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ÖZET 

 

 

Bu çalıĢmanın amacı Ġstanbul‟a Roma Ġmparatorluğu‟ndan kalan büyük bir 

miras olan Hipodrom‟un tarihi geliĢimleri ile birlikte mimarlık tarihi için önemini 

irdelemektir. Bu tezde Ġstanbul hipodromu ile Anadolu Hipodromlarının 

karĢılaĢtırmaları ile Ġstanbul Hipodrom‟unun Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde 

geçirdiği evreler, Ģahit olduğu mühim olaylar ve mimari açıdan değiĢimleri geliĢimleri 

irdelenecektir. Aynı zamanda yazar ve sanatçıların gözüyle örneklere yer verilecektir. 

ÇalıĢmada; Hipodromun sahip olduğu tinsel ve mimari ruhu tespit etmek, bu ruhun gün 

ıĢığına tekrar çıkarılmasının mimari açıdan çok büyük kazanç olacağı  düĢünerek, 

konular derinlemesine irdelenecektir. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The aim of this work remains a major legacy of the Roman Empire to Istanbul, the 

Hippodrome's historical importance for the development of architecture in conjunction 

with analyzing the ore that lies beneath the earth and how important that is to be 

analyzed. In this thesis contain with comparisons of Istanbul hippodrome  and Anatolia 

hippodrome; and the  Roman, Byzantine and Ottoman period of Istanbul Hippodrome, 

its phases, has witnessed important events and developments will examine changes in their architecture. 

Same time, writers and artists through the eyes of the examples given in the thesis 

purpose of the hippodrome has spiritual and architectural spirit, to determine also the 

soul the light of day again, the removal architecturally very large profit would be to 

emphasize. 
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ÖNSÖZ 

 

 

 

 

 

Ġstanbul; Roma Ġmparatorluğu‟na, Bizans Ġmparatorluğu‟na, Osmanlı 

Ġmparatorluğu‟na baĢkentlik yapmıĢ Ģehirdir. Abideviliğini hem doğal güzelliğinden 

hem de baĢkent olmasının getirdiği görkemli yapılarından alan bir kenttir. Roma 

Ġmparatorluğu döneminde Constantinopol, Bizans Ġmparatorluğu döneminde 

Constantinople ve Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde Ġstanbul isimlerini almıĢtır. 

Tarihi dokusunu koruyan ve tarihi yapılarının ihtiĢamıyla kültür baĢkenti olmayı hak 

etmiĢ bu Ģehirde Roma‟dan geri kalanlar ise yok denecek kadar azdır. Roma 

Ġmparatorluğu döneminden kalan  Hipodrom, zemin seviyesinin 2-6 metre altındadır.  

ÇalıĢmada Hipodrom‟un tarihini incelenmekte, Roma, Bizans ve son olarak 

Osmanlı döneminde Hipodrom ve çevresini irdelenerek hipodrom ve circusların mimari 

özelliklerinin karĢılaĢtırmalı olarak mekansal kurgu ve fonksiyonel davranıĢlar 

karsılaĢtırmalı olarak kronolojik sırada irdelenmekte Hipodrom için tarihsel koruma ile 

birlikte yeni kullanım önerileri geliĢtirilmektedir. 

Bu çalıĢmada gerek yapı çevresinde ve Hipodrom Kalıntılarında yaptığımız 

teknik incelemeler, gerekse ilgili müze ziyaretlerimiz sırasında yanımda yer alarak 

Sultan Ahmet Külliyesi ve Meydanı ile ilgili derin bilgilerini benimle paylaĢan 

DanıĢman Hocam Sayın Prof. Dr. AyĢe Gülçin Küçükkaya‟ya sonsuz teĢekkürlerimi 

sunarım. 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISALTMALAR; 

 

 

A.g.e:    Adı geçen eser. 

