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ÖZ
Kurulduğu günden günümüze kadar Dünya‟nın en güzel ve etkili Ģehri olan Ġstanbul, her
zaman insanların ilgisini çekmiĢtir. Roma Ġmparatorluğu‟nun baĢkenti olduğu günden bugüne
kadar hep güzelliğiyle anılmıĢtır. Gerek konumu, iklimi, doğal limanları ve pek çok özelliği ile
tarih boyunca pek çok seyyah ve coğrafyacı eserinde Ġstanbul‟la ilgili bilgilere yer vermiĢtir. Üç
imparatorluğa baĢkentlik etmiĢ olan Ġstanbul, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı
Ġmparatorluklarının en zengin Ģehri olmasını da sağlamıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı Ġslam
coğrafyacılarının Bizans dönemi Ġstanbul‟una dair izlenimlerini ortaya koymaktır. Bu amacı
gerçekleĢtirmek amacıyla 10 ile 14. yüzyıllar arasında yazılmıĢ olan Arapça eserler
incelenmiĢtir. Ġslam coğrafyacı ve seyyahların eserlerinde surlar ve Ayasofya ayrıca önemli yer
tutmaktadır. AraĢtırmanın sonucunda Ġstanbul surları, kapıları, hipodrom, Ayasofya Kilisesi ve
çevresine dair verilere ulaĢılmıĢtır. Ġstanbul surları oldukça karmaĢıktır ve her dönem bakımdan
geçirilmiĢtir. Ġstanbul denince akla gelen bir diğer Bizans dönemi eseri de Ayasofya Kilisesi‟dir. I.
Konstantin‟in Hıristiyanlığı kabulünden sonra Ġstanbul‟un sadece siyasi bir merkez olarak değil,
aynı zamanda dini bir merkez olmuĢtur. Dünya‟nın ilk katedrali olarak kabul edilen Ayasofya
tarih boyunca çeĢitli olaylara Ģahitlik etmiĢtir. Bizans döneminde Ayasofya‟nın sadece dini bir
merkez olmayıp, siyasi ve toplumsal bir merkez olduğu anlaĢılmıĢtır. Bununla beraber Ayasofya
ve Hipodromda kutlanan bayramlar, kutlama hazırlıkları, keĢiĢ imparator ve manastırlarla ilgili
çarpıcı sonuçlar bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ġslam coğrafyacılar, Aya Sofya, Bizans, Ġstanbul
IMPRESSIONS OF ISLAMIC GEOGRAPHERS ON ISTANBUL AND HAGIA SOFIA
IN BYZANTINE PERIOD
ABSTRACT
Istanbul, which is the most beautiful and influential city in the world since its
establishment, has always attracted the attention of people. The capital of the Roman Empire
has always been mentioned by beauty. Many travelers and geographers throughout history
have gave information about Istanbul with its location, climate, natural harbors and many
features. Istanbul where the capital of three empires, East Rome, Byzantine and the Ottoman
Empire was the richest city. The aim of this study is to reveal the impressions of Islamic
geographers about Istanbul in Byzantine period. In order to realize this aim were examined
Arabic works written between 10th and 14th centuries. The walls and the Hagia Sophia also
occupy an important place in the works of Islamic geographers and travelers. As a result of the
research, data on the Istanbul walls, gates, hippodrome, Hagia Sophia and the surrounding
area were reached. The walls of Istanbul are very complex and have been maintained every
period. Another building belonging to the Byzantine period is Hagia Sophia. After Constantine's
adoption of Christianity, Istanbul became not only a political center but also a religious center.
The Hagia Sophia, which was accepted as the first cathedral of the world, witnessed various
events throughout history. However, there are striking results about festivals celebrated in
Hagia Sophia and Hippodrome, celebration preparations, monk emperors and monasteries.
Keywords: Islamic geographers, Hagia Sophia, Byzantine, Istanbul
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GiriĢ

Asya ve Avrupa arasında geçiĢ yolu üzerinde bulunan Ġstanbul, Paleolitik,
Neolitik ve Tunç çağlarından beri çeĢitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıĢtır. Dünyanın
en eski en önemli Ģehirlerinden biridir. Ġstanbul, tartıĢılamaz konumu, zengin tarihi ve
kültürü gibi sayılamayacak çok özelliklere sahiptir. Sırasıyla Roma, Bizans ve Osmanlı
Ġmparatorluklarına baĢkentlik yapmıĢtır. Halifeliğin Osmanlı Ġmparatorluğu‟na
geçmesiyle de Ġslam‟ın merkezi olmuĢtur.
Roma Ġmparatoru Konstantin, ilk bakıĢta fark edilen güzelliği ve eĢsiz
konumundan dolayı bilinçli olarak burayı baĢkent olarak seçmiĢtir. Latince Nova Roma
(Yeni Roma) olarak adlandırılan bu Ģehir, imparatorluğun doğu ve batı olarak
parçalanmasından önce 330 yılında Roma Ġmparatorluğu‟nun yeni baĢkenti olarak ilan
edilir ve ordu, senato, hazine gibi bütün önemli kurumlar buraya taĢınır (Kayaalp,
2010). Antik Roma Ģehri gibi 7 tepeli olması ve Ģehrin siluetinin kartala (Roma‟nın
simgesi) benzemesi de buranın seçilmesinde rol oynamıĢtır.
Amaç ve Yöntem
Bu çalıĢmanın amacı, 10. ve 14. yüzyıllar arasındaki dönemde Ġslam
coğrafyacılarının yazmıĢ olduğu coğrafya kitapları ve seyahatnamelerinin
incelenmesiyle Bizans dönemi Ġstanbul‟u ve Ayasofya‟sına dair Müslüman
coğrafyacıların izlenimlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla 10. yüzyıl ile 14. yüzyıllar
arasında yazılmıĢ Arapça seyahatnameler ve coğrafya kitapları incelenmiĢ ve
Ġstanbul‟la ile ilgili bilgilerin bulunduğu ilgili kısımları alıntılanmıĢtır. Sonuçta on bir adet
seyahatname ve coğrafya kitabından faydalanılmıĢtır. Böylece Ġstanbul‟un Bizans
dönemindeki durumu farklı kaynaklardan faydalanarak ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
AraĢtırmayı gerçekleĢtirmek amacıyla 10. yüzyıl ile 14. yüzyıllar arasında Arapça el
yazması seyahatnamelerin tıpkıbasımlarına/fotoğraflarına ulaĢılmıĢ ve bunların içinden
Ġstanbul‟la ilgili olan kısımları seçilerek o dönem Ġstanbul‟u ve Ayasofya‟sı ile ilgili
bilgiler bir araya getirilmiĢtir. Bu bilgilerden bazıları doğrudan aktarma Ģeklinde
verilmiĢtir.
Bu çalıĢmanın yöntemi geçmiĢte var olan bir durumu olduğu Ģekliyle betimlemeyi ve
tanımlamayı amaçladığından tarama modeli araĢtırma yaklaĢımıdır. Bu çalıĢmada nitel
araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıĢtır. Yıldırım ve
ġimĢek‟e (2008) göre; doküman incelemesi, araĢtırılması hedeflenen olgu ve olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araĢtırmada doğrudan
gözlem ve görüĢmenin mümkün olmadığı durumlarda veya araĢtırmanın geçerliliğini
arttırmak amacıyla, görüĢme ve gözlem yöntemlerinin yanı sıra, çalıĢılan araĢtırma
problemiyle iliĢkili yazılı ve görsel materyal ve malzemeler de araĢtırmaya dâhil
edilebilir.
Bu çalıĢma Ġstanbul‟un Bizans döneminden günümüze kadar ulaĢan önemli iki
eserini konu edinmiĢtir. Bunlar Ġstanbul‟u saldırılardan korumak amacıyla yapılmıĢ olan
çeĢitli değiĢim ve tamiratlarla günümüze kadar ulaĢmıĢ bulunan Ġstanbul surları ile
Ayasofya‟dır. Bizans öncesine kadar uzanan Ġstanbul surları ile Doğu Roma
Hıristiyanlığının patrikhanesi olarak oldukça önemli bir yapı olan Ayasofya ile ilgili çok
sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Bu çalıĢmalara bakıldığında genel olarak Bizans ve Batı
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kaynaklarından faydalanılmıĢtır. Bu çalıĢmada doğu kaynaklarının incelenmesiyle
Ġstanbul ve Ayasofya ile ilgili bilgilere Ġslam coğrafyacılarının bakıĢ açısı ortay
konmuĢtur. Bu yönüyle diğer çalıĢmalardan ayrılmaktadır.
