yerine geçen Ioannes Zimisces’e karşı70 bir ayaklanma düzenlemişti.

Leon Diacre, milattan sonra 979 tarihlerinde Kostantin’in ölümünden Ioannes Zimiscesi’nin ölümüne kadar
olan zaman ait bir tarih yazmıştır. Bu tarih, Minie’nin yayınladığı Patrooa Grega adlı eserde belirtiliyor. Bunu orada aramalı.
69 Leon le Curopate, Saray Nazırı demektir.
70 Jean Zimisces, Doğu Orduları kumandanı idi. Adana civarında Araplarla savaşıp onları yenmiş ve 10 Kanunievvel 969 tarihinde Nikophoros aleyhine ayaklanmakla onu öldürtmüştü. Sonra, İkinci Basilie ve Dokuzuncu
Kostantinus ile ortak olarak devleti yönetmiş 969’da imparator ilan edilmiştir. Suriye’ye gönderdiği ordu başarılı
olmuşsa da (975), 15 Kanunisani 976 yılında zehirlenerek öldürülmüştür.
68
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Yerebatan’da Şehit Ali Paşa’nın Kütüphanesi (Fatma Sultan Sarayının olduğu yer)
Adı geçen Leon Phokas, Akrapolis denilen Sarayburnu Tepesi’nin bir kapısından gizlice girerek saray hizmetçilerinden birinin evine alınmışken, yapılan bir ihbar üzerine orada duramayıp Ayasofya Kilisesi’ne sığınmaya mecbur olmuştu.
Olayın aktarılmasından çok güzel anlaşılıyor ki, St. Theodoros Kilisesi Ohtogon civarındaydı. Çünkü bazılarının tahmin ettiği gibi, bu kilise Vefa Meydanı civarında bulunmuş olsaydı, [34] aradaki mesafenin uzaklığından dolayı Leon Phokas’ın buraya sığınmaya vakti olamazdı.
Mortdmann, bu kilisenin yerinin belirlenmesi vesilesiyle bazı olayların meydana geliş şeklini dikkatle inceleyerek karşılaştırma yapıyor ve Latin istilası zamanındaki yangınlara dair Nicetas Atominatos’un
anlattıklarını inceliyor. Latinlerin istilası sırasında çıkan yangınlarda Ayasofya civarında bulunan birçok
binalar yanmıştı. Mesela birinci yangın batıda bulunan mahalleleri yerle bir ettiği halde ikinci yangın,
hepsinden şiddetli olup Haliç sahilinden itibaren Sophien Limanı’na kadar Ayasofya’nın batısında bulunan bütün mahalleleri yakmış ve Ayasofya’ya kadar çıkmıştı. Fakat bu muazzam bina, ateşin şiddetine
perde ve engel olarak doğu tarafındaki bütün binaları kurtarmış ve bu sebeple yangın batıya yönelerek
Million ile Macron’u ve Synodları, yani Büyük Basilika ile Ohtogon’u da (Yerebatan Mahallesini)) yakmıştı.
Vakanüvis Pascal, Kürkçüler Basilikası’nı ve gümüşçü mağazalarını Ohtogon ile Forum Kostantin
arasında gösteriyor.
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Vakanüvis Theophanos71, Kayser Romanos Lakapenos zamanında (919–944) Forum Kostantin’deki
Panaia Kilisesi’nin yakınlarındaki revaklardan çıkan büyük yangını anlatırken kürkçü dükkânlarından
başka, mumcu dükkânlarını da belirtip yangının en son ulaştığı yer olarak Tomsikhon Mahallesi’ni gösterir.
Sedrenos, meşhur Nika İhtilalı sırasında yanan binalar arasında şimdiki Kapalı Çarşı’nın da yandığını bildiriyor.
O tarihte de Kapalı Çarşı’da esnafın birtakım paraları ve mücevherleriyle kıymetli eşyaları korunurdu.
Bandori tarafından yayımlanan ve yazarı belli olmayan eserin 35. sayfasında “Smyrnium” dedikleri
ıtriyat çarşısı (Marche aux aromes, parfüm çarşısı) da Embolos’un yani Ohtogon’un yanında ve Sphoracii Mahallesi’ndeki St. Theodoros Kilisesi’nin bitişiğindeydi.
Bütün bu belgelerden anlaşıldığı üzere Bizanslıların pazarları, çarşıları, Forum Kostantin denilen
Çemberlitaş ile Büyük Bazilika arasındaydı. Hâlbuki zamanımızdaki büyük çarşı, Forum Kostantin’in
batısında bulunuyor.
Forum’a kadar Mesi’nin güney, yani sol tarafında aynen kuzey tarafında olduğu gibi üstü kapalı bir
koridor, bir çarşı vardı.
Hıpodrum’dan itibaren bu tarafta, yani güney tarafında önce Lausus Sarayı’na [35] ve C. de Philoxenus (Binbirdirek)72 Sarnıcı’yla Ste. Aquiiline Kilisesi’ne, İstanbul valisinin mahkemesine, Kırkşehitler
Kilisesi’ne ve sonunda bir zafer takına rastlanırdı.
Lausus Sarayı, İmparator Basilisque zamanında çıkan büyük bir yangında içinde yirmi bin cilt kitabın bulunduğu kütüphane ile beraber yanmıştı (476).
Keçecizade Fuad Paşa’nın Türbesi yanında bulunup birçoğunun Domninus’un Embolosları’ndan73
birinin kalıntıları olduğunu zannettikleri dört köşeli Bizans binası “Kuleli Bostan” dedikleri yerdir ki,

71
72

s. 240.
Binbirdirek dediğimiz Philoxenos Sarnıcı’ndaki sütunlardan biri üzerinde bulunan kitabe şudur.

V
K N
AKY-INA Aquiline
A
73 Xenodokia yabancılara ait demektir. Fuad Paşa’nın H. 1258 yılı Şevval ayının ortasında Fransa şehirlerinden
Nis şehrinde kalp hastalığından ölmesi üzerine, cenazesi İstanbula getirilmiş, o zaman arsa durumunda bulunan
şimdiki türbe yerinde toprağa verilmişti. Sonradan türbe yapılırken temellerin kazılması sırasında beş altı arşın
derinliğinde, taşlarla döşenmiş bir kaldırım kalıntısı ve mermer, somaki sütunlar, üzerinde haç resmi bulunan
sütun başlıkları bulunduğunu türbe bakıcısı Hafız Halil Efendi’den işittim. Buraya “Peykhane” derlerdi. Çünkü
eskiden padişahın hizmetçileri olan peyklerin kışlası buradaydı. Bu münasebetle bildireyim ki, Şehzade Mahmud
Efendi’nin kurtarılması sırasında fedakârca hizmet eden büyük babam Eyyûbi Hafız Mehmet Ağa da rikâb peyklerindendi (padişahın korumaları). Fuad Paşa Türbesi yakınlarındaki Uzun Şüca Camii’ni, adı geçen Fuad Paşa yenilemişti ki, bu cami H. 1310’da yılındaki depremde fazlaca hasar gördüğünden H. 1330 yılı içinde onarılarak sağlamlaştırılmıştır. Uzun Şüca Mescidi diye bilinen aslında Fazlı Paşa Mescidi’dir. Yaptıran Fatih Sultan Mehmed
Han’ın şatırı (yakın koruması) Uzun Hasan’dır. Camii’nin mihrabının sağında mezarı vardır. Hadikatü’lCevami’de anlatıldığına göre, Ayasofya Camii’nde, minberin sağ tarafında bulunan meyyit kapısının tam karşısın~ 35 ~
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Fuad Paşa Türbesi’nin türbe bakıcısı lojmanının bitişiğindedir. Fakirlerin barındığı bir kimsesizler evi
olma ihtimali vardır. Buraya Selanikli bir kişi bir ev yaptırdı (H. 1340). Caddeye paralel olan eski duvar
yıktırılırken, kaldırım seviyesinden aşağıda Bizanslılar döneminden kalma tuğla ile örülmüş sağlam
kemer kalıntısı çıktığını gördüm…
Türbe caddesi duvarının üst kısmında boydan boya bir mermer silme bulunan bu yüksek bostanın
dört yol ağzı köşesinde hâlâ kömürcü dükkânı’nın bulunduğu yerde bir kule vardı. Kalıntıları duruyor.
Bu kule daha sonra yıkıldı. Köşeyi oluşturan duvarın bu kısmı düzgün bir sıra boyunca taş ve bir sıra
tuğla ile örülmüştür. Benzerleriyle karşılaştırılınca kulenin geride kalan bu kısmı Osmanlı Türkleri dönemine aittir. Türbe Caddesi’nde düzgün tuğla ile yapılmış bir de mazgal hâlâ duruyor.
[36] Nika İhtilali sırasında (532) Got askerleri tarafından çıkarılan yangın, Ohtogon’dan başlamıştı.
Yangın, Sphoracii Mahallesi’nde bulunan St. Theodore Sphoracii Kilisesi’ni, Gümüşçüler Çarşısı’nı yaktıktan sonra St. Quilina Kilisesi’nin karşı tarafına dayanmıştı.

Osmanlı Sultanlarının Serpuşlarına Taktıkları Tuğlardan
(Evkaf-ı İslamiye Müzesi’nde 2919 numarada kayıtlıdır.)
Sultan İkinci Mahmud’un Türbesi’nin karşısında bulunup eskiden Merkez kumandanı merhum Arif
Paşa’nın konağı iken bugün Şehremini Emaneti Dairesi olan binanın ve bahçesinin altında, yani Binbirdirek’in batısında büyük bir sarnıç daha vardır ki Alexiade’da belirtildiği üzere galiba Niğbolu’nun Kırk
Şehitler Kilisesi’nin bulunduğu yer olsa gerektir. Sarnıçlar konusunda başka bir şekilde anlatıldığı üzere,
bu sarnıcın içerisinde Aysofya Camii’ndeki sütunlar büyüklüğünde direkler vardır. Benzerleri gibi burası da toprak ve at gübreleriyle dolmuştur. Hatta meşhur Şehremaneti binası, İstanbul’un müttefik dev-

da duvardaki mermer üzerinde çizili olan pençe resmi bu zatın imiş. Kurulmasını başardığımız Müstakbilin Cemiyeti’nin (Karşılama Cemiyeti) kurulmasından önce İstanbul’a gelen yabancı gezgincilere eşlik eden Türk düşmanı
olan kindar Rum ve Ermeni ve cahillikleri sebebiyle Yahudi tercümanları, bu pençenin Fatih’in Ayasofya’ya at
üzerinde girerek elini kana bulayıp bu duvara bastığının bir işareti olduğunu söylerlerdi. Ben, bu uydurma
hikâyenin hatta yabancı eserlerde bile yeri olmadığı, her gelen gezgincilere belgeleriyle anlatarak aleyhimizde asırlardan beri devam ede gelen bu kindarlığın biraz önüne geçtiğimi nimete şükür olarak burada belirtiyorum.
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letler tarafından işgali zamanında Fransız işgal kuvvetleri başkumandanı General Charlie’nin karargâhı
olmuştu. Benimle röportaj isteğinde bulunan adı geçen General, Şark Bankası yönetim kurulu üyelerinden ve Galatasaray Lisesi eski mezunlarından, dostum müteveffa Mösyö Busi ile ziyaret edip İstanbul’un eski eserleri hakkında fikir alışverişinde bulunduğum sırada bu önemli sarnıcın da temizlenmesini kendisinden rica etmiştim. Herhangi bir ilme, sanata düşmanlık etmenin medeni olmadığı ve özellikle bütün bu terkedilmiş eserler, bize miras bırakılmış manevi bir servet olduğu düşünülürse, bu gibi
önemli eserlerin iyi korunmasındaki gereklilik ortaya çıkar. Bizde imar meselesi yalnız yol açmak, caddelere fener koymak [37] veya kaldırım yapmaktan ibaret anlaşılıyor. Hâlbuki asıl imar, memleketin
manevi değerlerini artıran bu gibi geçmişten miras kalan eserlere verilecek değer ve önemle ilgilidir.
Eski yapıların yerleri ve durumlarının belirlenmesi için bazı olayların anlatılması, tarihçiler ve vakanüvisler tarafından kabul edilmiş ilke olduğunu dikkate alarak kitabımızda da bir bakışta konu dışı görülen bazı oluşumlar ve olayların anlatılmasını ihmal etmedik. Bu olayların anlatılması hem sosyal hem
topografya bakımından araştırmacıların faydalanmalarına sebep olur.
Kırk Şehitler Kilisesi’nin yerinin belirlenmesi vesilesiyle adı geçen Binbirdirek Sarnıcı dolayısıyla,
deniliyor ki: Alexios Comnenos, taraftarlarıyla birlikte İstanbul’u terk etmeye mecbur olduğu zaman,
annesiyle ve Comnenos ailesine mensup kadınlarla Forum Kostantin’de vedalaşıp Blacherna Kapısı’na
(Ayvansaray) doğru gitmişti. O vakit kadınlar, Ayasofya Mabedi’ne sığınmak istemişlerse de Kırk Şehitler Kilisesi’nin yanına varır varmaz, İmparator Nikiphoros Botaniadis’in eğiticisi bunlara katılmıştı.
Somaki sütunuyla Forum Kostantin (Çemberlitaş) ve Ayos Kostantinos ve Forum’daki Panaia Kiliseleri ve Haçlı Sütun, kuzey tarafındaki A’yan Dairesi, Mesi dedikleri orta yolun, yani Divanyolu’nun ilk
kısmının sonunu oluşturuyordu.
Bizanslılar zamanında resmi törenlerin yapıldığı yer olduğundan büyük bir öneme sahip olan Kostantin Meydanı, ta en eski zamanlarda bile, çoğunlukla Trakya’nın mermerden yapılmış anıtları üzerinde bulunan kahramanın74 yüceltildiği bir yerdi.
Divanyolu’nun, Forum Kostantin ile Forum Tauri (Beyazıt Meydanı) arasındaki kısmına, eskiden
Artopolia derlerdi ki, zamanımızda Sedefçiler ve Okçularbaşı adıyla bilinir.
Burada yirmi beş sene öncesine kadar sedefçi dükkânları vardı. Sedef işi rahle, el aynaları burada
imal edilirdi.
Sadrazam Mustafa Reşid Paşa Türbesi’nin karşı tarafındaki dükkânlarda birtakım okçular, ok ve yay
yaparlar ve satarlardı. Okçuların en eskisi Okçu Şükrü isminde, ihtiyar, asık suratlı biriydi. Dükkân gedikliydi (devamlı açıktı) ve orada mutlaka bir okçu bulunması Tirendazlar Ocağı (Ok atanlar derneği)
tarafından şart koşulmuştu. Dükkâna kira vermezlerdi. Okçular Ocağı’nın son temsilcisiydi.
[38] Forum Kostantin dedikleri Çemberlitaş Meydanı’nda bulunan bir Meduse kafası75 bugün Eski
Eserler Müzesi’nde, kütüphaneye çıkılan merdivenin karşısında, duvara asılmış duruyor.

74

Putperestlerin çoğu tarafından (Paiens) bilinmeyen at binici puta (Cavalie Thrace) burada tapıyorlardı.
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Tanıtım yazısında: “Meduse başı ile bir madalyon. Eski Forum Kostantin’de bulunmuştur. (M. S.
4.yy. numara 145.) yazılıdır.
Forum Kostanti’den çıkılırken önce zemini taş döşemeli bir avluya sonra, Artopalia denilen yolun
girişinde de Gorgoneslerin iki büyük heykeline rastlanırdı. Bu heykellerden biri miladi 1870 yılında bulunarak bugün Askeri Müze olan Aya İrini Kilisesi’ne nakledilmiştir.
Burada dikkate değer bir nokta var: Acaba, bu abideden söz eden Mortdmann, Gorgon kafalarıyla
süslenmiş kemer taşına “Büyük Heykel” adını mı veriyor? İki yüzlü Gorgon kafası, Artopalia’da bulunmuş olan bir zafer takının kilit taşıydı. Yani zafer takının ortasına konulmuş olup iki yüzlüydü. Kafanın iki tarafının eğik bir şekilde yontulmuş olması da bunu gösteriyor.
Devlet Şurası eski üyelerinden Kemalleddin Bey, Çemberlitaş’ın karşısında dâhiliye mektupçusu
Ragıp Bey’in yanan evinin bitişiğindeki ev (Suriye Kıraathanesi’nin üstündeki evdir) H. 1290–1291 tarihlerinde yapılırken, temel kazısı sırasında büyük bir Medüz kafasının sekiz metre derinliğinde bulunarak
çıkarıldığını gözüyle görmüştür. Kendi ifadesine göre, o tarihte sekiz yaşındaymış. Bu büyük Medüz
kafası müzenin bahçesindedir. (Numara 3214.)
Codinos’un şaşılacak bir anlatımından anlaşıldığına göre, Forum Kostantin’in güney tarafında Condiscoli denilen Kumkapı’ya inen bir yokuş vardı. Bu yokuş bugün de vardır. Gedik Paşa Hamamı’nın
önünden Kumkapı İstasyonuna kadar uzanmaktadır. Fakat bu yol, vaktiyle çok dik imiş. Yolun üzerinde bulunan Gedik Paşa Hamamı’nın zemini dikkat edilirse, bu yolun Hocapaşa Yangını’ndan (H. 1282)
sonra, dört beş metre dolduğu anlaşılır. Hamama altı, yedi basamak merdivenle inilir. Hocapaşa, Küçükmustafa Paşa Hamamları da böyle çukurda kalmıştır.
Şehrin ihtiyacı için dışarıdan getirilip “Conoscoli” veya Yedi İskele anlamında olan “Heptascolo”
dedikleri iskeleye çıkarılan koyunlar hep buradan geçirilirdi.
[39] Koyunlar Artopolia’ya (Ekmek satılan dükkânlar, Atik Ali Paşa mevkii) getirildikten sonra, “Artotirianon” dedikleri yere gönderilirdi. Çünkü büyük bir ihtimalle kesimhaneler buradaydı. İstanbul’un
eski binaları ve yapılarının bulunduğu yerler incelenecek olursa eskiden yapılmış olanların yerlerine,
fetihten sonra aynı hizmet ve amacı yerine getiren eserler ve binalar yapıldığı ve bu arada çarşı ve pazarların da çoğunlukla eskilerin yerlerinde kurulduğu ve yenilendiği anlaşılıyor. Bundan dolayı Bizanslılar
zamanında hayvan kesimhaneleri Çemberlitaş civarında bulunduğu gibi, bugün de Tavuk Pazarı dediğimiz semtte çok sayıda kesim yerleri vardır. Demek ki, tarih bir tekerrürden ibarettir sözü gerçekmiş.
Esir Pazarı, Saraçishak ve Nişancı semtlerinin eski adı olan Anemodoulion76 (Rüzgârlar aleti) ve Sts
Agatohonic-et-Barbe Kiliselerini Divanyolu üzerinde Çemberlitaş ile Bayezid Meydanı arasındaki (meydana varmadan) yol üzerinde göstermeli.

75 Mitolojiye göre, Gorgon bir devmiş. Bunlar üç kardeş imiş: Meduse, Euryale ve Stheno… Bunlara her kim bakarsa, onları taşa döndürme kudretinde imişler. Bu kudret, özellikle Meduse’de varmış. Edebiyatta Gorgonlar
heybetli, korkunç bir gücü, bir siyahlığı, kötülüğü, zulüm ve şiddeti temsil ederdi.
76 Anemos, rüzgâr; dolos, esir anlamında olup rüzgâr esiri demektir.
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Medüse Kafası (Asar-ı Atika Müzesi’ndedir.)
[40] Kitabü’l-Merasim’de genel olarak belirtildiği üzere imparator, saraya dönmek için Ayasofya’ya
giderken veya oradan çıkarken bazı görevlilerle Sirk’a mensup (yani At Meydanı‘nın) grup başkanları
saygılarını ve selamlamalarını Millier’in kubbeleri altında sunarlardı.
İmparator Ayasofya’ya giderken, beraberinde bulunan devlet adamları bazen Millier’de atlarından
inerlerdi.
Kitabü’l- Merasim’in, Theophilos’un (829–842). Gösterişli bir şekilde törenlerle şehre girişinden söz
eden bölümlerinde deniliyor ki: “İmparator Miliair’e gelince, ileri gelenler bu abidenin altında hepsi
atlarından indiler ve sarayın askeri komutanlarıyla birlikte sıra olarak ve hepsi yaya olarak Mukaddes
Kuyu’nun (Puits-Sacre) kapısına kadar imparatoru takip ettiler. İmparator orada atından indi.” Bu yazılanlardan anlaşılıyor ki Mukaddes Kuyu ile “Horologion” dedikleri Ayasofya’nın saat kulesi ve vaftizhane (Baptistere) Millier’e oldukça yakındı. Bununla beraber, Augusteon dediğimiz Ayasofya Meydanı
ile bunlar arasında bir miktar mesafe vardı.
Millier ile İmparatorluk Sarayı arasında olmak üzere Forum’da bir bina daha vardı. Burası St. Jean
L’Evangelistis adına yapılmış küçük bir mabetti. Bu mabet, İmparator Phokas (602–610) tarafından yapılmış ve hocası Ayos Phokas’a adanmıştı. Fakat İmparator Heraklius, Phokas’ı devirdikten ve yerine
imparator ilan edildikten sonra, bu küçük mabedi St. Jean Evangelistis adına hediye etmişti.
[41] Bu mabedin yeri, eski eserlerde güzel bir şekilde gösterilmiş olduğu gibi, İstanbul’un antikalarına dair on birinci asırda yazılmış olan bir eserde de77 bu mabedin Millier’in çok yakınında ve fakat bunun kubbeleri dışında yapılmış olduğu anlatılıyor.

77

Bandori, İstanbul’un Antikaları. Şark İmparatorluğu, I. cilt, s. 2.
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Labart’ın İstanbul’un Saray-ı Hümayunu adlı eserindeki plana göre bu mabet, Ayasofya Büyük
Hamamı’nın bulunduğu yerde veya yakınında yapılmış olmalıdır.
Yedinci Kostantin Porphirogenete, St. Jean Evangelistis Mabedi’nin imparatorluk sarayının tek kapılı anlamına gelen Monothyros girişi yanında bulunduğunu bildiriyor. Bu giriş, A’yan Dairesi yakınındaydı ve buradan Forum’a geçilirdi.
Özet olarak eski yazarların bu bildirdiklerinden anlaşıldığı gibi St. Jean Mabedi, Forum’da, fakat sarayın suru dışında yapılmıştı ve Millier’in karşısındaydı. Bunun böyle olduğunu bir ihtilal olayının ayrıntılarından anlıyoruz:
Tarihçilerden Nicetas, 1182’de, Alexius ile saraya saldırmak üzere gelen Sezar’ın askerleri arasında
Forum’da meydana gelen çatışmayı anlatırken, bu mabedin yerini şüpheden uzak olarak belirliyor ve
gösteriyor. Sezar’ın askerleri Millier’i işgal ederek doğu tarafındaki kemerleri üzerinden kayserin askerlerine oklar atarlardı. Fakat kayserin askerleri, şafak vakti saraydan çıkıp mabedi işgal ederek düşmanlarını Millier’den atarak orasını da ele geçirmişlerdi. İşte böylece yazarların anlattıklarından anlaşılan bu
St. Jean Mabedi, Forum’da ve saray suru dışında ve Millier’in karşısında yapılmıştı. Bunun böyle olduğuna şu da işaret eder ki imparator askerleri, bu mabedin yüksek çatısından oklar atarak saraya saldırmak için hazırlanan Sezar taraftarlarını oradan çıkmaya mecbur etmişlerdi. Bu küçük mabet, Forum’un
Diipion yani “iki atlı”78 denilen bir yerinde bulunuyordu. Buranın bu isim ile anılması Phokas’ın, orada
diktirmiş olduğu iki at heykelinden dolayıdır. İşte, bu vesileyle bu mabet de Bizans tarihinde Diippion
adıyla anılmıştır.
Forum’daki güzel eserler arasında en önemlisi, İmparator Jüstinianus’un at üzerinde tunçtan yapılmış bir heykeliydi. Bu heykel, A’yan Dairesi’nin (Şimdiki Adliye Dairesi’dir) tam karşısında ve beyaz
mermerden yedi basamaklı bir kaideye oturtulmuş tunç kaplı bir sehpanın üzerinde bulunuyordu.
[42] Fevkalade sanatkârca yapılmış olan at doğuya bakıyordu. Bu heykel hakkında şu bilgileri veren
Prokopios diyor ki: “Tunçtan yapılmış bu at üzerinde yine tunçtan, imparatorun büyük bir heykeli vardı; Achille elbisesine benzeyen elbisesiyle, özellikle dikkati çekerdi. Bu elbise, dizlere kadar uzanmaz,
arkasındaki zırh, kahramanların giydiklerine benzerdi ve başında da bir tolga(miğfer) vardı. Heykelin
yüzü doğuya dönmüş vaziyetteydi. Bu durumuyla sanki Acemlere (Perslere) karşı yürüyüş yönünü gösteriyordu.
Daha önce verdiğimiz resimde görüldüğü gibi sol elinde bir dünya küresi vardı. Sağ elini de doğuya
doğru uzatmış, sanki sınırlarından dışarı çıkmamak için Barbarlara emirler veriyormuş…
Bu büyük ve sanatlı heykelin yerinde Büyük Theodosius’un gümüşten yapılmış ve yedi bin dört yüz
livres ölçüsünde bir heykeli vardı. Bu heykeli, İmparator Justinianus erittirmişti.
Boundelmonti bu heykelin konulduğu kaidenin yüksekliğinin tahmini olarak otuz bir metre olduğunu söylüyor. Pierre Gilles, Kanuni zamanında İstanbul’u ziyaret ettiği zaman, heykelin bu kaidesi
duruyormuş. Fakat heykel parça parça edilerek eritilmiş. İmparatorun bacağı gövdesinden daha uzun
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ve burnu dokuz pouceden fazlaymış. Atın tırnağını ölçmüş ve onun da dokuz pouce olduğunu görmüş.
Bu tariften, bu heykelin ne büyük bir eser olduğunu anlıyoruz.
Yazarların anlattıklarından anladığımıza göre, fevkalade büyük olan bu heykel, Augusteon Meydanı’nda, A’yan Dairesi karşısında dikiliymiş.
1422 yılında İstanbul’a gelen Boundelmonti, heykeli, kaidesi üzerinde ve Ayasofya’nın dışında ve
güney tarafında görmüştür.
Pierre Gilles ise, bu heykelin yalnız kaidesini görmüştür. Anlattıkları daha açıktır ve heykeli Ayasofya’nın batıya bakan tarafına yakın bir noktada gösteriyor.
Bayezid Meydanı’nın eski adı olan Forum Tauris’de üzerinde Birinci Theodosius’un heykelinin dikili olduğu büyük bir sütun vardı.79 Zamanla ve çeşitli etkilerle tehlikeli bir hâle gelen bu eserin nesi kalmışsa Sultan Bayezid Hamamı’nı muhakkak bir yıkımdan kurtarmak amacıyla yıktırılmış. Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’da bulunmuş olan Pierre Gille, bu yıktırma işini gözüyle gördüğünü
eserinde belirtiyor.
[43) Demek ki bu sütun, Bayezid Meydanı’nın güney tarafında dikiliydi. İkinci Theodosius’un, basamaklı bir mermer kaide üzerine oturtulmuş olan at üstündeki heykeli, Serasker Kapısı Meydanı’nın
ortasında bulunmuş olması gerekir. Gerçekten şimdiki Serasker Kapısı binası yapılırken temellerin kazılması sırasında, vaktiyle İstanbul Âsâr-ı Atîka Müzesi müdürlüğünde bulunmuş olan ve İstanbul’a
dair Boğaziçi ve İstanbul: 1873 adıyla küçük bir kitap yayımlayan Dr. Dethier orada bir kitabe parçası
bulmuş. İstanbul’un Latinler tarafından miladî 1204 yılında ele geçirilmesinin ardından, onlar tarafından
yıkılıp yok edilen bu heykel80 hakkında Dethier bir hayli bilgi veriyor.
Forum Tauri’nin etrafında eskiden çok sayıda kilise ve binalar vardı. Bunlardan St. Marc, St. Procope ve Alonitzium Kiliseleri’nin bulunduğu yerleri gösterecek izler ve işaretler kalmadığı gibi, “Capitol”
denilen yer de eski durumundan çıkmıştır. Üzerinden zaman geçmekle ve bize gelinceye kadar da İstanbul’un karşı karşıya kaldığı çeşitli değişikliklerden dolayı adı sanı unutulmuş olan bu bina ve kuruluşların yerlerini belirlemek mümkün olmuyor. Bununla beraber gerek sokakların gerek meydanların
düzenlenmesinde ve bazı binaların yapılmasında rastladığımız bazı eser kalıntıları, dikkatli araştırmacılar için tarihi gerçeklerin ortaya çıkmasına yardım etmektedir. Yeri geldikçe bu eser kalıntılarından söz
ediyoruz.
Dr. Mortdmann’ın söylediğine göre miladî 1777 yılı içerisinde Serasker Kapısı Meydanı’ndaki kışla
ile hastane yapılmak üzere meydan kazılırken Bizans Devleti’nin her tarihi devrine ait binlerce kurşun
mühürler bulunmuştu. Bir yerde toplu olarak böyle büyük miktarda kurşun mühürler diğer başka bir

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci cildinde İstanbul’da Bizanslılar zamanında bulunan acayip sanat
eserlerine dair bilgiler vardır. Çelebi, sanat eserlerine tılsım adını veriyor. Bunlardan, bu sütun hakkında deniliyor
ki: “On birinci tılsım, Sultan Bayezid Hamamı’nın zemininde dört köşe bin parça bir yüksek sütun vardı, Boyu
seksen zira idi. Veba hastalığının girmemesi için tılsımlaşmıştı. Bu sütun durdukça şehre veba hastalığı girmezdi.
Ne zaman ki Bayezid Han hamam yapımında, bu sütunu yıktırdı, o anda adı geçenin bir oğlu Davud Paşa bahçesinde veba hastalığından öldü. Mezarı kapı içinde bir sofa üzerindedir. Ondan sonra İstanbul’u veba hastalığı sardı.
80 Codinos: s. 42.
79
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yerde bulunmamıştır. Bu mühürlerin ortaya çıkmasından anlaşılabilir ki, Büyük Kostantin tarafından
yaptırılıp Babıâli daireleri gibi bütün devlet resmi daireleri, bu arada Posta Dairesi’ni de içinde bulunduran Capotol’un evrak arşivi buradaymış.
Serasker Kapısı Meydanı’nın batı tarafında, Bozdoğan Kemeri81 tarafına açılan kapının iç tarafında
“Büyük Maksem” (Nymphceum Maximum) denilen bir su deposunun bulunduğu bildiriliyor.
Meşhur Bozdoğan Kemeri dediğimiz İmparator Valens’in yaptırdığı kemerler vasıtasıyla şehre getirilen sular, bu depoda toplanırdı.
[44] Şehrimizin topoğrafik yapısını bilenler bilirler ki sular, Bozdoğan Kemeri vasıtasıyla Üçüncü
Tepe ile Dördüncü Tepe arasındaki (eski Saraçhane) vadinin (Bayezid, Şehzade semtiyle Fatih Camii
arası) üstünden geçerek eski Havariyyun Kilisesi mevkiinde bulunmuş olan Fatih Camii’ne gelir.
Birinci ciltte bildirildiği gibi, bu su makseminin (Medresetü’l-kuzat ve bu defa, yeniden yapılan Bayezid Erkek Numune Mektebi, Kaptan İbrahim Paşa Sebili karşısı) yukarı tarafında, meydanda olması
ihtimalini ileri sürmüştüm. Gerçekten, suyolcusu Ali Baba’dan bir vesileyle yaptığım soruşturmadan, bu
maskemin, Kaptan İbrahim Paşa Sebili’nin karşısına rastlayan kapının biraz yukarısında olduğu anlaşıldı. Bu meydanın altında büyük bir su deposu mevcut olup içerisinde bugün su vardır.
Yedinci Kostantin Porphirogenete’nin meşhur Kitabü’l- Merasim adlı eserinde, Forum Tauri ile
Havriyyun Kilisesi arasındaki yerlerde Modius ile Philadelphium (Direklerarası) mevkileri belirtiliyor.
Havariyyun Kilisesi’ne ve “Xerolophus” denilen Altı Mermer semtine giden yollar, Philadelphium dediğimiz Şehzadebaşı’nda birleşirdi. Şehrin topografya durumuna göre, bu iki yolun birleştiği noktayı
Şehzade Camii’nden biraz ilerde aramak gerekir ki Veznecilerden beri gelen ve Fatih yoluyla Edirnekapı’ya giden caddeyi Unkapanı’ndan Zeyrek Yokuşu’ndan yukarı doğru gelip Davutpaşa Kapısı’na (P.
Sti. Emiliani) uzanan şimdiki yol burada keserdi. Bu yol zamanımızda mevcuttur ve oldukça işlek bir
caddedir.
Hazret-i Meryem adına eski Deipara Diakonissa Kilisesi, şimdiki Kalender Camii’dir ki82, vaktiyle
çok işlek bir cadde olan buradaki yol kilisenin adıyla meşhur olmuştu.
[45] Bizans yazarlarından Mich. Attaliote’in söylediğine bakılırsa burada halka bir ejder gösteriliyormuş.

81 İstanbul’da Bozdoğan Kemeri yakınında mezarı bulunan Helvayî Dede’nin yanan türbesi padişah tarafından
yaptırılarak günlük dört akça kandil ve günlük sekiz akça türbedarlık maaşıyla aylık iki okka zeytinyağı tayin edilip bu da ihtiyarlara ayrılsın. (Birinci Abdülhamid Vakıf Senedi’ne göre) Bu tekke bugün mevcuttur.
82 Bu eski kiliseyi camiye çeviren Fatih Sultan Mehmed Han’dır. Camiye çevrilen kiliseler konusunda açıklamalar yapılacaktır.
İmparator Mavrikios (582–601) zamanında Patrik Kirako, “Diyakonisis” adıyla bilinen binaları yaptırmıştı.
Anonim’in ifadesine göre, bu mahallenin bu isim ile şöhret bulması, adı geçen patrikin diaconissa yani kilise papazının ruhani bir hizmetçisi iken orada oturmasından dolayıdır. Hatta patriğin kız kardeşi de Diaconissa idi.
Sedrenos’un anlattığına göre İmparator Mavrikios, Çekmece’de imparator ilan edilen Phokas tarafından Kadıköy yakınındaki Europe (Kalamış) koyunda beş çocuğu: (Tiberios, Ptro, Pavli, Justen ve Justinianus) ile birlikte
idam edilerek kesilen başları, Makriköy (Bakırköy)’deki meşhur “Campus” adındaki yere atılmıştır. (27 Ekim 602).
Phokas tarafından verilen emir üzerine kesik başlar, kokuşuncaya kadar oldukları yerde bırakılmış sonra Hristiyanlar tarafından alınıp cesetlerine takılıp götürülmüştür. Samatya’da meşhur Studion Manastırı’na (Mirahur Camii) gömüldükleri rivayet ediliyor.
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Kalender Camii’nin karşı yani güney tarafına, daha açık bir ifadeyle, Direklerarası’nın ve Acemoğlu
Hamamı’nın83 arka tarafına rastlayan yerde ve yangın yerlerinde eskiden çok önemli bir manastır enkazı
olduğu sanılan ve Balaban Ağa Mescidi denilen yanmış küçük bir mescit yıkıntısına rastlarız. Burası,
“Şifa verici” anlamına gelen “Ste. Vierge Curateur” sıfatıyla yüceltilen Hazret-i Meryem adına yapılmış
dini bir yapıydı.
[46] Tarihi incelemelerden anlaşıldığına göre, Balaban Ağa İstanbul’un fethediliş tarihi olan H. 757
yılında sekbanbaşı olup aynı sene içinde vefat etmiştir. Nereye defnedildiğini inceleyemedim.
Yıkılmış olan Vefa Camii’nin karşısındaki sokak içinde (buradan Süleymaniye Camii’ne gider) evler
arasında sıkışıp kalmış olan Molla Şemseddin Güranî84 adıyla bilinen Kilise Camii, eski St. Theodore

Eskiden yeniçerilerin “Eski Odalar” dedikleri Direklerası’ında, Fevziye Kıraathanesi ve civarının kapladığı
alanda bulunan kışlanın hamamıydı. Devşirmelere “acemioğlanlar” denilirdi. Aslında, “oğlan” kelimesinde bir
aşağılama anlamı olmayıp delikanlı yahut delikanlı olmaya yakın erkek demektir. Hatta Almaların bir hafif süvari
askerine verdikleri “Ohlan” unvanı Oğlan’dan alınmadır. (Hammer, Ata Bey Tercümesi, İstanbul baskısı, c. 1, s.
241, Altıncı kitap).
Hadikatü’ü-l Cevami’de bu kışlaya dair şu açıklamalar vardır: Acemi Oğlanı Kışlası Mescidi, Akdeniz tarafında Kapamacılar arkasında Anadolu Ağası yoldaşlarının oturdukları kışladadır. Yaptıran Fatih Sultan Mehmed
Han’dır. İçerisinde olan hamam, Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Bitişiğinde Yeniçeri Ocağı’nın fodla
fırını (Şehzadebaşı’ında Letafet Apartmanı’nın tam karşısında ve tramvay yolu üzerindeki fırının bulunduğu yerdeydi) ve karşısında Tulumbacılar’ın iş yeri (16 Mart 1336 tarihinde bir gece İngilizler tarafından şehit edilen askerlerimizin oturdukları bu bina, bir aralık Birinci Belediye Dairesi’ydi. Eskiden Valide Kethüdası Şakir Efendi’nin,
ahşap yıkılan konağıydı.) ve kışlası vardır. Neferleri yangınlarda başlarına kalaylı tas giyerler ve üzerinde neferin
kaçıncısı olduğu rakamla yazılmıştır. Adı geçen mescidin minberini Şehzade Sultan Mehmed’in vakfına kâtip olan
“Kazanasmaz” lakabıyla tanınan el-Hac Mustafa Efendi koydurmuştur. Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, zamanımızda itfaiye erlerinin başlarına giydikleri ince madenden taslar eskiden bizde yüz kırk küsur sene önce de kullanılıyormuş.
Bu kışlanın kapısı önünde Osman Baba adlı meczubun üstü kubbe şeklinde demir ve tel kafeslerle örtülmüş,
gösterişli mermer sandukalı, baş taşında eski şekilde kalın bir Mevlevi külahı bulunan türbesi vardır. Tramvay
yolu Fatih’e doğru uzatılırken bu türbe bir gece alelacele yıkılıp adı geçen merhumun muntazam, gayet sağlam ve
geniş lahdi açtırılarak kemik kalıntıları büyük bir sandık içine konulup Şehzade Camii avlusuna, Fevziye Caddesi’nden Vefa’ya giden yolun iç köşesine nakledilerek defnedildi.
Ayak ucunda aynı sırada “Merhum Mîr-i’alem Süleyman Bey ibni Veziriazam Mehmed Paşa Civan Kapıcızade
1084 ve “Mîr-i Süleyman Bey ibni Veziriazam Mehmed Paşa 1061” şeklinde iki mezar taşı vardır. Bu mezarların
mücevveze başlıkları ve mermer sandıkları muntazam ve mükemmel bir şekilde yapılmıştır. Fakat dervişin eski
türbesi yapılmadığı gibi ince mermer direkler üzerine oturtulmuş kubbesi de tekrar yenilenerek yapılmadı. Bu
mermer sütunlar bugün Şehzade Camii avlusunda bir tarafa atılmış duruyor.
Sultan Birinci Abdülhamid’in 15 Muharrem 1195 tarihli vakfiyesinde, adı geçen Osman Baba hakkında deniliyor ki: “İstanbul’da Şehzade Camii yakınlarında Eski Odalar’ın altmış bir kubbesi bitişiğinde defnedilip türbesi
padişah tarafından yaptırılan Meczup Derviş Osman merhumun başucunda her gece bir tane kandil yakılması için
günlük dört akça kandil yakıcılık ve iki akça süpürgecilik ve bir akça kandil parası ki toplam yedi akça ve ayda iki
okka zeytinyağı padişahın vakfı gelirlerinden ayrılarak verilip vazifesi Altmış bir cemaatın vekilharcına meşruta
ola.” Bu vakfiye içeriğinden anlaşılıyor ki Derviş Osman, hayatında iken halkın sevgisini kazanmış ve özellikle
yeniçeri taifesinin saygısını kazanmış bir kişiymiş. Kışla ile de münasebeti varmış. Padişahların bir nefer olarak
yoldaşlarından olduğu Birinci Orta Odaları Osman Baba Türbesi bitişiğinde yani şimdiki Felek Sineması’nın olduğu yerdeydi. Mezar taşındaki kitabe şöyledir: “Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî meczub-ı ilâhî merhum ve mağfurun leh
Derviş Hafız Osman ruhiyçün… 1197.”
84 Bu eski kilisenin vakfedeni Molla Güranî’dir. Minberini Mehmet Eminzade Hüseyin Ağa’nın oğlu müderris
Abdurrahman Efendi yaptırmıştır.
83
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Tiron de Shorace Kilisesi85 olarak kabul ediliyor. Hâlbuki öğretmen Mühlman bu mabedin St. Theodoros
(Carounaria)86 olduğuna inanmaktadır. Her gün kiliselerde okunacak dualara dair bir kitapçık87 yayımlayan Sirmondi bunu bir dereceye kadar doğruluyor. (3 Eylül).
Yukarıdaki satırlarda görüldüğü üzere bazı yazarların ifadeleri ve gözlemleri, bu kilisenin At Meydanı’nın civarından başka bir yerde gösterilmesine imkân vermiyor.
Bundan dolayı, Novgorodlu Antuan’ın İstanbul’u dolaşırken anlattıklarını ve eski topografya bilginlerinin söylediklerini dikkate alarak bu kilisenin eski St. Anastase Pharmacolytra mabedi olduğu kabul
edilip o şekilde teklif ediliyor.
[47] Ayos Theodoros Kilisesi’ne kâhin ve kâşif anlamına gelen Phanerotis de denildiğini Doktor
Paspati yazıyor. Kilisenin bu anlamla da meşhur olması her kim bir şey kaybetse onu bulmak için bu
azizden yardım istemesinden dolayıymış. Bundan dolayı kilisenin bu isim ile de anılması büyük bir ihtimal, haber veren ve kâşif anlamını da ifade ede gelen Ste. Anastasia Pharmacolytra deyiminin bu kiliseye isnat edilen manevi etki yapmaya benzemesidir ki başlangıçta Anastasia adına adanan bu kilisenin
daha sonra Ayos Theodoros’a ithaf edilmesine sebep olmuştur. (Pharmacon; ilaç, Iytron; kurtarmak
anlamına gelip düzenli bir halde kullananların ilaca ihtiyacı kalmayacak demektir.) Bu kilisenin yerinde,
önceleri Patricenin evi varmış. Kiliseyi Birinci Anastasa Dicoras (491–518) yaptırmıştır. Bu vesileyle söyleyelim ki, halk arasında ağızdan ağıza dolaşan rivayetlerin doğruluğu kesinleşmiyor.
Mortdmann’a göre, Vefa yakınlarında Kırkçeşme karşısında bulunan Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi, meşhur ve eski Kyra Martha Manastırı’dır. İmparator Michel Paleologos’un kız kardeşi ve imparatorun esvabcıbaşısı anlamına gelen Protostrateur, Michel Glavas Trachaniotis’in karısı olup Martha
mezhebine mensup olan Mari Ducaena Paleologina tarafından yaptırılmıştı.

Bu Eski Kilisede Medfun Bulunan Meşhurlar
İlgili bölümde ayrıca anlatılacağı üzere bu manastırda Marie Cleope ile Hristiyan azizlerinden savaşçı St. Ioannes ve St. Jean’nın88 (le Guerriere) cesetleri de bulunmaktadır. Bu manastırın karşısındaki

Vefa semtine Sphorakios Mahallesi derlerdi ki, Sphoraki Büyük Kostantin zamanında (beşinci yüz yıl), a’yan
idi. Sphoraki Mahallesini bu adam kurmuş ve düzenlemiştir. Vefa’da, Yanık Şüca Camii mezarlığında İstanbul’un
ilk kadısı olan Mevlana sülalesinden Hızır Çelebi medfun olduğu gibi karşısındaki kabristanda da meşhur Kâtip
Çelebi yatmaktadır. Bu cami civarında bir bostan içerisinde çok eski yeraltında bir kilise de vardır. Bazı rivayete
göre İstanbul’un son imparatoru Kostantin burada gömülüymüş. Fakat bu rivayet hiçbir şekilde doğrulanmamıştır. İmparator Adanalı Üçüncü Leon L’İsaurien zamanında başlayan put kırıcılar mücadelesinde (725–726) Hıristiyanların bu yeraltındaki kiliseye sığındıklarını ve burada “ikon” dedikleri azizlerin resimlerine tapındıklarını kilise
hizmetlilerinden araştırdım.
86 Karounaria, kömürcü demektir. Leon Makelis (bir amirali öldürdüğünden dolayı kasap lakabıyla şöhretli olmuştur) zamanında soylulardan İlarion tarafından yaptırılmıştır.
87 Menologion: “Min” ay demek olup “Legion” bir ay süresince hergün kiliselerde okunacak dua derlemeleri
demektir.
88 Karia Camii adlı eserimde genişçe anlatıldığı gibi Mari Ducas, İmparator Alexios Comnenos’un kayınvalidesidir. Eski Khora Manastırı olan bu kilise İmparator Justinianus tarafından (527–565) yaptırılmışken harap olduğundan bu kadın yeniletmişti. Mari Ducas’ın babası Bulgar Kralı Samuel’in oğlu Troyan’dır. Bu kadın olağnüstü
85
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meşhur Kırkçeşme’nin aynataşı üzerinde, Bizans süslemelerinde sıkça kullanılan hayvan şekillerinden
karşı karşıya gelmiş iki tavus kuşu ve çam fıstığı motifleriyle geometrik şekillerden oluşan bazı süslemeler vardır.
[48] Bazı Avrupalı gezginler ve yazarlar bu tavus kuşu motiflerini görerek bu çeşmenin bir Bizans
çeşmesi olduğunu zannetmişlerse de doğru değildir. Bu çeşme Kanuni Sultan Süleyman Han’ın yardımıyla şehre getirttiği suların çeşmesidir. Bu aynataşı da başka yerden buraya aktarılmış olsa gerektir.
Bundan dolayı, bu gibi dış görünüşe bakarak karar vermenin ilmî ve tarihî bir değeri olamaz.
Bu manastırı camiye çeviren Fatih’in sekbanbaşılarından İbrahim Ağa’dır. H. 857 tarihinde şehit olarak vefat ettiği Evkaf-ı İslamiye Müzesi’ne aktarılan mezar taşından anlaşılıyor. Bu eski manastırın
önünden geçen dar yolun Rumi 1339–1340 senesinin Kasım ayında genişletilmesine gerek duyulduğundan sokakta kalan sekbanbaşının mezarı da yan tarafına taşınmıştır (1339–1340). Bu zatın mezar taşında
şunlar yazılıdır: “Hüve intekale’l-merhûmü’l-mağfûr min dâru’l-fenâ ila dârü’l-bekâ ve hüve’ş- şehidü’s-sa’îd İbrahim Ağa ser-sekban-ı Fatih Mehmed Han aleyhi’r-rahmeti ve’l-ğufrân tarihi vefatihi- 857”
Philadelfium adlı yerde başlıca iki abide vardı:
1.İki Elli Chalkon Tetrapilon (bakırdan yapılmış bir abideydi)
2. Sintetoskion (çok sayıda taştan oluşan sütun)
Edirnekapı’nın eski adı olan Charsius Kapısı’ndan, Havariyun Kilisesi’nden, Forum Amastrianon’dan ve Porta Platea dedikleri Unkapını’ndan gelen yollar, o tarihlerde şehrin ortası olan Philadelphium’da birleşirdi.
Philadelphium ve Havariyun Kilisesi arasında Olybrios ve Kostantiana adlı yerler vardı. Bugün
ayakta kalan Kıztaşı, Kostantiana Mahallesi’nin yerini belirtmekte ve göstermektedir. Burası Kostantiana
Mahallesidir. Olybrios Mahallesi, On Birinci Bölge içinde bulunan Sinan Paşa, Kostantinia’da Kıztaşı89
ve Öksüzce Hatip semtleridir.

güzellikte, ahlakı düzgün ve sağlam, her hususta övülmeye layıktı. Anna Comnenos ve kocası İmparator Nikiphoros, bu kadını çok övüyorlar.
Bu eski kilisenin, imparatorların sonuncusu olan Kostantin Dragazes’in mezarı olarak gösterilen yerde olduğuna dair birinci ciltte verdiğimiz bilginin yanlış olduğu anlaşıldı. Kyra Martha Manastırı’nın Vefa’da, Kostantin’in
mezarı olduğu rivayet edilen yerde değildir. Kırkçeşme karşısındaki Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi diye bilinen
mabedin asıl Kyra Martha Manastırı’dır. Patrik Kostantinos, Kostantiniyat (1846) adlı eserinde bu eski kilisenin
“Filozof” lakabıyla tanınan İkinci Leon zamanında (474), partice Libis tarafından yapılıp Michel Paleologos’un
kızkardeşi imparatoriçe Theoro tarafından yenilenerek yapıldığını yazıyor. (s. 96.)
89 Kıztaşı yakınında ve civarındaki milli eserlerimiz: Kıztaşı civarında Fatih Sultan Mehmed’in vezirlerinden İskerder Paşa’nın, Sultanahmed yakınında, Divanyolu’nda Firuzağa Camii’nin yapılış tarzında, kargir, yüksek ve tek
kubbeli, son cemaat yeri dört büyük sütuna dayandırılmış güzel, sağlam bir camii bulunduğu gibi, Sultan İkinci
Osman zamanında Kaptan-ı Derya olan Halil Paşa’nın da İskender Paşa Camii’nin yapılıştarzında ve büyüklüğünde bir cami vardır. Fakat H. 1310 depreminde fazlaca hasar gören bu mabet bugün kapalı olup yıkılmaya yüz
tutmuştur. Cami’nin çeşmesi üzerindeki kitabe şöyledir:
[49] Hazret-i pâdişâh-ı devrânın
Kaptân ve vezîri ismi Halîl
Diler idi ki bu mahallinde
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Kıla bir hayır u bula ecr-i cezîl
Kethüdâsı veziri/-i dânânın
İsmi Mahmûd ve hulku kadri celîl
Dedi semtinde bir mahal vardır
Halkı atşân gibi zebûn u ‘alîl
Ger olsa mâ-i câriye himmet
Olmaya böyle bir sevâba adîl
Eyleyip su yerine akça sebil
Yaptı bu çeşmeyi latîf ve cemîl
Dileriz Hakk vücûd-ı pürcûdun
Eyliye hıfz vere ömr-i tavîl
Nûş edenler suyu dedi târih
Oldu bu aynın adı ayn-ı celîl
Caminin çeşmeye bitişik kapısı üzerinde de: “İnnessalate” ayetiyle 1036 tarihi yazılıdır.
Medreseler bölümünde belirtileceği üzere, bu harap olmuş caminin karşısında Sultan Mustafa zamanında,
Edirne’de çok acı bir şekilde şehit edilen Şeyhülislam Erzurumlu Feyzullah Efendi’nin çok muhteşem bir medrese
ve kütüphanesi vardır. (H. 1112).
Zamanımızda At Meydanı dediğimiz ve yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra, Ahmediye adını alan meşhur
semt Bizans tarihinde Leomakellion adıyla ünlü olmuştur ki, burada yeniçerilerin (yeni odaları) vardı. Tarihte Orta
Mescit adıyla bilinip Genç Sultan İkinci Osman’ın Yedikule’de gönül yakıcı şahadetinden önce Genç Osman’ı getirdikleri bu mescit, zamanla harap olmuştu. Şeyhülislam ve Evkaf Eski Nazırı merhum Ürgüplü Hayri Efendi
zamanında yeniden gönül ferahlatan bir şekilde yapılmış olan mescit, eski Orta Mescit’in arsasına yapılmıştır.
At Meydanı Mescidi’ni yaptıran aslında Kanuni Sultan Süleyman’dır. Beş vakit namazın akşam ve sabah namazları ve yılda bir kere de çuha dağıtımı yapılan gün öğle namazı kılınırdı. Cibali yangınında yandığından yeniden yapılmıştır. (H. 1070). Daha önce de yanmış ise de tekrar yapılmıştı.
Orta Mescidi de yakan bu korkunç yangın, Sultan Dördüncü Murad’ın padişahlık zamanında ve H. 1043 yılının
Sefer ayının yirmi yedisinde Cuma günü kaba kuşluk vaktinde Cibali Kapısı dışında bir kalafatçı, funda yakıp
gemi kalafat ederken meydana gelmiş, poyraz rüzgârının şiddetiyle genişleyerek bir anda Aşıkpaşa Semti’ne ve
İstanbul’un eski kibar, bir ailesi olan Çeşmî Efendi’nin gösterişli konağını da yakarak Fatih Semti’ne büyük ve küçük Karaman Mahallelerine, Saraçhaneye atlayıp oradan Molla Gürani’ye ve Yenibahçe’ye kadar İstanbul’un en
gelişmiş kısımlarını ve yerlerini yakmıştı.
Orta Mescit’in karşısında Orta Çeşme adıyla bilinen güzel bir çeşmemiz vardır. Çeşmenin ön tarafı, Topkapı Sarayı’nın önündeki Sultan Ahmed Sebili’nin süslemelerine benzeyen geometrik şekillerden oluşan işlemelerle süslenmiştir. Suyu her zaman akar. İki kısımdan ibaret olan bu çeşmenin ayrı ayrı kitabeleri vardır.
Sağındaki kitabe şöyledir:
Cenâb-ı zıll-ı Hak Sultan Ahmed Hân Gâzi kim
Odur şimdi serîr-i saltanatında hüsrev-i yektâ
O hâkân-ı kerimü’ş-şânın ecdâdı- izâmından
Azimü’l-menkıbe Sultân Süleyman Han-ı adi-ârâ
Guzât-ı dini reyyan-ı zülâi lutf edip gerçi
Binâ kılmıştı bunda çeşme-sâr-ı bî bedel-râ
Diğer çeşmenin kitabesinde de şöyle yazılmaktadır:
Ve lîkin zîb-i ziverden olup ârî ve âzâde
Nazarda sâde-ru bir hûb-ı sengîn-dil idi gûyâ
Süleyman-ı zamanın Âsaf ü dâmâd-ı zîşânı
Vezir-i a’zâm İbrahim Paşa-yı kerem pîrâ
Görünce fırka-i Bektâşiyân’nın cümle ebvâbın
Müzeyyen olduğun envâ-ı ârâyişle sertâpâ
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[50] Kırk Mazlumlar Kilisesi (Saraçhanebaşında Kambur Mustafa Paşa Camii) ve sarnıcı (Saraçhane
mevkii), Chalkon Tetrapilon, Sintetoskion [tek parça olmayıp çok sayıda taşlardan oluşmuş sütun demektir] mevkileri vakanüvis Pascal ile Bandori’nin ve Nicetas’ın (s. 431) eserlerinde yeteri kadar gösterilmiş ve belirlenmiştir.
Yukarıda ismi geçen Philedelphium mevkiindeki Tetrapilon dedikleri dört ayaklı abidenin üzerinde
iki el vardı. Bu eller, siyaset yeri olan Amastrianon Meydanı’na götürülmek üzere, Philedelphium’dan
geçirilen mahkûmlar için bir aşağılayıcı ve hakaret işaretiydi.
Bizans meşhurlarından Craterus ile Mosele’nin evleri de Modiyon, Modiusile Philedelphium civarında bulunuyordu.90
Allah’ın “Kâdir-i Mutlak” sıfatına izafeten yüceltilen Pandocrator (Zeyrek Kilise Camii’dir) ve yine
Cenabıhakk’ın “Basîr” sıfatına izafeten meşhur Pantepoptes (Fatih civarında eski İmaret Camii’dir), Fatih yakınlarında Ste. Theophano Kiliseleri, Moskof [51] hacılarının ve patriklerinin söylediklerine göre,
dördüncü tepeyi işkâl eden birçok mabetten ayakta kalabilenleridir.91 Bununla beraber, Costantin Lips
Manastırı’na St. Apostolos yanındaki manastır da derlerdi ki burası Hazret-i Meryem’e adanmıştı.

Hatırlatma: Bu çeşme, Sultan İkinci Mahmud zamanında da bir hayli tamir görmüştür. Çeşmenin kitabeleri, çok
güzel bir t’alîk ile yazılmış olduğu halde, küreler içerisine alınan yazılar gayet kaba, ta’lika benzer bir yazı ile yazılmıştır. Çeşmenin üzerinde Sultan Mahmud’un tuğrasının bulunmasına bakılırsa, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra küreler içerisindeki yeniçerilerle ilgili önceden mevcut bazı yazıların değiştirildiğine karar veriyorum. Çünkü kitabe bir yangından zarar görmüş olsaydı, bunun diğer yerleri de bozulmuş olacaktı. Hâlbuki çeşmenin bütününde süsleme ve işlemelerinde yangından etkilenmiş olduğuna dair küçük bir işaret bile göremedim.
Şu hâlde, bazı düşüncelerden dolayı bu yazılar değiştirilmiş olacak.
90 Preger adlı yazarın Sciriptores Originum Constantinopolitanarum adlı eserinde (1901) deniliyor ki: Mananai
Generali, İskitleri tamamen mağlup ettikten sonra, bu hizmetine ödül olarak Odion’da adına bir sütun dikilmişti.
Bazıları Odion’a Modius da derler: Orada bir de saat vardı. Bugün o yerde bir kemerle sütunlar bulunup bunlar
Craterus’un evinin yanındaydı.
91 Birinci ciltteki resimde görüldüğü üzere Fatih Camii’nin Karadeniz yönüne rastlayan yerde bulunup depremden önceki şeklini gösterdiğimiz Demirciler Camii veya Tımarhane Mescidi, Paspati’ye göre Libys Manastırı
olarak kabul ediliyor. İnşaat tarzındaki bazı işaretlere, bunlardan mihrabının çıkıntılı olmasına göre, bunun eski bir
mabet kalıntısı olduğuna ihtimal veriliyor. Malumdur ki Türk mimarları, camilerin planlarında bu çıkıntıyı kabul
etmemişler, planları kare bir temel üzerine yapmışlardır.
Bu civarda bir de St. Theophane Kilisesi vardı ki, eski planların tarifine göre, At Pazarı’nın biraz aşağı tarafında
yıkılmış Manisalı Mehmed Paşa Camii’nin Bozdoğan Kemeri tarafında ve yine yıkılmış Sine-perver Valide Sultan
Mektebi’nin biraz yukarısında ve At Pazarı yakınında bulunmuş olması gerekiyor. Gerçekten, eski planlarda eski
Tezgâhçılar Caddesi’nde bugün harap minaresiyle çevre duvarları kalmış olan Keçeci Hayrettin Camii’nin güneybatısında gösteriliyor. Çırçır Yangını’ndan sonra bu tarafın yolları düzeltilirken yeraltında sağlam temeller, duvar
kalıntıları çıkmıştı. Celal Esad Bey’in İstanbul Planı’nda, St. Theophane Kilisesi’nin (Sanki Yedim Camii) kuzeybatısında ve Libys Manastırı da Çinili Camii’nin kuzeyinde, eski Nümune-i Şükran Mektebi’nin (bugün Akşemseddin Nümune Mektebi olup sırasıyla Serdar Abdülkerim, Tophane fabrikaları nazırı Said Paşalar ve Tatar ileri gelenlerinden Hacı Arslan Efendi konağı) olduğu yerde gösteriyor. [On birinci Bölge-Dördüncü tepe]
Olibrios Manastırı da Saraçhanebaşı’nda, Fatih Sultan Mehmed Han’ın mimarı Ayas’ın gömülü olduğu camiin
biraz yukarısında bulunmuş olacak.
Burada da tekrarına lüzum görüyorum ki, Bizanslılar zamanında var olan veya kısmen harap olan dini yapıların ve emirlere ait mekânların mevkilerine, fetihten sonra aynı hizmet ve amacı yerine getirmek üzere binalar yapılmıştı. Tarihî araştırmalardan anlaşıldığı üzere, fethin ardından özel mülklere dokunulmayarak kullanıma tamamen dikkat edilmiş, fakat vakıf mülkler devlete geçirilmiş veya bir hayır işinin devam etmesi için, fetihde yararlıkları görülen adamlar ve savaşçılara mülk olarak verilmişti.
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Fatih Camii Yakınında Demirciler veya Tımarhane Camii
Libys Manastırı (1877 yılındaki Resmi)

[52] KIRKÇEŞME’NİN TARİHİMİZDEKİ HATIRASI
Kırkçeşme’de Payzen Yusuf Paşa’nın ve Pertev Paşa’nın konakları vardı. Vefa’da da Topuzlu oğlu
İbrahim Paşa’nın büyük ve mükemmel konağı vardı ki, zamanımızda merhum Kerim Paşa’nın mirasçılarına geçmiştir. Bu konağın altında büyük bir sarnıç olduğunu duydum.
Evliya Çelebi, İstanbul’daki vezirler ve devlet ileri gelenlerinin saraylarını belirtirken Pertev Paşa
Sarayı’nın Vefa Meydanı’nda bulunduğunu ve Mimar Sinan’ın inşası olduğunu haber verdiği gibi Tezkiretü’l-Bünyân’da da bu saraydan söz ediliyor.
Evliya Çelebi, Eyüp kasabasındaki ziyaret yerlerini belirtip anlatırken Pertev Paşa Türbesi’nin Mimar Sinan yapısı, aydınlık, süslü bir kubbeden ibaret olduğunu söylüyor.92 Pertev Paşa Türbesi, Eyüp
Camii’nin kuzeybatı tarafında, yani Bostan İskelesi’ne bakan cephesine paralel Küçük Emir Efendi Sokağı’nda ve adı geçenin mezarının karşısındadır. Türbe kare bir plan üzerine yapılmıştır. Temeli taştandır. Şu anda Evliya Çelebi’nin anlattığı gibi, Mimar Sinan yapısı bir kubbeden ibaret değildir. Ahşap
basık tavanlı, karanlık bir yerdir. Anlaşılan türbenin yukarı tarafı yıkılmış, kubbesi yerine şimdiki ahşap
tavan yapılmıştır. Eyüp kasabasındaki dini eserleri tanıtırken bu türbeden de söz edeceğiz.
Pertev Paşa, Kanuni Süleyman, İkinci Selim ve Üçüncü Murad devirlerinde yaşamıştır. Kanuni Süleyman zamanında ikinci vezir olup Zigetvar Savaşı’nda doğu cephesi kumandanıydı. Tarihî kayıtlara
göre kısa boylu bir adammış. Sultan İkinci Selim’in babası tahta oturmak üzere İstanbul’a [53] girerken

92

Birinci cilt, s. 408.
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yeniçeriler cülûs bahşişini bahane ederek padişah alayı Bayezid Hamamı’nın önüne geldiği zaman isyan
parolası olan “At arabası devrildi!” sesleriyle alayın yürüyüş düzenini bir süre bozmuşlar. Fakat cesaretli vezir Sokullu Mehmed Paşa’nın aldığı iyi bir önlem ile başlamak üzere olan kargaşa yatıştırıldı ve alayın düzeni tekrar sağlandı.
Pertev Paşa’nın Vefa’da Molla Hüsrev Mahallesi’nde Vefa Meydanı’na bakan büyük bir evi olduğu,
bu evi çocuklarına vakfettiği, bitişiğinde daha birkaç evi olup onları da gelir olmak üzere vakfettiği, İzmit’te camisi, mektebi, imarethanesi bulunduğu, Eyüp’te türbesi bulunduğu H. 980 tarihli vakıf senedinde yazılmıştır. Mustafa, Mahmud ve Mehmed adında üç oğlu olduğu da Vakıf kayıtlarında yazılıdır.
Vefa-Kovacılar Caddesi’nde, yangından önce Bahriye Nezareti mühimme müdürü merhum Hafız
İsmail Efendi’nin büyük ahşap evinin bitişiğinde, yaklaşık üç buçuk arşın eninde ve üç arşın derinliğinde bir aralıkta Hançerli Sultan adıyla bilinen bir kadının mezarı vardı, kitabesi okunuyordu. Bu mezar,
yangından kısmen hasar görerek hâlâ, çok yakınındaki Recai Efendi Mektebi’nin hizasında duruyor.
Caddedeki büyük Kovacılar Hamamı, vaktiyle buradaki konaklardan birinin harem hamamı, Küçük
Kovacılar Hamamı da selâmlık hamamıymış.
Küçük Kovacılar Hamamı, Rumî 1339 senesi Kasım ayı (Hicri 1342 senesi Cemaziyelevvel) içinde
Emin Nureddin Camii (Burmalı Mescit) önünden Unkapanı’na inmek üzere, açılan otuz metrelik cadde
üzerinde bulunduğundan yıktırılarak arsası yola katılmıştır.

REVANÎ ÇELEBİ’NİN VE PAYZEN YUSUF PAŞA’NIN MEZARLARI
Kanuni Sultan Süleyman devri şairlerinden Revanî Çelebi’nin mezarı ve adı geçen Payzen Yusuf Paşa’nın taştan yapılmış büyük türbesi, Kovacılar-Tezgâhçılar Caddesi üzerindeydi. Bu iki tarihî mezar da
Unkapanı’na inen yol üzerine rastladığından yıktırılmıştı.

PAYZEN YUSUF PAŞA
Yusuf Paşa, aslen Frenktir (Avrupalıdır). Bir zamanlar hakiki bir irfan okulu olup bu devlet ve millete pek çok hizmetleri olan kişiler yetiştiren Enderun-u Hümayun’da yetişerek H. 990’da Yeniçeri Ağası,
993’te Temaşvar, 995’te Budin valisi olup sonra görevinden uzaklaştırılarak H. 998 Zilkadesinde Kırkçeşme’de bulunan konağında bazı hizmetçileri tarafından şehit edildi. Paşa, hizmetçilerini şiddetle azarlayan, kızgın ve öfkeli bir zatmış. Saraçhanebaşı’nda Fatih Belediyesi’nin yanına sonradan yapılan kimyahanenin yerinde, [54] yangından önce bir mescidi de vardı. Yusuf Paşa’nın “Payzen” lakabıyla şöhret
bulmasının sebebi; harpte esir edilerek o zaman her tarafta geçerli olan adet üzere ayağına zincir geçirilerek harp gemilerinde kürek çekmeye ve tersane işlerinde çalıştırılmaya mahkûm edilmesinden dolayıdır.
Yusuf Paşa’nın türbesi, Hicri 1331 yılındaki büyük depremde harap olarak kubbesi yıkılmış terk
edilmiş bir haldeydi. Mezarında kitabesiz, silindir şeklinde kalın iki taş vardı. Mahalle halkı tarafından
mezarının başında kandil yakılırdı. Bu mezar Viran Türbe adıyla bilinirdi.
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Kovacılar Caddesi’nde Budin, Timeşvar Valisi Payzen Yusuf Paşa’nın Türbesi
Türbe tam yol üstünde kaldığından belediye tarafından yıktırıldı. Paşa’nın Yeniçeri Ağalığından,
askeri düzene koyması ve Budin valiliğinde de bazı hayırlı kurumların yapılmasında geçen hizmetleri
göz önüne alarak mezarının ayaklar altına alınmasını uygun görmediğimden işçi tutarak mezarını açtırıp kemiklerini hemen yanındaki Revanî Çelebi Camii’nin avlusuna nakletmeye giriştim.
Bu mezar, sokak seviyesinden iki buçuk arşın derinlikte ortaya çıktı. Lahdi, basit taşlardan harçsız
olarak yapılmış, tabutu dişbudak ağacındandır. Lahdi iki metre uzunluğunda ve bir metre genişliğindedir. Tabutun yan tahtalarından, sağdaki tahta çürümemiş, üzerini kısmen kan bulaşmış olarak gördüm.
Fakat içerisinde ne kafa ne bacak ne de diğer kemik parçaları çıktı. Hâlbuki Paşa’dan 62 sene önce vefat
eden Revanî Çelebi’nin kafa, kol ve bacak kemikleri tamamen ortaya çıkmıştı.
Bu garip olay karşısında hayrette kaldım. Mahallenin eski oturanlarından durumu araştırmaya
mecbur oludum. Bahriye mühimme müdürü merhum Hafız İsmail Efendizade, kaldırılan Bahriye Nezareti memurlarından Tal’at Bey’den ve diğer ileri gelenlerden nakledilen rivayetlere göre paşanın katlinden sonra, hizmetçisi tarafından cesedi mezarından çıkarılarak yok edilmiş… Gerçekten, mezarında
ufak bir kemik parçasının bile ortaya çıkmayışı böyle bir ihtimali kuvvetlendirmektedir.

[55] REVANÎ ÇELEBİ
Çelebi’nin camii, 31 Mayıs 1334 Cuma günü yanmıştır. Revanî Çelebi Edirnelidir. Asıl ismi “İlyas
Şucâ”’dır. Yavuz Sultan Selim Trabzon’da iken hizmetine katılmış, birlikte İstanbul’a gelmiştir. Bursa’da
kaplıca, İstanbul’da Ayasofya mütevellisi, sonra da saray mutfağı kâtibi, mutfak emini oldu. İçkiye düşkündü, ömrünün sonlarına doğru içkiye tövbe etti, Surre-i Hümayuna memur oldu. Revanî Çelebi, heybetli, zayıf ve şakacıydı. Bir divanı ve içki ile ilgili şiirleri vardır ki ilk beyti şöyledir:
Kimin kim câm ile hoş âlemi var
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Süleymandır ki elde hâtemi var
Revanî, buradaki mescidini yaptırırken Sultan Selim oradan geçermiş. “Bu mescidi yaptıran kimdir?” diye sormuş, “Revani kulunuzdur” cevabını alınca espri olarak “Hoş Ayasofya, sen yılda bir mescit doğurursun!” dediği meşhurdur.
Bu mescidin yanında öğrenim gören öğrencilere mesken olmak üzere, odalar da yaptırmıştır.93 Bu
odalar yangında yandı, yeri yeni açılan sokağa katıldı. Şehrimizin yol düzenlemesiyle devamlı uğradığı
değişikliklerden dolayı pek çok eserler ve binalarımız, bu arada tarihî hatıralarımız tahrip edilerek yok
edilmiştir. Bundan dolayı hiç olmazsa, hayır ve iyilik sahiplerinin ve bu devlete ve millete hizmet edenlerin adlarını halkın hafızasında yaşatmak, onlara karşı şükranlarımızı yerine getirmek ve bu sebeple
gelecek nesillere bir değerbilirlik uyarısında bulunmak üzere bu şekilde kaybolan eserleri birer birer
yazıyor ve belirtiyorum.
Revanî Çelebi’nin gömülü olduğu mezar, zeminden iki buçuk arşın aşağıda, mükemmel yapılmış,
büyük ve düzenli kapaklarla örtülmüştü. Burası büyükçe bir mezardır. Bu mezara aşağıda isimleri belirtilen değerli kişiler [56] de gömülmüştür. Bu kişiler Revani’den sonra gömüldüklerinden, Çelebi’nin
kemikleri mezarın baş tarafına yığılmış bir halde görüldü. Tarihin bildirdiği gibi, bacak ve kafa kemikleri nispeten iriydi.
Gerek Payzen Yusuf Paşa’nın ve gerek Revanî Çelebi’nin ve diğer kişilerin kemiklerini dini usullere
göre hatimler okutturularak seçtiğim ve yaptırdığım yeni mezarlarına naklederek gömdüm. [Rumi 1340
yılı Martının birinci günü: H. 1342] Revani Çelebi’nin kalan kemikleri yaptırdığı camiin mihrabı önüne,
Payzen Yusuf Paşa’nın son hatırası da bu camiin Kovacılar Caddesi’ne bakan sağ tarafı önüne minare
dibine gömüldü. Her ikisinin kabirlerinin başına birer servi ağacı diktirildi. Bu hayırlı işte Müessesat-ı
Diniye müdürü Sirozi Müftüzade Es’ad Bey’in yardımlarını özellikle belirtir ve takdir ederim.
Tarihî belgelerin sınıflandırılmasında görevli heyette çalışan ilim sahiplerinden Musa Bey’in araştırmalarından anlaşıldığı üzere, Sultan İkinci Selim zamanına ait 12 numaralı vesikada, Revanî Çelebi’nin Edirne’de Halilü’l-ecir Mahallesi’nde İnci Hatun’un vakıf evine bitişik ve bir tarafı umumi yol ile
sınırlı evi bulunduğu yazılı olmasına göre, Çelebi’nin Edirneli olduğu hakkındaki rivayetin doğruluğu
gerçekleşmiş oluyor.
Şimdiki yanmış camii önceden mescit iken, Yorgancı Ali adında birinin minber yaptırarak camiye
dönüştürdüğü kayıtlarda belirtilmektedir. Bu cami ile Koçluk Hamamı arasında bulunup sekbanbaşı
Hüseyin Ağa’nın izi kalmamış olan camiine ait oldu düşünülen kabristanda Sultan Üçüncü Ahmed devrinde vefat eden Ali adında birinin sanatlı mezar taşı kitabesi vardı. Bu kişinin adı geçen mescidi camiye
çeviren zenginlerden Yorgancı Ali olması ihtimali vardır.
Yangından çok fazla etkilenerek parçalanan Revanî’nin kavuklu ve sarıklı mezar taşındaki kitabesi
şöyledir:
Cihânı serteser tutmuştu nâmı

Bizde, öğrenim görenleri, atalarımızın ne kadar koruyup yardım ettikleri bu eserle de ispat edilmiştir. Bundan
dolayı, Avrupa’da buna benzer şefkat kurumları yokken, bizim memleketimizde bunları da düşünmüşlerdir.
93
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Emîr-i nazm kim ya’ni Revânî
Ecel câmını çün kim nûş kıldı
Şu denli kim düşüp mest etti anı
İşitip rû-i Kudsi dedi târih
Canândan yana cân attı Revânî
Revânî Çelebi Mescidiyle Payzen Yusuf Paşa’nın türbesi arasında olup küçük bir mezarlık oluşturan
yerde, Çelebi’den başka birkaç kişi de gömülüydü ki isimlerini aşağıda yazıyorum:
Revânî’nin yanında: Vefa şeyhizade Hamid Efendi’nin kızı Fatma Hanım (H. 1241), Edremîdi Hoca
Mehmed Sadullah Efendi (H. 1244), Mehmed Sadullah Efendizade Mehmet Muhyiddin Efendi (H. 1250),
Kastamonulu Hoca Ömer Efendi (H. 1251).
[57] Bu kişilerin mezar taşları, düz yassı ve silindir şeklinde köfeki cinsinden büyük taşlardır. Bu kişilerin kemikleri de Revanî Çelibe Camii’nin mihrap yönüne gömüldü.
Revanî Çelebi Mescidi’nin öğrencilere mahsus odaları bitişiğinde, büyük bir ihtimal, sekbanbaşı Hüseyin Ağa’nın çoktan izleri kalmamış mescidi avlusunda da şu kişiler gömülüydü:
Merhum ve mağfur Abdullah Bey (H. 1138), Elli dokuz cemaatın merhûm ve mağfûr Molla Mustafa
Odabaşı (H. 1184), Merhûm Mustafa Bey (H. 1148), Ahmed Peyk (H.1159).
Bu kişilerin mezarları da otuz metrelik cadde yönünde olup o mahalledeki kulübelerde oturan gayretli insanlardan Çeribaşı Ali Ağa’nın yardımıyla, vaktiyle çok büyük özenle yapılan ve büyük ve muntazam kapaklarla örtülmüş olan kabirleri açtırılarak kemik kalıntılarını Çelebi Camii etrafına gömdürdüm. (Rumi 1 Mart 1340-hicri 1342).

RECAİ EFENDİ MEKTEBİ VE SEBİLİ
Bu zatın Vefa-Kovacılar Caddesi üzerinde Rokoko üslubu ile yapılan ve süslenen güzel bir sebili, üstünde okulu vardır. Cephesi som mermerdendir. Çeşmenin Kitabesi şöyledir:
“Allahu latîfun bi-ibâdihi vemâ tukaddimû Lienfüsiküm min hayrin indallahi tecidûhu aynen tüsemmâ selsebilâ --Ve cealna mine’l-mâi…
Sebilin üzerinde sırasıyla:
1
Recâî Mehmed nâm emînü’d-devle sâhib-i cûd
Ki oldu zâtı câh-ı defteriye mâbihi’t-tebhîc
Livechillah edip bu çeşmesâr u mektebi ibdâ
Rızâ-i Hakk’ı tahsil ettiğinde şüphe yoktur hîç
2
Duâsını su gibi etfâl-i devrân eyleyip ezber
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Dü âlemde ola bu hayr-ı câri bâdî-i tefrîc
Tealallah zehî mai’l-hayat rûh-perver kim
Letâfette zülâl-i adn-ile hem-mâye-i temzîc
3
[58] Senâkârı- kadîm müstedîmi bende-i şâkir
Muammâ gûne tarihin bu beytten tahrîç
Bu târîh-i sebilde eyleyip suyu başından sayd
Dedi ‘atşâna sâhib-i hayr olan âbımdan el aç iç

1189

Mektebin kapısı üzerinde:
Mâşallah –Ve sakâhum rabbuhum
Etti bu mekteb-i vâlayı binâ ve ihsân
Defteri câh-ı Recâi celîlü’l-unvân
Sâhibü’l-hayr Mehmed ola âfetten emîn
Bâng-i âmîni kopardıkça gürûh-ı sıbyân
Derse teşvîk için etfâle denilsin Şâkir
Oldu o dâru’l-ilim bu nefes-i Hakk Kur’ân 1119

Kapısının kemerlerinden oluşan penceresi üzerinde de:
“Ucibtü limen talebe’d-dünya ve’l-mevte tâlibuh”
Yazısı vardır. Ta’lik hattı ile yazılan yazıları Mehmed Es’ad el-Yesârî’nindir.
Bu okulu yaptıran Recâî Mehmed Emin Efendi, Borlulu Halil Ağa’nın oğludur. H. 1132’de doğmuştur. Kethüda kalemine girip sonra Koca Ebubekir Paşa’ya divan kâtibi olarak Cidde’de bulunmuş ve
haccetmiştir. H. 1175 Muharreminde Reisü’l- küttap olmuş, 1176’da ayrılmıştır. 1181 Cemaziyelevvelde
ikinci defa Reisü’l-küttap olmuştur. Sözün kısası yetenekli ve kabiliyetli olduğundan Halil Paşa’ya hazine kâtibi, sonra hocalardan olmuş, tezkire-i sâni, tezkire-i ûla, reisü’l- küttap, çavuşbaşı, kethüda-i sadr-ı
âlî, defterdar-ı şıkkı evvel, nişancı ve defterdar emini oldu.
H. 1194 Recebinin başında hamamda iken şiddetli bir felç gelmesiyle vefat ederek Şehzade Camii’nin tramvay yoluna bakan mezarlığa gömüldü. Dindar ve sofuydu. Yazısı güzeldir. Neslinden geriye küçük-büyük on [59] sekiz yetimi kalmıştı. Çocuklarından İbrahim Münip, Celal Süleyman Beyler ve
torunlarından Ali Tevfik ve Şefik ve günümüzde vakıf mütevellisi Galatasaray Lisesi eski mezunlarından Kabataş Lisesi müdürü Abdülkerim Nadir Bey’dir.
Mezar taşında aynen şu yazılıdır:
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“Sabıka tevkîî-i Hümâyun el-Hac Mehmed Emin Recâî Efendi 5 Recep 1194”
Bununla beraber, bu Kostantin Liybs Manastırı Halıcılar’da, Et Meydanı’nın (Leomakellium)94 batısında bulunan Fenari İsa Mescidi olmalıdır. Patrik Kostantin, Kostantiniyad (1846) adlı eserinde bu mabetten söz ederken mihrap duvarının dış cephesinde ince uzun bir mermer üzerine yazılmış bir kitabe
gördüğünü, fakat zamanla ve yangınların etkisiyle harflerinin çoğunun bozularak okunamayacak bir
duruma geldiğini ve acelece yazabildiği harflerden hiçbir anlam çıkaramadığını ve bundan dolayı kiliseyi yaptıranın bilinmediğini yazıyor. Gerçekten, kitabenin birçok yeri zamanla ve yangınların etkisiyle
bozulmuş, düşmüştür. Patrik Kostantin’nin eseri 1846 yayımlanmıştır.
Mortdmann İstanbul’un Topografî Taslağı adlı eserinde bu kitabeyi aynen kaydetmiştir.
Mortdmann bunu kaydederken son cümlesini “Anadikson” diye yazmıştır ki “Göster” demektir. Hâlbuki “Anadeksiyon” şeklinde yazmak gerekir. Bu durumda “Kabul et” anlamına gelir. Çünkü aşağıda
görüleceği üzere kitabedeki: “An samimü’l-kalb takdim ediyorum” cümlesine göre, “Kabul et” demek
doğrudur.
Bundan dolayı, Patrik Kostantin’nin, gerek Mortdmann’nın okuduğu cümlelerde “Konstanti…” kelimesi yazılmış ise de hangi Kostantin olduğu bilinmiyor. Kitabenin tercümesini aşağıda aktarıyorum:
“Ben Kostantin, mâder-i ilah olan ve şehrin muhafızı bulunan yani [Hazret-i Meryem] bir hediye
olmak üzere bu muhteşem ve semavî zevât ile meskûn kiliseyi an samimü’l-kalb takdîm ediyorum
kabul et. 6440/932”
[60] Bu kitabede “Panahrande” kelimesi kullanılmıştır ki, “lekesiz” anlamındadır. Kitabenin sonundaki cümleler şüphelidir. Bilinemez ki kitabenin son iki harfi, Kostantin Libys’in 6400/6410 senesinde
yaptırdığı bu manastırı tamamladıktan sonra 6409/6429 (981)’de Bulgarlarla yaptığı savaşta öldürülmüş95 olduğuna mı işaret ediyor?
Hazreti- Meryem’in seçkin özelliğinden biri olan, “lekesiz, namuslu” anlamına gelen “panachrantos” kelimesi, bu mabedin Panacharantos Kilisesi olduğu zannını doğurmuştu. Hâlbuki Moskof hacılarının ifadelerine bakılırsa, Panacharandos Kilisesi birinci tepe üzerinde (Sarayburnu, Dağirmen Kapı
tarafları) Odightria, Ayos Lazoros ve Aya Varvara Kiliseleri’nin civarındaydı.