Bkz:      Bakınız 

Çev:      Çeviri 

Tere:     Tercüme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 

 

ĠÇĠNDEKĠLER; 

 

ÖZET.................................................................................................................................i 

ABSTRACT.....................................….............................................................................ii 

ÖNSÖZ ……………….....………………………..……………………………………iii 

KISALTMALAR…………………………………..……….…………………………..iv 

GĠRĠġ................................................................................................................................1 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1.Mimarlık Tarihinde Ġstanbul ve Hipodrom..................................................................2 

1.1. Roma Ġmparatorluğu Dönemi‟nde Constantinopol Kısa Tarihi ve Mimari 

OluĢumlar……………………………………………………………………………….2 

1.2. Bizans Ġmparatorluğu Dönemi‟nde Constantinople Kısa Tarihi ve Mimari 

OluĢumlar.........................................................................................................................4 

1.3. Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi‟nde Ġstanbul Kısa Tarihi ve Mimari 

OluĢumlar........................................................................................................................11 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. Hipodromların Mimarlık Tarihi Ġçindeki Yeri...........................................................16 

2.1. Hipodromlar…….....................................................................................................16 

2.2. Circus........................................................................................................................32 

2.2.1.Roma Circuslarında Yapılan Circus Oyunları............................................32 

2.3.Antik Helen Hipodromları Ġle Roma Circuslarının Belli BaĢlı Bölümleri Ve 

Aralarındaki Belirgin Farklılıklar....................................................................................37 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.Anadolu (Küçük Asya) Hipodromları Ġçinde Ġstanbul Hipodromunun Yeri ve 

Önemi..............................................................................................................................39 

 

 



vi 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4.SULTANAHMET HĠPODROMU..............................................................................47 

4.1.Tarihi GeliĢim............................................................................................................47 

4.2. Roma Ġmparatorluğu Dönemi..................................................................................51 

4.3. Bizans Ġmparatorluğu Dönemi.................................................................................51 

4.4. Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi.............................................................................53 

4.5. Mimari Özellikleri....................................................................................................55 

4.5.1. Hipodromun Ana Kapıları……………………………………….………55 

 4.5.2. Oturma Yerlerini Destekleyen Duvarlar……………………………..….56 

 4.5.3. Batı Tarafındaki Oturma Yerlerinin Rekonstrüksiyonu…………….…..58 

 4.5.4. Doğu Tarafındaki Oturma Yerlerinin Rekonstrüksiyonu……….………59 

 4.5.5. Oturma Yerlerinin Portikolar(Revaklar)……………………….………..62 

 4.5.6. Sphendone……………………………………………..……….……….63 

 4.5.7. Euripos………………………………………………………….……….71 

 4.5.8.  Beyaz Çizgiler………………………………………………….……….75 

 4.5.9. Ġmparatorluk Locası…………………………………………….…….....75 

 4.5.10. DikilitaĢ……………………………………………………….……......80 

 4.5.11.  Burmalı Sütun(Yılanlı Sütun)………………………………….…...…88 

 4.5.12. Örme Sütun……………………………………………………….........96 

 4.5.13. Kugelspiel…………………………………………………………….100 

 4.5.14. HeykeltıraĢlık Eserleri………………………………………………...101 

 4.5.15. Sonraki Dönem Yapılarının Hipodromla Bağları……………………..104  

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

5. Osmanlı Ġmparatorluğu Döneminde Sultanahmet Hipodromu: At Meydanı............106 

5.1. At Meydanı Tarihi..................................................................................................106 

5.2.Osmanlı Ġmparatorluğu Döneminde At Meydanı OluĢumu……………………....109 

5.2.1. Osmanlı Ġmparatorluğu Dönemi Yapılanmaları......................................110 

5.3. Sanatçıların Çizimleriyle At Meydanı...................................................................114 

5.4. Yazarların Gözünden At Meydanı.........................................................................117 

5.4.1. Pierre gilles‟in anlattıkları.......................................................................117 

5.4.2. Cenova st. george bankası temsilcisi bildiriyor......................................117 



vii 

 

5.4.3. Dürr-i meknun‟dan..................................................................................118 

5.4.4. Risale-i mimari‟yeden..............................................................................119 

5.5. At Meydanı‟nın Kullanım Alanları........................................................................119 

5.5.1. Sarayın ve Halkın Meydanı.....................................................................119 

5.5.2. Ayaklanma ve Meydan Okumalar...........................................................124 

5.5.3. Cezalandırma ve Ġdamlar.........................................................................127 

5.6. ġenlikler Çayırlara Sultanlar Boğazlara TaĢınırken...............................................128 

5.7. Bir Dönem Kapanıyor: ġehre Nazım Planı, At Meydanı‟nda Ġlk Kazı.................131 

 

ALTINCI BÖLÜM 

6.SONUÇ VE ÖNERĠLER…………………………………………………………..133 

 

 

 

 

 

TERĠMLER SÖZLÜĞÜ……………………………………………………………...138 

 

KAYNAKLAR..............................................................................................................143 

 