Ġstanbul surları 5. yüzyıldan itibaren yapılmaya baĢlanmıĢtır. Konumu itibariyle
yüzyıllardır büyük öneme sahip olduğu için tarih boyunca çeĢitli saldırılara uğramıĢ ve
bu saldırılardan Ģehri korumak için çeĢitli dönemlerde Ġstanbul'u çevreleyen surlar
yapılmıĢtır. Surlar, Ģehir kurulduğundan beri Ģehrin savunmasının sağlarken, aynı
zamanda Ģehrin sınırlarını belirlemiĢtir. Ġstanbul'un etrafını çeviren surlar Ģehrin
geliĢimine bağlı olarak zamanla geniĢletilmiĢtir. Zamanla ihtiyaçtan dolayı yeni kapılar
ve burçlar eklenmiĢtir. Ġstanbul Surları, Ġstanbul'un çevresinde bulunan, Doğu Roma
zamanında yapılmıĢ Ģehir duvarlarıdır.
ÇalıĢmanın diğer ayağını oluĢturan Ayasofya, Bizans Ġmparatorluğu‟nun en
büyük kilisesi vasfına sahiptir. Günümüzde Ayasofya Müzesi olarak tüm dünyadan
ziyaretçilerin dikkatini çeken bina Ġstanbul‟da korunabilmiĢ en erken tarihli Bizans
dönemi eseri olmasından dolayı önemlidir. Bina ilk yapıldığından günümüze kadar
zengin süslemeleri ve alıĢılmamıĢ büyüklükteki iç boyutu, özellikle de yüksek ve geniĢ
kubbesi tüm ziyaretçilerini ĢaĢırtmaya devam etmiĢtir. Doğu Roma Ġmparatorluğu‟nun
Ġstanbul‟da inĢa ettiği en büyük kilise olup aynı yerde çeĢitli nedenlerden dolayı zarar
gören bina üç defa inĢa edilmiĢtir. Ġlk yapıldığı zaman Megale Ekklesia (Büyük Kilise)
olarak adlandırılmıĢtır. 5. yüzyıldan itibaren ise Ayasofya (Kutsal Bilgelik= Agía Sofía)
olarak tanımlanmıĢtır (Erdoğan, 2012). Birinci kilise, Ġmparator Konstantios (337-361)
tarafından 360 yılında yapılmıĢtır. 380-440 yılları arasında yaĢamıĢ olan Kilise tarihi
yazarı Sokrates, Ayasofya‟nın ilk yapısının 337-361 tarihleri arasında tahtta olan
Ġmparator Konstantios tarafından yaptırıldığını aktarmaktadır (Dirimtekin, F. 1956).
Günümüzdeki yapı Bizans Ġmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları
arasında Ġstanbul'un eski Ģehir merkezine inĢa ettirilmiĢ bazilika plânlı bir patrik
katedrali olup 1453 yılında Ġstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih
Sultan Mehmet tarafından camiye dönüĢtürülmüĢtür. 1935 yılından beri ise müze
olarak hizmet vermektedir.
IV. Haçlı Seferi sırasında Ġstanbul Latinler tarafından 1204- 1261 yılları arasında
iĢgal edilmiĢ, bu dönemde gerek kent, gerekse Ayasofya yağmalanmıĢtır. 1261 yılında
Doğu Roma kenti tekrar ele geçirdiğinde, Ayasofya‟nın oldukça harap durumda olduğu
bilinmektedir. Osmanlıların Ġstanbul‟u 1453‟te fethetmelerinden sonra Ayasofya, Fatih
Sultan Mehmet (1451-1481) tarafından camiye çevrilmiĢtir. Fetihten sonra binada bazı
değiĢikliklere gidilmiĢtir. Yapı Osmanlı döneminde ilaveleri ile birlikte cami olarak
varlığını sürdürmüĢtür. Yapıldığı tarihten itibaren depremlerden zarar gören yapıyı
güçlendirmek amacıyla, hem Bizans, hem de Osmanlı zamanında payandalar
yapılmıĢtır. Osmanlılar tarafından eklenen minareler ise aynı zamanda binayı
destekleyici payanda görevi görmektedir.
Ġstanbul Surları ve Kapıları
Günümüz surları Tarihi Yarımada‟yı çevreleyen surlardır. Bu surlar Haliç Surları,
kara surları ve Marmara surları olmak üzere üç bölümden meydana gelmektedir.
Birçok bölümünün günümüze ulaĢtığı Kara Surları Haliç‟ten, Marmara Denizi‟ne kadar
uzanmaktadır. Bu surlar Ģehrin geliĢimine paralel olarak zamanla batıya doğru
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taĢınmıĢtır. Surlar iç ve dıĢ olmak üzere iki sıra halindedir. Kara surları aslında üç
bölümden oluĢmaktadır: bunlar sırasıyla hendek, dıĢ ve iç surdur. Surların en dıĢında
olan ve düĢman saldırıları sırasında suyla doldurulan hendekler bugün toprakla
dolduğu için ortadan kalkmıĢtır. Kara surları tarafındaki burçlar boydan boya uzanan
sur duvarlarında sura bitiĢik bir halde ve çoğunlukla kare Ģeklindedir. Ġç surlarla dıĢ
surlar arasında kapı ve merdiven bulunur. Marmara Denizi kıyısındaki surlar, kıyının
kıvrımlarını izler ve tek sıralıdır. Marmara Denizi‟nden gelebilecek tehlikelere karĢı
yapılmıĢtır ve surların yüksekliği 12-15 metre arasındadır. Bu surlar yine genel olarak
kare planlı kulelerle desteklenmiĢtir. Bu surlarda askeri amaç için kullanılmayan küçük
kapılar vardır. Haliç tarafında bulunan ve günümüze kadar ulaĢmayan surlar, Haliç
boyunca kıyıya paralel bir Ģekilde tek sıralı uzanmaktadır. Müslüman coğrafyacıların
eserlerinde Ġstanbul surlarının “ihtişamlı ve çok karmaşık” bir yapıda olduğu
belirtilmektedir. Ġstanbul surları, geçmiĢi boyunca sayısız eklemeler ve yenilemelerle,
Ģimdiye kadar yapılmıĢ en büyük ve en karmaĢık Ģehir savunma sistemlerinden biridir.
Ġstanbul‟u ziyaret eden veya eserlerinde Ġstanbul‟la ilgili bilgiler veren Müslüman seyyah
ve coğrafyacılar Roma askeri ve Ģehir mühendisliğinin bir örneği olan Ġstanbul surlarını
“muazzam” kelimesiyle tanımlamıĢtır. El Zuhri (s.81) Ġstanbul‟un etrafında surları
“mühendislik harikası dünyada eşi benzeri olmayan surlar” ifadesiyle tanımlamıĢtır. Bu
surların belki de klasik ortaçağ surlarından en büyük farkı, sağlamlıkla beraber estetik
kaygılarla inĢa edilmiĢ olmasıdır El Zuhri‟ye göre Ģehrin etrafındaki surlar yedi sıra
halindedir. Bu surların her biri bir öncekinden biraz daha yüksektir. Surlarda bulunan
burçlar da birbiriyle bağlantılıdır (El Zuhri s.81). Kazvini ise eserinde Ġstanbul‟un
surlarını bir labirent çizimiyle beraber anlatmıĢtır. Surlar o kadar karmaĢıktır ki, Ģehrin
merkezinden çıkmaya çalıĢan biri bu surlarda dolanıp durur, çıkıĢ kapısını bulamaz.