94 Et Meydanı’nda günümüzde dokuma, hamam havluları dokunur ve üretilirdi. Burası İmparator Birinci Leon
tarafından kurulmuş bir mahalledir. [457–474]. Adı geçen imparator Aspar adında en büyük partice ve ileri gelenlerden birini oğullarıyla birlikte 471 yılında idam ettirdiğinden halk arasında kasap anlamına gelen “Makellis”
adıyla kötü bir isimle tanınmıştır.
95 Yedinci Kostantin Porphirogenete’dir ki miladî 27 Ağustos 927 yılında Bulgarlarla Anchialos’ta yaptığı bir savaşta ordusu yenilmişti. Leon Phokas ile Lacapenus lakabıyla tanınan Anadolulu Birinci Romanos, Kostantin’e
aleyhine düzenlemelerde bulunmasıyla sarayda kargaşa ve karışıklık çıkmıştı. Kostantin, Romanos’un kızı Elana
ile evlenmiş ve Romanos da Birinci Romanos unvanıyla hükümet işlerine katılmıştı. 994’te Sekizinci Kostantin ile
Romanos’un oğlu Stephanos birlikte hükümette göreve başlayarak Romanos’u tahttan indirmişlerdi. [20 Kanunievvel]. Kostantin bağımsız olarak hükümeti yönetmeye başlayınca memlekette birçok iyileştirmeleri yapmayı başarmıştır. İlim ve güzel sanatları korumuş, adliyeyi düzenlemiştir. Adı geçen Kostantin, 15 Teşrinisani 959 yılında
vefat ederek Fatih Camii’nin civarında bulunmuş olan Ayostolos yani Havariyun Kilisesi’ne gömülmüştür. Kiliseler konusunda bu mabede ve imparatorların mezarlarına dair bigi verilecektir.
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Kitabü’l-Merasim’deki açıklamalara göre Ioannes Pandon Kilisesi, Havariyun Kilisesi’nin (Fatih
Cami civarında) hemen yanında bulunmuş olması gerekir. Bu kitabda bu mabete dair yazılanlar iyice
incelenirse, Ioannes Pandon Kilisesi’nin güney tarafında küçük bir saray bulunduğu anlaşılır. Havariyun Kilisesi’nde ve azizler (Ionnes Pandor) mabedinde yapılan dini tören esnasında imparatorlar bu
saraya gelirlermiş. Havriyun Kilisesi’nin batısında, yukarıda bir vesileyle belirtildiği üzere bir sütun
dikiliydi ki bu sütun, Kostantin surlarının buradan geçtiğini ve Exokionion’nun sınırını göstermiş.96 Sinoplu Nikiphoros Gregoras, Ayos Gregoras Kilisesi’nden söz ederken, st. Ignace’ın hal tercümesinde bir
vesileyle bu sütunu belirtiyor ve diyor ki: “Caddenin ortasında, üzerinde bir haç konulmuş mermer bir
direk dikiliydi.”
Bu cümleler, adı geçen yazarın kitabının birinci cildinin 202. sayfasında geçtiği gibi, meşhur Pierre
Gilles de dördüncü kitabının 268. sayfasında belirtiyor. Adı geçen Nikiphoros Gregoras’ın bir eserinden
(Ed. Elzev) anlaşılacağı üzere St. Jean Chrysostone Kilisesi’nde, Ayos Gregoras’ın kemiklerinin kalıntıları da saklanmaktaydı.
[61] Bu kilise hem Ayos Ioannes, hem de Ayos Gregoras (Xserokipion) adıyla anılırmış. Bu kilise yakınlarındaki Ayos Nicolas Kilise ve Manastırı da Nikiphoros Gregoras’ın dediğine göre vaktiyle kaside
ve ilahî yazan St. Joseph L’Hymnographe adlı kişiye aitti.
Sinoplu Nicetas’ın97 yazılarında Xerepion (“kuru bahçe” demektir) denilen bir yer gösteriliyor ki,
burası beşinci tepe üzerinde olan Sultan Selim Camii’nin civarındaki meşhur Çukurbostandır. Burası
planlarda gösterilen eski Bonus Sarnıcı’dır. Bu mevki, Kostantin’nin yaptırdığı kara surlarının vaktiyle
son noktasıymış. İmparator İkinci Romanos zamanında [959–963] ortaya çıkan bir bulaşıcı hastalık nedeniyle buradan bahsediyor. Bundan anlaşıldığına göre, Bonus Sarnıcı’nın çok yakınında, tepe üzerinde
ve kuzey rüzgârlarının güzel bir şekilde eserek ortalığı serinlettiği bir noktada, günümüzde Sultan Selim
Camii’nin mevkiinde, Romanos98 bir saray yaptırmıştı99 ki, Bonus’un Yeni Sarayı (Platium Boni) adıyla
bilinirdi.

Birinci kitap, s. 48.
Sinop kıtası (Paphlagonie).
98 İkinci Romanos zamanında [961] Nikiphoros ile Leon Phokas tarafından Girit’e sefer edilerek Arapların
(Hendek) dedikleri Kandiye kalesi kuşatıldı ve Girit, Halep fethedilmiştir [960–961]. Romanos 963 yılı 15 Mart’ta
zehirlenerek ölmüştür.
99 Kostantin Porphirogenete, De Carem, I, s. 592.
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Kaptan Sinan Paşa Mescidi, denilen Sinan Ağa Mescidi Evergetes Manastırı
Ayos Kostantin’in hatırasını anma ve kutsal haçın takdis töreni gününe ait100 törenin yapılması gerektiği zaman imparatorlar gelir bu sarayda geceyi geçirir ve ertesi günü Havariyun Kilisesi’ne giderlerdi. Bu törende bulunmak üzere gelen imparatorların takip ettikleri yol “Mece” denilen Divanyolu’nun
bir şubesidir ki101 Bonus Sarnıcı’nın kavşağındaydı. Bu yol, St. Jean Xerokipon Kilisesi’ne ve Fethiye
Camii’ne (Pommakaiste) de gider.
[62] Hazret-i Mesih’in “nimet veren, ihsan eden, velinimet” sıfatlarına izafeten yüceltilen Evergetes
Manastırı’nın yeri hakkında önceki yazarlar anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Patrik Kostantin’in düşüncesi
ve tahminine göre, bu manastır Sultan Sultan Selim Camii’nin bulunduğu yerdeyken sonradan başka
yere aktarılmış…
İstanbul’un Osmanlı Türkleri tarafından fethedilmesi sırasında Venedik gemilerini, bu Evergete
Manastırından itibaren Blacherna’ya kadar olan uzaklık arasında sıralanmış olarak gösteren Nicetas
Acominatos’un [63] yazdıklarına ve bu manastırın yakınında bir kuleden söz eden Venedik belgelerinde

Bu takdis törenine, “Encaenia” derler.
Fatih-Çarşamba yolunun Darüşşafaka önünden Sultan Selim Camii yanındaki Çukurbostan’a giden yoldur.
Bu Çukurbostan’dan, yokuş aşağı Küçük Mustafapaşa’ya inerken yolun solunda, bugün üç metre genişliğinde bir
kabristanın içinde, mezar taşının kitabesinde aynen şöyle yazıldığı üzere: “Merhum ve mağfurr ilâ rahmeti rabbihi’l-ğafur Çırakçı Hamza Dede ruhuna…” yatmaktadır. Hadikatü’l- Cevami’nin 1240’ta yazılmış yazma bir nüshasında bu zatın iki katlı olarak Çırakçı Mescidi’ni yaptırdığı ve minberini İbrahim Ağa adında bir hayır sahibi koydurmuş olduğu ve Çırakçı Dede’nin Şamdancılar kethüdası Hamza olup Sultan Selim Camii’nin şamdanlarını
ürettiği ve Kanuni Sultan Süleyman’dan izin alarak bu mescidi yaptırdığını; Hamza Dede’nin mezarının bilinmediği belirtilip ancak Hamza Dede’nin mezarı yukarıda görüldüğü üzere, bugün yokuşun ortasında ve solda Yanık
Kubbe Dergâhı’nın karşı tarafında bulunduğu ve şu kadar ki yangından önce serpuşu bulunmakta iken yangın
sırasında bunun da kaybolduğunu okudum.
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isimleri belirtilen Haçlı Limanlarını birer birer sayan Pachymeres’in bildirdiklerine göre, bu kilise daha
ziyade limana yakın bir yerde bulunmuş olacak.
Bundan dolayı, bu eski belgelerden bir sonuca varan Mortdmann, Aya Kapısı’nın yukarı tarafında,
beşinci kepenin yokuşu üzerinde ve Aya Theodosia Kilisesi’nin (Gül Camii) hemen yanındaki Sinan
Paşa Mescidi’nin yıkıntılarını İstanbul’un fethi tarihinde birçok önemli hatıraları olan Evergetes Kilisesi’ne ait olarak kabul ediyor ve o şekilde öneriyor.102

Sinan Paşa Mescidi Hakkındaki inceleme ve gözlemlerim: Doktor Mortdmann, belirtilen Sinan Paşa Mescidi’nin Evergetes Kilisesi’nin temelleri üzerine yapıldığını tahmin ediyor. Aslında, 1877 yılında yayımlanan Doktor Paspati’nin Rumca Etudes Bizantines adlı eserindeki resme bakılırsa, bunun bir kiliseden çevrildiğine karar
vermek gerekir. Mihrabı kiliselerde olduğu gibi çıkıntılı, yarım daire şeklinde olup duvarlarının yapılış tarzı da
tamamen bir Bizans eseri olduğunu gösteriyor. Yan duvarları dört beş sıra tuğla ve dört beş sıra taştır. Bu eski temel üzerine Osmanlı Türkleri tarafından eklenen duvar ise, tuğlasız yontma taşlardandır.
Mihrap tarafının kuşakları da hem tuğla hem taş ile örülmüş olduğu gibi, “Grek” denilen Bizans süslemelerinden olan geometrik şekillerle süslenmiştir.
İstanbul’un eski dini yapılarına dair önemli bilgileri içinde bulunduran Hadikatü’l- Cevâmi, Sinan Paşa
Mescidi’nden bahsederken: “Burayı yaptıran Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşi Kaptan Sinan Paşa’dır ki, bir camisi de Büyük Beşiktaş Camii’dir, kabri Üsküdar’dadır…”
Bu mescit, mahalle halkı tarafından Sinan Ağa Mescidi diye bilinip Celal Es’ad Bey’in İstanbul Planı’ında da
böyle kayıtlıdır. Bundan anlaşılabilir ki, Sinan Paşa, bu mescidi paşalık ünvanını almadan önce yaptırmıştır.
Burada düzeltilmesi gereken bir şey varsa o da Doktor Mortdmann’ın dediği gibi, bu mescit Aya Kapısı’nda
meşhur Aya Theodosia (Gül Camii) eski mabedinin hemen yakınında olmamasıdır.
Bugün yıkılmış bir hâlde duran bu mescit, Kadı Çeşmesi civarındadır. Gül Cami ile bunun arasında bir hayli
mesafe vardır.
Şurası da dikkate değer ki, Hadikatü’l- Cevâmi’de Sinan Paşa Mescidi Lütfü Paşa Mescidi yanında gösteriliyor.
Hâlbuki Lütfü Paşa Mescidi aslında Defterdar Ahmed Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yalnız çeşmeyi Lütfü Paşa
yaptırmış olduğundan mahalle paşanın adıyla meşhur olmuştur. Lütfü Paşa, Yenibahçede’dir ve gerçekte Halıcılar’da Sinan Paşa’nın küçük bir mescidi daha vardır.
Paspati, bu mescidin 1877 yılından beri yıkık olduğunu bildirmekle, bunun eski Ayos Jullianus Kilisesi olduğunu tahmin ediyor.
Sultan Selim yakınlarında Debbağ Yunus Mahallesi’nde, bir Sinan Paşa Mescidi daha vardır ki kiliseden çevrilme olup bunun da vakfedeni adı geçen Kaptan Sinan Paşa’dır. Hadikatü’l- Cevâmi’de bu şekilde geçmektedir.
Bu mescit bugün, bakımlıdır ve namaz kılmaya açıktır. Binanın esas duvarlarının yönü ile minare kapısının yönü çarpıktık. Bu gibi görüntülerin işaretiyle burasının eski bir kilise olduğu anlaşılıyor.
Daha önce yanlışlıkla Debbağ Yunus Mahallesi’nde gösterilen Sinan Ağa Mescidi Müftü Hamamı semtindedir.
Bundan dolayı düzeltilmesi gerekir.
Ayos İsalas (Elyasa a.s.): Bu eski kilise de Küçük Mustafa Çarşısı’ndan bu Sinan Paşa Mescidi’ne giderken yolun solundadır
Paspati’nin bir hatası olarak eserinde “Perkuyu” dediği Parmakkapı Mescidi’nin asıl adı Kâtip Hüsrev’dir. Halkın dilinde Kandilli Güzel Camii adıyla bilinen bu eski manastır Müftü Ali Hamamı’nın karşısındadır. 31 Mayıs
1334 tarihindeki büyük yangında yanan bu mabedin bugün dört duvrıyla minaresinden başka bir şeyi kalmamıştır.
Bu eski binayı da inceledim. Temel duvarları kalın taşlarla ve tuğlalarla çok sağlam bir şekilde örülmüştür. Bu
mabet yıkılmış, temel duvarları üzerine yeniden yapılan duvarlar, yapılış bakımından eski duvarlardan farklı bulunmuştur. Yani binanın eski duvarları daha sağlamdır.
Bu cami, eski temeller üzerine oturtulduğundan mihraba kıble yönü verilmesi için derecesine göre eğilmiş olarak yapılmış olduğu gibi şerefe kapısı da eski binaya göre biraz çarpık açılmıştır.
Azizlerin hayat hikâyelerini anlatan bazı eserlerde, mesela Delahaye Synaxarium Ecclasiae Constantinopolitane, (Bruxellis, 1902) adlı eserde geçmiş peygamberlerden Elyesea, Rumca deyimiyle İsaias’ın Kudüs’te, Hazret-i
Davut ve Süleyman’ın mezarlarının arka taraflarında kıbleye doğru ruhbanların gömüldükleri mezarlığa gömülmüşken sonradan cesedi oradan çıkartılarak İstanbul’a nakledilip Blacherna yakınında olan Ayos Laurent Kilisesi’ne gömülmüş olduğu, Ayos İsaias’ın özel günü olan rumi 26 Ocak gününe rastlayayıp adı geçenin ismini anmak
için o gün Ayos Laurent Kilisesi’nde özel dinî tören yapıldığı anlatılmaktadır.
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Ayos Laurent Kilisesi: Şeyh Murat Mescidi adıyla bilinir. Birinci ciltte bir yanlışlık olarak Fatih Çarşamba Caddesi üzerinde olan (Murad Molla) Mescidi ve Dergâhı olarak gösterilen bu eski manastır da Müftü Ali Mahallesi’ndedir ve Murad Molla Tekkesi’nden ayrıdır. Bu cilde aldığımız eski bir resminden anlaşıldığı üzere, vaktiyle
çok muhteşem bir mabet olan Şeyh Murad Mescidi de 31 Mayıs 1334 Cuma günü yanmıştır. Bu çok önemsiz bir iki
duvarından başka bir şeyi kalmamıştır.
Adı geçen mabedin mihrap tarafında keşfedilip üstünde bir değirmen taşı bulunan ve bunun da üstü bir kapakla örtülmüş olan düzgün bir mezarın tekkenin açılış tarihi olan 1298 yılında bazı Hristiyanlar tarafından açtırılarak
içindeki kemikler alınıp Fener Kilisesi’ne nakledildiğini, bu kurumun yani Şeyh Murad Dergâhı’nın postnişini
bulunan Şeyh Raşit Efendi’den işittim.
Bugün mihrap tarafındaki kuyunun yanında bir ayazma olduğu da araştırmalarım arasındadır.
Bu eski kurumun paramparça olmuş yıkıntıları arasında mesela kapıya kasa görevini gören işlenmiş mermerler
hâlâ duruyor. Belirtilen tarihte mezar açıldığı zaman binanın arsasında bulunan üzerinde haç işlenmiş tuğlalar da,
o zaman Cibali’de oturan Doktor Fenerli Pavlaki Paşa’nın evine nakledilmişti. Petrion’da da diğer bir Lauret Kilisesi vardı. Bir Ayos Laurent de Roma’da katledilmişti.
Petrion, Blacherna’ya göre daha yakın olduğuna ve yukarıki tarihi kaynakta İsaias’ın Blacherna yakınındaki
Laurent Kilisesi’ne gömülmüş olduğu gösterildiğine göre, adı geçenin cesedi Petrion’daki Laurent Kilisesi’ne gömülmüş olmasın! Ancak Blacherna’nın Ayos İsaias ve Laurent Kiliseleri, İmparator Marcien ile İmparatoriçe Pulcherie tarafından yaptırılmıştı. [450–458]. Preger’in Scriptores originum Constantinopli tanarum adlı serinde Ayos
İsaias’ın cesedinin Kudüs’ten İstanbul’a taşınarak gömülmüş olduğu belirtiliyor.
268 yılında Roma’da öldürülen Ayos Laurent’in kemikleri İmparator İkinci Theodosius’un hükümeti zamanında (408-450) İstanbul’a getirilerek bir süre sonra İmparatoriçe Polkeria tarafından adı geçen azizin kalan kemiklerinin konulması ve gömülmesi için özel olarak yapımına başlanan ve sonra Marcien zamanında (450-457) yapımı
tamamlanan küçük mabede gömülmüştü.
Novgorotlu Antuan’ın anlattığına göre, peygamberlerden İsaias’ın cesedi Blacherna’nın Ayos Petros Kilisesi
(Ayvansaray’da Atik Mustafa Paşa Camii) yakınında bulunan St. Laurent (Şeyh Murad Mescidi’dir) civarında olan
odasına gömülmüş imiş.
Bu Şeyh Murad Mescidi veya Tekkesi’nin arsası bitişiğinde sonradan yapılmış olan bir küçük evin duvarı dibinde (Ali Baba) adında bir kişinin mezarı görülüyor. Başucunda, evin duvarına asılı bir kandil vardır. Özel günlerde yakılır. Uzunçarşı esnafından Düdükçü Ali Baba olduğunu anladığım bu kişi, yüz yirmi sene kadar önce
vefat etmiş…
Mescidin civarında, güneydoğu tarafında oldukça geniş eski bir Bizans sarnıcı vardır. Bu sarnıç planlarda belirtilmemiştir. Bu durum dikkate değerdir ki, batıya bakan firar eden bir Rumun arsasına yönelik cephesinde iki üç
sıra kalın tuğlalı kemerli girişler vardır. Bizans yapımı olan bu kemerli girişlerin varlığı burasının bir sarnıç olması
ihtimalini yok ediyor. İçinde, iki sıra üzerine konmuş yedişerden on dört sütun vardır. Bununla beraber sütunların
bir kısmı, bitişiğine sonradan yapılan evlerin altında kalmıştır. Yerinde inceledim. Yanındaki evin altında da dört
sütun bulunduğunu anladım. Sütun başları çeşitli mimari tarzdadır ve bazısı süslüdür.
İhtimal ki, Ayos Lauret Kilisesi bu binanın üstüne yapılmıştı. Çünkü, kilisenin şimdiki arsası çok küçüktür.
Burada dikkate değer bir nokta; peygamberlerden Elyesa (a.s.)’nın Hristiyanlığın ortaya çıkmasından pek çok
zaman önce vefat ettiği bilinmekle, adı geçen peygamber ile İseviyet arasında bir münasebet bulunması ve kendisi
Kudüs’te Hazret-i Davud ve Süleyman (a. s.)’ın mezarlarının kıble tarafında gömülü olduğu halde, cesedi oradan
çıkarılıp İstanbul’a getirilerek Ayos Lauret Kilisesi’ne gömülmüş olması hususudur. Bununla beraber, bazı dini
törenlerde mesela cenaze törenlerinde ve dualarında, ölü hakkında: “Ya Rab! Vefat eden Hazret-i Elyesa’nın,
Ya’kûb’un, şevkatli kucağına al!” gibi yakarışta bulunulması, adı geçen peygamberlerin İsevilerce de kutsal ve
duaların kabul edileceğini gösteriyor. Edirnekapı civarında, Karie Camii’nin yan ve dış daireleri kubbelerinin merkezlerinde adı geçen peygamberlerin resimleri bulunması da buna işarettir.
Kitabımıza alınan bu ve buna benzer azizlerin resimleri, Rum imparatorları tarafından zamanının meşhur ressamlarına özel olarak yaptırılmıştır. Örnek olarak dokuzuncu asırda İmparator Makedonyalı Birinci Basile tarafından çizdirilip renklendirilerek Paris Milli Kütüphanesi’nde korunan Kayserili Gregoire Nazianze bir resmi ile
onuncu asırda İmparator İkinci Basile’nin emriyle çizilip renklendirilen ve Paris Milli Ktüphanesi’nde ve Vatikan’da ve Venedik’te korunan Kitabü’l-Mezâmir ile azizlerin resimlerini ve özel günlerini içeren takvim Menologe, manastır hayatı ve olaylarını tasvir eden tablo ve resimler nadir eserlerdendir. Bu çeşit eserler ayrı bir okulun
özelliklerinden olup bu okul çoğu zaman, dini kutsallıkla alakası olmayan (proane) daha kapsamlı bir deyimiyle
canlı modellere, tarihi tasvirlere, eski geleneklere bağlı bulunan ressamlık okuluna hâkim olmuştu. Bilinmektedir
ki, biri doğrudan doğruya imparatorluk sarayından ve onun adına imparatorlar için çalışan kurumlardan diğeri ise
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[64] Moskof hacısı Zozim diyor ki: “…Orada, Evergete Manastırı vardır ki, Aya Theodosia burada
gömülüdür.” Zozim’in bu tarifinde şüphesiz bir hata vardır. Bununla beraber, bu cümlelerde hiç olmasa
Evergete Kilisesi’yle Aya Theodosia Mabedi’nin birbirine [65] yakın olduğu anlamı çıkarılır. Bu durumda dikkate alınmaya değerdir ki, şehri gerçekten tanımayan ve geçici gözle gören yabancı bir gezginin
yakınlıkları dolayısıyla bu iki mabedi birbirine karıştırmış olması büyük bir ihtimaldir.

Eski St Laurent Kilisesi Şeyh Murat Mescidi ve Tekkeşi’nin Eski Hali
[66] Beşinci tepeden (Sultan Selim’den) Haliç’e (Fener’e) inen yokuşta Petrion denilen bir yer görüyoruz. [Fener’de bir Rum Patrikhanesi’nin bulunduğu mahalle.] Burada o kadar çok kilise ve manastır
vardı ki mabedin çokluğu ve yoğunluğundan dolayı bu mahalle, payitaht içinde sanki kutsal bir şehir
gibiydi. Özel hayatın zorunluluklarına ve ihtiyaçlarına asla uygun olmayan bu kayalığın (Petrion) dik ve
sarp yokuşundan dolayı dış âlemle ilişkiyi keserek yaşamak için birçok keşiş buraya gelir bir köşeye
çekilir ve otururlardı. Burası, [67] aynen Olympe, M. Athos, Carmel103, Ganos104, dağları gibi keşişlerin
inzivaya çekildikleri yerlerdi.
Petrion kelimesinin çoğulu olan Tepetria deyiminden iki Petrion’un varlığına ve “eski kaya” anlamında olan “Paleapetra” deyiminden bir diğer Petrion bulunduğunu sananlar oldu. Bununla beraber,

manastırlardan ve kilise adına çalışan atölyelerden ilham alınan yerlerdi ki kitabımıza aldığımız geçmiş peygamberlerden Elyesa (a.s.)’nın tasviri manastır ve kilise hayatından önemli ve nadir bir tasvirdir.
Ayos İsaias, Kâtip Hüsrev, Kandili Güzel veya Parmakkapı Mescidi Ayos Laurent, Evergetes mabedi, Küçük
Mustafapaşa’dan Fatih’e çıkan yolun solunda ve aynı doğrultudadır.
Celal Es’ad Bey’in Fransızca İstanbul Planı’nda Şeyh Murad Mescidi, Küçük Mustafa Paşa’ya doğru, yani Gül
Camaii dediğimiz Ayos Theodosia Kilisesi’nin kuzeybatısında gösterilirse de gerçekte belirttiğim yerdedir.
103 Hayfa’nın üst tarafında.
104 Şarköy civarındadır.
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beşinci tepedeki Petrion ismi Barsumien lakabıyla meşhur olan Patrice’den105 veya bu isimde bir kiliseden alınmış olsa gerek. Bir rivayete göre de Petrus, İmparator Justinianus zamanında saray teşrifat nazırıymış. Petrion doğrudan doğruya Petros’tan geliyormuş…
Yine bunun gibi Türkçe deyimi olan “Cidero Porta” (Petri Kapısı) kelimesi de gösteriyor ki Petrion
deyimi, başlangıçta bir özel isim olan Petros’tan alınmıştır.
“Paleapetra” kelimesiyle özel bir isim arasında ise hiçbir münasebet yoktur.
Burada söz konusu olan ancak Tekfur Sarayı Mahallesi’nin kısmen üzerinde bina edildiği Kesmekaya’dır.
[68] Theophanis’in106 ölümünden sonra eserine eklemeler yapan tarihçi Heleniana’nın eski Petri’deki
bir imaretinden bahsediyor. Fakat bundan amacı, yedinci tepe içerisindeki Heleniana Mahallesi’dir. Bölgeler konusunda bildirildiği üzere, Heleniana on ikinci bölge içinde olup Cerrahpaşa ve civarıdır. Bunun
üzerine107 Tepetria da denilen bir Petrion ve bir de altıncı tepenin bir kısmını oluşturan Paleapetra dedikleri eski kayanın bir diğer mahallesi kabul edilebiliyor. Zamanında, bu mahallede mevcut olan birçok
mabetten şimdi iz kalmamıştır: Mesela, yukarı sırtlara doğru, eski peygamberlerden Hazret-i İlyas (a. s.)
adına olan mabedin yakınındaki Emanuel Savel ve İsmail Kiliseleri ile Petrion’daki Hazret-i İlyas ve
Romalıların St. Etienne Kiliseleri ve özellikle, kayserlik hanedanı prenslerine inziva yeri olan Ste. Euphiemie Manastırı108 Ste. Jülienne Kilisesi meşhur mabetlerdendir.

İmparator Zenon’un yayımladığı kanuna göre, bilfiil veya fahri konsoloslara ve şehreminlerine Partice unvanı verilirdi.
106 Sayfa: 48. Theophanis, M. 269 yılında (âlemin yaratılışından itibaren 5777 sene) M. 797 senesine (âlemin yaratılışından 6305 senesine) kadar 527 kadar olayları ve hadiseleri kaydetmiştir.
Theophanis’in eserine ekleme yapanlardan birinin ismi bilinmemektedir. Bu eser “Hakîm” lakabıyla ünlü olan
Altıncı Leon’un oğlu tarihçi Yedinci Kostantin’in Porphirogenete’nin emriyle ve adı geçen Theophanis’in bıraktığı
seneden itibaren yazılmış olduğu gibi, İoannes Kamaniatis (910) , Simeon Maystros, Georgios Monahos, Yenesitos
(onuncu asır) tarafından da bu eserin tamamlanarak yazılmasına devam edilmiştir.
107 Doktor Mortdmann: Esquisse Topographique de Constantinople, s. 74.
108 Galatasaray Lisesi öğretmenlerinden Mösyö Ernest Mamboury’nin gezginlere rehber olarak sonradan yayımladığı bir eserde Ste. Euphiemie Kilisesi’nden bahsederken bunun Castinus isminde bir rahip tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Tac ve tahtından ve hükümdarlık sarayından kovulan prenslere sığınak olan bu kiliseye İmparator Romanos Lakapenos, İmparatoriçe Zoe’yi hapsettirdiği gibi, bu kadın da kız kardeşi Theodora’yı oraya kapatmış olduğunu yazıyor.
Tarihi incelemeden anlaşıldığı üzere Theodora, Kastamonulu (Paphlagonie) bir kadındır. 870 yılında Theophilos ile evlenmişti. Çok muhafazakâr ve dindar fakat öfkeli huylu olan bu kadın Bulgarlarla savaşmıştı. Kiliselerde
azizlerin resimlerine tapınma usul ve törenini başlatan ve yayan bu kadındır.
Ayyaş lakabıyla bilinen Üçüncü Michel’in çocukluğundan (842) 856 yılına kadar işleri akıllıca idare etmişti. Belirtilen kiliseye atılıp hapsedilmesi adı geçen imaparator zamanında meydana gelmiştir. (856)
Zoe’ye gelince: Bu kadın, Sekizinci Kostantin’in kızıdır. 1028–1050 yılları arasında imparatoriçelik yapmıştır.
Gayet düzenbaz, makam düşkünü bir kadın olduğundan saray çalkantıları içinde yuvarlanmıştır. Sevgilisi Kastamonulu sarraf Michel ile anlaşarak kocası Romanos Argyrus’u zehirleyerek hamamda öldürtmüştür (11 Nisan
1034). Bu cinayetin ardından adı geçen sevgilisi Michel’i Dördüncü Michel ünvanıyla hükümdarlık makamına
getirmiş ve onunla evlenmiştir (1034). Kocasının 10 Aralık 1041 tarihinde ölümü üzerine Onuncu Kostantin Monomahos ile evlenmiştir (1042).
105
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[69] Yeni Aya Kapısı109 yakınlarında, eski bir Bizans Kilisesi’nin bazı kalıntıları hâlâ durmaktadır.
Burası oradaki hamamın odunluğudur.
Mortdmann’ın tahminine göre burası ihtimal ki, biraz önce ismi geçen Ayos Julianus eski kilisesinin
olduğu yerdir. Fakat bu tahmini doğrulayacak elimizde hiçbir belge yoktur.
Havariyun Kilisesi’nden ve Exokionion’daki sütundan Divanyolu’nu takibeden Edirnekapı’ya giderken sağ tarafta, kuzeye doğru, bugün bahçe halinde, üzerleri açık geniş bir sarnıç görüyoruz. Biz,
bunlara Çukurbostan diyoruz.
Karagümrük’ten Edirnekapı’ya giderken adı geçen sağdaki Çukurbostan Cit. Aspare Sarnıcı’dır ki,
vakanüvis Pascal’ın ifadesine göre İmparator Birinci Leon Makellis’in110 hükümeti zamanında (457-474)
Got milisi askerinin reisi bulunan Asparus tarafından yaptırılmıştır.
Bu askerlerin reisleri, Eksokionion’da göçebe olan askerlerin su yüzünden sıkıntı çekmemeleri için
buralarda sarnıçlar yaptırmış olmaları doğaldır. Zaten, imparatorlar şehir içerisindeki halkın ihtiyaçlarını gidermeye yeterli sarnıçlar, su kemerleri yaptırmışlardı. St. Mucius Sarnıcı (Macuncu’da [70] Çukurbostan’dır) yedinci tepe içerisinde bulunup Eksokionion denilen yerde oturan askerin ihtiyacına ayrılmıştı.111.
Asparus Sarnıcı’nın yani Karagümrük’teki Çukurbostan’nın batı cephesi yanında, Salma Tomruk
yoluyla Haliç’e inerken Drağman dediğimiz semtten, Kesmekaya Mahallesi’nden geçilir ve Patrik ile
Balat Kapısı’na eskiden “Kynegon” dedikleri Avcı Kapısı’na gelinir.

Aya Kapısı hakkındaki açıklamalar birinci cilttedir.
İmparator Birinci Leon Makellis zamanında (457–474) meydana gelen önemli olaylardan birisi Partice ve Doğu Devleti kumandanlarından Aspar aleyhine halk ayaklanarak kendisi ve oğlu Ardabirius’u imparatorluk sarayında öldürmüşlerdi. (421). Asparus, âri mezhebindendi. Şark Devletine yaptığı hizmetlerden dolayı, devlet makamında en büyük derecesine çıkmış, hükümeti zor kullanarak ele geçiren Ionnes’i yakalıyarak bundan dolayı
ortaya çıkan isyanı bastırmıştı (435).
Adı geçen Asparus, Marcien’in ölümünde (475) devletin en etkili adamlarındandı. Zamanında kendi çiftliklerinin yöneticisi olan Trakyalı Leon’u imparatorluk makamına yükselttirerek isteklerini yaptıracağını ümit etmiş ise
de bu ümidi boşa çıkmış, bundan dolayı Leon hakkında birçok dafa hainlik göstermiş olduğundan, yukarıda belirtildiği üzere 471 yılında öldürülmüştü.
Adı geçen Birinci Leon Ocak 474’te ölmüştür.
111 İstanbul’un kara tarafına Kostantin’in ilk defa yaptırdığı surun içinde kalan kısımlarından kinayedir ki, bu
surun Etyemez’den başyayarak Fatih’in biraz ilerisinde ve Daruşşafaka’ya dönecek köşede Kazasker Benli Raşit
Efendi Mektebi’nin karşısında yanan Leblebici Camii’nin bulunduğu yerde bir tekke oluşturulmasıyla Unkapanı
Köprüsü’ne inerdi. Bu sınır hattının dışında kalan bütün yerler ve mevkiler “sütun dışı” anlamına Eksokionion
derlerdi. Karagümrükte bulunan Asparus Sarnıcı da bu “şehir dışı” veya “sütun bölgesi” içindeydi. Şehrin içi, bu
Kostantin surundan Sarayburnu’na kadar olan alandır.
109
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Elyesa Peygamber’in Resmi (Işık ile karanlık arasında)
Balat Kapısı’na St. Jean Prodroma112 Kapısı da derlerdi. Patrikhane kayıtlarında bunun böyle olduğu
Doktor Mortdmann bildiriyor. Kesmekaya Mahallesi’nin113 şimdiki deyiminde eski kaya anlamına gelen
eski Paleapetra ismi yerleşmiştir ki Senrenos’un ifadesine bakılırsa bu deyim, Blacherna’ya kadar bu
şehrin bu kısmına denilirdi. (Tekfur Sarayı, Salma Tomruk, Karia semtleri)
[71] Sedrenos, Bizanslılarla Acemler arasında geçen bir olayı anlatıyor: “İmparator Heraklius114 Hüsrev Pervizi takip ederken Avarlarla Acemler tarafından kuşatılan İstanbul’un kurtarılması durumu, ancak Hazret-i Meryem’in açık bir mucizesiydi…”

Yani Ioannes (Jean), İbranicesi: Yuhanna, Yuhannen’dir. “Allah’ın Lutfu” anlamınadır.
Kesmekaya Mescidi’ni yaptıran Muhiddin Hammamî’dir ki, mihrabın önünde gömülüdür. Mescid kapısında
Kanuni Sultan Süleyman’ın bir çeşmesi vardır. 1042 yılı Muharrem ayının başlarında ortaya çıkan Balat Büyük
Yangını’ndan yanan camilerin devlet adamları tarafından yaptırılmasıyla görevlendirildikleri sırada bu mescidi de
Melek Ahmed Ağa (Sadrazam Melek Ahmed Paşa’dır) yapmıştır. Minber konulması ve bir okul yaptırılmasıyla da
görevlendirilmiştir. Kendi de vakfı olan Üsküdar’da bulunan Ahmediye adlı Cami’de ücretle görev yapmıştır.
114 Kayser Heraklius, Acemlelerle defalarca savaş etmiştir. Acemler 611’de Urfayı, 654’te Kudüsü ele geçirmekle
Hristiyanların kutsal haçını ganimet olarak almış, 616’da Mısır’ı yağmalayarak Kadıköy’ü kuşatmışlardı. Bunun
üzerine 616’da imparator kayser, Acem Şahı İkinci Perviz’e bir elçi topluluğu göndererek ve 622’de bizzat Acemler
üzerine yürüyerek Gence’yi ele geçirmiş ve 624’te onları defalarca mağlup etmiştir. 14 Mayıs 626’da İstanbul’da
karışıklık çıkmış olduğundan Heraklius beşinci defa olarak Acemler üzerine ordu göndermiştir. Hazarlarla ittifak
anlaşması yapmıştır. İşte bu belirtilen senede Acemler ile Avarlar ittifak ederek Kadıköy ile İstanbul’u kuşatmışlardır. Avarların saldırıları Partici Bonus’un gayret ve yarımıyla defedilmiş ve ortadan kaldırılmıştır.
Bundan sonra Heraklius altıncı defa Acemler üzerine yürüyerek onları Zap suyu kenarında mağlup etmiş,
İran’ın içlerine doğru yürümüş, bu durumda son derece üzülen Hüsrev kaçmaya mecbur olmuş ve Şiruye’nin isyanı üzerine, zavallı Hüsrev aç ve susuz bırakılarak ölüme mahkûm edilmiştir. (628). Böyle bir durumdan dolayı
üzülen Şiruye, Kayserle barış yapmaya mecbur olmuştur. Şiruye belirtilen sene içinde ölmüştür.
112
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Yazarın bu sözü, ne Paleapetra’nın beşinci tepe üzerinde [Nişancı- Tahtaminare – Sultan Selim semti
ve civarı] bulunmuş olduğuna ne de bunun Petrion olduğuna uygundur. Kesmekaya’nın yukarı tarafında bulunan St. Jean Baptiste Kilisesi (Adil Şah Kadınefendi Camii mevkiindedir) ve Manastırı bilhassa,
Paleologoslar zamanında büyük bir kutsal şöhrete ulaşmıştı. Gerçi on üçüncü asırda da Novgorotlu Antuan, bu kilise ile manastırdan söz etse de burasının hacılar nazarında büyük bir saygıya sahip oluşu,
ancak Paleologosların İznik’ten eski başşehirleri olan İstanbul’a dönmelerinden sonradır. (1261)
Çünkü sonraları bu St. Jean Baptiste Kilisesi’nde cemaata ziyaret ettirilen ve Passion denilip Hazreti Mesih’in sözde çarmıha gerildiği zaman işkence aleti olarak kullandıkları kargı, başına koydukları dikenden yapılmış taç ile sünger115 Antuan’ın ifadesine göre, önceden kayserlerin Sultanahmed’teki büyük
sarayın eklenti yerlerinde saklanmıştı. Bu mirasların daha sonra bu kiliseye taşınması hacılar nazarında,
şöhretinin ve saygısının artmasına sebep olmuştu.
Bazı tarihi kaynaklara göre, on dördüncü asrın sonlarına doğru Passion denilen bu miraslar ile Hazret-i Mesih’in cübbesi, kanından birkaç damla ve St. Theodorus’un [72] bacakları gümüş bir sandık içinde, İç Gülhane’de, Fişenkhanelerin bulunduğu yerde bulunmuş olan Manganların St. Georgios Kilisesi’nde korunuyormuş. İstanbul’un müttefik kuvvetler tarafından işgali sırasında Fransız başkomutanı
General Charpie tarafından burada yapılan kazılarda, bu St Georgios Kilisesi’nin bazı yıkıntıları bir de
vaftiz yeri ortaya çıkmıştır.
Paleologoslar zamanında116 Sultanahmed’deki büyük saray harap olduğundan kayserler Blacherna
Sarayı’nda oturmaya mecbur olmuşlardı. İşte o zaman Passion denilen bu miraslar, Tekfur Sarayı yakınında bugün Adil Şah Kadınefendi Camii’nin bulunduğu yerdeki St. Jean Baptiste, yani Hazret-i Yaya
(a.s.) adına yapılmış olan mahastıra nakledilmişti. 1404 yılında İstanbul’u ziyaret eden Kastilyalı elçi
Clavijo imparator sarayı civarında olup Della Piedra’daki117 St. Jean Baptiste denilen bu kilise ve manastır hakkında genişçe bilgiler veriyor. Bu mabedin üç mihrabı varmış. Kayser, bu kutsal mirasın korunduğu küçük sandığın anahtarlarını sarayda bırakmaz, yanına almadan çıkmazdı.

Barış anlaşmasının ardından, Kayser Heraklius, iki tekerlekli saltanat arabasına dört büyük fil koşulu durumda
son derece debdebeli ve çoşkulu bir alay ile Yedikuli Kapısı’ndan şehre girmiştir.
Alayın önünde, Acemlerin daha önce Kudüs’ten aldıkları kutsal haç ruhbanların dualarıyla taşınmıştır. Kayser
629’da bu haçı tekrar Kudüs’e göndermiştir.
Peygamberimiz 8 Haziran 632’de vefat etmiştir. Heraklius ise 10 Şubat 641 yılında Peygamberimizden dokuz
sene sonra ölmüştür.
115 Kargı (Lancea), sünger (spongia), dikenli taç (arundo), elbise (vestimenta).
116 İstanbul’da İkinci Bizans İmparatorluğu; Sekizinci Michel Paleologos.
117 Paleapetra Morttdmann’ın, İstanbul’un Planı’na göre Tekfur Sarayı ile Khora Manastırı (Kariye Camii) arasındaki alandaydı.
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Kesmekaya’da Meşhur Boğdan Sarayı (1903)’deki resmi
Clavijo’nun gösterdiği kilisenin yerini Moskof hacılarından Zosimos ile Stephano da doğruluyorlar.
Bunlar, Blacherna’dan geçtikten sonra, yukarıda ismi geçen kilisede saklanan mirasları anlatıyorlar. Nihayet Bondelmonti de Petria’daki St. Jean Baptiste Kilisesi’ni, Havariyun Kilisesiyle imparatorluk sarayı
arasında118 Blacherna’daki yerde gösteriyor.
[73] Pachimeris, Kynegon yani Avcı Kapısı yakınında ortaya çıkıp adı geçen St. Jean Baptiste Manastırı’na kadar vadi içerisinde119 ne kadar mahalleler varsa hepsini yakıp kavuran yangından bahseder.
Beşinci tepe ile (Nişancı Mehmed Paşa, Tahtaminare Semtleri) altıncı tepe arasında (Karagümrek’deki Çukurbostan tarafları) bulunup vaktiyle Kynegon denilen Balat Kapısı civarında başlayan vadi,
tam Kesmekaya dediğimiz yerde son bulur.
Ducas, Osmanlı fethinden söz ederken diyor ki: “Yineçeriler Charisius Kapısı’ndan (Edirnekapı)
şehre girdikten sonra, ilk önce saraya (Tekfur Sarayı, Blacherna Sarayı), Khora Manastırı’na (Kariye Camii) Petra’daki St. Jean Baptiste Manastırına doğru ilerlediler.”
Bütün bu rivayeti ve işaretleri özetleyerek ve Pachimeris’in bu kiliseyi bir bağ ortasında göstermiş
olmasını dikkate alarak söz konusu kiliseyi, Kefeli Mescid’in kuzey tarafında biraz uzakta, Kesmekaya
Mescidi’nin karşısında bulunan bugün “Boğdan Sarayı” denilen yere yerleştireceğiz.
Büyükçe bir bahçenin ortasında, bir kaya üzerinde bugün yıkık durumda fakat kibar bir tarzda yapılmış küçük bir mabet kalıntısını hâlâ görmekteyiz. Burası, Clavijo tarafından görülüp Doktor Paspa-

118
119

Fethiye Camii ile Fener’in yukarı tarafında (Defterdar Yokuşu’nda Kanlı Kilise arasındaki yerde).
Balat’tan Fener’e kadar olan yerler. Fethiye Camii’nin aşağı tarafları.
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ti’nin nitelediği üç mabetten biri olacak. Buranın yakınında eski bir kilise olan Kefeli Mescit vardır. Topoğrafya uzmanları tarafından Emanuel Manastırı olarak kabul edilir. Avlusu altındaki sarnıç da Sparus’a atfedilir. Bu sarnıçın, Aetius Sarnıcı olması gerçeye daha yakın olsa gerektir...
Kefeli Mescit civarında Odalar Mescidi120 adıyla bilinen diğer küçük bir Bizans mabediyle Ayos Ioannes adlı azize adanmış bir ayazma vardır.
Edirnekapı civarında, bugün Kariye Cami dediğimiz eski (Khora Manastırı) süslemeleri bakımından
işleme ve resim sanatı tarihinde çok fazla değere ve öneme sahiptir.121
Philopation denilen yerde yukarıda bildirildiği üzere, Divanyolu ikiye ayrılır. Yolun biri Edirnekapı’ya gider. Hâlbuki diğer Forum Amastrianon’dan (Saraçhanebaşı) geçerek yedinci tepenin (Macuncu’daki Çukurbostan mevkii) eteğinde ve Elevtherius Limanı (Langa Bostanı) civarında olan Aksaray’a
(Forum Bovis) iner.
[74] Aksaray tabiri hâlen İmparotriçe İrini tarafından yaptırılan Elevtherius Sarayı’nın varlığını hatırlatıyor. Bir zamanlar Lycus Deresi dedikleri Bayrampaşa Deresi tarafından şehrin diğer mahallelerinden ayrılıp Xerolophus’u içine alan yedinci tepe, ilk önce Heleniana Mahallesini (Avratpazarı’nın kuzeyine rastlayan yerler ve mahalleler: Davutpaşa, Haseki, Nevbahar semtleri) ikinci olarak ise Deuteron
(Eksokionion: Belgrad Kapı ile Silivrikapı arasındaki alan, Koca Mustafa Paşa semtinin batı tarafları) ve
Samatyayı içine alır.
[75] Kitabü’l- Merasim’de Divanyolu’nun eski Yaldızlı Kapısı’na kadar olan yerde adı geçen vakıflar, Le Descriptio Antiqua adlı eserde de aynen belirtilmektedir: Montea, Columna, Porticus, Forum
Theodosiacum, Troadenses.
Eskiden Arcadien’in heykelini taşıyan sütunun bugün kısmen yıkılmış kaidesi, Forum Arcadien’in
(Avratpazarı) buluduğu yeri gösteriyor.
Bandori de St. Isaac’ın hayat hikâyesinden bahseden bir yazısında, bu mahallenin Xerolopqhus’un
işgal ettiği alanda bulunduğunu doğruluyor.
Heleniana’daki hamamda geçen olağanüstü bir olaydan bahseden tarihçilerden Rahip Theodorete’nin122 bir hikayesinden çıkan neticeye göre, St. Etienne Kilisesi, Forum Arcadien’in (Avratpazarı)
kuzey taraflarına doğru, yani Topkapı’da son bulan yol üzerinde bulunuyormuş ki, bu yol Heleniana
Mahallesi’nin kurulmuş olduğu araziden daha yüksek bir seviyeden geçer.
Adı geçen yazarın söylediklerine bakılırsa meşhur Dalmadora Manastırı Davut Paşa Camii’nin bulunduğu yerdeydi) [76] St. Stephanus Kilisesi’nin karşısında ve kuzey tarafındaymış. Heleniana Mahallesi’nde St. Thyrsus, Callinicus, Lucius Kiliseleri’yle Carpus ve Babylas Manastırları da vardı.
Novgorotlu Antuan İstanbul’daki dinî yapıları dolaşırken, bu manastırdan söz ettikten sonra “otuz
yaprak” anlamına gelen Triacondaphiylion yani Perivlepte (Sulu Manastır) Kilisesi’ni de belirtiyor.

120 Odalar Mescidi veya Kemankeş Mustafa Paşa Camii’dir. Odalar Mescidi, eski St. Nicolas Kilisesi imiş. Bu
mabet, eski bir sarnıçın üstünde ahşap bir binadır.
121 Kariye Camii adlı eserimde buraya dair önemli bilgiler vardır.
122 Antakya’da roğmuştur. (396-457).
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Xerolophus içindeki Divanyolu üzerinde, birinci ciltte belirtildiği üzere, eski Bizans dinî yapılarından İsa Kapısı Mescidi bugün yıkılmış haldedir. Burada Samatya’ya giden yol, ana hattından ayrılır.
Kostantin surlarının eski güzel kapısını (Pora Orea) İsa Kapısı’nda aramak akla uygundur. Bu mahallenin deniz tarafına rastlayan kısmında aynı yükseklikte Etyemez123 Mahallesi vardır ki, eski Dius Manastırı’nın olduğu yerdir.

İsa Kapısı Mescidi (Paspati’den alınmıştır 1877)

Etyemez Mescidi kiliseden çevrilmedir. Burayı vakfeden Sultan Mehmet Han ile gelen mücahidlerden Şeyh
Derviş Mirza Baba ibni Ömer el- Buharî’dir. Vakfiyesi 876 tarihinde tescil edilmiştir. Hadikatü’l- Cevami’deki ayrıntılara bakarsak vakıf işlerine bakacak görevliği evlatlık olarak kaydeden imamlardan Şeyh Ali Efendi hâlen bu
mescitte manevi törenler yapmaktaydı. Hakatü’l- Cevami’nin 1182 tarihinde yazılmasına başlanıp ve 1193 yılında
temize çekilme ve 1195’te sona ermesi bilindiğine göre bu tekke hakkındaki bilgiler doğal olarak o zamana aittir.
123
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Sancaktar Mescidi—Mihrap kısmı (Rumi 1333, M.1917 yılındaki resmi)
(Muhafaza-i Âsâr-ı Atika Encümeni Taharriyatı)

Altı Mermer’de Kör Nişancı Mehmed Paşa Medresesi
Eski Kostantin Surları’nın kara tarafındaki kısmı işte buradan başlar. Bu mevkinin batı ve kuzeyi,
Altı Mermer Mahallesi’dir (Eximarmara). Bu semt eski ismi olan Eksokionion, “Altı Sütun” tabirini hâlâ
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devam ettiriyor. Bu tabir Büyük Kostantin tarafından surların dışında dikilen ve yükseltilen büyük ve
yüksek sütundan dolayıdır. Bu sütunun yeri Bondelmonti’nin haritasında belirtilmiştir.
Panaiya Sulu Manastır, (Vierge Perilepte) ve Ayos Ioannes Studion (Samatya’daki İmrahor Camii’dir) Kiliseleri’yle Sancaktar Mescidi’nin eski adı olan Gastiria Manastırı’nın mevkii her türlü şüphe
ve tereddütten uzak olarak bizce bilinir ve bellidir. Bunlar Samatya yakınlarındadır. Bundan otuz yedi
yıl önce Yedikule’deki Gazhane’nin bahçesinden çıkarılan iki büyük mermer sütun eski St. Diomede
Kilisesi’nin yerini gösteriyor.
[77] St. Andre124 mabedi, Koca Mustafa Paşa’daki Sümbül Efendi Camii’dir. Bu caminin kuzeyinde
Çukurbostan ile Altı Mermer Camii vardır ki, Çukurbostan, St. Mucius Sarnıcı’na denk geliyor. Görünüşe göre eski St. Mucius Kilisesi’nin yerine yaptırılmıştır.
[78] Hazret-i Meryem adına yaptırılan bu mahalledeki Küçük Rum Kilisesi, “Duası Kabul Olan” anlamına gelen Greorgoepikos eski adını hâlâ korumuktadır. Kilise bu isim ile Kantekuzenos’un (1341–
1355) eserinde belirtildiği gibi, Patrikhane kayıtlarında da bu şekilde geçekmektedir.125 Novgorotlu An-

Pachimeris 20-113, Theopnane, An. 324.
Eski Georgoepikoos Kilisesi hakkındaki gözlemlerim ve araştırmalarım: Katakuzenos eserinde belirtilen bu
kiliseye dair yerinde yaptığım araştırma, son asır eski eserler uzmanları tarafından şüpheli görülen bazı gerçekleri
ortaya çıkarmıştır.
Muhafaza-i Atika Encümeni tarafından İstanbul yangın bölgelerindeki eski eserler ve milli kuruluşlar belirlenip
yazılarken, Hekimoğlu Ali Paşa – Altı Mermer bölgesi içerisinde, yanmış Altı Mermer Karakolu ile Yolgeçen Camii[Altı Memer Camii adıyla bilinir] arasında ve karakoldan yüz elli adım kadar camiye doğru bir yerde, yanmış
bir ev arsasında kemerleri kısmen yıkılmış, iki direk üzerine oturtulmuş yaklaşık olarak beş metre eninde ve on
dokuz metre uzunluğunda eski bir mahzen dikkatimi çekti. Kemerlerin birleşme noktalarında on santimetre çapında künkler vardır. Hekimoğlu Ali Paşa Camii’ne bakan (Güneydoğusu) duvarında tuğla kemerli pencereler
hâlâ durmaktadır. Kemerin bir kısmında özel olarak ve binanın yapılışı sırasında yapılmış delikler görülüyor.
Zamanında sağlam ve önemli bir bina olduğu anlaşılan bu yerin kubbeleri çökmüş, içerisi toprak ve atıklarla
dolmuş olduğundan mermer sütunların yüksekliğini belirlemek mümkün değildir. Yalnız mermer başlıkları kısmen görülmektedir. Buranın eski bir Bizans sarnıcı olduğu kesindir. Yakarıda ismi geçen ve Bizans tarihinde
önemli bir yeri olup zamanımız eski eser uzmanlarına göre kaydedilmesi uygun görülen kilisenin yerini ararken
Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin karşı tarafında bulunan Meryem Ana (Panaiya) Rum Kilisesi’ne girdim. Tesadüfen
odasında bulduğum rahip Papa Jermanos Efendi’nin bu kurum hakkında bilgisine başvurdum. Papa Jermanos,
orta yaşlı, tıknazca, Türkçeyi güzel konuşan bir zattır. Fener Rum Okulu’nda okumuş, Âsarı-ı Atika Müzeleri eski
müdürü Mistakidis Efendi’nin öğrencisi olmuştur. Papa Jermanos, tarihî bir gerçeğin ortaya çıkırılmasına yardım
eden başvurumu iyi karşılayarak beraberce kiliseye girdik. Bunun verdiği bilgilere göre çabuk işiten anlamına
gelen Georgoepikoos (Hazret-i Meryem’in bir sıfatı) Kilisesi demin tarif ettiğim eski sarnıcın üstündeymiş.
Sultan Orhan’ın kayınpederi olan tarihçi Jean Kantakuzenos’un saltanat yıllarına (1341–1355) rastladığına ve
bunun adı geçenin eserinde belirttiğine göre, kilisenin üzerinde mevcut ve bakımlı olduğuna karar verebiliriz:
Üzerinden zaman geçmekle harap olmuş oradaki bazı azizlerin resimleri, Hazret-i Meryem’in, Ste. Matron, St.
George (Hızır)’nin resimleri ve daha bazı resimler 1834 yılında yapıldığı iç kapısı üzerindeki kitabeden anlaşılan,
bu Meryen Ana Kilisesi’ne taşınarak sergilenmiştir. Bu resimleri inceledim, Bizans ruhani şahısların açık bir örneğidir. Fakat eski Bizans Kilisesi ne zaman yıkılmış ve harap olmuş ve şimdiki kilisede asılı azizlerin resimleri buraya ne zaman konulmuş ve -bu kilise doksan sekiz senelik olduğuna göre- bu kilise yapılıncaya kadar bu resimler
nerede korunmuştur, bu soruların cevabı bizce bilinmemektedir…
Kantakuzinos’un belirtiği Georgoepikos Kilisesi yukarıda ismi geçen Bizans Sarnıcı’nın üzerinde bina edildiğini
adı geçen rahibin anlattıklarından öğreniyoruz.
Şimdiki Altı Mermer Meryem Ana (Georgoepikoos) Kilisesi bazilika tarzında iç kısmı iki sıra sütunlu, iç düzeni
ve resimleri bakımından mükemmel ve süslü bir mabettir.
124
125
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tuan’ın: “Sütunun yakınlarında, Madrala Manastırı içerisinde, gümüş bir sandık içinde St. Eudocime le
Jeune’ün cesedi korunmaktadır” dediği kilise, galiba bu Panaiya Kilisesi olacak. Bu kilise, Monitis Evergetidus ismiyle de bilinir ve tanınırdı.
Gerçekten, Evergetria dedikleri Mader-i Mukaddes Kilisesi Antuan’ın eserinde de belirtilmiştir. Fakat Antuan’ın bunda yanıldığına şüphe yoktur. Çünkü St. Andrie’nin kemik kalıntılarını bu kilisede
saklıymış gibi gösteriyor ki, bu St Andre, Koca Mustafa Paşa’daki St. Andre’den başka bir kişidir.
Antuan, Panaia Preio leptos Kilisesi’nden hareket ederek Ayos Stephanos Kilisesi’ni, sonra St. Andrie’nin kalan kemiklerinin saklandığı Evergetria Kilisesi’ni ziyeret ettikten sonra, St. Mucius’a geliyor.
Antuan’nın takip ettiği bu yoldan anlaşıldığına göre, bu adam yalnız St. Andre’yi dikkate almış ve
bundan dolayı Avratpazarı Sütunu yakınındaki Evergete Manastırı (Sulu Manastır) ile belirtilen St.
Andre Kilisesi’ni birbirine karıştırmıştır.

Altı Mermer’de Panaia Rum Kilisesi Duvarında Bir Kitabe
(Bu taş üzerinde ismi yazılı olan kişi Bizans’ın son hükümdarı On İkinci KostantinPaleologos’tur.)
[89] Bazı eserlerde126 Avratpazarı’ndaki Arcadie Sütunu’nun hemen yakınında ilk olarak Staurakios
Manastırı göbterilir ki, zavallı Kayser Stauarkios127 ile karısı buraya gömülmüşlerdi. Bu kilise Hazret-i
Meryem adına adanmış “Haç Üzerinde Christos” adıyla anılmış ve isim verilmişti.
Burada, senenin belirli gününde St. Onesime ile havarilerin isimlerinin anılması adına tören yapıldığından, bu kilise Apostoli adıyla ve üç yol kavşağı ile Xerolophus’un büyük caddesi, Yaldızlı Kapı ve
Silivri Kapı’nın yolu da, St. Onesime olarak adlandırılmıştır.

Civarında bulunmuş olan eski kilisenin hatırasının devamı ve Meryem resminin de buraya taşınmış olması
münasebetiyle bu Altı Mermer Panaiya Kilisesi de Georgoekipoos eski adıyla tanınmıştır.
126 Les Act. Sct. Des Rollandistes (Les actes des Saints).
127 Bazı tahminlere göre, bu Manastır Avratpazarı yakınındaki Bayram Paşa Türbe ve Medresesi’nin yelerinde
bulunmuş olacak. Kayser Stauarakios (811) bir gölge ve hayal gibi tahta geçmiş aynı yıl 2 Ekim tarihinde Birinci
Michel Rangabe kendini tahttan indirerek yerine feçmişti.
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İkinci olarak Paleologoslar zamanında128 patrik olan Athanasius’un oturduğu yerin karşısında büyük bir de manastır vardı.129
[80] St. Mucius Sarnıcı’ndan [Macuncu’daki Çukurbostan’dır] Silivri Kapa’ya giden yol üzerinde St.
Philippe, St. Lue Kilisesi vardı. Buralarda esaslı bir kazı yapılırsa, şehrimizin eski tarihine ait birçok
önemli eserler meydana çıkar.130
Doktor Paspati, Altı Mermer Karakolu’yla Yolgeçen Camii131 arasında bulunan bir bahçede Bizanslılardan kalma bir bina ile yeraltında bazı kalıntıları ortaya çıkarmıştır. Adı geçen bu kalıntıları Sigma’daki Panaiya Kilisesi’ne atfediyor.

İsa Mescidi Avlusunda Hadım İbrahim Paşa Medresesi: 969.

İstanbul’da İkinci Rum İmparatorluğu Sekizinci Micehel Paleologos’tan başlar. [1261–1282].
Couvent du Grand Logariste.
130 Bu kapı doğrultusunda, Odabaşı Mescidi ile yangın sebebiyle bugün harap bir durumda olan Hüseyin Ağa
ve Kazasker Hüsameddin Efendi ve Fenarî Baba ve Halvetiye Tarikatı’ndan Seyyid Ömer Camii ve Tekkeleri, Macuncu Kasım Camii yakını ve civarında kazı yapılırsa bu eski kilise ve manastıra dair bazı kalıntılara rastlanabilir.
131 Altı Memmer’deki Yolgeçen Cami’yi yaptıran Defter Emini Ömer Efendi’dir. Kabrinin nerede olduğu bilinmemektedir. Vaktiyle dergâhın kemerinde tamamlama tarihi olarak şu beyit yazılıydı:
128
129

Dedi bu dâr-ı rahmete târih
Beyt-i Rahmân ve ma’bed-i sülehâ
Fakat mescid yangından harap olduğundan tarih taşı da niceleri gibi parçalanmış adı unutulmuştur.
Minberini, müderrislerden İzzet Paşa hocası Mehmet İsmet Efendi, mütevelli iken vakfından görevli tayin ederek koydurmuştur. Bu zat, Merkez Efendi Camii civarında gömülüdür.
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Macuncu’da Seyyid Ömer Camii Avlusunda Bizans Devrine ait Taşlar
[81] Bu keşifler dolayısıyla Doktor Paspati diyor ki: “Batıya doğru birkaç adım ileride, bir hayli mezar ortaya çıkarıldı…” 132
St. Philippe Manastırıyla, St. Lucas Kilisesi’ne ve bunların genel mezarlığına ait verilen ayrıntılara
[82] bakılırsa, keşfedilen kalıntıların St. Philippe Manastırına ait olması ihtimali vardır. Calojohannis
Manastırı St. Philippe Manastırı’nın yanında gösteriliyor.133 Gezgin Novgorotlu Antuan’ın eserinde belirtildiği üzere, Episkopos St. Blaise kemiklerinin saklandığı Calojohannis Manastırı budur.
Silivrikapı ile Mevlânakapı arasında surun iç tarafına rastlayan Eksokionion’un bütün mahallelerine
Deuteron134 derlerdi.

Eski Ali Paşa civarında Bekir Paşa Camii sokağında Fatma Nezire hanımın kullandığı arsada bir kuyu ortaya
çıkmış. Bu kuyunun eski eserlerden olması düşünülerek Polis Müdürlüğü tarafından vilayet makamına yazılı olarak bildirilmiş. Bunun üzerine İstanbul Valisi adına Mektupçu Abdülhak Bey (bugün Maliye Vekili’dir) imzasıyla
18 Mart 13287 tarih ve 888/331 numaralı yazı ile durum Muhafaza-i Âsar-ı Atika Encümen-i Daimisi’ne bildirilerek
araştırılma başlatılmıştı.
Bu yazı üzerine ben bu yere giderek araştırmalar yaptım. Üç buçuk metre derinliğinde bir çukur olan bu yere
hazırladığım bir merdivenle indim. Fakat inerken merdivenin dayandığı noktadan kurtulmasıyla kayarak aşağıya
düştüm. Allah’a hamdolsun, bu düşmeden etkilenmedim.
Burası haç şeklinde çok muntazam tuğlalarla örülmüş bir kemiklikti.
133 Les Synax.
134 Birinci ciltte söz konusu edildiği üzere, Büyük Kostantin zamanında, Kostantiniye şehri bir mislinden fazla
genişlemiş. Bundan dolayı surların, kara tarafından ilerilere doğru uzatılmasına zorunluluk meydana gelmiş ve
eski köprünün yani Unkapanı Köprüsü’nün başladığı noktadan itibaren “Polyandrion” denilen Fatih semti etrafında, Langa Bostanı’na kadar hemen yarım daire şeklinde yeni bir sur yaptırılmıştı. Bu surun yapılması ve korunması Got askerî birliklerinden 40.000 kişiye bırakılmıştı. Her biri beş bin askerden oluşan sekiz bölük asker,
sekiz kapının ara yerlerinde çadır kurmuşlardı.
132
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[83] Bu civarda eskiden bulunmuş olan mabetlerden şimdiye kadar iz kalmamıştır. Hatta tahmini
olarak bunların yerlerini belirlemek de hâlâ zor, belki mümkün değildir. Çünkü yazarların bu konudaki
ifadeleri, bildirdikleri ve anlattıkları açık değildir.
Ste. Anne Kilisesi’nin yerini, belki Silivrikapı’nın iç tarafında ve tam karşısındaki (Sigma civarı) cami
işgal ediyor. Sigma’da İkinci Theodosius’un heykeliyle süslenmiş bir de sütun vardı.
Camiler bölümünde, anlatıldığı üzere bu cami, Koca Mimar Sinan’ın sanat eseri olup Kanuni Sultan
Süleyman’ın veziri ve Yavuz Sultan Selim’in damadı, Fatma Sultan’ın eşi Hadım İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu cami ile beraber, karşı tarafında erkeklere ve kadınlara mahsus olarak muhteşem
bir hamam yaptırılmıştı. Bu hamam, bin üç yüz on senesi meydana gelen depremde tamamen yıkılarak
yalnız mermer kasalı ve sütunlu güzel bir kapısı kalmıştır. [84] Bazı yazarların ifadelerine göre Ste. Anne
Kilisesi civarında Kayser Marcien (450–457)135 tarafından yaptırılan St. Bassianus Kilisesi de varmış.

Zamanında putperesliğin (Arianisme) yayıldığı ve ilerlediği adı geçen imparatorun oğlu İkinci Coustance zamanında Got askerî birlikleri imparatorlarına bağlı olarak Hristiyan olmuşlardı. Fakat elli sene sonra, bu askerin
eski mezhepleri olan Arî Mezhebi’ni terk etmedikleri iddiaları ortaya atıldı. Hristiyanlığı yeni kabul etmiş olan
Birinci Theodosius’un hükümdarlık sarayı tarafından yardım edilip başka mezheplere kesinlikle hoş görülü davranmayan Ortodoksluk, surların korunması için Got azkerlerine her halde ihtiyaç olduğunu bildirmekle beraber
bunların bundan sonra ancak -yukarıda belirtilen- yeni yapılan sur dışında ve ortasında Kostantin’in sütunu (kion)
bulunmuş olan kapı önünde oturmalarına izin verebildi. Bunun üzerine, bunlar bundan sonra belirtilen sütunun
dışında oturduklarından “Exokioniste” adıyla tanındılar ki “Yabancı” ve “Ayrılıkçı” anlamına gelir. Zaten Hunlar
meşhur kahramanları olan Attila’nın komutasında Avrupa’ya akın ettiklerinden büyük bir milletler göçü seli, bütün Trakya kıtasını kaplamaya başlamıştı. (434).
“Sütun dışındaki” anlamına gelen Exokionion’ların eskiden olduğu gibi şehir dışında oturmaları istenirdi. Onların yanına sığınan Balkan Yarımadası sığınmacılarıyla birlikte adı geçen askerlere karşı bir savunma hattı oluşturulması zorunluluğu doğmuştu. İşte bunun üzerine o zamana kadar açık bulundurulan Exokionion denilen karargâhın güçlendirilmesi zorunlu hale gelmişti.
İstanbul şehremini olan Anthemius, Kayser Theodosius’un hükümeti zamanında adı geçen Exokionion’da şimdiki yüksek kara surlarını yaptırdı (413).
Asıl şehrin, on iki ve şehir dışındaki varoşun da iki bölgeye ayrılmış olduğundan da söz eden Antiqua Descripta adındaki kitap da o zaman yazıldı. O kitapta Exokionion daima şehir dışında bırakılmış, orada oturanlar da tam
anlamıyla Ortodoks olarak nitelendirilmemişlerdir. (Deuteron).
135 Marcien’in eşi Polkeria’dır. Bu kadın, Marcien ile evlendiği zaman (450) elli yaşlarında ve bekâr idi. Kendisiyle karı-koca ilişkisi yapılmamak şartıyla evlenmişti. Çünkü gerek kendisi gerek kız kardeşi kızlığını Hazret-i
Meryem’e adamış ve vakfetmişlerdi. Marcien ile Polkeria, Fatih Camii’nin hemen yakınında bulunan Havariyun
(Apostolos) Kilisesi’ne gömülmüşlerdi. Bunların mezarları kırmızı alaca renkli mermerdendir. Burada gömülü
imparatorların mezarlarının sıralanışına göre sekizinci mezar, Marcien’indi. Bunlardan sonra böyle kırmızı somaki
mermerden mezar yapılmamıştır. Bu kırmızı somaki taşlarda, bilindiği gibi Mısır’da bulunan Douchan dağından
getiriliyordu.
İstanbul kayserlerinin mezarlarından söz edilirken buna dair bilgiler verilecektir.
Bilinmektedir ki, Arcadien’in ölümünde Theodora, Polkeria, Marina ve Arcadion adlarında dört çocuğu kalmıştı. Bunlardan İkinci Theodosius’un kız kardeşi Polkeria hükümet vekili olmuştu. (450). Daha sonra Theodosius’un
eşi Evdoksia ile hadım Chrysaphe bir hile ile Polkeria’yı Makri (Bakırköy) köyündeki Hebdomon’a göndererek
uzaklaştırdılarsa da bir buçuk sene sonra Polkeria’yı tekrar İstanbul’a kayserlik sarayına iade ettiler. Ve Chrysaphe’ı da adalardan birine sürdükleri gibi, Theodsius karısını da Kudüs’e gönderdi. Theodosius’un 27 Temmez 450
tarihinde ölmesi üzerine Marcien Kayser ilan edildi (439) ve Polkeria ile evlenmesi gerçekleşti (450).
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Manastır Mescidi’nin Eski Hali
Novgorotlu Antuan, Topkapı civarındaki eserleri ve abideleri anlatırken St. Romain, Hazret-i Daniel
ve St. Nicetas Kiliseleri’yle bugün Manastır Mescidi dediğimiz eski Ste. Anastasie küçük mabedinin surlara yaslanmış bir vaziyette bulunduklarını doğruluyor. Bununla beraber, Manastır Mescidi o kadar
önemsiz bir binadır ki bunun vaktiyle o kadar şöhrete sahip olan mabetlerden biri olduğuna ihtimal
verilemez.136 Paspati’nin, Müller ile Michlosich’in bildirdiği Lenodora ile Metrodora ve Nymphodora
adlarına izafeten bilinen küçük manastır hakkındaki bildirdikleri ve anlattıkları bir dereceye kadar doğrudur. İseviliğin azizleri ve fedakârlarının özel günlerinden bahseden Sirmondi tarafından yayımlanan
Menoea yani aylık takvime göre, [18 Kasım sayısında) St. Romain Kilisesi’nin bulunduğu bölgeye Endis
(Elebikho) Mahallesi derlerdi ki, Chyrsobalanti Manastırı da buradaydı.
[85] Meşhur eski eser uzmanlarından olup birkaç sene önce vefat eden Papadopulos Kerameus tarafından St. Baras’ın ruhbanlık hayatına dair yayımlanan eserde de St. Raboulas Manastırı’ndan bahsediliyor.137

Birinci ciltte theodosius Surları bölümünde ayrıntılı olarak bildirilği üzere Manastır Mescid’i, Topkapı tramvay hattının giderken solunda, Taş Mektep Sokağı’nda’dır. Surlarla bu eski bina arasında epeyce mesafe vardır.
Bunun üzerine Novgorotlu Antuan’ın bu manastır hakkında “surlara yaslanmıştır” demesi, bir yanlışlık olsa gerek.
137 Les Acte Sanct. Rolland. Julii, t. VI, 26 Jul. P. 600, no1et 4, adlı eserde Kapadokyalı (Kayserili) Aya İrini, İstanbul’un en güzel bir yerinde, dünyanın kargaşasından ve gürültüsünden uzak, Deuteron’daki Asparus Sarnıcı’na yakın bir yerde, St. Romanos Kapısı (Topkapı) yakınlarında Khora Manastırı’yla (Kariye Camii) St. Georgios
(Topkapı’da Mihrimah Sultan Camii’nin yanındaydı) Kilisesi arasında bulunan bu manastıra gömülmüştü. Bu
bölümler Asparus Sarnıcı hakkındaki görüşümüzü doğruluyor. Hristiyan azizlerinin hayatı ve yaşayışlarından söz
eden Les Synaxaria adlı eserin 16 Eylül tarihli baskısında Panaiya’nın ikinci defa olarak takdis töreninin Aya İrini’nin içinde yapıldığını da yazıyor.
Chrysobalanti Manastırı bu St. Romanos (Topkapı) Kapısı yakınlarındaydı.
136
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Bir zamanlar debdebe ve tantananın, parlaklık ve ihtişamın ağırlık merkezi ve gelişme ortamı olan
imparatorluk sarayının tarifine başlamadan önce bu gözalıcı çevrede yaşayan Rum imparatorlarının
asırlarca geçirdikleri hayata ve bu arada şehirde oturanların giyim-kuşam tarzı ve yaşam şekillerine dair
bilgiler verilmesi yararlı olacaktır. Bizans tarihçi ve vakanüvislerinin, genel ve özel hayatların akışı ve
yaşam şekilleri ile ilgili ayrıntılara ne derece önem verdikleri, en küçük ayrıntıları ne büyük bir özen ve
dikkatle yazdıkları ilim adamları tarafından bilinmektedir. Bunlardan imparatorların, Bizanslıların hayat ve geçim tarzları ve merasim törenleri hakkında çok önemli bir kaynak olan Kitabu’l-Merasim’i
okumak yeterlidir.
Birinci cildin giriş bölümünde bildirildiği üzere Kitabu’l-Merasim, Bizansın eski toplumsal hayatına
ait bilgi elde edebilmek için kıymetli bir bilgi hazinesidir.
Yazarı olan Birinci Kostantin Porphirogenete (912–959), özellikle kayserlerin debdebeli resmi ve özel
hayatlarına, Bizans’ta yapılan devlet ve dinî törenlerine dair hiçbir şeyi ihmal etmemiş, hadiseleri ve
olayları günü gününe yazarak bu hükümdarlar şehrinin manevi şahsında ortaya çıkan parlaklık, güzellik ve medeniyetin, gerçekten tatlı, ibret verici hatıralarını ve safhalarını, Bizans’ın tarihini okumak isteyenlerin hayretli ve dikkatli görüşlerine sunmuştur. Bin küsur sene, gerçekten bereketli bir medeniyetin
bütün safhalarını ortaya koyan ve bazı önemli merkezlerinde bu gösterişi aktarmaya aracı olan ve hizmet eden Bizans’ın, bu kıymetli eseri hakkında biz henüz incelemelerde bulunmadık. Önemli bir medeniyetin ağırlık merkezi bulunmuş olan İstanbul şehrinin eski hayatı hakkındaki ihmalimize karşılık; yalnız ilme, sanata ve medeniyete tutkun ve saygılı olan Arap düşünürlerinin, bu şehre dair yazdıkları eserler, akıllara hayret verecek derecede önemlidir.
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Kostantin Monomahos’un Tacı

Sultan İkinci Murad’a Haraç veren Emanuel’in oğlu Sekizinci
İoannes Paleologos (1425-1448)
[87] Bizans’ın eski hayatı, bizim için önemli bir inceleme kitabı ve ibret aynası ve uyanıştır. Bunun
böyle olduğunu, Arap düşünürleri de kabul ettikleri halde şan ve şöhretle, dünyaya korku salmış olan
mazimizin tarihimizin sayfalarını hakkıyla araştırmamamız büyük bir sosyal eksikliktir. Gerçek sosyal
kültürümüzü, üzüntü verici olsa da geçmişini, tarihini yücelterek ortaya koyabiliriz. Dünya tarihi, ibretli
bir bakışla gözden geçirilirse milletlerin geçmiş ve şimdiki hayatlarında lekeli ve şaibeli sayfaların da
eksik olmadığı görülür. Bunun üzerine, yalnız bu sayfalara bakıp geçmişinin faziletlerini ve yüceliklerini
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dikkate almamak tarih ilminden amaçlanan gayeyi inkâr etmektir ki, bu da doğru değildir. Bununla beraber138 vakanüvislerimiz, tarihçilerimiz Osmanlı Türklerinin geçmiş hayatlarına, sosyal ve idari yapılarına ve hadiselerine o kadar önem vermemişler, hatta kültür ve medeniyetimizde isim bırakan büyüklerimiz ve devlet adamlarımızın resmi ve özel hayatları bir iki cümle ile özetlenmiş ve biraz ayrıntılı yazılanlar da karanlık sayfalar arasında kalmıştır. Vakanüvislerimizin büyük bir eksikliği de zamanın etkisi
altında kalarak olayları olduğu gibi anlatmamak, genellikle de gerçeklerden uzaklaşarak olayların aslını
bir roman tarzında yazmak olmuştur.
[88] Hâlbuki her ne olursa olsun olayların kendisinde hâkim olan gerçekliktir. Duygular ve diğer
endişeler değildir. Muhakemesi güçlü, görüşü net bir vakanüvis, tarihin yalnız olumsuz sayfalarını
yazmaz, onun ahlak ve yüceliğine değinen renkli sayfaları da arar, ibret verici bir şekilde göz önüne koyar. Bu suretle genel ahlakın temiz ve tarafsız bir aydınlatıcısı ve eğiticisi özelliğini kazanmış olur.
Bir ibret aynası olan tarihin genel hatlarında, hâkim olması gereken endişe, kaygı, işte budur. Tarihin erdemli eğitimi de bundadır.

St. Etienne’ye ait olduğu söylenen bu taç Macaristan Şatosu hükümet hazinesinde saklıdır. Bu taç
bir Bizans İmparatoru tarafından on birinci asırda

İmparator Justinianus
(Arkasında geniş bir hükümdarlık elbisesi)

bir Macaristan kralına gönderilmiştir. Günümüzde
Macar karılının tac giyme törenlerinde kullanılmaktadır.
Bizans’ın hadiseler ve olaylar zincirinin bir yansıması olan tarihinde pek çok eksiklik vardır. Bununla birlikte o devrin yazarları, bazı abartmalardan vazgeçerlerse bizim bazı düşünür ve yazarlarımızdan
daha tedbirli, daha düşünceli olduklarına şüphe yoktur. Bizde bazı özel durumların açıklanmasından
başka sosyal ve genel hayat için kaynaklar azdır. O özel durumları açıklamada da özel hayatla genel
hayat arasında bir uyum ve bağ gözetilmemiştir. Mesela meşhurlardan birinin hayatı ve eserleri belirtilirken onun sosyal konumu ve siyasi mesleği hakkında batı düşünürlerinin düşündükleri gibi yazılma-

138 Kitap yazımında bir ilerleme vardır ki, bu yazım tarzını bugün okumuş olanlarımız bilmemektedir. Bunun
için milli dilimize yabancı olan (aynı zamanda) tabirler kullanılır olmuştur. Bu tabirleri hocalarımız da öğrencilerimiz de ileri gelenlerimiz de tekrar edip duruyorlar.
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mıştır. Bunun için bizim geçmiş hayatımız, çoğunlukla şurada burada kalmış perişan evraktan ve eski
resmi kayıtlardan alınıp birleştirilmek suretiyle öğrenilebilmiştir.
Başta kayserler olmak üzere, Bizans hayatının ve günlük törenlerin en ince ayrıntılarına kadar bize
bilgi veren Kitabu’l-Merasim (Le Livre des Ceremonies), bu konuda en önemli en güvenilir bir kaynaktır. Sarayda hayat geçiren Rum kayserleri, dördüncü asırdaki kendinden öncekilerinin âdetlerine tamamiyle uyarlar; gösterişli ve muhteşem bir hizmet edenler bulundururlar ve Revan şehrindeki mabetlerin
dikkat çekici mozayıklarında hâlâ görüldüğü üzere kayserler, göz kamaştırıcı elbise giyerlerdi.
İmpatatorlar devrinde, Bizans’a gelerek gördüklerini ve işittiklerini yazan batılı yazarların bu [89]
bu konuda yazdıkları eserlerdeki bilgiler dikkate değerdir. Bunlardan, Rambau’nun139 imparatorlar
hakkındaki araştırmaları ve anlattıkları çok önemlidir. Nitekim imparatorlara ve törene dair bu kişinin
de verdikleri bilgilerden yararlandım.

İMPARATORLAR
İmparatorların elbiselerinin süsü ve gösterişi, törenlerin debdebe ve tantanası, hükümdarların yaşadıkları yerlerin ihtişam dereceleri hakkında bize bir fikir verebilir.
İmparator, arkasına beyaz bir kaftan (Chlamyde) giyerdi.140 Bu kaftan, uzun bir çeşit cübbe (Chasuble)141 olup omuzları, kolları örterdi. Bu kaftanın üzeri baştan aşağı altın işlemeli ve kıymetli taşlarla süslenmişti. Üzerindeki işlemelerin çokluğundan dolayı ağırdı. Eskiden bizim yeniçeri saka ustalarının
resmi günlerde arkalarına giydikleri som sırma işlemeli, ağır ve sanki kabuk gibi sert elbiseye benzerdi.
Başlarına giydikleri taç da madenî ve kıymetli taşlarla süslenmişti.

İmparatoriçe Theodora

Ata Binmiş Bir İmparator

Bu tacın iki tarafından mücevherli şal sarkardı. Ayaklarına, yüzü iğne işi dedikleri işleme ile süslenmiş ve som altınla işlenmiş bir kartal kuşu resmedilmiş, erguvani renkte bir ayakkabı giyerlerdi. Büyük törende, imparator eline bazen bir büyük küre, bazen adalet sembolü olarak bir âlet alır, bazen de
altın bir haç tutardı.

139 Rambau, Fransız meşhur tarihçi ve siyaset adamlarındandır. Önemli eserleri arasında Kostantin Porphirogenete adlı eseri çok önemlidir. 1895’te Maarif Nazırı olarak görev yapmıştır.
140 İpokamisiun, Arapçası “kamis”’dir. Gömlek anlamındadır.
141 Chasublie, Papazların tören sırasında giydikleri büyük haçlarla süslü elbisedir.
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[90] Törende oturdukları taht da çok parlaktı. Bu tahta birkaç basamak ile çıkılırdı. Taht, son derece
kıymetli bir kumaştan yapılmış perde ile örtülüydü. İmparator tahta oturunca harem ağaları, bu perdeyi
açarlar, bu sırada orada bulunan devlet adamları ve ileri gelenler, sanki güneşin ışınları karşısında gözleri kamaşmış gibi yere kapanırlardı.

MERASİM
Bizans imparatorluk sarayında tören gayet sıkı bir takım protokol usüllerine bağlıydı. Bu protokol
içerisinde imparator, süslemesi itibariyle ağır ve göz alıcı elbise içinde sanki kalaylanmış kaplar gibi kuşatılırdı. Her günün, her dakikanın nasıl geçirileceği gayet sıkı kurallarla belirlenmiş ve sınırlanmıştı.
Her tören için ayrı elbise vardı. Hatta çoğunlukla aynı tören sırasında imparatorun birçok defa elbise
değiştirdiği olurdu.
Bu elbise tac giyme, zafer kutlamaları, elçi karşılamaları, vaftiz, evlenme veya cenaze töreni gibi sosyal veya dini tören ve şenliklerin içerik ve çeşidine göre çok ve çeşitli şekil ve mahiyetteydi. Bu sebeplerle düzenlenen alaylar çok uzun sürerdi. İmparator parlak bir şekilde donatılmış olan şehrin sokak ve
meydanlarından dolaşır ve kutsallağa sahip olan manastır veya kiliselerin önünde bir müddet dururdu.

Saray kadınlarından biri

Hassa Askerlerinden Bir Grup

Gerçekten muhteşem ve heyecan veren ve halkın gözünde devletin güç ve kudretinin görünmesine
bir vesile oluşturan bu tören topluluğunun geçtiği yerde, sıra oluşturmak ve gümüşten yapılmış orglarla
milli şarkılar, ilahiler söyleyerek imparatoru alkışlamak üzere “faxion” dedikleri bir çeşit milli hassa
orduları saygı duruşunda bulunurlardı. Tören sarayda verilen mükemmel bir ziyafetle son bulurdu. Bu
ziyafetin, davetlisi bulunan devlet büyükleri ve ülkenin ileri gelenleri tarif ve anlatılamayacak şekilde
süslü, göz kamaştırıcı elbiselerle hazır bulunarak hükümdara tebriklerini ve saygılarını sunarlardı.
Doğrusunu söylemek gerekirse, bin küsur sene süren gerçekten parlak bir medeniyetin sahibi olup
bu medeniyeti Akdeniz sahillerine, Avrupa merkezine ve diğer yerlere kadar uluştırmaya vasıta olan bir
devletin milli gurur ve şerefini göstermek için böyle muazzam gösterilerde buluması çok görülmez.
[91] Devlet büyüklerinin hükümdar huzuruna kabulü bir takım protokol kurallarına bağlıydı. Rütbe
ve derecelerine göre, birbiri ardından takım takım huzura kabul edilen kişiler, hükümdarın önünde yerlere eğilirlerdi. İmparator bu hürmet ve saygıyı duvarları gayet güzel ve göz yanıltıcı mozayıklarla süslü
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bir divanhanenin ortasına konulmuş tahtında, büyük bir ilgisizlikle, yerinden kımıldamadan, sakin ve
sessiz kabul ederdi.
Bu muhteşem ve gözleri kamaştıran törenlerin yapılmasından maksat da hükümdarın güç ve kudretini ibretli bakışlarda somutlaştırarak ortaya koymaktı. Bunula beraber, bu büyüklük ve kudreti göstermek için çoğunlukla, kaba birtakım gösterilere de başvururlardı.
Büyük kayserlik sarayı bölümünde anlatılacağı üzere, mesela elçilerin kabul töreninde imparatorlar,
altından yapılmış ve dillerinde kendiliğinden ses çıkaran yani hareketli bizzat kuşların konulduğu bir
ağacın altına yerleştirilmiş tahta otururlardı. Tahtın iki tarafında, mekanik hareket eden aslanlar dururdu. Bu aslanlar, tören devam ettiği sürece kendiliğinden ayağa kalkarlar ve korkutucu sesler çıkarırlardı.
Bizansı ve imparatorluk sarayını ilk defa ziyaret eden bir yabancı elçi için çok hayret verici ve heyecanlı bir görünüm oluşturan bu gösteriler, imparatorların herhangi bir zaferden dönüşünde bir zaman
en kuvvetli, haşmetli olan ancak yenik düşen bir kişinin başı üzerine bir ayağını basıp elindeki kargısı ile
de zavallının boğazına dayanması kadar müthiş ve heyecan verici olmasa gerek…
İmparatorun, zavallı yenik düşen kişiye karşı uyguladığı bu hareketini gören devlet büyükleri ve
ileri gelenler, yenilenlerden alınan bayrakları, kargıları ve kalkanlarıyla döşenmiş olan yere, diğer esirleri de vahşice imparatorun ayakları altına atarlardı…
Bu vahşi manzara karşısında, Hipodrum (At Meydanı)’un merdivenleri üstünde veya Forum Augusteon (Ayasofya Meydanı)’un kemerleri altında toplanmış, başları çiçeklerle süslenmiş binlerce halkın
alkışları, şarkıları gökleri inletirdi.