ÖZGEÇMĠġ...................................................................................................................150 

 

 

 

 

 



1 

 

 

GĠRĠġ 

 

 

 

Bu çalıĢmamızda temel amaç olarak binlerce yıllık bir tarih kültüne sahip olan 

Ġstanbul‟ un özellikle üç imparatorluk zamanında da gerek coğrafi, gerek siyasi ve 

gerek sosyal olarak merkezi konumunda olan Hipodrom‟un Mimarlık Tarihi açısından 

ne kadar öneme sahip olduğunu vurgulamak ve Ģu anda Sultanahmet  Külliyesi altında 

olan antik Hipodromun bölgedeki peyzajdan mimari açıdan ne derece daha önemli 

olduğunu irdelenmektedir. 

 

 ÇalıĢmada Hipodrom sözcüğünün kökenine değinerek Antik Hipodromlar ve 

Olympia Hipodromu, Etrüsk arenaları Circus ve Circus Maximus, Hermeler den genel 

bilgi verilerek Antik Hipodromlar ile Roma Circuslarının belli baĢlı ortak yönleri ve 

farklılıkları anlatılmaktadır. Ardından Ġstanbul Hipodromunun Anadolu hipodromları 

içindeki yeri ve öneminden bahsedilerek Anadolu Hipodromlarından olan Bithynia, 

Gaıatia, Kappadokia, Kilikia ve Kommagene, Lydia, Thrakia hipodromları hakkında 

bilgi verilip, bunlar Ġstanbul Hipodromu ile karĢılaĢtırılmaktadır. 

ÇalıĢmada  Sultanahmet Hipodromu‟nun tarihi geliĢiminden bahsedilerek ;Roma 

Ġmparatorluğu dönemi, Bizans Ġmparatorluğu dönemi ve Osmanlı Ġmparatorluğu 

dönemleri kronolojik bir sırada değerlendirilmektedir. Sultanahmet Hipodromu‟nun 

yapımına ĠS200 yılı civarında baĢlanmıĢ ve büyük Constantinus tarafından, baĢkenti 

Bizans‟a daha büyük bir ölçüde yeniden inĢa ettirilmiĢtir.11 Mayıs 330 tarihindeki yeni 

Roma Ģehrinin açılıĢ törenlerinden baĢlayarak, Bizans tarihindeki büyük olayların çoğu 

Hiporom‟da olmuĢtur. Bizans döneminde, muzaffer general ve imparatorların zaferleri 

burada kutlanır ve yine birçok imparator, Konstantinapolis patriği, zındıklar ve asiller 

burada idam edilirdi. Bizans Ġmparatorlu‟ğunun ilk asırlarında Hipodrom, 

Konstantinapolis‟in çalkantılı kamusal hayatının merkeziydi. Ġustinianos‟a karĢı yapılan 

Nika Ġsyanı burada baĢlamıĢ ve yine isyan burada bastırılmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

1. Mimarlık Tarihinde Ġstanbul ve Hipodrom 

 

1.1. Roma Ġmparatorluğu Döneminde Constantinopol Kısa Tarihi ve Mimari 

OluĢumlar 

Bugünkü metropol sahası içinde, Boğaz'ın Avrupa ve Asya kıyılarında, Tarih 

öncesine (Ġ.Ö. 3. binyıl sonu, 2. binyıl baĢı) ait yerleĢim bölgelerinin izlerine 

rastlanılmaktadır. Köylerden oluĢan bu kırsal yerleĢim bölgelerinin uzantılarının da 

olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak yerel bir efsane, Haliç'in üst ucunda eski bir 

yerleĢim merkezinden söz etse de, kentin tarihi Bizans'un kuruluĢuyla baĢlamıĢtır. 

 

Dar kökenli Mağara'dan gelen kolonistlerin Khalkedon'u (Kadıköy) 

kunnalandan yalnızca birkaç yıl sonra, Megara ve kente adını veren diğer Yunan 

Ģehirlerinin halkları, efsanevi lider "Hcros Eponymos" Byzas'ın önderliğinde, Delphoi 

kaynaklı bir kehanet üzerine Pontus'a giden önemli su yolu üzerindeki bugünkü 

Sarayburnu'n da 660/658 yıllarında yeni bir yerleĢim bölgesi kurmuĢlardır. Eski kentin 

biçimi kadar, büyüklüğü de bilinmemektedir. 