Çıkması neredeyse mümkün değildir. Tüm yapı içerisinde en sağlam ve güçlü kısım
kara tarafındaki surlardır. Burası, dıĢtan içe doğru önde 1 sıra küçük ve arkada 1 sıra
büyük olmak üzere 2 sıra sur oluĢmaktadır. Ġlk sıra surun önünde derin ve geniĢ
hendekler vardır. 8 metre derinliğinde 20 metre geniĢliğinde olan hendekler, Ġstanbul
kuĢatıldığı zamanlar suyla dolduruluyordu (Kazvini s. 604). Ġbn Hurdazbih eserinde
kara tarafındaki surların yüksekliğinin 21 zira1, deniz tarafında bulunan kısa surların
yüksekliği ise 10 zira, kalınlığı da beĢ zira olduğunu ifade etmiĢtir (Ġbn Hurdazbih s.103104). Bu iki surun arasındaki boĢluk yaklaĢık elli ziradır ve burada bir de hendek
bulunmaktadır (Ġdrisi s. 801, Yakut el Hamavi c.IV, s. 347, Makdisi (s.375).Kara
surlarının bu kadar karmaĢık olmasının nedeni, saldırıların en fazla buradan gelmiĢ
olmasıdır. Bu yüzden Ġstanbullular için buranın savunması daha önemliydi
Surların En Görkemli Kapısı: Altın Kapı
Ġstanbul sur kapılarının sayısı hakkında birçok kaynakta farklı görüĢler
bulunmaktadır. Bu sayıların çoğu birbirinden farklıdır. Bunun da nedeni, surların var
olduğu günden beri sürekli bazı kapıların iptal edilip, yerlerine yenilerinin açılmıĢ
olmasıdır. Konstantinopolis‟in baĢkent olduğu günden, Osmanlıların fethine kadar
1

Türkçe‟deki arĢın, Arapça‟sı zirâ„dır. Bir kolun dirseğinden orta parmak ucuna kadar uzunluk
ölçüsü. zirâ isim ve uzunlukları, zaman ve mekâna göre çeĢitlilik göstermektedir. Günümüzde
metrik sistemde karĢılığını tam olarak söylemek zordur, fakat ortalama 60-70 cm arasındadır.
Ayrıntılı bilgi için bknz. https://islamansiklopedisi.org.tr/arsin
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Ġstanbul‟un kapıları geceleri kapatılmıĢ, gündüzleri açılmıĢtır. Surlarda kapılar ikiye
ayrılıyordu: halkın girip çıktığı kapılar ve kuĢatma sırasında askerlerin sura yayılmak
için kullandığı askeri kapılar. Birinciler, barıĢ zamanında halkın girip çıktığı Ģehir
kapılarıydı; ikinciler dıĢarı geçit vermeyen, kuĢatma sırasında askerlerin sura yayılmak
için kullandığı kapılardı. Bugün çok harap durumdaki Marmara surlarındaki kapıların
çoğu ya mevcut değildir, ya da örülmüĢtür. Günümüzde kara surlarının toplam 11
kapısı vardır. Bu kapılardan bazıları Bizans döneminden kalmayken bazılarını Osmanlı
açmıĢtır.
Ġstanbul surlarında bulunan kapılar içerisinde en görkemlisi Altın Kapı‟dır.
Edirne yönünden gelen ana cadde bu kapıdan geçer ve Mese adıyla Ģehrin içinden
Ayasofya ve kraliyet sarayına uzanırdı. Günümüzde mezarlık içinde otların arasında
kalmıĢtır. Tamamen Marmara Adası mermeriyle kaplı, iki kuleli, üç geçiĢli olan bu kapı
Ġstanbul surlarının en gösteriĢli kapısıdır. Bizans‟ta zafer kazanan imparator ve
komutanlar Ģehre bu kapıdan girerlerdi. Altın Kapı olarak adlandırılmasının nedeni
kapının kanatlarının Bizans döneminde gerçekten de altın yaldızlarla bezeli
olmasındandır. Ġbn Hurdazbih Al Masalik ve Memalik isimli eserinde Ġstanbul‟un
çevreleyen surlarda kapı sayısının çok olduğu bölümün surların güneyinde ve
sayılarının da yüz civarında olduğunu belirtmiĢtir. Bu kapılar içerisinde en önemlisi
“Altın Kapı‟dır” (Ġbn Hurdazbih s.103-104). Aslında demirden yapılmıĢtır fakat altın
bezemeli olduğu için bu ismi almıĢtır (Ġdrisi s. 801; El Hımyeri s. 503). Ġdrisi ise surlarda
bulunan Altın Kapı için “Yeryüzünde bu güzellikte başka bir kapı yoktur” ifadesini
kullanmaktadır (Ġdrisi s. 801). ġehrin etrafı kalın surlarla çevrilidir ve 21 zira
kalınlığındaki bu surlarda Ģehre giriĢ ve çıkıĢı sağlayan 100 civarında kapısı
bulunmaktadır (Yakut el Hamavi c. IV, s. 347).
Ayasofya
Ayasofya Doğu Roma Ġmparatorluğu boyunca hükümdarların taç giydiği,
baĢkentin en büyük kilisesi olarak katedral iĢlevi görmüĢtür. Ayasofya, Bizans dönemi
boyunca dikkat çekici bir merkez yapı olmasının yanı sıra pek çok tarihi olayın da
yaĢandığı bir yer olma özelliğindedir. Ayasofya‟nın mermer kaplı duvarları dıĢında
kalan yüzeyler birbirinden güzel mozaiklerle süslenmiĢtir. Mozaiklerde altın, gümüĢ,
cam, piĢmiĢ toprak ve renkli taĢlardan oluĢan çeĢitli malzemeler kullanılmıĢtır. Doğu
Roma Döneminde Ayasofya Ġmparatorluk Kilisesi olduğu için Ġmparatorların taç giyme
törenlerinin yapıldığı binaydı. Bu yer Ayasofya‟daki ana mekânın sağında yer alan,
renkli taĢlardan yuvarlak ve geçmeli desenli yer döĢemesinin bulunduğu mekân Doğu
Roma Ġmparatorlarının taç giydiği bölümdür.
Bizans döneminde Ayasofya, “kutsal emanetlerin” saklandığı, Doğu Roma
Ġmparatorluğu imparatorlarının taç giydiği, Bizans Ġmparatorluğu‟nun ana kilisesi ve
baĢkentin en büyük kilisesi olarak iĢlevi vardı. Ġslam coğrafyacı ve seyyahların
incelediği ve hakkında bilgiler verdiği kilise Ġmparator Justinianos tarafından 537 yılında
törenle ibadete açılmıĢ olanıdır. Ġncelenen eserlerden anlaĢıldığına göre Müslüman
seyyah ve coğrafyacılar yapının hem mimari, hem de beĢeri özelliklerini ayrıntılı bir
Ģekilde ele almıĢlardır. Arapça coğrafya kitapları ve seyahatnamelerde Ayasofya için
“İmparator’un Kilisesi, İmparatorun Muazzam Kilisesi, Büyük Kilise ve Ayasofya
Kilisesi” gibi tanımlamalar kullanılmıĢtır. Ayasofya aslında bir komplekstir. Ayasofya
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Kilisesi ile imparatorun sarayı arasında doğrudan bağlantı bulunmaktadır ve meydanın
hemen yanında Senato Binası vardır. Ayrıca Ayasofya Kilisesi‟nden din adamlarının
sarayına bağlantısı vardır. Kilise‟nin güney ucunda Hipodrom baĢlamaktadır. Ġbn
Batuta‟nın anlattıklarından anlaĢıldığına göre Ayasofya etrafı surlarla çevrili Ģehir
gibidir. Kendine ait bir su kanalı, Attarlar ÇarĢısı ve Yargıçlar-Katipler ÇarĢısı
bulunmaktadır. Ayasofya günün her saatinde oldukça kalabalıktır. Burası gün içerisinde
dua veya ibadet etmeye gelen insanlarla dolup taĢmaktadır. Ayasofya, hem sıradan
vatandaĢların hem de devlet erkânından kiĢilerin buluĢma noktasıdır. Ġbn Rusta
Ayasofya‟nın konumunu ve özelliklerini Ģu ifadeleri anlatmaktadır:
“İmparatorun sarayı ve Büyük Kilise şehrin tam merkezinde Bezerun (Hipodrom) adı
verilen geniş bir meydanda yer almaktadır. Önemli günlerde insanlar ve patrikler bu
meydanda toplanırlar ve imparator da sarayından teşrif eder. Bu meydanda Heykeller
Sarayı adı verilen bir bina bulunmaktadır. Burada bronzdan yapılmış at, insan, canavar,
aslan ve benzeri varlıklara ait heykeller mevcuttur. Bu meydanın batısına doğru
ilerlediğimizde Altın Kapı’ya ulaşılmaktadır (Ġbn Rusta, s. 130).”