İmparatorluk Sarayı İleri Gelenlerinden Biri

İmparatorluk Sarayı Çalışanlarından Biri

Büyük Kostantin’in başına giydiği kıymetli taşlar ve incilerle süslenmiş hükümdarlık tacının, iki tarafına şakakların üzerine omuzlara kadar sarkmak şartıyla, mücevher ve incilerden oluşmuş bir takım
kısa halkalar eklendi.
[92] Kayserler, baştanbaşa sırma işlemeli ipek gömleğin üzerine kızıl renkte bir kaftan142 giyerlerdi
ki, bu kaftanın önlüğü (Tablion)143 ince ve zarif inciler ve taşlarla süslü ve sırma işlemeliydi. Bu önlük

142

Arapçası “cübbe”dir. Rumcası “Khlamus, Udos”’dur. Geniş ve uzun bir entariden ibaretti.
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askeri ve ilmî memurlarımızın resmi elbisesinin sırma işlemeli önlüğüne benzeyip ya kaftan ile beraber
işlenir veya sonradan kaftan üzerine dikilir veya geçirilirdi. Tablion (önlük) büyük memurların ayırt
edici ve seçkinlik işaretiydi.
Kayserler, ayaklarına üstü bağlı potin gibi konçlu kızıl renkte bir çeşit kundura giyerlerdi. Resmikabul günlerinde, dört zarif ve latif sütuna dayandırılmış, kubbesi baştan aşağı yaldızlanmış bir çardağın
altında otururlardı. Salonun kemerinde, kanatlarını açmış ve sanki hükümdarın başına koymak istiyormuş gibi sağ elinde bir defne dalı tutmakta olan bir zafer perisi resmi yapılmıştı. Kayserlik sarayında
geçerli protokol usullerine uyarak her kim olursa olsun, hatta en büyük rütbede olanlar bile hükümdar
önünde secde eder gibi yerlere kapanıp hükümdarın ayaklarını öpmeden doğrulmazlardı. Bu, Doğu
İmparatorluğu sarayında terk ve ihmal edilmesine izin verilmeyen bir gelenekti.
Kayserler, saraydan dışarı çıktıkları zaman mızrakları altın kaplamalı hassa askeriyle çevrili olarak
korunurlardı. Bizans ordusu, Romalıların donatımına benzeyen silahlar [93] ve aletlerle donatıldığı halde; sayıları çok olan yabancı ücretli askerlerin kendi silah ve elbiselerinin kullanılması ve giyilmesine
izin verilmesinden dolayı bu ordunun şeklen ve görünüş olarak genel görünümü yavaş yavaş değişmeye başlamıştı.
Limanlarda, “Dromons” denilen iki sıra kürekli uzun kadırgalardan144 oluşan kuvvetli bir donanma
her an harekete hazır bulunurdu. Çöküş devri başladığı zamanlarda, yani orta çağda kayserler, onuncu
asırda yaşayan kendilerinden öncekilerin giydikleri baştan aşağa mücevherli, gösterişli kaftanı artık terk
ederek yerine bazen geniş bazen de kısa kollu uzun bir kaftan giymeye başlamışlardı. Bu kaftanın üzerine iğne işi sırma ile çeşitli nakış ve süsler işlenmiş, değerli mücevherlerle donatılmış, tıpkı küçük çocukların kenarı dantelli beyaz göğüslükleri gibi bir çeşit omuz örtüsü alırlardı.145 Kaftanın ön tarafında aynı

Bizde ilmiye ve mülkiye memurlarının resmi elbiselerinin sırt ve göğüs taraflarını süsleyen sırma işlemeler,
tablionun madenî bir şeklidir. Üniformalar, Sultan İkinci Mahmud’tan itibaren zaman zaman değişmiş, bazen geniş bir setre haline konmuş, bazen belden aşağısı kıvrık bir şekil almış, son günlerde olduğu gibi, dar bir setre şekline girmiştir. Sultan Abdülaziz zamanında, resmi üniformalar, Fransızları taklit ederek sırma işlemeleri bakımından daha ağırdı. Setrenin önü -yukarıdan eteklere kadar iki tarafı- işlemeliydi. Ulemanın üniforması danomuzları
örtmek ve sırtı, üçgene benzer bir şekilde otuz beş santim kadar kaplamak üzere sırmalıdır ki, vaktiyle Rum kayserlerinin omuzlarına aldıkları süslü ve yaldızlı omuz örtüsü bu tarzda, fakat sade sırma işlemeli olmayıp inci ve
mücevherlerle süslenmişti. Kayserlerin omuz örtüleri kaftanın üzerine ayrıca alındığı halde zamanımızın üniformaları, İkinci Mahmud devrinde olduğu gibi yakadan eteklere kadar sırma işlemelidir.
144 Katregon, Rumca bir kelimedir. Kürek cezasına çarptırılanların cezalarını çekmeye mecbur oldukları yer demektir.
145 Ortodoks Rum papazlarının hâlâ, dinî tören günlerinde ve bazı törenlerde boyunlarına geçirerek karın bölgelerine doğru sarkıttıkları beyaz danteleli ve sırmalı örtü, Katolik papazlarının pelerinleri ve danteleli örtüleri eski
omuz örtüsünün değiştirilmesi sonucu hafifletilmiş şeklidir.
Bugün Rum Ortodoks ruhbanlarının dinî törenlerde boyunlarına geçirip ayaklara kadar sarkıttıkları Pallium,
gerçi mücevherlerle süslenmemiş ise de sırma işlemelidir; genelde üstûfe denilen kumaştandır. Önceki kayserlerin
omuz örtüleri, değişikliğe uğraya uğraya zamanımıza kadar gelmiştir. H. 1242 tarihine kadar mülkiye ve ilmiye
adamlarımızın giydikleri kürklerin yaka ve omuzları o eski tarzın değişikliğe uğramış son şeklidir. Bu kürklerin
omuz ve yakaları, renkleri; rütbe, mansıp ve mevkiye göre değişir, bazen omuzları örten kısmı geniş veya dar olduğu gibi, Pallium dedikleri ön kısmı da bezen geniş, bazen dar olur. Bütün bu eski protokol âdetleri bizlere kadar
gelmiştir.
143
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usülde işlenmiş, eteklere kadar inen bir de kumaş parçası bulunurdu. Buna Pallium derlerdi. Bellerine,
kımetli taşlar ile sülenmiş geniş bir de kuşak sararlardı. Kaftanın etekleri sırma işlemeli bir kıvrım (pervaz) ile çevrilmişti.

İmparatorluk Sarayı İleri Gelenlerinden Biri

İmparatorluk Sarayı Kadınlarından Biri

[94] Sol kollarına, papazların ellerine aldıkları mendil (anipule) gibi bir kumaş sarkıtırlar146, başlarına da bir taç (Diademe) giyerlerdi. Bu taç, bugün Kürtlerin başlarına giydikleri beyaz keçeden yapılmış
tepesi kubbe şeklinde külâha tamamen benzerdi.
Bu külâhın taylasanı (omuza sarkan ucu (Pendeloque) yoktu. Bizans ileri gelenlerinin resimlerinde
bu külâhın şekli çok güzel fark ediliyor.
Edirnekapı yakınlarındaki meşhur Kariye Camii iç kapısı üzerinde, bu mabedin ikinci yaptıranı olan
Theodor le Methohite’nin resminde, başına giydiği külâhın beyaz keçeden yapılmış ve bizdeki eski kafesi sarıklı saray hocalarının başlıkları gibi aşağı tarafı, kafanın çapı genişliğinde ve yukarı kısmı oldukça
geniş şişkin olduğu çok iyi fark edilir. Bu serpuş (başlık), Kürtlerin giydikleri beyaz keçeden yapılmış
külâhın küçük bir farkla aynısıdır.
Yaklaşık olarak altmış sene önceki Mevlevî külâhları da bu tarzda ve çap bakımından da eşit şekildeydi. Galat, Yenikapı Kasımpaşa Mevlevihaneleri kabristanlarında ve Mevlevihane Kapısı dışında
Mevlevî dervişlerinin gömüldükleri Dede Mezarlığı’nda bu şekil ve görünümde pek çok külâh vardır.
Galata Mevlevîhanesi Mezarlığı’nda gömülü Fransız Müslüman Humbaracı Ahmed Paşa (Comte de
Beaunneval)’nın, Beyoğlu’ndaki Fransız seferethanesi bahçesinde bir sütun üzerine konmuş, yarım taş
heykelinin başındaki Mevlevî külahı da bu eski tarzdadır.

Fakat şurası da kayde değerdir ki, Fransa’da İngiltere’de, Avusturya ve Macaristan’da, İtalya ve İspanya’da
resmi üniformalar bizden çok parlak ve gösterişlidir. Bunlardan Avusturya ve Macaristan devlet adamlarının giydikleri üniformalar dikkat çekicidir.
146 Bu mendiller vaktiyle bizde de kullanılırdı. Kendinden işlemeli, Bursa, Şam veya Halep kumaşlarından yapılmış olan bu mendillerin uçları sırmalı veya püsküllü olurdu.
Bir tanesi Evkaf-ı İslamiye Müzesi’nin Rokoko salonunda, Kununî Sultan Süleyman Han’ın eşi Hürrem Sultan’a
ait eşyalarının bulunduğu otuz numaralı camekânda sergilenmiştir.
Birinci rütbe nişan kordonlarının kökeni bu olsa gerektir. Şu kadar ki, bu kordonlar sağ omuzdan sol tarafa
doğru sarıldığı halde kayserlerin mendilleri sol ele alınırdı.
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Bir Bizans Süvarisi (On dördüncü Asır)

Bizans Cengâveri (On Dördüncü Asır)

[95] İmparatorların giyinme tarzına gelince, bu elbiseler de eski imparatorların giyimleri gibi süslü
ve gözalıcıydı. Arkalarına giydikleri manto ile entariyi iğne işleriyle ve kıymetli mücevherlerle süslerlerdi. Elbiselerin değişmeye başladığı bir zamanda imparatoriçeler, giyim tarzlarında eski örf, âdet ve
geleneklerini tamamen devam ettirirlerdi.
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BİZANSLILARIN ÖZEL HAYATLARI VE GİYİNME TARZLARI

O tarihlerde en çok değişikliğe uğrayan giyim tarzıydı. Miladî on dördüncü asırdan itibaren batı
milletleri kısa ve dar elbise seçtikleri ve kullandıkları halde Bizanslılar uzun elbise giyme alışkanlığından vazgeçmemişler, eskiden nasıl ise, öyle giyinirlerdi… İleri gelen memurlarla zenginler, uzun kollu
elbise giyerler, köylülerle işçi sınıfı ve askerler de yine uzun kollu dar bir setre ve uzun şalvar giyerlerdi.
Setrenin kolları işlemeliydi. Bellerine çifte kuşak sarar ve maşlahlarının (kolsuz bir çeşit uzun gömlek)
bir ucunu sağ omuzları üzerine atarlardı.147
Maşlaha bağlı tokaların, çoğunlukla aşağı doğru sarkan zincirleri de vardı. Halk sınıfının başlarına
giydikleri serpuşlar da çok çeşitli olup giymesi Tatarların ve Türkistan halkının (Kalmuk ve diğer milletler) kalpakları gibi künklü, kimisi kalansöve (sivri külâh) olup bazısı da keçeden yapılma kalansöve
(yuvarlak külâh) giyerlerdi. Bu kalansövenin, şekli bakımından Kürtlerin giydikleri keçe külâha tamamıyla benzediğini yukarıda söylemiştik.
Ayaklarına kısa çorap giyerler, bundan dolayı baldırları çıplak kalırdı. Kunduraları, ilkel milletlerinki gibi bazen çok fazla yüzsüz olurdu. Bu ayakkabılar ya deriden ya kumaştan yapılırdı.
İmparatorların ayakkabıları Bulgar çobanlarının ayakkabıları gibiydi. Bir ucu ayakkabıya bağlı olarak çaprazvari bir kayış, kalçaya kadar bacakları sarardı. Saçlarının alnına gelen kısmını keserler, ense
tarafını uzatırlardı. Soylulardan olanlar, sakallarını uzatırlardı. Bununla beraber, Kayser Jüstinianus’tan
itibaren sakalları yine sivri kesmeye başladılar.148

Cezayir, Fas, Tunus ve Suriye Arapları maşlahlarını bu tarzda kullanır ve giyerler…
Hazret-i İsa ile Meryem’in resimleri, her milletin kendi giyim ve süslenme anlayışına göre resmediliyordu.
Katoliklerle Ortodoks kiliselerindeki azizlerin resimlerine dikkat edilirse bu fark görülür. Bizanslılarda Hazret-i
Mesih daima sivri sakallı, Meryem de doğululara has koyu mavi bir elbise ile temsil edilir. Bu temsil ve çizim tarzı
en çok justinianus’un devrinin özelliklerindendir.
147
148
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Bizans Asılzadesi (On Dördüncü Asır)

Bizans Ok Atıcısı (On Dördüncü Asır)

[96] Kadınların elbisesi sade ve her türlü zorluktan uzaktı. Bunlar, gayet dar ve kıvrımsız bir entari
giyerler ve göğsün yukarısından bir kuşak sararlar, entarinin üzerine geniş bir pelerin giyerlerdi. Kadınlar süsleme usüllerinde pek çok mücevherler kullanırlardı. Zengin ve kibar kadınlar, birkaç sıra kıymetli
taş ve incilerle süslenmiş gerdanlık takarlardı. Birinci asırdan itibaren (İkinci Tiberius ile İkinci Justinianus’un ikinci defa hükümetin başına geçmesinden beşinciden yedinci asra kadar) elbisenin üzerine inci
ve mücevherlerle parlak uzun ve geniş bir ipekli kumaş ile son bulan kısa bir pelerin giyilmesi âdet olmuştu.
Saçları örtmek için taçlarının parlak sarkaçları üzerine bir başörtüsü alırlardı. Bu başörtüleri, boyuna
bir defa dolandıktan sonra, kıvrılarak omuza kadar inerdi.

Bizans Sofrası (On dördüncü asır)

Kumaş Dokuyan Bir Bizan Kadını (On dördüncü asır)

PAPAZLARIN GİYDİKLERİ ELBİSELER
Bu elbiselerin dikkate değer bir özelliği varsa o da kaftanların üzerinde sayısız haç resimleri çizilmesi ve işlenmesiydi.

ASKERİ KIYAFETLER
Zannedildiğine göre, on dördüncü asırdan itibaren Bizanslılar, Romalıların eski giyim tarzlarını bırakarak batı hükümdarlarının giyim tarzlarına benzeyen bir şekilde giyinmeye başladılar. Çünkü bu
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devirdeki Bizanslılar, önceki asırlara ve devirlere göre batılılarla daha fazla münasebette bulunmuşlardır.

BİZANSLILARIN YEMEK YİYİŞ TARZLARI
Yemek sofraları Romalılarda nasıl ise Bizanslılarda da öyleydi. Bizanslılarda, sofranın etrafına tahtadan yüksekçe oturaklar ve ortasına tabaklar dizerlerdi. Yemeği bu oturakların üzerinde sol kollarına
dayanarak uzandıkları halde yerlerdi. Kayserler de yan taraflarına uzanmış vaziyette yemek yerlerdi. Şu
kadar ki, bunların sofrasına konulan tabaklar gayet ince, kibar taşlarla ve mine işlemeleriyle süslü ve
genel görünümü fevkalade göz alıcıydı.
Eski Rumlar, yemeği, ilahlarına kurban adamanın bir tamamlayıcısı saydıklarından yemek yemeye
başlamaya dini bir şekil vermişlerdi. Bunun için, yemeğe başlamadan önce ilahlarına istek ve dualarını
içeren şiirler ve ilahiler söylerler ve onlara şarap ikram ederler. Bu törenden sonra yemeğe başlarlardı.

[97] Rumlar günde üç defa yemek yerlerdi
1.

Şaraba batırılmış ekmekten ibaret olan sabah kahvaltısı

2.

Öğleye doğru bol bir yemek yerlerdi.

3.

En önemlisi akşam yemeğiydi.

Meşhur Homeros’un torunları oturarak yemek yerlerdi. Tarihî devirlerde ise, Anadoluda olduğu gibi birtakım sedirlere, yataklara yaslanmış olarak yemek yeme usul ve âdeti, Girit, Arkadia gibi bazı
memleketler hariç olmak üzere bütün Yunanistan’da yaygınlaşmıştı.
Romalılar da bu şekilde yemek yerlerdi. Onlar da ayakkabılarını ve arkalarındaki kaftanlarını, başlarındaki başlıklarını çıkararak Bizans kayserlerinin yemek odalarına sembol olan “triclinium” dedikleri
üçgen şeklinde bir çeşit divan, yani sedir üzerine yaslanarak yemek yerlerdi.
Yemeğe yumurta ile başlarlar, mevsime göre meyve ile son verirlerdi. Romalılarla Bizanslıların yemek yemelerinde şu fark vardır ki, Bizanslılarda, kadınlar ayrı odalarda yedikleri halde, Romalılarda
kadınlarla çocuklar beraber sofrada bulunurlardı.
Romalılar da üç öğün yemek yerlerdi:
1. Jentaculum dedikleri sabah kahvaltısı (Jejunare aç karna demektir)
2. Prandium dedikleri öğle yemeği (cibu meridianus)
3. Coena denilen akşam yemeği
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Akşam yemeğine öğleden sonra saat üçe doğru başlarlar ve eski Rumlarda olduğu gibi, yemekten
sonra eğlenceler düzenleyerek yemek süresini uzatırlardı. Evli olan kadınlar, ayrı dairelerde (gynecee)
yemek yerlerdi.149
Davetliler, güzel kokular sürünerek ve özenle giyinip başlarını düzenleyerek taç giyerek ayaklarındaki sandalları çıkararak ve ellerini iyice yıkadıktan sonra sofraya otururlardı.

Bizans Köylüsü (On dördüncü Asır)

Bizans Gemisi (On dördüncü Asır)

[98] Yemekten kalkarken ellerini ekmek içi veya hamurla temizlerlerdi. Yemek esnasında az içerlerdi. Fakat yemekten sonra, “symposıon” dedikleri bir eğlence düzenlenir ve bir kap içindeki suyla karışık
şarabı ve kepçe veya büyük kaşıklarla veya “kantaros” dedikleri iki kulplu maşrapa ile iştahı artırmak
için devamlı kırmızı Kantoron (canthare)150 içerlerdi. Davetliler arasında kral gibi seçtikleri bir kişi, şaraba katılacak suyun derecesini ve her kaşığa dökülecek “Cyathes” miktarını, kadehlerin dolaşmasını, eğlenceleri, konserleri, söylenecek şarkıları, sohbetleri, özetle yemeği takib eden eğlence zamanını şenledirecek neşe vasıtalarını düzenler ve idare ederdi. Bu süre içerisinde milli ve aşk şarkıları söylenir, flüt
(kaval) ribab gibi müzik aletleri çalınır, bu şekilde hep birlikte eğlenilirdi. Eski Rumlar, tek başına yemek
yemeği sevmezlerdi. Yalnızlıktan ileri gelen sessizliği gidermek için hep birlikte yerlerdi. Şu kadar ki,
paylaşma usulüne uyarak herkes kendi yiyeceğini sepetler içinde getirirdi. Rumların âdet ve usulüne
tamamıyla uyan eski Rumlardan bazı yerlerin halkı, ziyafetlerden çok hoşlanırlardı. Mesela Beotie halkından bazılarının aile hayatından kaçarak bütün servetlerini, arkadaş ve dostlarıyla birlikte yemek ve
devamlı ziyafetler vermek için harcadıkları tarihte bilinmektedir. Yalnız olarak yemek yenilmeyip arkadaş ve dostlarıyla ve aile fertleriyle birlikte yemek yenilmesi hakkında peygamberimizin bir sözü olduğu rivayet edilmektedir. Sofraya getirilen etler küçük masalar üzerine konulur, herkesin gözü önünde
kesilirdi.

149

“Gyne, kadın anlamına gelip “Cee” toplanmak demektir. Bu durumda, kadınların toplandıkları yer demek-

150

Canthare. Kantharos dedikleri çiçektir.

tir.
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SANAYİ VE TİCARET
Bizans’ta zevk ve ihtişam çok ileri gitmişti. Bu durumun tabii bir sonucu olarak değerli bulunan çeşitli sanat arasında özellikle kuyumculuk, mine ve savat (email) ve sedef işleriyle ipek ve ince kumaş
dokuma sanatı hayret edilecek bir derecede ilerlemiş özellikle, Thebes ve Corinthe şehirlerinde çok gelişmiş ve ilerlemişti.
Justinianus zamanında ülkenin başlıca merkezlerinde böcekhaneler kurulmuş olduğundan, Bizanslılar ta İran sınırlarına kadar giderek oralardan işlenmemiş ipek satın alırlardı. Dışarıdan satın alınan bu
ipekler Kostantiniye’deki imparatorluk tezgâhlarına aktarılarak buralarda imparatorluk sarayına mensub ve özellikle bu işe görevlendirilen esirler tarafından işlenip boyatılarak hükümdarın sarayı için gerekli her çeşit kumaş üretilirdi. Ticaretin diğer bütün kısımları içinde, Bizans tüccarları doğu ile batı arasında aracı vaziyeti görürler ve kervanların getirdikleri doğu ürünlerini Akdeniz limanlarına taşır ve
ulaştırırlardı. Güzel sanatlar ve edebiyatın gelişmesi, bazıları hükümet tarafından idare olunan okulların
miktarı ve sayısı, kütüphanelerin içerik bakımından kıymet ve zenginliği gibi durumlar altıncı asırdaki
Bizanslıların, Avrupa’nın en medeni ve gelişmiş millet olduğunu gösteren toplumsal olaylardandır.

ÇOCUK TERBİYESİ
Toplumsal hayatta en önemli uğraşı, en güzel görev çocukların terbiyesi meselesiydi. Eski Rumlarda, çocuğun maddi ve manevi eğitimine özen göstermek anne ve baba için yasal bir zorunluluktu.
Eski yasalarda, musiki ve beden eğitimi dersleri zorunlu olup okul içindeki düzen ve disiplinin devamlılığı da birtakım yasayarla belirlenmişti. Hükümet altı ve yedi yaşına kadar çocuğu annesi veya
sütninesi yanında bırakırdı. Bu süre içinde çocuk millî, vatanî, dinî birtakım şarkılar ve vatanseverliği
artıracak örnekler ve hikâyeler, masallar ile eğitildikten sonra okula verilirdi.
İlk yıl çocuk, edebiyat ve müzik eğitimi görür; ikinci yıl beden eğitimi alır, yavaş yavaş okumaya,
yazmaya ve özellikle şair Homeros’un şiirlerinden ve eserlerinden seçilen parçaları ezberlemeye, anlamlarını açıklayıp söylemeye alıştırılırdı.
Sonra fülüt dedikleri bir çeşit kaval ve Cethare adı verilen müzik aleti çalmaya, şarkı söylemeye ve
dans etmeye başlardı. Bu konuda yaşaş yavaş yetenek kazanmakla beraber, vücudu kuvvetlendirecek
beden hareketleri de alıştırılır; atlama, yürüyüş, koşu ve yarış, yüzme, kros, mızrak ve ok atmak, top
oynamak, fıçı çemberi yuvarlamak gibi çeşitli oyunlarla vücudu kuvvetlendirirdi.
Çocuklar on beş, on altı yaşına gelince artık bunun için ne zorunlu bir program ne de belirli bir eğitim yöntemi (pedagogie) vardı. Bundan sonra fen, mantık, ahlak, felsefe, matematik, geometri, astroloji,
coğrafya öğretimi başlardı. Bu öğretim yöntemi özellikle altıncı asırdan sonra hiç terk edilmedi.
Fakat genç vatanperver, on altı yaşında yüksek öğretimi tamamlamadan önce hükümetin malı olur;
önce ilkokul kolejine, sonra da bir üst okula verilir. Orada öğretimine hükümet tarafından bizzat özen
gösterilir. Özel olarak Isparta’da çocuk, askerî hayata alıştırılmak için yorucu birtakım beden hareketleri
yaptırılırdı.
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Askerî görevini yerine getiren genç artık, büyük hocaların idaresi altında bulunan okullara devam
ederek öğretimini tamamlardı.
Bu şekilde öğrenimini tamamlayan bir genç varlığını anlamış, mükemmel bir yaratıcı ve sonuçta fikren, bedenen yüksek bir seviyede özellikle ruhsal olarak gelişmiş ve Allah’ın kudretini kabul eden bir
varlık olarak yetişmiş olurdu.
Gencin eğitim ve öğretimine öğretmenler tarafından o kadar özen gösterilir ve akıl ve beden güçleri
arasındaki denge o derece bilgince ve akıllıca düzenlenirdi ki, eğitim ve öğretim süresince akıllı, zinde,
çevik, kavrayışlı ve mükemmel, ruh ve varlığının yüceliğine razı, kanaat eden, inançlı, aklî ve mantıkî
muhakemesi yerinde, [100] duygulu ve daima güzelliğe, sanata, incelik ve düzene düşkün, sözün kısası,
güzel sanatların inceliklerine sahip ve bundan dolayı yüksek fikirlere bağlı ve bunun sonucu fikir ve
beden mutluluğuna sahip bir insan olarak dünya hayatına atılırdı.
Öğretmenlerinin, hep vatanperverliğe ve yüksek fikirlere yönlendiren bu öğretim ve anlayışı sayesinde, iyiliksever ve her şeyden önce dindar olarak yetişen genç, çevresini daima neşeli ve şen ve ümitli
görürdü ki, bir memleketin gelecekteki mutluluk ve saadeti de böyle bir eğitim ile yetişmiş gençlerin sarf
edeceği asilce çalışmanın sonucuna bağlıdır.

Çocuğu Kucağında Bizans kadını

Çocuk

Bizans yatağı

Tarih gösteriyor ki gelecek nesiller; ahlak, ruh ve milli eğitim bakımından seçkin ve müstesna, soyu
temiz öğretmen ve eğitimcilerin eğitim ve öğretimlerinden geçtikçe vatanın ve geleceğin güvencesi kendiliğinden sağlanmış olur. Bununla beraber, yine bir milleti üzüntünün en kötüsüne sürükleyen olayların felsefî yönünü araştırmayarak kendi öz varlığındaki özellikleri ve duyguları terk ve ihmal ile yaratılışına zıt olan bundan dolayı, milli yapısının zor kabul edeceği durumlara ve davranışlara özenmek olduğunu bir ibret aynası olan tarih pek çok örneklerle dikkatlerimize sunuyor.
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Bizans zamanında, İstanbul’un çeşitli yerlerinde yapılan yüksek ve muhteşem saraylardan ancak biri kalabilmiş, diğerleri zamanla ve bizzat sahiplerinin ihmal ve ilgisizlikleriyle yok olup gitmiştir.

SENATO (A’YÂN) SARAYI
Vaktiyle Bizans’ın övünç ve bayındırlık sebebi olan yüksek yapıları arasında, şehrin kurucusu olan
Büyük Kostantin adına izafe edilen Forum’da (Beyazıt Meydanı’nda) büyük ve olağanüstü muhteşem
bir A’yân Sarayı vardı ki, tarihçi Zonaras’ın151 ifadesine göre tarz ve uslup bakımından fevkalade bir
esermiş. Kayserler, burada konsolosluk tacını ve elbisesini giyerlerdi. Bu saray İstanbul’un fethedildiği
tarihte zaten yıkılmaya yüz tutmuş olduğundan, Fatih Sultan Mehmed Han yıkıntıları üzerine bir saray
yaptırmıştır ki Şimdiki Sarayburnu’nda, Yeni Saray’ın ( Saray-ı Cedid-i Amire) yapılması üzerine burasına Eski Saray denilmiştir. Sarayın etrafına bir mil boyunca gayet yüksek bir de duvar yaptırıldı. Fatih’den sonra Eski Saray adını alan burası, kadınlara yani hasekilerine ve özellikle veraset usulünün Sultan Birinci Ahmed’den sonra değişmesi üzerine ölen sultanların eşlerine yani valide sultanlarla kızlarına
ayrılmış ve harem ağalarıyla baltacıların idaresine ve gözetimine bırakılmıştı. Bu sarayın yapımının bitmesinden sonra (1454/858) Topkapı Sarayı yaptırılmıştır (1472/877–1488/883).
Tarihçi Ducas’ın152 bildirdiğine göre, yeni yapılan sarayın çatısı eski manastırlardan ve diğer eski binalardan alınan kurşunlarla örtülmüştü. Bazı tarihçiler ve vakanüvisler bu durumu, eski eserlerin tahribi şeklinde gösteriyorlarsa da Bizanslılar daha önce buna benzer tahribatta bulunmuşlardır. Mesela, Yedikule’deki Yaldızlı Kapı’nın birçok süsleme malzemelerinin Kantakuzenos’un damadı Ioannes Paleologos zamanında (on dördüncü asır), Saraçhane başında bulunan Kırk Şehitler ve Büyük Kostantin tara-

151 Jean Zonaras, on ikinci asrın Bizans tarihçilerindendir. Manuel d’histoire Üniverselle başlıklı eseri oldukça
güzel ve güvenilir kaynaklardan toplanarak yazılmış bir kitaptır. 1198 yılına kadar olayları yazmıştır.
152 Dukas, Doğu devleti (Bizans) imparatorlarından On Birinci Kostantin ile Yedinci Michel, Beşinci Alexios ve
Üçüncü Ioannes bu aileden çıkmıştır.
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fından yaptırılıp [102] Şehremini yakınlarındaki harap olan Ayos Mokios Kiliselerinin (Deniz Abdalı
Camii’nin bulunduğu yerdeydi) yapılışı sırasında kullanılmış olduğunu eski tarihçiler yazıyorlar…

ESKİ SARAY HAKKINDA EVLİYA ÇELEBİ’NİN VERDİĞİ BİLGİLER (C. 1, s.118)
“Eski Sarayın Suyuna Övgü”
Fatih Sultan Mehmet Han, zevk sahibi bir padişah olduğundan bütün âlimlerini toplayarak “Acaba
İstanbul’un hangi suyu yumuşaktır” diye sordu. Onlar da Eski Saray içinde olan “Ayn-ı Şem’ûn” denilen su kaynağını hafif, yumuşak ve sindirimi kolay bir su olarak tesbit ettiler. Bu sudan ve başka temiz
sulardan beşer miskal (24 gram) olmak üzere pamuklara emdirilerek tarttılar. Daha sonra bütün pamuklar güneşte kurutulup tartıldığında Ayn-ı Şemu’undan ıslanan pamuk diğerlerinden hafif geldi. Âlimlere göre hepsinden gayet yumuşak su olduğundan Fatih Hazretleri o lezzetli sudan içerdi.
Bugüne kadar bütün padişahlar bu sudan içerler ki, kilercibaşı ve dış saka başı tarafından görevlendirilen üçer kişi her gün altı kişi her biri yirmi okka (3,8 kg) olan üç gümüş güğümlere o berrak sudan
ağızlarına kadar doldurup su nazırı huzurunda kilircibaşının kendisine güvendiği adamların mührüyle
kırmızı balmumu ile mühürlenip padişaha getirirler. Bu çeşme hâlâ Eski Saray’ın doğuya bakan kapısının önündedir. Fatih Eski Saray’dan dışarı çıkarttırıp bu hayat kaynağını yaptırmıştır. Hâlâ meşhur
“Ayn-ı Şem’ûn” adıyla ünlü olan güzel ve tatlı bir sudur. Daha sonra Sultan Süleyman, bu Eski Saray’ı
üç mil çevresi olan bir saray haline getirip üç kapı yaptırdı. Divan Kapısı doğuya bakar, Bayezit Kapısı
güneye bakar, Süleymaniye Kapısı batıya bakar. Bu sarayın dışına Sultan Süleyman Belgrad, Malta ve
Rodos fethinden elde ettiği ganimetlerle Süleymaniye Camii’ni yaptırdı. Etrafına medreseler, hadis okulu, kur’ân kursu, çocuk okulu, çarşı, imaret, hastane, kervansaray (Evkaf Müzesi’nin arka tarafındadır),
darüşşifa (şimdiki askeri matbaadır), kendisine bir türbe ve bir hamam (Düğmeciler Hamamı), kavaf
çarşısı (medreselerin altı), düğmeciler ve kuyumcular çarşısı yaptırdı. Ayrıca Makbul Siyavuş Paşa’ya
büyük bir saray ve yeniçeri ağalarına mahsus eski bir saray153 (Lağvedilmiş olan Şeyhülislamlık binası),
Lala Mustafa Paşa için154, Karamanlı Pîrî Mehmet Paşa için birer saray ve Gebze’de camisi bulunan Çoban Mustafa Paşa’ya ve kızı İsmihan Sultan’a yine birer saray yaptırıp cami hizmetlileri için bin tane oda
yaptırmıştır. Eski Saray’ın dört tarafını umumi yol ile çevirip şu an bir tarafa bitişmemiş olan büyük bir
saraydır…
Yukarıda anlatılan vezirler sarayı, imaretler, Eski Saray’ın tamamı Büyük Kostantin’in yaptırdığı
A’yân Sarayı’nın yerine yapılmıştır.
Fakat Eski Saray Sultan Mehmed Han’ın binasıdır. Daha sonra yeniçerilere, yüz altmış bölüğe ve
cemaate, sekbanlara yüz [103] altmış tane oda yaptırdı. Peykhane, Kalenderhane, Tersane ve Tophane,

Burada vaktiyle Bizanslılar zamanında da bir saray vardı.
Birinci cildin ‘Bölgeler’ bölümünde belirtildiği gibi: Tahtakale’de eski Nafıa Nazırı İbrahim Ethem Paşa merhumun konağının arka tarafında Kamaniçe fatihi Kara Mustafa Paşa’nın bir çeşmesi vardır. Çeşmenin üzerindeki
kitabeden anlaşıldığına göre, üstünde adı geçen paşanın bir sarayı varmış. Evliya Çelebi’nin bildirdiği saray ihtimal ki burasıdır.
153
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Kâğıthane’de Baruthane ve bunun gibi nice benzeri büyük imaretler ile İstanbul’un içini ve dışını savaşlardan elde ettiği mallarla süslemiştir ki, her birini yeri geldikçe anlatacağız ve tarif edeceğiz.
İstanbul’un Karadeniz tarafına ve Galata’ya ve Haliçe bakan yüksek ve havadar bir yerde Bizans
İmparatorluk binası, eski bir manastır vardı ki dört tarafı sura benzer kat kat sağlam bir duvarla çevriliydi. Bu manastırın dört tarafı, öyle bir yeşillik ve gezinti yerleriyle güzelleştirilmişti ki Allah türlü türlü
hayvanları, kuşları toplamıştı. İnsan için çok hoş bir gezinti yeriydi. O manastır içinde Pozantin ve Kostantin zamanında nefis terbiyesi ile meşgul olan on iki bin keşiş, rahip ve rahibe vardı. 155 Yapılış sebebi
şuydu: Hazret-i İsa’nın halifelerinden Havari Şem’ûn İstanbul’a gelip o havadar yerde ibadetle meşgul
olup156 bütün vahşi hayvanlarla dostluk kurmuştu. Bu hayvanlara su vermek için yeri kazıp o kazdığı
yerden güzel bir su çıktı ki, gerçekten hayat suyu olup bütün hayvanlar ondan susuzluğunu giderir.
Daha sonra Halife Şem’ûn oraya bir ibadethane yaptırdı. Zamanla Pozantin Kralı bu su kaynaklarının
üzerine adı geçen büyük manastırı yaptırdı.
Daha sonra Fatih o manastırı ele geçirip yerine H. 857 yılında Eski Saray’ın yapımına başlandı ve H.
862’de tamamlandı. Burçları, kale duvarları ve kale bedeninin dişleri bulunmayan hendeksiz bir surdur.
Fakat çok sağlam şekilde yapılmış ve bütün duvarların üzeri çivit renginde kurşunla örtülüdür. O asırda
çevresi 1200 arşın (780 metre) idi ve kare şeklinde kâgir binadır. Bir duvarı Sultan Bayezit kazancıları
(Bizanslılar zamanında da burada bakır kaplar ve diğer şeyler satılırdı) köşesinde Sabuncu Hanı’na
(mülga Maliye Nezareti yakınlarındaki Sabuncu Hanı’dır) kadar uzanırdı. Onun bir köşesi Tellak Mustafa Paşa Sarayı’nda son bulurdu. Onun bir duvarı Küçük Pazar Seddi ve [104] Sarnıcı üzerindedir (Tahtakale’de Ethem Paşa Konağı’nın arkasındaki eski sarnıçtır. Bugün sabunhane olarak kullanılıyor. Şakir
Efendi adında biri tarafından kullanılmaktadır). Hâlâ Yeniçeri Sarayı (Kapatılan Şeyhülislamlık Dairesi)
ve Siyavuş Paşa Sarayı [Vefa civarında Kilise Camii arkasındaki geniş arsa yeridir] zemini bu Eski Saray’ın yeriydi. Bir köşesi Tahtakale üstündeki setten [Bugün Devoğlu Yokuşu’nun üst tarafında görülen
duvarlardır] geçip yine Kazancı Tüccarları köşesine gelirdi. Büyük sarayın içinde çeşit çeşit harem odaları, sundurmalar, havuz ve şadırvan yaptırıp padişaha özel mutfak ve kiler ve üç bin baltacı ile hizmet-

Birinci cildin Bölgeler konusunda yazıldığı gibi, Süleymaniye Camii’nden yanan Şeftali Sokağı yoluyla Uzun
Çarşı başına inerken yanmış evlerin arsalarında yer yer mahzenlere, sağlam temellere rastlanırdı. Hatta Hakkı
Efendi adında birinin arsasında işaretli tuğlalar, düzgün merdivenle inilen mahzenler, gayet kalın duvarlarla yapılmış sağlam yeraltı koridorları gördüm. Bu koridorlar kısmen yıkılanak yerlerine dükkân ve üstüne ev yaptırılmıştır 1341.
Bir de Düğmeciler Çarşısı’nın alt tarafında, Devoğlu Yokuşu’na giden sokakta yaz ve kış akan bir su vardı. Burası yol düzenlemesinde kısmen geri çekildikten sonra kaybolmuştur. Mortdmann’ın eski belgelere dayanarak
sözünü ettiği “Ta-Metania” denilen Kızlar Manastırı buradaydı. Bu manastırın yeri yüksekçe olduğundan Haliç’e,
Boğaz’a ve Çamlıca’ya karşı fevkalade manzarası vardı. Dolambaşlı ve gelip geçmeye uygun olmayan bu sokak
şehremini vekili eski İstanbul Valisi Ali Haydar Bey’in yardımıyla düzgün bir cadde haline getirildi. Burada vaktiyle suyu yaz, kış akan Kıble Çeşmesi adında bir çeşme vardı ki, 1324 yılındaki korkunç Aksaray yangını bu çeşmenin üzerindeki evlerden çıkmıştı.
156 Evliya Çelebi’nin sözünü ettiği Havari Şem’ûn meselesinde bir hata görüyorum. Bizans şehrinin kuruluşunun ardından havarilerden Ayos Andreas adında birinin İstanbul’a gelerek Beyoğlu Mezarlığı’na yerleştiği ve
orada bir ibadethane yaparak ibadetle meşgul olduğu ve onun tarafından yapılan haçın bir zamanlar saklandığı
hatta Karadenize çıkacak gemilerin tayfaları deniz seferine çıkmadan bu mezarlıktaki küçük mabede gelerek selamet için dua ve istekte bulundukları ve bu olayın, adı geçen Aya Andrea’nın Karadenizle Moskova şehrinin koruyucusu durumuna geçmesine sebep olduğu bu ilk Hristiyanlarla Ayos Andreas’ın zamanına ait işeretli bazı taşların Yeniköy’de Karatodori’nin bahçesinde korunduğu kitabımızın birinci cildin tarihi bilgiler kısmında belirtildi.
155

~ 91 ~

− İstanbul ve Boğaziçi −

çilere ait birçok küçük odalar yaptırdı. Bir oda Ak Ağa’ya bir oda da Kara Ağa’ya yaptırıp hepsinin üzerine darussaade ağasını amir olarak tayin etmişti. Hasekilerle kral kızını da bu Eski Saray’a koyup haftada iki kere Yeni Saray’dan Eski Saray’a gelip o gece haklarını verirdi…

TEKFUR SARAYI
Büyük Kostantin tarafından yaptırılan A’yân Sarayı’ndan başka muhteşem bir saray daha vardı ki,
Rum tarihçileri tarafından Belisaire Sarayı, Türkler tarafından da Tekfur Sarayı adıyla anılmaktadır.
Aşağıda açıklanacağı üzere, kara tarafında Theodosius Surları yapılmadan bu saray şehrin dışındaydı. Kostantiniyad adlı eserin ifadesine bakılırsa bu saray, Büyük Kostantin tarafından yaptırılmış ve
daha sonra Justinianus tarafından tamir edilerek Hebdomon Mahkemesi (Tribunal d’Hebdomon) adı
verilmiştir.157

THEODOSİUS SARAYI
Bugün Bayezit Camii’ni de içine alan Forum Tauri içerisinde Büyük Theodosius tarafından yüksek
bir saray yaptırılmıştı. Yabancı devlet elçilerinin kabul töreni daima burada yapılırdı.

BÜYÜK İMPARATORLUK SARAYI
Bahsedilen sarayların hepsinden büyük, fevkalade muhteşem bir saray daha vardı ki, çevresi içerisinde Chryso Triclinus, Magnaura, Porphiros adlarında güzellik ve ihtişam bakımından birbirinden
farklı üç saray vardı.
Büyük Kostantin’in yaptırdığı ve Büyük Saray adı verilen bu saray, sırasıyla Heraklius, Justinianus,
Theophilele Philocosme ile diğer hükümdar tarafından genişletilmiş ve süslenmişti. Bu muhteşem saray,
birinci tepenin en yüksek yerinde ve tam Anadolu sahiline karşı bir yerde yaptırılmıştı ki, Sultan Ahmed
Camii ve eklentileri bu Eski Saray’ın bulunduğu alanı işgal etmektedir.
Kendi bölümünde görüleceği üzere, bir taraftan Çatladıkapı diğer taraftan Ahırkapı civarına kadar
uzanan bu saray, süs ve ihtişamca benzerine az rastlanır yüce eserlerdendi. Mükemmel davetler burada
verilirdi, yabancı devlet elçileri burada kabul edilirdi.
[105] Güzel sanatların ortaya çıktığı dönemde, mukaddes sarayın süslenmesi meselesi Bizans hükümdarlarının temel uğraşılarından birini oluşturuyordu. Kayser Justinien’den sonra, sarayın olağanüstü bir şekilde süslenmesi put kırıcı (Iconoclate) Theophilos zamanında olmuştur (829–842).
Bizans tahtına geçen hükümdar sülaleleri, imparatorluk ikametgâhının süslenmesini hatırından bile
geçirmemişti. Gerçekte, Üçüncü Michel’i Aya Mamas Manastırı’nda öldürten Makedonyalı Birinci Basilie (886–887), kendinden öncekilerin oturduğu dairelerde çok az oturdu. Bunun üzerine “Chrysotricline”

Hebdomon’un, Tekfur Sarayı’nda olmayıp Makriköy’de (Bakırköy) bulunduğunu, İstanbul Asâr-ı Atike Müzeleri Fen Memuru Makridi Bey uzun araştırma ve incelemeler sonucunda ispat etmiştir.
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denilen taht salonunun güney tarafında yeni daire anlamına gelen “Chenourion”158 adıyla büyük bir
salon yaptırdı. Çağdaşı olan Bizans tarihçileri bu sarayın ihtişamını ve güzelliğini uzun uzadıya anlatıyorlar.

MUKADDES SARAY
Mukaddes Saray’ın mimari tarzı hakkında yeteri kadar bir fikir edinebilmek için bu sarayın bulunduğu yeri dikkate almak gerekir ki, bu da oldukça zor bir iş gibi görünüyor. Bununla beraber memnuniyet vericidir ki, Bizans yazarları bu saraydan çok söz etmiş ve Kostantin Porphirogenete de Kitabu’lMerasim’inde, özellikle onuncu asırda sarayın çeşitli bölümlerine dair açıkça bilgiler vermiş olduğundan bu bilgiler ışığında zamanımız yazar ve tarihçileri için bu sarayın hakkıyla bilinmesi mümkün olsa
gerek. Bu konuda çalışanlar arasında özellikle Labart’ın çalışmaları meşhurdur. Bu çalışmalar her ne
kadar 1861 yılında yapılmış ise de diğerlerine göre yine de üstün ve başarılıdır. Bununla beraber, bu
sarayın bazı noktaları hakkında endişelerimizi bildirmekte hakkımız vardır. Çünkü Labart, çalışma alanında yine karmaşıklıktan kurtulamamıştır. Bununla beraber, genel durumu bakımından Labart’ın eseri
görülmeye ve incelenmeye değer.
Sarayın Planı: Burada ilk önce bir noktayı dikkate almak gerekir. Makedonya imparatorluk sülalesi
dönemindeki Mukaddes Saray, bildiğimiz imparatorluk ikametgâhına hiçbir yönden benzemezdi. Burası ne Louvre ne de Versaille Sarayları gibi bütünlük gösteren uyumlu ve muhteşem cepheli bir binaydı.
Rusya’daki meşhur Kremlin Sarayı veya Topkapı Sarayı ve İkinci Abdülhamid Han tarafından eklerle
genişletilen Yıldız Sarayı, Bizans sarayları hakkında bir fikir verebilir.
[106] Bizans sarayları, asırlık ağaçların ulu gölgelerine sığınmış ve gelişi güzel kondurulmuş farklı
birçok daireler ve eklerinden ibarettir.
Bazı araştırmalara göre, Bizans Mukaddes Sarayı dört yüz bin metre kare bir alanı kaplardı. Bu saray birçok kilise ve mabetlerle, büyük sarayın çevresi içinde yapılmış sekiz saraydan başka sütunlarla
çevrili ve süslü yedi yeraltı koridorundan (Peristyles), sekiz iç avludan, imparatorluk koruma askerlerinin oturmalarına mahsus dört kışla, beş büyük salon, beş kabul salonu, dokuz küçük kilise, vaftizhane,
şehzadelere mahsus on daire, yedi özel daire, sarayın çeşitli dairelerini birbirine bağlayan üç mabeyn
yolu, üç yemek salonu, bir kütüphane, silahların saklanmasına mahsus bir yeraltı koridoru, üç balkon,
bir süvari meydanı (Tzycanesterion), iki hamamdan oluşuyordu. Avlulara, balkonlara, taraçalara, mer-

Labart’ın tarifine göre Kabasakal’da, Bol Sokak’ta Afif Paşa merhum tarafından kullanılan konağın birinde
veya yakınındaydı. Büyük Sarayın çeşitli zamanlarda yaptırılan eklenti dairelerden, mesela imparatorun yatak
odası (coiton sacre), Fener Taraçası, Fener’in Meryem Ana Kilisesi, Bol Sokakta yanmış olan Baytar Mektebi ile
Kabasakal’da eski polis müdürü merhum Agâh Efendi’nin evi, yangından önce ailemiz tarafından kullanılan büyük evin alanı içindeydi.
Kabasakal Camii’nin altında bir de ayazma vardır.
Evimizin yapıldığı Labart’ın planında işaret edilen imparatorların ikametgâhlarından halk arasında yanlış
olarak “Domuz Odaları” adıyla bilinen üç katlı bina, Kabasakal yangınından sonra genel görünümüyle ortaya çıktı. Burası Fener Kulesi’ydi.
Chrysotricline denilen, sekiz odalı, sekiz köşeli taht salonu da Fener’in arka tarafında coğrafi durumuna göre,
Kabasakal Medresesi’nin bulunduğu noktada veya civarında olacak…
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divenlere, eklenti daireleri birbirinden ayıran bahçelere, bakılırsa Bizans Mukaddes Sarayı’nın bir kerede
yapılmadığı zaman içinde ilavelerle genişletildiği anlaşılır.
Mevcut eklenti ve daireler arasında Chalke ile Daphne Sarayı’nı içine alan eski kısmı, daha düzgün
bir şekil ve bütünlük gösterirdi. Kostantin tarafından yaptırılan Daphne Sarayı, Spalato’daki159 Diocletien’in sarayının planına oldukça benzemekteydi. Fakat zaman geçtikçe bu ilk binanın etrafında biraz
gelişigüzel binalar yapılmış ve bu şekilde Eski Saray hem genişlik bakımından hem de mimari tarzı bakımından tamamen değişikliğe uğramıştır. Onuncu asırda aydı durum devam etti. Bu süre içinde de
birbirinden ayrı birtakım eklenti daireler yapıldı ve bunların bir birlik haline getirilmesi ile aralarında
uyum ve bütünlük sağlanması asla düşünülmedi.
Sarayın süsleme tarzı: Bundan sonra, Büyük Saray’ın onuncu asırdaki durumunda en fazla dikkati
çeken şey, fevkalade süslü ve gösterişli olmasıydı.160
Makedonyalı Birinci Basile [868–886] tarafından yaptırılan binaların tarif ve tanıtımına dair olan yazıların hepsinde bu binaların her tarafında gözleri kamaştıran bir gösteriş ve ihtişamdan söz edilir. [107]
Mesela, daireler ve eklentilerden olan bir küçük mabetten söz ederken Kostantin Porphirogenete diyor
ki: “Bu mabedin çevresi içinde o kadar altın, gümüş ve kıymetli taşlar kullanılmıştı ki gözle görülmedikçe, ihtişam derecesine inanılmazdı.
Mabedin tabanı som gümüşle kaplanmıştı. Sağ ve sol tarafındaki duvarlar da zemini, kıymetli taşlarla, parlak altın işlemeli, büyük varaklı gümüşlerle kaplıydı. Mihrabın üstündeki kubbeye gelince,
oradaki süs ve ihtişamın derecesini tarif etmek ve tanıtımak mümkün değildi.
Bu derece genişliği, ihtişamı olan mimari sanatının bütün güzelliklerini toplayan bir sarayın yıkıntılarından bile iz kalmaması, birçok tartışmalara sebep olmuştur. Tarihî gerçeklerden haberi olmayan
kimseler, bunun yıkılması ve yok edilmesini Osmanlı Türklerine yüklemişlerdir. Hâlbuki daha önce
belirtiğimiz gibi bu saray, İstanbul’un fethi zamanına ulaşmamıştır. Labart’ın itiraf ettiği gibi, Kostantin’in Eski Sarayı, hiç şüphe yok ki terk edilerek ve yeniden yeniye yapılan imparatorluk binalarına malzeme sağlanmak üzere, yavaş yavaş yıkıldı. Hatta Floransalı Christoph Boundelmonti, İstanbul’un fethinden otuz küsur sene önce İstanbul’a geldiği zaman, bu saraya dair hiçbir şey kalmamıştı. Yine bunun
gibi 1550 tarihinde, yani tahminen fetihten yüz sene sonra Kostantiniye’ye gelmiş olan Pirre Gilles de
Kostantin’in Eski Sarayı’ından bir iz bile bulamamıştır.
Bütün bu görülenler ve ifadelerden anlaşılıyor ki, dillerde destan olan Büyük Saray bizzat Bizanslıların terk ve ihmaliyle yok olmuş ve yalnız hatıraları tarih sayfalarında kalmıştır.

Spalato, spalatro, Avusturya’nın Dalmaçya Eyaleti bir liman şehridir. 27.000 nüfusu vardır. Zeytinyağı imalathaneleri ve debbağhaneleriyle meşhurdur. Spalatom, miladi 303 yılında, Diocletion tarafından doğduğu yer olan
eski Salone’nin yanında kurulmuştu. Adı geçenin buradaki sarayı (Palais de Diocletien) meşhurdur.
160 Kayser Theophilos (829-842), daha sonra patrik olan Bizans bilginlerinden Ioannes Laconomante’yi özel elçi
olarak Bağdat’a göndererek Abbasi Halifesi Me’muna saygılarını sunmuş ve 853 yılında Sultanahmed Meydanı’nda Arap mimari tarzı ile gayet mükemmel ve süslü bir saray yaptırmıştı.
Laçanomante isminin incelenmesine gelince; lecano “leğen”, ve mante “kâhin” anlamına gelir ki birleştirildiğinde “leğenin içindeki suya bakarak sırları bilen ve ona göre durum hakkında yorum yapan insan” demektir.
Arapların Tarsus’u ele geçirmeleri (831), Arapların Dazymene savaşında Kayser askerlerini mağlup etmeleri (839)
bu kayserin zamanına rastlar.
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TEKFUR SARAYI
Kara tarafındaki surların, şimdiki bulunduğu yerde yapımından önce şehir dışında bulunan bu sarayı161 Büyük Kostantin yaptırmıştır. Daha sonra Jüstinien tamir edip yenileyerek Hebdomon Mahkemesi (Tribunal d’Hebdomon) adı verilmiş olduğu yukarıda belirtilmişti. Eski planların incelenmesinden
anlaşıldığına göre Hebdomon Mahkemesi, Tekfur Sarayı’na bitişik olan burçtur. Bu burca bitişik olan
kapı da Kerco Porta’dır. Tekfur Sarayı’nın yanındaki burcun yakınında Ruhaniler Kapısı vardı ki daha
önce geniş bilgi verilmişti.
İmparatoriçe Anna’nın zamanında ve oğlu Beşinci Ioannes Paleologos’un saltanatında [1341–1391]
[108] Alexios Apocauche adında geçmişi bilinmeyen ve ahlak bakımından alçak, hilekâr ve Kantakuzenos ailesinin amansız düşmanı olan bir adam, dükalık makamını zorla ele geçirdikten sonra Kantakuzenos’un ne kadar akraba ve dostu varsa toplayıp bu Tekfur Sarayı’na hapsettirmişti. Bu tutuklama ve
hapisten söz eden tarihçi Kayser Kantakuzenos diyor ki: “Alexios, Büyük Kostantin Sarayı’nı genel hapishane yapmak düşüncesinde olduğundan, orada bulunup Jüstinien’in konağı denilen büyük evin ne
kadar giriş ve çıkışı varsa hepsini kapattıktan sonra içerisini birtakım odalara bölerek mahpusları orada
hapsettirmişti.” Eski tarihçilerden Ducas da aynı olayı anlatarak bu hapishaneyi Büyük Saray’ın Şatosu
diye bildiriyor.
Yukarıda anlatıldığı gibi, Kantakuzenos ailesini orada hapseden Alexios Apocauche, işte bu hapishanede, mahkûmlar tarafından acımasızca öldürülmüştür ki, bu şekilde “el-ceza min cinsi’l-amel (ceza
yapılan davranış cinsindendir)” gerçeği ortaya çıkmıştır. Apocauche’un bu şekilde öldürülmesinden
sonra, Kantakuzenos’un dostları ve sevenleri kendisine mektuplar yazarak alelacele İstanbul’a gelmesi
gerektiğini, hatırlatmışlar ve mahkûmlar da Büyük Kostantin’in sarayını ellerine geçirdiklerinden İstanbul’u kolayca alabileceğini haber vermişlerdi.

161 Çoğu Rum tarihçileri burasına Velisarios diyorlar. Miladi 1815 yılında Sultan Üçüncü Selim’in kız kardeşi
Hatice Sultan’ın mimar ve mühendisi Melling tarafından çizilen İstanbul planında Çemberlitaş’ta Osman Bey Matbaası’nın yerinde Velisarios Sarayı harabesi adıyla bir harabe olduğu görülüyor. Bu harabe, adı geçen matbaanın
yapılış tarihi olan H. 1301 yılına kadar duruyordu. Elçi Hanı diye bilinirdi. Ben bu harabeyi bilirim.
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1

2

3

4

5

1. Üçüncü Alexios (Trabzon İmparatoru) (Alexis III emperuer de Trebizonde (1349–1350)
2. İmparatoriçe Theodora (Alexios’un eşi) (L’imperatrice Theodora, femme d’Alexis III) [Bu iki resim, Trabzon civarında Panaia Manastırı’ndaki sulu boya resimlerden alınmıştır.]
3. Grandük Alexios Apokafkos (Le Grand duc de Constontinople en 1350, Alexis Apocaukos 1350)
4. Kantakuzenos’un rahip elbisesiyle resmi (1347–1357)
5. Kantakuzenos’un imparator elbiseleriyle resmi (L’Empereur Jean Cantacuzene, en costume de
moine, et ceremonie).
Gerçekten, Beşinci Ioannes Kantakuzenos miladi 1347 yılında İstanbul’a dönerek hükümet vekili
imparatoriçe Anna ile uzlaşarak Mayıs’ın onuncu günü karısı İreni ile birlikte Blacharne Kilisesi’nde
kutsama törenleri yapılmıştır.
[109] Tarihçilerden Kantemir (Cantemir)’in görüşüne göre, bu sarayın isminden ve Palation kelimesinin bozulmasından dolayı bu civara “Balat” adı verilmiş. Fakat tarihçi Cantemir sarayın son imparatorlar tarafından yapıldığını bildiriyor ki yanlıştır, zaten bu yanlışı birçokları da yapmıştır.
Cantemir, “Tekfur Sarayı’nın Rumcada “To-Kyrio”, yani “Efendi” kelimesinden değiştirilerek ve
hatta İstanbul tabirinin yine Rumca “Es-tan-polin” den alındığı ve “Kayser” tabirinin de “Sezar”dan
değiştirildiği görüşündedir. Hatta diyor ki: “İstanbul’un fethinden önce, Türkler Bizans imparatorlarına
memleketin hâkimleri, sahipleri demek olan İstanbul Tekfuru derlerdi.”
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Şimdi, kalıntıları araştırmacılar tarafından büyük bir merak ile seyredilen bu sarayı, benzeri bulunmayan sivil mimarî tarzının biricik eseri olarak kalabilmiştir. Eser yanlış olarak Belasaire Sarayı, Kostantin Prophyrogenete veya Hebdomon Sarayı da dedikleri bu binaya biz Türkler Tekfur Sarayı diyoruz.
Bu dikdörtgen şeklindeki saray, iki katlı bir binadır. Theodosius’un yaptırdığı sur arasında yapılmıştır. Bundan dolayı incelenmeye değer.
Şimdi molozla dolu ve pis olan zemin katı, zamanla döşemesi mermer direklere dayandırılmış, çok
sayıda kubbe ve kemerli, on yedi metre uzunluğunda bir divanhaneydi. Bu divanhanenin kuzeye yani
Adilşah Kadın Efendi Camii’ne bakan cephesi altı büyük mermer sütuna dayandırılmış kemerlerle süslüdür.
Bu zemin katın yukarısını, yani birinci katını dikdörtgen bir divanhane oluşturur. Divanhanenin kuzey tarafına bakan cephesinde kemerli çok sayıda pencere vardır. Burası törenlere mahsus bir yerdi.
Bunun üstündeki kat da yirmi üç metre uzunluk ve on beş metre eninde ve altı metre otuz santimetre yüksekliğinde büyük bir salondur. Bu kısmın da güzel ve renkli tuğlalarla örülmüş kemerli çok sayıda pencereleri vardır. Binanın cephesindeki balkon dışarıya doğru çıkmış kemerler üstüne oturtulmuş
ve güneye bakan yüzünde de küçük bir kulübe şeklinde bir şahnişin (cumba şeklinde oda) bulunup divanhanenin iç kısmına rastlayan kısmı sanki bir mihrabiye gibi çıkıntı oluşturur.
Sarayın bu katı, etrafı çevreleyen surlardan yüksektir. Vaktiyle üzeri beşikörtüsü denilen şekilde bir
çatı ile kapanmıştı.
Tekfur Sarayı’nın162 en çok incelenmeye değer yönü, dış süslemenin fevkalede olmasıdır. İslam ve
Osmanlı eserlerinin resim ve planlarını içeren önemli kitaplardan bulunan Cornelius Gurlitt’in meşhur
albümünde Tekfur Sarayı’nın en eski ve mükemmel resmi vardır. Bu eseri inceleyenler tarafından bilindiği gibi, sarayın ilk şekli gerçekten kibar ve muhteşem imiş. Bitişiğinde bulunup şimdi harap olan
Mahkeme Kulesi’nin üst tarafı da diğerleri gibi küçük burçlara sahipmiş.
[110] Sözünü ettiğimiz kulübenin, daha doğrusu cumba şeklindeki odanın üzeri vaktiyle kapalı olduğu Cornelius’un albümünde açıkça görülüyor. Ön cephesi ve yan tarafları simetrik olarak beş cepheli
ve cephesi kemerli iki ve yan cepheleri de bir pencerelidir. Gerek dayandığı kemerli konsüller gerek
cumba şeklindeki odanın tamamen yontma taştan kibar bir şekilde yapılmış, binanın genel durumuyla
güzel ve uyumlu bir görünüm oluşturmuştur. Binanın dışı beyaz ve sarı renkli mermerler arasına konulmuş kırmızı tuğlaların görünümü çok güzel geometrik şekiller oluşturuyor. Zemin katın kemerleriyle pencereleri de çeşitli renkte mermerlerle yapılmış ve cephesi fevkalade ince ve güzel ufak tuğlalarla
sanki mozayık tarzında süslenmiştir.

Tekfur Sarayı’nın köşesindeki burçtan Ayvansaray’a doğru olan surları 613 yılında Kayser Heraklius büyük
kule ile sağlamlaştırmıştı.
162
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Tekfur Sarayı: Kuzey Cephesi
Binaları dışından böyle rengârenk inşaat malzemeleriyle süsleme usulü bilindiği gibi, Bizans güzel
sanatlarında yeni bir şey değilse de doğunun incelik ve güzellik gösteren etkisi sayesinde, burada olduğu gibi onuncu asırdan itibaren, yayılmaya başlamıştı. Hatta dinî Mimarî tarzında, tekdüze inşaat tarzından kurtularak bu da o tarihten itibaren binaların cephelerini taş, tuğla ve Horasanlı harçla yaparak
böylece güzel ve rekli görünümler elde etmeye başlamıştı. Tuğla ile yapılan bazı binalara çiniler eklemekle süsleme usulünün göze daha hoş gelen bir duruma getirilmesi bile görülmüştü.

Tekfur Sarayı’nda Paleologoslara Ait Monogram
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Tekfur Sarayı’na ve içinde meydana gelmiş bazı olaylara dair Rumelihisarı’ndaki Robert Kolej tarih
öğretmeni Alexandre Millingen’in 1899 yılında yayımladığı İngilizce bir eserde163 bulunan bazı tarihî
bilgileri de bu konuya eklemeyi uygun buldum.
Xylo Kerco Kapısı’nın yanında Tekfur Sarayı diye söylenen harap Bizans Sarayı, Porphirogenete Sarayı olarak bilinen bir imparator sarayıydı. [111] Bu saray tepenin aşağısında bulunan büyük Blacharne
Sarayı’nın ilave yapılarından birini oluşturuyordu. Nitekim, P. Gillius, burasını Hebdomon Sarayı zannetmiştir ve onun bu görüşü dayanaksız olmasına rağmen, genellikle doğru olarak kabul edilmiştir. Fakat Hebdomon varoşunun Marmara Denizi sahilinde bulunan Makriköyü’nde (Bakırköy’de) bulunduğu
hususu kuvvetli bir ihtimaldir. Bundan dolayı Hebdomon Sarayı’nı bu civarda aramak gerekir. Tekfur
Sarayı’nın164 asıl Bizans adı olduğu konusu, 1453’te İstanbul’un Türkler tarafından kuşatılması zamanında Türk ordusunun çeşitli kısımlarının tuttukları yerler, Kritovulos tarafından anlatılan olayın oluş
şeklinden söz eden bir cümlesinde belirtilmiştir. Yazarın düşüncesine göre Türk ordusunun sol kanadı
Haliç civarında Exyloporta’dan165 Porphirogenete’nin sarayına ve oradan Charisius’a (Edirnekapı’ya)
uzanmıştı. Böylece Porphiroge-nete sarayına atfolunan yer, Eğrikapı’dan Edirnekapı’ya giden dik yokuş
üzerinde bulunan Tekfur Sarayı yerine denktir.
Porphirogenete’nin sarayına dair diğer işaretler, bu ikametgâhın Blacherna Sarayı civarında bulunduğuna dair olan delillere uygun düşer. Mesela Üçüncü Andronikos 1328 tarihinde hümümetini, büyük
pederi İkinci Andronikos’un zayıf ellerinden almak için St. Romanos Kapısı’ndan İstanbul’a girdiği zaman, daha yaşlı hükümdarın (Kantakuzenos) oturduğu saraya yakın olmak için Porphirogenete’nin sarayını kendine ikametgâh edindiği rivayet idilir.
[112] İkinci Andronikos’un Blacherna Sarayı’nda bulunduğu şundan anlaşılıyor ki, isyan eden torunun şehre girdiğine şahit olan köylüler, koşup olayı Gyrolimne Kapası’nda166 -doğruca Blacherna Sarayı’na açılan kapı- bulunan muhafızlara haber vermişlerdi. Yine Porphirogenete’nin sarayı 1347 tarihinde
Ioannes Kantakuzenos tarafından işgal edilmişti. O zaman dul İmparatoriçe Anne ile kendi oğlu Jean
Paleologos’un hükümet ortağı olarak tanınması için görüşmelerde bulunuyordu. Kantakuzenos, adı
geçen ikametgâha sahip olunca, imparatoriçe ile kendi oğlunun o zaman yaşamakta oldukları saraya

Alexandre Van Millingen, Byzantine Constantinople, London, 1899.
Tekfur Sarayı, “Tac-dar” anlamına gelen Farsça bir kelimeden türetilmiştir. Lui Nikolavius diyor ki: “Türkler
imparatora “Tekir”derlerdi. Tekfur’un Rumca “Tu- kiriu” kelimesinden türediği ise kesin değildir.”
Xyloporta tabiri ilk defa Kantakuzenos’un eserinde geçmektedir. İstanbul’un fethinden bahseden tarihçiler, bu
kapıyı Haliç yakınlarında gösteriyorlar ki, gerçeği de budur. Bu kapı, Ayos Callinicos Köprüsü’nün gizli kapısı
adıyla ancak İkinci Jüstinianus’un saltanatının sonlarına rastlayan zamanlarda belirtiliyor. [705–711].
Adı geçen köprü, Ayvansaray İskelesi ile Deterdar arasında Hasköy’e doğru uzanırdı. Bu tarafta denizin altında
bu köprünün taş kalıntılarına rastlanılmakta olduğunu civarda oturanlardan işitmiştim. Yakın zamana kadar burada, deniz üzerinde bir işaret bulunurdu. Bu işareti gören kayıklar buradan geçmezlerdi. Gözlerimizle görmüşüzdür.
165 Kara tarafındaki (Haliç tarafı) surların son kapısıdır. Bundan onbeş yirmi sene önce, bu kapı ile beraber Theophilos’un bir kitabesinin bulunduğu kule ve Heraklius’un surunu denize bağlayan bir parça duvarda yıktırılmıştı.
166 Nikiphoros Gregoras-Blacherna’nın iki kapısından biridir ki, surun dışındaki bostanlardan görülür. Birkaç
sene önce İstanbul’u birlikte dolaşarak araştırmalarda bulunduğum sırada müteveffa Doktor Schroder’in ifadesine
göre, “Gyrolimne” tabiri, “Argyrolimne (Gümüş suyu)” kelimesinin kısaltılmışıymış ki, “Gümüş gül” demek oluyor.
163
164
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hiçbir saldırı meydana gelmemesi için kesin ve şiddetli emirler vermişti. Fakat Kantakuzenos taraftarları, Anne’nin anlaşmada tereddüt ettiğini haber aldıklarından onun emrini dinlemeyerek Blacherna’daki
kaleyi ele geçirmişlerdi. Bu kale, “Kastelion” adıyla meşhur olup sarayı savunmaktaydı. Blacherna ve
Porphirogenete Sarayları’nın birbirine yakın olduğu bellidir. Yedi sene sonra Jean Paleologos, şehri ele
geçirince Porphirogenete’nin sarayını karargâh yaptı. Kantakuzenos’un istifası için gerekli önlemlere
başvurdu (1355). Bu husustaki olayların anlatımından yine belli oluyor ki Porphirogenete Sarayı, Kastelion’un ve Blachenra Sarayı’nın civarındaydı.

Tekfur Saraıyı İç Kısmı
İşte, işin aslının bu şekilde aydınlatılmasıyla yukarıda konu edilen Bizans tarihî olayları tesbit edilmiş oluyor. Üç katlı dikdörtgen şeklinde olan saray, Xyslo Kerco Kapısı’ndan Haliçe kadar kısa bir mesafede aşağı doğru uzanan, birbirine paralel iki hisar arasında bulunur. Karşılıklı olarak kuzeye ve güneye bakan uzun tarafları hisarlara eğimli olduğu halde kısa olan batı ve doğu tarafları ikinci katın hizasında hisarların üstüne gelir. Damı ve iki yukarı katı yok olmuş, ancak boş bir yer kalmıştır. Kuzey cephesi sütunlar üzerinde olup bütün zemini küçük tuğla ve taş parçalarından oluşan güzel bir mozayıkla
süslenmiştir. Binaların pek çok pencereleri mermerden olup doğu ve güney tarafındaki gönüle hoş gelen
balkonlardan sarayın yüksek durumunun hâkim olduğu güzel manzaralar görülmeye değer. Düşman
mermilerine en çok hedef olan batı cephesi, Xylo Kapası’nın batı tarafında yapılmış büyük bir kuleye
bakıp bu şekilde kısmen kapının girişi kapanmış oluyor.
Kuzey tarafında biraz uzaktaki hisar, üzerlerinde sarayın yapılmış olduğu duvar arasındaki alanı
geniş meydan haline koyar ki, bu meydandan kuzeydoğu köşesinde bulunan bir kapıdan şehre ve batı
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hisarındaki kapıdan da Parateigion’a167 gidilir. Soldaki giriş, ihtimal ki Porphirogenete’nin gizli kapısı
olarak tanınan kapıdır ki, buradan Jean Kantakuzenos’un kırk iki taraftarı 1341 tarihinde şehirden kaçmıştır.
[113] Salzenberg’e göre saray, dokuzuncu asrın ilk yarısına ait olup İmparator Theophilos’un eseriydi. Fakat binanın ismi, İmparator Kostantin Porphirogenete’nin yaptırmış olduğu ve bundan dolayı,
üçüncü asrın bir sanat hatırası olduğu düşüncesini doğrular. Kostantin Porphirogenete, yaptırmış olduğu birtakım saraylardan dolayı meşhur olmuştu.168 Meydanın kuzeybatı ucunda başka bir ikametgâh
vardır. Bunun pencereleri geniş olup meydanın hâlen dış duvarı üzerinde görünüyor. Güney tarafında
ikinci pencere üzerinde Paleologos askerleri hakkındaki efsanenin monogramı kayıtlıdır.
Doktor Paspati bu binayı, Kantakuzenos’un eserinde, belirtilen “Yedi Sınıf Meleklerin Manastırı”
olarak kabul ediyor. Fakat bu manastır ve buna izafetle isimlendirilen kapı İstanbul’da değil, Tesalonika’daydı.
Ducas’ın belgelerini tutan Bullialdus, saraydan bahsettiği sırada der ki: “Paleologosların iki başlı
kartalı, kapılardan birinin üzerinde görünürdü. Binadaki belli başlı direkler, Fransa’nın zambak resimleriyle süslenmişti. Orada Paleologoslara ait bir monogram ile birtakım zırhlı kalkanlar görünürdü.”
Bu süslemeler ve güzelleştirmeler, sarayda oturan çeşitli kimseler tarafından orada bazı tamiratlar
yapıldığını gösterebilir.

Tekfur Sarayı’nın Şimdiki Durumu:
Kostantin Porphirogenete Sarayı da denilen Tekfur Sarayı otuz beş metre seksen iki santim uzunluğunda, büyük ve kare şeklinde bir bina olup sanki üç katlı bir kuleye benzer.
Binanın çevresindeki mermer kuşak hâlâ duruyor ise de binayı ayakta tutan mermer sütunlardan
çoğu yıkılmış, mermerlerin üzerindeki cila tabakası eskimiş, yok olmuş, sütunların başlıklarındaki oyma
ve kabartmaların içerisine toz toprak dolmuş, dışarıdaki kemerler toprağa gömülmüş, zemin katının
kemerleri, şaheser kubbeleri yıkılmış; özetle genel durumu muazzam bir yıkıntı kitlesi haline gelmiştir.
Kuzey tarafına bakan cephesinin birinci kat pencerelerinin üst tarafında mermer levha üzerinde şu
iki harfle (TTX) birlikte iki başlı bir kartal kuşu resmi kazılıdır. Bu harfler, Paleologos ailesine işarettir.169
Bazı Avrupalılar, bu harflerin büyük paskalya kelimesini ifade ettiği ve ve bundan dolayı paskalya
günlerini gösterdiği düşüncesindedirler. Haçlılar zamanında Kont Baudoin170, işte bu paskalya zamanında İstanbul’a zafer kazanarak girmiş ve bu Tekfur Sarayı’nda taç giyme töreni yapılmıştı.

Tafferner, şehirden sarayın meydanına giriş olarak on tane güzel sütun üzerinde yapılmış olan bir dehlizden
(propyloeum) söz ediyor.
168 Binanın yapılış tarıhi tesbit edilmemiştir. Doktor Paspati, İkinci Theodosius zamanından daha eski olduğunu
zannediyor. Mortdmann, bu imparatorun devrine ait olduğunu söyler ki uzmanlarca çözülmeye muhtaç bir meseledir.
169 Kostantiniad, Fransızca baskısı, İstanbul, 1846, s. 54.
167
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TTX
Paleologoslara Ait İşaret
[114] Yine, Birinci Leon Tribunus171 da 7 Şubat 457 ‘de, Birinci Leon Makellis unvanıyla kayser ilan
edilmişti.

Tekfur Sarayı
[115] İstanbul’un fethinden sonra Tekfur Sarayı terk ve ihmal edilmiştir. Bir aralık içinde bir şişe fabrikası kurularak pek çok ince ve kibar şişe ve kaplar üretilmiş ise de sonradan bu şişe fabrikası terk edilerek kapatılmıştır. Tekfur Sarayı’nın aşağı tarafında Eğrikapı’ya dönülecek köşedeki burç üzerine tarihçi Frantzes, fetih gecesinde Kayser Kostantin ile birlikte çıkıp İslam ordusunun durumunu gözlemlediklerini iddia ediyor. Bu burcun dibinde Callinico Kapısı vardır.
Bazı eserlerde Tekfur Sarayı’nın önünde Rum Mezarlığı’nın yeri, Hebdomon Karargâhı’nın bir kısmı
olarak gösteriliyorsa da Hebdomon’un Makriköy’de olduğu İstanbul Âsarı-ı Atika Müzesi memurlarından Makridi Bey tarafından sonradan burada yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı
bu durumun düzeltilmesi gerekir. Buradaki hendeği, Kayser Kostantin’in özel olarak gözetimi altında

Birinci Baudoin, 1171’de doğmuş, dördüncü haçlıları idare eden başkanlardan biridir. 1204’ten 1205’e kadar
İstanbul’da imparatorluk etmiştir. İkinci Baudoin İstanbul’da doğmuş, 1227’den 1261’e kadar burada hükümdarlık
etmiş ve 1273’te burada ölmüştür.
171 Tribun, Tribunus dedikleri, Romalılarda, hukuku ve halkın menfaatlerini korumakla görevli bir hâkim idi.
Bunlar başlangıçta iki kişiden ibaret olup Milattan önce, 493 yılında Particilere karşı bir sınıf olan Plebelerin kutsal
dağa çekilmelerii üzerine ortaya çıkarılmışlardı.
170
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Latinler kazmışlardır (1452). Bu hendeğin Eğrikapı kısmını da yukarıda belirtildiği gibi Kayser Heraklius kazdırmıştır.

Adilşah Kadın Camii (Bunun yerinde Hazret-i Yahya adına bir kilise vardı).
Muhafaza-i Âsar-ı Atika Encümeni araştırmaları Rumi 1333
Bu sarayın yakınlarında oldukça geniş, kiremit örtülü güzel bir camimiz vardır. Adilşah Kadın
Efendi172 Camii adıyla bilinen bu mabedin kapısı üzerindeki kitabede: [116] “Sultan Mustafa Han-ı Salis’in Kerimeleri Beyhan ve Hatice Sultanların Valideleri Adilşah Kadın’ın Eser-i Hayr 1220” ve bitişiğindeki çocuklar okulunun kapısı üzerinde: “Sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât cennet-mekân Sultan Mustafa Sâlis Hazretleri’nin Üçüncü Kadınları ve Devletli Beyhân Sultân-ı Âlî- şân ve İffetli Hatice Sultân-ı
Âli-şan Hazarâtı’nın Vâlide-i Muhteremeleri İsmetli Âdilşah kadın Hazretleri’nin Eser-i Celîleleri’dir.
1209”. Cümleleri yazılıdır. Caminin bulunduğu yerde, Bizanslılar zamanında Hazret-i Yahya (St. J. Baptiste) adına bir kilise varmış.
İstanbulu’un fethinden sonra, burasını bir Müslüman şehri durumuna getirmek için atalarımızın sürekli yardımları, hizmetleri millet adına teşekküre değer. Buradaki Müslüman mabetlerini ihtiyaçtan
fazla görenler veya mallarına el konulması korkusuyla yaptırıldığına inananlara, Doroteos’un Londra’ya
giderken Sirkeci tren istasyonu’nda, etrafındakilere bağırarak “İstanbul’un bir Hristiyan şehri!” olduğunu söylediğini hatırlatırım. Bu sözler, aklı başında insanlar için kulaklarına küpe olması gerekir. İstanbul
üzerindeki bütün haklarımızın savunulması, bazılarımızın gereksiz gördüğü işte bu kubbeler, minareler,
medreseler, türbelerdir vesselam…

Adilşah Kadın Eendi H. 5 Ramazan 1218 tarihinde vefat ederek Laleli Türbesi dışına gömülmüştür. Oğulları
Mahmud Paşa, annelerinin ruhu için çeşme ve okul yaptırmıştır.
172
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Vaktiyle Tekfur Sarayı’nda çini ve buna benzer kapkacaklar üretiliyordu. Doktorların reisi Ömer
Efendi’nin damadı, vakanüvis Küçük Çelebizade Asım Efendi, Raşit Tarihi’ne yazdığı ilavede (Basımı
H. 1282, s. 252) Tekfur Sarayı’nda çini üretildiğini şöyle anlatıyor:

Tekfur Sarayı’nda kıymetli Kâşân çinileri üretilen yer:
Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail’i yola getirmek amacıyla İran üzerine yürüyüp Safevilerin başkenti
Tebriz’i aldıktan sonra her çeşit sanatın ustalarından birkaç bin kadar sanatkârı beraberinde Anadoluya
getirerek Anadolu’da güzel sanatların ortaya çıkması ve yaygınlaşması na sebep olmuştur. Halkın dilinde meşhur olduğu gibi birkaç kâşân ustasını İznik şehrine yerleştirerek o yerlere karargâh belirlelemiş,
orada “İznik Çinisi” demekle meşhur olmuştu. Fakat uzun süre devlet adamlarının yönetim sıkıntısı ve
seferler sebebiyle ev süslemelerine ilgi ve alaka göstermemelerinden dolayı çini ustalarının işleri azaldı
ve ustalar geçim sıkıtısına düştüler. Ustaların sanat eserleri ancak eski binaların duvarlarında görülmesi
değerli yardımlarıyla bir zamanlar Anadolu’da dokuma atölyeleri görülmeyen nice acaip sanayi meydana gelmiş ve önceden olduğu gibi unutulmuş ve ihmal edilmiş olan Arab kültürünün ortaya çıkmasına ve yayılmasına sebep olan halksever Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın çalışkan yaratılışına uygun
gelerek unutulmuş ve gizli kalmış tekniklerden bir ikisini elde etmek için o senenin ilk ayında İstanbul’da Eğrikapı yakınlarında olan Tekfur Sarayı’nda yeniden çini atölyesi yapılmış ve gerekli malzeme
ve aletlerininin tamamlanması hususunu eski görevlilerinden Mustafa Paşa’ya emretti. Az zamanda
kumaş işler gibi işlenmiş güzel çiniler yapıp teknikler ortaya konarak Anadolu’da unutulup gitmişken
çok değerli bir sanat yeni baştan ortaya kondu…
Bu Mustafa Ağa’nın, Üçüncü Ahmed ve Birinci Mahmud devrinde padişahın baş mimarı olan kişi
veyahut Ayvansaray’da Toklu İbrahim Dede mezarlığında gömülü “Sabıka serkâtibi merhum Hattat
Mustafa 1157” olması düşünülebilir. [Birinci cilt s. 25]
Padişahın başmimarı olan Mustafa Ağa’nın Eğrikapı içerisinde İvaz Efendi Camii civarında bir çeşmesi vardır. Üzerindeki kitabede “Sermimar Hacı Mustafa, tarih-i inşası 1155—Tarih-i tamiri: 1179, 11”
yazılıdır. Mustafa Ağa, Üçüncü Ahmed ve Birinci Mahmud devrinde padişah mimarı idi. [Birinci cilt, s.
257.]
[117] Atalarımız sanki tehlikeli anlarımızı görmüşler de, bu tarihî eski şehri, bir Müslüman-Türk
şehri hâline koymak için olanca gayretlerini harcamışlardır. Onlara yüzlerce mihnet ve şükran!
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Toklu İbrahim Dede’nin Mezarı

[118] BLACHERNA SARAYI
Bizans imparatorlarının hepsinin başlıca düşüncesi, imparatorluk ikametgâhının güzelliğini ve ihtişamını artırmaktı. Bu şiddetli istekten dolayı her biri o sarayı birtakım dairelerle genişletmişler, süslemelerini akılları durduracak dereceye getirmişlerdi. Avrupalı gezginler, bu sarayın süslemelerini ihtişam ve
tantanasını abartarak anlatıyorlar…
Eski eserlerin incelenmesinden ve İstanbul’u ziyaret eden batılı bilginlerin bildirdiklerinden ve ifadelerinden anlaşılıyor ki, on ikinci asırdan itibaren yani Comneneler devrinde Kostantin’in yaptırdığı
Sultan Ahmed’deki yüksek saray, bir dereceye kadar terk ve ihmal edilmişti. Aslında Comneneler, Haliç’in Ayvansaray sırtlarında olan Blacherna Şatosu’nda, daha güzel ve zevkli yeni bir ikametgâh yaptılar (1150) ve orayı görülmemiş bir derecede süsleme hevesine kapıldılar.
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Blacherna (İstanbul Surlarının Arkeoloji Planından,1881)
Blacherna’yı miladî on ikinci asırda ziyaret eden batılı gezginler, bu saray hakkında insanı hayrette
bırakacak anlatımda bulunmuşlardır.
İkinci Haçlı Savaşları’nda [1137–1180], Kral Yedinci Genç Lui’ye yol arkadaşlığı eden Odon173, Blacherna Sarayı’nın hem şehre hem ovaya ve denize hâkim olan hayretverici yeri ve manzarasını, sanat
eserlerini abartılı bir şekilde övüyor. Dış görünüşünün güzellik ve ihtişamı bakımından benzerlerinin
olmadığını söyledikten sonra iç süslemeleri için: “Bunu anlatacak kelimeler bulamam. Sarayın içi baştan
aşağı yaldızlanmış ve rengârenk tablolar ve resimlerle süslüdür” dedikten sonra; “Çok ustaca bir sanat
ve maharetle kullanılan malzemelerden veyahut sanatın inceliğinden hangisi bu saraya daha fazla bir
güzellik ve değer kattığını bilemem” diyerek hayret ve takdirinin derecesini anlatmak istiyor.
Tudele’li Musevî Benjamin174, bu sarayı anlatırken: “Sütunlarla duvarları baştan aşağı yaldızlı olup
altından yapılmış imparatorluk tahtının yüksek takı üzerinde çok değerli ve benzersiz mücevherlerle
süslü altın bir tac konulmuştu. Bundan dolayı karanlık gecede bile parıl parıl parlar, mozayıklarla, sulu
boya resimler, bu muhteşem süslemeler bütününü tamamlar ve taçlandırırdı..” diyor.
Bu ihtişam örneği sarayın etrafında birtakım daireler ve yapılar, zemini mermer döşeli ve alçıdan
yapılmış arklar içinde akan suları bulunan avlular, divan haneler ve ağaçlarla donatılmış güzel bahçeler,
imparatorluk ikametgâhının güzellik ve ihtişamını çekici bir şekle koymuştu. O derecedeki, sanki burası
insanlığın bütün güzel sanatlarının bir sergisiydi.