 

Kent, gerek Trakyalı komĢularına, gerekse Anadolu'dan ya da denizden gelen 

düĢmanlarına karĢı savunma amacıyla sonradan takviye edilse de, daha ilk yıllardan 

itibaren surlarla çevrilmek zorunda kalmıĢtır. Akropolis, kendi surlarına komĢularına 

geç bir dönemde kavuĢmuĢtur. Ortaçağ kaynaklarında kutsal tapınakların konumları 

hakkında kesin bilgiler çok azdır.  

 

Bugün sarayın bulunduğu yerde, Akropolis'te, Apollon, Artemis ve Aphrodite 

tapınaklarının bulunduğu tahmin edilir. Poseidon Tapınağı ile Achena Ekbasia kutsal 

alanının, yarımadanın kuzeyindeki sahilde yer aldıkları ve liman bölgesinin batısında 

bir temenos'u, Demeter (Malophoros) ve Kore tapınaklarının bulunduğu sanılır. Kentin 

dıĢında, Haliç kıyısında komĢularına 512 yılında Persler tarafından tahrip edilen Hera 

Tapınağı ve 340 yılında yıkılmıĢ olan Pluton Tapınağı bulunur. Kserolophos'da eski bir 
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Apollon Tapınağı ve komĢularına sonraki dönemlerin Amastrianum Forumu'nda Helios 

ve Selene kutsal alanının yer aldığı tahmin edilir.  

 

70 hektar büyüklüğündeki kentte yeni kutsal tapınaklar (örneğin II. Ptolemaios, 

aynı zamanda Serapis ve tsis için) ile sivil binalar, ekonominin en parlak dönemini 

yaĢadığı bu yıllarda yapılmıĢ olmalıdır. Ancak bu binaların tarihi, tarzı ve konumlarıyla 

ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Limanın yanında tahminen stadyum, Akropoüs'in dik doğu 

yamacında ise tiyatro ve Kvıtovy) yer alır. Strategion'un batısında ve Thrakion'un 

güneyinde ise kentin iki ana meydanı vardır. Haliç'in kıyısından ve tepelerin üzerinden 

geçen anayollar aynı zamanda nekropollere doğru uzanır. Bu anayollar batıda Bayezid 

Camii'nin olduğu yere kadar ulaĢır. Hadrianus tarafından (117-138), kentin 

hamamlarına su sağlayan bir suyolu yapılır. Buradaki hamamlardan sadece 

Strategion'un yanındakinin adı Ayjevç bilinmektedir. Haliç'in iki yakasını köyler ve 

kutsal yapılar çevrelemiĢtir. Boğazın çukur vadilerinde de pek çok küçük yerleĢim 

merkezi vardır. Bunlar Boğaz'ın Zeus Urios ve Kybele tapınaklarının bulunduğu kuzey 

ucuna kadar uzanır. Boğaz'ın daraldığı bu noktada, sonradan Ortaçağa kadar önemini 

koruyacak bir kale inĢa edilir (Malalas, 1891). 

 

Antik Bizans'un geliĢimine en büyük darbeyi, Commodus'un öldürülüĢü 

ardından çıkan, Pescennius Niger ile Septimius Severus (193-211) arasındaki taht 

kavgası vurur. 193 yılından itibaren sıkı denetlenen kent, Septimius Severus'un 

birlikleri tarafından istila edilir ve iki buçuk yıl sonra 195-196 kıĢında açlık sonucu 

teslim olmak zorunda kalır. Surları ve önemli yapıların yıkılmasından sonra 

imparatorun emri üzerine kent, geçici olarak komĢusu Perinthos'a (Marmara Ereğlisi) 

bağlanır. Perinthos, Diocletianus'un yeni düzeninden sonra da, Avrupa eyaletinin 

baĢkenti olarak kalır. KomĢularına 197 yazında Septimius Severus belki de 

Caracalla'nın isteği üzerine zaman zaman Antonia (Antoninia) diye adlandırılan kentin 

yeniden yapılanmasını baĢlatır. Kentin güneyinde yer alan geniĢletilmiĢ bir bölgede ve 

büyük, eski Tetrastoon'a bağlı sütunlu caddenin yanındaki Zeuksippos Hamamları ve 

Hipodrom‟u yaptırır. Bunların dıĢında eski kentin surlar, Apollon Tapınağı ve 

(Akropolis'in güneyindeki) Aphrodite Tapınağı yakınlarındaki tiyatro yeniden yapılır. 