Ayasofya ihtiĢamıyla dönemin Ġstanbul‟unda en dikkat binasıdır. Kilisenin kapıları,
tavan ve duvarları altın, gümüĢ, yakut ve incilerle süslüdür. Kilisede Ġmparatorun
ayinlere katıldığı loca ise ayrıca özenlidir, inci ve yakutlarla süslüdür. Aynı zamanda
locanın sütunları da yakut ve incilerle süslenmiĢtir. Ayrıca sunak kapısının giriĢinde
oyma ve kabartmalarla süslü dört adet tek parça mermerden sütun vardır. Ayasofya‟nın
kapıları ve mozaikleri binanın en ilgi çekici bölümleridir. Bu kapılar ve Ayasofya‟nın
içindeki mozaiklerinin güzelliğini anlatmak için kelimeler yetersiz kalmaktadır (Ebi
Ubeyd El Bekri s. 474; Ġbn Rusta s. 123, Makdisi s.375 ve Ġdrisi s. 801). Bu güzellikleri
ayrıntılı bir Ģekilde anlatanlardan biri de Kazvini‟dir (s.604). Eserinde Ayasofya‟yı Ģu
Ģekilde tasvir etmiĢtir;
“Büyük Kilise sarayın çok yakınında yer almaktadır. Bu kilisenin kubbesi altın
süslemelidir ve on tane kapısının altısı altından dördü de gümüştendir. Kilisede
imparatorun ibadet etmesi için ayrılan bölüm de dörde dört zira büyüklüğünde gümüş
ve yakutlarla süslenmiştir. Keşişlere ayrılan bölüm ise öd ağacından parçalarla kaplıdır.
Kilisenin bütün duvarları ve tavanları altın ve gümüşlerle kaplıdır. Kilisenin içinde 12
adet sütun vardır Bu sütunların her birinin üzerinde de insan, melek, at, tavus, fil ve
deve gibi heykeller bulunmaktadır. (Kazvini s.604).”

Kilise, Ġmparatorluk sarayı, hipodrom ile bir bütün oluĢturmaktadır. Ayasofya‟nın
hemen yanında bulunan avlusu, bahçesi, patrik odaları ve manastırları ile birlikte ele
alınmıĢtır. Kilise, Ġstanbul‟un merkezindeki Hipodram‟da yer almaktadır. Bizans
döneminde törenlerde Hipodrom ve Ayasofya iç içe geçmiĢtir. Günümüzde
Sultanahmet Meydanı, Osmanlılar zamanında ise “At Meydanı”, Roma ve Bizanslılar
zamanında “Hipodrom” adı verilen bu meydan Arapça eserlerde telaffuz farkından
dolayı Bezerun veya Bederun olarak geçmektedir. Bu meydan üç imparatorluk
döneminde de Ģehir merkezi olarak görülmüĢ ve en görkemli eserler bu bölgeye inĢa
edilmiĢtir. Meydan günümüzde Ġstanbul`un en önemli turistik merkezidir. Bizans
döneminde bugünkü Sultanahmet Camii'nin hemen önünde yer alan Hipodrom'da,
tekerlekli araba yarıĢları yapılıyordu. Arabalar, DikilitaĢ, Yılanlı Sütun ve Milyonbar
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anıtlarının yer aldığı, “Spina” olarak adlandırılan bu alanın etrafında dönüyordu. ÇeĢitli
eğlenceler, taç giyme törenleri ve zafer alayları gibi birçok önemli etkinliklerin de
yapıldığı meydan, Ģehrin o dönemdeki en merkezi bölgesiydi. GeniĢliği 117, uzunluğu
ise 480 metre olan Hipodrom, 100 bin kiĢilik bir kapasiteye sahipti. Birçok eserin
sergilendiği duvarlarda, at heykelleri dikkat çekiyordu. Roma Ġmparatorluğu ve
sonradan Bizans Ġmparatorluğu devrinde hipodrom Ģehrin toplantı, eğlence, heyecan
ve spor merkezi olarak önemini sürdürmüĢtür. Araba yarıĢları yanında, müzisyen
toplulukları, dansözler, akrobatlar, vahĢi hayvanlarla kavga gösterileri, toplantılar
yapılırdı. Dev ölçüde bir U harfi Ģeklinde olan hipodromun doğu uzun tarafında, balkon
Ģeklinde imparator locası yer almaktaydı. Bu meydanda safirden yapılma at, insan ve
vahĢi hayvanların heykelleri vardır.
Ġbn Rusta, eserinde, Hipodrom‟la ilgili ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bu
meydanda günümüze kadar herhangi bir kalıntısı ulaĢamamıĢ olan ve Hipodroma
açılan Bezerun Kapısı vardır. Bu kapı ise Hipodrom‟a bir dehlizle uzanmaktadır.
Seyyaha göre bu meydan ve meydana açılan Bezerun Kapısı Ġstanbul‟daki en önemli
meydan ve kapıdır. Meydana açılan ve uzun bir dehlizden oluĢan Bezerun (Hipodrom)
Kapısı yüz adım uzunluğunda ve elli adım geniĢliğindedir. Tören zamanlarında bu
dehlizin duvarları renkli atlas kumaĢlarla süslenmiĢtir ve dehlizde zenci askerler nöbet
tutmaktadır2. Bu dehlizin sonunda biri Müslümanların, diğeri Tarsusluların, biri genel
suçlular ve sonuncusu da Ģartlıların hapsedildiği dört adet hapishane bulunmaktadır.
Bezerun Kapısı‟ndan baĢka yine bir dehlize açılan Deniz Kapısı bulunmaktadır. Bu
dehliz 300 adım uzunluğunda 50 adım geniĢliğindedir. Bu dehliz kırmızı tuğlalardan
inĢa edilmiĢtir. Dehliz Ġmparatorluk Kilisesi‟ne (Ayasofya‟ya) kadar uzanmaktadır.
Ayasofya‟nın ana ibadet mekânı, iki tarafında dört büyük paye oluĢmaktadır. Bu
payelerin her birinin boyu ve uzunluğu yüzer adımdır. Kilisenin doğusunda yer alan
payede ise tek parça mermerden oyulmuĢ boyu dört, geniĢliği de on zira olan büyük
vaftiz taĢı bulunmaktadır. Ana ibadet mekânını örten kubbe kilisenin en büyük
kubbesidir ve gümüĢtendir. Bu kubbeyi uzunluğu dört zira olan on iki sütun
taĢımaktadır. Bunların her birinin üzerinde birer figür bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde
Ģahin, ikincisinde koç, üçüncüsünde boğa, dördüncüsünde horoz, beĢincisinde aslan,
altıncısında diĢi aslan, yedincisinde kurt, sekizincide keklik, dokuzuncu tavus,
onuncusunda at, on birincisinde fil, on ikincisinde melek heykeli vardır (Ġbn Rusta s.
123).
Ayasofya ve Bayram Kutlaması
Bizans dünyasının sahip olduğu en büyük kilise olan Ayasofya, patrik ve
imparatorun da yer aldığı pek çok törene ev sahipliği yapmaktaydı. Ayasofya‟nın avlusu
ve Hipodrom diğer törenlerde olduğu gibi bayram kutlamalarında ayrıca öne
çıkmaktadır. Ġmparatorun hem gücünü hem de konumunun onurunu arttırmak amacıyla
çok zengin ve görkemli kutlama törenleri düzenlenirdi. Böyle bir törende herkes en
güzel elbisesini ve resmi kıyafetini giyerdi. Doğu ile batı kültürünün bir karıĢımı olan
Bizans bu kutlamalarda ihtiĢamını ve gücünü sergilemekteydi. 10. yüzyılda kitabını
yazmıĢ olan Ġbn Rusta Ġmparator VII. Konstantinos Porphyrogennetos (913-959)
2

Eserde Sudanlı askerler diye geçmektedir.
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döneminde burada gerçekleĢtirilen törenleri tüm ayrıntılarıyla anlatmıĢtır. Yapı ayrıca
Patrikhane‟yle komĢu olduğu için büyük dini toplantıların güneydeki galeride
yapılmaktadır. Ġbn Rusta‟nın ziyareti günümüzde de dünya Hıristiyanlarının kutladığı
Çiçek Bayramı3 (Palm Sunday) ve Paskalya Bayramı‟na denk gelmiĢtir. Bu bayram
töreni hem Ayasofya‟da hem de Hipodrom‟da kutlanmıĢ, imparator kutlamalara ve
ayine katılmıĢtır.