173 Odon, St. Denis rahibiydi. 1100’de doğmuş, 1162’de St. Denis’de ölmüştür. Birinci Lui’nin doğu seferlerine
dair bir tarih yazmış ve yayımlatmıştır.
174 Bu zat, İbni Batuda’nın İstanbul’u ziyaret ettiği tarihte (on ikinci asır) İstanbul’a gelmiştir.

~ 106 ~

− İhtifalci Mehmet Ziya −

[119] İmparatorluk ikametgâhının yer değiştirmesi, yani Sultanahmed’den Blacherna’ya geçmesi,
Sultanahmad’deki Büyük Saray’ın yavaş yavaş harap olmasına sebep oldu. On ikinci asırda Blacherna
Sarayı’nda çok az oturulur ve burası hatırı sayılır mahkûmlar için hapishane olarak kullanılırdı…
İşte bundan dolayı, daha on üçüncü asrın başlarında Blacherna Sarayı çok fazla yıkılmaya yüz tutmuştu.
Daima bu tarihlerde, doğu ve batı kiliselerinin sürekli ayrılıkları yüzünden meydana gelen çekişme
ve mücadeleler, Galata’da oturan Cenevizlilerle, İstanbul tarafında yerleşmiş Venedikliler arasındaki
sürekli anlaşmazlıklar ve mücadeleler, Venedik donanmasının Galata’yı yakması, Cenevizlilerin İstanbul’daki Venediklileri öldürmeleri (1296) ve sonuç olarak Venedik donanmasının İstanbul’u tehdit etmesi, Osmanlı Türklerinin Anadolu’da yerleşmeleri, İstanbul’daki Katalanların öldürülmesi (1307), İstanbul’da büyük bir yangın çıkması (1308), Sultan Orhan’ın Bursa’yı ele geçirmesi (1326) gibi birtakım iç
problemler ve önemli olaylar, o zaman Bizans imparatorluk tahtında oturan İkinci Andronikos Paleologos’a, ülkenin değerli binalarının korunmasına ve bayındırlığının devam etmesine çalışmak için vakit
bırakmıyordu.
Bütün bunların tabii bir sonucu olarak on dördüncü asırda, çok büyük yardımlarla meydana getirilen bu büyük sarayı tamir ve sağlamlaştırmak için devlet hazinesinde para da yoktu. On beşinci asrın
başlarında, Boundelmonti, İstanbul’u ziyaret ettiği zaman, vaktiyle İstanbul’un en güzel bir mahallesi
olan Blacherna’yı bir virane hâlinde bulmuştu.

Blacherna Sarayının Yapılış Tarihi
Eserimizde ismi sıkça geçen, Eğrikapı’ya doğru kıvrılan surların tam köşesinde ve yüksek bir noktada yapılmş olan Blacherna Sarayı’nı175 ilk defa Birinci Anastase Diocre176 (491–518) yaptırmıştı.
[120] Bizans tarihçilerinden Nicetas’a göre, sonradan Emanuel Comnene (1143) etrafına bir de sur
çektirmiş177 ve saray, erkeklerin oturmalarına ait iki geniş daire eklenmesiyle genişletilmiş ve bu dairele-

İstanbul’un fethi gecesinde, İmparator Kostantin, Blacherna Sarayı’nda gecelemişti. İkinci Jüstinien’in oğlu
Tibere, Blacherna Kilisesi’nde öldürülmüştü (711), 1283 yılında, İkinci Andronikos Paleologos’un zamanında, bazı
mezhepsel önemli meselelerin görüşülmesi için Blacherna Kilisesi’nde ruhanî bir meclis toplanmıştı ki, burada
Andronikos Roma Kilisesi’yle birleştirilmesi düşüncesinden vazgeçmişti.
Salmatomruk civarındaki meşhur Kariye Camii’ni, yani eski Khora Manastırı’nı ikinci defa yaptıran Theodore
Metochite’in imparatorla patrik arasında tercümanlık göreviyle görevlendirilmesi adı geçen imparatorun zamanında olmuştu (1316).
Kariye Camii adlı eserimde açıklandığı gibi, İmparator Jüstinien’in eseri olan bu eski mabet zaman içinde, harap olduğundan, adı geçen Theodoros, kendi malından bir hayli para harcayarak bu binayı yenilemiş ve bugün
gördüğümüz, güzel ve kibar ve kıymetli mozayıklarla süslettirmişti. Sekizinci Ioannes Paleologos’un hükümeti
zamanına rastlayan 29 Kanunisani 1434 tarihinde Blacherna Kilisesi’nde çıkan yangın, bu eski ve tarihî mabedi
yakmıştı…
176 Göz bebekleri farklı renklerde olduğundan bu isim ile şöhret olmuştu.
177 Karadeniz’den yani Haliç’ten Marmara sahiline kadar bir sur inşa ettiren kişi Comnene ailesinden Michel’dir. Bu sur İstanbul eski eserleri tarihinde “Anastase Suru” diye meşhurdur.
İmparator Beşinci Leon (Ermeni) da miladî 813 yılında Blacherna Mahallesi’nin önüne sağlam bir sur yaptırmıştır. Kara tarafında, Theodosius’un yaptırdığı sur Blacherna Mahallesi’ne kadar olan uzunluğu beş bin beş yüz met175
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rin duvarlarına, tavanlarına mozayık usulüyle kendi savaşlarını anlatan resimler yaptırmıştı. Isaac Angelos da Blacherna Şatosu yakınlarına çok sağlam bir kule yaptırmıştı. Bu tarihten itibaren, imparatorlar
Blacherna Mahallesi’ne taşınmışlardır. Kantakuzenos, bu surun hisarına “Blacherna Sarayı’nın şatosu”
adını veriyor ve diyor ki: “Bu şato, içinde yani avlusunda bulunan evlerle beraber, Katakuzenos’un damadı olan Ioannes Paleologos’a karşı açtığı iç savaş sırasında halk tarafından ele geçirilerek yağma
edilmişti.”
Tarihçilerden Codinos’un ifadesinden anlaşıldığı üzere, bu saraya “Büyüklerin Yüce Sarayı” (Ayvansaray) derlermiş. Bundan da anlaşılıyor ki, bu saray gerek mevki bakımından gerek yapılış tarzı bakımından çok yüksek ve muhteşem imiş. Çünkü Huniadis’in, İmparator Isaac L’Ange hakkında yazdığı
bir eserde o zaman “Yüksek Saray” denilen Blacherna Sarayı’nda bir pencereden bahsediliyor. Bu pencereden surların dışındaki ve Philopation’nun178 yan tarafında olan tarlalar görünürdü.
Temizlenme Bayramı’nda (Fetede Purification), imparatorlar yanlarında baltacılar179 olduğu halde
Blacherna Kilisesi’ne gelirlerdi. Burada yapılan dini ayinden sonra yanındaki askerler baltaları omuzlarında olduğu halde Büyükler Sarayı’nda saygı duruşunda sıra halinde dizilerek hükümdarı beklerlerdi.
Burası planda[*] işaratiyle gösterilmiştir.
Bu muhteşem saray, İstanbul’un fethinden biraz önce eskisi gibi, dikkatle ve özenle korunuyordu.
Çünkü hükümdarlık makamında bulunan Paleologoslar burasını dikkatten uzak tutmuşlardı.180
[122] Bundan dolayı, harap ve terk edilmiş bir hâlde bulunan bu saray fetihten sonra yıktırılmış ve
yalnız şatonun bir parça suru kalmıştır. Ayvansaray Kapısı civarında ve daha yukarı sırada bu surun
kalıntıları hâlâ durmaktadır. Blacherna Ayazması’nın arka tarfında ve set üzerinde olan Hançerli Hamam’a çıkarken, daha yukarılarda ve Eğrikapı’ya doğru kısmen Hrıstiyan mahalleleri arasında görülen
sur kalıntıları ve temeller Blacherna Sarayı’na aittir.
Blacherna Sarayı’ından kiliseye inmek için bir taş merdiven vardı. Bu merdiven hâlâ durmaktadır.
Adı geçen ayazmanın arka tarafından Hançerli Hamam’a, Şeyh Salim Tekke’sine ve İvaz Efendi Camii’ne bir merdivenden çıkılarak gidilir. Hançerli Hamam’ın bulunduğu yerde vaktiyle Ste. Paraskevi
Kilisesi vardı.

re olup bu mahalle de dâhil olduğu halde, Haliç Limanı’na kadar surların uzunluğu altı bin beş yüz metreye ulaşırdı.
178 Philopation, Zoodocho Pighi yani Balıklı etrafındaki ovaya Philopation denilirdi. Bu ova, Blacherna’dan
tahminen iki saat uzaklıkta olup Rumlar nazarında çok kutsal olarak kabul edilirdi.
179 Varangues diye adlandırılan bu baltacılar, Broton, Cermen ve Slavlardan oluşan bir koruma bölüğüydü.
180 Celal Esad Bey Eski İstanbul adındaki eserinde Blacherna Sarayı’ndan bahsederken deniliyor ki: “İkinci
Theodos, Bizans şehrini büyütmek için surları yaptırdığı zaman (413) şehrin dışında kuzeybatı tarafında ve Haliçe
bakan tepede Blacherna Sarayı adıyla yine bu isimde bir saray vardı. İmparatorlar ava gittikleri vakit, bazen yazın
bu saraya gelirler ve hatta birkaç gün de kalırlardı. Theodos surları yaptığı zaman bu saray, duvarların dışında
kaldı. Ancak iki asır sonra bu sarayın civarı kalabalıklaşınca İmparator Heraklius tarafından Blacherna duvarları
yaptırıldı ve bu saray sağlamlaştırıldı. Mösyö Schlumberger’e göre, Heraklius duvarları yapıldıktan sonra arkada
artık faydasız kalan Theodos duvarları yıktırılmıştır.
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İvaz Efendi Camii
İvaz Efendi Camii’nin yapıldığı surun ilk burcu Isaac Burcu’dur. İmparator İkinci Isaac Angelos181
tarafından yaptırıldığı bildirilen bu burç hâlâ düzgün bir şekilde duruyor. Bu kule, Blacherna Sarayı’nın
hem hapishanesi hem de ikametgâhı olarak yaptırılmıştı. Şekil ve görünüşü bakımından İstanbu’un diğer kulelerine benzemez. Şimdiki durumundan da çok iyi anlaşılıyor ki burası, içinde oturulmak üzere
yaptırılmıştır. Bu kulenin Eyüp Sultan, Otakçılar tarafına bakan üç büyük penceresi vardır. Bu pencerelerden ortadaki pencere diğer ikisinden daha büyüktür. Huniadis’in ifadesine bakılırsa, Isaac bu kuleyi
yaptırırken, o tarihte Blacherna’nın dışındaki [123] kiliselerin inşaat malzemelerini burada kullanmış. Bu
malzemeler, mermer sütunlardan ibaret olup hâlâ pencerelerin alt taraflarına, duvar aralarına da düzensiz bir şekilde yerleştirilmiştir.182

“Melek” lakabıyla meşhur İkinci Isaac Angelos, 1185’te İmparator iken, kardeşi Alexios tarafından 10 Nisan
1195 tarihinde tahttan indirilmiş ve gözlerine mil çektirilmiştir. 1202 yılında, Isaac Angelos’un oğlu Üçüncü
Alexios Angelos atıldığı zindandan kaçarak haçlılara sığınmış, Venedik doju Henry Dandolo’nun ve Haçlıların
İstanbul’a gelmeleri ve Bizanslıların yenilmesi üzerine şehre saldırılmış ve çıkan yangından sonra İstanbul Haçlılar
tarafından ele geçirilmiştir. İşte bu sırada Alexios kaçarak Isaac Angelos tahta oturtulmuştu. (18 Temmuz 1203).
Dördüncü Alexios Angelos zamanında İstanbul’da büyük karışıklıklar ortaya çıkınca Nicolas Canabe adında biri
imparator ilan edilmişti. Bu arada Isaac Angelo ölmüş, oğlu Dördüncü Alexios da, Alexis Ducas Murtzuphle tarafından boğularak yerine kendisi geçmişti [1204]. Fakat Haçlıların tekrar güçlü saldırıları ve İstanbul’un ele geçirilmesi üzerine Alexios kaçmıştı. Bu olay üzerine Theodora Lascaris sonunda imparator ilan edilmişti. (12 Nisan
1204) Bu sırada İstanbul’da büyük bir yangın çıkarak birçok resmi ve özel binalar yanmış, tır. Bunun sonucu olarak
şehir yağma edilmiş ve budurumdan fevkalade korkan Bizanslılar kaçmışlardı. İşte bu uzayıp giden olaylar üzerine, Flandre Dükası Baudonin İstanbul’da Latin İmparatoru ilan edilmişti. [8 Nisan 1204]
182 Bu burcun içini de gezdim ve inceledim. Yapılış tarzı çok düzgün ve sağlamdır, tuğlaların diziliş ve düzenine
en ufak bir zarar gelmemiştir. İçerisi kat kattır. Fakat aradaki ahşap katlar şimdi yoktur. Girişi İvaz Efendi Camii’nin avlusundadır. İçerisi toprakla dolmuş olduğundan güçlükle girilir. Rumi 1332 yılında İstanbul Sultanisi
öğrencileriyle birlikte burayı gezmiştik.
181

~ 109 ~

− İstanbul ve Boğaziçi −

Lonca’daki Meryem Ana Kilisesi’nden Ayvansaray Kapısı’na doğru bir zamanlar kömür mağazaları
olarak kullanılan iki büyük kemerli kapı, tarihçilerden Theophanis ve Sedrenos’un ifadelerine göre İmparator Mavrikios’in Blacherna’da yaptırdığı Carien revaklarıdır. Bu kapıların duvarları üstüne, Mavrikios, kendi yaptıklarını anlatan resimler işletmişti. Adı geçen imparator sonradan bu revakların inşaat
malzemelerinden bir kısmını oradan alarak Blacherna’nın umumi hamamını yaptırırken kullanmıştı.
Isaac Angelos Burcu’nun bitişiğinde meşhur Anemas Kulesi vardır ki, vaktiyle devlet hapishanesiydi. Kitabın birinci cildinde söz edildi.
Blachernalar hâkim bir noktadadır. Etrafını çeviren surun uzunluğu orta derecededir. Büyük bir kapısı hâlâ bostanlar arkasında kapı olarak görülüyor. Görülen bu kapı [124] eski büyük kapısıydı. Bu surun üç de kulesi vardır ki, en büyüğü ve en meşhuru şimdi ismi geçen Anemas Kulesi’dir. Bu civardaki
ayazmanın Bizanslılar zamanında ne büyük şöhreti olduğunu yukarıda söyledik.
“Ayos Basile’nin Ayazması” (La Fontain Ste. De Basile) adıyla tarihte özel bir şöhrete sahip olan bu
ayazmadan ve çevresinde olan Ebu Şeybetü’l-Hudrî Türbesi’nden daha önce söz etmiştik.

Hançerli Hamam’ın Kapısı üzerinde hâlâ şu levha asılıdır:
Taharetle erer Hakk’a erenler
Şifa bulur bu hamama girenler
Blacherna Ayazması, İstanbul patriklerinden Sophoronios zamanında ufak bir kilise halinde genişletilen daire içerisindedir. İç kapısı üstündeki mermere kazınmış yazının tercümesi şöyledir: “Blacherna
vaktiyle mukaddes bir ibadethanenin iç kısımları gayet süslü ve yeni olmakla beraber çok muhteşemdi.
Bundan dolayı, burayı ziyaret edenler mabedin içine girerken şaşkınlığa uğrarlarmış. Bina sonradan
yıkılarak bir tarafı hamam haline getirilmiş, ziyaret edenler de oraya gidip yıkanırlarmış. İbadet için
gelenlere, yıkandıktan sonra ibadet etmeleri tavsiye edilirmiş. Bu ibadethane 1865 yılında Patrik Sophorinos zamanında, Girit Metrepolidi Dionysios (sonradan İstanbul Patriği olmuştur) tarafından George
Photiadis ve Angelo Khirizostomos ve Demetri Nickolopos’un gözetimi altında yapılmıştır. “
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Blacherna’nın Kapısı
Blacherna Sarayı, Dolmabahçe ve Çırağan Sarayları gibi bir çatı altında birleştirilmiş bir yapı değildi.
Bazı imparatorlar tarafından çeşitli zamanlarda eklenen dairelerle bir hayli genişlemişti. Celal Es’ad
Bey’in Eski İstanbul’unda gördüğüm bilgilere göre burası, üç yüz bin metre kare kadar bir alını kaplarmış. Bu alana göre, Eğrikapı ile Blacherna Ayazması arasındaki alanı tamamen kaplardı.
İmparator Birinci Emanuel Comnene 1143 yılında, Sultanahmed’deki Büyük Sarayı tamamen terk
ederek daha güvenli bir çevrede oturmak kaygısıyla Blacherna Sarayı’na geçmiş olduğundan o tarihten
itibaren burası önem kazanmaya başlamıştı.
[125] Sağlam ve yüksek surlarla çevrilmiş olan bu sarayın, içinde çok sayıda geniş bahçeler, mermer
somaki sütunlar, dehlizler (yer altı koridoru), revaklı avlular, hükümdara mahsus selamlık ve harem
daireleri, askeri korumaların kışlaları, çok sayıda küçük kilise ve ayazmalar vardı.
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Isaac Angelos ve Anemas Kuleleri
Sarayın yapıldığı arazi meyilli olduğundan, istinat duvarları ve kemerlerin yapılmasına gerek görülmüş ve bunların üzerine şahnişinler (üç tarafı pencereli cumba) yapılmıştı. Bu duvarlar ve kemerler,
sur dışında hâlâ görülmektedir.
Dördüncü Haçlıların İstanbula saldırıp ikinci akında bu eski şehri ele geçirdikleri zaman [8 Nisan
1204] Isaac Angelos, Haçlıların başkanlarını bu sarayda kabul etmişti. O zaman yazılmış tarihlerin değerlendirmelerinden anlaşıldığına göre adı geçen başkanlar, bahçelerin ve sarayın güzelliği ve görkemine duvarları süsleyen mozayıkların, mermer, somaki sütunların inceliğine hayran olmuşlardı.
[126] Rengârenk mermerlerden alçılardan yapılmış derelerden akan sular, çağlayanlar sarayın doğal
güzelliğini artıran sanat eserlerindendi.
İmparator, Haçlıların başkanlarını burada huzuruna kabul ettiği zaman onlara sunulan gayet kıymetli işlemeli kumaşlar, fevkalade parlak resmi elbiseler, altın ve gümüş eşya ve kaplar, Frenklerin gözlerini kamaştırmıştı…
Bizans İmparatorluğu’nun sona ermesiyle, Latin İmparatorluğu’nun kurulması ve Flandere Dukası
Birinci Baudouin’in Latin İmpadatoru olarak ilanı [23 Mayıs 1204] üzerine saraydan kaçmış olan Beşinci
Alexios Ducas, yakalanarak şehrin herhangi yerinde olduğunu tesbit edemediğim bir sütunun üstünden
yere atılmıştı.
İşte İstanbul’da Latin İmparatoru ilan edilen Baudouin, bu sarayda oturmuştu. Fakat birinci cildin
giriş bölümünde açıklandığı gibi, Pahimere’nin ifadesine göre Blacherna Sarayı Baudouin zamanında o
kadar harap olmuş, mutfak duman ve islerle o kadar simsiyah kesilmişti ki, içinde oturulması mümkün
değildi. Kısaca, Latinler bu sarayın içini berbat bir duruma getirmişlerdi.
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Bu harap durumu, İstanbul’da İkinci Rum İmparatorluğu tekrar kuruluncaya kadar devam etmiştir.
Sekizinci Michel Paleologos İznik’ten İstanbul’a dönünce (1261) bu sarayın onarılması ve süslenmesine
önem vermiş ve onarımın bitimine kadar Sultanahmed’deki Büyük Saray’da oturmuştu. Sonra Altıncı
Ioannes Kantakuzenos, Sultan Orhan ile ittifak yaparak Kostantiniad’a göre İstanbul’a girdiği zaman,
İmparatoriçe Anna ile oğlunu bu saraya hapsetmiş ve fakat biraz sonra (1347) hükümet vekili Anna ile
ilişki kurarak anlaşmıştı. Kantakuzenos, felâketleri Bizans tarihlerinde anlatılan başvekil Apocaauque’yi
idam ettirdikten sonra, bu sarayda oturmuş ve kendisiyle eşi İrene’nin kutsama töreni de Blacherna Kilisesi’nde yapılmış. (1347)
İmparatorların Blacherna’da oturmayı tercih etmelerinin sonucu olarak burası mamur olmuş, Sultanahmed’deki Büyük Saray ise harap olmaya başlamıştı.
Hatta Floransalı Boundelmonti, bu olayların olduğu tarihten yetmiş beş yıl sonra (1422) ve İstanbul’un fethinden otuz seneden fazla bir zaman önce İstanbul’u ziyaret ettiği zaman Kostantin Sarayı’ndan artık hiçbir şey kalmamıştı.
Zaten, Kostantinin kurduğu Sultanahmed’deki saray imparatorlar tarafından terk edildikten sonra,
yeniden yaptırılan saraylara malzeme yetiştirmek için yavaş yavaş yıkılmıştı…
İstanbul’un fethinden yüz sene sonra, yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında gelen (1550) meşhur
Pierre Gilles, Kostantin’in eski muhteşem sarayından hiçbir iz ve işaret görmemişti. Gilles, At Meydanı’nda (Hipodrum) kalan eserleri belirtip anlatıyor ve Büyük Saray’ın yalnız sınırını bir dereceye kadar
tarif ediyor.
Kısacası, İstanbul’un Osmanlı Türkleri tarafından fethine kadar imparatorlar Blacherna Sarayı’nda
oturmuşlar ve hatta bir rivayete göre, son hükümdar On ikinci Kostantin Paleologos Fatih’in karargâhını
bu yüksek sarayın pencerelerinden gözetlemiş…

İVAZ EFENDİ CAMİİ
Blacherna Sarayı’nın yapıldığı alan içindeki dini yapılar arasında İvaz Efendi Caimii de Mimar Sinan’nın önemli eserleridendir. Bu cami, Isaac ve Anemas Kuleleri’nin üstünde olduğundan surun dışından her taraftan görülür. Bu caminin orada, vaktiyle bulunmuş olan eserlerin yerinde yaptırılmasındaki
sebep ve düşüncenin anlatılması gereksizdir.
İvaz Efendi, Alaiyeli “Manav Kadı” diye bilinir. İstanbul kadısı olmuş, 1 Şubat 989’da Anadolu ve
azilden sonra Rumeli Kazaskeri yapılmış ve bu görevdeyken “Matem-i etkiyâ :994” tarihinin Zilkade
ayında ölmüştür.
Hayrına yaptırdığı camiinin mihrabı önünde gömülüdür. Mezarının baş ve ayak taşları silindir şeklinde, fakat kitabesizdir. Kendisi ulemadan olduğundan Hidaye ve Miftah-ı tefsir-i Kadı Beyzavi Haşiyesi adında eser yazmıştır. Kazaskerliğinden ayrılması üzerine, zamanında bazı şakacı kimseler şu anlamlı tarihi söylemişlerdir:
Haber-i azli gelince Manav’ın oğluna der:
Beni öldürdü bu gam toymadı cismimde hayât
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Bize şimden geri koz kestene satmak görünür
Dedi tarihini oğlu “A baba pestil sat”
Bu cinaslı tarih düşürme kıtasından anlaşıldığına göre, İvaz Efendi mevki ve şöhret düşkünü biriymiş. İvaz Efendi Camii’nin avlusunda İvaz’ın oğlu da gömülüdür. Kitabesi şöyledir:
“Kad intekale el-merhûm el-mağfûr Baki Çelebi bin İvaz Efendi ---El vâkî fi şehr-i Ramazani’lmübareke liseneti sitte tis’a ve tis’a mie—996” Caminin yakınlarında ve Eğrikapı tarafında bir çeşme
daha var. Gayet kaba yazı ile yazılmış kitabesinde: Ser-mimar Hacı Mustafa “11 Zilhicce 1179” kelimeleri okunuyor. İvaz Efendi Camii civarında, sura yakın çukur yerde, bahçe ortasında ashab-ı güzinden
Abdullah el-Hudri’nin gömülü olduğu, küçük bir türbe görülüyor. Tarihi H. 46.
Camiin karşısındaki çeşmeyi İvaz Efendi yaptırmıştır. Yine yaptırdığı okul ve medrese de adını hayırla anılmasına sebep olmuştur.

Tarihi Çeşme
[128] İvaz Efendi Camii’nin avlu kapısı karşısındaki çeşmenin aslında çok eski olduğu araştırmalarımdan birisidir. Asırlık bir çınarın gölgesine sığınmış olan bu çeşmenin yeri Bizans tarihinde de geçmektedir. Hatta Nikiphoros Phokas diyor ki: “İlk Paleologoslar zamanında (on ikinci asır) bu o kadar
ihmal edilmişti ki, avlunun ortasında bulunan çeşmede mahalle kadınları gelip çamaşırlarını yıkarlardı…” Eski yazarlardan Paspati de kendinden önceki tarihçilerin eserlerinden alıntılar yaparak bu çınarın
imparatorluk sarayının avlusunun ortasında bulunmuş olduğunu naklediyor. Bu çınar. Andronikos zamanında vardı. [on birinci asrın sonu]
Blacherna Sarayı’na dair daha sonra Rum Okulu eski öğretmenlerinden Papadopulos tarafından
Charles Deyl’e gönderilen bir mektupta deniliyor ki: Blacherna Mahallesi’nde sonradan çok önemli buluşlar gerçekleştirilmiştir. Duvarlarla Anemas Kulesi ve İvaz Efendi Camii’nin kapısı önündeki eski çınar arasındaki dar yol tesviye edilirken, elli metreden fazla bir uzaklıkta çok önemli temellere rastlanmıştır. Temeller arasında, her türlü mermer parçalarına rastlanmıştır. Pervaz, çerçeve, kapı üst kasaları,
direk başlıkları, her tarafı bir metre uzunluğunda temel taşları meydana çıkmıştır. Direğin üst tabanıyla
sütunun gövdesi 0,70 cm. çapındaydı. Bu sağlam ve büyük temeller, her tarafı, 0.38 kesme taş ve tuğlalarla örülmüştür. Harcı fevkalade bir sağlamlıktaydı. Üzerinde bir yazı bulunan tuğlayı elde etmeyi başardım. Yazılar, oldukça tam, hiç bozulmamış, farklı bir temizlikteydi. Hiç şüphe yok ki, Alexios Comnenene’nin sarayının kalıntıları karşısında bulunuyoruz: İmparator Alexios’un sarayının, şimdiki İvaz
Efendi Camii’yle Emir Buharî Tekkesi’nin bulundukları yerden başka bir yerde bulunması ihtimali olduğunu, 1922 yılında göstermiştim. Blacherna Mahallesi’nde üç tabaka saray vardı:
1.

Comnenelerin Blachernalarda yerleşmesinden önce mevcut olan saraylar ki, Kitabu’l- Mera-

sim’de belirtilmiştir.
2.

Blachernaların yukarı kısmında, önceki sarayların yanında ve batısında, surların yakınında

bulunup İmparator Alexios Comnene tarafından yaptırılan saraylar
3.

İmparator Emanüel tarafından deniz kenarında yaptırılan saraylar.
~ 114 ~

− İhtifalci Mehmet Ziya −

Haçlı başkanları, İmparator Emanüel Camnene’yi ilk ziyaretlerinde haçlıların karargahından atılan
bir ok, imparatorun tahtı yanında duran bir subayı yaralamıştı. Bu, sarayın, surun çok yakınında olduğuna ve onu koruyamayacak bir durumda olduğuna bir kanıttır. Isaac Angelos, kendisine ikametgâh
olarak ve sarayı korumak için daha sonra, orada bir kule yaptırdı. Bundan dolayı, Isaac Angelos Kulesi
hâlâ durmaktadır ve daha sonra yapılan kazı ve keşiflerin yakınlarındadır.

[129] Blacherna’nın Panaia Kilisesi – Ayazması
Ayvansaray’da, Lonca denilen yerde bulunan Blacherna Ayazması’nın Bizans tarihinde büyük bir
şöhreti orada, bazı ileri gelen Hristiyanların çürümüş kemikleri ve diğer bazı mirasları korunmasından
dolayı halkın gözünde farklı bir kutsallığı vardı. Bütün eserlerde, özel bir önemle bahsedilen Blacherna
Kilise ve Ayazması hakkında çeşitli eserlerden aldığım ve aktardığım bilgileri aşağıda veriyorum:
Onuncu asrın birinci yarısında İstanbul’da yaşamış olan Theodoros Anagnostis (okuyan anlamındadır)
ve daha diğer bazı tarihçiler ve vakanüvislerin ifadelerine göre, Blacherna Kilisesi, İmparator Marcianos’un eşi Pulcherie tarafından, kocasının adı geçen imparatorun hükümetinin ilk zamanlarında, 451
yılında yaptırılmıştır.183 Çok dindar olan Polcherie, Hz. Mesih’in adını ve şanını yüceltmek için küçük
mabetler yaptırmıştı. Fakat Blacherna’da yaptırdığı Panaia Kilisesi, rengârenk mermerlerinin güzellik ve
inceliği itibarıyla özellikle dikkate değerdi.184 Tarihçi Prokopius’un naklettiği bir rivayşete göre, Blacherna Kilisesi, İmparator Birinci Justinien’in eseriymiş (527–565). Prokopius, hiç olmazsa Blacherna Kilisesi’nin uzunluğuna şeklini, merkez kubbesinin altındaki aynı sırada dizili sütunlarını, şimdi Rum Kilisesi’nin ve meşhur ayazmasının bulunduğu Haliç civarındaki yerini, daha on birinci asırda kesin olarak
göstermiş oluyor. Demek ki bu kilise, vaktiyle bazilika tarzında (Galata’daki Arap Camii, Samatya’daki
İmrahor Cami, Hekioğlu Alİ Paşa yakınlarında Panaia GurgoEpikous, Fener’de Patrikhane Kilisesi ve
daha niceleri gibi) imiş. Üçüncü bir rivayete göre de Blacherna Kilisesi Justinien’den önceki Birinci Justinianus zamanında yaptırılmıştır. [518–527] 185
[130] İkinci Justinianus (565–527), biri kuzey tarafında, diğeri güney tarafında olmak üzere kiliseye
iki oda ekleyerek o tarihten itibaren mabede haç şeklini vermiştir186.
On beşinci asır başlarında İstanbul’u ziyaret eden İspanyalı Klavigo’nun söylediğine göre, kilisenin
üç kubbesi varmış. Merkez kubbesi diğerlerinden hem büyük hem de yüksek187 diğer iki kubbesi ise,

Ebersolt, Bizans Mukaddesleri, 10921.
Cf. Theodore Lecteur, Ecl.Hist,. 1,5 Theodophanes Chroa. Ed.de Boor, p. 105.
185 Prokopius’un metninde, parantez içinde bir cümle görülüyor ki bu cümle, Vatikan’daki bir yazma eserde
geçmektedir. Bu cümle bu kilise, Birinci Justinianus’un devrinde yapıldığını gösteriyor. Yine bir şiir dergisinde,
kilisenin binasını Birinci Justinianus’a atfediyor. Bundan dolayı, iki görüşü dikkate alarak Kilisenin Birinci Justinianus zamanında yapılmış olduğu sonucu çıkarılabilir mi? (I. Papadopoulos, Al Bvaxeqva, Constantinople 1920, p.
19 s.). Bu rivayetle, kilisenin Poulcherie tarafından yaptırıldığına dair olup Prokopius’un çağdaşı bulunan Theodoros tarafından hatırlatılan rivayet arasında bir zıtlık görülüyor. Bu kilise, aşağıda görüleceği üzere Birinci Justinianus ile Birinci Justinien’in saltanatlarından önce var olmalı. Bu durumda, bu iki hükümdar, kiliseyi onarmakla
yetinmişler demek oluyor.
186 Cf. Theophanes Chron, p. 244.
183
184
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daha alçakmış. Bu iki kubbenin altındaki dairelerden dehlizler vasıtasıyla asıl büyük kubbenin bulunduğu merkezi daireye geçilirmiş. Duvarlar, yarı yüksekliğine kadar çeşitli renkte akik taşından yapılmış
resimlerle kaplanmıştır. Merkez kubbesinin tavanı dörde bölünmüş ve gayet ince altınla süslenmişti.
Kubbenin üstü kurşunla örtülmüştü. Aynı tarihte İstanbul’a gelen gezgin Bertrandon da188 bu kiliseyi
diğerleriyle karşılaştırılamayacak bir güzellik ve incelikte mermerlerle döşenmiş, içerisi çeşitli nakışlar
ve resimlerle süslenmiş bir durumda görmüş olduğunu kitabında yazıyor.
Bu anlatılanlara göre, Blacherna’nın Panaia Kilisesi üç kubbeli ve içerisi tabakalı Bazilika tarzındaydı. Altıncı asrın son yarısında kilise, haç şeklinde bir mabet hâline değiştirilmişti. Bu mabedin, Birinci
Justinus ile Birinci Jüstinianus taraflarından yaptırıldıklarına dair olan rivayetle, yukarıda ismi geçen
Theodoros’un ve diğer bazı tarihçilerin bildirdikleri birbirine uymuyor. Bunlar, mabedin beşinci asrın
ortasında yaptırıldığını söylüyorlar. Bu yazarların söylediklerine bakılırsa, İmparatoriçe Pulcherie, Blacherna Kilisesi’ni, İmparator Markianos’un hükümetinin başlarında (450–457) yaptırarak buraya içinde
Hazret-i Meryem’in gömleğinin bulunduğu sandığı koydurmuştur. Bu gömlek Kudüs’deki Gethsemani
Kilisesi’nde189 bulunmuş ve daha sonra Bizans’a getirilmiştir.

Hazret-i Meryem’in Gömleğine Dair İstanbul’da Bir Rivayet, Gömleğin Daha Önce Muhafaza Edildiği Memleket, İstanbul’a Neden ve Nasıl Nakledildiği:
Bu gömleğe dair İstanbul’da, oldukça önemli diğer bir rivayet dolaşıyordu: Rivayet ederlerdi ki, İmparator Birinci Leon’nun hükümeti döneminde (457–474) Patricilerden Galbius ile Candius [131] adında
iki kişi kutsal yerleri ziyaret etmek amacıyla Filistine gitmişlerdi. Galilee190 bölgesinde olan Capernaum
beldesine geldikleri zaman, Hazret-i Meryem’in elbisesinin, rastlantı olarak evinde geceledikleri bir Yahudi kadınının evinde sakladığını öğrenmişlerdir. Elbisenin saklandığı tahta sandığın ölçüsünü aldıktan
sonra Kudüs’e gelmişler ve orada Yahudi kadının evinde gördükleri sandık gibi bir sandık yaptırıp tekrar Capernaum beldesine dönerek önceden misafir kaldıkları Yahudi’nin evine gitmişlerdir. Orada, bir
yolunu bulup gömleğin saklandığı sandığı alıp yerine Kudüs’te yaptırdıkları sandığı bırakmışlar ve
gördükleri iyi karşılanmadan dolayı ihtiyar Yahudi kadınına saygıylarını sunarak ayrıldıktan sonra İstanbul yolunu tutmuşlardır. Bizans’a geldiklerinde, bu emaneti Blacherna Mahallesi’ne bırakmışlar ve
burada daha sonra havarilerden Petros –Markos (Küçük Mustafapaşa’da, Atik Mustafapaşa Camii’dir)
Kilisesi’ni yaptırmışlardır.191

187 İstanbul’daki kiliseler genellikle bu tarzdadır: Kariye, Zeyrek, Fethiye, Fener’de Laleli’deki Bodrum adlı eski
mabetlerle Fener’deki Kanlı Kilise ve diğerleri hep bu tarzdadır. İstanbul’daki eski kiliselerin içi bu mimari tarzdadır.
188 Le Voyaged’outremer de Bertrandon de la Broquiere, Paris, 1892. p. 168.
189 Kudüs’te Gethsemani Kilisesi. Rivayete göre Hazret-i Meryem, Salda Mabedi’inde değil Gethsemani’de vefat
etmiştir. Ebersolt’un, Ayos Isaac ile Aquilas’ın hayat hikâyelerine dair yazdığı eserde, bu hususa dair açıklamalar
vardır. Paris, 1902, s. 33-34.
190 Celile, Filistin’in eski bir eyaleti olup Hazret-i İsa’nın dini yayma konusundaki telkinleri ve irşatlarına sahne
olmuş bir bölgedir.
191 Bazı eserlerde belirtilen Particilerin Meryem’in gömleğini, Yahudi kadınının evinde buldukları Galilee bölgesinde olan kasabanın adı işaret edilmemiştir. Fakat İstanbul Kilisesi’nin takviminde görülen diğer bir yazısında (31.
aout, syn. Sel. Ibid., p. 935) Galbius ile Candius’un, gömleği Capharnaum beldesinden getirdikleri belirtilmektedir.
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Bu mesele, İstanbul’da halk arasında yayılınca, adı geçen Patriciler imparatoru olaydan haberdar
etmeye karar vermişlerdir. Meseleden haberi olan Leon, Blacherna Mahallesi’nde bir kilise yaptırarak
Hz. Meryem’in gömleğini bir mahfaza içinde oraya koydu. Gömleğin o kiliseye konmasını anmak ve
hatırlatmak amacıyla, her sene temmuzun ikinci günü bu yeni mabette özel tören yapılırdı.
Bundan dolayı, öteden beri dillerde dolaşan geleneğe göre, Hz. Meryem adına Blcherna’da iki kilisenin bulunduğu açıkça anlaşılıyor. Birincisi; Büyük Kilise dedikleri Bazilik’tir ki, Meryem’in gömleğini
[132] muhafaza etmek üzere 451 yılında Markianos zamanında Pulcherie tarafından yaptırılmıştır. Diğeri de Filistin’den getirilen Hz. Meryem’in elbisesinin korunması için, birinci kilesenin yapılması zamanından sonra Birinci Leon tarafından (457–474) yaptırılan mabettir. Bu kilise kubbeliydi.

Blacherna’nın Meryem Kilisesi’ne giden bir Ruhanî Alay
İkinci Basile’nin takviminden bir minyatür.
Pallion (önlük), Omophorion veya Maphorion192 adıyla bilinen bu elbise tek parça, tek renk yünden
yapılmıştı.
[133] Birinci Leon bu elbiseyi, erguvanî renkte bir ipek bohçanın içerisine koymuş ve üzerini imparatorluğunun mührü ile mühürledikten sonra, altın ve gümüşten yapılmış bir sandık içine koydurmuştu.
Bu sandığın içinde, pırlantadan yapılmış ikinci bir koruyucu, ikinci koruyucunun içinde de küçük bir

Tarihçilerin rivayetlerine bakılırsa, Hz. Meryem’in gömleği Kudüs’te bulunmuştur. (Leon Grammerien, Ghron. Ed.
Bonn, p. 114, Isel, Chron. Ed. Bonn, p. 42; Cedranus. Ed. Bonn, t. 1, p.614)
192 Pallion veya Omorphion veya Marphion dedikleri ağır başlı Bizans kadınlarının omuzlarına aldıkları uzun
bir örtüydü. Rum Ortodok papazlarının örtündükleri “omorphion” denilen kumaş parçası başkadır. Theophanis
ile Du Cange, bu kumaş parçasına dair eserlerinde bilgi veriyorlar.
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koruyucu daha vardı ki, Hz. Meryem’in elbisesi, işte bunun içindeydi. Bu koruyucudan güzel bir koku
yayılırmış.
Elbise, başı ve omuzları örten bir çeşit kadın mantosuydu.193 Elbisenin bu küçük kilisede korunması,
birçok hacının orayı büyük bir istekle ziyaret etmelerine sebep oldu. Hacılar buraya gelip Meryem’in
elbisesini öper, gözlerine yüzlerine sürerlerdi. Tam bir saygı ile yapılan bu ziyaret, İstanbul’un Osmanlı
Türkleri tarafından fethine kadar kesintisiz devam etmiştir.194
Bir iki duvar parçasıyla ayazması kalmış olan bu küçük kutsal bölüm (Sancttuare), fethe kadar sağlam kalabilmişti.195
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Blacherna Kilisesi çifte bir mabet imiş. İstanbul’un
önemli yapıları hakkında pek çok değerli bilgiler veren Kitabü’l-Merasim, bu yapıların yapılış tarzına
ve uslubuna ve içinde bulundurduğu hazinelere dair tarihçilerle gezginler tarafından verilen bilgileri
tamamlıyor.
Bizans imparatorluk sülalesi, Hz. Mesih’in mabede sunulması (Hyppapatis)196 töreninin yapıldığı
gün olan iki şubatta, kutsal cumada, Meryem’in uykusuna197 rastlayan 15 Ağustos’da ve nihayet altın
suyuna batırılmış eşyaların yıkanmasının198 kutlandığı günde bu kiliseye gelirdi.
Codinos’un De Office adlı eserinde belirtildiği gibi, on dördüncü asırda imparator yalnız Hz. Mesih’in mabede sunulması ve Hz. Meryem’in elbisesinin konulması199 töreninde (2 Temmuz) hazır bulunmak üzere bu kiliseye gelirdi.
Eski eserlerde, Pulcherie’nin yaptırdığı asıl kilise yani Bazilik ile Birinci Leon tarafından yaptırılıp
Hz. Meryem’in gömleğinini bulunduran Büyük Kilise adıyla bilinen bina ile eklenen kısmın başka başka
yapılar olduğu açıkça bildiriliyor.
[134] Kutsal Sandık Kilisesi200 adıyla bilinen bu ikinci bina, birincisi gibi Bazilik tarzında değil, yukarıda bildirildiği gibi daire şeklinde kubbeli bir binaydı.
Mimarî tarzı bakımından önemli yapılardan olan bu kilisenin bir son cemaat meclisi (Narthex) vardı.201 [135] Bütün kiliselerde görüldüğü gibi büyük mabedin içerisine mukaddes kapılardan202 geçilirdi.
Vaaz ve nasihata mahsus kürsü de (ambon) kilisenin ortasında bulunurdu.

Pellios (örtü), kadın elbisesi demektir.
Birçok Moskof hacıları Hz. Meryem’in gömleğinden başka, kuşağı da orada korunduğunu, Novgorotlu Antuan da gömlekten ve kuşaktan başka baş ve omuzları örtmek üzere bir atkının da korunduğunu bildiriyorlar.
Antuan, bu atkıya, maphorion diyor.
195 Paspati, İstanbul 1887, s. 390–394. Mortdmann, Esquisse Topopraphiqede Cnst. 1792, s. 11-38.
196 Presentation du Christ au Temple.
197 Dormination de la Vierge.
198 Rite du bain sacre. On dördüncü asırda, imparator yalnız “Hypapantis” denilen yortu gününde ve elbiselerin
kiliseye konulmasını hatırlatmak için yapılan tören ve ayine kiliseye gelirlerdi.
199 Deposition du vetement de la vierge.
200 Eglise de la Sante-Chasse.
201 İmparator, kiliseye birlikte girmeye mecbur olduğu patriği, son cemaat yerinde beklerdi. İmparator, dini görevini yaptıktan sonra, aynı yolla yani son cemaat yerinden çıkardı.
193
194
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Bu geniş Bazilika’nın üst katları ve parmaklıklı bölmeleri vardı. Buralara son cemaat yerinde bulunan bir merdivenle çıkılırdı. Bu katlar genişti ve bir küçük mabetle, imparatora mahsus bir odası, mahfili
vardı.203
Bu katlar, Büyük ve Küçük Ayasofya Camileri ile Zeyrek Kilise Camii’nde olduğu gibi iki tarafta
yani, camilerdeki kubbeli dehlizlerin üstünde kurulmuş ve cepheleri merkez kubbeye bakardı. Kutsal
eşyaların saklandığı kiliseden doğrudan doğruya Büyük Kilise’ye geçilirdi.204 Büyük Kilise’de olduğu
gibi, burada da kutsal kapılar makdis (sanctuaire=tahta bölme), bir de mihrap vardı. Bunlardan başka,
bir son cemaat yeri205 ve Büyük Kilise’nin yukarı katlarıyla bitişen maksureleri de vardı. Bir çeşit mahfil
olan bu katların imparatora mahsus yemek salonu (triclinium) bir de odası vardı.206
Tariflerden açıkça anlaşıldığı gibi, bu katların oldukça geniş olması gerekir. Son cemaat yeriyle,
makdisiyle207, üst kattaki koridorlarıyla, Meryem’in gömleğinin saklandığı kilise, sıradan bir ibadethane
değildi.208 Burası, gerçek bir mabet olup daire şeklinde ve büyük bazilike yaslanmış bir durumdaydı.
Genişlik bakımından bundan biraz daha küçük olmakla beraber, büyüklük bakımından hatırı sayılır bir
binaydı.
Kubbesi, büyük bazilikin ön tarafını oluşturan kubbeleri örten çatıya hemen bitişikti. Kısacası mimarî tarzı bakımından bu çifte kilise, eski Bizansın meşhur mabetleri arasında en önemlilerinden biriydi.
Burada kutsal miraslardan başka, gayet önemli resimler de vardı.

İmparator, yanında patrik bulunduğu halde, kilisesin ortasından yürüyerek kürsünün yanından dolaşarak
mihraba gelir, kutsal kapılar önünde durur ve bu yolla mihraptaki tahta bölmeye girerdi.
203 İmparator, mihraptan çıktıktan sonra kilisenin ortasından geçerek sol cemaat yerine girer, oradaki merdivenden yukarı katlara çıkardı. Oradaki özel mescitte, kilisede yapılan ayini dinlerdi ve patriğin verdiği kutsal ekmeği yedikten sonra, özel odasına çekilir, yanındaki görevliler ve ileri gelenlerin de aynı dini görevleri yapmalarını
beklerdi. Kilisenin yukarı katlarına ulaşan kıvrımlı merdiveni diğer bir eserde de geçmektedir.
204 İmpanrator, Büyük Kilise’de ibadet ettikten sonra kutsal eşyaların korunduğu kiliseye girerdi.
205 İmparatorlar, Meryem’in gömleğinin korunduğu kilisenin son cemaat yerine girer, imparatorlara mahsus
kapıdan geçerek mihraba girerlerdi.
206 Büyük Kilise’in üst katında bulunan koridorlarında imparatorlar, sonra kutsalların korunduğu yerden geçerdi.
207 Makdis diye tercüme edilen “sanctuaire” çıkıntılı mihrabın önündeki tahta bölmedir. Büyük Ayasofya’da
makdis, minberin bitişiğindeki kapı ile karşısında bulunan mahfilin altındaki kemerli kapı arasını birleştiren bir
bölmeydi. Bu bölme mabedin camiye çevrilmesi üzerine kaldırılmıştır. Bu bölmenin arkasında bir masa (autel),
bununda arkasında çıkıntılı mihrap (abside) kısmı vardı.
208 Novgorotlu Antuan, Hazret-i Meryemin elbise ve kuşağının yan taraftaki Küçük Kilise’de bir sandık içinde
bulunduğunu bildiriyor. Antuan’nın burada bahsetmek istediği kilise kutsal eşyaların korunduğu kilisedir.
202
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[136] Resim: Blacherna Ayazması
[137] Put kırıcı imparatorlardan Beşinci Kostantin Kopronimos’un zamanında (741–775) haksız olarak idam edilip Hristiyan azizleri arasına giren Genç Ayos Stephanos’un özel hayatından söz eden İstanbul Kilisesi Diakos’u Stephanos, kilisenin duvarlarını süsleyen mozayıklardan kısaca bahsediyor. Bu
mozayıkların Hazret-i Mesih’in doğumunu, göğe yükselişini, îd-i hamsîni ve daha birçok mucizeleriyle
ilgili tarihî olayları tasvir ve temsil ederdi.
İsmi geçen Beşinci Kostantin, dinî içerikli olan bu tabloları ve resimleri kazıttırıp bozdurarak yerlerine hayvanlardan ve bitkilerden oluşan resimler ve süslemeler koydurdu. Bu süslemeler ise, ağaçlardan
sarmaşık dallardan vahşi hayvanlardan, kuşlardan, (turna, kuzgun, tavus kuşları) ibaretti.
Bu bilgileri veren Diakos diyor ki: “Kilise bu durum ve şekliyle bir sebze bahçesine, büyük bir kuşevine benzemişti.”
İmparator Üçüncü Romanos Argiros zamanında (1028–1034) Meryem Ana Kilisesi tamir edildi. Tamiri sırasında direk başları altın ve gümüşle yaldızlandı ve süslendi.

HAZRET-İ MERYEM’İN MUCİZELİ TASVİRİ
İmparator zamanında kilisenin onarımı sırasında, duvarın bir yerindeki sıva kazılırken altından tahta üzerine çizilmiş bir resim ortaya çıkmıştır. Bu resim, Hazret-i Meryem’i, kucağında Hazret-i Mesih ile
birlikte göstermektedir. Bu resmin adı geçen put kırıcı Beşinci Kostantin Kopronimos zamanında yapıldığını iddia edenler bulunmuş ve o kadar zaman iyi korunmuş olması hayretle karşılanmıştı. Fakat
Blacherna Kilisesi, Hazrat-i Meryem’in bir resmi bulunmuş olmasından dolayı, özellikle şöhretli olmuş-
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tu. Herkes gelir, bu resmin önünde durur; tuttuğu dileklerin, gizli isteklerin gerçekleşmesi için yalvarırdı.
Bu resim, mucizeli bir resimdi. Önünde bir perde asılıydı. Böylece insanların bakışından tamamıyla
gizlinmiş olurdu. Bazı zaman perde açılır, Meryem’in resmi görülür ve mucizeli bir olay olarak kendiliğinden tekrar kapanırdı… O zamanın Hristiyanlarınca bu kadar şöhretli ve kutsal kabul edilen bu resim
neredeydi?... Bu resmin Partice Üçüncü Romanos Argiros (1027–1034) tarafından bulunup ve onarılıp
düzeltilen resim olduğu tahmin edilebilir. Bu meşhur ve ünlü resmin, her halde Büyük Bazilik’in mihrabında bulunması gerekirdi. Bu resim halk tarafından o kadar bilinir ve değerliydi ki bu kutsallığından
dolayı asıl mihrapta, saygı gösterisinde bulunulan yerde olması gerekirdi.
Dokuzuncu Kostantin Monomahos’un (976–1028) zamanında basılan bir madeni parada görüldüğü
gibi, “La Blachernitissa” yani, Meryem’in kucağında Mesih’in resmi olmadığı hâlde dua ve yakarış durumundaki [138] hâli resmedilmiş madalyonu demektir.209 Fakat Kitabü’l-Merasim’in metninde, Blacherna Kilisesi’nde olarak gösterilen Hz. Meryem’in bir resminden başka adı geçenin dua ve yakarış durumunda başka bir resmi daha vardı. Bu resim, kucağında bir madalyon içerisinde Hz. Mesih’i temsil
eder ve “Blachernitissa” diye anılmayıp “Episkepsis” adıyla bilinirdi. “imdat eden, yardımcı” anlamına
gelen Meryem’in bu resmi, birincisinden sonra yapılmış olacak, bununla beraber bu da onuncu asırda
bilinmekteydi.
O tarihte, Blacherna’da yapılan kutsal su ile temizlenme töreni ve ayininde bulunmak üzere, oraya
giden imparatorlar, kulluk görevini yerine getirmek için Kutsal Gömlek Kilisesi’ne girer, mihraba geçerdi. Orada dini görevlerini yerine getirdikten sonra çıkar Episkepsis’e doğru sağ atarafa dönerler ve orada mum yakarlardı.
Bu tariften anlaşıldığına göre, bu Meryem resminin elbisesinin bulunduğu küçük sandığın saklı bulunduğu yuvarlak şekildeki binanın sağ tarafındaki kısımda bulunması gerekir. Bundan dolayı, burada
söz konusu olan resmin Büyük Bazilik’in mihrabında bulunan resimden tamamen başka bir şeydir.
İmparatorlar, burada kulluk görevlerini yaptıktan sonra yanlarında birçok görevli ve hizmetlilerle
birlikte kutsal Mukaddes Hamam’a giderlerdi.
Vaftiz kurnasının önüne gelince, önce orada, gümüş çerçevelerle süslü azizlerin resimlerine gereken
saygıyı gösterir, sonra kurnanın sağ tarafını takip ederek o yerdeki çeşmenin üzerinde, etrafı gümüş
tablolarla örtülü Hz. Meryem’in resminin bulunduğu mihrabın doğu210 tarafına geçerlerdi. Sonra, sol
tarafı takip ederek mermere oyulmuş ve yine etrafı gümüş tablolarla süslü Hz. Meryem’in resminin konulduğu yere dönerlerdi.
Buradan, tekrar geldikleri yere dönerek iç kubbedeki St. Photeinos’a girer ve orada mermerden yapılmış ve ellerinden kutsal su akan Meryemin resminin önünde durup mum yakarlardı. Bu dinî merasimin yerine getirilmesinden sonra, İmparator ve imparatoriçe birlikte vaftiz kurnasındaki suya üç defa

209 Bu madalyon, diğer iki parça (295–360) madalyonlarla beraber İstanbul Âsar-ı atika Müzesi’nde 107 numarada kayıtlıdır.
210 Conque, kiliselerde çıkıntılı mihrabın (abside) eski ismidir.
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dalar sonra elbiselerini giyinmek üzere özel odasına çekilirlerdi. Bu tariflerden anlıyoruz ki, Blacherna’nın çifte kutsal odası (sanctuaire) yanında yıkanmak için birtakım odalar, daireler vardı.
İlk olarak mihrap gibi çıkıntılı bir yerde bir kurna ve üstünde, yıkanmaları için çeşme vardı. Burada,
her iki kilisede varlığından söz edilen Meryem’in resminden başka bir resim vardı. Aslında, bu resmin
üzeri aynı kurnada korunan mermerden yapılmış Meryem eli gibi gümüş kaplamalıydı.
[139] Diğer birçok tıpkıbasımlarında bahsedilen bu el, birtakım miraslar arasına dâhildir. İstanbul’daki Havariyun Kilisesi’nde, bir mermer parçası gösterilirdi ki bunun üzerinde Havari Petros’un
ayak izi, sanki balmumu üzerine basılmış gibi görünürdü. Diğer bir manastırda da ziyarete gelen hacılara Havari Palos’un ayak izleri bulunan bir taş gösterilirdi.
Hristiyan azizlerinin hatıralarını zihinlerde yaşatmak isteği ve Allah korkusu bunların taş, mermer
veya tuğla üzerinde ayak veya ellerinin izlerini temsil ettirmekte tereddüt edilmezdi. Hz. Mesih’in yüzünün şekli ve çizgiler, zamanla sertleşmiş bir çamur üzerinde korunmuş bir şey değil miydi?211
Vaftiz kurnasının yanında, St. Photeinos adıyla ayrıca bir ek vardı ki burada Meryem’in mermerden
yapılmış bir resmi belirtiliyor.212
[140] Bu resim, kabartma bir resim veya bir heykeldi. Kutsal su, bu resim veya heykelin ellerinden
akardı. Bu resimle beraber, Hz. Meryem’in çeşitli şekil ve görünümde daha birçok resmi vardı. Blacher-

Sekizinci asrın ortasında Beşinci Kostantin Kopronimos (741–775) Chriso Triclinus’un yakınında, Fener’in
Meryem Ana adıyla bilinen mabedi yaptırmıştı. Bu mabet yavaş yavaş Büyük Saray’ın en zengin ve en saygı gören
mabedinden biri olmuştu.
Onuncu asırda, bu kilisede kıymeti bilinmeyen bir miras vardı: Makedonya imparatorluk sülalesi, fethettikleri
ülkelerde buldukları kutsal mirasları buraya koydular. 994 yılında Romanos Lakapenos’un mucizevî kudretiyle,
menşe itibariyle bütün Hristiyanlık âlemince meşhur olan ve nice zamandan beri Ayasluk’ta korunan “Hazret-i
Meryem’in yüzünün insan eliyle yapılmamış resmini” yerinden kaldırdı. Muhteşem bir törenle İstanbul’a getirerek
Fener Kilisesi’ne koydu.
Nikiphoros Phokas, 968’de Suriye’ye son seferinde, Ayos Ioannes ve Aptistis’in pıhtılaşmış kana bulaşmış bir
düğüm saçını ve Hz. Mesih’in insan eliyle yapılmamış resminin bulunduğu bir tuğlayı İstanbul’a getirmişti. İmparator, bu tuğlayı özel olarak altından yaptırıp kıymetli taşlarla süslettirdiği küçük bir sandık içine koyarak sarayının Meryem Ana Kilisesi’ne koydurmuştu.
Diğer bir rivayete göre de Jean Tzimises de 974 yılında Halep seferinden dönerken İstanbul’a bazı kutsal miraslar da getirmişti. Sarayın “Chalke” denilen dairesindeki Mesih Kilisesi’ne Hz. İsa’nın ayakkabılarını sandalletlerini)
ve Beryte’in resimlerini koydurduğu gibi, St. Jean Baptiste’nin saçlarını da sarayın Meryem Ana Kilisesi’ne koydurmuştu. Büyük Saray’dan bahsederken buradaki mirasları tek tek inceleyeceğiz.
212 Burada söz konusu olan, büyük ihtimalle vaftiz kurnasının civarında küçük bir kilise olacak. Burası kubbeli
ayrıca bir binaydı. Bazı Hristiyan azizlerinin hayat hikâyelerinden söz edip İstanbul’da yayımlanan bir takvimin 24
Mayıs tarihli nüshasında Samiriyeli Ste. Photine adında bir fedakâr Hristiyanın ismi geçiyor. Gerçekten, Novgorotlu Antuan, Blacherna Kilisesi yakınlarında Samiriyeli Ste. Photine’in kemik kalıntılarının korunduğu bir Ste. Photine Kilisesi’nden söz ediyor. Bu mazlum Hristiyan, İstanbul tarafından tanınıp 27 Mart’ta adına yortu yapılır. İsmi
geçen takvimin 20 Ağustos baskısında da Blacherna Kapısı dışında mağdur ve mazlum Photine’nin bir kilisesinden
söz ediliyor. Kitabü’l-Merasim’de bu kilisenin hangisi olduğunu belirlemek zordur.
İstanbul’un eski durumu hakkında bir eser yayımlayan Kodakov, (Petrograd, 1915, 60, 109) Ste. Photine’nin vaftizhane olduğuna karar veriyor. Oradaki resmin de çeşme üzerindeki resim olduğunu söylüyor. Fakat gümüşten
yapılmış olan bu resmin, kurnanın önündeki çeşmenin üzerindeydi. Photine’deki resim ise, gümüşten yapılmayıp
mermerden yapılmıştı. Kitabü’l-Merasim’in metninden burada ayrı bir binadan söz edilir gibi ise de bunun vaftizhane binası olduğuna kesin bir şekilde karar verilemez.
211
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na kutsal odasını oluşturan yapılar zincirinin her tarafında Meryem’in, şefaat ve yardım istemek için
gelenlere, şefkat ve merhamet ellerini uzatmış bir şekilde resmi görülürdü.
Joseph,213 Meryem’in elbisesinin Blacherna’ya konulmasına dair dokuzuncu asırda, bir kanunname
yazmıştı. Orada, Blacherna’nın kutsal odası ve hastalar için ücretsiz bir sağlık kurumu olarak gösteriliyor. “Mophorion” dedikleri her derde şifa veren bir kaynaktır. Orada Meryem’in kutsal eşyalarını bulunduran küçük sandık; sıkıntı ve kederle dolu gelen kalpleri sakinleştiren ve aydınlatan, hastalıkların
meydana getirdiği sıkıntıları ortadan kaldıran manevi bir nurdu.214 Ayrıca Meryem’in gömleği “kötü
alışkanlıklardan” koruyan gerçek bir set ve sağlam bir kale gibiydi.

Blacherna Ayazması’nın şimdiki durumu:
Bizans tarihinde büyük bir mukaddes şöhreti olan Blacherna Ayazması’nın Bizanslılardan kalma
küçük bir bina olduğunu söylemiştik. Latinler İstanbul’u ele geçirdikleri zaman eskiden var olan kiliseyi
Latin Kilisesi’ne çevirmişlerdi. Yukarıca ayrıntılı olarak belirtildiği gibi bazı dinîi merasim burada yapılıyordu. Bir zamanlar İkdam Gazetesin’de dizi olarak yayımlanan Almancadan tercüme edilmiş Hintli
prens yahut Bizans’ın Sukutu adlı eserde, bu kiliseden bahsediliyor. Osmanlı gemileriyle Bizans gemileri arasında meydana gelen bir deniz savaşında sözde, Hz. Meryem yardıma geldiği için gayet şiddetli
bir rüzgâr çıkmış ve Türk gemilerinin hepsini batırmış ve kurtulabilen mürettebat, sonradan Blacherna
Kilisesi’nde vaftiz edilerek Hristiyanlaştırılmış. İstanbul’u her tehlikeden kurtaran, bu kilisede resmi
bulunan Meryem’miş…
Blacherna Kilisesi yanmıştır. Hâlâ ziyaret edilen ayazmaya bir iki ayak mermer basamakla inilir.
Yaklaşık olarak iki metre genişliğinde kâgir kemerli bir koridoru vardı.
Ayazma suyu bu kemerin kırk elli adım içerisinde bir mermer taşın deliklerinden çıkıyor. Bu su, Eğrikapı taraflarından sızarak gelmektedir. Kârgir girişin önünde bir ayak üzerine oturtulmuş beyaz [141]
bir mermer kurnadan maşrapalarla su alınıp içilir. Ayazmanın karşısında basık tavanlı küçük bir kilise
de vardır. Eskiden, ünü her tarafa yayılan kilisenin yeri burasıdır. Sonra kapısının sol tarafındaki duvar
ve kemer harabeleri eski Meryem Ana Kilisesi’ne ait kalıntılardandır.

Josephi Hymnographi Depositio vestio in Blachernis. Epigramatum. AnthologiaPalatina, ed Dübner, T. 1, 1
Paris, 1864, p. 15.
214 Halkın hürmetine, kabulüne mazhar olmuş inanışların dikkate değer olduğu açıktır. Hatta H. 1339 yılında İstanbul’a gelmiş olan Fransız tanınmış yazarlarından Mösyö Claude Pharer, Dürülfünun konferans salonunda verdiği bir konferansta “Batıl inançların bile, aslında saygıya lâyık olduğunu” söylemişti.
213
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Blachernaların Meryem tipi (İstanbul Eski Eserler Müzesi’nde
360 numaralı defterde kayıtlı kurşundan mühür)
Bahsedilen mermer kurnanın önünde ve duvarda normal büyüklükte fakat yarım şekilde, Hz. Meryemin bir resmi vardır. Sol elinde, oğlu Mesih görülüyor. Bu resim çok eskidir. Önünde mermer ayak
üzerine çifte başlı bir kartal kuşu resmi vardır.
Bizans tarihçilerinin anlattıkları Meryem’in resmi bu olsa gerek… Çünkü işçiliği ve yapılış şekli çok
eskidir. Bu resmi birkaç sene önce civarda olan diğer bir Rum kilisesine taşımışlar. Bununla beraber
Blacherna Kilisesi’nin özel gününde, onu geçici olarak buraya getirip halka gösteriyorlar.

Hâlen bakımlı bir hâlde bulunan ve Hristiyanlar tarafından ziyaret edilen Blacherna Ayazması’nda korunan bazı eserler:
-Gregorios’un (Episkopos Agragandinon) kafa tası.
-Dünyayı terk eden Ayos Theodosios’un (Her şeyi yemeye izinliydi) çene kemiği)
- Ayos Kharalambos’un kemikleri
-Osise Egiseni’nin kaburga kemikleri
-Ayos Pantaleimon’un kemiği
Bu miraslar, uzunca bir camekân içinde korunup her birinin yanında sahiplerinin resimleri asılıdır.
Her birini tek tek inceledim.

[142] SARAYIN ÇEVRESİ
İmparator Kostantin, yeni başkentini büyüklük ve ihtişam bakımından eski Roma’ya benzer bir duruma getirmek istediğinden, önce Septime-Severe’nin kurduğu (196) Hipodrumu (At Meydanı’nı) birta-
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kım sanat eserleriyle süslemeye başladı. Orada “Chathisma”215 denilen imparatorluk mahfilini yaptırdı.
At Meydanı’nın şimdiki hâli, onun uzunluğunu en güzel gösteren iki dikili taşla, kıvrımlı sütun, o geniş
meydanın eski şeklini korumaktadır. Marmara Denizi’ne bakan tarafta Pierre Gilles’in zamanında olduğu gibi, tuğla kemerli, yüksek duvarlar halen durmaktadır ki, Sultanahmed Camii’nin adalara bakan
cephesi önündeki setten Marmara Denizi ve Çatladıkapı sahiline yakın yerde Küçük Ayasofya dediğimiz, eski Sergius-Bacchus Kilisesi çok güzel görünüyor. Kabasakal Yangını’ndan sonra, eski imparatorluk sarayının temelleri, bu sarayı tutan kalın tuğla kemerli istinad duvarları, daireler ve eklentilerinden
olan birtakım mağaralar, dehlizler tamamıyla ortaya çıkmıştır. Bu yıkıntıları iyice görebilmek için Kabasakal’ın aşağı tarafında, Bayram Fırını, Cankurtaran semtlerinde, Akbıyık Hamamı Caddesi’nde durup
sağa, yukarıya doğru bakmak yeterlidir.
Bizans Büyük Sarayı’nın darmadağın kalıntıları üzerinde eski insanlar, iyice incelemelerde bulunmuşlar, yine onların anlattıklarını temel alarak gerçekten oldukça doğru planlar ve krokiler düzenlemişlerdir.
Bu saraya dair daha önce inceleme yapanlardan Velisarius’un, özel kâtibi Filistinli Prokopius’un
(562), vakanüvis Pascal’ın, Theophanis’in, Pierre Gille’nin verdikleri bilgiler çok değerlidir. Bu bilgiler,
sonraki araştırmacılar için araştırmalarına bir rehber, bir anahtar olmuştur.
Bu temel bilgilerden yararlanarak Labart (1861), Jean Ebersolt (1910), İstanbul’un Büyük Sarayı
hakkında önemli eserler yayımlayabilmişlerdir. Ben de bu iki âlimin incelemelerinden yararlandım.
Kostantin, bir vakitler dillere destan olan sarayını At Meydanı dediğimiz Hipodrom yakınlarında
yaptırdı. Sarayla, imparatorluk mahfili arasında bir geçit vardı. İmparator orada tahta oturarak At Meydanı’nda yapılan at ve araba yarışlarını seyrederdi.
İmparatorluk tahtının konulduğu dairenin yanında pek çok salon ve divanhane vardı. Bunlardan biri “Triclinus” dedikleri, imparatorun yemek yediği ve bazen ziyafetler verdiği bir büyük daire [143] ile
meydandaki at yarışlarının yapılacağı zamanı beklerken oturduğu ve resmî elbisesini giyindiği bir
odaydı. Bu oda ile bu büyük salon arasında küçük bir salon da vardı ki, bekleme odasından büyük salona buradan geçilirdi:
At Meydanı’nın yakınında, Ayasofya Mabedi’nin yan taraflarının birinde “Augusteon” denilen bir
meydan vardı. Şimdi Ayasofya Meydanı dediğimiz bu yere, İmparator Kostantin, annesi Augusta Helene’in bir heykelini diktirmişti.
532 yılında çıkan ve büyük bir yangına sebep olan meşhur Nika İhtilali’nin216 ardından İmparator
Jüstinien, Ayasofya’yı şimdiki şekli ve durumuyla tekrar yaptırdıktan sonra bu meydanın zeminini
mermerlerle döşetti ve ortasına da at üzerinde kendi heykelini diktirdi. Bu heykelin kaidesini gözleriyle
görmüş olan ve Augusteon Meydanı’nın Ayasofya Mabedi’nin güneyine doğru uzanan şimdiki Ayasofya Meydanı olduğunu ilk defa olarak bildiren ve belirleyen Pierre Gilles’dir. Pek çok tarihçi de şimdiki
Ayasofya Meydanı’nın eski Augusteon Meydanı olduğunu doğrulamışlarsa da, Paspati her türlü açıklı-

Sultanahmed Meydanı’ndaki Alman Çeşmesi, imparatorluk mahfilinin buluduğu yerdedir.
Victorias denilen grupların sebep olduğu ve başlattığı korkunç yangın, Theodosius tarafından yaptırılan
Ayasofya’yı ve Forum Augusteon’un revaklarını da yakmıştı. Labart, İstanbul’un İmparatorluk Sarayı, s. 17.
215
216
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ğa rağmen, bu meydanı, Hipodrum’un doğu tarafında olarak gösteriyor. Onun bu görüşüne göre, İmparatorluk Sarayı’nın yeniden tarif edilmesi hakkındaki bildirileri ve anlatımı da doğal olarak hatadan ve
yanlıştan kurtulamamıştır.217
Sütunlarla çevrili ve süslenmiş olan bu meydan, Prokopius’a göre iİmparatorluk Sarayı ve A’yan
Dairesi önüne doğru da uzanırdı. A’yan Dairesi, (şimdiki Adliye binası) bu meydanın doğu tarafını kaplardı. Büyük Kostantin tarafından yapılan bu Bazilik’in (A’yan Dairesi) sonunda mihrap gibi bir çıkıntı
(abside), bunun önünde de bir revak vardı. Tarihçi Pascal’ın tarif ettiğine göre bu revak birtakım heykellerle süslüydü.218
Pascal’ın açıklamalarından anlaşıldığına göre, 532 yılındaki yangından sonra Justinien, bu çıkıntılı
kısmı, beyaz mermerden altı sütunlu bir revak üzerine oturtulmuş kubbeli olarak tekrar yaptırmış ve
yukarı tarafını aynı renkte mermerle ve heykellerle süslettirmişti.
Batı tarafında, Augusteon Meydanı’na geçilmek için kapılar vardı. “Mese” dedikleri ve ta Yedikule’deki [144] yaldızlı kapıdan başlayarak şehri baştanbaşa katederek şehrin meydanlarını Augusteon
Meydanı’na bağlayan Divanyolu gelir. Bu cadde, Ayasofya ve imparatorluk sarayı yakınlarında sona
ererdi. Etrafı revaklarla çevrili olan bu Divanyolu sarayın girişinden Forum Kostantin dediğimiz Çemberlitaş’a kadar uzanırdı. Forum Kostantin’in bulunduğu yer şimdi gördüğümüz Kostantin sütunundan
belli olduğu üzere, Çemberlitaş Meydanı’dır.
İmparatorlar, herhangi bir seferden döndüklerinde bu yolu takip ederlerdi. Nikiphoros Phokas, İstanbul’a zafer kazanarak girdiğinde Yaldızlı Kapı’dan itibaren Forum Kostantin’e kadar bu yolu takip
etmiş ve buradan Ayasofya’ya gelmişti. Birinci Basile de Yıldızlı Kapa’dan girerek sarayın girişi olan
Chalke’ye kadar bu Divanyolu’nu takip ettiği gibi, Justinien de aynı yoldan geçmiştir.
Augusteon civarında, imparatorların heykelleriyle süslü “Million” denilen bir abide vardı. Bu binanın kubbesine, Hz. İsa’nın yalnız beşerî iradesine inanan İmparator Philippikos, kendisi ve Patrik Sergius ayakta durur şekilde ve etrafında ruhani meclisin beş üyesi olduğu hâlde, büyük boy resmini yaptırmıştı.
Sarayın cephesi, şimdiki zamanın muhteşem binaları gibi tek parça olmayıp birçok daireler ve eklentilerinin bir araya gelmesinden meydana gelmişti. Bu daireler şu isimlerle anılırdı:
Triclinium: Yemek ve ziyafet odası
Cubiculum:
Cotion: Yatak odası
Diabatica: Mabeyn dairesi
Phiale: Ortası havuzlu, şadırvanlı avlu

217
218

Labart, Saray, s. 33.
Pascal, s. 258-529.
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İmparator, yaptırdığı bu resimle, altıncı ruhban meclisini (67681) tanımamış oluyor. Çünkü bu altıncı ruhban meclisi, Hz. İsanın daha önce belirtilen ‘insan olma’ özelliğini kabul etmiyordu. Fakat sonradan bu altıncı konsil de öteki beş konsile katılmıştı.
Kiliselerdeki resimlerin şiddetle aleyhinde bulunan put kırıcı Beşinci Kostantin Kopronimos, irfan
seviyesi henüz olgunlaşmamış acemi insanlarla yabancıların gözünde Ortodoks mezhebinin buhranını
ve dağılmasını gösteren bu resmi daha sonra oradan kazıyıp kaldırdı.
[145] Million denilen bina asıl Augusteon Meydanı’nda değil, batı tarafında, Divanyolu’nun başandaydı.219
Eski eserlerin incelenmesinden anlaşıldığına göre, Zeuxippe Hamamları Forum Augusteon’un dışında ve bu meydanın batı tarafında olan sarayın bitişiğinde bulunan ve Forum’a bakan “Numera” denilen daireye bitişikti. Dini alaylarda imparator, saraya dönerken Augusteon’a ve sarayın Chalke220 denilen girişine gelmeden Million’dan geçerdi. Ayasofya’nın son cemaat yerinden (nathex) çıkan221 hükümdarlık alayı Forum Kostantin’e gitmek isterse, Mese222 denilen Divanyolu’na geçmek için mutlaka Million’dan geçerdi. Million ile sarayın girişi olan Chalke arasında Zeuxippe Hamamları vardı. İmparator,
Forum Kostantin’den saraya gelirken bazen burada dururdu. Septime Severe tarafından yaptırılan (193–
211) ve daha sonra Büyük Kostantin tarafından sütunlarla, güzel mermerler ve değerli heykellerle süslenen bu hamam, 532 yılında meşhur Nika İhtilali’nde yanmış ve ardından İmparator Justinien tarafından
tekrar yaptırılmıştı. Bu hamam Hipodrum’un yakınında ve sarayın girişi civarındaydı. Gerçekten, Nika
İhtilali’nde çıkan yangın Zeuxippe Hamamları ile beraber sarayın dehlizlerini de yakmıştı. Zeuxippe
Hamamları Hipodrum’a bitişik değildi. Aralarında bir ev vardı.223 [146] Vakanüvis Pascal, s. 529–530,
Pierre Gilles, İstanbul’un Topoğrafyası, s. 79, Du Cange, Hristiyan İstanbul, Birinci Kitap: s. 91.

219 Millier, eski Bizans şehrinin kapası durumundaydı. Mortdmann’ın belirlediğine göre Millier’i Ayasofya’nın
batısında ve Zeuxippe Hamamları’nın kuzeyinde Divanyolu’nun birleştiği yerde aramak gerekir. Bu duruma göre,
kapının olduğu yeri Sultanahmed’de eski Millet Bahçesi’yle, Ayasofya Camii arasında daha doğrusu taramvayın
yukarıya kıvrıldığı köşede aramak gerekiyor
Gerçekten, 1926 yılı Mart ayı içinde, Soğukçeşme Yokuşu’ndan yukarı doğru bir şirket tarafından kanalizasyon
kazılırken tramvayın kıvrıldığı köşede Tütüncü Acem’in dükkânı hizasında gayet sağlam temeller, oymalı büyük
mermerler, sağlam tuğlalar çıktığını gördüm. Şüpheden uzaktır ki oymalı, oluklu mermerler, Millier’in ya temel
taşları yahut sütunların kornişleriydi. Eskilerin, Millier’in yeri hakkındaki tahminleri bu şekilde doğrulanmış oluyor.
220 Sarayın Chalke denilen kapısı, Ayasofya Hamamı’nın bulunduğu yerdeydi.
221 İmparatorlar, Ayasofya’nın tramvay yoluna bakan kapılardan, ortadaki kapılardan çıkardı. Ayasofya’nın buradaki avlusu vaktiyle çok genişti ve tramvay yoluna belki daha geriye doğru uzanaırdı.
1926 yılında kanalizasyon kazılırken Şifalar Çeşmesi’nin karşısında Tüccarlardan Ubûd Efendi’nin konağı
önünde halis Horasan harcı ve tuğla ile örülmüş sağlam temeller ve bu temeller arasında meşeden hatıllar, büyük
lofça çivileri çıktı. Bin küsur yılın kalıntıları olan bu kalıntılar Ayasofya avlusu’nun temelleriydi. Hatıllar üzerinde
Horasan ve kireç bulaşığı hâlâ duruyor. Bu kalıntıların çıktığı zemin rutubetten uzak olduğu için hatıllar çürümemiş, sanki bugün duvar arasına konulmuş gibi sağlam çıkmıştır. Bu kalıntılar yanımda saklıdır.
222 Labart ‘Saray’ başlıklı eserinde Million’u Augusteon Meydanı’nın ortasında gösteriyor ki, bunda hata ediyor.
(levha: 2, numara: 3).
223 Hz. İsa’nın göğe yükseliş yortusunda, İimparator Million’u geçtikten sonra oradan Chalke yoluyla saraya
girmişti. Büyük paskalyayı takibeden pazartesi günü yapılan alayda da imparator, bu yolla saraya girmişti. Her iki
tarafta imparator, Forum Kostantin’den gelirken Million’dan geçmişti. Fakat Hz. İsa’nın göğe yükseliş yortusu
münasebetiyle, Achilleus, Million ile Chalke arasında belirtilmiş. Hâlbuki Büyük paskalyayı takip eden pazartesi

~ 127 ~

− İstanbul ve Boğaziçi −

Million ile Chalke arasında Achilleus’a rastlanırdı ki bunun da yanında büyük bir kapı vardı. Achilleus’un, Zeuxippe Hamamı’nın civarında diğer bir hamam olması ihtimalı vardır. Konu edilen büyük
kapının, batı tarafında bulunan Augusteon Meydanı’na açılan kapılardan biri olduğu şüphesizdir.
Sarayın girişinden Hipodrum’a geçmek için gidilen yoldan birine, Achilleus adı verilmişti. Aslında
İmparator Theophilos, muhteşem alayı ile saraya dönerken Achilleus yollarını takip ve Zeuxippe Hamamları önünden geçerek Chalke’den Hipodrum’a gitmişti. Burada söz edilen geçiş yolları Augusteon
Meydanı’nın etrafını süsleyen sütunlu yerlerden biri olduğuna şüphe yoktur.
Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre, Augusteon’un kuzeyinde, Hipodrum’un civarındaki Zeuxippe Hamamları yanında bir çeşit zafer takı olan Million vardı. Divanyolu’ndan meydana geçmek için
bunun kemerleri altından geçmek gerekirdi. Hipodrom yakınında ve deniz tarafına doğru yapılmış olan
imparatorluk ikametgâhının Augusteon’un güney tarafında bir kapısı görülürdü. Bu tarafta Hipodrom
dediğimiz At Meydanı’nın boyunca, meydan ile aynı seviyede düz araziyi kısmen, Sultanahmed Camii
ve geniş avlusu kaplamaktadır. Sultanahmed Camii’nin yapımı sırasında (H. 1062, M. 1610), vaktiyle
sarayın en eski kısmının yapıldığı [147] arazinin tesviyesine mecbur olunmuş, Kabasakal’a, Bol Sokak’a224 parelel areste dediğimiz iki tarafı kemerli çarşı işte o vakit yapılmıştır.
Pierre Gilles burayı ziyaret ettiği zaman, cami’nin doğu tarafı denize doğru hafif bir eğim ile uzanırmış. Sarayın genişletilme işi işte, bundan dolayı yapılmış ve çeşitli zamanlarda, bu tarafta bahçeler
ortasında birtakım yeni binalar yapılmıştır. İmparatorluk Sarayı’nın bulunduğu yer fevkalade bir güzellik ve ihtişam gösterir. Bir taraftan denize, Keşiş Dağı’na ve Marmara’nın mavi dalgalarına gömülmüş
adalara doğru uzanan manzara gerçekten şahanedir. Haliç tarafındaki manzara da başka bir zevk ve

günü töreninde Zeuxippe belirtilmiştir. Burada aynı yerden bahsedildiği büyük bir ihtimaldir. İmparator büyük
kapı yakınındaki Achilleus‘dan da geçerdi. İsa’nın doğumunda ise, Chalke’den Ayasofya’nın Horologion dedikleri
yere gelirdi. Achilleus’un bir hamam olduğu rivayet ediliyor. Achilleus’un bir hamamı Zeuxippe Hamamları’nın
yakınında değil Strategion’da gösteriliyor. Strategion, Babıâli’nin bulunduğu yerdeydi. Achilleus’un bir başka hamamı daha olduğu belirtiliyorsa da yeri gösterilmiyor. Bunun bir heykel olduğu da rivayet ediliyor. Gerçekten,
Zeuxippe Hamamı’nın etrafında çeşitli heykeller vardı. Zeuxippe Hamamları yakınında, küçük bir hamamdan söz
ediliyor ki Kitabü’l- Merasim’de belirtilen Achilleus Hamamı olsa gerektir. Yukarıda belirtilen Achilleus yakınındaki büyük kapının Nicolas Mesaritis’in eserinde konu edilen Augusteon’un batı tarafındaki kapılardan biri olduğuna şüphe yoktur. (Ebertsolt, İstanbul’un Büyük Sarayı, s. 17, haşiye: 2)
224 Kabasakal’da, Bol Sokak’ta Darüssaade Ağası Mustafa Ağa’nın eski Türk mimarî tarzında bir sıra taş, bir sıra
tuğla örmeli iki katlı bir okulu ve altında bir çaşmesi vardır. Okul Kabasakal Yangını’nda yandı. Çeşmenin suyu
yaz kış akar. Kitabesi şöyledir:
Hazret-i Ağa-yı Dâru’s-saltanat
Ya’ni Muslu Ağa ol ferhunde zât
Bende-i cûd ve sehâsı hâs ve âm
Garka-i bahr-i atâsı kâinât
Çeşme bünyâd eyledi Allah içün
Tâzelendi çâr-rükn ü şeş cihât
Hayr-i cârîdir olan bî-hisâb
Yevm-i u’kbâ bâis-i fevz-i necât
Devletinde Nâliyâ tarihdir
Geldi aktı çeşmeye ayn-ı hayât 1077
(Ali İskender Teberdâr-ı Hâssa)
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güzellik uyandırır. Meltem rüzgârıyla veya Boğaz’ın hafif ve serin rüzgârıyla her an taze hayat yaşayan,
imparatorluk sarayı setlerinde, imparatorlar, dünyanın iki [148] kıtasından, çeşitli malları başkente taşıyan ve ulaştıran gemilerin gidiş gelişlerini gururlu bir şekilde seyrederek zevk alırlardı…

Septime Severe

AYASOFYA MEYDANI
(FORUM AUGUSTEON)
Forum Augusteon dinilen meydan, Ayasofya’nın güney duvarıyla, sarayın kuzey duvarına ilave
edilmiş binalar arasında, kuzeyden güneye doğru uzanırdı. Bu durum belirlendikten sonra doğu ve batı
taraflarının belirlenmesi durumu kalır. Meydanın doğu tarafında meydana açılan Monothyros denilen
tek kanatlı bir kapısı bulunan sarayın suru, Â’yân Dairesi ve sonunda Bakırcıların Meryem Ana kilisesi225 vardı.

225 St. Marie Chalcopratiana: Labart bu kiliseyi şimdiki adliye dairesinin ön taraflarında, Ayasofya Camii avlusunda, Eğri Fatihi Sultan Üçüncü Mehmed ile İkinci Selim Türbeleri’nin bulunduğu yerde gösteriyor. Bazı yazarlar
ise, Soğuk Çeşme Yokuşu’nun alt başında, Zeynep Sultan Camii ile üst tarafında Lala Hayreddin Camii’nin bulunduğu yerde tahmin ediyorlar.
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Kostantin ve Annesi Helene
İmparator, Ayasofyan’nın yukarı katlarının doğu ucundan (Cate chumenes), sarayına ahşap bir
merdiven vasıtasıyla geçerdi. Ayasofyan’ın yan taraflarındaki katlara gerek zemin katındakilere ve gerek birinci katta bulunanlara Catehumenus derlerdi. İmparatorların geçtiği kat güney tarafındaki katlardır.
Deniz tarafından, Bakırcılar’daki Meryem Ana Kilisesi’nden de Ayasofya Meydanı’na yine bu merdiven vasıtasıyla geçilirdi. Bu duruma göre Augusteon Meydanı, doğu tarafında Ayasofya’nın binasından ileri geçemezdi. Hatta bu meydan Ayasofya’nın tamamıyla ucuna da varmaması gerekirdi. Eğer
böyle olmuş olsaydı, Forum’a bakan sarayın kuzey surunun, Triclinium dedikleri binanın bütün cephesince uzanmış olması gerekirdi. Hâlbuki bu Triclinium’un kapılarından biri, Magnaura Sarayı’nın büyük
Triclinium’un (Atrium) kapısına karşıydı. [149] Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Forum’un doğu
sınırı bir çizgi ile belirlenmiş olur ki, bu çizginin başlangıç noktası, Ayasofya’ya katılan binaların doğu
ucundan on metre kadar uzaklıkta bulunur.
Augusteon’un batı sınırı ise, bu taraftaki sınırıyla belirtilmiştir ki, bu sınır bura yapılmış “Numera”
denilen daireye kadar dayanırdı. Numera dedikleri daire Forum’a bakan ve Zeuxippe Hamamları’na
bitişikti. Fakat bu hamamlar Forum’un sınırları dışındaydı. Gerçekten imapator, Chalke denilen kapıdan
çıkıp Forum’a geçerken, halk Numeraların önüne dizilirlerdi. Hipodrom’a gitmek üzere, Forum’un güneybatısı kapısından, çıkar çıkmaz Zeuxippe Hamamları’na rastlanırdı. Numeralar, Forum’un içinde,
Zeuxippe Hamamı ise, onun dışıda bulunduğundan, Augusteon’nu batı tarafından sınırlayan çizginin
başlangıç noktası bu iki bina arasındadır.
Bazı eski eserlerin incelenmesinden anlaşıldığı üzere Augusteon Meydanı, kuzeyden güneye yüz
kırk; dogudan batıya yüz yetmiş metre genişliğindeydi. Bu ölçüye göre, meydan aslında sahib olduğu
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öneme uygun bir genişlik ve büyüklükte değildi. Bir bakıma dardı. Bununla beraber, Ayasofya ile Marmara yani Ahırkapı sahili arasındaki alanın oldukça dar olduğu ve Augusteon’un şehrin genel bir meydanından çok Ayasofya ile imparatorluk sarayına ait korunaklı ve geniş bir avlu bulunduğu dikkate
alınmalıdır. Augusteon’un kuzeyden güneye doğru uzanan yüz kırk metrelik küçük cepheleriyle Paris’deki Vendome Meydanı’nın genişliği karşılaştırılırsa, Augusteon Meydanı’nın daha geniş olduğu
anlaşılır. Meydanın dört köşe kare şeklinde olup olmadığı incelenmeye muhtaçtır. Acaba Justinien’nin
çağdaşları meydana bu şekli mi vermişler? Bazı yazarlar meydanın daire şeklinde olduğunu iddia ediyorlar. Eski yazarlardan Codinos, İstanbul’un [150] binalarından226 söz eden eserinde, meydanın daire
şeklinde olduğu haberini kabul etmiyor ve yazarların bunda yanıldıklarını söylüyor.
Yazarlar, Zosimos’un yazılarına dayanarak Augusteon’un şekli hakkında görüşlerini bildirmişlerdi.
Hâlbuki Zosimos’un anlattıkları ve bildirdiklerinin bugün Çemberlitaş dediğimiz Forum Kostantin’e ait
olduğu anlaşılmıştır ki Ayasofya Meydanı’ndan çok uzakta bir meydandır. Augusteon Meydanı’nın
etrafındaki revakları başlangıçta Büyük Kostantin yaptırmıştı. Fakat Justinien zamanında meşhur Nika
İhtilali’nde bu revaklar yıkılıp yok olduğundan ihtilalden sonra Justinien Meydanı genişletmiş ve tekrar
yaptırmıştı. O zaman revaklar, meydanın dört tarafını süslemek üzere çifte sütunlar üzerine oturtulmuştu. Birçok yazarın eserlerinde belirtildiği üzere meydan çeşitli kıymetli heykellerle donatılmıştı. Bu heykellerin çeşitli devirlerde, meydanın harap oluşuna kadar ayakta kalanlardan en önemlilerinin belirtilmesiyle yetindik. Fakat bunları belirtmeden önce, dikilmiş ve yok edilmiş olduğundan meydanın ortasında bulunmuş olan Milliaire’den bahsetmeyi uygun gördük:
Milliaire dedikleri, Roma şehrinde; İmparator August tarafından şehrin ortasına dikilen bir sütundan ibarettir. Bu sütun başlangıç noktasıydı. Devletin bütün büyük yollarının uzaklığı buradan başlayarak ölçülürdü. İstanbul’da ise, Milliere, dört tarafı kemerli bir çeşit zafer takı şeklinde bir abideydi. Sanki
Sultanahmed Meydanı’ndaki Alman Çeşmesi tarzında, fakat dört cepheliydi.227

Codin, De Oedificüs, Paris, p. 39.
1926 yılında İstanbul suyollarının bir şirket tarafından yapılması münasebetiyle Soğuk Çeşme Yokuşu kazılırken Zeynep Sultan Camii ile Sakalar Çeşmesi arasındaki alanda, üç metre derinliğinde Ayasofya Mabedi’nin eski
dış avlusunun taş ve koyu kırmızı tuğla ile örülmüş sağlam temelleri çıkmıştır. Ayrıca, tramvay hattının Divanyolu’na döndüğü köşede (Tütüncü Acem’in köşedeki dükkânı) kalın beyaz mermerler, bir metre kalınlığında koyu
kırmızıya yakın renkte köfeki taşlardan oluşan bina temelleri çıktı. Bu kalıntıların işaretiyle de, Forum Augusteon’un ortasında yapılmış olduğu eski eserlerde geçen Milliere’nin temelleri olduğuna şüphe etmem. Çünkü Forum Augusteon denilen Ayasofya Meydanı şimdikinden çok geniş, Divanyolu’nda bulunan Firuzağa Camii ve
karşısında yapılmış Cevri Usta Okulu hizalarına doğru uzanırdı. İşte bizzat gördüğüm ve incelediğim bu temeller
o meydanın ortasında yapılan Milliere’e ait temeller olduğuna kanaat getirdim.
226
227
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Büyük Kostantin ile Annesi Heleni (Madalyon)
[151] Anonim’in tarifine göre, Büyük Kostantin ile annesi Helene’nin228, ortalarında bir haç bulunan
heykeli Milliere’in kubbesi altındaymış. Codinos da Anonim’in söylediklerini doğrulayarak adı geçenin
heykelleri o yerde bulunduğu, Sedronos da Kostantin ile annesi Helene’nin heykellerinin bulunduğu
kemerlerin doğuya dönük olduğunu bildiriyor. Bu yazarlar Milliere’yi anlatırken yalnız bir kemerden
söz ediyorlar. Fakat Nicetas, genç İmparator İkinci Alexios askerleriyle Kayser Ioannes Cesar’ın askerleri
arasında meydana gelen savaştan söz eden yazılarında diyor ki: “Alexios’un askerleri, düşmanlarını
Millier’den uzaklaştırdıktan sonra, bayraklarını kemerleri içine diktiler.” Yazarın bu cümlelerde çoğul
kipi kullanmasından anlaşılıyor ki, Millier’in birçok kemeri vardı. Millier’in doğu tarafında bir kemeri
bulunduğu kabul edilirse, batı tarafında da diğer bir kemer bulunması gerekir.

Kostantin ile annesinin bu şekilde Fener’de Defterdar Yokuşu’nda eski bir Bizans kilisesi olan Kanlı Kilise’de
Bizans devrinden kalma yağlı boya resimlerini gördüm.
228
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Büyük Kostantin
Bundan başka, Kitabü’l- Merasim’de, Millier’den bahsediliyor ve diniliyor ki: “Millier, birçok kimsenin toplanabilecekleri kemerleri bulunmasından başka, çeşitli yönlerden içine girebilecek şekilde ötesinden berisinden delikleri de vardı…”
Bundan dolayı, büyük paskalya haftasının ikinci günü, Ayasofya’nın vaftizhanesinden229 çıkan imparator, Millier’i geçer ve Ayos Kostaninos230 özel mabedinin karşısında, üzerinde bir haç bulunan sütuna kadar Augusteon Meydanı’na ilerlerdi. Hz. İsa’nın doğumunu tebliğ yortusunda yapılan törende de
imparator aynı yoldan geçerdi. Bu münasebetle yapılması âdet olan törende, vaftizhaneden çıkan, imparator Forum’un kuzeyinde bulunmuş oluyor demektir. İmparator, Forum’da Millier’den daha aşağıda
yani güney tarafında bulunan Ayos Kostantinos Sütunu’na gitmek istediği takdirde, bu abideden geçmek için kuzeyden güneye doğru yol almak mecburiyetindeydi. Diğer durumda ise imparatorun, Millier’in etrafından karşı taraftan geçtiği görülmüştür. Yani güneyden kuzeye geçtiği görülürdü. Îd-i Hamsin (Pentecote) günü imparator, Ayasofya’ya gitmek için Chalke denilen imparatorluk ikametgâhı dehlizlerinin büyük kapısından çıkardı. Şu hâlde, kuzeye doğru yönelmek [152] üzere güneyden hareketle,
Horologion’un divanhanesine gitmek için bu taraftan Millier ile Augusteon’dan geçer ve Horoli-

229 Ayasofya Camii’nin Sebilhane Kapısı’nın sağ tarafında, Sultan İbrahim ile Mustafa’nın ve bazı şehzadelerin
defnedildikleri türbe vaktiyle vaftizhane (Baptistere) idi.
230 Chapelle de St. Constantin, Labart’ın planına göre Divanyolu’nda Cevri Usta Okulu’nun bulunduğu yerde
veya yakınında bulunmuş olacak.
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gion’dan231 İmparator Basile İstanbul’a girdiği zaman, Forum’a güney yoluyla girmiş ve Forum’daki
Meryem Ana Mescidi’nde dua ettikten sonra, meydanın ortasında Millier’e doğru ilerleyerek Horologion yoluyla Ayasofya’ya girmişti. Horologion, Forum’un kuzey tarafında bulunuyordu.
Yukarıdan beri açıklamalardan anlaşıldığı üzere belirtilen nedenlerle, imparator Millier’i güneyden
kuzeye doğru takip etmişti. Bundan dolayı, Millier’in Forum’un ortasında bulunan dört tarafı kemerli ve
her kemerin araları açık dikdörtgen şeklinde bir bina olduğu kabul ediliyor. Yazarların tariflerinden
anladığımıza göre Millier denilen bina, Ayasofya avlusundaki şadırvan veya At Meyanı’nda bulunan
Alman Çeşmesi tarzında, fakat bunlardan daha geniş bir bina olacak. Bundan başka, Kitabü’l- Merasim’de görüldüğü gibi Ayasofya’ya giderken veya kiliseden çıkıp saraya dönerken, çeşitli grupların
başkanlarının saygı gösterilerini Millier’in kubbeleri altında kabul ederdi. İmparator, Ayasofya Mabedi’ne giderken mabette bulunan devlet büyükleri bazen Millier’in içinde atlarından inerlerdi. Adı geçen
kitabın, Theophiolos’un İstanbul’a giriş şeklinden söz edilen bölümlerinde deniliyor ki: “İmparator Millier’e varınca burada devlet büyükleri atlarından indiler ve sarayın ileri gelen subayları sıralanarak hepsi
yaya olarak Mukaddes Kuyu’ya kadar imparatoru takip ettiler ve orada imparator atından indi.”
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere, Mukaddes Kuyu’yla, Horologion ve vaftizhane Millier’e oldukça yakın ve bununla beraber, Augusteon’a ulaşmak için aralarında oldukça bir mesafa vardı.
Ayasofya Meydanı’nda, Millier ile İmapatorluk Sarayı arasında başka bir bina daha vardı. Bu bina
özel bir mabet idi ve St. Jean L’Evangeliste adıyla anılıyordu. Labart’ın planına göre, bu mabet Ayasofya
Meydanı’nda, Adliye Dairesi’nin ön tarafında bulumuş olacak. Bu mabet, İmparator Phokas (602–610)
tarafından yaptırılmış ve ilk zaman Ayos Phokas adı verilmişti. Fakat Afrika Valisi Heraklius’un, donanma ile gelerek imparator gemileriyle İstanbul önündeki deniz savaşında galip gelmesi ve İmparator
Phokas’ın gemi içerisinde idamı (6 Ekim 610) üzerine imparatorluk tahtına oturmasıyla, Ayos Phokas
adı, St Jean L’Evangeliste adına değiştirilmişti. Eski yazarların eserlerinin incelenmesinden, bunlar arasında İstanbul’un antikaları hakkında on yedinci asırda yazılmış olan Anonym’in incelenmesinden açık
bir şekilde anlaşıldığına göre, bu mabet, Millier’in hemen yakınında, fakat dışında yapılmıştı.
[153] Tarihçi İmparator Yedinci Kostantin Porphirogenete de bu mabete dair bilgiler veriyor. Bu zatın ifadelerine göre, St. Jen L’Evangeliste Kilisesi, Monothyros dedikleri sarayın yakınındaymış. Bu kapıdan meydana geçilirdi. Bu kapı, A’yan Dairesi’nin yakınındaydı. İmparator Alexios ile Cesar’ın askerleri arasında, Ayasofya Meydanı’nda meydana gelen çatışmadan söz eden Nicetas da bu mabedin bulunduğu yeri kesin olarak belirliyor.
Okuyucular hatırlarlar ki, “kayser” lakabını alan Branas, askerleriyle gelip (1185) saraya saldırmıştı.
Bunlar Millier’i işkâl ettikten sonra, doğu tarafındaki revakı üzerinden imparator askerlerine ok atmışlardı. Fakat hükümet askerleri, sabah erkenden saraydan çıkmış ve bu sözü edilen kiliseyi işgal ederek
düşmanlarını Millier’den uzaklaştırarak orasını ele geçirmişlerdi.

Vaktiyle kilisenin vaftizhanesi olan türbenin kapısı önüne rastlayan yer, Horologion denilen saat kulesiydi.
Ayasofya’nın tarihinde çok önemli bir şöhreti olan Mukaddes Kuyu da burada, kütüphanenin önüne rastlar.
231
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Özetle, eski yazarların bildirdikleri ve söylediklerinden anladığımıza göre, Ayos Ioannes Mabedi
Ayasofya Meydanı’nda sarayın suru dışında ve Millier’in karşısındaydı. Çünkü imparatorun askerleri,
bu mabedin çatısı üzerinden oklar atarak düşmanlarını orayı terk etmeye mecbur etmişlerdi.
Bu küçük bina, meydanın Diippion adını alan biri tarafından yapılmıştı. Bölgenin bu isim ile şöhretli
olması ise, İmparator Phokas’ın oraya koydurmuş olduğu iki at heykelinden dolayıydı. Bandori’nin
Anonimi’nde bu şekilde geçmektedir. Bölgenin bu isimle anılması, mabedin de bizzat Diippion adıyla
ünlü olmasına sebep olmuştur.

AUGUSTEON’DAKİ ESERLER
Augusteon Meydanı’nı süsleyen heykeller arasında en önemlisi İmparator Justinien’in at üzerindeki,
tunçtan yapılmış heykeliydi.232 Çok sanatlı bir şekilde yapılmış olan bu heykel, tunç kaplamalı bir kaide
üzerinde ve beyaz mermerden yapılmış yedi basakamklı bir yüzey üzerinde, A’yan Dairesi’nin karşısında dikilmişti. Bu heykel, Labart’ın planında Ayasofya Camii’in güneye bakan kapısından (bugün camiye
girilirken, meydana bakan sanatlı bir kanadı olan kapıdır.) girerken sağında ve vaftizhanenin (Sultan
İbrahim ve Mustafa’nın mezarının olduğu türbedir) batı yönünde gösterildiğine bakılırsa avludaki Sultan Birinci Mahmud Şadırvanı’nın bulunduğu yerde bulunmuş olacak. Zaten, Mortdmann da heykeli
burada gösteriyor. Hayrete şayan bir sanat eseri olan atın yüzü batıya bakıyordu.
Bize, bu bilgileri veren eski yazarlardan Procope233, heykeli şöyle tarif ederek [154] anlatıyor: “Tunçtan yapılmış olan bu atın üzerinde imparatorun büyük bir heykeli vardır. Bu heykel de tunçtandır. Heykel, elbise bakımından hayret edilecek bir şekildeydi. Bu elbise Achilleus’un elbisesine benzerdi. Elbise
aşağıya kadar inmez, dizleri çıplaktı. Arkasındaki zırhlı giysi, kahramanların giydikleri zırh gibiydi.
Başında da bir miğfer vardı. Yüzü doğuya dönük234, sanki acemler üzerine yürümeye hazır bir vaziyetteydi. Sol elinde bir büyük küre vardı. Sağ elinde, sanki barbarlara sınırlarını geçmemek için emirler

s. 27.
Prokopios, Filistin bölgesindeki Kayseriye’de beşinci asrın sonunda doğmuş, 562 yılına doğru ölmüştür. Bu
zat meşhur Bizans generali Velisarius’un kâtibiydi. İmparator Justinien’in savaşlarına ve abidelerine dair bir eseri
ve Gizli tarih adıyla hikâyelerden oluşan bir kitabı vardı.
234 Salzenberg, Ayasofya hakkındaki büyük eserinde (tablo 9–10) (Alt Christlche Baudenkmale von Constantinople) Justinien’in heykelini, Ayasoya Mabedi’nin son cemaat yerinin önündeki avluda gösteriyorsa da bütün yazarlar, bu meşhur heykeli Augusteon’da gösteriyorlar. Fakat bunda hata ediyor. Zonaras, kitabında bu heykelden
bahsederken: “Büyük Kilise’nin önündeki avluda dikiliydi…” diyor. Fakat şurası muhakkaktır ki, Du Cange’nin
belirttiği gibi, Augusteon Ayasofya Mabedi’nin başlıca bir avlusu sayılırdı. Bütün yazarlar, Justinien’in başının
doğuya dönük olduğunda birleşiyorlar. Bu durumuyla sanki Acemleri tehdid ve onların üzerine yürümek istiyormuştu. Böyle olduğu hâlde Salzenberg, imparatorun başını batıya dönük olarak gösteriyor. Bu konudaki hatanın
Boundelmonti tarafından İstanbul’a dair yazılıp tarihçi Cinname’dan sonra, Du Cange’nin yayımladığı eserden
kaynaklandığına şüphe yoktur. O eserde şu satırlar okunuyor: “Adoccidentem cum avec situea droite dextra minatur” yani: “Boundelmonti, imparatorun heykelini görmüştü. Prokopios’dan itibaren bütün yazarların bildirdiklerine aykırı olan bu zıtlık bize o kadar garip geldi ki, Du Cange’nin bastırıp yayımlattığı Boudonelmonti’nin eserini
incelemeye mecburiyet doğdu, İmparatorluk Kütüphanesi’nde (Ancien fonds Latin, no. 4825, fe 36) korunan bu
eserin incelenmesi sonucu gördük ki, orada Du Cange’nin bastırdığı gibi, Ad. Accidentem değil Ad. Orientem kelimeleri yazılıdır.
Demek, Boundelmonti bu konuda bütün Bizans tarihçileriyle aynı görüştedir. Dizgi ve baskı hatasından ileri gelen bu hata, Salzenberg’in hata yapmasının tek sebebidir. (Labart, İstanbul’un İmparatorluk Sarayı, haşiye: s. 35.)
232
233
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veriyormuş gibi doğuya doğru uzatmıştı. İmparator Theodosius’un bu heykeli yedi bin dörtyüz libre
(Bir libre yaklaşık 150 dirhem veya 500 gram ağırlığındaydı) ağırlığında olup İmapator Justinien tarafından eritilen heykelin yerine dikilmişti. Boundelmonti diyor ki: “Heykelin kaidesinin yüksekliği yetmiş
Coudeesden (yaklaşık otuz bir metre) aşağı değildi.235 Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Pierre Gilles
İstanbul’u ziyaret ettiği zaman heykelin kaidesi duruyormuş. Fakat heykel parçalanarak dökümhaneye
gönderilmişti. O tarihte orada, bazı parçalarını görmüş: Tarif ettiğine göre, imparatoru temsil eden vücudun bacakları Pierre Gilles’in boyundan daha [155] uzun, burnu dokuz pouceden236 fazlaymış. Atın
tırnağını ölçmeyi başarmış, o da dokuz pouce imiş. Bu anlatılanlardan anlaşılıyor ki heykel, fevkalade
büyüktü. Heykelin belirlediğimiz yeri, eski yazarların bu konudaki bildirdiklerine tamamıyla uygundur.
Onlarda aynı yeri gösteriyorlar. Prokopios, Augusteon Meydanı’nda A’yan Dairesi’nin önünde gösteriyor. 1423 yılında İstanbul’u ziyaret ettiği zaman heykeli henüz kaidesi üzerinde dikili olarak görmüş
olan Boundelmonti, bunun Ayasofya Meydanı’nın dışında güney tarafında olduğunu söylüyor. Kaidesinden başka bir şey görmemiş olan Pierre Gilles’in bildirdikleri ve söyledikleri daha açıktır. Bu zat heykeli, Ayasofya Meydanı’nın batıya bakan köşesinin yakınlarında gösteriyor.

KOSTANTİN SÜTUNU
Augusteon Meydanı’nda, Millier’den daha aşağıda, yani güney tarafında Ayos Kostantinos adına
bir sütun, Husuisi Sütun Mabedi (Oratoire) adıyla da anılan Ayos Kostantinos Mabedi (Chapelle) vardı.
Bu küçük kilisenin, Sütun Mabedi diye anılması, Forum’un güney kısmında üzerinde haç bulunan
somaki mermerden yapılmış büyük bir sütunun arka tarafında, Forumda bina edilmiş bulunmasından
dolayıydı. Bu küçük mabedin Augusteon’a göre, batı tarafındaki durumuna gelince bu da birtakım yabancı esirlerin Forum’da imparatora sundukları saygı gösterilerinden bahseden Kitabü’l-Merasim’in
konu ile ilgili bölümlerinde gösterilmiştir. Bu kitabın bu törenlere ait yazıları okunursa, Forum’un doğusunda bulunan A’yan Sarayı’nın, Ayos Kostantinos Chapelli’nin karşı tarafında bulunduğu anlaşılır.
Medeniyetin ilerlemesiyle birkaç asırdan beri terk edilmiş olan bu tören, aslında oldukça dikkate
değer ve önemli olduğundan bazı esaslı ayrıntılarını değerli okuyucuların dikkatine sunulmasında yarar
olacağını düşündüm: Chalke denilen dehliz (yeraltı koridoru) yoluyla saraydan çıkan imparator Mukaddes Kuyu yoluyla Ayasofya’ya girerdi. Orada, Hz. Meryem’i öven ilahileri dinleyip dua ve ibadetleri
yerine getirdikten sonra oradan çıkar, önünde imparatora mahsus filama bulunduğu ve yanında bulunanlar ve devlet adamları kendisini takip ettikleri hâlde, üzerinde bir haç dikili bulunan somaki mermer
sütuna doğru yürür ve haçın üzerinde bulunduğu kaidenin üstündeki basamaklı taraça üzerinde dururdu. Patrik de yanında bütün ruhbanlar bulunduğu hâlde, imparatorun çıktığı basamaklı taraçaya çıkar,

Coudee, dirsekten parmak ucuna kadar yani yarım metreden ibaret eski bir ölçüdür. Tarihçi Cinname’den
sonra Du Cange’nin yayımladığı Boundelmonti’nin yazma eserlerinde (İmparatorluk Kütüphanesi, eski Latince
metin, numara 4825), “bunun aşağısında görülen yedi yüz arşınlık (septigentorum alta videtur)” cümlesi geçmektedir. Fakat bellidir ki, at üzerinde büyük vücutlu bir heykeli taşıyan bir kaidenin 700 Coudee (tahminen üç yüz on
metre) yüksekliği olamazdı. Bunu (yedi yüz) septuaaginta diye okumak gerekir ki, Boundelmonti’nin bir eserinde
(numara 4823) yine yedi yüz (sedtuagintorum) kelimesi okunuyor.
236 Pouce, elin ayağın başparmağı, Ayak boyununun on iki de biri, parmak (yaklaşık olarak yirmi yedi milimetre.)
235
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fakat [156] haçı kutsadıktan sonra Kostantinos dua odasına Chapelle’e) girerdi. Bu durumda imparator
haçın bulunduğu yerde yalnız kalırdı. Bu sırada elleri bağlı ve zafer kazanmış askerlerin gözetimi altında bulunan savaş esirleri A’yan Dairesi’yle mahkeme içerisine dizilirlerdi. Diğer bir takım asker de
düşmandan alınan bayraklar ellerinde bulunduğu hâlde dururlardı. Yüksek rütbeli diğer bir subay da
meydanın alacağı kadar esirleri Forum’un ortasına getirir, dizerdi. Herkes kendisine ayrılan yere oturduktan sonra, şarkıcıların şefi zafer marşını okur ve orda bulunan bütün halk da hep birlikte okurlardı.
Şarkılar bittikten sonra savaş esirleri içerisinde en yüksek rütbede bulunanı imparatorun önüne getirilir,
o da secde eder gibi yerlere kapanırdı. Bu durum üzerine imparator sağ ayağını esirin başına koyar ve
elinde tuttuğu kargıyı boğazına dayardı. Bu esnada, bütün esirler yerlere yatarlar, ellerinde düşmandan
aldıkları bayrakları tutan askerler de bu esirleri yerlere sererlerdi. Esirler, bu münasebetle okunan şarkı
bitinceye kadar bu acıklı vaziyette kalırlardı. Şarkının her durak yerinde, halk: “Ya Rab merhamet et!
(Kyrie eleison)” duasını tekrar ederdi. Son olarak patrik: “Sen en büyük yaratıcısın. Çünkü sen bağışlayan, merhamet eden ve insanlara şefkat gösteren, sevensin!” sözleriyle başlayan bir dua okuduktan sonra, esirler yerlerinden kalkarlar ve imparatorun ayakları altına aldığı esirlerin reisi de geri geri ve başını
çevirmeden önce bulunduğu yere gelir dururdu. Bundan sonra orada toplanmış olan halk imparatoru
öven şarkıları söylerler ve imparator da Forum’daki Küçük Kilisesi’ne zafer giysisini bırıktıktan sonra
sarayına dönmek üzere atına binerdi. Patrik de eşeğine binerek patrikhaneye dönerdi.

AT MEYDANI (HİPODROM, HİPODROMUS)
Kostantin, devletin yeni bir başkenti olmak üzere, Bizans şehrini genişletmeye karar vermeden önce,
Roma İmparatoru Septime Severe’nin, kendi eliyle tahrip ve halkını katlettirdiği şehri imar etmeye giriştiği zaman ilk önce Hipodrom’dan başlamıştı. Bu iş, öyle önemsiz bir iş değildi. Bir At Meydanı ve o
tarihte yapılan taş sütundan itibaren, içinde yaşamak üzere kubbeli, kemerli binalar yapmak için oldukça geniş bir meydana ihtiyaç vardı. Bundan başka, Septeme Severe, kuzey tarafında At Meydanı’nın
başını oluşturan sınırını ve yarış yerinin sağ ve sol taraflarındaki merdivenlerin büyük bir kısmını önceden yaptırmıştı. Roma’ya dönmeye mecbur olunca bu büyük işi yarım bırakmıştı. Kostantin ise, halkın
oturmalarına mahsus basamakları ve güney ucundaki dairevî kısmı tamamlamış ve “Spina” denilen
imparatora [157] mahsus oturma yeri ve At Meydanı’nın kuzey tarafında sınırını oluşturan duvarın üstündeki oyun yerlerini yaptırmıştı. O zamandan beri, Büyük Theodosius zamanında, At Meydanı’nın
ortasına granitten yapılmış, Mısır Dikilitaş’ı diktiler. Bir süre sonra da aynı doğrultuda Spina’nın güney
tarafı ucuna doğru tamamen tunç levhalarla kaplı bir dikili taş konuldu. Zaman içerisinde bir hayli yıpranan bu iki dikili taş bugün ayaktadır.
Mısır’dan getirilen dikili taş At Meydanı’nın merkezinde bulunmaktadır. Bu taştan, eski Ticaret Nezareti binasının önünde dikili sütuna doğru bir düz çizgi çekilirse büyük merkezin doğrultusunu kesin
olarak göstermiş olur.
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Hipodrum
Sırık oyunları Romalıların hayatında büyük bir heyecan ve sevinç eseriydi. Hipodrom’da eski Roma
Cumhuriyeti’nin Forumu yerine geçmişti. At Meydanı büyük olayların olduğu yerdi. Halk veya ordu
imparatorun burada resmen imparatorluğunu ilan ettikleri gibi, başkentte bulundukları zaman da imparatorlar, bizzat bu meydana gelir yarışları seyretmekten geri kalmazlardı.
Bu sebeplerden dolayı Kostantin Hipodrum’u yapılmasını istediği saraya bağlamaya ve bitiştirmeye
karar verdi. Anlaşılıyor ki, o zamandan beri Kostantin’in yaptıracağı bütün binalar ve devlet kurumları
Septeme Severe’nin Hipodrum’a verdiği yön üzere yapılacaktı. Kostantin ilk önce, imparatorların yarış
oyunları başlamadan kabul törenlerini gerçekleştirdikleri Chatisma’nın arka tarafında bir saray yaptırdı.
İmparatorlar, saraydan imparatorluk tahtının bulunduğu Cathisma’ya çıkarlardı. Yarış meydanına bakan bu sarayın Hipodrom’un büyük merkezine düşey bir hatla kurulması [158] gerekirdi. O tarihte dinin gerekleri, hayatın bütün safhalarına hatta oyunlara bile etki ederdi.
Kostantin, Hipodrorum’un kuzey tarafındaki duvarı üzerine St. Etien adına bir kilise yaptırdı. Genel
törenlere hiçbir zaman erkeklerle beraber katılmayan saray kadınları, işte bu kilisenin pencereleri arkasından At Meydanı’nı seyredebiliyordu. Demek ki, St. Etien Kilisesi’nin merkezi At Meydanı’nın merkezine düşey bir vaziyette ve aynı seviyede bulunmuş oluyor. Kostantin At Meydanı’nın yakınında yaptırdığı Daphne Sarayı da denizi görebilmek için aynı doğrultudaydı. Bunun böyle olduğunu Prokopios’un, Viktoryaların İsyanı hikâyelerinde haber verildiği gibi saraydan Cathisma’ya gitmek üzere
Kostantin’in yaptırdığı yolun düz bir çizgi şeklinde bulunmuş olmasıyla sabittir.
Sarayın caddesi (Peripatos) denilen bu yol, On dokuz Yataklı Triclinus’un güney cephesine bitişikti.
Bunun bu vaziyette olduğunu, söz konusu olan binanın şekli yeteri kadar gösteryor. Kısaca, Triclinus’un
önünde yapılan büyük orotoryaların salonlarıyla Daphne Sarayı’nın girişini oluşturan avlular da impa~ 138 ~
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ratorluk sarayının başlıca binalarının bulunduğu istikamette olacak. Biraz cesaretle söyleyebiliriz ki,
sarayın Forum’a (Ayasofya Meydanı) bakan cephesi, Hipodrom’un büyük mihverine bir dik çizgi olarak
çizilmişti. Çok fazla dikkate değerdir ki, At Meynanı’nın büyük mihveriyle Ayasofya’nın büyük mihveri
uzatılacak olursa, kesişme noktalarına doğru bir düz çizgi oluşturur. Yeni Ayasofya’nın mihverine bu
istikameti vermelerine sebep, tesadüf eseri değildir. Bu bir gerçektir. Mesele şu şekilde aydınlatılmıştır:
Viktoria İhtilali’nde, Theodosius tarafından yaptırılan Ayasofya Kilisesi ve Forum’a bitişik olan dehliz ile sarayın eklentileri kurtulabilmişti. Cathisma Sarayı ile Daphne Sarayı On Dokuz Yatak Triclinius’u
da bu afetten kurtulabilmiş, o büyük ihtilal ve yangından kurtulabilen bu binalar, yangınla yok olan
binaların tekrar yapılması için planın düzenlenmesinde büyük bir etkisi görülmüştür.
Daha geniş bir plan üzerine tekrar yapılması gereken kiliseye gelince, Justinien’in mimarları, iki
önemli noktayı dikkate almaya mecburdular. Bir taraftan, o tarihte kilise tarafından kabul edilen ve
âdetlere uyarak mihrabın (Sanctuaire) doğuya dönmesi, diğer taraftan mabedin Forum’a göre saraya
dönük bulunması gerekiyordu. Sarayın vaziyeti, yüksekliği Forum’a karşı, kuzeye dönük olduğundan,
mabedin ana girişini oraya koymak ve yapmak mümkün değildi. Mabedin bu cephesi, saraya bakan ve
saraya dönük olmuş olsaydı, girişin güney tarafına açılması gerekirdi ki bu durum, mihrabın kuzey istikametine dönük olmasını gerektirirdi. [159] Mihrap çıkıntısını doğuya döndürmekle güney tarafındaki
duvarının da imparatorluk sarayına dönük olmasını gerektirecekti. Mimarlar hareketlerinde tamamıyla
serbest olmuş olsalar ve öncelikli bir sebep bulunmamış olsaydı, papazların teşkilatına uyarak yeni kiliseyi, tamamıyla doğuya dönük olarak yaparlar ve bu istikamete göre de Forum’a bakan saraya Büyük
Kilise’nin istikametine uygun bir istikamet verirlerdi. Fakat Ayasofya’nın mihveri batıdan doğuya döndüreceklerine onu, güneye doğru meylettirmeye ve bu şekilde mihrab çıkıntısına doğu, güneydoğu yönünde bir vaziyet vermeye mecbur olmuşlardır. Bu durumu açıklayacak tek sebep, mabedin güney duvarını Forum’a, Büyük İmparatorluk Sarayı’nın cephesine, bu saraya uygun bir istikamette yapılması
meselesidir.
Şurası gerçektir ki, mademki Ayasofya’nın büyük mihveriyle Hipodrom’un uzayan büyük mihveri
bir dik açı oluşturuyor; kilisenin güney duvarına bakan sarayın tekrar yapılması bu duvara uygun olması gerekirdi ki, bu durum Hipodrom’un büyük mihverine düz bir çizgi istikametindeydi. Şunu da anlamak gerekir ki, Justinien’in mimarları sarayın yangından zarar gören kısımlarını bu doğrultuda yeniden
yapılmasına mecbur olunmuş ve sarayın yangından kurtulan önemli kısımları onları bu mecburiyet altında bulundurmuş, ise o mimarların da Kostantin’in237 yaptırdığı eski binaların aynı vaziyetine göre
binalar yaptırdıklarına ihtimal verilir.
Christoph Boundelmonti ile Kanuni Sultan Süleyman devrinde İstanbul’u ziyaret eden Pierre Gilles,
Hipodrum hakkında bir hayli bilgiler veriyorlar. Bunlar İstanbul’u ziyaret ettikleri zaman At Meydanı’nın tabakalarıyla etrafını çeviren duvarları henüz harap durumda ve fakat birçok kısımları mevcut ve

Kostantin’in mezarı olarak Vefa Yokuşu’nun üst başında Vefa Karakolu’nun alt tarafındaki yeraltı su deposunun karşısında Çınarlı Kahvehanesi’nin yanındaki sokaktan içeri girilince büyük bir arsanın soluna rastlayan
duvara bitişik bir kümbet gösteriliyor. Askerî Müze ve Feth-i Kostantiniyye adlı eserin yazarı Ahmed Muhtar
Paşa’nın araştırmalarına göre Kostantin, Samatya’da Sulu Manastır’da gömülüymüş. Balıklı’da olduğu da söyleniyor.
237
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meydanın çevresi tamamıyla belirliymiş. Buna göre, At Meydanı’nın boyunu, enini ve oradan itibaren
Forum’a ve buradan saraya kadar uzaklığını belirlemek mümkündür. Miladi 1550 yılında İstanbul’u
ziyaret eden Pierre Gilles diyor ki: “Sarayın sınırı dışında ve sınırdan yetmiş kadem uzakta bu sarayın
surunun kapıları vardır. Sarayın sınırından itibaren Hipodrom’a kadar bütün yokuşlar hafif eyimlidir.
Ayasofya’dan itibaren, At Meydanı’nın sonuna kadar güneyden batıya doğru yedi yüz ayaktan fazla
uzunlukta bir meydan vardır. Hipodrom’un uzunluğu iki stades (1200 Yunan ayağı) ve genişliği bir stades (600 Yunan ayağı)dir. Zemin doğal değil, fakat ameleler tarafından işlenmiştir. Marmara Denizi’ne
bakan güney tarafının üç tarafında doğuya dönük üç yokuş vardır. Bu yokuş batıya doğru gayet diktir.
Marmara tarafında, bu yokuşlar gelip gidilmesi tehlikeli ve uçurum olmasından başka, yaklaşık elli ayak
dikliğinde ve yüksektir. [160] At Meydanı ile Marmara Denizi sahili arasında dört yüz ayak ganeşliğinde
bir ova ve bu ovanın ortasında Bacchus-Sergius mabedi vardır.
Stades denilen uzunluk ölçüsü yere, memleket ve zamana göre değişiyor. Pierre Gilles’in burada sözünü ettiği stades, İstanbul uzunluk ölçüsüdür ki, bu da Olympiqe stadesi’dir. Bununla beraber bu stades’in uzunluğu hakkında da görüş birliği yoktur. Roman mili bin dört yüz elli metre, yetmiş beş santimdir. Stades de yaklaşık olarak yüz yetmiş beş metre tahmin edilmektedir. Bundan dolayı, stadesi yüz
seksen beş kabul ve merkezde dikili olan granit taşın kuzeyine ve yüz seksen beş metre güneye doğru,
Hipodrom’un büyük mihveri üzerinden hesap edecek olursak, Hipodrom’un uzunluğunu bir dereceye
kadar kesin bir şekilde ölçmüş oluruz.
Floransalı Boundelmonti de Hipodrom’un genişliği hakkında bilgiler veriyor. Boundelmonti diyor
ki: “Eğer on beşinci asırdaki kol uzunluğu şimdiki gibi idiyse ki, öyle olması ihtimali vardır, Boundelmonti’nin altı yüz seksen kolu üç yüz yetmiş iki metreyi gösteriyor. Demek ki, bu da At Meydanı’nın
uzunluğunu gösteriyor. İki zatın ölçümü arasındaki iki kol farkının önemi yoktur.
Meydanın genişliğine gelince, Boundelmonti, yüz yirmi dört kol olarak gösteriyor. Boğaziçi ve İstanbul adlı eserin yazarı olan Doktor Dethier diyor ki: İstanbul, vilayetleri yağma etti ama yabancılar da
bu hükümet menkezinin servetini (eserler ve abideler ve diğerleri demektir) o derece soydular ki, bu
yağma sonucunda burada çok az eski eserler kalabilmiştir.” Bununla beraber, bu halk ağzı basit sözleri
çok kesin olmayarak kabul etmelidir. Kostantiye; eski eserlerinin kalıntılarını yine övünç ve gururla gösterebiliyor. Çünkü dünyanın hiçbir memleketi İstanbul’daki kalıntı eserlerle karşılaştırılamaz.
Bizanslılar zamanında olduğu gibi bugün de bomboş duran bir meydan varsa o da Hipodrom dedikleri At Meydanı’dır. At yarışları ve diğer oyunlar hep bu geniş meydanda yapıldığı gibi, birçok
önemli olaylar insanlığı lekeleyecek bazı acı olaylar da yine burada meydana gelmiştir.238 [162]

Mesela, Birinci Leon (7 Şubat 457) bu meydanda imparator ilan edildiği gibi Birinci Justinien’in zamanında
ve miladî 13 Ocak 532 tarihinde yangın çıkmış ve Anastas’ın yiğeni Hypace burada imparator ilan edilmiş, otuz
bin kişi ve Hypace yine burada yakalanıp idam edilmiştir. Bu ayaklanmada, Justinien’in veziri meşhur Velitazios’un büyük hizmetleri görülmüştür. Ayaklanma aynı yıl 22 Ocak’ta bastırılabilmiştir. Bu ayaklamada meşhur
Zeuxippe Hamamı ve sarayın büyük kapısı olan Chalke’de yanmıştır.
238
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At Meydanı’nın Kanuni zamanındaki Durumu
Hipodrom, Bizansın en eski bir meydanıdır. Vaktiyle daha küçük ve Sarayburnu’na yakındı. Bu
meydanın düzenlenmesini İmparator Siveros başlatmış, Büyük Kostantin tarafından tamamlattırılarak
İstanbul şehrinin kuruluş gününe rastlayan her sene yapılmak üzere at yarışları düzenlenirdi. Bu meydanın etrafında önceleri at nalı şeklinde yüksek bir duvar vardı. Oyuncularla, seyirciler bu meydana üç
kapıdan girerlerdi. Bu kapılardan birincisi “Antakya Kapısı” adıyla bilinip imparatorların girmesine
ayrılmıştı. İkincisi “Decime (onuncu demektir)”, üçüncüsü de “Porta Morte”239 adıyla meşhurdu. Bu
meydanın içerisinde üstleri yuvarlak kemerli odalar (revaklar) ve her odanın da mermerden merdiveni
vardı. Seyirciler bu merdivenlerden çıkıp kerevetler (sedirler) üzerine otururlardı ve oyunları buradan
seyrederlerdi. Kerevetlerin üstünde ve batı tarafında yani şimdiki Defterhane tarafında yirmi dört büyük sütuna dayandırılmış imparatorun oturacağı yer bulunurdu. İmparator bütün yardımcıları ve devlet adamlarıyla buradan seyrederdi. Odaların sağında ve solunda meşhur ve dehşet verici Venetlerle
Yeşiller dururlardı.240 Bu iki zorba grubu, üyelerinin çokluğundan dolayı o kadar korkunç şeyler yaptılar
ki, çoğunlukla İstanbul içinde ihtilallere, iç savaşlara sebep oldular. Zorbacı baskılarından dolayı Romalıların Pretorianlarına, Rusların İstiriliçlerine ve bizim Yeniçerilere benzeyen bu adamlar, çoğu zaman
Bizans Devleti’nin varlığını tehlikeye sokmuşlardır.
Bu geniş meydan sonraları küçültülmüştür. Çünkü bir taraftan Sultanahmed Camii ve eklentileri,
diğer taraftan Defterhane ile arkasındaki ve yanındaki eski genişliğini bir hayli azaltmıştır. Defterha-

Porta Morte (Nikra Pyli).
Yeşillerle Venetler bozguncu bir grup olup ülkenin her tarafına yayılmışlar ve üyesi oldukları gruplara göre
çeşitli renkte giysiler giymişlerdir. Bu gruplar bazen birleşirler ve genellikle de aralarında bile gruplara ayrılarak
İstanbul’da bile o ederece korkunç ve vahşetli yağma ve öldürme gibi suçlar işlemişlerdi ki, büyük felaketlere ve en
sonunda Bizans Devleti’nin yıkılmasına sebep olmuşlardır.
239
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ne’nin bulunduğu yerde vaktiyle “Questorion” denilen devlet gelirlerinin toplandığı bir daire, daha
doğrusu bir hazine-i hümayun vardı. Maliye dairesi demek olan ve bugün Defterhane’nin arka tarafında
görülen bina çok eskidir. Bu binayı Kostantin yaptırmıştı. Fetihten sonra burası Defter-i Hakani Dairesi
olmuştur.

[163] AT MEYDANI’NDAKİ ESKİ SÜSLEMELER
At Meydanı’nı süsleyen çeşitli ve çok sayıdaki sütunlarla, tanrılar, kahramanlar, imparatorlarla savaşçı düellocular adına dikilmiş heykellere ve Yunanistan’ın en ünlü sanatkârları tarafından yapılmış
olan eserler ve güzel sanat eserleri arasında bakırdan yapılmış ne kadar eserler ve eşya varsa, İstanbul’un Fransızlar ve Venedikliler tarafından (1189–1192, Dördüncü Haçlılar) ele geçirilmesi sırasında
hepsi eritilmiş ve fetihten sonra da birçoğu yerlerinden çıkarılıp başka yerlere aktarılmış veya tahrip
edilmiştir.
Doktor Dethier’in söylediğine bakılırsa meydanın şimdiki uzunluğu 250, genişliği de 150 ayaktır.
Tarihçilerden Pierre Gilles’in araştırmalarına göre, vaktiyle bu meydan uzunluk olarak iki stade (370
metre), genişliği de bir stade (185 metre) imiş. Bu söylediklerine göre meydan gerek uzunluk ve gerek
genişlik olarak sonraları epeyce küçülmüştür.

AT MEYDANI’NDAKİ DİKİLİ TAŞLAR
At Meydanı’nı süsleyen eserler arasında yalnız üç tanesi kalabilmiştir. Bunlardan biri tek parça granitten yapılmış ve kare pirizma şekline yakın dikili taştır. Yüksekliği yaklaşık olarak altmış ayaktır (yaklaşık on sekiz metre). Dört tarafı hiyoroglif denilen Mısır yazılarıyla doludur. Bazı hayvanlar, eşya ve
diğer şekillerle insan resimlerinden ibaret olan bu yazılar Firavunların yaptıklarından ve Mısırlıların
tarihinden bahseder. Teb şehrinde ve Mısır’ın diğer şehirlerindeki mabetlerle saraylar önünde dikili bu
gibi dikili taşların hepsinde bunları diken Firavunlar tarafından Tanrılara hitabedilen adaklar ve yakarışlar yazılıdır.
Bu Dikilitaş, önceleri At Meydanı’nın ortasındaydı. Meydanın mihverini de yılankavi direkle Kostantin Porphirogenete’nin Orman Nezareti önündeki dikilitaş oluştururdu. Metalardan biri bu mihverin
en kuzey noktadasında diğeri de en güney noktasındaydı.
Mısır dikili taşı veya Birinci Theodos Sütunu, Mısır firavunlarından Birinci Tuthmosis’in milattan
1600 sene önce aşağı Mısır’daki Heliopolis denilen Medinetü’ş-Şems’de diktirdiği sütunun yarısıdır.241

At Meydanı’ndan geriye kalan, mermerden yapılmış kerevetlerle diğer eşyalar Sultan Süleyman’ın veziri
olan Hırvat asıllı Pargalı İbrahim Paşa tarafından sarayının yapımı sırasında (M. 1524) nakledilerek kullanılmıştır.
Bu saray ön yüzü meydana bakacak şekilde yapılmıştı. İbrahim Paşa Sarayı’nın bulunduğu yerde bugün Defter-i
Hakani ve İplikhane binaları, İran Hastanesi vardı. Bu saray, eski sadrazamlardan Keçecizade Fuad Paşa merhumun yeniden yaptırdıkları Uzun Şücâ Camii’ne kadar uzanmaktaymış. Uzun Şucâ Fatih’le gelen mücahitlerden
olup bu camiinin mezarlığında gömülüdür. İbrahim Paşa Kanunî Sultan Süleyman ile Macaristan Seferi’nden dönerken Hofen şehrine uğramış oradan ganimet olarak aldığı bakırdan Herkül, Diana ve Apollon heykellerini M.
241
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Bu sütunun on sekizinci sülale hükümdarlarından olan Tuthmosis tarafından [164] diktirildiği üzerindeki kazılmış yazılardan anlaşılıyor. Bu firavunun dönemi, Mısır’da medeniyet ışığının başladığı zamana yani milattan bin altı yüz yıl öncesine rastlar. Bu sütun diğer sütunlarla beraber Beal yani Güneş Tanrısı önünde dikiliydi. Doktor Dethier’in rivayetine bakılırsa İkinci Kostantin Julien ve Birinci Theodos,
bunun İstanbul’a taşınmasına çalışmışlar, fakat bunu şimdiki yerine dikilmesini (milattan dört yüz sene
sonra) Arkadius başarmıştır. Kostantiniad’ın ifadesine göre de Birinci Theodoele 390 yılında Batı İmparatorluğu’nu ele geçiren Maksim’i bozguna uğratmasıyla sonuçlanan büyük zaferi üzerine o vakit İstanbul valisi olan Teroklos’un yardımıyla otuz iki günde şimdiki yerine diktirmiştir. Yüksekliği yaklaşık
olanrak otuz metredir.242 Kaidesi iki metre olup temel taşının yüksekliği de yedi metredir. Bu sütun
mermer kaidesi üzerine, dört köşesinde tunçtan yapılmış dört ayak üzerine oturtulmuştur. Dikkat edilirse, bunun ağırlığı mermer kaideyi baskılayarak ezmiştir. Bu kaidenin dört cephesinde birtakım işlemeler ve resimler vardır ki, güzelliklerine rağmen o tarihte güzel sanatların gerilemeye yüz tuttuğunu
gösterir. Zamanla bozulma derecesine gelen bu resimler, Birinci Theodos ile Arkadius zamanında At
Meydanı’nda meydana gelen olayları anlatmaktadır. Bu resimlerden üçü Birinci Theodos’un ve biri de
Arkadius’un hayatına aittir. Cephenin doğu tarafında yani, Sultanahmed Camii’ne bakan tarafında, İmparator Theodosius, elinde bir taç, sağında ve solunda çocukları Onorios ile Arkadius olduğu hâlde bir
oda içerisinde ayakta duruyor. İmparatorluk tahtı olması gereken bu odanın dışında, sağında ve solunda
ellerinde mızraklar birtakım kişiler hazır vaziyette; daha aşağıda birtakım kadınlar oynuyorlar. İki kadın
da lir (çeng) çalıyor. Bu cephedeki kaide de beş satırlık bir kitabe vardır. Güney yani Orman Nezareti
tarafına, bakan cephesinde, yine Theodos tahtına oturmuş yanında çocukları ve solunda Valentinien,
imparatorluk makamının dışında sağlı sollu, ellerinde kalkan, mızrak birtakım kişiler duruyor; biraz
aşağıda ve imparatorluk tahtının önünde sağlı sollu iki kişi de ayakta duruyor ve bu iki kişinin iki tarafında diğer kişiler bulunuyor. [165]

1562 yılında ve tam sarayın karşısına rastlamak üzere, meydandaki altı mermer sütundan biri üstüne diktirmişti.
Hatta bu olay üzerine Paşa hakkında şu beyit söylenmişti:
Dü İbrahim âmed be deyr-i cihân
Yekî büt-şiken ü yekî büt-nişân
Paşa’nın vefatından sonra bu heykeller eritilmiştir.
242 Doktor Dethier, Kostantiniad, bu sütunun yüksekliğini tuaz (toise, yaklaşık iki metredir) ve cephelerinin her
birini de altı ayak genişliğinde olarak gösteriyor.
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At Meydanı’ndaki taşın seksen yıllık hâli
Aşağıda ve kaide taşı üzerinde de at yarışları, bir dikilitaş, bir de zafer takı var. En aşağıda ise ikişer
tekerlekli üçer atlı yarış arabaları resmi kazılarak yapılmıştır.
Defterhane Dairesi’ne bakan cephesinde ise, yine İmparator Theodos ile iki yanında çocukları sol tarafında da kendisiyle evlendiği İkinci Valantinien’in kız kardeşi, imparatorluk makamının sağında ve
solunda mızraklı bazı askerler duruyor.
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At Meydanı Altında Eski Bizans Sarnıcı
[166] Aşağı tarafta da Anadolu ve Rumeli kabilelerinden bazı kimseler, arkalarında vahşi hayvan
postları, ellerinde kâseler bulunduğu ve hepsi diz çökerek hükümdara itaat ve bağlılıklarını sunar şekilde resmedilmiştir. Daha aşağıda Rumca bir kitabe vardır.

Kaldırılan Ziraat Nezareti’nin altında Hipodrom’un İsfendone dedikleri istinat duvarları ve kemerleri
[167] Dördüncü cephe olan Ayasofya’ya bakan, yani kuzey cephesinde imparator tahtında oturmuş,
sağında ve solunda çocukları olduğu hâlde miladî 400 yılında tak altında duruşları resmedilmiştir. Kaidesinde de bu dikili taşın nasıl dikildiğini gösteren resimler, birtakım aletler vardır. Bu dikili taşın tepesinde vaktiyle bakırdan yapılmış bir küre varmış, fakat İmparator Michel zamanında meydana gelen
depremde bu küre düşerek parçalanmış. Kaide taşının cephelerinde biri Latince, diğeri Rumca olan iki
kitabe bulunduğunu söyledik. Rumca kitabenin tercümesi şöyledir: “Toprakta daima inlemekte olan
dikdörtgen prizma şeklindeki bu sütunu, yalnız Theodosius diktirmeğe giriştiğinde Proklos’u bu işle
görevlendirdi. Bu sütun otuz iki günde dikildi” İkinci abideye gelince: Bu sütun, tunçtan yapılmış birbirine sarılmış üç yılandan oluşmaktadır. Yılanlar başlarıyla boyunları vaktiyle bu sütunun başlığını oluştururdu. Bu sütunun şimdiki yüksekliği yaklaşık olarak beş metre kadardır. Yılanbaşlarından oluşan bu
başlık kırdırılmıştır. Bu yılanlardan birinin üst çene kemiği bugün Âsar-ı Atika Müzesi’nde’dir.243 Dok-

Bu sütunun üç başından biri fetih sırasında kırılmış, diğer ikisi de Rumların söylediklerine göre, miladî 1700
yıllarında geceleyin çalınmıştır. Doktor Dethier diyor ki: “Belli başlı düşmanlarımızca kanaat oluştu ve bugün hiç
şüphe yok ki bu sütun Plataia zaferinden sonra Yunanlıların Delfi mabedine diktikleri bir harp ganimetidir. Savaş
Müttefiki şehir ve kasabalar kuvvetinin, dayanıklı despot bir devletin üzerindeki nüfuz ve etkisinin bir göstergesi
olan bu belgenin, Rumlar tarafından bile bir asırdan fazla müddet devam edememesi üzüntü vericidir. Bu altın
sehpa, Makedonyalı Philip ile savaşmak üzere giden askerin ücretini vermek üzere Hierosylisler tarafından kaldırılmıştır.
243
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tor Dethier’in Boğaziçi ve İstanbul adlı eserinde deniliyor ki: “Dünyanın en meşhur bir abidesi olan bu
abideyi iyice inceledik ve Viyana Akademisi Tarih Mecmuaları arasında, ‘Doktor Dethier ile Doktor
Mortdmann Tarafından Yayımlanan Bizans’ın Eski Levhaları ve Resimlerinin İlk Yarısı’ başlığı altında yayımladık.
Bu sütun Delphi244 şehrinden Büyük Kostantin tarafından kaldırılıp buraya getirilmiştir. Bu sütunun
tepesinde çok meşhur bir altın sehpa varmış. İranlılarla Yunanlılar arasında milattan 479 sene önce
meydana gelip Yunanlıların zaferiyle sonuçlanan Palataia meşhur savaşı ardından bu sehpa, Salamin ve
Palataia kahramanları tarafından Delphi şehrindeki Apollon Mabedi’ne adanmıştı. Bu abide sırf Yunan
eseridir. Tarihçilerin babası Herodot, bu yılankavi sütun ile üzerindeki sehpa hakkında diyor ki: “[168]
Rumlar Palataia savaşından sonra gümüş toplayarak bu gümüşün onda birini Delphi şehri mabedine
ayırdılar. Bu gümüşle bir sehpayı kaplattırarak mabede sundular. Bakırdan yapılmış üç başlı yılanın
üzerine konulan bu sehpa Kaliopi Mabedi’nin yakınındaydı. Rumlar, ganimet olarak aldıkları malların
onda birini ayırarak bununla altın bir sehpa yaptırıp aşağıdaki cümlelerle Delphi’ye adamışlardı: “Geniş
Yunanistan’ın kurtarıcıları, şehir ve kasabaları alçakca bir esaretten kurtardıktan sonra, bu sehpayı adamışlardır.”
Pausanias, Phokis bölgesinde meydana gelen bu savaştan bahsederken: [169] “Rumlar, Palataia zaferinden sonra, bakırdan yapılmış bir ejder üzerine bir altın sehpa adamışlardır. Bakırdan yapılmış olan
bu adak zamanımızda mevcuttu. Fakat Phokis kralları ne kadar altın varsa alıp götürdüler” diyor.
Bu meydandaki abidelerin üçüncüsü, kapatılmış olan Orman ve Ziraat Nezareti Dairesi’nin önünde
dikili kare şeklindeki büyük taşlardan oluşan sütundur. At Meydanı’nın bu taraftan sınırını gösteren bu
abideyi Yedinci Kostantin Porphirogenete tamir ettirmişti. Bunun üzeri vaktiyle yukarıdan aşağıya kadar yaldızlı bakırla kaplanmıştı. Yüksekliği yaklaşık 94 ayaktır. Sütunun üzerine yapıldığı kare şeklinde
kaide de yedi ayak üç pouce’dir. Bu mermer kaide üzerindeki kitabe şöyledir: “Zaman içinde harap olan
bu büyük dikdörtgen şeklindeki güzel eseri, Romanos’un babası, saltanatının şan ve şerefinin sebebi
olan Kostantin şimdi, eskisinden daha güzel yaptırdı. Rodos’daki sütun nasıl bir güzel sanat eseri ise
buradaki bu bakır da öyle bir güzel sanat eseridir.”
Doktor Dethier diyor ki: “Cephesinde kabartma olarak birtakım resimler bulunan bu tunç levhalar
sütun üzerinde iki buçuk asırdan fazla duramadı. Çünkü İstanbul’u ele geçiren Dördüncü Haçlı Latinleri bu levhaları söküp götürdüler. Şimdi yalnız levhaların sütuna bağlı bulunduğu delikler kalmıştır.”
Kostantiniad ise bu levhaların fetihten sonra alındığını yazıyorsa da önceki haberin doğruluğu bellidir.
Çünkü Latinler İstanbul’da pek çok yıkımda bulunmuşlar, pek çok şey çalmışlardır. Latinlerin İstanbul’u ele geçirdikleri günden beri bu meydanda ne yarış olmuş ne de diğer törenler yapılmıştır. Türklerin de bu tarihî meydanda arasıra oyunlar düzenledikleri, mesela içoğlanlarının burada cirit oynadıkları
olmuştur.
Kostantin Porphirogenete’nin büyük bir özenle tamir ettirdiği bu abide, on beş yirmi sene önce bir
dereceye kadar onarılmıştı.

Yunanistan’ın eski şehirlerindendir. Apollon’un burada muhteşem bir mabedi vardı. Delphi şehri milattan
279 sene önce Keltlerden oluşan bir ordu tarafından ele geçirilmişti.
244
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At Meydanı’nda bulunan eski güzel sanat eserleri arasında, meydanı bir taraftan çeviren parmaklıkların üst tarafında, üzerleri altın kaplı meşhur dört at heykeli vardı. Halk meydanda yapılan oyunları bu
parmaklıkların üzerinden eğilerek seyrederlerdi.

AT MEYDANI’NDAKİ SON OLAYLAR
Sultan Dördüncü Mehmed’in annesi ve Köprübaşı’ndaki Ulu Camii’nin ikinci yaptıranı Turhan Hatice Sultan’ın yakınlarından olan Melekî Usta 1066 yılı başlarında meydana gelen Çınar Olayı’nda meşhur ağaca asılanlarıdan biridir. Bu usta da sipahi ağalığı rütbesiyle emekli olan eşi Şaban Halife, bir de
hoca Bilal isminde saray hizmetlilerinden diğer bir kimse ile beraber vezirlere azil ve atama işlemlerine
karışıyorlar, diye duyulduğundan öldürülüp cesetleri başağağı olarak bu ağaca asılmış ve o uğursuz
ağaç tarihçi Naima’nın ifadeleriyle Hindistan cevizi ağacına benzedi. Hatta bir şair, bu olay üzerine şu
şiiri söylemiştir:
Gûş-ı Mirrîh’e edip tantana-i câh u celâl
Lerzenâk etti bu kavga-gede-i âfâkı
Oldu mahmûr nice mest-i müdâm-ı devlet
Câm-ı ikbâle ne tarh etti bilinmez sâkî
Bâğıyân-ı felek-kîne Güzârı seyret
At Meydânına dikti şeceri vakvâkı
Eski tarihçilerden Huniadis’in ifadesine göre bu atlar, yaldızlı bakırdan yapılmış olup tavır ve vaziyetleri narin ve çevikti. Birbirlerine haşarı bakışlarla bakmaktaydılar. Bazılarının tahminine göre, bu atlar Roma ileri gelenleri tarafından Yunanistan’da olan Korent şehrinden Romaya taşınmıştı. Önceleri
Neron’un yaptırdığı zafer takı üzerine konulmuş sonra oradan alınarak İmparator Tiran’ın takı üstüne
konulmuştu. Bundan sonra Bael Mabedi içine alınmış, Başkentin Roma’dan İstanbul’a taşınması üzerine
Büyük Kostantin bunları oradan kaldırarak yeni kurduğu Kostantiniye şehrine taşımakla At Meydanı’ndaki parmaklıkların üst tarafında yüksek bir yere koydurmuştur. Bazı kimselerin iddiasına göre bu
atlar, iki bin yıldan fazla bir zamandan beri mevcutmuş. Hatta bir tanesi heykeltıraşlardan meşhur
Lisyppe’nin eseriymiş. Fakat İmparator Alexios Comnenos’un zamanında yaşamış olan tarihçi Anonim
ve sonra Papias ve Codinos diyorlar ki, bu atların [171] İmparator Genç Theodosius tarafından Sakız
adasından İstanbul’a taşınarak At Meydanı’na konulmuştur. Bu atların İstanbul’a taşınmaları hakkında
yukarıda naklettiğimiz her iki görüşün doğruluğu şüphelidir. Hele birinci haber, belirsiz birtakım zan ve
tahminlere dayanmaktadır. İkinci görüş ve düşüncenin ihtimali, gerçekte adı geçen tarihçilerin bildirdikleri ve söylediklerine dayanmakta ise de bu ihtimal, Bizans tarihçilerinin düşünce farklılıklarından ve
birçok durumlarda yaptıkları hatadan dolayı şüpheli oluyor. Bu sebeple, Anonim’in görüş ve düşüncesi,
gerçi Papias tarafından doğrulanıyorsa da Codinos, sözünü ispat edecek bir belge bulamıyor. Çünkü
gerek Anonim ve gerek Codinos iyice incelemeden, yazdıkları tarihlere başkalarının görüş ve düşüncelerini alarak affedilemeyecek hatalar yapmışlardır. İşte mesela, At Meydanı’ndaki Dikilitaşı Genç Theodosius’a atfediyorlar. Bu durumlara göre, At Meydanı’nda vaktiyle bulunmuş olan atların nereden geti~ 147 ~
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rilmiş olduğunun araştırılması ve belirlenmesi, eski eserler ilmiyle uğraşanların gayret ve yardımlarına
kalmıştır.
Ne zaman ki, 1203 yılında Birinci Haçlı ordusu vatanının müthiş bir dâhisi olan Isaac’ın oğlu
Alexios’un önderliğinde İstanbul’u ele geçirdiler, İskitler (Scythes)’den245 daha vahşi olan bu adamlar,
ele geçirme sırasında insanlığa sığmayacak yağmacılıkta, zulüm ve aşağılıkta bulundular. Tarihçi Huniadis ile Kropolit, bunların yaptıkları zulüm ve vahşet ve yaptıkları alçaklığı çok etkili bir şekilde anlatırlar. İşte bu ele geçirme sırasında Venedikliler de birlikte İstanbul’da ne kadar kıymetli eşya ve sanat eseri varsa hepsini ve yukarıda adı geçen atları da kaldırıp Venedik şehrine götürerek St. March Kilisesi’nin
kapısının karşısına koymuşlardır (Kostantiniad).
Fransa Cumhuriyet Hükümeti zamanında ve 1797 yılında Fransızların İtalya’ya yaptıkları seferlerinde bu at heykelleri Venedik’ten kaldırılarak Paris’e götürülmüş ve orada zafer işareti olarak dikilmişti. Daha sonra imparator zamanında bu heykeller Carrousel zafer takı üzerine konmuş, fakat Napolyon’un 1813’te Laipzig’deki yenilgisi üzerine, müttefik askerleri Fransa’yı istila ederek Paris şehrine girdiklerinden Âyan Meclisi’in kararıyla imparator tahttan indirilmiş sonra da heykeller Paristen kaldırılarak tekrar Venedik şehrine getirilip eski yerine konmuştur.
[172] Dünyaca meşhur olan bu atlar bakır, altın ve gümüş karışımından yapılmıştı. Bu karışıma “Korinth Bakırı” derlerdi. Çünkü Korinthliler, şehrin, Romalı General ve Konsolos Mammius246 tarafından
146 yıl evvel ele geçirilmesinden önce bu karışımın nasıl yapıldığını biliyorlarmış. Tarihçilerden Philin
ve Çiçero da bunu söylüyor. Söz konusu karışım, eskilere göre çok fazla kıymetliydi. Fakat daha sonra
ortaya çıkan durumlar ve Yunanistan’ın felaketiyle sonuçlanan durumlardan dolayı bu karışımın yapılış
şekli unutulup kaybolmuş, yalnız bu atlar kalmıştır.
Hunların, Acemlerin, Afrikalıların, Vandalların, Gotların galibi olan ve Yunanlıların kendisiyle
övündükleri Valisarius hakkında, işte bu At Meydanı’nda başarılarına ve zaferlerine uygun muhteşem
zafer töreni yapılmıştı. Bununla beraber ağızdan ağıza aktarıla gelir ki, ilk zamanlar bu derece zafere ve
parlak bir üne kavuşan Valisarius, bu zavallı kumandan, az bir zaman sonra gözleri kapanarak sürünüyor ve bu At Meydanı’nda kuvveti sayesinde birçok defa kurtardığı o şanlı abideler altında dilenirmiş!
Kostantiniad diyor ki: “Justinianus, bu akıllı ve faziletli hükümdar için bu kahraman hakkında bu derece nankörlük, bu kadar vahşi kadir bilmezlik ile vahşilerin bile yaptıklarından çekinecekleri bir duruma
cüret ile ününü ve şerefini ebedi olarak lekelemek mümkün mü? Fakat gerçek durum öyle değil! Zavallı
Valisarius, birçok iftiraya hedef olarak makam ve istikbalinden ve bunun üzerine Justinianus’un ilgi ve
alakasından uzak kaldığından, yanlarındaki korumalarıyla hizmetlileri alınmış, fakat bir müddet sonra
eşi Antonia Zuste’nin ricası üzerine tekrar imparatorun ilgi ve alakasını kazanmıştı. Hunlar İstanbul
kapılarına dayandıkları zaman, (Miladî beşinci asır ortalarına doğru) devlet kuvvetleri, İtalya, Suriye,

Bir zamanlar Avrupa’nın kuzeydoğusu ile Asyanın kuzeybatısında göçebe olarak yaşayan kalabalık bir kavimdi.
246 Mammius, Romalı general bir general ve konsolos olup Yunanistan’ı ele geçirerek bir Roma vilayeti haline
koymuş ve milattan 146 sene önce de Korith şehrini almıştı. General cahil ve güzel sanatlardan habersiz olduğundan ne kadar kıymetli eşya, heykel, vazo, resim ve tasvirler varsa hepsini Roma’ya göndermiş, hatta yolda kırılacak ve kaybolacak veya kırılacak olursa ödettireceğini söyleyenlere tehditle karşılık vermişti.
245
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Mısır ve Anadolu’da meşguldü. Bu sırada Velisarius görevinden ayrılmış, ihtiyarlıktan beli bükülmüş ve
geçmişdeki şanlı ve namuslu olayların hatıralarıyla hüzünleniyorken genç ve zinde bir delikanlı gibi
İmparator Justinianus’un emir ve isteğiyle İstanbul içinde kalmış olan az sayıdaki askerle Hunların karşısına çıkarak onları perişan ederek kaçmaya mecbur etmişti.
Agathias’ın ifadesine bakılırsa, bu savaş Velisarius’un son gazası olmuş, şan ve zafer bakımından da
Vandallarla Gotların seferinden aşağı kalmamıştır.

[173] İPARATORLUK BÜYÜK SARAYI
Kostantin’in Kişiliği
Büyük Sarayı anlatmaya başlamadan önce İmparator’un garip ve dikkate şayan yüksek kişiliğine
dair önceki yazarların özellikle Eusebe’nin247 araştırma ve değerlendirmelerini aktarmayı gerekli görüyorum. Çünkü tarih bir ibret aynası, bir hikmet okulu olduğuna göre bu bilgilerin aktarılmasında ileriyi
görenler için birçok toplumsal ve ahlakî faydalar görmekteyim.
Kostantin, hükümet merkezini eski Bizans’a aktarma ve yeni başkent için Marmara sahillerini sectiği
zaman vazife ve memuriyetinin ve sahip olduğu ruhani sıfatının büyüklüğüne uygun olarak orada bir
saray yaptırdı.
Aslında imparator bir kutsal kişiliktir. İlahlık ile kendi arasında bir vasıta yoktur. Bu açıdan bakıldığında imparatorun zekâ ve kavrayış gücü, Mutlak kudret sahibi olan Allah’ın nur ve zekâsının bir yansıması, ortaya çıkışıydı.248 Kostantin’in kişiliğini ve kimliğini iyi inceleyenlerden Eusebe, imparator hakkında diyor ki: “Kostantin, hayatında ve saltanatında kutsal bir varlık olduğunu göstermeye çok gayret
etti. Kostantin, Hristiyan Kilisesi’nin Allah tarafından tayin edilen bir rahibi olduğundan, St. Synodları
davet ederek ruhbanların arasında kendisine bir yer edinir, sarayda hükümdarlık tahtı etrafında ortaya
çıkan inanç ve mezhep meselelerinin hepsine katılırdı. Allah’a aracısız dua ve istekte bulunmak üzere249
hergün belli saatlerde sarayının tenha bir köşesine kapanır ve içindeki sırları dökerdi. Kostantin dini
bayramlara çok dikkat ederdi, fevkalade bağlılık gösterirdi. Eusebe’nin deyimiyle, bu törenlere içten ve
gönülden katılırdı. Dini törenin yapılmasından bir gün önce, gece sabaha kadar Allah’a dua ve niyazda
bulunur ve sabah olur olmaz halka hediyeler dağıtırdı. Herkes imparatorun sarayına rahatça girebilirdi.
Eusebe, Kostantin’in imparatorluk sarayı hakkında “Hristiyan saltanatının yeryüzünde bir örneği” demek istiyor. Daha o tarihte, etrafına o büyüklüğe [174] uygun bir gösteriş ve ihtişam kurmuştu. Bundan
dolayı, yanına aldığı hizmetliler daima kendisini överler ve mutlu ve huzurlu olması için kendisini üç
defa alkışlarlardı. Altın işlemeli ve çiçeklerle süslenmiş erguvan renginde bir elbise giyinmiş olarak insanların önünde kendini gösterirdi. Başına koyduğu taç, sanki bir ışık saçan güneş gibi parlardı.

Kayseriye piskoposu olan Eusebe, meşhur ve kıymetli bir kilise tarihi yazmıştır. Bu kitapta kilisenin oluşumu
ve kuruluşunu ve ilk gelişimini mükemmel bir şekilde kronolojik olarak eksiksiz bir şekilde anlatmıştır. (268–340.)
248 Gasquet: Bizans’da imparatorun dini içeriği bakımından gücü. Paris 1789, s. 38.
249 Gasquet de l’autarite imperial en matiere religieuse a Byzance, Paris 1879, p. 38 pour s’entretenir seul avec
Dieu.
247
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Yeryüzündeki hükümet semavî saltanatın bir yansıması ve örneği olduğu için imparator, göz kamaştırıcı, muhteşem bir sarayda oturması gerekirdi. Gök kubbe altında, Basile’nin tahtı gökyüzünün
kubbesi, basamağı da yeryüzüydü. Ruhani kuvvetler, imparatorun şahsını korumaya ve gözetmeye görevlendirilmiş olup meleklerin tümü büyük melekler etrafında bir nur halkası oluşturur. Ruhaniler, hükümdarın güzel vasıflarını ve övgüsünü ilahilerle okurlar. Semavî sarayının eşiğinde, mavi kubbede,
güneş, ay ve yıldızlar dönerler. Gökyüzünün karanlık noktalarına yaydıkları ışıklarla bu gezegenler,
kâinatın sahibinin ve oturduğu sarayın şan, şeref ve parlaklığını ilan ederlerdi. Yeryüzünde, imparator
devamlı olarak kendisini öven hizmetliler ve korumalarla çevrilmiş oldu hâlde baştan aşağı altın ve
kıymetli taşlarla gözleri kamaştıran bir tahtta ayakta durarak kendini göstermesi gerekti.
Saray, göz kamaştıran mermerlerle, mozayıklarla, paha biçilmez mücevherlerle ve sırmalı kumaşlarla parıl parıl parlaması gerekirdi. Cenabıhakk’ın yeryüzündeki vekil ve temsilcisi olan imparator, birtakım heybetli ve azametli resimler, şekiller ve gözleri kamaştırıcı bir ihtişamdan dolayı kendisini insanlıktan bir dereceye kadar ayıramazdı.
Kostantin’in yaptırdığı Büyük Saray, kendisinden sonraki impatorlar tarafından birtakım eklemelerle genişletilerek gerçek bir şehir durumuna gelmişti. Bu daireler topluluğu hakkında hiçbir yazar tam,
düzgün bir şekilde tarif ve anlatımda bulunmamıştır. Çoğu tarihçilerle vakanüvislerin, şehri sık sık ziyaret eden Rus hacılarının, gezgincilerin, bu saraya dair verdikleri çok kısa bilgiler, bu imparatorluk ikametgâhının tamamına ve içinde bulunan eserler ve abidelerin tarz ve kimligine dair bize kesin bir fikir
veremiyor. Bununla beraber, bazı yazarlar sarayın içinde bulunan bazı binalara dair oldukça doğru anlatımda bulunmuşlardır.
Altıncı asrın vakanüvislerinden Prokopius, Mebâni (Aedificiis) adındaki eserinde Justinianus’un
Nika İhtilali sırasında (532) yanan sarayın girişini, çevresini ve etrafını ne şekilde tekrar yaptırdığını anlatıyor. Aynı devirde Corippus isminde bir şair, İkinci Justinianus’un övgüsünü içeren bir şiirinde, içinde hayat geçirdiği imparatorluk sarayına dair çok değerli bilgiler vermiştir.
[175] Daha sonraları, Kostantin Porphirogenete’nin emriyle yazılıp Theophanis’in üçüncü kitabını
oluşturan yazarı bilinmeyen bir eserde, İmparator Theophilos’un dokuzuncu asrın ikinci çeyreğinde
sarayda yaptırdığı birçok dairelere dair açıklamalar vardır.
Yedinci Kostantin, Birinci Basile’nin Hayatı adlı eserinde, atalarının yaptırdığı binaları sayıyor ve
Patrik Photios tarafından ayin töreni yapılan Yeni Kilise’nin sahip olduğu güzellik ve ihtişamı anlatıyor.
Miladî 888 tarihinde İtalya Kralı Berange tarafından Yedinci Kostantin ve daha sonra Nikiphoros
Phokas’ın huzuruna gönderilen Luit Prand, Büyük Saray’ın, Makedonya hükümdarlık sülalesi zamanındaki debdebesini gözleriyle görmüştür. Anlatımında, safça yahut inceliklerle az tanışmış batının kaba
bir neşesizliği açıkça göze çarpıyor. Bununla beraber, sarayın bazı salonları, divanhaneleri hakkındaki
anlattıkları hayret verici bir açıklık ve kesinlik ifade etmektedir.
On üçüncü asrın başlarında Nicolas Mesarits isminde bir saray rahibi 1201 tarihinde, Comnenos ailesine mensup Ioannes’in, Üçüncü Alexios aleyhine ayaklanarak Ayasofya’da kayserlik tacını giydikten
sonra sarayı nasıl etkisi altına aldığını, kısaca bütün olayları gözüyle görmüş ve olduğu gibi anlatmıştır.
Nicolas, 1206 senesinin olaylarının meydana gelmesinin ardından yazdığı eserde, sarayın topoğrafik
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açıdan çeşitli noktaları ve yerleri hakkında kesin olarak yeni birtakım anlatımlarda bulunuyor. Özellikle
o zamana kadar bilinmeyen bazı eserler ve abidelerin varlığından söz ediyor.
Bütün bu anlattıkları imparatorluk sarayının her yönüyle bilinmesi bakımından önemli bir faydası
vardır. Bununla beraber, Yedinci Kostantin Porphirogenete’nin Kitabü’l-Merasimi’yle karşılaştırılırsa
Nicolas’ın anlattıkları çok az ve eksiktir. Dördüncü asırda olduğu gibi, o tarihte de imparator ilahlığın
yeryüzünde vekili ve temsilcisiydi. Mutlak kudret sahisi olan Tanrı onu -aynen tabiri kullanıyorumkalkanı altına alır, korurdu. Tahtı güneş gibiydi. Tanrının bakışı ona yönelikti. Kostantin Podphirogenete’nin deyimiyle, imparator yeryüzündeki insanlar tarafından tapınılmak üzere bir dağ üstüne konulmuş, altın bir heykel gibiydi.
Ayrıca Büyük Kostantin zamanında, saray hayatında önemli bir yeri olan törenler ve protokol, seneler geçtikçe karışık bir duruma geldi. Protokol, gittikçe imparatorun şahsını kuşattı. Bu gösterişli tören
ve protokol usüllerinde her şeyden önce devletin daha gösterişli, daha dehşetli bir duruma gelmesinin
sebepleri Yedinci Kostantin’de aranılırdı.
Kostantin, takip etmek istediği amaç ve hedefi Kitabü’l-Merasimi’nin girişinde çok güzel belirtmiştir. Bu zat, devletin zenginlik ve ihtişamının sebebi olan eski gelenekleri yaşatmak istiyordu. [176] İşte
bu amaçla, kendinden önceki yazarların eserlerinde ne gördüyse hepsini, olayları ve hadiseleri gözleriyle görenlerin bütün anlattıklarını ve rivayetlerini ve bizzat gördükleri şeyleri çok dikkatli bir şekilde topladı. Yazarın bundaki amacı ve gayesi de Tanrı’nın kâinata koyduğu düzen ve uyumu, halkın gözünde
hükümdarın kudreti olarak görünmesi ve saray etkinliğinin devletin tebaası ve yabancı milletler gözünde devam ettirilmesiydi. İşte bu açıdan bu tören, yalnız nezaket gereği ve dini protokolun bir ifadesi
olmayıp o törenlerdeki ihtişam sarayın debdebe ve ihtişamı, alayların mükemmel bir şekilde düzenlenmesi ve yapılması, tahtında oturan Basile’nin ruhanîlere mahsus vakarı ve sert görünüşü Yedinci Kostantin’in gözünde devletin güc ve kudretinin devamı ve heybetinin artması için ortaya çıkış vasıtasıydı.
Tören ve protokol kurallarını kalıcı kılmak maksadıyla belirtirken ve anlatırken öyle bir iş ortaya koydu
ki, bu iş fikir ve düşüncesine göre kendisi için gelecek asırlar önünde hiçbir kimseye nasip olmayacak
yeni bir izzet ve şeref levhası meydana getirecek, Bizans Devleti’nin şöhret ve büyüklüğünü sonsuza
taşımış olacaktı.
Bizim için Kitabü’l-Merasim’in başka bir faydası ve önemi daha görülüyor. Sarayın devamlı debdebe ve tantanasını gözlerde canlandırırken, çok parlak ve renkli olan bu medeniyetin ahlakî olan yönlerinden birini dikkatlere sunuyor ve birçok ahlakî tarafları ve toplumsal örf ve âdetleri de ortaya koyuyor. Merasim (tören) ve teşrifat (protokol) bir merkez meydana getiriyor. O merasim ve tören çok ileri
bir medeniyet haline gelmiş toplumsal hayatının bir ifadesidir. Bu medeniyetin doğması ve gelişmesi
için sanata uygun bir çevresi olması gerekir. Bu durumlar ve tavırlar, hereket ve davranışlar, protokolların usul ve düzenlenme tarzı, debdebeli ve tantanalı bir dış vasıta ile birlikte olmayınca hiçbir değeri
olamaz. İşte bundan dolayı, Kitabü’l- Merasim çok dikkatli bir şekilde imparatorluk sarayında yürürlükte olan protokolları yazıp anlatırken devamlı değişimleri, olaylara ve insanların alışkanlıklarına ve
âdetlerine, huy ve tabiatlarına sıkı bir şekilde bağlı olan elbise ve giyimlere dair de değerli bilgiler vermektedir. Merasim ve törende görevli memurları ve devlet adamlarını belirtirken çeşitli kurum ve kuruluşların tarihini yazan tarihçilere çok zengin bir inceleme zemini ve araştırma kaynağı hazırlıyor. Sözün
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kısası, bütün bu ihtişamın dolup taşması için dış kadro da gerekirdi. Bu kadro da imparatorun büyük bir
alayla ziyaret ettiği kiliseler, alışkanlık haline getirdiği bazı günlerde gittiği saraylar ve özellikle oturduğu daireydi. İmparator orada doğar, orada tac giyme töreni yapılır, orada evlilik gerçekleşir, zafer kazandıktan sonra oraya dönerdi. Siyasi etkinliklerin en önemli kısmına imparatorluk sarayının salonları
sahne olurdu. Devlet adamları ve memurlarına rütbe ve makam verilmesi hep bu sarayda yapılırdı.
Hergün devlet yönetimi işleriyle meşgul olduğu yer, sarayıydı. Yabancı elçileri ve büyük misafirleri kabul ederdi. İbadet için şehrin kiliselerine buradan hareket ederdi. Resmi günlerde ve dini bayramlarda
bütün ziyafetler bu sarayda verilirdi. Öldüğünde defnedilmeden önce, sarayın en muhteşem yerinde
cenazesi sergilenirdi. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığına göre, tören ve protokol bizibizzat imparatorun ikametgâhının harem dairesine kadar götürüp ulaştırıyor ve bir dereceye kadar sarayın özel yaşantısına katıyor. [178]
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SARAYIN BULUNDUĞU YERİN DURUMU VE SAHASI
İmparatorluk Sarayı’nı, muhteşem ve muazzam cepheli, geniş, umumi bir meydana bakan muntazam bir bina olarak düşünmemeli. İlk olarak Büyük Kostantin tarafından yaptırılan ve adına izafe edilen, daha sonra altıncı asırda kısmen Justinianus tarafından tekrar yaptırılan ve zaman zaman çeşitli
imparatorlar tarafından önemli zamanlarda yapılan eklerle genişletilen bu saray, genel görünümü bakımından tek parça bir yapı değildi. Çeşitli zamanlarda yapılan ilavelerle bir daireler bütününden ibaret
fakat bu ilaveler arasında oldukça bir uyum sağlanmıştı. Bununla beraber şunu dikkate almalıdır ki,
burası onuncu asırda sanki savunmaya hazırlanmış ve bunudan dolayı saray olmaktan ziyade, orta çağdaki şatolar ve eski Roma’daki kayserler sarayı gibi korunaklı bir duruma gelmişti.
Sarayın Kısımları: Büyük Saray üç ayrı daireden oluşuyordu: Birinci daireye, girişini oluşturup
Chalke denilen bir dehlizden dolayı “Chalke” ismi verilirdi. Bu birinci kısımda, belirtilen dehliz ile Hazret-i Mesih adına özel bir mabet ile havariler adına küçük bir kilise ve Büyük Consistiriorum dedikleri
ruhaniler mahfili, “Numera”250 dedikleri bir daire, Triclinius ve merasim ve yortu günlerinde ziyafetler
verilmesine mahsus bir salon ve daha bazı daireler vardı. Birinci kısmın kapısı, Augusteon Meydanı’na
bakardı. Bu daireden başka, Hz. İsa adına bir de kilise vardı. Bu kısmın ayrıntıları şöyledir: Augusteon
Meydanı’na bakan, Chalke denilen bu birinci kısım, imparatorluk ikametgâhının büyük dehlizlerini yani
girişini oluştururdu. Birçok önemli dairelerden oluşan251Chalke olan sarayın bu kısmına, Ayasofya
Meydanı’ndaki, şimdiki Ayasofya Hamamı bulunan yerde büyük bir demir kapıdan geçince bir delize
girilirdi. [179] Bu dehlizin çatısı tunç kiremitlerle örtülmüştü. Dehlizin şekli yarım daireydi ve üstü yarımkubbe ile örtülmüş ve kare bir binanın girişine karşı yapılmıştı.