Çiçek Bayramı ġarabı
Kilisenin batı tarafında günümüze kadar ulaĢmayan bir avlu bulunmaktadır. Bu
avlu sütunlu revaklara sahiptir ve bunun ortasında ise bir Ģadırvan vardır. Avlunun
ortasında bulunan bu Ģadırvan Paskalya zamanı farklı Ģekilde hazırlanmaktadır. Bu
hazırlıklar Çiçek Bayramı‟ndan itibaren baĢlamaktadır. BaĢka zamanlarda sarnıçtan
sütunların üzerine sular akmakta iken bayram öncesi içindeki suların yerine insanlara
dağıtılmak üzere özel bir Ģarapla doldurulmaktadır. Ayasofya‟nın avlusunda bulunan
sarnıcın içine yaklaĢık bin küp beyaz Ģarap, bin küp beyaz bal katıp karıĢtırılmakta ve
bunun üzerine de tat vermek amacıyla da biraz tarçın, biraz karanfil ve biraz da lavanta
eklenmektedir. Bu hazırlanan karıĢım Ģadırvanın çeĢmelerinden akmakta ve orada
bayram töreni için hazır bulunan herkese dağıtılmaktadır (Ġbn Rusta s. 125)
Bu karıĢımın tarifine Ibn Rusta‟dan yaklaĢık iki yüzyıl sonra yaĢamıĢ bulunan
Kazvini‟nin de eserinde rastlanmaktadır. Fakat tarif biraz daha farklı bir Ģekildedir.
Çiçek Bayramı4 geldiğinde bu Ģadırvanın içine bir küp zeytinyağı, bir küp Ģarap ve bir
küp de bal dökülmektedir. Bunlara ilaveten de bir küp su, bir küp sirke, bir küp gül suyu
katılmaktadır. Bu içeceğin tadını artırmak için de karanfil ve misk eklenmektedir. Bunun
üzerine de tekrar saf su eklenmektedir. ġadırvan tamamen dolduğunda da bu
hazırlanan bu içecek bahsi geçen heykellerin ağızlarından akmakta, orada bayram
töreni için bulunan baĢta imparator, maiyeti ve hazır bulunanlar bu içecekten
içmektedirler (Kazvini s. 605)
Paskalya olduğunda Hipodrom Meydanı‟nda uzunluğu yüz, geniĢliği de elli zira
olan dört yemek masası hazırlanmaktadır. Bunlardan biri kayın ağacından, biri
fildiĢinden, biri gümüĢten ve biri de altındandır. Altından yemek masası meydanın tam
ortasında yer almaktadır. Bayram kutlamaları baĢlayınca imparator kiliseden çıkıp tam
ortada bulunan altından yemek masasında yerini almaktadır. Bu yemeklerle dolu
masalar yakut ve incilerle süslüdür. Masalardan ilki Davut oğlu Süleyman‟ın, diğeri de
Hz. Davut‟un; üçüncüsü Karun‟un; dördüncüsü de Ġmparator Konstantin‟in adına
hazırlanmıĢtır. Bu sofrada sıcak soğuk her türlü yiyecek bulunmaktadır. Ġmparator
meydana girdiğinde bir tellal “Ġmparator hazretleri” diye bağırınca herkes imparatoru
övgü dolu sözlerle yüceltmeye baĢlamaktadır. Yemekler büyük altın ve gümüĢ
tabaklarda yenmektedir.
Ġmparator’un Saraydan Aya Sofya’ya GeçiĢi

3

Palm Sunday: Ortodokslar tarafından çiçek bayramı adı ile kutlanan ve Paskalya‟dan 1 hafta
öncesine denk gelen gün. Ġsa'nın Kudüs'e giriĢinin dört Ġncil‟de geçen anma günü. Bknz. Mark
11:1–11, Matthew 21:1–11, Luke 19:28–44, and John 12:12–19.
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Ġmparatorun sarayından Aya Sofya‟ya kadar olan yürüyeceği yol halılarla
kaplanmakta ve halıya güzel kokulu bitkiler serpilmektedir. Saraydan uzanan bu yol
"Augustaion" meydanından baĢlayıp Altınkapı'ya kadar devam eden protokol yoludur.
Bu yol Saray'ın ana giriĢidir ve Ayasofya'nın güneyinde yer almaktaydı. Burada Ģehrin
ana caddesi Mese Caddesi baĢlamaktaydı. Alanın doğusunda önce Senato Binası
olarak sonra üniversite olarak hizmet gören Magnaura bulunuyordu. Ġmparatorun
geçeceği yolun kenarlarına da renkli atlas (veya ipek) kumaĢlar asılmaktadır.
Hipodromda Ġmparatorun önünden geçen ilk grup kırmızı ipek kıyafetleri ve omuzlarına
kadar uzanan uzun saçlarıyla on binlerce soylulardır. Bunların üzerlerinde herhangi bir
cüppe yoktur. Bunların ardından beyaz atlas (veya ipek) kıyafetler giymiĢ binlerce genç
erkek; ardından yeĢil atlas (veya ipek) kıyafetler giymiĢ bulunan erkek çocuklar;
ardından mavi renkli kıyafetleriyle ellerinde altın renkli baltalar taĢıyan hizmetkârlar;
bunların peĢinden beyaz renkli kıyafetleriyle ellerinde altın haçlar taĢıyan sayıları beĢ
bin hadım oğlanlar; bunların ardından ellerinde altından mızrakları ve kalkanları ile on
binlerce Türkler ve Hazarlar gelmektedir. Bunlardan sonra da yüzlerce patrik
imparatorun locasının önünden geçip imparatoru selamlamaktadır. Bu patriklerin
büyüklerinin kıyafetleri renkli ipektendir ve ellerinde altından buhurdanlıklar vardır.
Bunları da kıyafetleri altından olan ve ellerinde de altından asalar taĢıyan patriklerin
baĢı olan on iki patrik izlemektedir. Daha sonra içinde imparatorun ayinlerde giydiği
altın cüppenin olduğu altın sandığı taĢıyan kıyafetleri incilerle süslü 100 erkek çocuk
takip etmektedir. Daha sonra insanları “susun” diye susturan bir adam gelmektedir. Bu
adam geldiğinde insanlar susmaktadır. Bu adamın ardından elinde inci ve yakutlarla
süslü altın bir leğen ve ibrik olan bir adam gelmektedir. Bunlardan sonra üzerinde
kıyafetiyle imparator gelmektedir. Bu kıyafet mücevherlerle süslü olup ibriĢimden
dokunmuĢtur. Ġmparatorun baĢında da biri kırmızı diğer siyah olan değerli taĢları olan
bir taç vardır. Ġmparatorun hemen arkasından da vezir gelmektedir. Ġmparatorun elinde
de içi toprakla dolu bir kupa bulunmaktadır. Ġmparatorun yakınında adamın biri de iki
adımda bir durup Rumca “ölümü hatırlayın” diye bağırıyordu. Bu sözü söyleyince
imparator da kupanın kapağını kaldırıp, içindeki toprağa bakıp gözyaĢı dökmektedir. Bu
durum kilisenin kapısına gelinceye kadar aynı Ģekilde devam etmektedir. Bu sırada
elinde altın ibrik ve leğen taĢıyan adam imparatora yanına gelerek Ġmparatorun ellerine
ibrikten akan suyla elini yıkar, ellerini yıkarken de “ben bütün insanların kanından
masumum, Allah onların kanından dolayı beni sorumlu tutmayacaktır” sözlerini
söylemektedir. Ardından imparator Müslüman esirlerin kiliseye getirilmelerini emreder.
Esirlere kiliseyi, imparatorun ihtiĢamını ve töreni izletirler. Esirler de üç defa “Allah
Ġmparatora uzun ömür versin” diye bağırır. Bu törenin ardından da imparator kiliseden
ayrılıp sarayına gider.
Kalabalık bir grupla Ġstanbul‟ a gelen Ġbn Battuta burada kendi ifadesiyle bir ay
altı gün kalmıĢtır. Ayasofya Kilisesi‟nin içini gezememiĢ, sadece dıĢardan görmüĢ ve
incelemelerde bulunarak kiliseyle ilgili bilgiler aktarmıĢtır. Ġstanbullular kiliseye kendi
aralarında Ayasofya demektedir. Bu binayı Süleyman‟ın teyzesinin oğlu Barhaya'nın
oğlu Asaf'ın5 yaptırdığı söylentisi vardır. Hristiyanlık âleminin en büyük kilisesi olup,
etrafında çepeçevre surlar bulunmaktadır. Bu suretle bina küçük bir Ģehri andırır.
Kilisenin on üç kapısı bulunmaktadır. Kilisenin bir mil kadar geniĢliğinde bir avlusu ve
5

Baranchias „ın oğlu Asaf
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avluya açılan büyük bir kapısı vardır. Buradan avluya girmek isteyenlere kimse mani
olmamaktadır. Avlu mermer kayraklarla6 kaplı büyük bir salonu andırmaktadır. Kilisenin
bahçesinden gelen, yan duvarları bir arĢın yüksekliğinde ve çok güzel bir Ģekilde
iĢlenmiĢ somaki mermerlerle kaplı bir su kanalı bulunmaktadır. Kilisenin bahçe
kapısından avlunun dıĢ kapısına kadar tahtadan yapılmıĢ bir çardak vardır. Bu
çardağın üzerinde gölge veren asma varken, çardağın alt kesimlerinde ise güzel kokulu
yaseminler ve reyhanlar ekiliydi. Kiliseden çıkan su kanalının iki yanında çok
muntazam bir Ģekilde sıralanmıĢ ağaçlar vardır. Ayasofya‟dan dıĢarıya çıkan bu su
kanalı ikiye ayrılmaktadır. Bu kanallardan biri Attarlar ÇarĢısına diğeri de Hâkimler ve
Katipler çarĢısına gitmektedir.
Ayasofya’nın Kapısındaki Büyük Haç
Ġbn Batuta eserinde Ayasofya‟nın içine girmediğini, binayı dıĢarıdan incelediğini
ifade etmiĢtir. Seyyahın kiliseye girememesinin sebebi de kilisenin kapısında yer alan
Büyük Haç‟tır. Ayasofya‟nın kapısında bulunan haçta Hz. Ġsa'nın çarmıha gerildiği
haçtan bir parça olduğuna inanılmaktadır7. Bu haç altınlarla donatılmıĢtır ve yüksekliği
de yaklaĢık 10 ziradır (Ġbn Batuta, s.355). Seyyah bu durumu ve içeriye girememe
sebebini eserinde Ģu cümlelerle açıklamıĢtır:
“Kostantiniye’ye geldiğimde İlk önce, adını önceden duyduğum Büyük Ayasofya
Kilisesi’ni ziyaret etmek istedim… Dışarıdan bakıldığında, bina oldukça güzeldi.
Oldukça süslü mimarisi vardı, aynı zamanda yapının kubbesi de çok şaşırtıcıydı.
Binanın etrafındaki güzel arazisini gezdim ama içeri giremedim, girmeden önce
çarmıhın önünde saygıyla diz çökmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. Tabii ki
Müslüman olduğum için, bu hareketi üstlenmeyi reddettim ve böyle olunca da kilisenin
içine girmedim. Nasıl ki, camilerde uyulması gereken kurallar varsa kiliselerin de
uyulması gereken kuralları vardır. Bu yüzden ben de çok üstelemeden binayı dışarıdan
inceledim. Dışarıdan bakıldığında iç mekânın mutlaka çok güzel olduğu anlaşılıyordu.”.
Ayasofya‟nın kapısında bulunan Büyük Haç‟la ilgili olarak Mesudi eserinde Ġbn
Batuta‟dan biraz daha ayrıntılı bilgilere yer vemiĢtir. Mesudi Büyük Haç‟ın
Konstantiniye‟ye getiriliĢini Hıristiyanlığı resmen kabul eden Ġmparator Konstantin‟in
annesi Helena'ya kutsal emanetlerini koyması için imparatorluk hazinesine sınırsız giriĢ
hakkı verdiğini ve 325 yılında, Kudüs'e bir seyahat yapması için oğlu tarafından
görevlendirildiğini aktarmaktadır. YaĢlılığında Filistin‟e giderek hacı olan Helena,
Kutsal Topraklarda kiliseler yaptırmıĢtır. Ġsa‟nın haçtan indirildikten sonra içine
konulduğu yerin üzerine Kutsal Kabir Kilisesi‟ni yaptırmıĢtır Azize Helena‟nın Ġsa‟nın
“Ġsa‟nın gerildiği gerçek Haç‟ı Kudüs‟teki Afrodit tapınağının mahzeninde bulmuĢtur.
(Mesudi c.2 s.240)
6

Yapı tasarımında faydalanan en Ģık doğal taĢlardan bir tanesi de kayrak taĢı. Kayrak taĢı,
doğal taĢlar sınıfı içerisinde dayanıklılık ve görselliği ile benzerlerinden ayrılan bir taĢ türüdür.
7
Ayasofya, en kötü günlerini Ģehrin 1204 yılında Latinler tarafından istila edildiği dönemde
yaĢamıĢtır. Bir mabede layık görülmeyecek çirkinliklere maruz kaldı. Yağmalandı, tahrip edildi,
değerli eĢyaları ve kutsal hazineleri çalınıp Avrupa kiliselerine götürüldü. Hz. Ġsa‟nın gerildiği
Haç ve çarmıha gerilmesinde kullanıldığı söylenen kutsal çivilerden biri ile peygamberin baĢına
takılan dikenli taç, altın ve gümüĢ haçlar ile çakılan üç çivi bu saldırılarda kaybolmuĢtur
(https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1542216-ayasofyayi-acmayin-diyenlermihrapta-dansoz-oynatmislardi).
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Avlusunun kapısının önünde üstü tahta bir kubbeyle kaplı olan bir yer vardır. Bu
bölüm patrikhane mensuplarının dini toplantılar için kullandıkları, önemli kararları
aldıkları ve aynı zamanda Ayasofya'nın Ġmparatorluk kilisesi olması sebebiyle, devletin
din iĢleri ile ilgili kararlarının da alındığı bir mekândır. Ayrıca burada bu kapının
bekçilerinin oturması için de sıralar bulunmaktadır. Kilisenin kapısının üzerindeki
binada kiliseyi süpürmek, kandilleri yakmak ve kapıları kapatmak gibi görevleri bulunan
hizmetkârlar vardır. ĠĢte bu görevliler kilisenin kapısında yer alan Büyük Haç‟a secde
etmeden kimsenin girmesine de izin vermemektedir.
Müslüman seyyah ve coğrafyacıların eserlerinde yer alan Ayasofya‟nın kapıları
da ayrıca güzeldir. Ġbn Batuta‟ya Bu kapılar özel altın ve gümüĢ iĢlemelidir. Kapı kolları
saf altındandır.
Ġbn Batuta Ġstanbul‟u gezerken ona rehberlik etmesi için imparatorluktan biri
görevlendirilmiĢtir. Seyyaha rehberlik eden kiĢinin anlatımına göre Ayasofya‟da
havarilerin soyundan geldiğine inanılan bin civarında rahip ve keĢiĢ bulunmaktadır.
Ayrıca kilisenin giriĢinde rahibeler için de ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Burada bulunan
rahibelerin sayısı yine bin civarındadır.