250 Büyük Kostantin tarafından yaptırılan bu daire, Heraklius’un emri üzerine hapishaneye çevrildi. Fakat Yedinci Kostantin Porphirogenete bu Numeralar’ın hapishane olduğunu belirtmiyor. Kanaatime göre bu bina, özellikle Büyük Saray’ın korunmasına mahsus karakol gibi bir yerdir.
251 Le tribunaldes Lyenes, le tiriclinium des exeubiteurs, le triclinium des caudidats le Grand consistorion.
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Kabasakal’da Bizans Sarayı’nın Temel Kemerleri
Bu kısmın önemli dairelerinden biri olan Büyük Consistiorium denilen daireye sedeften yapılmış üç
kapıdan geçilirdi.
Chalcee’nin eski şeklini belirlemek mümkün değildir. Yalnız Eusebe, Kostantin’in hayatına [180]
dair yazdığı bir eserde252 ellerinde yalın kılınç bulunduğu hâlde duran korumaların, sürekli gözetiminde
bulunan sarayın dehlizlerini -anlatmaksızın- sadece belirtmekle yetiniyor.
İmparator Kostantin, saraya girilecek yerin kapıları önünde, gelip geçenlerin dikkatini çekecek yüksek bir yerde, kilise düşmanlarını yenen Hristiyanları tasvir eden yağlı boya ile bir resim yaptırmıştı. Bu
resimde, kilisenin düşmanları bir yılan şeklinde gösterildiği gibi, İmparator Kostantin de başında zafer
işareti, etrafında çocukları bulunduğu hâlde gösterilmişti. İmparatorun ayakları altında yılan, bir tarafından öbür tarafına bir ok saplanmış ve cehenneme doğru atılmış bir vaziyette gösterilmişti.
Bir rivayete göre Chalke Büyük Kostantin tarafından yaptırılmış. Diğer bir rivayete göre de sarayın
bu birinci kısmı, Birinci Anastase, mimarı Aitherios yaptırmıştı. Hammer tarafından da aynen alınan bu
rivayet büyük bir ihtimalle bir benzerlikten ileri gelmiştir. Vakanüvis Pascal’ın ifadesinden anlaşıldığı
gibi İmparator Anastase’in devrinde meydana gelen bir ihtilal sırasında (498) Yeşiller At Meydanı’nın
Chalke’sini yakmışlardı.253
Demek ki At Meydanı’nın Chalke’siyle Saray’ın Chalke’sini birbirinden ayırmak gerekir. Anastase,
bu yangından sonra At Meydanı’nın Chalke’sini tekrar yaptırmış olması gerekir ki yazarların, sarayın
Chalkesi’ni Anastase’ye atfetmeleri bundan dolayıdır.

252
253

Rusehe, Vita Const. 111, 3, p. 78, 111 15, p. 84.
Chr. Pachs, P. 608. cf. P. 701.
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Eski Chalke’nin tavanı yaldızlı tunç levhalarla örtülmüştü. Bu tavan Nika İhtilali sırasında yandı.254
Daha sonra Justinianus, Bizans mimarî sanatlarına özgü yeni mimarî şekiller üzerine tekrar yaptırmıştı.
Prokopikos’un rivayetine bakılırsa Chalke, dört tarafı yüksek duvarla çevrili bir daireymiş. Kuzey
ve doğu tarafındaki duvarları, diğer taraf duvarlarına göre az yüksek olduğundan bu vaziyet binaya bir
dikdörtgen şekli vermişti. İçerisinde, duvarlara dayanarak tek parça bir duruma gelmiş dört büyük ayak
üzerine oturtulmuş sekiz kemer vardı. Kubbe merkezi, bu kemerlerden dördü üzerine bindirilmişti. Diğerleri, kuzey ve güneydekiyle dış duvarlara dayanır ve kubbeleri tutardı. Dairenin yukarı kısımları,
gayet ince ve küçük, eşi benzeri olmayan mozayıklarla gözleri süsleyen güzellikteydi. Dairenin her tarafında birtakım savaşları, İtalya’da ve Afrika’nın kuzeydoğu kıtasında (Lybie, Libya) ele geçirilen şehir ve
memleketlerini zafer kazanmış Justinianus, ordusuyla dönerek Basile’ye savaş ganimetlerini ve esir edilen kralları takdim eden Velisarius’u gösteren resimler, tablolar göze çarpardı.
[181] Bu tabloların ortasında, imparatorla zevcesi Theodora etrafında meclis üyeleri olduğu hâlde ve
Vandallarla Gotlara karşı kazanılan zaferi kutlarken gösterilmişti. Bu resimde hepsinin yüzlerinde sevinç ve mutluluk izleri görülürdü. Hepsi bir mabut gibi tapındıkları imparatorun bu zaferinden dolayı
gururlu ve güler yüzlü görülürlerdi. Duvarlar yukarıdaki mozayıklara kadar mermerle kaplanmıştı. Bu
mermer levhalardan bazıları zümrüde benzer, birtakımı da ateş rengindeydi. Fakat genellikle mavi damarlı beyaz mermerden oluşmuştu. Zemin tamamen mermerle döşenmiş olup bunun ordasında somakiden daire şeklinde bir mermer görülürdü.
İşte, ruhbanların menkıbelerini ve şaşalı bakışları içeren bu tarihî işlemeler oraya ilk girenlerin gözünde devletin güç ve kuvvetini şekillendiriyordu. Asırlardan beri imparatorların sürekli yardımlarıyla
toplanan ve çoğalmış olan bu güzel eserlerden dolayı gerçek bir müze hâlindeydi. Kostantin, buraya Hz.
Mesih’in tunçtan yapılmış bir heykelini diktirmişti. Bu heykel Isaurialı Leon’un255 saltanatına kadar olduğu yerde kaldı.
Put kırıcı imparatorların yönetime geldiği zamana kadar varlığını devam ettiren heykeltıraşlık sanatı
imparatorlarla birtakım meşhur ve tanınmış kişilerin heykellerini meydana getirmişti ki, bunlar arasında, Büyük Theodsius ile dindar Polkeria’nın, Zenon’un, Adrianos’un, Birinci Justinianus’un, Velisarius’un, Tiberios’un, Moris’in ve benzerlerinin heykelleri görülmeye ve seyredilmeye değerdi. Daha sonra Atinalı Irene tarafından mozayık düzeninde tekrar resmettirilmişti. Put kırıcıların ikinci bir saldırılarında bu resimler tekrar bozduruldu. Çünkü Rahip Lazaros, Theophilos’un ölümünden sonra Ortodoksluk yeniden canlanıp kuvvetlendiği zaman, Hz. Mesih’in resmini Chalke’ye tekrar çizdirmişti. Sedrenos’un ifadesine göre dokuzuncu asırda Chalke, İmparator Birinci Basile tarafından Chalke’nin hasar
gören yerleri tekrar tamir edilmiş ve sağlamlaştırılmıştı.
Onuncu asırda Romanos Lakapenos, Chalke’de, Hz. Mesih adına özel bir ibadethane yaptırmıştı.
Jean Tzimisces burasını genişletti ve fevkalade süsledi ve oraya birçok kıymetli eşya ve bunlarla beraber

Chr. Pach, p. 621. Thiphace, T. Y, p. 184 Cedrenus t. Y. Q. 647.
On Üçüncü Leon (L, L’Isaurien 717–741) Anadolu’da Hamidili Sancağı’ındadır. Bunun zamanında Ohtogon
Kütüphanesi yanmış (Kanunisani 729), Musevilerle, Muntanos yolunda gidenlere zulüm ve haksızlık edilmiş,
Araplar donanma ile kuşatmışlarsa da Grajuva ateşinin etkisiyle donanmaları yanmış, orduları geri dönmeye mecbur olmuştur.
254
255
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Mesih’in çarmıha gerildiğini gösteren Beryte’nin çizdiği resimle, Hz. İsa’nın giydiği sandal dediğimiz
üstü açık ayakkabılarını saklatmıştı.
Ieromonos ölünce, süslenmesine çok yardım ettiği bu mabedin ve içinde bulunan kutsal eşyaların
[182] yanına gömülmüştü. Önceleri gerçek bir müze olan Chalke günün birinde cenazelerin gömülmesine mahsus bir mezarlık haline geldi. Bütün binayı, kendi adına izafe ettiren bu meşhur tunç kapı acaba
neredeydi? Tunç levhaların güzellik ve parlaklığından parıl parıl parlayan yüksek kubbeli, muhteşem ve
yüksek avlu acaba neredeydi?
Kitabü’l-Merasim, tarihçilerin anlattıklarını açıklıyor ve anlamlarını tamamlıyor. İmparator yortu
günlerinde kiliselere veya şehirdeki saraylara gitmek üzere çoğunlukla parlak ve muhteşem bir alayla
hareket ederdi. İmparatorun takip edeceği yol, protokal usulleri içerisinde tam bir dikkat ve özenle belirlenir ve sınırlanırdı. Yolda giderken imparatorluk atlıları bazı belli noktalarda durur ve burada doğu
üyeleri tarafından karşılanarak şerefine okunan övgüleri, alkışları dinlerdi. Saraya dönüşde aynı tören
içerisinde olurdu.
Augusteon Meydanı’ndan saraya giderken, “Chalke’nin Büyük Kapısı” adıyla bilinen büyük bir kapıya rastlanırdı ki, burada imparator biraz dururdu.256 Sarayın dış tarafındaki bu ağır ve büyük kapı, adı
geçen meydanın revakları tarafına açılırdı. Bu kapı geçildikten sonra, içeride bir parmaklığa257 rastlanırdı
ki, gruplar imparatoru bu noktada karşılarlardı. Bu parmaklık da geçildikten sonra tunç kapıya gelinirdi
ki, içeri girilince büyük kapının altındaki meydanlığa girilirdi. Bu ağır kanatlı, geniş ve yüksek kapı,
sarayın kapısıydı.258 Buraya giriş esnasında insana bir kudret ve güç duygusu verirdi.
Saray tarafında, Chalke’nin başka bir çıkışı ve mihveri vardı. Burası büyük bir kapıydı. [183] İmparator burada karşılanırdı. Kapı Scholerlerin dairesine açılırdı. Scholer denilen kişiler, sarayın korunmasıyla görevli birinci bölüktü. Bu sebeple adına Scholerlerin Büyük Kapısı denilirdi. Buradan Chalke’nin
iç tarafına geçilirdi.
İmparatorlar, Ayasofya’ya giderken veya oradan gelirken her zaman Augusteon Meydanı’ndaki büyük kapıdan geçerlerdi. Chalke’nin parmaklığını geçtikten sonra, Mukaddes Kuyu’ya (Puits Sacre) gitmek üzere sağa dönerlerdi. Bu Mukaddes Kuyu Ayasofya Meydanı’nın güney tarafındaydı.259 Mukad-

Büyük Paskalya’da ve Annociation yortusunda imparator, Ayasofya’ya gitmek için bu kapıdan geçerdi. Gerek büyük paskalyada gerek Epiphanie Yortusunda imparator saraya dönerken ilk geçtiği kapı, Chalke’nin bu
büyük kapısıydı. Büyük yortularda imparator, Ayasofya’ya gitmek üzere, saraydan çıktığı vakit beşinci kabul töreni Augusteon’a açılan büyük kapı önünde yapılırdı.
257 Metinler bu parmaklığın şekline dair hiçbir bilgi vermiyorlar. Acaba bu parmaklık kiliselerde olduğu gibi
mihrapla kilisenin geri kalan kısmını birbirinden ayıran yüksek parmaklık mıydı? Parmaklık Augusteon Meydanı’na açılan büyük kapı ile tunç kapı arasında bulunmasında bir fayda görülmüyor. Bu sebeple, büyük yortularda
dördüncü kabul töreni, Chalke’nin parmaklığı dışında yapılırdı. Beşincisi de onun ardından Augusteon ‘a geçilen
büyük kapı önünde yapılırdı. Dönüşte, imparator bazen bu parmaklık önünde karşılanırdı. Abbasi Halifeleri zamanında İstanbul’a gelen elçilik heyeti, Chalke’ye girmek üzere, bu parmaklığın dışında atlarından inmişlerdi.
258 Bu kapılar bu yerde ikinci Isaac Angelos (Melek) zamanına kadar kaldı. Bu zat onları buradan kaldırdı. (Nicetas choron. De Isaac L’ange III, p, 582. Labarte, Palais, p.110.)
259 Labart’ın planına göre, Mukaddes Kuyu denilen kapı Ayasofya Camii avlusunda İkinci Selim ile Eğri Fatihi
Sultan Üçüncü Mehmed türbeleri arkasındaki bahçededir. Bu kapı bugün mevcuttur. Yanında bir de uzunca mermer tekne vardır.
256
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des Kuyu’ya gitmek veya oradan geri gelmek için küçük bir kapıdan geçilirdi.260 İmparatorların takip
ettiği bu geçiş yolunun tarifinde bir demir kapıdan bahsediliyor. Bu kapı bir kubbe altındaydı. Bu kubbenin Chalke’nin önündeki revakın üzerinde bulunması gerekir. Kubbenin Justinianus tarafından Augusteon Meydanı’nın doğu tarafında A’yan Dairesi’nin önünde, revakların üzerine yaptırılan kubbeye
oldukça benzemesi gerekirdi. Bu kubbenin altındaki küçük veya “demir kapıdan” sarayın uzun revaklarına geçilirdi. İmparator Ayasofya’ya işte buradan geçerdi.261
Chalke’den Ayasofya’nın yukarı katına da geçmek mümkündü. Bu takdirde, Augusteon Meydanı
ve Mukaddes Kuyu ile aynı seviyede bulunan revaklar takip edilmez, fakat Chalke’den Ayasofya’nın
katlarını saraya ulaştıran bir dehlizden çıkılırdı.262
İşte imparotorların ikamet ettiği yerin giriş kısmı böyleydi. Bu sebeple sarayın içerisine girmek için
Augusteon Meydanı’na bakan büyük kapıdan girilir ve kubbeli bir revaktan geçildikten sonra, tunç kapıya gelmek için parmaklıktan geçerek Chalke’nin içine girilirdi. Bu yerin ortasında büyük bir kubbe
vardı. Duvarları demir levhalarla ve mozayıklarla süslenen bu yere daha girerken insanı bir hayret kaplar. Büyüklüğün derecesine kapılırdı. Buradan sarayın birinci korumaları olan scholerlerin dairesine
geçilirdi. Gerçekten, saray birçok askeri kıtalar tarafından korunurdu.
[184] Kaynak eserlerde Chalke civarında Numeralardan söz ediliyor. Abbasi Halifeleri zamanında,
Bizans’a gelen elçiler heyetinin karşılanmaları sırasında atların bir kısmı tunç kapının yanında durmuş,
diğer kısmı parmaklığın dışında bazısı Numeralar tarafına,263 bir kısmı da Milion’a264 doğru yer tutmuşlardı. Aktarıla gelen rivayete göre, Numeraları Kostantin yaptırmış fakat sonraları kullanılmadığından
Kayser Heraklius ile ondan sonra gelenler tarafından hapishaneye çevrilmiştir. Gerçekte dokuzuncu
asırda, Üçüncü Michel’in saltanatında ve üçüncü asırda da Romanos Lakapenos devrinde Chalke ile
beraber Numeralar hapishaneye çevrilen bir yer olarak belirtiliyor. Numera denilen bir grup korumacılar işte burada dururlardı. Numera denilen daire, Zeuxippe Hamamları ve Milion tarafından, saraydan
Augusteon Meydanı’na çıkılınca Chalke’nin sol tarafına rastlardı.

260 Bu küçük kapı, Eğri Fatihi Sultan Üçüncü Mehmed’in türbesine karşı olan kapıdır. Bu kapının önünde abdest
almaya mahsus mermerden bir su hazinesi bir de tulumba vardır. Bu su hazinesi, eski bir Bizans lahtidir.
261 Noel Yortusu’nda ilk kabul töreni bu Mukaddes Kuyu’da, ikincisi bu demir kapının kubbesi dışında, üçüncüsü de Chalke’nin içinde yapılıyordu. Büyük yortularda imparatorlar Augusteon’a bakan büyük kapıdan geçerlerdi. Fakat dönüşte, Noel Yortusu’nda olduğu gibi birinci kabul töreni Mukaddes Kuyu’da ikincisi demir kapıda,
üçüncüsü de Chalke’nin içinde yapılmıştı.
262 Bu dehliz, ihtimale göre revakın üstündeydi. 776 yılında Dördüncü Leon, oğlu Kostantin’i devlet işlerine ortak ettiği zaman, İmparatoriçe İrene buradan geçmişti. Ayasofya’nın “Cate choumena” denilen yukarı katlarına
geçmek için imparatoriçe Chalke’nin yukarı kısmına çıkmıştı.
263 Yukarıda bildirildiği gibi Numeralar İmparator Kostantin tarafından yaptırılmış, daha sonra Heraklius burayı hapishaneye çevirmiştir. Fakat tarihçi İmparator Porphirogenete buranın hapishaneye çevrildiğini kitabında
belirtmiyor. Oluşan kanaata göre, bu bina özellikle Büyük Saray’ın korunması için karokol gibi bir yer olacak
264 Milion, Ayasofya Meydanı’nda tramvay yolununu yukarıya döndüğü köşenin tam karşısına rastlardı. Augusteon’un kapıları da buradaydı.
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Yukarıda söylendiği gibi, Abbasi Halifeleri zamanında Bizans’a gelen elçiler heyetinin kabul töreni
sırasında İmparator’un hizmetkârları, Chalke’nin265 parmaklığı dışında, Milion’a kadar olan uzaklık boyunca meydanın revakları altında durmuştu. Çünkü bu tarafta revaklar demir kapı ile kapanmış bulunuyordu. Demir kapı ancak İmparator Ayasofya Mabedi’ne gideceği zaman açılırdı. Chalke’den çıkarken sağ tarafa rastlayan revakın bu kısmından halk geçemezdi. Halkın geçmesine izin yoktu. Diğer asker
bölükleri, imparatorluk ikametgâhının eşiğinde dururlardı. Chalke’den saraya girerken ilk rastlanılan
asker bölüğü Sholer denilen bölüktü.

DAPHNE SARAYI
İmparator Kostantin zamanında, sarayın ortasında diğer dairelerden daha büyük ve daha yüksek bir
bina vardı ki, burası bizzat imparatorun dairesi olması gerekiyor. Kostantin bu dairenin tavanının ortasına baştanbaşa işlemeli ve kıymetli taşlarla işlenmiş bir hac resmi yaptırmıştı. İmparatorun cesedi, arkasında erguvan renkli elbisesi, başında imparatorluk tacı bulunduğu hâlde güzellik ve ve ihtişam ve yüksekliği bakımından diğerlerinden üstün olan bu dairenin ortasında, yüksek bir yere [185] konulmuş bir
tabutun içinde herkese gösterilmişti. Etrafında şamdanlar yanan altın işlemeli tabut gece ve gündüz korumalar tarafından gözetilir ve korunurdu. Eusebe’nin dediği gibi, dünya yaradılalı böyle muazzam bir
manzara görülmemiş! Kostantin’in At Meydanı yakınında yaptırdığı Büyük Saray’dan At Meydanı’na
helezonî bir merdiven ile geçilirdi. Bu merdivenle Chatisma Sarayı’na çıkılırdı. Kitâbü’l-Merasim’in birçok yerinde imparatorluk ikamegâhını Hipodroma bağlayan bu merdivenden söz ediliyor. Sarayın At
Meydanı ile birleşen kısmına Daphne adı verilirdi. Bu isim de Roma’dan getirtilmiş bir peri heykelinden
dolayı verilmişti. Daphne Sarayı’nın merasim salonları, kiliseleri, daireleri ve diğer eklentileri vardı. Bu
daireler hakkında doğru bilgi yoktur.
Onopodion’u altın el revakını geçtikten sonra Augusteon’a girilirdi. Saraya girilirken birinci ve saraydan çıkılırken sonuncu divanhane burasıydı. Son derece dikkat çekici olan bu divanhane imparatorun cesedi konulan muhteşem daire olsa gerektir.
Beşinci ve altıncı asırlarda, Kitâbü’l-Merasim’de bile sarayın kısımlarından olarak belirtilmektedir.
Bu daire Daphne Sarayı’nın en önemli dairelerinden biri olduğuna şüphe yoktur. İmparatorların tac
giyme töreni burada yapılmıştır. Agusteon’nun revaka açılan büyük kapıdan başka, Augusteon’un diğer
girişleri, kapıları da vardı. Büyük kapılarda imparator bu divanhaneye girer girmez bu kapılar kapanırdı. İmparatorun bu divanhaneye girişinde hazır bulunan kişiler tarafından alkışlanırdı.
Diğer binalar yapıldıktan sonra, saray hayatının merkezi değişti ve Daphne Sarayı da kısmen terk
edilmiş bir hâle geldi. Gerçi imparatorlar, başka yerleri tercih ederek burada oturmaz oldularsa da alışkanlık haline gelen bazı törenler için yine buraya gelirler, fakat oturmazlardı.
Augusteon’nun yakınında diğer bazı eserler ve abideler vardı. İmparatorlar Chatisma Sarayı’na ulaşan merdivenden At Meydanı’na geçtikleri zaman Augusteon’u geçtikten sonra, bazı kere St Etyen Kilisesi’ne giderlerdi. Augusteon civarında bulunan ve ilk mazlumun adına yapılan bu kilise saray dışında,

265 Chalke, Ayasofya Büyük Hamamı’nın olduğu yerdeydi. Millier, Ayasofya Meydanı’nın ortasında, A’yan Dairesi olan şimdiki Adliye Binası’nın tam karşısındaydı. Bunun üzerinde Apollon’un eski bir heykeli bulunan bir
sütun vardı. Bu sütuna, Kostantin adı verilmişti.
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At Meydanı’ndaydı. Sarayın St. Etyen Kilisesi (Aya Stephani Kilisesi) 427 yılında İkinci Theodosius’un
kız kardeşi Pulcherie tarafından adı geçen Aya Stephani’nin sağ elini koyup ve sergilemek üzere yaptırmıştı. Bu el, imparatoriçeye Kudüs Piskoposu tarafından hediye olarak gönderilmişti.
Kostantin’in büyük haçı ve rivayete göre, Kıbrıs’ta havarilerden olan Barnavas’ın kemik kalıntıları
ile birlikte bulunmuş olan Ayos Mathieu İncili de burada korunurmuş. Bu İncil’i İmparator Zenon sarayda Aya Etyen (Aya Stepanos) Kilisesi’ne koydurmuştu ki, yılda bir kere kutsal perşembe günü ziyaret ediliyordu. At Meydanı’nda oynayan oyunları imparatoriçe, yanındakilerle beraber buradan seyrederdi.
[186] Bu kilisenin ne şekilde ve nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Herhalde büyük bir bina olmasa gerektir. Çünkü burası bazen sarayın Aya Steani Küçük Mabedi diye anılmaktadır. Daphne Kilisesi, sarayın
en kutsal mabedinden biriydi. İmparator ve imparatoriçeler burada tac giymişler ve evlenme törenlerinde de yine bu kilisede başlarına tacları koymuşlardı. Suya Haç Atma Yortusu’undan bir gün önce patrik,
imparatorun huzurunda şadırvan önünde suları kutsama merasimini gerçekleştirirdi. Dinî büyük merasimde, imparatorlar Aya Stephani Kilisesi’ne giderek Kostantin’in büyük haçını ziyaret ve kutsarlardı.
Bu kiliseden başka, Daphne Sarayı içerisinde daha birtakım küçük mabet de varsa da bunların ne şekilde
ve nasıl yapıldıkları bilinmiyor. Bazı yortularda imparatorlar Augusteon’un divanhanesine girmeden
önce bu kiliselerden geçerlerdi.
Daphne Sarayı genellikle bir geçit yeri olarak kullanılmıştı. Daphne kelimesi bazen gerek Augusteon’a gerek Stephani Kilisesi’ne gitmek için takip edilen bir yolu ifade eder ve gösterir. Gerçekten birtakım yollar Augusteon’a ve Stephani Kilisesi’ne çıkardı. Binaların üstünden geçen direkli ve üstü kapalı
bir yoldan Hipodrom’a imparator dairesine geçilir ve oradan Chatisma (Sultanahmed Meydanı’nda Almanya İmparatoru’nun çeşmesinin olduğu yer) denilen imparator locasına kadar gidilirdi. Hipodrom’un bu kısmında imparator günlük elbisesini değiştirir ve resmi elbiselerini giyerek imparator için
ayrılan yere gelirdi. Chatisma Aya Stephani Kilisesi’nin yanındadır ve Zeuxippe Hamamları’na doğruydu. Büyük Saray’ın bu kısmı birçok dinî binalarla resmî meclislere mahsus daireler ve eklentilerini içinde bulundurmakta olup birbirine dehlizler vasıtasıyla geçilirdi ve binaların Augusteon denilen merkezi
bir dairenin etrafında bulunduğuna ve geniş bir alan kapladıklarına şüphe yoktur. Oyunlar esnasında
imparatorun dinlenmesi ve ara vermesi, büyükleri ve devlet adamlarını kabul etmesi için odalar da vardı. Bu münasebetle saraya gelen devlet adamları ve ileri gelenler sedyelerle gelirler ve bu sedyeleri kapının önündeki özel yerde bırakırlardı.

TRİCLİNUS VE ON DOKUZ YATAK MAHKEMESİ ---DELPHACS
Yukarıda belirtilen daireler ve abidelerin birincisine, yapımını geleneksel olarak Birinci Kostantin’e
isnat edilen On Dokuz Yatak (Accubita: Yemek sofası demektir) denilmişti ki ziyafetler sırasında davetliler Romalılarda âdet olduğu şekilde bunların üzerlerine yaslanırlardı. Lui Prant’a göre burası eşsiz bir
güzelliğe sahip yüksek bir bina imiş.
Küçük paskalyada (Hz. İsa’nın doğum yortusunda) imparatorlar ve davetliler, yemek yemek üzere
buraya gelip on dukuz sofranın etrafına otururlardı. Bu yemekte yalnız altın tabaklar kullanılırdı. İmpa~ 159 ~
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rator Oton’un elçisi sıfatıyla miladî 948 yılında İstanbul’a gelen Cremon piskoposu bu ziyafetlerde hazır
bulunmuştu. Bu zat diyor ki: “Herkes yemeği yarı uzanmış bir hâlde yiyordu. Yemek kapları hep altındandı. Ziyafetten sonra, altın tabaklar içerisinde meyveler getirdiler. [187] Tabaklar o kadar ağırdı ki
elde getirilemediğinden üzerleri erguvani kumaşlarla örtülmüş iki tekerlekli arabalarla getirildi. Sofranın üzerine âdete göre iki vazo konuldu. Tavanın deliklerinden üzerleri yaldızlı deriden yapılmış ve
altın halkalı üç ip sarkıtıldı. Hizmet edenler, bu halkaları vazolara geçirdiler ve tavanda bulunan makara
vastasıyla yerlerinden kaldırarak sofranın üzerine koydular.”
Yedinci Kostantin Porphirogenete’nin huzuruna Kral Brange’nin elçisi sıfatıyla gelen ve bu ziyafetlerden birinde bulunmuş olan Lui Prant, yıkılmaya yüz tutmuş olan çatısının tamir ve sağlamlaştırılmasından dolayı bu binayı görmüş olması ihtimali vardır. Bu dairenin baştanbaşa altınla yaldızlanmış çatısı
zaman içerisinde harap olduğundan Yedinci Kostantin burasını büyük bir özenle tamir ettirmiş ve yer
yer sekiz köşeli odacıklar yaptırmış. Bu odacıkları birtakım menfezler ve asma dallarıyla ve ağaç yapraklarına benzeyen dantelâ şeklinde süslerle süslettirmişti. Dairenin her tarafı baştanbaşa altın yaldızlıydı.
İşte Büyük İmapator’un cesedi bu muhteşem göz kamaştıran salonda sergilenmişti.
On Dokuz Yatak Divanhanesi özel olarak büyük ziyafetlere ayrılmıştı. Biri imparatora diğeri misafirlere ayrılmak izere iki kısımdan ibaretti. Birinci kısım üç yüz davetliyi alacak genişlikteydi. Olağanüstü bir süs ve ihtişamın etkisiyle hayrette bırakmak amacıyla yabancılara burada çok cömertçe davranılırdı. Lui Prant, bu yemek sofrası hakkındaki hayretini gizlemiyor.
Hz. İsa’nın doğum günü yortusunda ve suya haç atma töreninde, imparatorların burada bir sıra ziyafet vermeleri âdettendi. İmparator, ileri gelenler, devlet adamları ve şehrin saygın misafirleri arasından on iki kişiyi sofrasına davet ederdi. Sofranın etrafında şilteler üzerine yaslanmış olan davetliler, havarileri çağrıştırırdı. Divanhanede konulmuş diğer minderler üzerinde de her sofrada on ikişer kişi yer
alarak altı yüz on iki davetli otururdu. Bu hesaba göre, on sekiz sofra hazırlanırdı.
Sofraların veya yatakların imparatorluk sofrası etrafında nasıl düzenlendiğini görelim: Sofra yuvarlaktı. Efendilerinin etrafında bulunan havarileri çağrıştırmak ve temsil etmek şerefini kazanan davetliler,
sofranın etrafında, imparatorun sağında ve solunda yer almışlardı. Diğer sofralarda da dokuz sofranın
etrafında ve iki sıra üzerine konarak düzenlenirdi. Bu münasebetle düzenlenen süs ve ihtişam o derece
parlaktı ki imparator, değerli misafirlerini şereflendirmek ve ikram etmek istediği zaman, Noel Yortusu’ndan Suya Haç Atma Yortusu’na kadar geçen on iki gün süreyle verdiği ziyafetler gibi ziyafetler düzenlerdi. Evlilik merasimlerinde, imparatorla imparatoriçelerin burada verilen ziyafetlerde bulundukları
olmuştur.
Bu divanhanenin dikdörtgen şeklinde olması ve camilerimizdeki mihrap yeri gibi dışarıya doğru yarım [188] daire şeklinde bir çıkıntısının bulunması muhtemeldir. Bu dairenin ön tarafında bir revak da
vardı. Bu çıkıntılı yere birkaç basamak merdivenle çıkılırdı. İmparatorluk sofrasının bu mihraplı odaya
konulmuş olması gerekir. İmparator burada yatağa yaslanmış hâlde yeri biraz yüksek olmasından dolayı salona hâkim bir durumda bulunur ve etrafında havarileri temsil eden on iki kişiye başkanlık ederdi.
Eusebe’nin ifadesine bakılırsa, Büyük Kostantin zamanında bu ziyafetler Hz. Mesih’in egemenliğinin
gerçek bir görünüşü ve sembolüydü.
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Bu binanın önünde On Dokuz Yatak Mahkemesi vardı. İmparatorun verdiği yüce makamlara ve
soyluluğa seçilme törenleri burada yapılıyordu. Bu törenlerde hazır bulunacaklar mahkemede ve on
dokuz yatağın revakında dururlardı. Triclinius’da bulunan imparator ve imparatoriçe, revakların bulunduğu yerden mahkemeye giderlerdi. İşte bu merasim burada yapılırdı. Mahkeme denilen yer On
Dokuz Yatak Sarayı’nın önünde geniş bir avlu ve bununda önünde bir set vardı. Kayserlerin ve soylu
devlet yetkililerinin seçilmesini hemen tamamlaması için imparator, yanında patrik olduğu hâlde bu
sedde çıkar dururdu. Her iki taraftan sedde çıkılacak bir merdiven vardı. İmparatorla imparatoriçe merdivenden çıkarken devletin ileri gelenlerinin büyükleri merdivenin basamaklarında dururlar diğer hazır
bulunanlar da mahkemede yerlerini alırlardı.
İmparator, Augusteon’da imparatorluk tacını giydikten sonra mahkeme seddine çıkar ve orada toplanmış bulunan halk tarafından alkışlanırdı. Bu sırada bazı devlet adamları ve ileri gelenler de merdiven
basamaklarında dururlardı. İmparatoriçe seddin parmaklığına kadar ilerler ve haç önünde duran mumları yaktığı zaman kendisine bağlılık ve saygı gösterisinde bulunulur ve tac giyme töreninden dolayı
halkın alkışlarını işitirdi. Sonra Augusteon‘a dönerdi.
Augusteon salonundan, mahkemeye giderken “Altın El” denilen yerden ve Onopodion’dan geçilirdi. Burada iki sütun arasında asılmış bir perde vardı. Burası Onopodion’dan mahkemeye geçilecek büyük bir kapıydı. Sonra imparatoriçe sedde geçer, oradan aynı yolu takip ederek Augusteon’a dönerdi.
Bundan dolayı Onopodion’dan doğruca On Dokuz Yatak Mahkemesi’ne girilirdi. Onopodion, On Dokuz Yatak Sarayı’nın önünde ve On Dokuz Yatak Sarayı Onopodion’un civarındaydı.
Büyük Paskalya’da Barış Öpüçüğü Töreni’nin sonunda imparatorla imparatoriçe, revakların bulunduğu yoldan On Dokuz Yatak Triclinius’undan çıkarak Onopodion’u geçerler, oradan rahipler topluluğunun toplandıkları yere (Conistoire) inerler ve her zamanki yolu kullanarak Ayasofya’ya giderlerdi.
Aya Apostoli ile Büyük Consistiorium odasına fildişiyle süslü üç kapıdan giriliyordu. Odanın ucunda
yüksek bir yerde imparatorun tahtı vardı. Bundan dolayı, Triclinus ile On Dokuz Yatak Mahkemesi,
Daphne Sarayı’ndan çok uzak değildi. Daphne Sarayı’nın daireleri ve eklentileri gibi On Dokuz Yatak
Sarayı da Hipodrom tarafındaydı. [189] Bunun göz alıcı güzelliğini görmüş olan Lui Prant sarayın kuzey
tarafında ve At Meydanı’nın yakınında bulunduğunu söylüyor. Mahkemeye gelince, burası sarayın
önüne doğru uzanmış bir meydandı. Burası sarayın mahkemesi diye bilinip imparator ve imparatoriçelerin heykelleriyle süslenmişti. Bu meydan İmparator Heraklius’un zamanına kadar Hipodromun Yeşilerle Mavilerin oyun yeri olmuştu.
Bu açıklamalardan Daphne Sarayı ile At Meydanı civarında bulunan On Dokuz Yatak Sarayı’nın
önünde bir meydan vardı. Bu meydandan Onopodion seddi vasıtasıyla Candidaların Triclinus’una geçilirdi.
Delphacs denilen daire de On Dokuz Sarayı gibi At Meydanı’nın civarındaydı. Bu binanın şekli ve
genel görünümü çok bilinmiyorsa da beşinci asırda vardı. Altıncı asırda imparator burada bazı makamlar vermiş ve 527’de de İmparator Justiniyanus’un amcası Yedinci Justinius’un tacını burada giyinmişti.
Bu binadan saraya ve At Meydanı’na geçilirdi ve hiç şüphe yok ki Magnaura Sarayı gibi burası da değerli bir daireydi.
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PALE SACRE: MUKADDES SARAY
Pale Sacre denilen iç saray kısmının sigması Triconque ve diğer adlarla anılmasının sebebi burasının
Rumcada sigma denilen harfe benzer bir şekilde olmasındandır. Saray üst görevlileri imparatoru orada
beklerdi. Burada büyükçe bir meydan vardı. Bu meydanda kenarları gümüşlü bir havuz ve bu havuzun
ortasında da kayık şeklinde altından bir tekne bulunup içine yemiş doldurulur ve gelen geçenler oradan
alarak yerlerdi. Bu meydandan sonra on beş sütun ile süslenmiş bir gölgeliğe geçilir ve oradan da dört
mermer sütun üstünde bir kubbe ile örtülü bir yerde imparatorun tahtı bulunurdu. Resmi günlerde imparator buraya otururdu ve saray üst görevlilerini burada kabul ederdi.
Yine bu kısımda, dokuzuncu asırda Theophilos tarafından yaptırılmış iki katlı bir saray varmış ki bu
saray Bağdat saraylarını taklit ederek yaptırılmıştı. İç sarayın önemli kısımlarından biri de “Chryso Triclinus” denilen dairedir. İmparator İkinci Justinus tarafından yaptırılan ve yerine geçen Tiberius tarafından genişletilip süslenen bu daire, saray törenlerine ait kitapların hemen her sayfasında tekrarlanır. Burası sekiz köşeli bir bina olup üstünde bir kubbe ve kubbenin etrafında da on altı perceresi varmış.
Sekiz köşeden her biri üzerinde yarım daire şeklinde birbirine geçilen birer odacık bulunurdu. Kapının karşısana gelen kısımdaki oda gümüş kaplı ikinci kapı ile ayrılmış olup birinin üzerinde Hz.
İsa’nın diğeri üzerinde de Hz. Meryem’in resimleri varmış.
Kabul törenlerinde bu kapılar önce kapalı olup ziyaretçiler salona girdikten sonra sessizlik meydana
gelince açılır ve mihrap kısmının ucunda yüksek bir yerde imparator oturmuş vaziyette ve kıymetli
[190] taşlarla süslü kırmızı mantoyu giymiş olarak görülürmüş. Başınının yanında Hz. Mesih’in resmi
bulunurmuş. Ziyaretçilerin hepsi imparatorun önünde eğilirdi. Bizanslılar törene son derece önem verdiklerinden kabul törenleri, saraya ait evlilikler, tac giyme törenleri hep bu salonda gerçekleşir ve çok
gösterişli olurdu.
Bu törenlerin çoğu imparatorlarının resmi geleneklerinden alınmıştır. Mösyö Gavet eserinde diyor
ki: “Taht salonu (bayramlaşma salonu)sarayın kapısına bitişikti. Oradan doğruca bu salona girilirdi. İmparator büyük bir perdenin arkasında bulunurdu. Ziyaretçilere kendisini göstereceği vakit yüksek olan
tahtına oturarak etrafına imparatorluk ailesinden olanları, vezirleri ve saray ileri gelenlerini alırdı. Sonra
verilen bir işaret üzerine hemen perde açılır ve imparator tahtı üzerinde görünürdü. Bu salonun arkasında imparatorun özel daireleri vardı. Bunların bir kısmı yazlık ve bir kısmı kışlıktı. İmparator Theophilos’un yazlık dairesi bir zemin katı ile bir yatak odası ve bir salonu bulunan birinci kattan ibaretmiş.
İşte bu bilgilerden anlaşılacağı gibi, bu saray hakkında Bizans tarihçileri pek çok şey yazmışlardır.
Fakat sarayın gerçek şekli hakkında tam bir fikir edinmek biraz zordur. Labart, tarih kaynaklarından
çıkardığı sonuca göre ve bugün var olan bazı binaların yerlerine dayanarak hayalî bir plan yapmıştır.
Bunun ne derece doğru olduğu incelemeyi gerektirir. Daha sonra ve şu zamanlarda Fransa Maarif Nezareti tarafından görevlendirilen Ebersolt ve mimar Adolph Tier, Büyük Saray’ın şekli hakkında saha incelemesinde bulunarak Labart’ın yazdıklarını tamamlamaya ve düzeltmeye çalışmışlar ve Büyük Saray’a
dair bir eser yayımlamışlardır.266

266

Jean Ebersolt: Le Grand Palais, 1910 Paris.
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Bizans imparatorları tarafından asırlarca kullanılan bu Büyük Saray on ikinci asırda imparatorların
—Emanüel Comnenos tarafından genişletilip süslenen—Balat üstündeki Blacherna ve Tekfur Sarayları’na taşınmalarının ardından terk edilmiş vaziyette kalmışsa da niye tamamen terk edilmeyip on üçüncü asrın başlarına doğru Üçüncü Alexios tarafından kullanılıyordu. Daha sonra yavaş yavaş harap olmaya başlamış ve on dördüncü asırda yani Türkler İstanbul’u fethetmeden önce bu saraydan iz kalmamıştı. Fetihten otuz sene önce İstanbul’u ziyaret eden Floransalı meşhur Boundelmonti bu sarayın yerinde birkaç taş parçasından başka bir şey bulamadığını söylüyor.
Sarayın bazı kapıları gayet sanatlı fildişi işleme veya tunçla kaplıydı. Bu kapılara şimdi camilerde
görüldüğü gibi işlemeli perdeler asılmıştı. Yataklar çok pahalı ve işlemeli kumaşlarla [191] örtülü olup
yemek yerken yatmak için yatak şeklinde kerevitlerde vardı. Bunlara bazı eski Yunan ve Roma eşyalarındaki üçayaklı tunç masalar ve oyma koltuklar eklenirse Büyük Saray’ın eşyası ve iç görünümü hakkında bir fikir edinilebilir.

BÜYÜK SARAYIN SINIRLARI
Büyük Saray kuzey batı tarafında Hipodrom’un duvarlarına kadar dayanırdı. Kuzey tarafından
Ayasofya Meydanı ile aynı sınırı paylaşırlardı. Şimdiki Sultanahmed Sebili’nden267 aşağı inen surların
yerinde bulunan diğer bir sur ile denize kadar giderdi. Bu duvarlar boyunca denize kadar inen “Kurtin”
denilen kemerli yollar vardı.268 Saray, deniz tarafında bu surun denize bitiştiği yerden Çatladıkapı civarında, sahilde trenin geçtiği yerde bugün bir harabe görülmektedir. Bu harabenin önüne Bukoleon Limanı denilirdi. Bu liman sarayın limanıydı. Orada sahile parelel uzanan surlara dik olarak iki çıkıntı
vardır. Daha sonra Justinianus zamanında gerek o tarfı ve gerek doğu tarafı büyütüldü ve iki duvarla
sağlamlaştırıldı. Bu genişletmede sarayın sınırları batı tarafından küçük Ayasoya’ya yakın olan ikinci
çıkıntıya kadar büyütüldü ve önceleri saray dışında olan ve Justinianus’un prensliği zamanında oturduğu Hormisdat Sarayı içeriye alındı. (Eski İstanbul)
Özetle söylemek gerekirse, Büyük Saray çok büyük ve muhteşem bir saray olup çevresi içinde
Chriso Triclinus, Magnaura ve Porphyre gibi mükellef saraylar da vardı. Bu sarayı Büyük Kostantin
yaptırdı. Sonraları Heraklius, Justinianus, Theophilos ile daha başka birçok imparator tarafından eklemelerle genişletilip süslendi. Bundan dolayı bu saray çeşitli zamanlarda genişletildiği için bütününe
bakıldığında her çeşit mimari uslup ve tarzdan oluşan bir binalar topluluğuydu. Kabasakal’da ailemiz
tarafından kullanılırken, Kabasal Yangını’nda yanan ve mahalleliler tarafından konak diye bilinen büyük ve iki katlı evin Fener Seddi olduğu eski planların incelenmesinden anlaşılıyor.269 Bu ev, altta ve
üstte çeşitli odalardan, divanhanelerden oluşmuştu. Yangından önce önemli kısımları görülmezdi. Fakat
şimdi, çeşitli daireleri hakkında iyi bir inceleme yapılabilir. Bu saray da çeşitli zamanlarda eklemelerle
genişletilmişti. Bu eklemelerin ne şekilde yapıldığı yangından sonra açık bir şekilde görülüyor. Binanın
sokak tarafı daha eski ve bir dereceye kadar sağlam olup denize, Ahırkapı’ya bakan kısmı ise daha sonra
yapılmıştır. Eski binanın yapılış şekli [192] bir sıra tuğla bir sıra taştır. Hâlbuki sonradan yapılan ek bina-

Meşhur Sultanahmed Çeşmesi.
Bu yollar, Adliye Nezareti ile İshak Paşa Hamamı arasındaki arsalarda, Çatladıkapı’da Justinianus Sarayı’nın
demiryolu tarafında, saray içinde, Dikimhane civarında pek çoktur.
269 Doktor Mortdmann’ın Eski İstanbul Planı’na bakılırsa burası Fener Seddi olacak.
267
268
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lar özellikle taşla yapılmıştır. İçeriden dışarıdan dikkatlice bakılırsa bu ek binalar fark edilir. Sanki her
kısmın aralarında kaynaşma yok gibidir adeta ayrı ayrı binalardır.
Bu daire içerisinde yukarı kattan ta aşağıya, zemin kata kadar inmek üzere helezonî, meyilli ve basamaksız bir merdiven vardır. Bu merdiveni İmparator Mekadonyalı Basile yaptırmıştır. Bunun için
“Makedonyalı Basile’nin Merdiveni” diye meşhurdur. Bu merdiven ta bahçeye kadar iner ve oradan
üstü kemerli bir yol ile yine ailemiz büyüklerinden Rasih Bey merhumun Bayram Fırını Mektebi karşısında ve çeşme bitişiğindeki evi yanında bulunmuş olan büyük bir ihtimale göre Taneâ Kilisesi’ne geçilirmiş. Bu kilisenin bulunduğu yer belirtilen mektepten itibaren Veznedarbaşı merhumun set üzerindeki
konağının denize bakan cephesindeki seddine kadar dayanırmış. Bu okul karşısındaki çeşmenin bitişiğinde ve arkasında yanmış evler, arsalar, mahzenler, kemerler vardır. Saraydan bu kiliseye geçmek için
Bozdoğan Kemeri tarzında bir yol varmış. Yolun Bozdoğan Kemeri tarzında yapılması da yolun seviyesini yükseltmek içindi. Kiliseden adı geçen sedde geçilirdi. Buranın manzarasının çok güzel olduğunu
Bizans tarihçileri yazıyorlar. Gerçekten de öyledir…
Bu tarihî konağın alt katının bir kısmı Hacer Kadın adında bir zenci tarafından kullanılıyordu. Bu
kadının oturduğu kısmın kemer altındaki kapısına bir kanatlı kapı anlamına gelen Porto Monotyron
derlerdi. Bu kapının yeri hâlâ duruyor. Bu konağın bahçesinde çok eski bir de kapı vardır.
Kabasakal Yangını’ndan sonra, bu konağın arazisini şehremini istimlâk etmiştir. Konağın altı kemerli dairelerdir. Bu dairelerden birinin ve kısmen su hazinesi olarak kullanılmış olan mahzenin Sultanahmed cephesine doğru kemerli yolları vardır. Bu yol, daha yukarılarda bulunmuş olan Daphne Sarayı’na
veya asıl Pale Sacre’ye gidermiş. Bu konağın karşısında Matbah-ı Amire Müdürü Abdullah Efendi merhumun evinin arsasında bodrumlar, mahzenler vardı. Dörtlü Koalisyon savaşından önce İstanbul’daki
Rus Eski Eserler Kurumu bu saray yerinde inceleme ve araştırmalar yaparak divanhanelerden birini
temizlettirmişti. Bu kazı esnasında birtakım kemerler, iki tarafında pencere kemerleri, giriş salonları ortaya çıkmıştır. Kazıya devam edilirse daha birçok eserin ortaya çıkması muhtemeldir.
[193] Bu sarayın enkazı ve kalıntıları Kabasakal Yangını’ndan sonra yer yer görülmektedir. Mesela,
Kabasakal Camii’nin altında eski bir ayazma bulunarak Mekteb-i Sanayi resim öğretmeni Mösyö Ernest
Mamboury tarafından planı çıkarılmıştır. Bu ayazmayı gördüm. Caminin mihrabının altına denk düşüyor. Üzeri çok düzgün tuğla ile döşenmiş olan bu ayazmaya inmek için diğer Bizans binalarında olduğu
gibi helazonî bir merdiven vardır. Suyu kaynak ve çok bolmuş. Kaynak yeri daha sonra toprakla dolduğundan suyun ne tarafa gittiği belli olmuyor. Bu ayazma da sarayın ayazmalarından birisi olsa gerektir.
Bu sokakta, Ahmed Afif Paşa’nın konağı Bizans devrinden kalma bir duvar üzerinde olduğu gibi
Bayram Fırını Mektebi’nin arkasına kadar uzanan, Kabasakal’daki polis müdürü Agâh Efendi’nin evi de
Bizans duvarı üstündedir. Bütün bu civar bu Büyük Saray’ın enkaz ve kalıntılarını içerir ve tarihî hatıraları hem zengin ve hem hazindir.
Tanea Kilisesi beş kubbe üzerine kurulmuştur. Kubbelerin üzeri yaldızlı tunçla örtülmüş, iç tarafları
da mozayıklarla süslü ve ortadaki kubbede de Hz. İsa’nın resmi yapılmıştı. Kubbenin dilimlerinde ellerinde mızraklar bulunan huzur melekleri resmedilmişti. Bu resimlerden başka havarilerin, Hrıstiyan
şehitlerin, enbiyanın ve patriklerin resimleri de vardı. Kilisenin duvarları tamamen renkli mermerlerle
döşenmiş, döşemesi de baştanbaşa mermerdi. Bu mermerler o derece güzel, o nisbette dikkat çekiciydi
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ki, sanki Sayda şehrinin ipek veya kumaş dokumasıyla döşenmiş gibiydi.270 Çok renkli mermer safhalarının etrafı mozayık çerçevelerle çevrili ve süslenmiş olup her birinde çeşitli hayvan resimleri işlenmişti.
Kilisenin mihrabı da baştanbaşa gümüş, altın ve inciyle süslenmişti. Novgorotlu Rahip Antuan, 1200
yılında kilisenin mihrap tarafındaki kapıları üzerinde Kostantin’in haçını ve kakma ile süslenmiş Iconostase271 denilen paravananın üzerinde imparatorun kalkanını görmüş. Kilisenin olağanüstü güzellikte
mermerlerle döşenmiş bir de dış avlusu vardı. Bu mermerler birbirine o derece sanatkârca bağlanmış ve
birleştirilmişti ki, zemin sanki tek bir bütün hâlinde görünüyordu…
Avluda, biri güney tarafında diğeri kuzeyde iki şadırvan (phiales) vardı. Güney tarafındaki, Mısır’ın
kırmızı somakisinden yapılmış ve etrafına ejder heykelleri konulmuştu. Kurnasının ortasında, mermerden bir dal dalın üzerinde de her tarafına delikler delinmiş, [194] aynı şekilde mermerden çam fıstığı
konulmuştu. Daire şeklinde konulmuş beyaz küçük sütunların üzerinde de daire şeklinde bir pervaz
vardı. Kuzey tarafındaki yönündeki çeşme ise sedefli mermerdendi. Bu mermerin de ortasında yine aynı
şekilde mermerden bir dal üzerinde beyaz mermerden çam fıstığı vardı.272 Fıskıyenin deliklerinden sular
akardı.
Hazret-i İlyas adına 20 Temmuz’da yapılan ruhani törende imparator bu kiliseye gelir âyinde bulunurdu. Her sene Kasım ayının sekizinde Mikâil adına özel tören de burada yapılırdı. Bu kilisenin merkez mihrabı Hazret-i Meryem’e adandığı gibi (Meryem’in resmi miraba çizilmişti), Meryem ve diğer
azizlerin de ayrı ayrı mihrapları olması gerekir. Bundan dolayı merkez mihrabı, Hz. Meryem adına sunulmuş olduğuna göre kilisenin Hz. İsa’ya, İlyas’a, Nicola’ya, Cebrail ve Mikâil adlarına beş makamı
bulunması gerekiyor.

HAZRET-İ İLYAS ADINA MABET
İmparator Basile, bu yeni kiliseden başka beş mescit daha yaptırdı. Sarayın doğu tarafında Hz. İlyas
adına gayet süslü bir mabet yaptırmıştı. Sarayın doğu tarafında adına sunulan mihraptan başkadır.
Hz. İlyas’ın özel günü olan 20 Temmuz’da imparator ve imparatoriçe yeni kiliseye gitmeden önce,
Fener’deki Meryem Ana (Kabasakal’da Çeşme Konağı’nın sonundaki kemerli yüksek yer olacak) Kilisesi’ne gider ve buradan İlyas Kilisesi’ne geçerdi. İkinci Diacos da elinde tören haçı olduğu halde, kral
kapısına yani kilisenin ana giriş kapısına gelirdi. Burada ayin töreni gereği olarak imparatorla imparatoriçe İncil ile haçı öperlerdi. Bundan sonra imparator patrikle beraber kiliseden çıkarak Fener Kilisesi’nden geçip taraça üzerine açılan kapıdan geçerdi. Bu taraçayı geçtikten sonra Yeni Kilise’ye ve İlyas
Mescidi’ne inerdi. Bundan dolayı, Hz. İlyas Mabedi’nin bir dehlizi de vardı ki bu dehliz Fener’in Meryem Ana Kilisesi’ne bitişikti. İlyas Mescidi’ne gitmek veya oradan çıkmak için buradan geçilirdi.
Nicolas Mesaritis’e bakılırsa, on üçüncü asır evvelinde Hz. İlyas Mabedi sanat açısından iç kısmı bir
güzellik örneği ve dış kısmı ise benzeri olmayan bir ihtişam örneğiymiş. Bu mabet daire şeklinde olup

Sayda’nın nefis ve zarif kumaşları bu tarihte de büyük bir şöhret kazanmıştı.
Iconostae, mihrap tarafında üç kapılı bir paravana olup üzeri azizlerin resimleriyle süslenmiştir. Bunun arkasında papaz takdis törenini yönetir.
272 Bizim eski konaklarımızdaki fıskıyelerin üzerleri hep böyleydi.
270
271
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etrafında yedi mihrabı vardı. Üzeri kubbeliydi ve biraz daha küçük olmak üzere etrafındaki Chriso Triclinwus’a benzerdi. Fener’in Meryem Ana Kilisesi gibi taht salonunun doğu yönündeki set üzerinde kurulmuş olup belirtilen Meryem Ana Kilisesi’yle bitişikti.

AYA CLEMEN KİLİSESİ
[195] Basile, Ankara episkoposu zavallı Ayos Clemenos adına da bir kilise yaptırmıştı. Bu kilisede
adı geçen Clemenos ile bazı fedakârların mesala Clemenos’un dostu Agatangelos’un kutsal eşyaları saklıydı. Bu iki fedakârın eşyaları gümüş sanduka içerisinde saklanıyordu.
Bu binanın civarında Basile, Hz. İsa adına bir mabet (Oratoire) yaptırdı. Bunun zemini kara kalem
kalın gümüş tabakayla kaplanmış, duvarları da altın kaplama gümüş, inci ve değerli taşlarla örtülmüş
ve süslenmişti. Kilesinin mihrap önündeki bölmesi (Cancel) gümüş evani ile ve Hindistan’ın bütün süslemeleriyle süslenmişti. Çeşitli yerlerinde mine işlemeciliğiyle yapılmış, İsa rismi vardı. Sarayın diğer
tarafında, İmparator Basile, havarilerden Ayos Pavlos adına da bir mabet yaptırmıştı ki, süsleme ve ihtişam bakımından diğerlerinden aşağı kalmazdı. Ayos Petros adına da bir mescit ve bitişiğinde Mikâil
adına diğer bir mabet yaptırmıştı. Bunların daha yukarısında Hz. Meryem adına bir kilise vardı.
Kitâbü’l-Merâsim’de yalnız Petros Kilisesi’nden söz ediliyor. Ayos Demetrius Yortusu’nda imparatorlar, Ayos Demetrius Kilisesi’ne gitmeden önce Petros Kilisesi’ne giderlerdi. Anılan günde yapılan
ayinde patrik mihraba giderek ayini yönetir, sonra elinde İncil ve yanındaki ikinci Diacos’un elinde de
haç bulunduğu hâlde Kral Kapısı’na gelirdi. Burada impator ve imparatoriçeye İncili takdis ederlerdi.
Ayos Petros Mabedi’ne gitmek için imparatorluk atlıları Chriso Tricilinus’tan çıkar, Tripeton’dan,
Laucsiacos’dan, Justinianus’dan Skyla ve Marsien’in dış geçitlerinden geçerek Ayos Petros Mabedi’ne
gelirdi. Ayinden sonra Chriso Triclinius’a dönerdi.

MAGNAURA SARAYI VE CİVARI
Sarayın civarında diğer bir bina daha vardı ki Lui Prant, bunun büyüklük, güzellik ve ihtişamına
hayran olmuştu. Bu binanın yapılışını Kostantine dayandırıyorlar. [166] Bu daire, Magnaura dedikleri
Hz. Süleyman’ın tahtının konduğu büyük Triclinus idi. İncil tahtına bazı bakımlardan benzeyen bu saltanat tahtına altı basamakla çıkılırdı. Tahtın iki tarafında aslan vardı. Eski geleneğe uyarak imparatorlar
elçileri ve değerli misafirlerini burada huzuruna kabul ederlerdi. Tahtın yanında altın yaldızlı tunçtan
yapılmış ve dallarına kuşlar konmuş ağaçlar vardı. Baştanbaşa altın yaldızlı iri vücutlu aslan heykelleri
imparatorluk tahtına doğru bakar durumdaydı. Kabul töreninde bu aslanlar, zaman zaman yerlerinden
kalkar, kuyruklarıyla yere vururlar ve ağızlarını açarak korkunç sesler çıkarırlar, üzerindeki kuşlarda
güzel sesleriyle öterlerdi. İmparatorluk tahtı da bir âlet vasıtasıyla havaya kalkardı. İsmi geçen Lui
Prant, bir kabul töreninde imparatorun huzurunda yerlere kapandıktan sonra başını kaldırınca, imparatoru, tahtında oturmuş olduğu hâlde tavanda, yüksek bir yerde görmüştü. Bu gibi tören münasebetiyle,
Magnaura Sarayı muteşem ve olağanüstü süslenirdi. İmparatorluk tahtı salonun ortasında dururdu.
Tahtın üzerine merdivenle çıkılırdı ve doğu yönünde de bir mihrabiye oyuğu bulunması gerekirdi. İhtimale göre uç tarafında dört büyük sütun vardı. Bu düzenlemeye göre, mihrabiye oyuğunun üstünde
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büyük bir kemer, sağında ve solunda iki kemer daha bulunurdu. Bu iki mermerden biri sağdaki kubbeye, diğeri de soldaki odaya açılırdı. Salonun girişi batı tarafındaydı ve yan tarafında bulunan iki kapının
üzerinde iki perde asılmıştı. Salona girilirken bu perdeler çekilirdi. Kapılara basamakla çıkılırdı. Binanın
kubbeli olan orta kısmına büyük bir kapıdan girilir ve batı yönünde olan revaka yine bu kapıdan geçilirdi. Magnaura Sarayı’nın etrafında daire şeklinde bir set vardı ki, bu set 596 yılında İmparator Moris
tarafından yaptırılmış ve buraya bir de heykelini koydurmuştu. Kabul töreninde bu sette gayet kıymetli
Acem halıları döşenirdi. İki sütuna dayanan bir kemer de Magnaura Sarayı’nın civarını süslerdi. İmparator ve imparatoriçeyi alkışlamak için asma çardağında da topcular durur ve Dephna ‘nın Ayos Stephanos Kilisesi’nde evlenme törenlerinden sonra Magnaura’ya, zifaf (gerdek) odasına girdikleri sırada kendilerine refakat ederlerdi. Gerdek odasında helezonî büyük bir sedef şeklinde özel bir kısım vardı. İmparator ve imparatoriçenin başlarına rahip tarafından konulmuş olan imparatorluk tacı ile gelin ve güveyi
taçlarını buraya bırakırlardı. Sonra On Dokuz Yatak Triclinius’unda verilen düğün yemeğine katılırlardı.
Gerdek odası’nın yeri kesin olarak belirlenebilir. Daphne Sarayı’ndan Magnaura Sarayı’na gitmek için
geline güveyi “Main d’or’dan “Onopodion”dan, [197] “Consistoire Candidaları”ın Triclinis’undan geçerlerdi. İmparator ve imparatoriçe bu yoldan geçerlerken yol üzerinde bulunanlar şarkılar söylerler ve
erguvanlar da kulaklarını süslerdi. Magnaura’ya çıkılacak merdivenlerin yanında nöbetçiler durur imparator ile imparatoriçeyi takip ederek Magnaura Sarayı’nın çardağı önüne geldikleri zaman alkışlarlar
ve gerdek odasına kadar kendilerine eşlik ederlerdi.
Kandidalar, Triclinius’tan çardağa273 kadar olan merdiveni çıktıktan sonra Magnaura Sarayı’na geçilirdi. Magnaura Sarayı’ndan bir geçit vasıtasıyla Ayasofya Mabedi’ne de geçilirdi. Bu geçit Lui Prant’ın
dediği gibi saraya bitişikti. Magnaura’nın Agusteon Meydanı’nın doğu tarafında bulunmuş olması gerekir. Saray tarafından Magnaura, Hz. İsa adına olan kilise ile de yakınlık oluşturmuştu. Bu kiliseden adı
geçen geçide (dar yol) geçilir ve buradan da bir iki daire (Sacelle et oaton) geçildikten sonra, Magnaura
setine çıkılırdı. Magnaura Sarayı gibi Oaton’u da İmparator Kostantin yaptırmıştı. Bu dairenin bu isimle
isimlendirilmesi Oaton üzerindeki kubbeden dolayı olması ihtimali vardır. Genellikle “Oaton, oatos”
denilen bu daireye çoğunlukla kubenin Triclinius’u veya Büyük Saray’ın kubbesi da denilirdi.
Büyük Saray’ın vaktiyle ruhban meclisinin toplandığı dairesinde de (Truilles) 1180 yılında İkinci
Alexios Comnenos ile Fransalı Anies’in evlilik törenleri yapılmıştı. Oaton ile Hz. İsa adına olan kilisenin
ara yerinde bulunan “Sacelle” denilen daire de hazine ve evrak saklanırdı. Bu tarafta bir ahır, bir hamam
ve Aya Christin adına bir de kilise vardı. Chiristin, Hristiyan fedakârlardan bir kadındır. 24 Temmuz’da
adına yortu yapılır.
Sarayın çeşitli hamamları vardı. Birinci Basile, Fener setti civarında bir hamam yaptırdı. Rivayete
göre, Kostantin sarayda iki hamam yaptırmış; biri Iconomius Hamamı’dır ki, Ahırkapı (Akbıyık civarı)
civarındaydı. Yedi dairesi, on iki revakı ve bir büyük havuzu vardı. Bu hamam, Nikiphoros Phokas zamanına kadar ayakta kalmıştı. Jean Zymices, bunu yıktırarak yıkıntılarıyla Chalke Sarayı’nı yaptırdı ki,
kendisi de oraya gömülmüştü. Ioannes’in gömüldüğü yer, Chalke Sarayı içinde Hz. İsa adına olan mabettir ki burasını Jean Zymices genişletmişti.
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Ermeni Lui zamanında Küçük Mimonlar adıyla bilinen bir hamam daha vardı. Kekeme Michel imparator aleyhinde bulunmak tehdidiyle az kaldı ki, bu hamamın külhanına atılıyordu. Bu hamamla
Ücüncü Romain Argyre’nin 1028-1034 yılları içinde boğulduğu diğer bir hamamın bulunduğu yer bilinmiyor.
Sarayın yanında birçok eserler ve abideler vardı. Hepsinden büyüğü ve en muhteşemi olup bahçelerle setlerin ortasında olan Magnaura Sarayı’ydı. Buradan deniz tarafında bir hamama ve Aya Christin
adına yapılmış [198] bir kiliseye inilirdi. Sarayın daha yakınında, yukarıda ismi geçen kubbe triclinusu
ile beraber oaton ve sacelle vardı ki, bir taraftan Magnaura’ya diğer taraftan Hz. İsa Kilisesi’ne bitişmişti.
Magnaura Sarayı, Ayasofya Mabadi’yle Chalke denilen Ayasofya Sultan Hamamı’nın bulunduğu yer
arasında ve bugün kaldırılmış olan Adliye Nezareti dairesinin bulunduğu yerden İshak Paşa Camii’ne
kadar olan alan içerisindeydi. Adliye Nezareti dairesinin önüne yaptırılan tutuk evinin temelleri kazılırken üzerleri yazılı, haçlı ve çeşitli şekilleri içeren yüzlerce tuğla bulunmuştur. Adliye Dairesi ile İshak
Paşa Camii arasındaki kısımda, üzeri kemerli yollar, çok düzgün kubbeler ve kemerli daire ortaya çıkmıştır. Bu dairelerin birinde Adliye’ye yani Ayasofya’ya doğru büyük kemerli bir yol görüldü. Bu yolu
sonradan bu dairenin üzerinde yangından önce bulunmuş olan ev sahibi ördürmüştür. Bu yoldan başka
Adliye Dairesi’nin altında düzgün kemerli bir suyolu da çıkmıştır. Bu yol Adliye’nin altından Ayasofya
Meydanı’na gidiyor. Şimdi bu yol, yeni tutuk evinin Adliye’ye yakın arka duvarı altında kaldı. Caddeye
bakan duvarı yapılırken, temeli üst tarafı tuğladan bir sıra üzerine yedi ayak ortaya çıkmıştı. Tuğlaların
üzerinde İkinci Theodosius işareti görülmüştür. Yapılan incelemeye göre, bu ayakların bulunduğu yeri
Şehremini Kostantin yaptırmıştı.

CHRİSO TRİCLİNUS VE CİVARI274
Chriso veya Altın Triclinus denilen bu daireyi İkinci Justen yaptırmış, İkinci Tiber çok güzel süslemiştir. Lui Prant’ın ifadesine göre, burası sarayın en heybetli ve muhteşem kısmı imiş.
İkinci asırda, İmparator Birinci Romain bacanağı Yedinci Kostantin ile oğulları Stefanos ile Kostantin’e sarayın diğer kısımlarını verdiği zaman, kendisi de Chriso Triclinius’da oturmuştu. Christo Triclinius yapıldıktan sonra, imparatorluk ikametgâhının topoğrafyası bir hayli değişmişti. O zamana kadar
sarayın merkezi Daphne Sarayı’ydı. Chriso Triclinius’un yapılmasından sonra merkez değişti. Büyüklük
ve gösterişiyle bütün dairelerden üstün olan bu daire, sonraları fevkalade ve muhteşem tören yapılmasına ayrıldı. Bu daire ilahî kudret ile idare edilen imparatorun hayat hikâyesinde çok önemli bir yeri
oluşturmuştur. Chriso Triclinius üzeri kubbeli, sekiz köşeli bir daireydi. Kare plan şeklinde bir bina olan
bu dairenin bir kubbesi ve açık bir kapısı ve ta son ucunda da kapalı [199] bir kapısı ve kubbenin on altı
penceresi vardı. Kubbenin ortasında bir avize asılıydı. Divanhanenin büyük bir odası vardı. Kubbe sekiz
kemer üzerine oturmuştu. Doğu tarafındaki kemer, mihrap kubbesine açılırdı. Mimari tarzı bakımından
bu Divanhane’nin altıncı asrın altın yaldızlı binalarıyla Revan şehrindeki St. Vital ve İstanbul’daki Küçük Ayasofya Mabetleri’yle bir dereceye kadar benzerlikleri vardı. Bununla beraber Chriso Triclinius’un

Ayasofya’da Şehremaneti muhasebecisi merhum Reşet Bey’in eviyle Kabasakal’da imaret kâtibinin evi arasındaki alanda bulunurmuş.
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kubbesi bu iki mabedin kubbesine benzemezdi. Bu kubbenin ol altı penceresi bulunmasına göre, on altı
dilimli olması gerekir. Küçük Ayasofya’da kubbenin on altı kenarı vardı. Yalnız sekiz kenarın büyük
kemerleri üzerindeki sekiz dilimde de pencereler vardır. Diğer sekiz dilim içi oyulmuş yüzeylerdir ki,
sekiz kenarın sekiz sütunu üzerine oturtulmuştur.
Bu iki mabet gibi, Chriso Triclinium da sekiz köşeli bir binaydı. Bunun doğusundaki kemer yarım
daire şeklinde mihrabiye odasına bağlı ve bitişikti. Hâlbuki diğer yedi kemer St. Vital Kilisesi’nde görüldüğü gibi, yarımdaire şeklinde odalara açılırdı veya mimar bu hususta Küçük Ayasofya Mabedi’ni
örnek olarak mı aldı ki bu sekiz kenarın dört eğimli köşesi odalara uzanmış ve bitişmiştir. Şurası kesindir ki, bu sekiz kemer birbirine benzeyen St. Vital’de görüldüğü gibi, salonu çepeçevre saran odalara
açılırdı. Sekizinci kemer, yani doğu tarafındaki kemer ise sedef şeklinde bir koni ile son bulan mihrabiye
odasının yarım daire kubbesine açılırdı. Diğer mabette olduğu gibi, çıkıntının bu yarım dairesi içinde
Chriso Triclinium’un mihrabiye odası vardı ki imparatorluk tahtı buraya konulmuştu. İmparator bu
tahtta oturduğu zaman yanındakiler arka tarafında, yarım dairenin etrafında daire şeklinde otururlardı.
Tahtın sağında ve solunda, imparatora mahsus olarak diğer bir koltuk ile tahta oturmuş olan imparatorlara mahsus olarak diğer koltuklar da konulurdu.
Kudüsüşerif Kralı Birinci Amauri 1171 yılında İmparator Emanuel Comnenos tarafından kabul edildiği zaman, üzerleri sırmalı kumaşlarla kaplanarak süslenmiş olan bu koltuklardan birine oturmuştu.
Bu kral, imparatorun oturduğu altın tahttan biraz alçak bir koltuğa oturmuştu. Bundan hemen sonra,
imparatorluk tahtının önünde asılı bulunan ipekten yapılmış ve baştanbaşa altın işlemeli, inci ve kıymetli taşlarla süslenmiş büyük bir perde açıldı ve iki imparator göründüler.
Yarım daire şeklindeki odanın üstündeki yarım kubbede Hz. Mesih’in bir taht üzerine oturmuş resmi vardı. İmparator ve imparatoriçe dairelerinden çıktıkları veya dairelerine girdikleri zaman bu resmin
önünde durup saygı gösterisinde bulunur ve dua ederlerdi. Perde açıldığı zaman bütün büyüklük ve
şaşasıyla Tanrının yeryüzündeki vekili olan imparator, seyredenlere şaşaasıyla görünürdü.
[200] Saltanat tahtının üzerine işlenmiş olan bu resmi, put kırıcı olan imparatorlar tahrip etmişlerdir.
Üçüncü Michel tekrar yaptırdı. İçindeki altının çokluğundan dolayı “Criso Triclinus” denilen bu daireye
daha sonra “Taht-ı Yesu Salonu” denildi.
Üçüncü Michel, burasını mozayık resimlerle süsledi ve salonun girişi üzerine Hz. Meryem’in resmini çizdirdi. Hz. Meryem’in resminin yanında da imparatorla patriğin ve çalışma arkadaşlarının resimlerini yaptırdı. İmparatorluk ikametgâhının etrafında da gözcü olarak havanilerin, piskoposların Mikâil’in
resimlerini yaptırdı.
Kostantin Porphirogenete, Chriso Triclinus’u gayet ince ve çeşitli renklerde mozayıklarla süsletti.
Mozayıkların etrafı göz alıcı bir şekilde gümüş süslemelerle süslenmişti. Salonda çok kıymetli eşya ve
eserler vardı. Theophilos tarafından yaptırılan beş kubbeli geniş bir dolabın bölmelerinde kabul törenlerinde çeşitli eşya sergilenirdi.
İmparatorlara mahsus tahtlar, dinlenme yatakları, gümüşle kaplanmış bir sofra, kalemişi yemek takımları, imparatorların elbiseleri… İşte bütün bu kıymetli eşyalar yabancıların gözlerini kamaştırmak
için sarayın kilisesinden getiriliyordu. Bu nadir ve güzel eşya, imparatorluk sarayında asırların biriktir~ 169 ~
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diği şeylerdi. Chriso Triclinum’un, çok fazla güzel olan gümüş kaplarını da Kostantin Porphirogenete
yaptırmıştır. Bu dairenin batı tarafında salona girmek için gümüş kapılar vardı. Bu kapılar iki kanatlıydı
ve üstlerine kıymetli perdeler asılmıştı. Büyük tören için, özel olarak Abbasi Halifeleri tarafından gönderilmiş elçiler topluluğu için, önünde bir perde asılı olan sonuncu bir oda daha vardı ki, “Panteon” denilen bir yere bitişikti. Bunun da Tripeton gibi bir dehliz olması ihtimali vardır. Tripeton gibi bu da Chriso
Triclinus’un başlıca girişlerinden biriydi. İşte bu şekilde Divanhane’nin etrafında bulunan bu yedi odacık perdelerle süslenmiş. Bu Divanhane’nin doğu tarafında bir perde asılıydı ki bunun arkasında imparatorluk tahtı konulmuştu.
İmparator, tahtında oturarak devlet işleri hakkında görevlileri makamına kabul ederek devlet işleri
hakkında onlara görüşür ve makama girecek yabancıları kabul ederdi. Bu kabuller, son derece özenle ve
titizlikle belirlenmiş tören içerisinde yapılırdı. Gerçekten taht salonu, günün bazı belirli saatlerinde büyük bir özenle düzenlenmiş usul ve kurallara uyularak açılırdı. Bazı dinî törenler yapılması için, gideceği yerlere imparatorlar buradan hareket ederlerdi. Görevlilerin çoğunun atama ve tayin törenleri burada
yapılırdı. Bu töreni de görevliler ilâhî bir lutuf olarak görürlerdi. [201] Memuriyete atanacak olan kişi
gelir, imparatorluk tahtının basamakları önünde secde edercesine yere kapanır. İmparatorun ayaklarını
öper, bu esnada imparator görevlendirdiğine dair belgeyi kendisine verir veya memurluğa tayin edildiğini söylerdi. Memur da teşekkür ve minnet işareti olmak üzere imparatora âdeta tapardı. Paskalya Yortusu’nda, çeşitli törenler yapılır ve büyük ziyafetler verilirdi.

VELUM
Paskalya’nın perşembe gününde patrik, Chriso Triclinus’un gümüş kapılarının sağında bulunan dar
ve küçük bir oda içinde “Velum” denilen perde arkasında “Omophorion” denilen elbisesini giyer, imparator tarafından verilen ziyafete ondan sonra giderdi. Ziyafetten sonra bu elbiseyi yine bu küçük odaya
koyardı.
İmparatorun oturduğu yer birkaç daireden oluşup bunların birini Phokas yaptırmıştır (602–610).
Sonra Kostantin Porphirogenete, resimlerin bulunduğu dairenin dehlizlerini renk ve resim sanatı bakımından dikkate değer mozayıklarla süslediği gibi, etrafı cilalı mermerlerle süslenmiş somakiden bir de
şadırvan yaptırmıştı. Suyun fışkırdığı borunun üstünde gümüşten yapılmış bir kartal kuşu vardı. Başı
bir tarafa dönük, gururla avını gözetleyen bir kartal pençeleri arasında bir yılanı öldürüyor şeklinde yapılmıştı. Chriso Triclinus’un güney tarafında imparatoriçenin dairesi vardı. İmparatoriçe doğum yaptıktan sekiz gün sonra bebeğini yanına kabul ederdi. Şöyle ki, bu münasebetle oda, Chriso Triclinus’un
sırmalı örtüleriyle ve avizelerle süslenirdi. Beşikteki bebekle annesi, sırmalı kumaşlarla örtülürdü. İlk
önce devlet adamlarının hanımları, imparatora sunulmak üzere, ellerinde birtakım hediyeler bulunduğu
hâlde içeri girerler ve tebriklerini sunarlardı.
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LAUSİACOS
Bu daireyi İkinci Justinien275 yaptırmıştır. Daha sonra dokuzuncu asrın ilk yarısında, Theophilos burayı altın zemin üzerine mozayıklarla ve birçok direk başlarıyla süsletti. Put kıran imparatorun, resimler
hakkında kardeşi Theophan ile mücadelesi işte bu dairede meydana geldi. Biraderlerini Lausiacos bahçesinde değnekle dövdürdü. Theophilos’dan sonra gelenlerden Beşinci Ermeni Leon devlet işlerini görmek için Lausiacos’a gitmeği çok severdi.
Bu yeni daire taht odasına yakındı. Tripeton veya Chriso Triclinus’un revakından ve saat kulesinden
Lausiacos’a gitmek için tunç kanatlı bir kapıdan geçilirdi. İmparator, olağanüstü törenle Chriso Triclinus’dan çıkarken bu kapıda durur, halk kendisine saygı gösterisinde bulunurdu. Yanındakiler ise, Tripeton’dan Lausiacos’a olan en son kapıdan itibaren Justinianus denilen bitişiğindeki salona açılan [202]
kapıya kadar olan mesafede, Lausiacos’da iki sıra halinde dizilirlerdi. Dönüşünde imparator, Chriso
Triclinus’a Tripeton yoluyla girerken, yol üzerinde duran ileri gelenler tarafından yine Lausiacos’da alkışlanırlardı.
Lausiacos’dan taht salonuna, bu salonun başlıca girişinden geçilirdi. İkinci Justinien, Lausiacos’un
yanına bir daire daha yaptırarak buna kendi ismini verdi. Justinianus denilen bu daire, 694 yılında yapıldı. Theophilos, Lausiacos’u mozayıklarla süslettirirken burasını güzelleştirdi. Justinianus, büyük bir
daireydi. Duvarları altın zemin üzerine mozayıklarla ve döşemesi de rengârenk memerlerle döşenmiş ve
süslenmişti. Bir şairin dediği gibi, yeryüzünde böyle bir güzellik görülmemiştir.
1289 yılında Patrik Atanasios’un, İkinci Andronikos Paleologos tarafından atama töreni bu dairede
yapılmıştı. Jubstinianus’dan Lausiacos denilen daireye bir kapıdan geçilirdi. Burası memurlar ve devlet
adamları dairesinin bekleme salonuydu. Bazı merasim ve dinî törenler için buraya gelenler çoğu zaman
burada toplandıklarından Justinianus’a “Tören Triclinusu” derlerdi.
Triclinos gibi Justinien Triclinusu da imparatorların ziyafet salonu olmuştur. Birçok dinî ve dinî olmayan yortularda, törenlerde genellikle burada ziyafetler verilirdi. İmparator, davetlilerle birlikte sofrada otururdu.
İstanbul’a gelmiş olan Arap elçileriyle Prenses Olga’ya bu sofrada ziyafetler verilmişti. Bu mükellef
ziyafetlerde oyulmuş gümüş takımlar kullanılmıştı. Rus İmparatoriçesi bu salonda önceden Yedinci
Kostantin Porphirogenete’nin eşi Helena tarafından kabul edilmişti. Lausiacos’a bitişik olan Justinianus
Triclinus’undan, büyük bir ihtimale göre İkinci Justinien tarafından yaptırılan Skyla vasıtasıyla At Meydanı’na geçilirdi.
Skylalar Justinianus’un bir tarafına bitişik olup buradan At Meydanı’na bir kapıdan geçilir ve buradan da doğruca Skyla’ya girilirdi. Bu kapıya Chalke denilirdi ki, sarayın büyük kapılarından biriydi.
Büyük törende imparatorlar bazan bu kapıdan geçerlerdi. Çoğu zaman da memurlar ve devlet adamları
Skyla’ya ve Justinianus’a At Meydanı’na girerlerdi. Triclinus’dan At Meydanı’na geçilirdi. Bundan anlaşıldığna göre, Skylalar Justinien Triclinusu ile At Meydanı’nı birbirine bağlayan bir tür geçit, bir dehlizdi. Bu dehliz daire şeklindeydi. Burasının duvarları savaş ganimetlerinden olan silahlar ve eşyalarla süs-
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lü olduğu için “Skylas” diye şöhret bulmuş olması ihtimali vardır. Bu dehliz Justinien Triclinusu’nun
batısında bulunuyordu. Skyla denilen kısım geçildikten sonra Justinianus dairesi’nin batı kısmına girilirdi. Bu salon da boydan boya geçildikten sonra, batı kısmına gelinirdi ki buradan sonrası geniş bir bahçeydi. Bu duruma göre, Justinien Triclinus’u batıdan Skylalarla, doğudan da üstü açık bir avlu ile sınırlıydı.
[203] Bu daire, bir taraftan Chriso Triclinus’un batı tarafındaki Lausiacos ile bitişikti. Bundan dolayı
imparatorluk tahtı At Meydanı’ndan çok uzakta değildi. At Meydanı’ndan Chriso Triclinus’a gitmek
için Skylalar, Justinianus ve Lausiacosdan geçmek gerekirdi. Bundan dolayı At Meydanı tarafında çok
muhteşem Divanhane’ye geçilen bir kapı vardı. Bu divanhaneleri İkinci Justinien yaptırmıştı. Bu iki Divanhane de Lausiacos ile Justinianus daireleriydi. Bu daireler imparatorluk tahtının bulunduğu salonla
At Meydanı’nı birbirine bağlardı.

FENERİN MERYEM ANA KİLİSESİ
Sekizinci asrın ortasında Beşinci Kostantin Kopronimos (741–775), İkinci Justinianus tarafından yaptırılan binalara ek olarak Fener üzerinde, yeni bir bina, yeni bir kilise yaptırdı. Bir asır sonra, Ortodoksluğun kesin galibiyetinden sonra, Üçüncü Michel 866’da kilisenin yaptırıcısı olan kişinin cesedini mezardan çıkarttı. Değneklerle vurarak ateşle yaktırdıktan sonra bu put kırıcı imparatorun gömülü olduğu
yeşil mermerden yapılmış sandukanın Fener Kilisesi’nde “Canceil” denilen özel yerin yapımı için kullanılmasını emretti.
Adını kiliseye veren Fener, bir kuleydi. Geceleyin gemiciler ışığından yararlanarak denize açılırlardı.
Bu bir işaret yeriydi. Saray ile Anadolu’daki eyaletler arasında, belirli mesafelerde yakılan ateşlerle haberleşme sağlanırdı.
Anadolu hattı üzerinde, ilk fener de Çamlıca Dağı üzerindeydi. Fenerin Seddi üzerinde gece ve
gündüz gözetlemeyle görevli bekçiler vardı. Buradan manzara Bursa dağlarına doğru uzanırdı. Fenerin
bulunduğu set üzeinde Hz. Meryem adına bir kilise vardı. İmparatorluk tahtı bunun manevi koruması
altında bulunurdu. Chriso Triclinus denilen imparatorluk daresinden bu kiliseye taht salonunun doğu
tarafındaki kapılarından veya bu set ile Chriso Triclinus’un güneyinde bulunan imparatorluk dairesine
bitişik dehliz vasıtasıyla veya salonun kuzey tarafındaki bir kanatlı kapısından geçilirdi. Bu suretle bu
kilisenin taht salonuyla ve imparatorun ikametgâhı ile doğrudan doğruya bir bağlantısı vardı.
İmparatorluk sararıyında yapılan törenlerde bu kilisenin çok büyük önemi vardı. İmparatorların,
prenslerin, prenseslerin evlenme merasimleri burada yapılmış, dini yortularda imparatorluk alayları
çoğunlukla buradan başlardı. Protokol usüllerinde belirtilen bazı dini törenler için imapatorlar buraya
gelirlerdi. [204] Bu kilisenin duvarları üzerine İncilde geçen olaylarla ilgili resimler yapılmıştı. Mesela,
Hz. İsa’nın doğumu, vaftiz edilmesi ve Mesih’in mucizelerine ve diğerlerine dair resimler dikkate değerdi. Bu düzenlemenin, kilisenin yapımı sırasında mevcut olmadığı kesindir. Ne Beşinci Kostantin ve
ne de put kırıcı imparatorlar ve onlardan sonra gelenler, insan resmi bolca bulunan süslemelere saray
içinde izin vermemişlerdi. Bu düzenlemenin tarihi daha öncelere, dokuzuncu asrın ortasına kadar çıkar.
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On üçüncü asrın başlarında Fener’deki (Kabasakalda) Meryem Ana Kilisesi, imparatorluk sarayının
en zengin en kutsal mabetlerinden biriydi. Fizikî olarak çok da büyük değildi. Doğuya bakan bu kilise,
Chriso Triclinus denilen dairesinden uzakta değil, Fener civarında ve denize hâkim set üzerinde yapılmıştı. Bundan dolayı imparatorluk daireleri yakınında bulunuyordu. Hz. Meryem’in resmi -ki bu mabet
onun adına yapılmıştı ve onun adıyla anılıyordu- mihrabın üzerindeki yarım kubbede imparatorun kutsal şahsını korudu ve onu gözetti. Bu kilisenin altın ve gümüşten ibaret olan süslemeleri fevkalade ve
gayet kıymetliydi. Kapılarından, son cemaat yerine girilecek girişin gümüşten yapılmış, parmaklıklı iki
kanatlı kapısı vardı. Mabedin sur ile çevrili bir avlusu da vardı. Bu avludan Fener’in kulesi görünürdü.
Kilisenin üç mihrap yeri vardı. Mihrap önündeki özel kısımda (autel) konulmuş kutsal sofranın üzerinde altın ve gümüş kaplı dört aded sütuna dayandırılmış gümüşten ve piramit şeklinde bir kubbe (Ciboruim) vardı. Mihrabın önündeki mukaddeste (Sanctuare) bulunan haçlar inci ve diğer kıymetli taşlarla
süslenmişti. Bu sofranın üzerinde mat altından yapılmış güvercinler asılıydı. Güvercinlerin kanatları
kıymetli taşlar ve incilerle süslüydü. Güvercinler öyle bir vaziyette yapılmıştı ki görenler, dinlenmek için
kanatlarını indirmek üzere inmişler sanırlardı. Ağızlarında altın haçlar vardı. Bu süslemeler senelerden
beri biriktirilerek elde edilmişti. Kostantin Porphirogenete, bu mabede büyük bir haç koydurmuştu. Kilisedeki güvercinler taçlar ve diğer süsler büyük törende Chriso Triclinus’un süslenmesi için alınırdı. Bu
süslemelerden başka, burada birtakım kutsal eserler de vardı. Mesela kutsal kargı, Hz. İsa’nın -insan
elinden çıkmamış- resmi de burada korunmaktaydı.