Konstantiniye’deki Ġstanbul ve Bizans Manastırları ve KeĢiĢ Ġmparator
Günümüzde Ġstanbul isminin kökeniyle ilgili çok sayıda bilgi ve rivayetler
bulunmaktadır. Bunlardan biri Bizans Ġmparatorluğu zamanında baĢkente doğru gelen
seyyahlara yön göstermek amacıyla yollara konulan tabelalarda bulunan "Stanbulin"
(Yunanca‟da "Ģehre, Ģehre doğru" anlamında) kelimesinin dindar Türkler tarafında bir
kelime oyunuyla Ġslambol'a (Müslümanların çok olduğu yer) çevrildiğidir. Osmanlı
Ġmparatorluğunun yıkılıĢına kadar zaman zaman Ġslambol zaman zaman da
Konstantiniye isimleri kullanılmıĢtır (Kartallıoğlu, 2016; Stachowski and Woodhouse,
2017). Fakat buraya gelen Arap seyyah ve coğrafyacılarının eserlerine bakıldığında
“Konstantiniye‟de Ġstanbul adı verilen bir semtten bahsedildiği görülmektedir. Ġbn
Batuta, Mesudi ve Ġbn‟ül Esir‟in eserlerinde açık ve anlaĢılır bir Ģekilde “Ġstanbul”
kelimesi kullanılmaktadır. Fakat buradaki Ġstanbul, günümüz Ġstanbul‟unu
kapsamamaktadır. Eserlerde Konstantiniye‟yi doğudan sınırlayan Haliç‟in karĢı
tarafındaki semti iĢaret etmektedirler (Ġbn Batuta s. 359)
Bizans döneminde kiliseleri kadar Ġstanbul‟da manastırlarının çokluğuyla
bilinmektedir. Ġstanbul‟un etrafı manastırlarla çevrilidir. ġehrin hemen kapısının yanında
500 rahibin bulunduğu Satran Manastır‟ı; Ģehirden bir fersah kuzeyinde 1000 rahibin
yaĢadığı Muvnes Manastırı; Ģehrin dört fersah doğusunda da dört ayrı manastır vardır
ve bunlarda da on iki bin rahip bulunmaktadır. Ġlki Mu‟nes, diğeri Fesader (veya
Mesader), üçüncüsü Kukyay, dördüncüsü de Meryem Manastırı‟dır. ġehrin batısında
ise iki ayrı manastır mevcuttur, bunlarda da 6000 rahip bulunmaktadır (Ġbn Rusta s.
130).
Ġstanbul‟da kaldığı bir aylık zaman diliminde Ġstanbul‟la ilgili çok fazla bilgiler
veren Ġbn Batuta o dönemin Ġstanbul‟undaki kilise ve manastırları gezmiĢ ve onlarla ilgili
bilgiler aktarmıĢtır.
Eserinde manastırla ilgili bilgiler verirken manastırı
Müslümanlardaki tekkeye benzetmiĢtir. O dönem Ġstanbul‟u “kiliseler ve manastırlar
şehridir” ve Ġstanbul‟da “sayısının bilinemeyeceği kadar çok manastır” bulunmaktadır
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(Ġbn Batuta, s. 360). Bu manastırlardan bazıları çok eskidir, hatta bu manastırlardan biri
Galata‟nın karĢısında Ġstanbul dıĢında yer alan manastırdır ve bu Ġmparator
Konstantin‟in babası Circis8 tarafından inĢa edilmiĢtir. Bundan baĢka iki tane
Ayasofya‟nın hemen sağ tarafında iki tane manastır bulunmaktadır. Bunlar bir bahçenin
içerisinde yer almaktadır ve bir kanal bunların arasından geçmektedir. Manastırlardan
biri kadın, diğeri de erkekler içindir9. Ayasofya‟nın hemen sol yanında yine bu Ģekilde
baĢka bir manastır yer almaktadır. Fakat bu manastır Ģehir içinde kalmıĢtır ve normalde
Ģehir dıĢında olan manastırlardan farklı Ģekilde evlerle içi içe girmiĢtir.
Ġbn Batuta‟nın eserinden anlaĢıldığına göre Bizans döneminde manastırlar
sadece rahip veya keĢiĢlerin inzivaya çekilerek ibadet ettiği ortamlar değildir. Bu
manastırların vakıfları bulunmaktadır ve bu vakıfların gelirleriyle kimsesiz veya yardıma
muhtaç kiĢilerin bakımı yapılmaktadır10. Bu durumu eserinde Ģu Ģekilde açıklamaktadır:
“Bu manastırlardan birinde körler kalırken, diğerinde de bakıma muhtaç yaşı altmışı
geçmiş veya altmış civarında olan yaşlılar kalmaktadır. Bunların yiyeceği ve giyeceği
vakıftan karşılanmaktadır (İbn Batuta s. 360).”
Konstantiniye‟deki hemen hemen bütün manastırların hemen giriĢinde manastırı
inĢa ettiren kralın ibadet etmesi için küçük bir konak bulunmaktadır. Genelde de bu
manastırların bakımını yaĢı altmıĢ veya yetmiĢi geçmiĢ ve kendini ibadete vermiĢ olan
imparatorlar karĢılamaktadır. Böylece keĢiĢ kıyafetini giyip ölene kadar dünyadan elini
eteğini çekerek kendini ibadete verebilmektedir. Bu binalar mermer ve mozaiklerle
yapılmıĢtır ki bu Ģekilde inĢa edilmiĢ bina bu Ģehirde çok fazla bulunmaktadır.
Ġbn Batuta, yanından bir akarsuyun geçtiği ve Ayasofya‟ya yakın bir yerde
bulunan ismini vermediği bir manastıra girmiĢ ve içinde incelemelerde bulunmuĢtur. Bu
manastırda beĢ bin civarında keĢiĢ kalmaktadır hepsi kaba kumaĢtan dikilmiĢ
kıyafetlerini giymiĢ ve saçlarını tıraĢ etmiĢlerdi. Manastırı ziyaret ettiğinde keĢiĢlerin
ibadetiyle ilgili bilgiler de vermiĢtir. KeĢiĢlerin hepsi de huĢu içinde ibadet etmektedir ve
bu durum yüzlerine yansımıĢtır. Dua sırasında genç keĢiĢlerden biri minbere çıkıp çok
kısık bir sesle Ġncil‟den bazı ayetler okumaktadır, bu gencin etrafında da keĢiĢleriyle
beraber sekiz genç kız bulunmaktadır. Burada ibadet eden kızlar Ġmparatorun kızlarıdır.
Bu manastırdan baĢka bahçelerin arasında yer alan bir kiliseye gitmiĢtir ve yine
incelemelerde bulunmuĢtur. Burada beĢ yüz veya daha fazla sayıda keĢiĢ
bulunmaktadır. Buradakiler de bir önceki kilisedeki gibi minberde topluca Ġncil okuyup
dualar etmektedir. Fakat buradaki gençler diğer kilisedekinden farklı olarak vezirlerin ve
diğer yöneticilerin çocuklarıdır.
8

II. Andronikos Paleologos 1259 – 1332. Bizans Ġmparatoru: 1282–1328 arasında. II.
Andronikos, VIII. Mihail ve Theodora Palaiologina'in en büyük yaĢayan oğlu olma ihtimali
yüksektir. Ġbn Batuta eserinde bu imparator için George (Circis) ismini kullanır. BKNZ. Ġbn
Batuta‟nın Ġngilizcesi s. 82-83
9
Ġlk olarak 4. yüzyılda Ġmparator Konstantinos‟un annesi Helena‟nın yaptırdığı ardından Patrik
Nektorios, Markianos, I. 34 Basileios onarımlar ve eklemeler yapartırdığı ve Latin iĢgalinden
sonra tamamen harap olan manastır VIII. Mikhael Palaiologos‟un döneminde büyük bir
erkeklere ait bir manastır olarak onarılır (Janin, 1969, 20-22; Kidonopoulos, 1994, 5)
10
II. Athanasios döneminde kurulan manastırlar fakirlere ve ihtiyacı olanlara yemek dağıtılan
mutfaklar Konstantinopolis‟dekilere yardım etme amaçlıdır. Varlığını Patrikhane kayıtlarında da
görülen mutfaklar için Athanasios‟dan odun talep etmektedir (Laurent, 1971, 433; Talbot, 1975,
195).
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Bir Bizans KeĢiĢi: Ġmparator II. Andronikos
Ġbn Batuta manastır ve kiliseleri gezerken manastırın birinde kendini hayretler
içerisinde bırakan biriyle karĢılaĢır. Yerini tam olarak belirtmediği manastırlardan
birinde kaba kumaĢtan yapılmıĢ kıyafeti, baĢında külahı, oldukça uzun beyaz sakalı ve
yüzünde ibadetin izleri bulunan biriyle karĢılaĢmıĢtır. Bu kiĢi önde yürümekte ve
arkasında da kendine bağlı rahipler tek sıra halinde onu izlemektedir. Elinde bir asa,
boynunda da bir tesbih bulunmaktadır. Bu kiĢi Ġbn Batuta‟ya doğru gelerek seyyahın
yanındaki rehbere Ġbn Batuta‟nın kimliği ile ilgili sorular sormuĢtur. Rehber de Ġbn
Batuta‟ya bu rahibin imparatorun babası olduğunu söylediğinde seyyah oldukça
ĢaĢırmıĢtır. Manastırın baĢrahibi olan bu kiĢi ve eserde imparatorun babası olarak
geçen kiĢi aslında III. Andronikos‟un dedesi II. Andronikos‟tur. Ġbn batuta bu olayı
Ģekilde anlatmaktadır;
“İmparatorun kendini dine adamış babası olan George’un11 inşa ettirdiği ve sahil
kenarında bulunan kiliseye gittik. Kiliseye girdiğimde rehberim bana bu rahibin
İmparator’un babası olduğunu söyledi. Biz konuşurlarken rahip yanımıza yaklaşarak
Rumi’ye (rehberine) beni işaret ederek kim olduğunu sordu. Rumi de durumumu ve
dünyayı gezen bir seyyah olduğumu açıklayınca İmparatorun babası olan rahip elini
uzatarak bana Arapça “Kutsal Topraklarda yürümüş ve ayağına kutsal topraklar
değmiş, Kudüs’te ve Kutsal Kabir Kilisesi’nde yürümüş olan Müslüman bir misafiri
selamlıyorum” dedi. Ardından rahip yere kapanıp ellerini önce ayaklarıma sonra da
kendi yüzüne sürdü. Bu harekete çok şaşırdım. Çünkü bu hareketi yapan İmparatorun
babasıydı (İbn Batuta s. 361).”
Ġmparatorun babası Ġbn Batuta‟nın elinden tutmuĢ, onunla sohbet etmiĢtir. Ġbn
Batuta‟ya Kudüs‟le ve Kudüs‟teki Hıristiyanların durumuyla ilgili sorular sormuĢtur. Bu
Ģekilde kilisede cemaatin girmesine izin verilmeyen bölümüne kadar girebilmiĢtir.
Beraber içeriyi girdiklerinde içeride bulunan rahip ve keĢiĢleri selamlamıĢ, bunun
üzerine hepsi birden saygıyla ayağa kalkmıĢlardır. Çünkü Ġmparatorun babası onların
önderiydi. Ġbn Batuta, II. Andronikos‟un bu ilgisinden dolayı Ayasofya‟ya girme isteğini
tekrarlamıĢ Büyük Haç‟a secde etmeden girmek istediğini söylemiĢ, fakat II.
Andronikos ise bunun imkânsız olduğunu söylemiĢtir (Ġbn Batuta s.362).
Ġstanbul‟da Tuvanalı Apollon tarafından yapıldığı söylen “Saat Binası” vardır. Bu
binada her biri bir karıĢ büyüklüğünde on iki penceresi bulunmaktadır. Bu pencerelerin
her biri günün saatini göstermektedir. Pencereler günün saatine uygun olarak
açılmakta ve saat değiĢtiğinde küçük pencere kapanarak diğeri açılmaktadır. Bu durum
gün boyu bu Ģekilde devam etmektedir. (Ġbn Batuta s.362).
Sonuç
Orta Çağ‟da bilimsel çalıĢmalarda önde olan Ġslam dünyasında, coğrafya
alanında da oldukça önemli eserler ortaya konmuĢtur. Antik dönem eserlerini önce
11

II. Andronikos ve III. Andronikos arasındaki iç savaĢın etkilerinden dolayı ve IX. Mikhael‟in
erken bir yaĢta tahta geçmeden ölmesi üzerine onun oğlu olan III. Andronikos tahtta hak iddia
edecektir ve Bizans tarihindeki en Ģiddetli iç savaĢlardan birini baĢlatacaktır. Bu karıĢıklık
ekonomik ve siyasi olarak oldukça zayıflayan Bizans Ġmparatorluğu‟nun halini içinden çıkılmaz
bir noktaya geldiği için bu problemlerden ve iç çatıĢmalardan dolayı II. Andronikos kendi
rızasıyla tahtı terk ederek keĢiĢ hayatını seçecektir (Erdoğan, 2009).
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çeviren ardından özgün eserler ortaya koymaya baĢlayan Müslüman bilim adamları
coğrafyada ülkeler ve Ģehirlerle ilgili bilgileri içeren kitaplar yazmıĢlardır. Klasik
dönemde gerek doğa gerekse beĢeri ortama dair geliĢmiĢ, özenli ve ayrıntılı
betimlemeleri içeren ve uzun zaman dilimlerini aĢarak sayısız ülke ve bölgelerin coğrafi
özelliklerini ele alan kitaplar yazılmıĢtır.
Tarihi coğrafya çalıĢmalarında seyahatnameler ve coğrafya kitapları araĢtırmalar
için oldukça zengin bilgi kaynağı sunmaktadır. Önemi tartıĢılamaz olan Ġstanbul tarihi
ve coğrafyası çok çeĢitli kaynaklarla araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmayla günümüzden
yaklaĢık bin ile altı yüz yıl önceki Ġstanbul‟unun iki önemli eserini ortaya konmak
istenmiĢtir. Müslüman coğrafyacı ve seyyahlarının günümüze kadar ulaĢmayı baĢarmıĢ
olan Ġstanbul surları ve Ayasofya‟sına dair izlenimleri belirlenmiĢtir.
Ġncelenen eserlerin hemen hepsi Ġstanbul‟u muazzam bir Ģehir olarak
tanımlamıĢlardır. Eserlerde öncelikle Ġstanbul‟un konumu verilmektedir. Ġstanbul‟la ilgili
en ayrıntılı bilgiler 10. yüzyılda Ģehre gelen Ġbn Rusta ile 14. yüzyılda gelen Ġbn
Batuta‟nın eserlerinde yer almaktadır. Bunun dıĢında bu dört yüzyıllık zaman diliminde
yaĢamıĢ olan Ġslam coğrafyacılarının eserlerinde yine Ġstanbul‟la ilgili bilgiler
bulunmaktadır. BU bilgiler ise genelde birbirinin benzeri Ģeklindedir.
Bilindiği üzere Ġstanbul‟u çevreleyen surlar Ġslam coğrafyacılarının üzerinde
durdukları en önemli yapı olmuĢtur. Çünkü Ģehre ister deniz yoluyla ister kara yoluyla
gelmiĢ bulunsunlar, karĢılarına çıkan ilk yapı surlar olmuĢtur. Bu surların sağlamlığı
konusunda zaten Ģüphe yoktur. Bu çalıĢma ile surların kalınlığı ve yüksekliğiyle ilgili
Ġslam coğrafyacıların kendi ölçü birimleriyle ifadesi belirlenmiĢtir. Eserlerden
anlaĢıldığına göre surlar çok karmaĢıktır. Hatta labirent gibidir. ġehrin çok sayıda
kapısı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi altın süslemesi sebebiyle “Altın Kapı”
olarak adlandırılan kapının Ġslam coğrafyacıların eserlerinin hemen hepsinde üzerinde
durulan konu olmuĢtur.
ÇalıĢmanın diğer konusunu oluĢturan Ayasofya Bizans Ġmparatorluğu‟nun
baĢkentinde, dini bir merkez olan bu yapı ihtiĢamıyla gözleri kamaĢtırmaktadır. Ġbn
Rusta‟nın eseri Bizans dönemindeki Ayasofya ve burada gerçekleĢtirilen bayram
kutlamalarını ayrıntılı bir Ģekilde anlatılmaktadır. Ayasofya, konumu, bağlantıları ve
eklentileriyle sadece dini değil, aynı zamanda beĢeri ve siyasi bir merkezdir. Bu
çalıĢma ile günümüze kadar gelemeyen Bizans dönemi Ayasofya‟sı avlusu ve hemen
yakınında yer Hipodromunun özelliklerine ulaĢılmıĢtır. Günümüzde Sultan Ahmet
Camii‟nin bulunduğu yer olan Hipodrom, buraya açılan kapılar ve dehlizlere ait bilgiler
günümüze kazandırılmıĢtır.
Bizans döneminde Ġstanbul‟da sayısı bilinemeyecek kadar çok kilise manastır
bulunmaktadır. Bu manastırların dini iĢlevinin yanı sıra bakıma muhtaç Ġstanbullulara
bakım hizmeti vermesi ulaĢılan çarpıcı sonuçlardan biridir. Çünkü yaygın kanıya göre
manastırla sadece münzevi hayatı seçen din adamlarının kaldığı kurumlardır.
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