TRİCONQUE
Miladi dokuzuncu asrın ikinci çeyreğinde put kırıcıların sonuncusu olan Theophilos imparatorluk
sarayında birçok daireler yaptırmıştı. Bu dairelerin en önemlisi Triconque idi. Burası yeni tarzda yapılmış bir binaydı. Bunun üzeri yaldızlı bir tavan olup doğuya, kuzeye, güneye bakan üç mihrabiye hücresi
vardı. Batı tarafında iki sütun arasında üç kapı görülüyordu. Orta kapısı gümüşten, diğer ikisi [205] cilalı
tunçtan yapılmıştı. Bu kapılar vasıtasıyla Triconque’dan girilerek “Sigma” denilen daire şeklinde bir
divanhaneye geçilirdi. Bu divanhanenin duvarları, Triclinus’unki gibi renkli mermerle süslenmişti. Gözleri kamaştıracak derecede süslü ve güzel olan tavanı on beş sütun üzerine oturtulmuştu. Sigma’nın yakınında, üzeri açık geniş bir avlu ve ortasında da bir şadırvan vardı. Bu şadırvanın kurnasının, havuzunun kenarları tamamen gümüş kaplıydı. Su, buradan kozalak şeklinde bir borudan fışkırırdı. Kabul töreninde, şadırvanın kurnasını meyvelerle doldururlar ve kozalaklardan damlayan şaraplar akıtırlardı.
Sigma tarafında ise su, tunçtan yapılmış iki arslanın ağzından fışkırır ve bütün sigmaya tazelik verirdi. Sigmadan, Marmara Adası’nın beyaz mermerlerinden yapılmış merdivenle şadırvanın olduğu
yere iniliyordu. Mermer basamakların ortasındaki iki ufak sütuna dayandırılmış bir zafer takı vardı.
Yukarıda kıymetli taşlarla süslenmiş, altın taht üzerinde imparator yerini alırdı.
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KENEURİON276
Kostantin Porphirogenete, yukarıda adı geçen binalardan Kenorion denilen daireyi Kitâbü’lMerâsim’inde tarif ederek anlatıyor. Dokuzuncu asrın son yarısında, imparatorluk saray dairesi içinde
birtakım daireler yapıldı ki, bunları yaptıran Mekadonya sülalesinin, kurucusu olan Birinci Basile’dir.
Bu dairelerin en süslüsü, en muhteşemi Kenourion (Yeni Saray demektir) denilen daireydi (867–887). Bu
daire on altı sütuna oturtulmuş bazilika şeklinde bir divanhaneydi. Sütunlardan sekizi Teselya’dan (Mora Yenişehir’den) getirilmiş yeşil mermerden, diğer sekizi üzerleri işlenmiş damarlı akiktendi. Bunların
altısı üzüm dalı ve yaprakları ve hayvan resimleriyle süslenmiş olup diğerleri üzerinde dolambaçlı birtakım resimler işlenmişti ki, bunların çeşitliliğinden dolayı oraya bir kere bakan oradan bir türlü ayrılamazdı. Sütunların üzerinde tavana kadar duvarlar ve doğu tarafındaki yarım kubbe altın zemin üzerine
mozayıklarla süslenmişti. Tavanda İmparator Birinci Basile’nin resmi vardı. [206] İmparator, genaralleri,
peykleri (habercileri), rikâbdârları (atın üzengisini tutanlar) ile çevrili olduğu hâlde tahtında oturmuş,
ele geçirilen ülkelein ve şehirlerin anahtarları adı geçen kişiler tarafından imparatora sunuluyor bir vaziyette resmedilmişti.
Duvarlarda, tavanın diğer taraflarında imparatorun birtakım kahramanlık hikâyeleri, yaptıkları savaşları, zaferleri resmedilmişti. Bu divanhanenin ortasında ve bir de Milas taraflarından getirilen mermerden yapılmış bir daire içinde mozayıktan bir tavus kuşu resmi yapılmıştı. Bu dairenin etrafında daha
büyük bir dairede son bulan aynı mermerden yapılmış ışık huzmeleri yayılırdı. Bu daireden mermerin
dört köşesine doğru kartal kuşu resmi işlenmiş olup bunlar sanki uçmak üzereydiler. Renkli billur levhalarla süslenmiş olan duvarları bakanlara bir çiçek bahçesi gibi güzellikler sunardı.
Altın süslemeler, dairenin aşağı kısmını yukarı kısmından ayırıyordu. Tavanda, arkalarında imparatorluk giysisi, başlarında imparatorluk tacı bulunduğu hâlde imparatorla eşi Theodoksia’nın mozayıktan resimleri vardı. Bu mozayıkların zemini baştanbaşa altın yaldızlıydı. Alay elbiselerini giymiş, imparatorluk tacını taşıyan imparator ve imparatoriçe yıldızlar gibi parıl parıl parlardı ve ellerinde İncil vardı. Bu odanın dört duvarı bu resimlerle süslenmişti. Dairenin tavanı biraz alçaktı, ortasında yeşil billurdan bir haç vardı. İmparatorla eşi ve çocukları bu haçın etrafında ellerini yukarı doğru kaldırmışlar dua
eder vaziyetteydiler. Duvarlarda anne-baba ve çocukların yakarışları işlenmiş ve yazılmıştı. Annebabanın yakarışları şöyleydi:
“Çok merhametli ve padişahlar padişahı olan Allah! Senin nimetlerine ve lutuflarına şükretmekte
olan çocuklarla bizi gözettiğin ve kuşattığın için sana hamd ve şükrediyoruz. Bu çocukları ilâhî takdirinle koru. Bunlardan her biri senin emir ve iraden dışına çıkmasın, taki bundan dolayı da senin lutuf ve
yardımına şükrümüzü ve minnetimizi sunalım..”
Çocukların yalvarış ve yakarışları da şöyleydi:

Eski planların incelenmesinden anlaşıldığına göre, Kenourion Fener Meryem Ana Kilisesi, Hz. İlyas, Aya
Clemen Mabetleri Kabasakal’da Çeşme Sokağı’nda bulunan ve yangında yanmış olan Âgah Veznedarbaşı konaklarının olduğu yerde bulunurmuş. Fener Seddi, ailemiz tarafından kullanılırken yanan konağın kemeridir. İmparatorun yatak odası da bu civardaydı. Bütün bu binalar Kabasakal Nalband’a kadar olan alanı kaplıyordu. Kabasakal
Camii’nin altındaki ayazmanın Hz. İlyas Mabedi’nin bulunduğu yer olması büyük bir ihtimaldir. Çatladıkapı yönünde Hz. İsa (kurtadrıcı) adına küçük bir mabet vardı.
276
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“Ey Allah’ın hikmeti! Babamızı Davud’un fakirlik ve ihtiyaçlarından kurtardığından ve ruhunla güzel kokulara gark ettiğinden dolayı sana şükranımızı ve minnetimizi sunuyoruz. Gökyüzünün meleklerine layık görerek anne ve babamızı ve bizi kudretinle koru ve gözet.”
İşte Birinci Basile’nin yaptırdığı yeni bina, doğu tarafında yarım daire şeklinde bir çıkıntı ile sınırlı
bazilika şeklinde bir tören divanhanasiyle kutsal bir odacıktan ibaretti. [207] Tören divanhanesi, Chriso
Triclinus’un güney tarafından imparatorluk daireleriyle bitişmişti.
Prenses Olga’nın Justnien Trclinus’unda kabul töreninden sonra İmparatoriçe Helena tahtından kalkarak Lausiacos’dan Tripeton’a geçerek Kenourion’a girmiş ve oradan odasına geçmişti. Rus Prensesi de
aynı aynı yolu takip ederek Justinianus’dan, Lausiacos’dan, Tripeton’dan geçip Kenourion’a geçmiş ve
orada bir müddet durmuştu. Sonra Keourion’dan Yedinci Kostantin’in imparatoriçe ile çocuklarının
yanına ulaştırılmıştı.
Bunun gibi imparatorluk ailesinden prensin doğumundan sonra devlet adamlarının hanımları imparatoriçeyi kutlamaya giderlerdi. Bunlar Kenourion’dan imparatoriçenin odasına girerlerdi.
Tripeton yani Chriso Triclinus’un batısında bulunan dehlizden doğruca Kenourion’a girilirdi. Buradan da imparatoriçenin odasına girilirdi. İmparatoriçenin odası Chriso Triclinus’un güney tarafındaydı.
Fakat bu oda, Kenourion’a bitişik ve kare şeklinde bir oda değildi. Bu odanın imparatorun eklenti dairelerinden sayıldığı ihtimali vardır.
Bu şekilde Birinci Basile, taht salonunun güney tarafına iki muhteşem salon daha yapmasıyla mevcut daireleri çoğalttı. Bu salonların dört duvarı baştanbaşa fevkalade güzel, göz kamaştırıcı mozaik
mermerlerle döşenmiş ve süslenmişti. Bu mozaiklar üzerine imparatorların olayları ve yüksek şanını
gösteren birçok tablo ve resimler işlenmiş ve resmedilmişti.

YENİ KİLİSE277
Adı geçen muhteşem daireden başka Birinci Basile, saray içerisinde küçük bir mabet daha yaptırdı.
Bu kilise Yeni Kilise diye meşhur olmuştu. Bu kilisenin açılış töreni 1 Mayıs 881 tarihinde yapıldı. Bu
törene başkanlık eden Patrik Photios burada uzun bir konuşma yaparak sarayda parlak bir yıldız gibi
parlayan bu kilisenin güzelliği ve ihtişamından söz etti. Bu kilise Hz. İsa ile Meryem’e ve İlyas ile Episkopos Nicolas’a ve büyük meleklerden Mikail ile Cebrail’e adanmıştı.
[Koca Mimar sinan’ın yüksek dehasının bir eseri olan bu büyük cami, 988/1555 yılında Kanuni Süleyman Han tarafından değerli kızları Mihrimah Sultan adına yaptırılmıştı. Yukarıda ne amaçla yaptırıldığı bildirilmişti. Bu duruma göre bu camiin bizce çok büyük bir tarihî değeri yüce bir milli hatırası vardır. Bu vatana bağlı olan her Müslüman Osmanlının bu muteşem mabedi ziyaret etmesi bir görevdir.
Çünkü orayı ziyaret etmekle şerefli ecdadımızın cesur hatıraları şükranla anılmış olur.
[208] Bu caminin yeri yüksek, görünümü heybetli olduğundan, her taraftan görülür. Hele Şişli taraflarından bakılacak olursa çok heybetli, gayet muhteşem bir görüntüsü olur. Özetle bu cami Türlüğün bu

Kabasakal ile İshak Paşa Arasında bulunuyordu. Bu mabedin avlusunda muhteşem şadırvan ve saray ile
mabet arasında yüksekçe bir geçit vardı. İmparator saraya, bu geçitten geçerdi.
277
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şehirdeki muazzam abideleri yanında ayrıca bir yeri vardır. Caminin içindeki dört aded büyük ve yüksek granit sütunlar çok değerlidir. Bizans tarihçilerinin söylediklerine bakılırsa, bu sütunlar Edirnekapı
yakınlarında vaktiyle var olan Hz. Yahya adına yapılmış kiliseden alınmıştır.
Güzellik ve kutsallık saçan caminin avlusu çok geniş ve çepeçevre çeşitli renkte mermer granit sütunlu revaklarla süslenmiştir. İki medresesi vardı. Fakat bin üç yüz on senesinde meydana gelen şiddetli
depremde hem cami hem de medrese, okul ve türbe harap olmuştu. Cami Turhan Paşa’nın ve daha sonra eski müsteşar merhum Mehmed Ali Paşa’nın Evkaf Nezaretleri zamanında mükemmel olarak ve birçok yerleri yeniden tamir edilmiş ise de medrese ve türbe olduğu gibi bırakılmıştır. Bu tamirden sonra,
yine hafif şekilde meydana gelen depremden caminin yan duvar ve kemerlerinden bazısı tekrar çatlamıştır. Güneydoğu tarafındaki bu çatlaklardan anlaşıldığına göre deprem bu yerde daima aynı doğrultuda etkisini gösteriyor. Okulu ve çifte hamamı oldukça bakımlıdır. Hamamın yanında bir de çeşme
vardır.
Caminin güneydoğusundaki türbede Sadrazam Rüstem Paşa’nın damadı, Veziriazam Ahmed Paşa
ile yakınlarından beş on kişi gömülüdür. Bunların mermer sandukaları, başlarındaki dolama kavukları
çok sanatlı bir şekildedir. Bunlar çok az bulunan mermerlerden yapıldığı için değerlidir. Üzüntü vericidir ki depremden harap olan türbe aradan seneler geçtiği halde içerisini çer çöp ve pislikler kaplamıştır.
Caminin eklentilerinden olan okulun penceresi önünde Hakanî Mehmed Bey gömülüdür. Bu zat
Güzelce Rüstem Paşa’nın kızının oğlu ve Eyüp’de türbesinin Bostan İskelesi kapısının bitişiğinde, eski
reisülküttaplardan Mustafa278 Efendi’nin kabrinin sağ tarafında etrafı açık ve sütunlu türbe içinde yatan
Sadrazam Ayas Paşa’nın da akrabalarındandır. Caminin sağındaki medrese odalarının önünde ve büyük
bir ağaç dibinde baş ve ayak taşları yuvarlak bir kabir daha bulunmaktadır.]

[209] İSTANBUL’DA HÂLEN MEVCUT RUM KİLİSELERİ
İstanbul’da bugün mevcut olan Rum kiliselerinden Kanlı Kilise dışındakilerin tavanları ahşaptır. Bu
mabetlerden en önemlilerini de aşağıda bildiriyorum

1.Fener Kilisesi
Vaktiyle Bizanslılar zamanında Pammakaristos diye bilinip bugün Fethiye Camii diye anılan kilise
ile Aya George Kilisesi’nin hatırasını yaşatmak amacıyla yapılmıştır. Yukarıda Fethiye Camii konusunda
bahsedildiği üzere, Sultan Üçüncü Murad zamanında patrikhane olan Pammakariste Kilisesi camiye
dönüştürüldüğü zaman, patriğe vekâlet eden Nikiphoros bu kilisede gömülü kişilerin kemiklerini ve
Hz. Meryem’in mozaikten yapılmış resmini alarak bu Fener Kilesesi’ne götürmüştür. Pampakariste Hz.
Meryem’e verilen isimlerden biri olduğundan Fethiye Camii de yapılışının başlarında o isimle isimlen-

Tavukçu Reis dedikleri Mustafa Efendi’dir ki, Boğaziçinde Rumeli Hisarı’nda yalısı, bağı, bahçe ve çeşmesi
vardı. Çeşmesi, 1332 yılı Mayıs ayı içinde deniz kıyısındaki bostan yok edildiği zaman yıkılmış ve bazı benzerleri
gibi bir daha yapılmamıştır.

Bu kısım buraya niçin alınmıştır bilinmemektedir. (B. K.)
278
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dirilmiş ve Meryem’in resmi de orada bulunuyordu. Fethiye, camiye dönüştürülünce resim de oradan
alınarak Fener Kilisesi’ne nakledilmiş ve bundan dolayı bu kilisesin bu isimle anılmasına karar verilmişti. İstanbul ve ona bağlı Rum patriklerinin özel daireleri bu kilisenin bitişiğindedir. Bu kilise 1614 yılında
Kapıdağlı Patrik Timotheos’un zamanında tamir edilerek genişletilmiş ve 172 senesine rastlayan Patrik
Üçüncü Jeremi’nin zamanında da Rum cemaati tarafından tekrar onarılmıştı.

2. Kudüsüşerif Patrikhanesi Kilisesi
Bu kilise bugün Fener civarında, Petrion Mahallesi’nde bulunup vaktiyle Aya George adına yapılmıştı. Rivayete göre burası vaktiyle, Ulah Beyleri olan Kantakuzinosların küçük kiliseli bir eviymiş. Sonra Kudüsüşerif Patriği Theophnos tarafından satın alınmış, 1640 yılında yanmış, daha sonra kürkçü esnafının yardımlarıyla tekrar yaptırılmıştır. Yine yandığında 1728 ylında tekrar yaptırılmıştır. Hâlâ son
şekli ile duruyor.

3. Tûr-Sînâ Kilisesi
Bu kilise Balat’ta ve Fener Caddesi üzerinde bulunup Hz. Yahya adına yaptırılmıştır. Aslında gayet
küçük ve dar bir kilise iken 1640 yılında meydana gelen bir yangında yanmış ve elçilerden birinin (Rusya elçisi olacak) aracılığı ve başvurusuyla bir ev tarzında yaptırılmıştı. Bir süre sonra, bazı yıkılmalar
sebebiyle harap olduğundan 1729 yılında Tûr-ı Sina’da oturan Hristiyanlar tarafından yaptırılmıştır. Bir
zamanlar Fener soyluları ve episkoposların reisi, ruhanî ayini dinlemek için bu kiliseye gelirlermiş.279
[210] İstanbul’un fethinden sonra, çeşitli zamanlarda yapılıp zamanıza kadar ayakta kalan diğer
Rum kiliseleri yukarıda ismi geçen Moougouliotissa Kilisesi’yle Ayvansaray’daki Meryem Ana, Aya
George, Balat’ta büyük meleklerden Mikâil, diğer Meryem Viarge de Paline, Odunkapı’da Aya Demetri
Kiliseleri ve Bizans tarihçilerinin söylediklerine göre, Hz. Meryem’in mucizevî resminin bulunduğu Eğrikapı’da Hz. Meryem, Tekfur Sarayı’ndaki Hançerli Meryem Ana280 ve Edirnekapı’da Aya George Kiliselerinden ibarettir.
1556 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han’ın değerli kızları Mihrimah Sultan, babasından rica ederek Edirnekapı yakınında bulunan Aya George adındaki eski kiliseyi almıştı. Şimdiki muhteşem Mihrimah Sultan Camii’ni bu eski kilisenin yerine yaptırmıştır. Aya George Kilisesi de şimdiki yerinde yaptırılmıştır. Bu kilise bugün Edirnekapı’nın tam karşısında bulunmaktadır.
Bu kilisede korunmaktayken, parşömen, yani geyik derisi üzerine yazılmış bir İncil nüshası, 1438 yılında Kandiyeli (Arsen: Arsenien) bir rahip tarafından Büyük Ayasofya Kilisesi’ne konulmuştu. Bu İncil,
doğu ve batı kiliselirinin birleştirilmesi amacıyla İtalya’da bulunan Ferrare kasabasına gitmiş olan İstanbul Patriği Josef’e orada iken verilmiş. Bilinmektedir ki, bu iki kilisenin birleştirilmesiyle mevcut mezhep
çatışmalarının ortadan kaldırılması için belirtilen Ferrare kasabasında da bir ruhanî meclis toplanmıştı.

279 Bunların ataları aslında Fenerli olup devlet tarafından Ulah, Boğdan Beyliklerine atanmışlardı. (İstanbul Tarihi, s. 14.)
280 Bu kilisede H. Meryem’in, göğsünde bir hançer saplı olduğu hâlde çizilmiş bir resmi vardı.
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(1438) Bu meclisi toplanmaya çağıran Papa Dördüncü Eugenius’un bu girişiminden de bir sonuç elde
edilememişti. Adı geçen Patrik Josef bu İncil’i İstanbul’a gönderdi ve burada Ayasofya Mabedi’ne kondu. Ayasofya Mabedi’nin o zamanki arşiv koruma görevlisi bu İncil nüshasının bu mabede konulduğunu kaydın sonunda bildirmiştir. Fakat anlaşılan, İstanbul’un fethi sırasında bu İncil Kostantin’in oğlu
Emanüel adında birinin eline geçmiş o da 1568 yılında, on iki sene sonra yapılan adı geçen eski kilisenin
adını devam ettirmek üzere yapılan Aya George Kilisesi’ne bağışlamıştır.
Yukarıda belirtilen kiliselerden başka Topkapı’da bulunan Aya Nicola, Samatya civarında St. George, kiliseleri de vardır. St. George Kilisesi çok eski ve yuvarlak kubbeliydi. Bu kilise küçük olduğundan
fetihten sonra Rumlara bırakılmıştı. Burada İstanbul’un ileri gelenlerinden birçok kimse gömülü olduğundan imparator tarafından para ayrılırdı. Yukarıda belirtildiği gibi böyle olması kilisenin nizamnamesinde kayıtlıdır. [211] Bu kilise 1832 yılına kadar ayakta kalmış ise de o tarihte çıkan bir yangında yanıp
kül olmuştur. Samatya’da Aya George Kilisesi de o tarihte yanmıştır. 1832 yılında ve kaynak olarak aldığım eserin yazarı Patrik Kostantin zamanında bu kilise, şimdi şekli ve görünümü üzere kubbeli olarak
yapılmıştır. Bu kilisede parşömen üzerine yazılmış iki İncil nüshası vardır. Diğer birçok kitap zamanla
kaybolmuştur.

4. Balıklı Kilisesi ve Meryem Ana Pınarı
İmparatorların büyük bir istek ve arzu ile gittikleri yalnız Blacherna ile Bakırcılarıın Meryem Ana
Kilisesi değildi. Pınarın Mukaddes Meryem’i de halkın çoğu zaman ziyaret ettikleri bir yerdi. Hz. İsa’nın
Göğe Yükselişi Yortusu’nda impratorlar buraya gelir ve kilisenin mihrabındaki kutsal tabla üzerine hediyelerini koyarlardı. Bu kilisenin eklentilerinden olarak imparatora ait bir daire de vardı.
İmapator kendisine ayrılan bu dairede yemek yerken grup temsilcileri aşağıda, avluda durur ve zemin ve zamana uygun şiirler okurlardı.
Bu gruplardan Maviler, “Ebedi ırmak! Mukaddes pınar! Biz, Hristiyanlar, seni bulduk, gördük çok
yüce ve kutsal Ana, sana, senden devamlı istekte ve duada bulunuyoruz… Hak ettiğin kadar seni övüyoruz…” diye bağırırlar.
Bu övücü sesler üzerine Yeşiller de, “Romalıların hayat kaynağı, anamız olan Meryem, erguvan
içinde doğmuş ve senden tac giymiş olan imparatorları sevk ve idare et; senin korumanı istiyoruz, koruyucu olan kanatlarınla bizi kuşat…” diye cevap verirlerdi.
Blacherna’da olduğu gibi, bu Meryem Ana’da da mukaddes bir pınar ve bir kilise ve Kitabü’lMeârsim’de görüldüğü üzere bu kilisenin bir avlusu, tabakalı bir de avlusu vardı.
Dokuzuncu asırda tarihçi Nikophoros, bu abidenin yapılış tarzına dair tamamlayıcı bilgiler veriyor
ve diyor ki: “Bu abide, şehirden tahminen bir stade (altı yüz ayak) uzaklıkta, çınar ve servi ağaçlarıyla
gölgeli ve çayırlarla kaplı, güzel bir yerdeydi. İmparator Birinci Leon (457–474) pınarın olduğu yerde bir
de Meryem Ana adına bir kilise yaptırdı. Bu pınar, kilisenin çatısı altında bulunuyordu. Bu bina, basit
bir dikdörtgen şeklinde, uzunluğu genişliğinin bir misli miktarını geçerdi. Binanın etrafında dört revak
vardı. Dört revaktan ikisi, doğudan batıya ve yukarıya doğru serbestçe uzanmış hiçbir yere dayanmamış, diğer iki revak da kuzeyden güneye doğru etrafındaki duvarlara bitişmişti. [212] Revakların yukarı
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kısmı yuvarlak bir daire şeklinde olup pencereleri de vardı. Bu pencerelerden, pınara ve kiliseye bolca
ışık yayılırdı. Binanın üzerini yuvarlak bir kubbe örterdi. Kubbenin içerisi o derece aydınlıktı ki sanki
mükemmel bir parlak gökyüzü ve yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. Sözün kısası kubbenin her tarafı
altın, mozaiklarla süslenmiş ve güzelleştirilmişti. Kilisenin duvarları beyaz mermerlerle kaplanmıştı.
Pınar, hemen hemen kilisenin ortasındaydı. Kare plan ve mermerlerle döşenmişti. Kulpsuz ve ayaksız kurnaya iki taraftan merdivenle iniliyordu. Su, oldukça derin bir kurna içine akardı. Bu kurnanın
kenarlarında delikler vardı. Su, o deliklerden fışkırırdı.”
Bu bilgileri veren Nikophoros, sözlerine ek olarak kilise ile pınar arasında basık tavanlı bir kubbe
olduğu ve kurnaya kolaylıkla inilmesi için mermerden iki merdiven bulunduğunu da söylüyor.
Yukarıdaki anlatılanlardan anlaşıldığı üzere, Meryem’in Kilisesi, düzen ve yapılış şekli bakımından
çok yeni icat bir bina idi. Genel şekli dikdörtgen şeklinde olup batı tarafında bir son cemaat yeri, doğu
tarafında da bir mihrap, doğu ve batısında kemerli bir sıra sütunları vardı.
Kiliseyi yaptıran kişi hakkında bilgilere gelince, Nikiphoros Callistis’e göre bu kiliseyi Birinci Leon
yaptırmış, fakat sonradan Birinci Justinianus, güzel bir mabet haline getirmiştir. Prokopos ile diğer tarihçiler, bu kilisenin Justinianus tarafından yaptırıldığında birleşmişlerdir.
Kilisenin kimin tarafından yaptırıldığı konusunda farklı görüşler şöyle birleştirilebilir ve belgelendirilebilir ki, Meryem Ana Kilisesi ayrı ayrı iki binadan oluşmuştu. Kubbeli, etrafı duvarla çevrili olup
kendi başına küçük bir bina oluşturan asıl pınardır ki miladi beşinci asırın ikinci yarısında, kutsal suları
örtmek ve korumak üzere Birinci Leon tarafından yaptırılmıştı.
Altıncı asırda, İmparator Justinianus, bu pınarın üzerine büyük bir bina yaptırmıştı. Pınarın kilisesinin genel planı kare plan olup bitişiğinde çeşme, yani pınar vardı. Pınarın, etrafı revak ve duvarlarla
çevrili olup kilisesi de büyük kubbeli, kürsülü idi. Pınar da bu kubbenin altındaydı. Sözün kısası, Pınar
da büyük kilisenin büyük tavanı altındaydı.
Kilisenin İmparator Justinianus tarafından yaptırıldığını şu olay ile de ispat edilir ki günün birinde
Birinci Justinianus, avlanmak için Trakya’ya gitmişti. Kırda bir topluluğun küçük bir mabetten çıktıklarını görmüş ve sormuş, yanındakilerden birisi: “Orası hastalığı şifa bulanların pınarıdır” cevabını verince, İmparator kilisenin derhal yapılmasını emretmiş ve Ayasofya’nın yapımında kullanılan malzemelerin artanlarıyla kilise yaptırılmıştır.
[213] Balıklı’nın Meryem Ana Kilisesi, çeşitli zamanlarda tamir ettirilmiştir. İlk olarak sekizinci asrın
sonunda İmparatoriçe İrene ve oğlu Altıncı Kostantinos tarafından bir depremin ardından, ikinci defa
olarak da dokuzuncu asırda Birinci Basile tarafından, dana sonra “Hakîm” lakabıyla bilinen Altıncı Leon
tarafından tamir ettirilmiştir. Bu abidenin süslemeleri ve eklentileri olağanüstü bir tarzdaydı. Nikiphoros’un ifadesine göre, duvarlar tamamen mermerlerle kaplanmış, kubbe de mozaiklerle süslenmiş ve
parlaktı. Kilisenin her tarafı Hz. Meryem ile Mesih’in resimleriyle ve Hz. Meryem’in hamileliği, Mesih’in
mabede sunulması resmi ve kör ve sağırların iyileştirilmesini, Mesih’in çarmıha gerilmesini, özetle, kubbede Mesih’in miracını gösteren resimlerle süslenmişti. Fakat bu kilisenin asıl ilgi çeki tarafı, pınardı.
On dördüncü asırda Emanuel Philes yazdığı şiirlerde, “Pınarın İkonunu” defalarca övüyor ve “Meryem, ben sende yaşam kaynağı görüyorum, sen kaza ve tehlikenin şiddet ve sıcaklığını kolaylaştırıyor
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ve azaltıyorsun, işitilmemiş ilginç hallerinle beni sen yaşatıyorsun. Göğsünde ölümsüzlük kaynağını
saklıyorsun…” diyor.
Yaşam kaynağı olan Hz. Meryem, iki ayinin yakınlaşmasından meydana gelmiş İkonografik bir tiptir. Bu tipin biri Meryem, diğeri de mucizeli sulardır. Hz. Meryem’in kucağında çocuğu Hz. Mesih olduğu hâlde resimde bir kurna içerisinde gösterilmiştir. Hz. Meryemin bu şekilde resminin yapılması Bizans Devleti’nin son zamanlarında her tarafta yaygınlaşmış ve son asra kadar da bu şekilde genelleşmiştir. Hz. Meryem’in resminin bulunduğu kurnanın etrafında birtakım insan, kadın, imparator, patrik,
papaz, hasta, tutkun, meczup resimleri de vardır. Bunlar, hep şifa istemek için buraya gelmiştir.
On dördüncü ve on beşinci asırlarda, Rus hacıları kendi ifadelerine göre, Hz. Meryeme tapmak, mucizeli kutsal suyu içmek ve onunla yıkanmak üzere Balıklı’ya gelirlerdi. Balıklı’yı ziyaret etmek konusundaki alışkanlık zamanımıza kadar devam etmektedir. Balıklı Kilisesi, yeni bir binadır. Defalarca yıkıma uğramıştır. Balıklı’nın bulunduğu yer, yaşlı ağaçların gölgesine sığınmış güzel bir çimenliktir.

5. İbrahimiler Manastırı
Bu çevrede vaktiyle küçük bir mabet vardı. İmparatorlar alaylarla buraya gelirlerdi. Nikiphros Phokas 663 yılında, taç giyme töreni yapılmak üzere Yedikule’deki Yaldızlı Kapı yoluyla İstanbul’a girmeden Vierge Acvheirropoetos adıyla bilinen İbrahimiler Manastırı’nda bir süre durmuştu. [214] Birinci
Basile de 831 ve 837 yıllarındaki seferlerinden zaferle dönüşü de Yaldızlı Kapı’nın zafer takı altından
geçmeden, dua ve yakarışta bulunmak ve mum yakmak için İbrahimiler’in Meryem Ana Kilisesi’nde bir
süre durmuştur.
Bazı defa Meryem Ana ve bazen de İbrahimiler Manastırı diye anılan bu manastırın yapılmasını
Kostantin’e atfetmişlerdi. Bu imparator bu manastırı Abramios için kurmuş ve yaptırmıştı. Manastır Hz.
Meryem’in kucağında çocuk Hz. İsa’yı gösteren resmini içinde bulundurmasından dolayı yüceltilirdi.
Yakınında Hz. Meryem adına yapılmış olan bir kilise bulunan bu manastır Yaldızlıkapı yakınında fakat
surun dışıda bulunuyordu. Hz. Meryem adına yapılmış olan bu küçük mabet Yeni Kudüs adıyla da bilinirdi.
On altı ağustosta orada ruhani bir tören alayı düzenleniyordu. Yaldızlıkapı’nın iç tarafında Kudüsüşerif adıyla diğer bir Meryem Ana Kilisesi daha vardı. Surların iç tarafında yapılmış olan bu kiliseyi,
adı geçen kiliseden ayırmak gerekir. Bu kilise surun dışındaydı. Surun içerisinde, Kudüsüşerif adıyla
bilinen Meryem Ana Kilisesi’nde St. Dionede adında bir azizin mezarı vardı. İmparator bu son mabede
15 Ağustos akşamı gelir ve rahip de ertesi günü şehrin hatırasını yâd ederdi. Acaba bu MeryemKudüsüşerif Kilisesi, bazı Bizans tarihçilerinin Ayos Dionade dedikleri aynı kilise midir?
Demek ki Ayos Dionede Kilisesi, Meryem-Kudüsüşerif Kilisesi’nin bir eklentisi olup Yaldızlıkapı’nın içinde bulunan bir manastırın suru içerisinde bulunuyormuş.
Ne zaman ki, Müstakbel Birinci Basile Mekadonya’yı terk ederek o derece parlak başarılar gerçekleştirmeye mecbur olacağı İstanbul’a geldiği zaman Yaldızlıkapı’dan girmişti. Yaldızlıkapı’dan geçtikten
sonra, seyahat sırasında çok yorulmuş olduğundan Yaldızlıkapı’nın hemen yanında Ayos Dionade’nin
kapısı önünde uyuya kalmıştı. Gece rüyasında, Ayos Dionade manastırın başrahibine görünmüş ve ona
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“Kapıya git, orada duran adamı içeri al ve ona bak, hizmet et. Çünkü bu adam günün birinde imparator
olacaktır” diye emretmiştir.
Basile imparatorluk tahtına oturunca, verdiği müjde gerçekleşen azize karşı teşekkür olarak kilisesini genişletti ve içini fevkalade muhteşem ve kıymetli eşyalarla donattı.
[215] Bir rivayete göre kilise, Büyük Kostantin zamanında yapılmıştır. Şurası gerçektir ki bu mabet,
altıncı asırda Justinianus’un zamanında mevcuttu.
İmparator Diocletien281 (284) zamanında idam edilen bu aziz doktor adına yapılan dini ayin herhalde İstanbul için oldukça eskiydi. Bir masala inanılırsa, azizin cesedi Petronia adındaki karısı tarafından
kaldırılıp İstanbul’a getirilmiştir. 1150 tarihinde, bunun bir kolu Havariyun Kilisesi’nde görülmüştü.
1200 yılında Novgorotlu Antuan, Yaldızlıkapı yakınındaki Dionede Kilisesi’nde azizin vücudunun
kemiklerini görmüş. Bu aziz doktor, ölümünden sonra birçok hastalıkları iyileştirecek manevi etki göstermiş.
İşte İstanbul kapalarında Hz. Meryem adına yapılmış ve adanmış pek çok mabetler vardı.
İstanbul şehri dışında, mucizeli bir su kaynağı üzerinde bir ayin yapıldı. Yaldızlıkapı dedikleri çok
değerli kapı yakınlarında, sur dışında, Hz. Meryem’in bir resim ve tasviri Yeni Kudüsüşerif Kilisesi’ne
birçok dindar Hristayanları çekmesine sebep olmuştur.
Surların iç tarafında, zafer kapıları yakınında şifaverici aziz adına yapılan küçük bir mabetten dolayı
Meryem-Kudüsüşerif Kilisesi de yücelik kazanmıştı.
Hz. Meryem adına adanmış küçük mabetler arasında, Hz. Meryem’in eşyalarını içinde bulunduran
[216] en önemlisi iki Blachernalarla Bakırcıların Chalkopratei Kiliseleri’ydi. Fakat tasvirler dini tören ve
ayinlerde çok çabuk, önemli yer işgal ettiler.
Blachernatiitissa ile Hagioosritissa, Hz. Meryemden kalan eşyalar derecesinde saygınlığa kavuşmuş
resimler, ikonlardı. İkonlar, eşyalardan fazla, azizin hatıralarını daha fazla göz önünde canlandırırdı.
Özellikle, insan eliyle yapılmamış resimlerin (Les Achei ropioetes) ortaya çıkışından beri…

281 Roma imparatorlarındandır. Dalmaçya’nın başşehri olan Salona şehrinde 245 yılında doğmuştur. 284’ten
305’e kadar devleti yönetmiş, 313’te doğum yeri olan Salona’da ölmüştür. Bir kölenin oğlu olup bir askeri bölükte
görev almış, daha sonra İmparator Aurelen tarafından (270–276) konsolos tayin edilmiş ve Numerien’in ölümünde
sonra imparator ilan edilmiştr. Hareketli, çalışkan zeki bir hükümdar fakat son derecede gaddardı. 286’da Maximianos’a katılmış ve 292’de batı hükümetini Kostanos Chlorve Galere’ye bıraktı. Bu hükümeti bırakma vesilesiyle
“Tetarchie” usulünü kurmuş ve oluşturmuş oldu. İmparator Galere’nin ısrarı üzerine, Hristiyanlara eziyet etmeye
başladı. Bu sebeple Hristiyanlar, bunun saltanatının sonuna (şehitler devri) adını verdiler.
Galya bölgesinde ortaya çıkan Bagaudelerin (Baugades) şiddetli isyanı bunun zamanında olmuştur. (303–311).
İhtiyarlığında saltanatından bıkarak saltanattan resmen ve açıkça vazgeçerek Salona’ya çekilmiştir. Orada saltanatta iken göstediği baskıya göre özel hayatında fevkalade bir sadelik ve alçak gönüllülük göstermiştir. Orada bağıyla
bahçesiyle uğraşmış, tekrar saltanatını elde etmesi için tekliflerde bulunanlara karşı “Salona’ya geliniz, orada marul ve salata yetiştirmekten elde ettiğim zevk ve neşeyi bizzat görüp takdir edeceksiniz.” cevabını vermiştir. Hatta
Diocletien’in bu sözlerinden kinaye olarak “Salona’da Diocletien” yahut Diocletiyen’in marul ve salataları” sözleri
çok meşhur olmuştur.
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Yukarıda anlatıldığı gibi, Bizans, Meryem-Kudüsüşerif Kilisesi’nde bizzat Hz. Meryem tarafından
yaptırılmış bir Meryem resmine sahip olduğu düşüncesindeydi. Bu kilisede, İncil’i yazanlardan Lucas
tarafından resmedilmiş bir Meryem resmi de vardı.
Bir rivayete göre, İkinci Theodosios’un (408–450) karısı Eudokia bu resmi, Kudüsüşerif ziyaretinde
görmüş ve İstanbul’a, imparatorun dindar kız kardeşi Polkeria’ya göndermiştir. Bu kadın, Rehberlerin
Meryemi Kilisesi’ni kurdu ki “Rehber Meryem” resmi münasebetiyle bu kilise şöhretli oldu. Rehber-i
Meryem’in şekli, Hz. Meryem Ayakta ve Hz. Mesih’i sol kolunun üzerinde gösterir bir vaziyetteydi.
İstanbul’un en çok kutsadığı ikonlardan biri de buydu. İmparatorlar, sefere çıktıkları zaman bu resmi
beraberinde götürürler ve onunla birlikte büyük bir alayla dönerlerdi. Şehir, bir düşman tarafından tehdit edildiği zaman resmi bir sancak gibi surlar üzerine dikerlerdi. Bu resmin bulunduğu yer bir manastırın eklentilerinden biriydi. Buraya birçok hacılar girerlerdi. Bu hacılardan birinin dediği gibi, buraya ne
kadar halkın ve diğer şehirlerin halkının toplandığını görmek gerçekten hayret edilecek şeydi… Diğer
biri de ona, kim samimi bir iman ve teslimiyetle yaklaşırsa sağlık ve afiyete kavuşurdu, diyor. Üçüncü
bir hacı da put kırıcılar olayında, bu resmi Zeyrek Kilise Camii içinde, duvar içerisinde sakladılar ve
önünde bir mum yaktılar ki bu mum altmış sene hiç sönmeden yanmıştır, diyor. Hacıların rivayetine
bakılırsa, bu Hz. Meryem resmi o kadar büyükmüş ki kiliseden çıkarılması gerektiği zaman dört adam
ancak götürebilirmiş…
Kiliseyi mozaiklerle ve meşhur resimlerle süslenmiş olarak görmüş olan Clavijo, bu resmin kare bir
tablo üzerine çizilmiş ve iki ayak üzerine oturtulmuş olduğunu söylüyor. Bu tablo gümüş kaplamalıymış. Tablo yakut, nemrud, turkuaz dedikleri firuze ince inciler ve daha birçok değerli taşlarla süslüymüş. Bu resim, demir bir sandık içinde korunmakta olup her salı günü, bunun hakkında büyük bir tören
yapılırmış. [217] 1453 yılına kadar devam eden bu törenlerden sonra o yıldan itibaren görünmez olmuştur. Ayasofya’nın doğusunda ve Ayasofya’dan denize inen İshak Paşa Yokuşu’nun sağında bulunan
manastırda gözden kaybolmuştur.282
İşte Hristiyanlığın ortaya çıkışının beşiği olan Filistin’in İstanbul’da birçok hatırası vardı. Burada,
Kudüsüşerif ve Yeni Kudüsüşerif adlarıyla kiliselere rastlanırdı.
Bazı meseleleri olanların da İstanbul’da bir manastırı vardı. Aya Helâna tarafından kurulduğu söylenen bir manastır Beytü’l-Lahm adını almıştı. Kurulması ve yaptırılması Kostantin’in annesine bağladıkları Ayos Garpus ve Papylus Kilisesi de Hz. İsa’nın sandukası şeklinde yaptırılmıştı. Filistin, Bizans’a
mabetlerinin modellerini ilham etmekle kalmayıp birçok hazineler, resimler ve özellikle Hz. İsa’nın, Hz.
Meryem’in, havarilerin eşyalarını da vakfedip teslim etmişti. Bu eşyalar İstanbul’un imparator ve halkı
tarafından büyük bir ilgi görmüştür.

Mordtmann, İstanbul’un Topoğrafi Taslağı adlı eserinde -s.52-, bu civarda bir ayazma olduğunu söylüyor
ki, bu ayazma Paria’da belirtilen kaynak olsa gerek
282
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6. Belgrad’daki Aya Meryem Kilisesi
Bu kilise, Belgratkapı’nın iç tarafında ve Ağaçkakan Caddesi üzerindeydi. Kanuni Sultan Süleyman
Han, 1521 ylında Belgrat seferinin sonucunda Belgrat Kalesi’ni ele geçirdikten sonra, orada yerleşmiş
olan Hristiyanları İstanbul’a sevk etmişti. Hristiyanlar, Belgrat’tan çıkarken birtakim resimler ile ayinlerde kullanılan kap, kâse gibi eşyaları ve bu arada Aya Paraskevî’nin de cesedini beraberlerinde getirmişlerdi. (Belirtilen ceset bugün Boğdan Eyaleti’ndeki Yaş kasabasında bulunmaktadır.)
Kanuni Sultan Süleyman, Belgrat’dan göç eden Sırplıların Balkas veya Silivri (Pighi) Yedikule ve
Samatya Kapıları arasındaki mahallelerde yerleşmelerine ve yukarıda ismi geçen Aya Meryem Kilisesi’ni de yapmalarına izin vermiş olduğundan, bunlar Belgrat’tan yanlarında getirdikleri resimler ile Aya
Paraskevî’nin cesedini de bu kiliseye koydular. Hâlbuki o vakit Rum patriği bulunan Jeremi Jeremios
muhacirlerden olan bu Sırplılara bir miktar para verip Aya Paraskevî’nin cesedini ellerinden alarak—o
tarihte patrikhane olan—Samatya Kilisesi’ne koydurmuştu. Bu kilisede bazı eski aziz resimleri arasında,
Sultan İkinci Mahmud’un hediye ettiğini rahibinden örendiğim bir iki azizler resmini gördüm. Bu kilisenin bir de ayazması vardır.
Belgrat’tan göç eden diğer Sırplılara gelince bunlar da –uygun görülen izin üzerine- bentler civarında yerleşmişler ve memleketlerinin ebedi hatırası olmak üzere, hâlâ varlığını devam ettiren Belgrat Kilisesi’ni işte o tarihte kurmuşlardır.
[218] Belgrat Kilisesi’nden başka, Samatya’da Ayos Polikarpos (Hz. İsa’nın göğe yükselmesi), Altımermer’de Meryem Ana, Langa’da Ayos Theodoros, Kadırga’da Condos Kali, yine Kadırga’da Aya Kiriaki, Cibali’de Ayos Nicolas, Salmatomruk’ta Panaia (Meryem Ana) ve Ayos Demetrios283 Kiliseleri de
vardı.
Kostantiniad adlı eserde belirtildiğine göre, İstanbul’un Osmanlılar tarafından ele geçirilmesinden
sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından patrik tayin edilen Scholarios Gennadios, Eflatun’un felsefesi
üzerine yazılmış birçok kitabı ateşte yaktığı gibi birtakım ruhbanlar, düşünce özgürlüğünü engellemek
için türlü türlü engelleyici önlemler almışlardı…

283

Allah’ın lûtfu alamındadır. Eski Yunanlılardan Hristiyanlara geçmiş bir isimdir.
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EYÜP KASABASI
Bir zamanlar “Kral Kapısı” dedikleri Balat Kapısı’yla Blacherna Kapısı arasında, surların dış kısmındaki geniş alana eski zamanlarda “avcı” anlamına gelen “Kynigos” derlerdi ki, bu ismin verilmesi de
çok yakınında Kynigos Kapısı bulunmasından dolayıdır. Blacherna’nın dışındaki Ayvansaray’dan
Eyüb’e kadar uzanan yerlere de fetihten önce Cosmidon ismi verilirdi.
Cosmidon denilen yerde, Blacherna Kapısı yakınında, bir zamanlar Aya Fotini (Photini Egli. De Sainte) ve bugün Feshane’nin* bulunduğu yerde Aya Pantelemon veya Theodora’nın kilisesi ve şatosu
vardı. Bu kilise ve şatoyu Justinianus’un karısı, İmaparotoriçe Theodora yaptırmıştı. Bu binalar, taş köprünün yakınında olup Doktor Dethier’in keşfettiği bir kitabe anlamına göre, Got askerlerinin yetimlerine
ve dul kadınlarına bırakılmıştı. Bu kiliseden biraz ileride şimdiki Defterdar mevkii yakınlarında ahşap
bir köprü vardı. Bunu İmparator Yustinianus, daha sonra on iki kemer üzerine kâgir olarak yaptırmıştı.
Halk Eyüp’ten karşıya yani Sütlüce tarafına bu köprüden geçerlerdi. Hatta eski tarihçilerden Stylitzi bu
köprü hakkında diyor ki; “Asi ve isyancılardan Bryennius’un askerleri Blacherna surlarına yaklaştılar,
bir iki çatışmadan sonra geri çekilmeye mecbur edildiklerinden Aya Patelemon’u geçtiler ve her tarafı
ateşe verdiler.”
Bu köprüye bir zamanlar Kamiloye, yani Deve Köprüsü derlermiş. Bu köprüyü geçince, bir zamanlar bir sarayın (Aya Mamas) küçük limanı vardı. Bu limanın olduğu yer bugün Defterdar İskelesi adıyla
bilinir. Bu Saray Fatma Sultan Sarayı’dır ki, Feshane-i Amire bu sarayın geniş arazisini kaplamaktadır.
Hatta Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin birinci cildinde Charles du Fresne İstanbul’u anlatırken, tersanelerle küçük limanları sayıyor. Bu sayılanlar arasında Haliç’te Yedi İskele (Heptascalon) adıyla bir tersane olduğunu söylüyorsa da bunda yanılıyor. Çünkü tarihçi Kantakuzenos, tarihinin dördüncü kitabında [220] Heptascalon veya Condos Kalion284 denilen mevkide bir tersane bulunduğunu ısrarla söylü-

284

Kadırga Limanı.
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yor. Charles’ın bildirdiği tersane, Condos Kalion civarında bir zamanlar Sofular Limanı adıyla bilinip
bugün Kadırga Limanı denilen küçük bir liman olması ihtimali vardır.
Kantakuzenos, adı geçen tarihinin dördüncü kitabının yirmi ikinci bölümünde şu şekilde söz ediyor:
“Bu küçük liman üzerinden zaman geçmekle öyle bir şekilde dolmuştur ki, gemiler limana kolayca girimez oldu.” Kantakuzenos pek çok zorluklarla ve büyük paralar sarfederek limanı temizlemeyi başardı.
Bu temizlenme sayesinde, limanın içine pek çok gemiler ile üç sıra kürekli kadırgalar da girebildi. Burada ve İkinci Theodosius zamanında zavallı Paulin tarafından yapılıp haçlılar zamanında Boemond tarafından işgal edilen manastırın yanında, sütunlarla süslenmiş kemerli divanhane ve bir de At Meydanı
denilen Hipodrom vardı. Bu meydanın etrafı tahta parmaklıkla çevrilmiş olduğudan Xylocirque xylocercos285 diye ünlü olmuştu. İmparator Büyük Leon tarafından deniz kıyısında yaptırılan Ayos Mamas
Manastırı da buradaydı. Bu manastır daha sonra 1185 yılıdan 1195 yılına kadar saltanatta bulunan ve
“Melek” sıfatıyla bilinen İkinci Isaac tarafından tamir edilerek yenilenmişti. Adı geçen İmparator, 15
Nisan 1195 tarihinde kardeşi Üçüncü Alexios tarfından tahttan indirilerek gözlerine mil çektirilmiştir.
582–602 yılları arasında tahtta kalan İmaparator Moris ile karısı ve çocukları işte bu manastıra gömülmüştü. Moris 582 yılında Tiberios’un kızı Kostantinia ile evlenmişti.286
[221] Tarihçi Kayser Kantakuzenos bu manastırdan söz ederken “St. Mamas Manastırı gerek yerinin
güzelliği ve gerek şehrin gürültüsünden uzaklığı ve sakinliğinden dolayı, ruh ve düşüncenin kurtuluş
ve selameti, geçmiş günahlardan tövbe ve bağışlanma dilemek amacıyla, Allah’a ibadet edenler için çok
uygun bir yerdir.”diyor.
Tarihçilerden Codinus da şöyle söylüyor: “Leon Macelus, Ayos Mamas Manastırı ile karşısındaki saray (bu saray Otakçılar tarafındaydı) ve dışında, imparatorların arabalarla yarış ettikleri meydanı yaptırmıştı. Tarihçi Codinus’un rivayetne göre, İmparatoriçe İrene’nin oğlu Kostantin, ilk karısı Maria hayattayken sıradan biri olan Theodoti isminde bir kadınla bu sarayda evlenmişti. İmparator Birinci Basile
de 842 yılından 868 yılına kadar saltanatta bulunan ve zevk ve eğlenceye düşkün olan Üçüncü Michel’i
bu Ayos Mamas Sarayı’nda 24 Eylül 862 yılında idam etmişti.
Mamas Sarayı’ndan biraz ileride ve Eyüp tarafında, Anargirlerin (Come Daminn) Kilisesi de vardı.
Bu kilise bilgili bir zat olan Pavlin [*] tarafından kurulmuş ve daha sonra Justinianus tarafından yeniden
yapılmıştı. Çünkü İmparator Justinianus, ölümcül bir hastalıktan kurtulduğundan şükür olarak kiliseyi
yeniletmişti.

Odun sırık demektir.
İstanbul’da meyadan gelen kargaşalıkta Moris, halk tarafından hakarete uğradığından ve ordu isyan ederek
Phokas imaparator ilan edilmişti. Moris kaçmaya mecbur olmuştu. Moris 603 yılında çocukları ile birlikte Kadıköy
civarında Kalamış Körfezi’nde idam edilmişti. Moris’in saltanatı zamanında İranlılarla savaşılarak İranlılar mağlup
edilmiştir. Avarlarla yaptığı savaşta gerçi imparator Moris galip gelmişti, meyadana gelen askeri isyanda halkın
hakaretine hedef olmuş ve Avarlarla tekrar savaşmak üzere Moris, kardeşi General Petro’yu savaş meydanına
göndermişti. Askerin isyanıyla Phokas imparator ilan edilip İstanbul üzerine yürüdüğünde zavallı Moris saraydan
kaçmış bunun sonucu olara 23 Ekim 602 tarihinde At Meydanı’nda Phokas resmen imparator ilan edilmiştir. Aynı
yıl 23 Ekim’de de Moris Kadıköy civarında şimdik Kalamış Körfezide beş oğlu ile birlikte katledilmiştir.
[*] Pavlin asılsız bir şüphe üzerine İmparator Genç Thedoisu tarafından idam edilmişti.
285
286
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Tarihçilerden Kayseriyeli Prokopis bu kiliseyi anlatırken: “Haliç tarafında ve kiliseye gidenler, onu,
karşılarında ayrıca bir tepe (atrapol) gibi bulurlar.” Tarihçinin, akrapolden maksadı, “kilise, o derece
sağlam ve etrafı yüksek duvarlarla o kadar çevrilmiş ve korunmuştu ki, uzaktan görenler burayı sanki
bir kale zannederlerdi” demektedir. Hatta “Haçlı Savaşları” zamanında bu kilise, daha sonra Kudüsüşerif’i kurtarmaya giden Prens Buemon’un geçici olarak kaldığı bir yer olduğundan dolayı “Fransızların
Şatosu” diye de şöhret bulmuştu.
Zamanımızda, adı geçen dört kilise ile saraydan iz bile kalmamıştır. Çünkü ilk önce Bulgarlar defalarca İstanbul’u işgal ettikleri zaman bu binaları yıkıp yaktıkları gibi bu milletin yıkıcı ellerinden kurtulan geride kalanlar, bazı Rum tarihçilerinin ifadelerine göre, daha sonra yani Türkler tarafından fethedilmesi sırasında tahrip edilmiştir. Hatta Fatih Hazretleri Eba Eyyub Ensari Camişerifi’nin yapılışı sırasında bu binaların kalıntılarından bir kısmını kullanmış imiş. [222]
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Balıklı Kilisesi: Şehir dışında, Marmara Denizi’nden tahminen altı stade [bir stade eski Rumlarda
altı yüz ayak uzuluğundaydı] uzaklıkta yüksek ve muhteşem Pighi (Ayazma demektir) Kilisesi ile Pighea adıyla bilinen gayet güzel ve mükemmel saraylar vardı. Spige çoğul kalıbıyla “Pınarlar” demektir ki
Kasımpaşa’daydı, Spige tekil olarak “Balıklı” demektir. Mortdmann, sözü edilen bu Pighi (Balıklı) Kilisesi’ndeki ayazma, Rumlar tarafından çok kutsal sayılırdı ve hâlâ da öyledir, diyor. Meşhur yazarlardan
Nikiphoros ile Callis de bu ayazmanın kerametine dair özelliklerini anlatan cok zengin şiirler yazmıştır.
Pighi (Balıklı) Kilisesi’ni yaptıran Macelus287 lakabıyla şöhretli olan İmparator Büyük Laon’dur. [457–
484]
Leon, bu kiliseyi olağanüstü bir olay üzerine inşa ettirmiştir. Güya bu kilise içindeki ayazmanın suyu, gözleri görmeyen birini iyileştirdiğinden, imparator bu olayı hatırlatıcı ve şükür göstergesi olarak
yaptırmıştır. Bu kilise daha sonra, İmparator Justinianus tarafından genişletilmiş ve süslenmiştir. Bu
tarihten iki yüz sene sonra, kilise şiddetli bir depremde yıkılmış, bunun üzerine İmparator Dördüncü
Leon de Khazare [775–780] karısı İrene’nin parası ve yardımıyla tekrar yaptırılmıştır. Adı geçen imparator kiliselerdeki resimlerin şiddetle aleyhindeydi. Bir süre sonra, yine yıkıldığından Makedonyalı Birinci
Basile [868–886] tarafından tekrar yaptırıldı.
İmparator Birinci Romanos Lacapenus devrinde, Bulgar Kralı Symeon İstanbul üzerine yürüyerek
Bizans ordusunu Pighi Sahrası’nda (BalıklıSahrası’nda) yenerek perişan ettikten sonra hem kiliseyi ve
hem de sarayı yakmıştı. [921] Bulgarlar, Terkos’dan indiler bentlerde İmparator Justinianus’un su kemeri civarında Manclava Ovası’nda karagah kurdular, oradan, Alibeyköy üzerinden Kasımpaşa’ya kadar
geldiler.

Macelus, Latince macere fiilinden türemedir. Öldürmek anlamınadır. Çünkü bu imparator Aspar adında birini ve Adavourius adında başka birini öldürtmüştür.
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[223] Fakat Romanos, kiliseyi ve sarayı derhal yaptırmış ki, oğlu Christon’un kızı Maria’nın kiliseyi
ve sarayı yakıp yıkan Bulgar Kralı Symeon’un oğlu Petro ile evleNme törenini işte bu Balıklı Kilisesi’nde
yaptırmıştı.
İmparator Kantakuzenos kızı Helena ile İmparator Genç Andranikos’un oğlu Ioannes Paleologus’un
nişan töreni, Ioannesi’in annesi İmparatoriçe Anna ile devletin bütün ileri gelenlerinin katılımıyla bu
kilisede, debdebeli bir şekilde yapılmıştı.
Bizans imparatorları her sene, Hz. İsa’nın göğe yükselişi Yortusu’nda debdebeli bir şekilde Pighi
(Balıklı) Sarayı’na gelerek orada bir süre hava değişimi yaşarlardı. Bu olağan üstü törene o zamanlar
“Nakl-i Rebi’î” derlerdi.
Balıklı Sarayları Makedonyalı Basile tarafından kurulmuştu. Bulunduğu yerin fevkalade güzelliği,
etraf ve çevresinin yeşilliği sebebiyle adı geçen imparatordan sonra birçok imparator burasını onarmaya
ve süslemeye çok hizmet ettiler. Bu sarayların bulunduğu alana Yaldızlıkapı Çayırı veya varoşu ve Philopation Meydanı derlerdi.
Tarihçilerden Kayseriyeli Prokopios, bu kilisenin bulunduğu yerin güzelliğinden söz ederek diyor
ki: “Burada bir servilik ve çiçeklerle süslü bir çayır, tatlı ve berrak bir su fışkıran bir de pınar vardı.” Yine vakanüvislerden Kzantapulos da: “Bütün bir çevre saf bir hava akımına maruzdur, birçok renkli
ağaçlar vardır. Çınar ağaçlarının görünümü, servilerin dimdik yükselişi, buraya güzel bir manzara veriyordu. Buranın toprağı yağlı ve verimlidir. Geniş otlağı vardır.” diye anlatır. Ioannes adında bir başkası
diyor ki: “Şehirlerin gürültü ve patırtısından uzak durmak isteyenler elde ettiği huzur ve sessizlikten ve
gerek bulunduğu yerin yeşilliği, tazeliği ve güzelliğinden dolayı buraya Philopation derlerdi. Gerçekten
bütün çevre gölgelik ve tamamen yeşilliklerle örtülüdür.
Tarihin ve tarihçilerin, yukarıda anlattıkları gibi bu binaların bugün küçük bir izi bile kalmamıştır.
Rivayete göre kalıntıları diğer bazı binaların yapımında kullanılmıştır. Bununla beraber bir zamanlar
ayakta duran büyük manastırın ortasındaki küçük Piyi (Pighi) Kilisesi, yani Balıklı Kilisesi duruyor ve
Rumlar tarafından kutsal sayılır ve ziyaret edilir. Tarihçi Ducas’ın rivayetine bakılırsa, Rum Kayseri
Emanuel Paleologos’un zamanında (1391—1425), Sultan İkinci Murad İstanbul üzerine yürüdüğü
(H.826) zaman, otağ-ı hümayun Balıklı Kilesi’ni avlusuna kurulmuş gerek bu manastır ve gerek kilise ile
saraylar işte bu zamanda tahrip edilmiş, kalıntıları da fetih sırasında harap olmuştur.
[224] Sulta Birinci Mahmud zamanında, 1732’de Sadrazam Kabakulak İbrahim Paşa, Altımermer’de
Ermeni bir mimara cami yaptırmıştı. Mimar, sadrazamın kendisine olan sevgisinden yararlanarak Balıklı’daki kutsal çeşmenin (ayazma) Rumlardan alınarak Ermenilere verilmesini rica etmiş ise de Rum cemaatı tarafından padişaha başvurmaları üzerine ayazma yine Rumlara bırakılmıştı.
1833 yılında Osmanlı hükümeti tarafından verilen izin üzerine enkaz hâlinde bulunan Balıklı Kilisesi tekrar yapılmıştı. Binanın yapımı sırasında enkaz ile kaplı meydanı temizlerken, eski Balıklı Kilisesi’nin zemini tuğla ile döşenmiş ana giriş kapısının önündeki alan keşfedilmiş olduğu gibi, Kilisenin
girişinin ortasındaki beyaz mermerden yapılmış büyük kapı da ortaya çıkmıştır. Rivayete göre, Sultan
Bayezit Camii’in yapımı sırasında Balıklı’daki binaların bütün kalıntıları nakledildiği zaman, bu kapı
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kısmen yıktırılarak olduğu yerde terk edilmiş. Çünkü gayet büyük parçalardan oluşmuş olduğundan
tamamen nakledilememiştir.
Enkaz ve diğer kalıntılara gelince, bunlardan yalnız temelleri keşfedilerek Patrik Birinci Kostanios
zamanında, Rum cemaatı tarafından verilen para ile temeller üzerine şimdiki Balıklı Kilisesi yaptırılmıştır. Bu inşaat esnasında Küçük Kilise ile pınar yani ayazma da tamir edilerek yenilenmiştir.

DAVUTPAŞA TARAFI
Ressam ve mimar Melling’in söylediğine göre, Eyup Sultan’ın bulunduğu yer eski Ebdome’in olduğu yerdir. Hâlbuki Eyüp’e vaktiyle Cosmidon derlerdi. Ebdom Edirnekapısı civarına ve özellikle Doktor
Mordtmann’a göre, Ebdomon Mahkemesi diye Tekfur Sarayı’na derlerdi.
Bizans tarihinde burası çok meşhurdur. Doğu (Bizans) İmparatoru tahta burada oturur, patriğin
elinden imparatorluk tacını alırdı. Geçmiş dönemler boyunca yürürlükte olan usul ve âdetler az çok değişiklikle aktarıla geldiğinden Doğu (Bizans) İmparatorluğunda âdet bu tac giyme kuralı Osmanlı Padişahlarına da geçerek tahta oturan padişahlar da kılıç kuşanma törenini Eyüp Sultan Camii’nde yapmaktadırlar. Demek ki, bu tarihî miras olarak gelen bir gelenekmiş.
Eyüp kasabasının batı tarafı yönüne rastlayan sırtlar, tepeler Davutpaşa tarafını oluşturur. Bilindiği
gibi, Sultan İkinci Bayezid’in sadrazamı Davut Paşa 1483 yılında burada bugün mevcut olan camiyi,
okulu, imareti yaptırmıştı. Daha sora buraya bir de büyük kışla yapılmıştır.
Davutpaşa Sahrası Osmanlı tarihinde çok önemli kahramanlık hatırasına sahne olmuştur. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, bu çevrede gücüne unvan kattığı gibi Rumeli tarafına sefer edileceği zaman büyük sultanların, hareket başlangıcı olarak padişah çadırının burada kurulması [225] ve sancak-ı
şerifin buraya dikilmesi âdettendi.288 En son bir olay olarak şunu da söyleyelim ki: Davutpaşa Tepesi,
Bizans Devleti zamanında “faziletler” anlamına gelen “Aretai” ismi verilmişti. İstanbul’un yakınında,
hava olarak sağlığa yararlı ve güzel havaya maruz bir yerde bulunmasından dolayı, İmparator Dördüncü Romanos (1067–1071)289 burada gayat güzel ve mükellef köşkler yaptırmıştı.

Sultan İkinci Mahmud, Rumeli’nden İstanbul’a dönerken burada bir müddet dinlenerek padişahlarını karşılamaya gelen devlet adamları, seçkin emirleri, alimleri ve şeyhleri bu tarihi yerde huzurlarına kabul etmişlerdi.
Hatta karşılayanlar arasında Fındıklı Dergâhı şeyhi merhum Yunus Efendi’nin bulunmayışı padişahın dikkatini
çekmesi üzerine Mabeyincilerden birinden bunun sebebini sormuş. Mabeyncinin şeyhin rahatsız olduğunu söylemesi üzerine, atına binerek saraya döndükleri sırada Fındıklı Dergâhı önüne geldiklerinde atının başını çekerek
mabeyincileri vasıtasıyla şeyhin hatırlarını sormuştu. Bana bu olayı nakleden Yenikapı Mevlevîhanesi postnişini
merhum Celalettin Efendi’den yine dinlemiştim ki, Şeyh Yunus rahatsız denilmiş hatta karşılama töreninde bulunmayışı da “Şeyhlerin asıl görevlerinin din ve devlete ve padişahın ömrü ve sağlığına dua etmek olup böyle
riyaya yol açabilecek törenlerden uzak bulumaları gerektiğinden” imiş. Mabeyinci durumu böylece idare etmiş,
hatta şeyhi durumdan aceleyle haberdar etmiş. Şeyh de hastaymış gibi yatağına uzanmış.
289 Dördüncü Romanaos (Diojen) 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt (Manzi court) Savaşı’nda Selçuklulara
mağlup olarak esir düşmüş ise de daha sonra Alparslan’ın (H. 463) özel izni üzerine salıverilmiştir. Romanos, İstanbul’a dönmüş ise de yerine Yedinci Michel Ducas (1071) imparator ilan edilmiştir. Adana’da iki defa mağlup
edlmişti. Orada yaralanarak İstanbul’a getirilmiş ve yaralarından etkilenerek aynı sene Kınalıada’da (Proti) vefat
etmiştir.
288

~ 189 ~

− İstanbul ve Boğaziçi −

1081–1118 yılları arasında imparator olan Alexios Comnenos, Davutpaşa Sahrası’nda karargâh kurarak İstanbul üzerine yürümüş ve şehre girmişti.290

ALİBEYKÖY –KÂĞITHANE VE CİVARI
Eyüp’ten Bahariye Semti yoluyla Kâğıthaneye doğru gidildiğinde Alibeyköy’e gelinir. Burası çok
güzel bir yerdir. Yemyeşil asırlık ağaçların sessiz gölgesinde, insanın huzurunu artırıcı bir yerdir. Kâğıthane, buradan biraz ilerdedir. Sultan Üçüncü Ahmed’in çoğu zaman gelip eğlendiği, dinlediği gönül
rahatlatıcı bir yerdir. [226] Padişahın damadı ve sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa Avrupa uslup ve
tarzında gerçekten zarif ve güzel birçok köşkler, saraylar yaptırmış ve 1723 yılında dağlardan tepelerden
bulup getirdiği bol sularla, çağlayanlar kurarak güzellikler ve yeşillikler mevkiisini süslemişti. Zevke
düşkünlüğünün hatırası olarak oraya hâlâ “Hüsrevâbâd” derler ki, bu ismi oraya veren zamanın tanınmış şairleridir. Üçüncü Selim Kâğıthane Sahili’nde çok sayıda köşk ve yazlık yaptırmıştı. Buraya gelir ve
ailesiyle birlikte bir ay kadar otururdu. Cirit oyunlarını seyretmek için de gelirdi. Alibeyköy’den sonra,
Rumlarca Drepanicon denilen yere geçilince, tarihçi Kantakuzenos’un rivayetine göre, Pissa mevkii gelir
ki biz buraya Kâğıthane diyoruz. Vorvyz ile Cydarus Irmağı işte burada birbirine kavuşarak Haliç’e dökülürler.
Karaağaç’daki askeri bölge ile ırmakların getirdiği topraklardan oluşan adacık arasında ve deniz yüzeyinden görülebilen mermer bir sütun vardır ki buraya arzuhal ismi verirler. Vaktiyle burada padişahın sahil sarayı varken ihtiyaç sahipleri dilekçelerini getirip bu taş üzerine koyarlarmış. Bu dilekçeler
padişahın memurları tarafından buradan alınıp padişaha sunularak gereği yapılırmış.

SÜTLÜCE KASABASI
Sütlüce kasabasına Bizanslılar zamanında Galakrenai (Süt menbaı) derlermiş. Sütlüce kasabasından
İstanbul Patriği Nicolas bir manastır yaptırmıştı. İmparator Altıncı Leon zamanında 1 Mart 901 yılında
patrik olarak tayin edilerek bu imparatordan sonra gelen Yedinci Kostantin zamanında (909–912) bu
makamda bulunmuştu.
Evliya Çelebi Sütlüce’den bahsederken diyor ki: “Sütlüce iki yüz kadar mamur ve abad bağ ve bahçeli saraylar (kâşaneler yalılar olacak) ve yüksek binalarla süslenmiş şirin bir kasabadır ki Farsça’da ismine “Kendşîr” derler. Arapça’daki ismi ise “Rabta-i leben”dir. Rumca’da “Galata” derler ki hepsi de
süt anlamındadır. Bu kasabaya Sütlüce denmesinin sebebi bitkilerinin ve havasının güzelliğinden dolayı
sütünün katışıksız ve kaliteli olmasıdır.

Bu imparatorun zamanında Normanlarla savaş edilmiş, Anadolu Selçukluları Antakya’yı, Sinop’u ele geçirmişler, Kılıçarslan İznik’te tahta oturmuş (1085). Haçlı Seferleri bu devirde başlamış (1095), kumandanları Godfrova ve Pierre L’Hermite ordusuyla İstanbul önüne gelmiş (1096) Bizanslılarla arasında savaş çıkmış, Godfrova, özel
merasimle imparator Alexios’un emrine girmiş (20 Haziran 1097), Alaşehir’de Selçuklularla savaşılmış (1 Temmuz
1097), Kudüsüşerif ele geçirilmiş (15 Temmuz 1099), Boemond Antakya Prensi olduktan sonra İtalya’ya dönerek
Alexios ile savaşmaya başlamıştır. (İstanbul Tarihi, 15.)
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Buradan Eyüp Sultan’a kayıklarla geçilir. Arası sığ olduğundan büyük gemiler geçemez. Bizanslılar
zamanında bu yerde zincir üzerinde büyük köprü varmış. Hâlâ enkazı görülmektedir.”
Evliya Çelebi’nin zincir köprü dediği yukarıda Defterdar İskelesi civarında bildirildiği gibi eskiden
mevcut olup daha sonra yani yine Bizanslılar zamanında Justinien tarafından kâgir olarak yaptırılan
köprüdür…
[227] Sütlüce’nin meşhur ve tarihi binalarından birisi de deniz kenarında Karaağaç yalısıydı. Bu yalı
Karaağaç Korusu’yla çevrilmiş güzel bir yalı imiş. Önceleri Defterdarzade İbrahim Paşa’nın bahçesiymiş. Bahçenin güzelliği, yerinin olağan üstü güzellikte olması Bağdat Fatihi Sultan Dördüncü Murad’ın
çok hoşuna gittiğinden buraya daima gelir hoşça vakit geçirirmiş.
Meşhur Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin bahçesi de Karaağaç Yalısı’na bitişik ve çam ağaçlarıyla
süslü güllü, bülbüllü ferahlık verici bir bahçeymiş.
Eski sadrazamlardan Sokullu Mehmed Paşa’nın değerli oğlunun yalısı da (İbrahim Hanzade Yalısı)
çok meşhurdu. Bu yalı daha sonra yanmıştır. Yeri Hâlâ Sütlüce İskelesi’nin Karaağaç tarafında ve sahildedir. Sokullu Mehmed Paşa’nın torunu ve vakfının mütevellisi merhum Abdülkerim Cevdet Bey’den
işittiğime göre, bu yalıda Sokullu merhumun kılıcı ve gömleği korunmakta iken yalının yanmasıyla birlikte yanmıştır. Sokullu’ya ait sadrazamlık mühürü de bu yalının yandığı sırada kaybolarak -beş altı
seneye gelinceye kadar ne olduğu bilinmezken, her nasılsa o civarda birinin eline geçip Meclis-i Meşayıh’ın Reisi ve Sütlüce Sa’dî Dergâhı Şeyhi Elif Efendi’ye verilmiş o zat da mütevelliye teslim etmiştir.
Ben bu mührü gördüm. Aslında Sokullu Paşa’ya ait olan bu yalı çok süslü ve mükemmel olduğu gibi
bahçesi de çeşit çeşit meyve ağaçlarıyla ve türlü çiçeklerle süslüymüş.
Sütlüce’de mamur ve meşhur olan dergâhlardan Sa’dî Dergâhı vardır ki Cezire-i Mesnevî yazarı
Mevlevî Tarikatı büyüklerinden ve eski Edirne Mevlevihanesi Şeyhi Sîneçâk Yusuf Dede bu dergâhın
kabristanında gömülüdür.
Bugün Bektaşı Tarikatı Dergâhı olan Caferâbâd Tekkesi’ni Kanuni Sultan Süleyman Han’ın hizmetkârlarından Cafer adında bir zat yaptırmıştır. Bu tekke kasabanın yüksek bir yerinde bulunduğundan fevkalade bir manzarası vardır. Kanuni Sultan Süleyman Han merhum bazan bu dergâha gelir, kalırmış. Hatta Evliya Çelebi’nin dediğine bakılırsa, Kanuni bu dergâhta bulunduğu bir zaman Hint Padişahı’ndan gelen kıymetli birçok hediyeleri bu tekkeye bağışlamıştır. Tekkenin duvarları Acem işi işleme
ve resimlerle süslüymüş. Bu acayip resimlerin ressamı Ağa Rıza adında ve adından anlaşıldığına göre
bir Acem imiş. Duvara siyah kalem ile vahşi bir geyik büyük bir kaya üzerinde olarak resmedilmiş. Bunu Evliya Çelebi çok övüyor ve Behzad ve Mani benzerini yapmaktan acizdirler diyor...
Hüsnüâbâd Tekkesi de zamanında çok meşhurmuş. Sultan Dördüncü Murad zamanında Unkapanı
tarafında oturan Perviz Ağa isminde zengin bir adamın kölesi Hasan adında biri yaptırmış.
Süleymaniye Camiişerifi’ndeki celî hatlı yazıları yazan Hattat Karahisarlı Ahmed de burada, Çavuşbaşı Camii’inde kubbeye bakan yerde gömülüdür. Türbesinde kubbe yoktur. Mezarı üzerinde mermer
sanduka vardır. Mezarı taşındaki yazıları kendisi yazmıştır.
[228] Kanuni devri şairlerinden Habîbî de, Caferâbâd Tekkesi’nde gömülüdür. Sultan Birinci Selim’in sohbet ettiği kimselerdendi. Zengin bir hayli şiirleri vardır. Kendisi Caferi mezhebinde olduğun~ 191 ~
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dan “Caferâbâd Tekkesi’ne gömülmesini vasiyet etti” diye, hakkında zamanında bir hayli sözler söylenmiş.
Yukarıda söz konusu edilen manastırın civarında ve deniz kıyısında bir zamanlar St. Anthime Kilisesi vardı ki, burası tarihçilerden Prokopios’un ifadesine göre, İmparator Justinien tarafından yapkırılmış ve süslenmiş. Hâlbuki kilisenin bulunduğu yerde Kasköy’deki Topço Okulu ve Kışlası bulunmaktadır.

HASKÖY
Sütlüce kasabasından sonra Hasköy gelir ki bir zamanlar bu büyük kasaba Bizanslılar arasında Perea d’Arabinde des Keramarius et de Picridius diye bilinirdi. Hasköy’de bir zamanlar Aya Lauran Manastırı vardı. Bu manastır, Ayvansaray tarafında bulunan ve daha önce belirtiğimiz meşhur Blacherna
Sarayı’nın tam karşısına düşüyordu. Bu manastırı İmparator Justinien yaptırmıştır. Bu manastır daha
sonra kısmen onarılarak bugün depo hâlinde kullunılmaktadır. Kitabımızdaki resminde görüldüğü üzere, kâgir ve kaideleri dağınık şekilde kubbeyi içine almaktadır.
Hasköy (Aarabind) kasabası denmesi, orada bu isimde bir okul öğretmeninin evi, hamamları ile St.
Paraskier adına küçük bir kilise bulunmasından dolayıdır… Bu kilise fetihten sonra Fatih tarafından
Rumlara terk edilerek geri verilmesi emredilmiştir.
Yetmiş seksen sene öncesine kadar bu kilisenin içerisinde eski birtakım küçük heykeller varmış. Bu
heykellerin yukarı adı geçen hamamlarla diğer kurumların içini ve dışını süslermiş. Kaynak olarak aldığım Kostantiniyad adlı eserde şöyle deniliyor: “…Fakat bu heykeller bir zaman sonra ortadan kayboldu. Bundan dolayı zannederiz ki, eski Yunanistanın ulvi ve muteşem kalıntısı üzerine küfür ve aşağılayıcı ellerini uzatarak atalarımızın güzel sanat eserlerini daima sisli bir sema altına nakleden medeni Avrupalılar (!) bu kilisede bulunan heykelleri de –herzamanki yaptıkarı gibi- gerek para vererek ve gerek
zorla– alıp götürmüşlerdir.
Hasköy’deki Rum Kilisesi, tarihî bir kilisedir. 1840 yılına kadar Rum Patrikleri ve Ulah ve Moldavya
beyleri bu kilisenin avlusuna gömülmüşlerdir.
Hasköy’ün yukarı tarafındaki tepelerde -Bizan Devleti zamanında bile- Musevî Mezarlığı vardı.
Hatta tarihçilerden Huniadis, zalim imparatorlardan Andronikos‘un zamanından bahseden kitabında
bu mezarlıktan şöyle bahsediyor: “Onu Perea’ya (Hasköy) getirdiler, burası Musevîlere ait mezarlıktır…”
[229] Tarihçinin bu sözünde bahsettiği kimse Andronikos Ducas’dır ki, Kayser ve meşhur zalimlerden Birinci Andronikos Comnenos, onu bu Musevî Mezarlığı’na getirerek orada kazıkla cezalandırmıştı.
Gariptir ki adı geçen Kayser, 12 Eylül 1185 günü yakalanarak halk tarafından çok kötü bir şekilde idam
edilerek öldürülmüştür.
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AYNALIKAVAK KASRI
Bugün Arabacılar Caddesi’nde Aynalıkavak denilen yerde vaktiyle Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış gayet mükemmel bir kasır varmış. Bu kasır sonradan gelen padişahlar tarafından yenilenip Sultan Üçüncü Ahmed zamanında da yeniden onarılarak fevkalede bir şekilde süslenmiş ve
Ayanalıkavak adı verilmişti.
İstanbul’da, Köprübaşı’ndaki Valide (Yeni) Camaii’nin bulunduğu yerde vaktiyle Musevîlere mahsus bir sinegog bulunmuş olduğunu, birinci cildin “Kapılar” bölümünde söylemiş, hatta Bahçekapı’ya
Çıfıt Kapısı denildiğini de eklemiştik. Valide veya Yeni Camii’nin yapılış tarihi olan H. 1074 tarihinden
önce bu civarda büyük bir yangın çıkarak Çıfıt (Şühud) Kapısı’ndan içeri doğru bütün Yahudi evleri
yandığından sinegogun bulunduğu yere şimdiki muhteşem cami yaptırılmış, evleri yanan Yahudiler de
Hasköy’e nakledilmişti. Bununla beraber Hasköy’ün üst tarafındaki Yahudi Mezarlığı, Bizans Devleti
zamanından beri vardı.
Bundan on beş yirme sene öncesine kadar Meydancık civarında, Hamidiye Medresesi’nin Yıldız
Hamamı’nın arka tarafında bir takım Musevî evleri vardı.
Ek: Rivayet edilir ki, Sultan Selim saltanat tahtına oturduğunda (H. 918) merhum Tacizade padişaha
sunduğu kasidenin matla’ beytinde şöyle söyler:
Cân âferîn ki der yed-i mâ nakd-cân nihâd
Behr-i nisâr-ı râh-ı şeh-i kârmân nihâd
Galata sınırından Balat Kapısı karşısına kadar tersaneler yapılıp her birine zamanın fiyatı ellişer bin
Osmanılı lirası harcandığı Divan’ında yazılmıştır. (Fi ravzatü’l-ebrar, s. 404.)
Bu güzel kasra Aynalıkavak denmesinin sebenine gelince, Sultan Üçüncü Ahmed H. 1127 tarihinde
Mora’yı fethedip ele geçirerek Venedikleri oradan çıkarmıştı. Barış anlaşması yapıldıktan sonra Venedik
soyluları padişahın sevgisini kazanıp geçmişi unutturmak için o zaman Venedik şehrinde imal edilmekte olan çok mükemmel aynadan birçoğunu Sultan Üçüncü Ahmed’e sunduklarından bunlar bu kasrın
içini ve diğer dairelerini süslemek üzere oraya konulmuş ve asılmıştı. İstanbul’un en eski binalarından
biri de Aynalıkavak Kasrı’dır.
[230] Müslümalara ait büyük Kırım bölgesinin Rusya’ya bırakılmasını içeren uğursuz antlaşma belgesini, Sultan Üçüncü Selim gözyaşları içinde bu Aynalıkavak Kasrı’nda imzalamıştı. Yine Napolyon’un
birinci konsolosluğu zamanında, onun bir mektubunu taşıyan General Sebastiyanî, bu mektubu padişaha bizzat sunmak için ısrar etmiş olduğundan o zamana kadar yapılan gelen protokol kurallarına aykırı
olarak General Hüsar Alayı üniformasıyla ve kılıcı belinde olduğu halde padişah’ın huzuruna girmiş,
hatta arkasındaki resmî kürklü paltoyu bile çıkararak bekleme odasında bırakmıştı. Hâlbuki bir zamanlar Şarlken ile On Dördüncü Lui tarafından gönderilen elçiler, tamamen Osmanlı protokoluna uymuşlardı. Devlet protokolunda henüz görülmeyen bu tarz ve kıyafet ve davranışda huzura girmek meselesini iyi idare etmek konusunda kaptanpaşanın iyi tedbiri görülmüştür. Hatice Sultan’ın ressam ve mimarı
Melling, generalin bu tarz ve tavırda huzura kabulünü Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya karşı bir acizlik ve
zaaf eseri olarak görüyor.
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Yavuz Birinci Sultan Selim’in “Bu ateş Tacizade’nin kalb ocağından dile gelmiştir” demesi Tacizâde’nin katli ile sonuçlanan üzücü bir olaya bir göndermedir. Şöyle ki: “Yavuz Sultan Selim Amasya’da bulundukları zaman yeniçeri askerleri âdetleri üzere küstahça bağırıp çağırarak ve bir bahane ile
padişah’ın hocası Abdülhalim ve Vezir Pirî Paşa’nın evlerini basmışlardı. Yavuz Selim İstanbul’a vardığında aklî ve nakli kanıtlarla yeniçerileri tahrik edenlerin Vezir İskender Paşa ve Anadolu Kazaskeri
Tacizade Molla Cafer Çelebi ve Sekbanbaşı olduğu kesinleşti. Yavuz Selim “askeri isyana sevk etmekle
devlet işlerine karışan kiselere şer’an ne yapılması gerikir” diye Kazasker’den sordu, o da “ispat edildikten sonra katledilmesi gerikir” diye fetva verince üçü de kılıçla başları vurularak öldürüldüler. (Cemaziyelahir 921)
Sırası gelmişken şu bilgiye de verelim: Semender Sancağı sınırları içinde bulunan Pasarofça köyünde yapılan antlaşmanın ardından Avusturya yönetimiyle barış yapılıp dostluk yenilendikten sonra düzenin sağlanmasıyla iç imarlara başlandı. Fakat Sadrazam İbrahim Paşa’ya ve Köprülü’nün torunu Numan Paşa’ya eş olarak verilen hanım sultanlar ile şehzadelerin çok debdebeli bir şekilde sünnet düğünleri bu güvenlikli dönemin önemli olaylarındandı. Bir taraftan da Boğaziçi gezinti yerlerinde, Kâğıthane’de ve Aynalıkavak kasırlarında zevk ve gezintiler yaygınlaştı. Aynalıkavak’ta bir senet imzalanmıştır
ki, maddelerin içeriği Kaynarça antlaşmasının bazı maddelerini düzeltmektedir. Bu düzeltme belgesinin
birinci maddesinin bir başlığında: “Kaynarca sözleşmesini başka iki paragrafında yazılı iki ayrı maddesiyle beraber tamamen aynen yürürlükte kalacağını iş bu yeni sözleşme ile tasdik ederiz” denilir…
[231] Hicri on ikinci asrın sonlarında bu Aynalıkavak Sözleşmesi ile Şahin Giray’ın Kırım Hanlığı
sağlamlaştırılmıştır.
Tarihlerde geçtiği üzere, Sefaretname’siyle meşhur olan Yirmi sekiz Mehmed Çelebi’nin Fransa Kralı On Beşinci Lui’nin huzuruna elçi olarak gitmesi bu tarihlere rastlamıştır. Fransa’dan dönüşünde, orada ziyaret atmiş olduğu On Beşinci Lui’nin ve torununun saltanat sürdüğü Versay Sarayı ve bahçelerini
örnek alarak Kâğıthane, Çağlayan ve koruları meydana getirilmişti. Avrupadan getirtilen lale çiçeği çok
az görüldüğünden heveslileri arasında fazlaca kabul görüp tarihlerimizde meşhur olduğu üzere soğanlarının birer fındık altını kıymetini bulması safa ve ihtişam devrinin yansımalarıdır.

TERSANE, KASIMPAŞA
Tersanenin bulunduğu geniş alan bir zamanlar mezarlıkmış. Sultan Birinci Selim zamanında ve 1515
tarihinde tersaneye çevrilmiş ve mezarlıktaki kabirler de başka bir yere nakledilmiştir. Kanuni Sultan
Süleyman zamanında Tersane ve Kasımpaşa tarafının imarına girişilmiştir.
Şehir gezgini Evliya Çelebi kitabının birinci cildinde der ki: “Kasımpaşa’da eski zamanlarda güzel
bir manastır olup Bizanslılar arasında Aya Longa adıyla meşhurmuş. Fetihten sonra mazarlığın Müslüman Mezarlığı olması için ferman çıkarılır. Çünkü Halife Abdülmelik zamanında Mesleme ve Ebu Eyyüb el-Ensari vasıtasıyle ve daha sonra Harunreşit ve Yıldırım Bayezid zamanında İstanbul’un bir kısmı
ve Galata’nın yarısı fethedildiğinde yine Kasımpaşa’da Tersane arkası tamamen mezarlık olup değerli
sahabelerin çocuklarının gömülü olduğu kesindir. Hâlâ mezarlıktaki mezar taşlarında kûfi hat ile yazılmış işaretler vardır. Bunun için Fatih Sultan Mehmed tamir ettirip birkaç göz tersane ve kaptanpaşa di~ 194 ~
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vanhanesi ve bir cami yaptırmıştır. Sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul şehri nüfus bakımından çok kalabalık hâle gelince Anapoli fatihi Kasım Paşa’ya, Sakız fatih’i Piyale Paşa’ya, Ahıska
fatihi Ferhat Paşa’ya, Alaüddevle fatihi Ayas Paşa’ya padişah emir vererek Kasımpaşa şehrini imar etmekle görevlendirildiler. Ayrıca binlerce devlet adamı da emek sarfederek bölgeyi gerçekten mamur ve
bayındır hâle getirdiler. Merhum Koca Piyale Paşa savaştaki başarıları sayesinde on iki bin esire sahip
olduğundan Kasımpaşa’nın en ilerisinde bir cami ve medrese ve tekke yaptırmıştır. Fakat caminin cemaati olmadığından cemaati çoğaltmak için eski tersane boğazında denizi kesip ta camiye kadar bir saatlik mesafeye denizi getirmiştir. O zaman Haliç’in iki tarafı bağ ve bahçeli evlerle dolu ve camiinin etrafı binalarla dolu olduğundan cemaati çoğalmıştır. Famat Piyale Paşa’nın vefatından sonra Haliç temizlenmediğinde yağmur sellerinin getirdiği çöplerle dolarak kayıkların girip çıkması mümkün olmayınca
herkes evini ileri yapıp hâlen Haliç’in o tarafı terkedilmiş, boş kalmıştır. Fakat babamın anlattığına göre,
Kasımpaşa’nın çarşısı içinde “Dört A” denilen kapılara kadar deniz gelirmiş.”
12 Rebiülahir 922 (18 Mart) tarihinde Tersane-i Âmire Gelibolu’dan İstanbul’a nakledilmiştir. Tersane işlerinin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda Sultan [232] Üçüncü Selim’in çok büyük hizmet
ve yardımları olmuştur. O zaman Fransız elçisi bulunan Choiseul Gouffier’in tavsiyesi üzerine, Tulon
Tersanesi’nde görevli mühendis Le Roi İstanbula getirtilerek tersane işlerini düzenlemeye başladı. Kaptanıderya Hüseyin Paşa’nın yardım ve gayretiyle kısa zaman içinde yetmiş dört topu olan büyük bir
harp gemisi yapılarak denize indirilmişti.
Hüseyin Paşa’nın tersane işlerini iyileştirme konusunda çok hizmeti geçmişir. Hüseyin Paşa kısa
zaman içinde donattığı bir filo ile Adalar Denizi’ne çıkarak rastladığı yabancı gemiler kaptanlarıyla görüşmüş ve İstanbul’a döndüğünde Sultan Üçüncü Selim’e bir ıslahat raporu sunmuştur.
Bu sırada Fransa Hükümeti Brun adında bir uzmanı İstanbul’a gönderdi. Uzun süre Avrupa’da bulunup geri dönen İshak Bey kaptanpaşa’ya yardım elini uzatarak kısa zaman içinde yirmi parça harp
gemisiyle on beş fırkateyn, on korvet yaptırarak tersane limanını güzelleştirdi. Avrupa’dan getirtilen
öğretmenler vasıtasıyla öğretime tam bir düzen verildi. Her tarafta görülen mükemmel düzen ve etkinlik, işleri kolaylaştırdı ve hızlandırdı. Tersanede gemileri ve kadırgaları çekmek için üstü kapalı yerler,
rıhtımlar yapıldı. Hatta kaptanpaşa, Sultan Selim’e sahildeki dairelerden birinde çok mükemmel ziyafetler bile verdi. Kaptanpaşanın bu hizmetine mükâfat olarak padişahın akrabası olma şerefine de ulaştı.

GALATA
Galata’ya Bizanslılar zamanında “incir” anlamına gelen “Sykai” derlerdi. Çünkü burada pek çok incir ağacı vardı. Aimphiaraüs Mabedi de meşhurdu. Bu çevreye daha sonra Galata denilmiştir. Eski tarihçilerden Jean Szesse ile Gilios’un rivayetlerine bakılırsa, milattan 27 sene önce Galyalıların Brenus’un
kumandası altında buradan geçmelerinden dolayı buraya Galata denilmiştir.
Kitabımızın “Giriş” kısmında, “Bölgeler” konusunda görüldüğü gibi Galata, İstanbul’un On Üçüncü
Bölgesi’ni oluşturuyordu. Galata, daha sonra genişlemiş ve İmparator Birinci Justinien (527–565) tarafından birçok binalar ve genişletilerek adına izafeten “Justiniyapolis” yani Jüstinien Şehri adıyla tanınmıştı.
528 yılında İmparator Justinien Galata surlarını (Skyae) tekrar yaptırmıştı.
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1261–1282 yılları arasında imparator olan Sekizinci Michel Paleologos zamanında Cenevizliler, ticari
menfaatlar elde etmek için adı geçen imparatora başvurarak ve rica ederek elde ettikleri özel izin üzerine
15 Ağustos 1261 yılında Cenevizliler Galata’da bir çeşit devamlı yerleşim yerleri kurmuşlardı.
[233] Yukarıda bildirildiği gibi Cenevizliler, Galata’da yerleştikten ve ticaretlerini ta Tanais Bölgesi’ne kadar genişleterek büyük servet elde ettikten sora 1286 yılında velinimetleri olan Bizans devletine
karşı isyan bayrağını çekmişlerdi. Bunun üzerine Cenevizlileri, Bizans’ın başşehrini koruması altına alan
Michel Paleologos, nimete nankörlük ederek isyan edenlere asker göndererek isyanı bastırmayı başarmıştı. O tarihte Galata’nın etrafında henüz sur yapılmamış olduğundan imparator isyanı kolaylıkla başarmıştı. Fakat bir süre sonra, ihtiyarlığıyla tanınan Birinci Andronikos ile İkinci Andrenikos Paleologos
(1183–1185) ve Ioannes Kantakuzenos zamanlarında bu nankör ve zararlı Cenevizliler, imparatorlukta
devam eden kargaşa ve çekişmeden ve hükümetin zayıflığından yararlanarak tekrar silaha sarılıp Galata’nın etrafında surlar ve kuleler yapmışlardı.
İmparator İkinci Andrenikos Paleologos zamanında, 1296 yılında Venediklilerle Galata’da oturan
Cenevizliler arasında meydana gelen anlaşmazlık ve çatışma üzerine Venedik donanması gelerek Galata’yı yakmıştı. Bunun üzerine cenevizliyer silaha sarılarak İstanbul’da ne kadar Venedikli varsa hepsini
öldürmüşlerdi.291 İşte bu sırada Osmanlı Türkleri Anadolu’da yerleşmişlerdir (1296).
Venediklilerin öldürülmesi üzerine 1302’de bir Venedik donanması gelerek İstanbul’a saldırmıştır.
İspanya’da bulunan Katalanya reislerinden Roger Seflor adında biri imparatora hizmet sunmak amacıyla İstanbul’a gelmiş (1303), imparatorun yeğeni Maria ile evlenmişti. Bu sırada İstanbul’daki Cenevizlilerle Katalanyalılar arasında çok şiddetli bir çarpışma meydana gelmiştir. Katlanyalılarla Osmanlılar
arasında 1305 yılında Alaşehir’de meydana gelen savaşta Osmanlılar yenilerek Katalanyalılar Gelibolu’da yerleşmişlerdi. Berange adında biri de orada grandük olarak atanmıştı (1306).
1307’de Roger Seflor Kayser ilan edilmişti. Edirne’de İmparator Michel Paleologos’un gözetiminde
öldürülmüştür. İşte, bu sırada İstanbul’da ne kadar Katalanyalı varsa hepsi öldürülmüştür. Grandük
Berange de Marmara Denizi sahilleriyle Edirne ve çevresini yıkıp yağmaladı. Cenevizlilere esir düşerek
Galata’ya götürülmüş, oradan Trabzon’a ve daha sonra güneye sürülmüştü.
[234] Rokaphor, Gelibolu açıklarında Bizans donanmasıyla kaşılaşarak Rumları mağlup etmişti.
(1308) Daha sonra esir düşmüş ve İtalya’ya gönderilerek orada ölmüştür. Bu tarihte İstanbul’da büyük
bir yangın çıkmıştır. Devam eden bu olaylar üzerine Katalanyalılar Yunanistan’a akın etmişlerdir (1311).
Karia Camii-i Şerifi adlı eserimde ayrıntılı bilgi verildiği gibi 1316 yılında, Hristiyan mutasavvuflarından Theodor Metohites, yaptığı güzel hizmetlerine karşılık olarak “Büyük Legofet” ünvanına sahip
olmuştur. Metohit, 1332 yılında ölmüştür.
İstanbul surlarının tamiri ve Ayasoya’daki Justinianos Sütunu’nun onarılması hep bu zamana rastlar
(1317).
İmapator Dokuzuncu Michel’in ölümü üzerine (1320) oğlu Üçüncü Andronikos, İmparator İhtiyar
Birinci Andronikos aleyhinde bir suikast düzelemişti. Genç Andronikos İstanbul’dan kaçarak taraftarları
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Bu olaya dair daha önce ayrıtılı bilgi verilmişti.
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arasına katıldıktan sonra İstanbul üzerine yürümüştür. 1332 yılında iki Andronikos arasında bir sözleşme yapılarak Genç Andronikos da hükümete ortak ettirilmişti. Bulgarlarla savaş işte bu zamanda olmuştur. 1323’te Tatarlar, Trakya denilen Edirne ve çevresine geçmişler. Genç Andronikos, Saua sülalesinden
Jean ile evlenmişti (1326).
Sultan Orhan’ın Bursa’yı ele geçirmesi bu kargaşa zamanına rastlar (1330). Adları geçen Andronikoslar başlangıçta aralarında çıkan anlaşmazlıklar ve çatışmalar üzerine bir süre barış sağlamışlardı
(1322). Fakat 1327 yılında aralarında tekrar anlaşmazlıklar ortaya çıkarak Genç lakabıyla meşhur olan
İkinci Andronikos birçok şehirleri ele geçirerek 24 Mayıs 1327 günü İstanbul şehrini işgal etmişti. İşte bu
sırada, ihtiyar lakabıyla bilinen Birinci Andronikos tahttan indirilmişti.
Yençeri ocağının kurulması, İmparator Üçüncü Andronikos’un saltanatı zamanına rastlar (1330).
Sultan Orhan ile Bizans Devleti arasındaki anlaşma da 1331 yılında imzalanmıştır.
Yukarıda ayrıntıları verildiği gibi Galata’da oturan Cenevizliler, bu kasabayı surlarla kulelerle koruma altına almaları üzerine, İmparator Beşinci Ioannes Kantakuzenos, Galata’nın koruma altına alınmasından doğacak tehlikeleri dikkatten uzak tutmamıştı. Deniz gücü bakımından onlara üstün olmadığından onlarla barış anlaşması imzalamaya mecbur olmuştu.
İmparatorun kayınbiraderi Ioannes Paleologos’un saltanatı zamanında Cenevizliler, cesaretlerini öyle artırdılar ki [235] İstanbul’u sık sık topla dövmeye başladılar. Kitabamızın yazarı diyor ki: “Bununla
beraber hepsinden fazla elem verici olan şey, Bizans Hükümeti gerek iç çekişmelerden ve gerek güçlü
dış düşmanların rekabetinden dolayı güden güne zayıflayarak idare çarkının bozulmaya başlamasıydı.”
Bununla beraber, kendilerini denizlerin mutlak hâkimi zannederek ticari başarılarından ve Karadeniz
Boğazı’ındaki kuvvet ve hâkimiyetlerinden dolayı büyüklenen ve Rumlara karşı kendilerini arslan zanneden ve fakat günden güne zayıflayan Cenevizliler, Osmanlıların gittikçe artan ilerleyiş ve kuvvetlerinden dolayı korkmaktaydılar. Bunun için 1446 yılında Galata’nın surlarını yükselterek sağlamlaştırdılar. Bu sağlamlaştırma sonucu olarak Galata Surları’nın çeşitli noktalarına on iki kapı açtılar.
Daha sonraki günlerde İstanbul’un Osmanlılar tarafından kuşatılmasında Cenevizliler gizlice bazı
hilelere başvurdular. Bazen açıkça, bazen gizlice Fatih Sultan Han’a yardım ettiler. Zannettiler ki bu şekilde rakipleri ortadan kalktıktan sonra, Galata’ya tekrar egemen olacaklar ve Bizans Devleti zamanında
olduğu gibi ticaretlerinin meyvelerini toplayaçaklar. Fakat Fatih, akıllı bir sayasetçi olduğundan İstanbul’u fethettikten sonra Cenevizlileri de Galata’dan çıkarmıştır.
Böylece Cenevizliler Galata’dan sürüldükten ve gelişen ticaretleri de kökünden yıkıldıktan sonra,
Karadeniz Boğazı’nın Avrupa gemilerinin geçişine kesin olarak kapatıldı.
Bizans İmparatorları zamanında Galata’da pek çok hamam ile Arkadius Çarşısı, bir tiyatro, bir tersane, Aya Michel Kilisesi, Machabees Kilisesi ile İşmuil Aleyhisselam, Meryem Ana ve Aya İrene Kiliseleri vardı. Aya İrene Kilisesi bir zamanlar putperestlere ait bir mabet iken İmparator Büyük Kostantin
burayı kiliseye çevirmiş ve Justinien de mükemmel bir şekilde tamir ettirerek süsletmişti. Bu kilise bugün Tophane-i Amire’nin bulunduğu yerdeymiş.
Bu binaların hepsi zaman içinde yok olmuş, yalnız bugün Arab Camii denilen eski Latin Kilisesi
ayakta kalabilmiştir. Barthett’in rivayetine göre, burası Sait –Dre- Obindus adına yapılmış ufak bir Bi~ 197 ~
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zans mescidiymiş. Burası on yedinci asırda camiye çevrilmiş. Bunun üzerine 1803 tarihinde yanan eski
bina Bizans’ın Araplar tarafından dördüncü defa kuşatılmasından ve Galata’nın sekizinci asır başlarında
ele geçirilmesinden sonra yapılan barış anlaşmasının ardından Araplara bırakılan bir İslam mabedi olması ihtimali yoktur. Çünkü eski tarihçilerin söylediklerine göre bu cami bizzat Araplar tarafından yaptırılmıştır. Arab Camii ismi zaten Dre-obidus isimini çağrıştırıyor…
[236] Galata’nın deniz tarafındaki surlarla Galata Kulesi eski zamanlarda “İsa Kulesi” adıyla bilinirdi. Galata kasabasının kara tarafındaki surları İstanbul’un fethinden iki hafta sonra Fatih’in emriyle yıktırılmıştır.

GALATA KULESİ
Bu kule 508 yılında İmparator Birinci Anastase Diocore tarafından, Karadeniz sahilinden (yani Sarayburnu’ndan) Mamara sahilene doğru surlar yaptırıldığı zaman yaptırılmıştı. Bu surlar “Anastase
Surları” adıyla meşhurdur. Daha sonra 1446 yılında Cenevizliler bu Galata Kulesi’ni genişletmişlerdir.
1794 yılında ve Sultan İkinci Selim zamanında yangından zarar gören bu kule tamir edilmişti. Yine bir
yangından zarar gördüğünden Sultan İkinci Mahmud tarafından 1824 tarihinde yeniden yapılmış gibi
tamir edilerek sağlamlaştırılmıştır. Galata’da yaşayan Cenevizlilerin başkanlarının köşkü Voyvoda Caddesi’ndedir.
Galata hakkında tarihî bilgiler: Emevi halifelerinden Muaviye’nin saltanatı zamanında ve Hicri 43
yılında İstanbul kuşatılmıştı. Fakat fethedilemeyerek yalnız bazı mal ve ganimetlerle yetinilerek geri
dönülmüştü.
Hicri 53 yılında Emevi halifelerinden Abdülmelik zamanında Müslime ve Ebu Eyüp el- Ensarı ve
Ömer ibni Abdülaziz kumandası altında iki yüz bin kişilik bir ordu ile İstanbul denizden ve karadan
kuşatılıp Galata’ya aman verilmeyerek fethedildi. Bu ordu Karadeniz tarafından Kostantiniye tarafına
geçmişti.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde, Arap Camii’ni Ömer bin Abdülaziz tarafından yapıldığını yazıyorsa da Ömer bin Abdülaziz burayı tamir ettirmiş ve camiye çevirmiştir. Buradaki Yeni Cami Sultan
Üçüncü Mustafa ile Sultan Üçüncü Ahmed’in annesi Rabia Sultan tarafından 1680 yılında eski bir Latin
kilisesinin temelleri üzerine yapılmıştır.
Yine Evliya Çelebi’nin rivaetine göre, Galata’nın kuzey tarafında Ömer bin Abdülaziz bir kule yaptırıp adını “Kal’a-i Kahr” koymuş. Bundan dolayı bazıları Galata’ya “Medinetü’l-Kahr” demişler. Hâlâ
Kurşunlu Mahzen’in bulunduğu yeri de onlar yaptırmışlar.

BEYOĞLU
Bu mahalleye Beyoğlu denilmesi, Trabzon İmparatoru Kaloyani Comnen’in oğlu Prens Alexios’un
burada bir süre oturmuş olmasındandır. Gürcistan Kıtası’nın Fatih Sultan Mehmet tarafından ele geçirilmesinden sonra Prens Alexios, amcası ve Trabzon İmparatoru David Comnenos’u İstanbul’a çağırarak
Alexios’u Beyoğlu’na yerleştirmiş, Amcası David Comnenos’u çocuklarıyla beraber Edirne’ye gönder~ 198 ~
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miştir. [237] Fakat sonraları, Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın eşi ve David Comnenos’un kardeşi
kızının kendisini gelip görmek üzere Alexios ile haberleştiğini öğrendiğinden yakınlarıyla beraber katlettirdiğini Rum tarihleri yazıyor. (Kostantiniad)

TOPHANE
Galata’dan Tophane’ye dönerken vaktiyle bir burun varmış. Bu burna Bizanslı tarihçi Deni’nin rivayetine göre Metapon derlermiş. Bu burnun bulunduğu yere, hâlâ güzelliğine ve ihtişamına hayran olduğumuz Sultan Üçüncü Ahmed Çeşmesi yaptırılmıştır.

GALATANIN KAPILARI
1. Batı tarafında Kasımpaşa Tersanesi’ne bakan hisar biçimindeki Meyyit Kapı’sı: Bugün Meyyit Yokuşu diye bilinen yokuş, altıncı belediye dairesinden aşağıya inen ve Unkapanı Köprüsü’nde son bulan
caddedir. Bu civar, evvelki seneye gelinceye kadar (Rumi: 1326) mezarlıktı. Evkaf-ı Hümayun Nazırı
Mısırlı müteveffa Hüleyt Cemmade Paşa zamanında ve Şeyhülislam Sahib Molla Bey’in zamanında,
Kasımpaşa’ya doğru uzanan Müslüman mezarlığı kaldırılarak taşları, bugün bakıma muhtaç bir halde
duran kâgir Saliha Hatun Türbesi’nin baş tarafında hazırlanan büyük bir çukura gömülmüştür. Ben burayı gördüm. Bu Saliha Hatun’un mezarı “Meyyitzade Kabri” diye bilinirdi. Evliya Çelebi’nin rivayenine göre, bu türbede yatan zatın babası Sultan Dördüncü Mehmed ile Macaristan’da bulunan Erlau fethine gittiği zaman Saliha Hatun hamileymiş. Babası İstanbul’dan ayrılırken karısının karnında buluna bu
çocuğunu “Gerçek Koruyucu” olan Allah’a emanet ederek yola çıkmış. Hâlbuki kadın doğum yapmadan önce vefat ederek gömülmüş. Fakat kabirdeyken doğum yapmış. Masum çocuk annesinin memesine yapışıp emermiş. Babası seferden dönünce karısını sormuş, vefat ettiği bildirilmiş. “Ben onun karnındakini Allah’a emanet etmiştim. Çabuk bana hanımımın kabrini gösterin” diyerek derhal kabire gitmiş.
Kabirden bir çocuk sesi geldiği işitilince kabir hemen açılarak çocuğun hayatta olduğu görülünce oradan
alınıp babasının evine getirilmiş ve büyütülerek eğitim ve öğretimine özen gösterilmiş. Bu çocuk daha
sonra üstün ilim sahibi olmuş, Sultan Ahmed Han zamanında vefat etmiş, annesinin yanına gömülmüş.
Hâlâ üzerinde kalın taşlardan yapılmış kubbeli bir türbe vardır. İçinde ve ortasında annesi, sol tarafında
oğlu yatmaktadır. Annesinin mezarı üzerinde cevizden yapılmış parmaklık vardır. Etrafında yazılar
bulunmaktadır. Türbenin kapısı üzerindeki mermer levhada yazılar varmış fakat sonradan silinmiş.
Hâlen yazı olduğu fark ediliyor.
Seyahatnamesiyle meşhur olan Evliya Çelebi’nin babası Derviş Mehmed Zıllî, annesi, dedesi Demirci Kara Ahmed, dedesinin dedesi Yavuz Özbek ile onun annesi adı geçen Saliha Hatun Türbesi’nin yanında kâgir bir sofa üzerinde gömülüymüşler. Daha önceki yıkımda bunlar da yok olup gitmiştir.
[238] 2. Güneye bakan ve deniz kıyısında Azep Kapası. Burada kanuni Sultan Süleyman Han’ın sadrazamı meşhur Sokullu Mehmet Paşa’nın yaptırdığı çok mükemmel bir cami vardır. Mimarı, Mimar
Sinan’dır.
3. Güneye bakan, deniz kıyısında Kürkçü Kapısı.
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4. Denize bakan Yağkapanı tarafına açılan Yağkapanı Kapısı.
5. Deniz kenarında denize bakan Balıkpazarı Kapısı.
6. Güneye bakan Karaköy Kapısı.
7. Doğu tarafında deniz kenarında Kurşunlu Mahzen Kapısı. Bu kapıya Rumlar “Aya Nico” kapısı
derler. Çünkü burada “Havariyyun Ayazması” varmış.
8. Güneydoğuda denize bakan Kireç Kapısı ile Haliç’e açılan Demirkapı.
9. Karaya bakan tophane Kapısı.
10. Kara tarafında kuzeye bakan Küçük Kule Kapısı.
11. Kuzeye bakan Büyük Kule Kapısı.
Yukarıdaki kapılardan sekizi deniz kenarındaydı. Geri kalan kapılar kalenin etrafında Tophane ve
Kale Kapıları kara tarafına bakardı.
Bunlarda başka kalenin iç tarafındaki bölme hisarların da kapıları vardı ki onlar da şunlardır: Küçük
Karaköy Kapısı, Meydancık Kapısı, Kilise Kapısı, İç Azep Kapısı, Sadık Kapıs’dır. Bu kapılardan üçü
caddeye bakardı.

TOPHANE ÇEŞMESİ
Osmanlı mimari tarzının en güzel bir örneği olan bu güzel ve muhteşem selsebil Sultan Üçüncü
Ahmed zamanında ve H. 1143 tarihinde yaptırılmıştır.292 Adı geçen padişah zamanında yaptırılan çeşmelerin en güzeli, en muhteşemi Ayasofya eski mabedi civarında ve Bab-ı Hümayun Kapası’ndaki sebildir. Galata’da Azep Kapısı civarındaki çeşme ile Üsküdar’da İskele Meydanı’ndaki sebil de Sultan
Üçüncü Ahmed’in meşhur eserlerinden ve Osmanlı mimari uslubunun ön güzel örneklerindendir. Gerçekten İstabul’un daha doğrusu Osmanlıların övünç vesilesi olan seçkin yapılarındandır.

FINDIKLI
Fındıklı’nın Bizanslılar zamanındaki ismi “Gümüş Belde” anlamına gelen “Argiroupolis” dir. Fındıklı’nın bu isimle adlandırılmadan önce Alantion adıyla meşhurdu. Çünkü Bizanslılar orada Telemon’un [239] oğlu Ajax adına yortular yapılırdı. Bir rivayete göre, Fındıklı çevresi tamamen fındık ağaçlarından oluşan ormanmış.
Argyroupolis, Bizans tarihçilerinin ifadelerine göre havariyyundan Aya Andre, Bizanslıların huzurunda Hak kelamını yani Hristiyanlığa ait hükümleri burada ilan ve tebliğ edip bir kilise yaptıktan sonra
İstanbul’un ilk papazı olan Stachys’i kutsamıştır.

Sultan Üçüncü Ahmed H. 1143 yılında meyadana gelen tahttan indirilmesi olayı üzerine, H. 1145’te Sultan
Birinci Mahmud tarafından tamamlanmıştır.
292
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Fındıklı’nın bulunduğu yerin güzelliğinden dolayı İmparator Arkadius zamanında Patrik Attiens
buraya yukarıda geçtiği üzere Argyroupolis adını vermiştir. Hatta tarihçilerden Sukvat’ın söyediğine
göre adı geçen patrik, Fındıklı’nın bulunduğu yerin güzelliğini görerek buraya Argyroupolis demeli
demiş ve bu isim oraya sembol olarak kalmıştır. Fındıklı’da Salıpazarı denilen yerde Sultan İkinci Mahmud’un kız kardeşi Adile Sultan’ın bir sahil-sarayı vardır.

DOLMABAHÇE
Dolmabahçe’nin eski ismi Jasonion’du. Bu şekilde isimlendirilmesine sebep ise, Eski Yunan tarihinde meşhur olan Argonotlar, kumandanları olan jason ile birlikte Gürcistana sefere çıkıp geri döndüklerinde Dolmabahçe’ye yanaşmış olmalarıdır. Bunlar Airgo ismindeki gemilerine binerek altın postu almak üzere Gürcistana gitmişlerdi. Bunların bu bölgeye gidiş tarihleri ve yolculukları bilinmiyor. Daha
doğrusu bu olay Yunan mitolojisine ait olduğundan abartıdan uzak değildir. Rivaye göre bunlar elli
kişiymiş. Hiç şüphe yoktur ki, bunlar birtakım emeller ve servet peşinde koşan adamlardı. Gürcistan’da
birçok servet ve diğer mutlululuk sebepleri bulunduğunu öğrenmiş olduklarından kayıklarına binerek
bu bölgeye gitmişlerdi. Bunlar sanki korsandı… Hata bugün Fransızcada “Argonot” sözü, birtakım çetin
ve cesaretli vasıtalarla zor bir sonucu elde etmek isteyen, bu şekilde kendilerini tehlikeye atan kimseler
için kullanılır.
Eskiden Dolmabahçe sahilinde bir köşk varmış. Bu gönül açıcı köşk, Çin Hakanları’nın mükemmel
köşklerini taklid ederek yapılmış imiş.
Dolmabahçe eskiden servilerle dolu bir bahçeymiş. Sultan İkinci Osman’ın emriyle bütün donanma
gemileri, sandallar, filika, firkateleri İstanbul’un yirmi bin kadar pereme, kayık mavnaları toplanıp taşlar
doldurulup önündeki denize dökülüyordu. Liman gibi bir boğaz iken doldurulup ismine Dolmabahçe
denildi. Vaktiyle dört yüz arşın genişliğinde bir meydan varmış. Sultan Osman orada cirit oynarmış.
Sultan Selim’in bir köşkü bir de havuzu varmış. (Evliya Çelebi)

[240] BEŞİKTAŞ
Beşiktaş’ın bir ismi Rodien Köprüsü (Pont de Rodiens), eski ismi de Diplokionion, Zengakionion idi
ki, “Bir yere dikilmiş sütun” anlamındadır. Bu şekilde isimlendirilmesine sebep de, İmparator Birinci
Romain (919–944) orada birtakım sütunlar diktirmiş olmasıdır. Bu sütunların tepesinde bir haç vardı.
İstanbul’un fethinde, Osmanlı donanmasını oluşturan gemilerin Haliç’e Beşiktaş’tan nakledildiklerini Bizans tarihçilerinden Ducas ile Phrantzes eserlerinde anlatmışlardır.293

İmparator Alexios Comnenos zamanında Selçuklularla Bizanslılar arasında çok önemli savaşlar olmuştur.
Şiddetli bir savaştan sonra Antalya Selçuklular eline geçtiği gibi (1808), Sinobu da almışlardı. Bu sırada Alexios,
İzmit’i geri almış, Kılınçarslan da İznik’i almıştır. 1086 tarihinde İstanbul’da büyük bir deprem olmuştur. İstanbul
üzerine Haçlı Seferleri bu sırada başlar (1095). Haçlıların kumandanı Petro adındaki rahip İstanbul üzerine yürür
fakat ordusu Anadolu’da Selçuklu Türkleri tarafından perişan edilir. (1096) Haçlılardan Goodfrova Bulgaristan
yoluyla stanbul’a gelir, Haçılarla Bizans askerleri arasında çarpışmalar meydana gelir, Godfrova İmparator Alexios
tarafından sarayda resmen kabul edilir. Bunun üzerine Godfrova Anadolu’ya geçer (1097). Alexios İznik üzerine
293
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Kostantiniad adlı esere göre, Fatih’den önce çeşitli yerlerde gemileri karadan geçirmeyi başaranlar olmuş. Mesela:
1. Miladi dokuzuncu asırda ve İmparator Mekadonyalı Basile zamanında Amiral Nicetas Orypha,
bir gece içinde bütün donanmasını Korinth Boğazı’nın (geçidinin) diğer tarafına karadan geçerek bu
sayede, Girit’te bulunan Kandiye (Hendek) şehrinde kalmış ara sıra Mora Yarımadası’nın batı sahillerini
yağma ve tahrip eden Arapların gemilerini yakıp yok etmiştir.
2. İkincisi Haçlı savaşları zamanında ve İznik’in kuşatılması sırasında olmuştur. O tarihte İznik şehri
Anadolu Selçuklularının idaresi altında bulunuyordu. İstanbul İmparatoru da Alexios Comnenos idi
(1097). O sırada Haçlıların gemileri (kadırgaları) Gemlik Körfezi’nde bulunuyormuş. Askerler kadırgalarını kara yoluyla İznik civarındaki göle aşırmışlar ve bu sayede İznik şehrini kolayca ele geçirmişlerdir.
3. Üçüncü olay ise: İstanbul’un fethinden on dört sene önce meydana gelmiş ve Fatih’i de bu yolda
teşvik etmiş. Şöyle ki, Venedikliler Milan şehri dükasıyla diğer İtalya beyleriyle savaş halinde bulundukları sırada gemilerinden bir kısmını Venedik’ten Garda gölüne karadan geçirerek gölün sahilinde bulunan şehirleri savunmaya başlamışlardı. Çünkü o tarihte belirtilen sahillerdeki [241 şehir ve kasabaların
düşmanları olan İtalyanlar tarafından çok şiddetli bir şekilde sıkıştırılmaktaydı… Rivayete göre, gemilerin Venedik’ten Garda gölüne naklini kolaylaştıran ve gerçekleştiren Kandiyeli Lorbule adında bir
Rummuş. Bu adam gemilerin Venedik’ten belirtilen göle nakledilmesi için pek çok zorluklar çekmiş ve
yüz mil uzaklıktaki yolu bu şekilde geçtikten sonra amacına ulaşmış ve Venedik’in düşmanlarına büyük
kayıplar verdirmiştir.

İstanbul’un Fethinde Osmanlı Donanmasının Beşiktaş’tan Haliçe İndirilmesi Hakkında
Araştırmalar ve Tarihî Rivayetler
Diplokinion denilen Beşiktaş’ın biraz ortasında muhteşem Çırağan Sarayı vardır ki, iç süslemeleri
bakımından Arap mimari uslubunun güzel bir örneğidir. Çırağan Sarayı’nın tarihi: “Bu sâhilgâh ola
levh-i safâ Beyhân Sultan’a.” Çırağan Sarayı’nı Sultan Abdülaziz yaptırmıştır. Bu saray bir aralık Meclisi Mebusan dairesi olmuşken 6 Ocak 1325 ve 29 Muharrem 1327 tarihinde tavan arasında yangın çıkarak
o sırada şiddetle çıkan doğu rüzgârının etkisiyle bir iki saat içinde o muhteşem saray küle dönmüştür. 294

yüklenerek aynı sene haziranın yirmisinde şehri ele geçirir, temmuzun birici günü de Eskişehir civarında Kılınçarslan’ın ordusuyla büyük bir savaş olur. (1097) Bu savaşta Selçuklular yenilmişlerdir.
294 Çırağan Sarayı’nın bulunduğu alanda bir zamanlar Sultan İkinci Mahmud’un bir yazlığı varmış. Çırağan Sarayı 750 metre uzunluğunda bir alanı kaplar. İçinin süslemesi ve ihtşamı bakımından Dolmabahçe Sarayı’nı çok
geride bırakır. Dolmabahçe Sahilinin cephesi 650 metredir. Dolmabahçe Sarayı gerek binasının ihtişam ve akla
hayret verecek derecede genişlik ve gösterişi ve gerek süslemesi bakımından Avrupa’daki binaların en muhteşemidir. İkici Mahmud devri Osmanlı mimari tarzı için yeni devredir. Uygulamaya ve kullanılmaya başlayan yeni
mimari uslup saraylar yapımında, cephelerin incelik ve güzelliği ve oldukça saf ve güzel bir zevkle, süslemisinin
çokluğu ile öne çıkmıştı. Son asrın son elli senesi içerisinde yapılan süslü ve muhteşem cephelerin başlangıcını
mükemmel ve muazzam Dolmabahçe Sarayı oluşturur. Bu saray Sultan İkinci Mahmud devrinde başlayan yeni
süsleme ve mimari tarzının başlangıcının ilk örneğidir. Bu muhteşem saray Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılmıştır. (Barthett).
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Dikkate değerdir ki, Meclis-i Mebusan İstanbul’da eski Evkaf ve şimdiki Adliye Dairelerinde toplanırken orasının yeterli genişliğe sahip olmaması sebebi ileri sürülerek--meclisin Çırağan Sarayı’na nakli
istendiği sırada, Şeyhülislam bulunan Sahip Molla Bey bu nakle şiddetle karşı çıkmış ve hatta o zaman
Meclis-i Mebusan Reisi olan Ahmed Rıza Bey’e meseleden dolayı epeyce sözler söylemiş ise de-- mükellef ve muhteşem binalarda oturmak gurur ve hevesi bu konudaki haklı düşünceleri etkisiz kılmış ve bu
şekilde hâlâ yangın sebebi karanlık perde arkasında kalmış olan koca Çırağar Sarayı yanıp kül olmuştur.

[242] BEŞİKTAŞ MEVLEVÎHANESİ
Beşiktaş Mevlevîhanesi, damadı şehriyari ve kaptanıderya Ohrili Hüseyin Paşa tarafından H.
1031’de Çırağan Sarayı’nın bulunduğu yerde kurulmuş ve ilk postnişinliğinde, Kapdanıderya Hüseyin
Paşa’nın ricasıyla Gelibolu Mevlevîhanesi Şeyhi Mevlevîlerin büyük ariflerinden Yeniçeri Ağası-zade
Mehmed Efendi tayin edilmiştir. Bu Şeyh Efendi her iki mevlevihanenin şeyhliğini üzerine almıştı. Mevlevihane’nin olduğu yere Çırağan Sarayı yapıldığından, tekke de tabiatıyla yıktırılmış ve H. 27 Şevval
1286 yılında Maçka’da bir Mevlevihane yapılarak açılmıştı.
Fakat beş sene sonra Maçka’da kurulan mevlevihanenin de yerine bugün tüm heybetiyle duran kışla
yapımına gerek görüldüğünden, dergâh oradan da kaldırılmıştır.
31 zilhicce 1291 Pazertesi günü Bahariye Mevlevîhanesi’nin temel atma töreni yapılarak 18 Rebiülevvel 1294 Çarşamba günü de yapımının tamamlanmasıyla açılış töreni yapılmıştır. Beşiktaş Mevlevihanesi postnişinlerinden Yenişehirli Şeyh Nazif Dede Efendi Beşiktaş’da vefat etmiş olduğundan oradaki türbeye gömülmüştü. Fakat tekkenin yıkımı dolayısıyla adı geçen şeyhin ölüsü lahtinden çıkarılarak
Maçka Tekkesi’ne götürülmüş, Maçka Dergâhı’nın yıkılmasından dolayı da tekrar mezarından çıkarılarak şimdiki Bahariye Mevlevihanesi’ne taşınmış, semahane içindeki özel kabrine lahti konulmuştu. Bugün Çırağan Sarayı’nın buluduğu yerde özel bir türbe mevcut olup içinde bu dergâhın postnişinlerinden
on erkek ve dört kadın gömülüdür.

Beşektaş Sahil-Saray-ı Hümayun’u, Sultan Üçüncü Selim Han’ın Yazlığı
Sultan Üçüncü Selim yaz mevsimlerinde Beşiktaş Sahil Sarayı’nda otururdu. Bu saray hakkında bilgi
vermeden önce çevresi hakkında bazı bilgiler verelim:
Padişah’a ait olan Dolmabahçe tarafında kalın kazıklar üzerine konulmuş üç köşk vardı. Bunlar o
şekilde yapılmıştı ki, pencere kanatlarından birini kaldırınca, padişah oturduğu yerden kımıldamadan
olta ile balık tutabilirdi.
Bu köşk Selim’in zevkini tamamıyla okşayacak şekilde hurdakâri işleme ile süslenmiş, hele kapı ve
duvarları, doğunun ihtişamını gösteren çiçek resimleriyle süslenerek binaların bir bütün halinde güzel
manzaralar meydana getirmesi sağlanmıştı. Padişah’a özel bu köşklerle Harem Dairesi arasında göze
hoş gelen güzellikte iki tarafı ağaçlı yol vardı.
[243] Bunlar yapılış tarzı bakımından diğer özel meskenlerden farklı değildi. Yalnız pencereleri gayet yüksek ve kafesleri de çok sıktı.
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Bu sarayın düzenlenmesi ve bölümlere ayrılmasına gelince, büyük dairenin bir tarafı zemin katından ibaret bir bina olup gotik mimari tarzında sütunlarla donatılmış bir dehlizi vardı. Harem dairesi ile
padişahın oturduğu yere buradan geçilirdi. Boğaziçi gibi bütün güzellikleri kendinde toplamış bir yerde
böyle yabancı mimari tarzı süslemeler ve güzellikler bulunması bakışlarda sanki bir zıtlık oluştururdu.
Büyük bir dehlizin ortasında muhteşem yüzünü gösteren bu güzel köşk, Hatice Sultan’ın mimarı olan
Mösyö Melling’e Sultan Üçüncü Selim tarafından yaptırılmıştı. Bu dehlizin sağında bulunan Valide Sultan dairesi, güzel ve Boğaziçi’ne güzellik veren balkonuyla süslenmiş üç yüz ayak uzunluğundaki rıhtım
da mimar Melling’in eseridir. Saray, ahşap olarak yapılmış ve cephesi ve bütün rıhtım boyunca uzananan İyonik mimari tarzında beyaz ve güzel sekiz tane mermerle süslenmişti. Sarayın dehlizi kornetiyen
tarzında yapılmıştır. Avrupa güzel sanatlarını tercih eden Sultan Selim, yaptırdığı binalarda daima bu
mimari tarzı uygulamış ve kullanmıştır. Mösyö Melling’in bu konudaki hizmetleri padişah tarafından
takdirle karşılandığı için padişah o zamana kadar elçilere ve ülkenin hizmetinde bulunanlara hediye
edilen samur kürklerden bir tanesi hediye edilmişti.
Gönlü rahatlatan bu köşkün sağ tarafında yani Dolmabahçe tarafında Acem mimari tarzı üzerine
kâgir diğer bir köşk daha vardı ki, zemin katından itibaren yukarıya kadar dış tarafında çok güzel, gayet
göz alıcı çinilerle süslüydü. Binanın dış yüzü birbirinin içine dökülmek ve çap olarak yukarıya doğru
küçülmek şartıyla, mermerden ve sanki sedef işi kabuğa benzer selsebillerle süslenmişti. Bu şekilde yukarıdan dökülen sular bu kurnalara akarak güzel şırıltılar meydana getirirdi. Asıl binanın ortasında
mermerden yapılmış büyük bir havuz vardı. Bu havuzun pek çok yerinde sular fışkırırdı. Binanın tavanları, tavan kenarları hurdakâri işlemeler ve resimlerle süslenmişti. Bu işleme o derece sanatlı yapılmıştı
ki insan seyrederken hayran oluyor oluyor.

BEŞİKTAŞ HAKKINDA TAMAMLAYICI BİLGİLER
Evliya Çelebi diyor ki: “Eski zamanda bu şehir “Konepetro” adıyla anılırdı ki anlamı “Taş Beşik”
demektir. Buna sebep de bu şehrin zemini sıkça orman ve yeşilliklerle kapılı iken ‘Başka’ isminde bir
rahip burada büyük bir kilise yaptırmış, Hz. İsa’nın beşiğini Kudüsüşerif’deki Beytullahim’den getirip
kilisesine koymuştur. Hz. İsa ilk olarak çocukluğunda yıkandığı vakit bu taş tekne yani beşik içinde yıkanmıştır. Bundan dolayı Rumcada Beşiktaş ismiyle bu kilise şöhretli olmuş, rahip ölünce bu taş beşiği
Heraklus’un oğlu Ilia adındaki kral Ayasofya Sütunu’nun sağ tarafındaki tabakaya koydurmuştur ki,
hâlâ ziyaret yeridir. Bunun üzerine Müslümalar da bu şehre Beşiktaş demişlerdir.”
Beşiktaş Bahçesi Sultan İkinci Bayezit zamanında vezirlerden birinin yalısı imiş. Kat kat yazlık sofaları ve ve şahnişinleri meşhurmuş.
Beşiktaş’ta, Kapdanıderye Barbaros Hayrettin Paşa’nın mezarı ve türbesi bulunduğundan, Türklere
göre çok önemlidir. Barbaros’un türbesi, vapur iskelesi yanında ve eskiden deniz kıyısındaydı. Paşa’nın
ölüm tarihi şudur:
Daldı rahmet denizine kaptan (970)
Diğer tarihte şöledir: Mate reisü’l-bahr (970)
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Akdeniz’de Türklerin, Kanuni Sultan Süleyman’ın yüzünü ağartan ve İslamın yüce bayrağının şanını yücelten Barbaros Hayrettin Paşa’nın türbesini Koca Mimar Sinan yapmıştır.
Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşi, Trabzonlu Şeyh Yahya Efendi’nin kabri de Çırağan Sarayı’nın arka tarafında, dağ eteğinde ve güzel ağaçlıklar içindeydi. Ölüm tarihi şudur:
Leyle-i ıyd-ı adha (978)
Ortaköy kasabasına Rumlar Aya Phokas derler. Rivayete göre burada İmparator Michel le Begue
(820–829) zamanında bir “Cubicularius” otururmuş. Fakat oradaki Aya Phokas Manastırı’nı Makedonyalı Birinci Basile yaptırmış (768–886) ve bitişiğine birtakım daireler ve gelir getirici binalar eklemekle
genişletmiştir. İstanbul’un fethiden sonra manastırın yerine küçük bir kilise yapılmıştır.
Ortaköy’de Sultan Abdülaziz’in yaptırdığı muhteşem cami civarında Sultan Üçüncü Ahmed’in damadı ve sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa’nın güzel bir çeşmesi bulunduğu gibi Kuruçeşme yolu üzerinde ve Sultan Sarayları duvarına bitişik Vakıf Çeşmesi kitabesinde “H. 1130“ tarihi ve “Veziriazam
İbrahim Paşa’nın hazinedarı, sahr-ı paki Mustafa Ağa” yazılıdır.
[445] Ortaköy’den Kuruçeşme’ye dönerken bugün “Defterdar Burnu” denilen yer görülür ki, buraya
eskiden “Kilidion” derlerdi. Kilidion “kilit” demektir ki denize doğru sanki bir kilit şeklinde uzanmış ve
bu şekilde Boğaz’ın diğer manzarasına perde teşkil etmiştir.
Defterdar Burnu’ndaki cami ile sahil-sarayı yaptıran Defterdar İbrahim Paşa olduğundan adına izafetle şöhret bulmuştur. Sultan Üçüncü Ahmed zamanında buraya bir sahil-saray yaptırılarak
“Nişâdâbâd” denilmiştir. Bunun civarındaki büyük saray da Sultan Birinci Abdülhamid devri devlet
adamlarından Selim Efendi yenileyip süsleyerek saray ile sahilhane arasına bir sed, çeşme ve bir namazgâh da yaptırmıştı. Sultan Üçüncü Selim’in kız kardeşi Hatice sultan bu sahil-sarayı kardeşinden
alarak yeni bir tarzda süslettiği gibi daha sonra üç tuğla vezir olan adı geçen Selim Efendi (Selim Paşa)
Yalısı’nı da satın alarak hizmetçilerine ayırmıştı. Adı geçen Sultan öldükten sonra Hattat-ı Şehir Kazasker Mustafa Rakım Efendi’ye geçmişti. İkinci Abdülhamid devrinde bu büyük sahil-hanenin yerine ayrı
ayrı iki yalı yaptırılarak kızları Naime ve Zekiye Sultanlar’a tahsis edilmiştir. Eski Bahriye Nazırı Eğribozlu merhum Hasan Hüsnü Paşa’nın yeri de Adı geçen Hattat Mustafa Rakıp Efendi’nin yalısının bulunduğu alan içerisindeydi.

DEFTEDAR BURNU’NDA HATİCE SULTAN SARAYI –RESSAM VE MİMAR MELLİNG
Hatice Sultan Sarayı hakkında bilgi vermeden önce, Ressam ve Mimar Mellig’in Hatice Sultan’ın sarayına alınmasına dair eserinde yazdığı ayrıntıları özet olarak vereyim: Sultan Üçüncü Selim’in kız kardeşi Hatice Sultan’ın, güzel sanatlara ve özellikle Avrupa mimari tarzına ve süsleme usulüne çok fazla
ilgisi vardı. Bir gün Büyükdere’de Danimarka mazlahatgüzarı Mösyö B. De Hûbsch’un yaptırmış olduğu güzel köşküyle, iç açıcı bahçesini ziyaret ederek seyretmişti. Bahçenin düzenlenmesi ve süslenmesindeki doğal güzelliğine hayran olduğundan, onun gibi bir köşk ve bahçe yaptırmayı tasarlamıştı. Fakat
böyle bir sarayı yapabilecek İstanbul’da mimar bulunmadığından adı geçen Baron de Hûbsch’in tavsiye
ve aracılığıyla Ressam ve Mimar Mösyö Melling Hatice Sultan’ın sarayına alındı. Fakat birkaç gün sonra,
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saraydaki bazı yakınlarının, bozguncuların telkinleriyle adı geçen mimar daireden ayrılmaya mecbur
edildi. Fakat Hatice Sultan’ın isteği ve ısrarı üzerine, birgün Sicilyateyn sefiri Kont Ludolf’un balosunda
iken gönderilen bir baltacı295, Mösyö Melling’in tekrar saraya davet edildiğini elçiye duyurarak Mösyö
Melling bu davete uyarak tekrar Hatice Sultan’ın hizmetine girdi. Mösyö Melling, Türkçe okuyup yazma ve konuşma bilmediğinden, yanına birde tercüman verilmişti. Mösyö Melling kısa sürede Türkçeyi
öğrenmiş, hatta Hatice Sultan [246] ile Türkçe sözler ve Fransızca harflerle haberleşip anlaşmaya ve yazışmaya başlamıştı. Hatice Sultan Mösyö Melling’den Frasızca öğrenmiştir.

Kasımpaşa’da Kaptanıderya Piyale Paşa Camii
Hatice Sultan, oturmakta olduğu sarayın iç süslemelerini değiştirmek istiyordu. Bu isteğini Mösyö
Melling’e bildirdi. Mösyö Melling, balmumu ile kabartma resimler yaparak Hatice Sultan’a sunup göstererek beğenisini kazandı. Melling çalıştı, sarayın iç süslemesini daha zevkli bir duruma getirdi. Özellikle
gözü daima yoran altın ve yaldızlı süslemeleri değiştirerek yerlerine renkli süslemeler yaptı.
Sultan Üçüncü Selim, çoğu zaman kız kardeşini ziyarete gelirdi, orada Mösyö Melling’in [247] seçkin hizmetlerini görerek takdir eder ve ödüllendirirdi. Hatta bir defasında kendisini çok kıymetli bir
samur kürk ile ödüllendirmişti. Bu kürk elçilerle padişahın hizmetinde bulunan yabancılara hediye edilirdi.

295

Sarayın dış hizmetlerinde kullanılan hizmetçiler. (B. K)
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Eyüp Sultan Türbesi Niyaz Penceresi
Sultan Selim, Melling’in işlerinden son derecede memnun olduğundan iç kısımları Avrupa mimari
tarzında süslenmiş, Beşiktaş’ta bir saray yapmasını emir vermişlerdi. Kız kardeşi ağabeyi Sultan Selimi
daima göz alıcı güzelleklerle hoşnut etmek istediğinden Melling’e, dolambaç şeklinde bir de bahçe yaptırmasını Sultan Selim’e teklif etti. Gerçi böyle garip bir bahçe yapılması teklifine karşı Padişah gülerek
cevap vermişlerse de sonuç olarak çok hoşlanmıştı. Çünkü bahçe her türlü tahmin ve hayalin üstünde
bir güzellik sunarak tamamlanması gerçekleşti. Bahçe, leylak, gül akasya ağaçlarıyla güzellik ve tazelik
kazandıkça Hatice Sultan’ın zevk ve neşesi de artıyordu. [248] Bulunduğu yerin iklimi gereği olarak kısa
süre içinde ağaçlar büyüdü. Dolambaçlar o derece ustaca yapılmıştı ki insan dönüp dolaşıp merkeze
gelirdi. Bu şekilde, bahçe gerçekten dolambaç halini aldı. Hatta bir defasında Hatice Sultan yanındaki
kızları bahçeye salıvermiş, onlar da uzun süre oynadıktan sonra hareme girmek için dönmüş dolaşmışlarsa da bir türlü yolunu bulamamışlardı. Onlar bu durumu sihirbazın bir sihrine benzeterek kahkahalarla gülüyorlardı. O derecedeki, o koca bahçe bu kızların gülüşmelerinden inim inim inliyordu. Sonunda yolu bularak hareme kendilerini atmışlardı. Fakat bu güzel olaydan sora, bu kızlar için en büyük iyilik, onlara bahçeyi gezmelerine izin verilmiş olmasıydı.
Melling’in, Selim’in dostlarının takdirlerini toplayan bu hizmetleri halkın ve özellikle baş haremağasının dikkatine ve kıskançlığına sebep olmuştu. Bu yüzden Melling’i Sultan Selim’in gözünden düşürmeye çok çalışmıştı. Başaramıyarak eliyle kazdığı kuyuya kendisi düşmüş ve bunun üzerine İstanbul’dan uzaklaştırılmıştı. İstanbul’a ve Boğaziçi’ne Seyahat adlı ve 1819 yılında Pariste basılıp yayımlanan resimli eserde, bu haremağasının, bağnazlığıyla beraber Mimar Mösyö Melling’in dairesinde ara
sıra içki içtiği de yazılıdır.
Hatice Sultan, mimarı Mösyö Melling’e büyük sarayın bitişiğinde küçük bir daire yaptırmıştı. Pek
çok yabancı bu sarayın içini gezmeye ve hatta Hatice Sultan’ın özel izniyle ve kimsenin olmadığı bir
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zaman harem dairesini bile görmeyi başarmışlardı. Bu sarayların içi renkli mermerlerle süslüydü. Bir
defasında adı geçen Mösyö Ludolf, Hatice Sultan’ın bahçelerini ziyaret edip gezmeyi başarmış ve oturduğu yere dönüşü sırasında bindiği kayıkta, Hatice Sultan tarafından verilmiş birtakım kıymetli hediyeler bulmuştu. Bu hediyeler Keşmir şalları, Hind kumaşları, sırma işlemeli mendiller, gül yağları ve diğerleriden ibaretti. Buna karşılık Ludolf da kızını Hatice Sultan’ın sarayına göndererek gayet sanatlı ve
kıymetli inci ve kıymetli taşlar sunmuştu.
Elçinin kızı saraya geldiği zaman, rastlantı olarak Sultan Selim de kız kardeşini ziyaret maksadıyla
buraya teşrif buyurmuşlardı. Bu kızın yanındaki Fransa’nın eski İzmir Konsolosu’nun kızı Matmazel
Amoreue de varmış. Her iki kız olağanüstü güzellik ve görünüşte peri yüzlü kızlarmış. Hatice Sultan
kendileriyle görüşmüş, hatta Amoreue’ye harp ile bir iki parça eser de çaldırmış, kızlar orada raks etmişlerdi. Sultan Selim gerek musikiyi ve gerek raksı paravan arkasından dinlemiş ve izlemişti. Peri güzellerinin şahane tavırları Sultan Selim’in çok fazla hoşuna gitmiş, Mimar Melling vasıtasıyla her ikisine beğenileri bildirilerek kıymetli hediyeler verilmişti.
[249] Mösyö Melling mimarlık ve ressamlıktan başka, hareme alınan eşyanın incelenmesi ve kontrolüne de görevlendirilmiş ve karısı Madam Melling de bu göreve ortak edilmişti.
Sultan Selim’in Avrupa sanatlarına, özellikle güzel mimari tarzına olan ilgisi gittikçe artmaktaydı.
Padişah hazretleri, bu güzel eserlerden çok fazla hoşlandığından değerli kız kardeşinin istek ve önerileri
üzerine, Mimar Melling’i “ser-mimar-ı hâssa” (saray başmimarı) unvanıyla ödüllendirmeyi düşünüyordu.
Sarayburnu’nun, dünyada biricik güzellikte bir yer olmasını dikkate alan Sultan Selim, orada muhteşem ve mükemmel bir sahil-saray yaptırmayı düşünerek mimara bu konuda gerekli emirler verilmişti.
Dünyanın en güzel manzarasına sahip olan burada, yapılacak sarayın yerine uygun güzel bir tarzda
yapılması için hiçbir masraftan kaçınılmadı, en güzel mermerler, en kaliteli inşaat malzemesi hazırlandı.
Fakat Melling böyle büyük bir eseri yalnız başına üstlenmeyi göze alamayarak o sırada Fransız elçisi
bulunan Kont Chvoiseul Gouffier’in yanında İstanbul’a getirdiği usta sanakâr Mimar Kauffer’in bu konudaki görüş ve düşüncesine başvuruldu. Kauffer o tarihte padişah’ın hizmetinde bulunmaktaydı.
Bundan dolayı Melling’in teklifini memnuniyetle kabul ederek sarayın yapımında birlikte çalışmaya
karar vermişti. Fakat bu sırada Mısır’ın Fransızlar tarafından ele geçirilmiş olmasından dolayı her iki
mimarın ümitleri boşa çıkmış, Sultan Selim de Fransızların bu ani saldırı ve tecavüzlerinden çok fazla
üzülerek gönlü kırılmıştı. Bundan dolayı birçok seçkin eseriyle hükümette hoş bir hatıra bırakan Melling
büyük bir üzüntüyle, Hatice Sultan Sarayı’nı terk etmeye mecbur olmuştu.

Hatice Sultan Sarayı’nın Tanıtımı
Hatice Sultan’ın Defterdar Burnu’nda Mimar Melling’e yaptırdığı sarayın bölümleri şöyleydi: Önce
Başağa’ya mahsus bir daire vardı. Bu dairenin pencerelerinde tabiatıyla ne kafes ve ne de parmaklık
vardı. Bu daire Sultanın oturduğu asıl dairenin dışında ve arası duvarla ayrılmıştı. Bu daire binanın zemin katındaydı ve Sultan Selim’in kız kardeşini ziyareti sırasında padişahın yanında bulunan devlet
adamları ve subaylar Padişahı harem dairesinin kapısına kadar eşlik ettikten sonra bu daireye gelirler,
burada padişahın dönmesini beklerlerdi. Hatice Sultan’a mahsus olmak üzere, Mösyö Melling’in yaptırdığı güzel ve muteşem saray, bu haremağası dairesine bitişikti. Pencereleri gayet kibar kafeslerle örtülü
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ve süslüydü. Bu daireye bitişik, üstü kapalı uzun bir dehliz vardı ki, tam ortasında, iki büyük ve kalın
ahşap sütuna dayanmış ve denize doğru çıkmış bir de güzel bir köşk bulunuyordu. Hatta köşkün kepenkleri kaldırılınca olta ile denizden balık bile avlanırdı.
[250] Hatice Sultan Sarayı, işte asıl buradan başlar. Bu saray, alt katıyla zemin katından ve gayet güzel birinci kattan ibaretti. Bu muhteşem dairenin boydan boya geniş odaları ve ortasında ayrıca muhteşem bir dairesi vardı ki burası padişaha mahsus ve ancak padişah geldiğinde açılırdı. Padişah kız kardeşini ziyarete geldiği vakit burada birkaç gün kalırdı.
Hatice Sultan’ın Ressam ve Mimar Melling’e yaptırmış olduğu güzel bahçe sarayın harimindeydi.
Bu sarayın bir tarafında yüksek bir duvar ve duvarın dışında ve bitişiğinde, Hatice Sultan’ın kocasına
mahsus paşa dairesi vardı. Kocası İstanbul’da bulunduğu süre içinde burada otururdu. Padişah dairesi
ile Hatice Sultan dairesi arasında ve alt katta yalnız bir kapı vasıtasıyla giriş ve çıkış sağlanırdı. Bu kapı
harem başağası tarafından, o da paşa, karısı tarafından davet edildiği zaman açılır, başka zaman daima
kapalı ve kilitli dururdu.
Paşa dairesinin bitişiğinde yüksek ikinci bir duvar daha vardı ki, bu duvara bitişik olan diğer bir dairede sultanın kâhyası otururdu. Mimar Melling ise, Erzurum beylerbeyinin dairesinde, kendine ayrılan
dairede kalırdı.

KURUÇEŞME
Kuruçeşme’nin eski adı Paravolos, Bythias, Kalamos idi. Çünkü burası tamamen kamışlık olduğundan bu isim verilmişti.
Kuruçeşme Körfezi, iki burun oluşturur ki, biri bugün mevcut olup Sarraf Burnu’nda bulunan Aya
Jean Kilisesi tarafındadır. Diğeri de Arnavutköy akıntısına varmadan vapur iskelesinin bulunduğu yerdedir. Kuruçeşme Körfezi’nin arka tarafı, iki küçük dağ şeklinde geriye doğru uzanarak iki vadi oluşturur. Bu vadinin büyüğüne, orada eskiden bulumuş olan Aya Demetri Kilesi’ne izafe edilerek “Demetri
Vadisi” derlerdi. Bu eski kilisenin yanında bir de ayazma vardır. Meşhur yazarlardan Pierre Gilles İstanbul ve Boğaziçi’nin tasvirine dair 1540 yılında yayımladığı eserinde bu ayazmadan söz ediyor. Bu
ayazma Kuruçeşme’nin üstünde Ermeni Mezarlığı civarındadır. Adına “Aya Lipsis” derler ki, Hz.
İsa’nın göğe çıkışını hatırlatır.

ARNAVUTKÖY
Arnavutköy’ün eski adı Estiai, Anaplous, Miehaelion’dur. İmparator Büyük Kostantin, Aya Michel
adına burada bir kilise yaptırmış (641), İkinci Justinianus da (695–685) onu mükemmel şekilde yenilemiş
ve süslemişti. Justinianus, Arnavutköy’de bir de liman yaptırmıştı. Bu limanı yaptırmak için denize çok
büyük kaya parçaları [251] atarak orasını o şekilde korunaklı bir liman durumuna getirmişti. Büyük bir
ihtimale göre, bu liman, akıntı burnu ile Kuruçeşme arasında ve kara tarafına doğru bulunup zaman
içinde dolmuş alan olacak.
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Daha önce belirtilen Aya Michel Kilisesi zaman içinde harap olup yıkıldığından “Melek” özelliğiyle
bilinen Kayser İkinci İshak (1185–1195) tekrar yaptırmış. İçini çeşitli şehirlerden getirtiği ve temin ettiği
gayet güzel ve zarif mozaiktan yapılmış Hristiyan azizlerinin resimleri ve diğer kıymetli bağışlarla süslettirmişti. Hz. Mesih ile Meryem’in ve diğer azizlerin resimlerinin bugün bu kilisede korundukları rivayet edilir.
Rum tarihçilerinin rivayetlerne bakılırsa Fatih, Rumeli Hisarı’nı yaptırırken bu Aya Michel Kilisesi’nin ve diğer bazı manastırların enkaz kalıntılarını kullanmış. Bu rivayetin ne dereceye kadar doğru
olduğunu bilemeyiz…
Bu duruma göre harap ve mahvolan kilise yerine Ruhaniyun Kilisesi (St. Inkordoris) yaptırılmıştır.
Bu kilise de zamanla harap ve bir yangında yanmış olduğundan şimdiki şekli üzerine ve Bizans Mimarisine uygun taş ve kısmen kırmızı tuğladan kubbeli olarak yaptırılmıştır.
Mieahaelion Kilisesi adıyla bilinen bu kilise, Askeri karakolunun civarındadır. Bu kilisenin mihrap
kısmındaki ahşap ve süslü bölmeyi Sultan Üçüncü Ahmed’in damadı ve sadrazamı Nevşehirli İbrahim
Paşa’nın yaptırmış olduğunu köylülerden soruşturdum. Arnavaköy Akıntı Burnu’nda Sultan Üçüncü
Selim adına ve 1219 tarihi yazılı çifte tuğralı güzel bir çeşme vardır.
Rivayete göre, Damat İbrahim Paşa’nın mükemmel bir köşkü bugün Aya Kiryaki Mahallesi’nin bulunduğu yerdeymiş. Arnavutköy Büyük Yangını’ndan sonra buraya iki köşk yaptırılmıştır ki, bunlar
merhum damat Mahmud Paşa’ya aittir.
Adı geçen Mieahalion Kilisesi’nin avlusunda Aya Paraskevî adına merdivenle inilen bir kilise ve
içinde bir ayazma vardır. Ayazmanın suyu berrak ve şeffaf ve çok soğuktur. Bu ayazma çok eski olup
Kostantin tarafından ilk kurulan Aya Michel Kilisesi’nin olduğu yerdedir.
Diğer bir rivayete göre de Şehzade Süleyman Efendi merhuma ait olup iç Bebek köyünün tepesinde
olan Nispetiye Kasrı, Sadrazam ve Damat İbrahim Paşa’nın imiş. Sultan Üçüncü Selim ara sıra bu havadar yere gelerek buradan, dünyada bir benzeri daha olmayan Boğaz’ın, Anadolu sırtlarının güzel manzaralarını seyretmekten zevk aldığını Mösyö Melling bilinen eserinde yazıyor.

[252] BEBEK
Bebek Koyu’nun eski ismi Chilai’dir. Bu koyda vaktiyle Dictyne yani balıkçıların koruyucu ve gözeticisi sayılan tanrıçalardan Dane Dictyne adına bir mabet varmış. Eski zamanlarda, Bebek civarı büyük
servilikmiş. Evliya Çelebi de burada büyük servi ağaçları bulunduğunu Seyahatnamesinde yazıyor.
Bolca akarsuları bulunan güzel bahçelerle, ağaçlı yollarıyla meşhur ve zevk veren bir yermiş. Görülmedik güzellikte zevk sahibi olmakla adı meşhur olan, Sultan Üçüncü Ahmed’in damat ve sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Bebekte muhteşem bir yazlık saray yaptırmıştı. Devlet işlerinden ve resmi
işlerin sıkıntısından boş vakit bulduğu zaman buraya gelir, sevinç ve neşe masası etrafında zevk ve neşe
köşesini tutarmış. Bu sahil-saray tarihte “Hümâyunâbâd” adıyla meşhur olmuştur. Kostantiniad adlı
eserin yazarı bu sarayın 1846 yılına kadar ayakta olduğunu eserinde yazıyor.
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Bu sahilhanenin olduğu yere daha sonra güzel bir bahçe düzenlenmişti ki, bugün Bebek Bahçesi
adıyla bilinir. Sultan Üçüncü Selim bu sarayı, yeniden yaptırmış ve süslettirmişti.
Bebek Bahçesi’nin olduğu yerdeki kasr-ı hümayun, Sultan Abdülmecid saltanatı zamanına kadar
ayakta ve bakımlıydı. Bir gün kasra gelmiş ve tamire muhtaç olduğunu görerek korumakla görevli olan
bekçi ile gerekli tamirine dair konuşma yaparken, bekci cevap olarak “Efendim. Bu köşk daha birçok
padişahı eskitir!” diye münabetsiz söz etmiş padişah oradan dönünce kasrın yıktırılmasını emretmiş. Bu
rivayet, doğrudur ve halk arasında bilinir.
Bebek vapur iskelesinin karşısında bulunan, bir ara tamamlanmamış vaziyette sultan yalısı olan sahilhane, Abdülhak Molla’nın yalısıdır. Aslında Hekimbaşı Behçet Efendi’den intikal etmiştir. Bunlar üç
kardeş olup Abdülhak Molla, Behçet Efendi, İlyas Efendi’dir. İlyas Efendi’nin Letâif-i Enderun adında
Enderun’da üç senelik olaylardan söz eden bir eseri vardır. Abdülhak Molla’nın ölümüne düşürülmüş
tarih şöyledir: “Gitti Hak, Hak diyerek Hakk’a bugün Abdülhak.”
Sahilhanesindeki eczanenin üzerinde: “Ne ararsan bulunur derde devadan gayri” levhası asılıymış.
Bebekte vezirler, devlet adamları yalılarından en meşhurları, Teşrifatçı İbrahim Paşa’nın babası dâhiliye
kâtibi Bebekli Saib Bey yalasıdır ki, Dalyan’a bakar. Bugün onun mirasçılarındadır.
Sultan Üçüncü Ahmed vezirlerinden Dürrizade Efendi yalısı daha sonra Rauf Paşa’ya, ondan eski
sadrazamlardan Emin Ali Paşa’ya ve sonunda Hidiv İsmail Paşa merhumun karısı Emine Hanımefendi’ye, [253] intikal etmiştir. Bu sahilhane, demir ve çimentodan dondurma olarak yapılan bu yalı, en son
yıktırılan yalıdır.
Dürrizade ailesi, padişah katında saygın bir ulema ailesiydi. Bu aileye ait yalılar bahçeler bugün
Rumeli Hisarı tarafında bulunan Âbid Molla Yalısı ile beraber Âbid Molla tarafından Hisar’ın tepesinde
bulunan ve günden güne büyük bir Amerika sömürgesi hâlini alan Robert Koleji idaresine satılmıştır. Bu
şekilde okul tepeden sahile kadar uzanmış demektir. Adı geçen Hidiv İsmail Paşa’nın annesine ait sahilhane arasındaki geniş alanı işgal edermiş.

BEBEK KASRI
Değerli vekillerle padişaha gelen yabancı ülke elçilerinin buluşup görüşmelerine mahsus yerdir. Bebek Kasrı, bu isimle bilinen küçük bir koyun içinde bulunuyordu. Bulunduğu yerin çok hoş ve özellikle
güvenlikli olmasından dolayı, onu Boğaz’ın şiddetli rüzgârlarından daima korurdu. Bebek Körfezi’ne
vaktiyle “İskeleler Körfezi” derlermiş. Bu isimle meşhur olması ise oradaki kayalıktan dolayıymış. Yukarıda bahsedildiği gibi, balıkçıların koruyucusu ve gözeticisi olarak kabul edilen Diana (Artemis) adına
burada bir de tapınak varmış. Çok eski zamanlardan beri burası balıkçıların toplanma yeriymiş. Gerçekten de, hâlâ öyledir. Her mevsimde yüzlerce balıkçı bu sahılde balık avlarlar. Bebek dalyanları çok ünlüdür.
Bu çevrenin değerli ve kıymetli olmasına sebep olan bu sahilhanenin uzunluğu yüz yirmi ayaktır.
Yapılış tarzı bakımından, Selim’in hoşuna gidicek ve zevkine uygun derecede sanatlı değilse de çeşitli ve
ilgi çekişi şekiller bakımından yine dikkat çekiciydi. Böyle olmakla beraber genel görünüşü bakımından
bu gibi yapılarda arzu edilen sağlamlığı ve dayanıklığı yoktu. Daha doğrusu alelacele yapılmış oldu~ 211 ~
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ğundan dolayı uzun süre ayakta kalamayacağı anlaşılmaktaydı. Bundan dolayı bu derece özensiz yapılan bu kasrın, yapılış tarahinden yirmi yirmi beş sene geçer geçmez, temelinden yenilenip onarılmasına
ihtiyaç hissedilmiştir.
Bebek Kasrı’nı tekrar yaptıran zat, denizclilikte ün salmış ve İstanbul’da ve Midilli’de hayır eserleri
ile tarihimizde hoş ve değerli bir isim bırıkan eski Kaptanıderya Cezayirli Gazi Hasan Paşadır.
Sultan Birinci Abdülhamid, bu kasra ara sıra gelir, dinlenir ve eğlenirmiş. Kaptan Paşa, bu kasrı Birinci Abdülhamid’e bağışlamış ve sunmuş olduğundan, o zamanın reisülküttabı ile yabancı elçiler, yaz
mevsiminde bu gönül açıcı kasırda görüşüp konuşurlardı.
[254] Bebek Kasrı’ın tamamı üç daireden oluşmaktadır. Ortadaki daire diğerlerine göre öne doğru
çıkmıştı. Bu çıkıntılı dairenin ön yüzünde mermer sütunlar vardı. Pencereleri, eski binalarda, çarşı ve
pazarlarda ve kahvehanelerde görüldüğü gibi yukarı kalkan, aşağı inen hareketli kanatlarla kapanırdı.
Bursa’daki Keten Pazarı dükkânları hâlâ öyledir. Bu pencerelerin duvarları, gayet sanatlı bir şekilde
resmedilmiş askı tarzında çiçek ve yapraklarla süslenmişti.
Kasrın çatısı, hemen hemen düz denilecek derecede yerli kiremitlerle örtülüydü. Asıl bina, daire şeklinde bir balkonla çevrilmiştir. Bu balkona rıhtım üzerinde bulunan küçük kapılarndan girilirdi.
Kasrın içi gayet basitti. Birkaç büyük boy aynasından başka süs eşyası yokmuş. Kasrın arka tarafı
güzel bir gölgelik ve sınırı da arka taraftaki özel evlere kadar uzanırmış.
Bebek Camii Sultan Üçüncü Ahmed tarafından yaptırılan bir eserdir. Oradaki çeşme de aynı padişah tarafından yaptırılmıştır. (1127). Bebek Camii’nin ismi Hadikatü’l- Cevami adlı eserin rivayetine
göre, Sultan Döndüncü Mehmed’in, buraya görevlendirdiği kişi “Bölükbaşı Bebek” olarak bilindiğinden, Bebek de onun ismiyle ünlü olmuş. Bebek Bahçesi yanında olan bu ahşab yüksek cami, yıktırılarak
yerine H. 1332 tarihinde, eski planına uygun, kâgir yüksek kubbeli, tek minareli zarif bir cami yaptırılmıştır.
Bebek ile Rumelihisarı arasında Girit Fatihi Köprülü Mehmed Paşa’nın siyaset kurbanı olan Deli
Hüseyin Paşa’nın bağı vamış. Bu bağ bugün Tavukçubaşı diye bilinen Reisülküttap Mustafa Efendi’nin
yalısıyla İsmail Maşuki’nin gömülü bulunduğu Kadirî Dergâhı’nın arka taraflarında yukarı doğru sırtlardaydı. Arazi kısmen kalelerin yukarı tarafındaki Robert Koleji adlı Amerikan okulunun buluduğu
alanı işgal ederdi.
İsmail Maşukî’nin gömülü olduğu Kadirî Dergâhı’nın bitişiğinde Tavuşçubaşı’nın direkli büyük konağı ve önündeki H. 1177 senesinde yeniden yaptırdığı çeşme vardır. Yol düzenlemesi sırasında 24 Mayıs 1332 ‘de bu çeşme de ortadan kaldırıldı.

İSMAİL MAŞUKÎ KİMDİR.
İsmail Maşukî “Oğlan Şeyh” diye bilinir. Pîr Ali Aksarayî’nin oğludur. H. 935’te Şeyhülislam Kemal
Paşazade’nin fetvasıyla öldürülerek ölüsü Ahırkapı’da denize atılmıştır. Üç gün sonra akıntı ile Bebek
sahiline geldiğinden çıkarılıp bu dergâhın bahçesine ve sokağa bakan tarafa gömülmüş ve başı da denizin dalgalarıyla gelerek ölüsü yanına gömülmüştür.
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[255] Evliya Çelebi’nin rivayetine göre, İsmal Maşukî At Meydanı’nda elbise anbarı bitişiğindeki
Çukurçeşme’nin arka tarafında ve Avcılar Okulu bitişiğinde mescidin olduğu yerde on dervişiyle birlikte idam edilmiştir. İdam edildiği yer Çukurçeşme’in yanıbaşındaki evin arka tarafındadır. Daha sonra
mensuplarından biri oranın etrafına parmaklık çevirmiştir. Mübarek gecelerde hâlâ kandil yakarlar.
İsmail Maşukî’nin kabri hakkında çeşitli rivayet vardır. Mezar taşında şöyle yazıyor:
“Bin iki yüz sâl dokson yedide keşfolundu bu mahal Hak refik kıldı sa’y-i ihyaya iş bu merkadi. Hasene binti Ali hâstarîk Müstakîmzade demiş tarihini: Oldu İsmail kurban-ı tarîk, 925”
Eski başvekil Ahmed Vefik Paşa’nın iddiasına göre, Durmuş Dede Tekkesi yanındaki umumi mezarlaktaymış. Hatta başı iddiasına göre orada olduğu kesin olduğundan, kendisinin de oraya gömülmesini
vasiyet etmiştir. Demek, İsmail Maşukî’nin kabri Paşa’nın mezarı civarında bulunuyor. Hatta Paşa hayatının son anlarında şeyhin şimdiki mezarından bahsederken: “Orada İdris-i Muhtefi vardır…” sözlerini
tekrar etmiştir ki amacı, İsmail Maşukî olacak. Paşa’nın böyle yanlış olarak diğer bir kişinin ismini söylemesi, son zamanlarında olmasından dolayı, hafıza gücünün zayıflamısından meydana geliyor. Yoksa
sufilerden İdris-i Muhtefi Kasımpaşa’da havuzlar arkasında gömülüdür.
Diğer bir rivayet:
İsmail Maşukî ve on dervişinin kabirleri, bugün eski Reisülküttap Mustafa Efendi’nin yalısının yanında Kadirî Dergâhı’nın arka tarafında duvar dibindeymiş. Bu rivayet dergâhın şeyhi olan kişiden nakledilmiştir. Eğer bu rivayet doğru ise, Şeyh İsmail Maşukî adına bu dergâhın bahçesinde ve sokağa bakan pencere önünde dikilen bu mezar taşı fatihaya vesile olmak için sonradan dikilmiştir.
İsmail Maşukî Dergâhı’nın kayalar tarafında ve set üzerindeki, büyük Yılanlı Yalı’nın isimlendirme
şekli çok acayiptir. Bu yalı Kefçe Yalısı adıyla bilinir. Sultan İkinci Mahmud bir gün kayıkla buradan
geçerken yalının büyüklüğünden söz etmesi üzerine, yanında bulunan Said Efendi cevab olarak “Aman
Efendim! Bu yalıda pek çok yılan vardır, yılandan geçilmez…” demiş. O zamandan beri bu yalı da Yılanlı Yalı diye şöhretli olmuştur.

RUMELİ HİSARI
Bebek ile Rumelihisarı köyü arasında ve sahildeki kabristanın bulunduğu yere Kayalar ve mezarlığa
“Kayalar Mezarlığı” derler. Buranın eski adı “Hermeon Burnu” idi. Bu ismin verilmesi, burada çok eski
zamanlarda, Yunan mitolojisine ait ticaret ve hatta hırsızların [256] koruyucusu ve tanrısı olarak kabul
ve temsil edilen büyük tanrı Jübiter’in oğlu Mercure Hermes adına yapılmış bir tapınak bulunmuş olmasından tarihçi Herodot’un Jüpiter sözüne göre, eski İran hükümdarlarından Dârâ’nın buradan Rumeli’ye
geçişini hatırlatmak üzere buraya beyaz mermer sütunlar diktirmesinden dolayıymış (Milattan önce
521–485). Bodrumlu tarihçi Denis’in rivayetine göre, Bizanslılar buraya “Boğazkesen” anlamına gelen
Lemocopion derlermiş. Sebebi de bu yerin denize doğru ilerleyerek bu şekilde oluşan burun tarafından
kesilmiş gibi görünmesinden dolayı imiş. Diğer bir rivayete göre, Pyrias Kyon adında çok azgın bir köpek varmış, orada dolaşırmış, Dalgalı havalarda sahile yaklaşmak isteyen kayıkçıların üzerine sürekli
havlarmış. Bundan dolayı o burna Pyrias Kyon derlermiş.
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Ne garip bir tesadüftür ki, 1327 yılı Haziran ayı içinde bir akşam Boğaziçi’ne çıkarken büyükce bir
köpeğin sahile doğru koşarak vapurun dalgalarından sürekli oluşan gürültüye karşı ve denize doğru
şiddetle havladığını gördüm. Köpeği bu duruma getiren dalgaların şiddetiydi.
Osmanlıların ebedi sağlam abidelerine örnek olan ve bizim tarihte de Boğazkesen adıyla bilinen gözümle gördüğüm bu olay üzerine eski devirlerin rivayetini onaylarım (Mehmet Rıza).
Rumelihisarı, bu Kayalar diye bilinen mevkiin görkemli ve yüksek bir noktasındadır. Rumelihisarı,
bir taraftan Türklerin büyüklük ve kudretini, diğer taraftan o zamanki İstanbul Hükümeti’nin gerilediği
ve yok olmaya başladığını ilan eden anlamlı bir abide olduğundan, siyasi ve askeri tarih açısından çok
fazla ve düşünmeye değer.
Rumelihisarı kalesinin ortasında, nöbetçi evi, komutan evi ve kale bekçilerinin evleri varmış. Bu evler bugün durmakta ve içinde oturulmaktadır. Oradaki küçük mescidi Fatih, hizmetlilerin görevlerini
Ayasofya Camii vakfına bağlamıştır.
Rumelihisarı, İstanbul’un fethinden bir sene önce H. 852 tarihinde yaptırılmıştır.296 Kulelerin yapımında Zağnos, Halil ve Mühendis Sarıcı Paşaların büyük hizmetleri geçmiştir.
Bebek tarafına bakan bu yüksek kule Zağnos Paşa’nın, Hisar köyüne bakan ve hâkim kale Halil Paşa’nın, yine Hisar tarafına dönük köşeli büyük kule Mühendis Sarıca Paşa’nın yardım ve gözetimiyle
yaptırılmıştır.
Kayalar Mezarlığı’nın yanında Derviş Dede Tekkesi vardır. Bu zat, Karadeniz sahilinde bulunan
Akkerman beldesinde oturan meczuplardan biriymiş. Bir gün oradan İstanbul’a gelen bir gemiye binerek Rumelihisarına gelir, buraya çıkarılır. Zaten eskiden burada bir tekke var ve tekkenin bakıcısı olan
[257] Ali Baba da kendisinin hemşehrisi olduğundan onun yanında misafir olmuştur. Anlaşılan Derviş
Dede memleketi tarafından da bilinen bir kişiymiş. Kendisinin burada oturduğu Akkerman’a kadar duyulmuş olduğundan oradan gelip İstanbul’a geçen gemiler, yiyecek ve başka eşyalar getirip Derviş Dede’ye vererek hayır duasını isterlermiş. Bu âdet hâlâ devam etmektedir. Odununu, buğdayını İstanbul’a
satıp Karadeniz Boğazı’na selametle çıkmak üzere yola çıkan kayıklar bu tepenin önünden geçerken
rıhtıma beş on odun veya başka yiyecek ve eşya bırakarak yollarına devam ederler.
Durmuş Dede Sultan Birinci Ahmed zamanında gelmiş ve yine onun zamanında ve H. 1053 yılında
vefat ederek buraya gömülmüş, daha sonra üzerine ahşap bir türbe yaptırılmıştır. Ali Baba ise mezarlıkta ve açıkta yatmaktadır.

296 Rumi 30 Mayıs 1330 günü, dördüncü defa olarak yapımını başardığım, Fatih millî merasimi günü yardımsever bazı kimseler tarafından, bu hisarın yüksek burcuna Osmanlı Sancağı çekilmiştir. Resmî ve mübarek günlerde
sancağın çekilmesine devam ediliyor. Hâzâ min fazlı Rabbi! (Bu Rabbimin fazlından bir iştir.)
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