Ġmar çalıĢmaları, ortalama 100-110 hektar geniĢlemiĢ kentte, Caracalla (211-217) 
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tarafından sürdürülmüĢtür. Ancak sonraları Hipodrom ve Zeuksippos Hamamları'nın 

yapımı tamamlanamaz. Bu ise, bir zamanların parlak ticaret kentine verilen önemin 

artık azalmıĢ olduğunun bir göstergesidir. 

 

258-269 yıllarında tüm Ege'yi kırıp geçiren Gotlar ve Herulıanlar Bizans'a da 

çok defa saldırırlar; ancak kent 197'den sonra ve 285-289'da yeniden onarılmıĢ 

surlarıyla kendini savunur. Buna karĢın kent, 4. yüzyılda Maximinus - Licinius (312) ve 

Licinius - Constanrinus (324) arasındaki savaĢlar sırasında yapılan kuĢatmalarda 

oldukça zarara uğrar. Bu nedenle Constantinus 324'te surların yeniden inĢasına giriĢir 

ve aynı yıl kente kendi zaferlerini hatırlatacak olan, Kavoravx Lvovkouç 

Konstantinopolis adını verir ( Bardil, 1928). 

 

Bu dönem bize Bizans'daki Hıristiyan cemaatler ve kiliseler hakkında da ilk 

kesin bilgileri verir. Havari Lukas'ın ve Andreas'ın kentteki etkinliklerinden ve 

komĢularına 2. yüzyılda kentin dıĢ mahallerindeki kiliselerin varlığından söz eden 

efsaneye rağmen, 306/7-314 arası piskopos mevkiinde Metrophanes bulunur. 

 

1.2. Bizans Ġmparatoırluğu Döneminde Constantinople Kısa Tarihi ve Mimari 

OluĢumlar 

 

Konstantinopolis'in tarihi, adının değiĢmesi ve Bizans surlarının yinelenmesiyle 

birlikte, Ilion'da oluĢturulması tasarlanan bir baĢkent ile ilgili karmaĢık planlar 

yüzünden biraz sekteye uğramıĢ olsa da 324 yılında baĢlar. 326'da Constantinus ile 

Roma'nın pagan üst tabakası arasındaki görüĢ farklılıkları, 324-328 yıllarının henüz 

netlik kazanmamıĢ geliĢim sürecini Boğaz kıyılarındaki kentin lehine etkiler. Kent 328 

yılında yeni yönetim merkezi ilan edilir ve görkemli bir yapılanma süreci baĢlar. 

Ġmparator, ortalama 6 kilometrekare geniĢletilmiĢ kentin sınırlarını, maiyetiyle birlikte 

geleneksel töreye göre belirler. Kentin eski tapınakları, gelir getirmeseler de, olduğu 

gibi kalır. BaĢlayan bu yoğun imar çalıĢmaları için her yerden inĢaat malzemesi ve iĢçi 

getirtilmiĢtir. 
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Constantinııs'un kurduğu kentin planına ait bilgilere, günümüzün son derece 

değiĢmiĢ kent plandan yola çıkıp ulaĢılamaz. Ancak kentin önceden tasarlanmıĢ bir 

Ģemaya göre yapıldığı varsayılabilir. Bu Ģema ise, Romalıların Ġmparatorluk 

dönemlerinde kentin inĢasında kullandıkları ızgara planlı Ģema değildir. Bunun tam 

tersi olarak birbirinden yelpaze biçiminde ayrılan ana caddeler ve bunları kesen büyük 

caddeleri öngören bir Ģemadır. Havariyyun Kilisesi ve Büyük Forumlar gibi önemli 

yapılar kentin engebeli yapısından yararlanılarak inĢa edilir. Büyük ana caddelerin iki 

sahil yolu ve kentin ortasında çatallaĢan Mese, iki meydan (Augusteion ve Forum 

Constantinus}, kenti çevreleyen sur, Büyük Saray ve piskoposluk kilisesi Aya Ġrini, 

Rhea ve Tykhe tapınakları yapımının yanı sıra, Septımius Severus tarafından baĢlatılan 

Hippodrom ve Zeuksippos Hamamı gibi büyük yapılanın inĢası da tamamlanır. Ayrıca 

Senato, Milion, Praecorium, Capitol gibi pek çok resmi daire inĢa edilir ve bu arada 

Roma'nın büyük ailelerine mensup kiĢiler, göçe teĢvik edilerek kentte yaptırılan yeni 

saraylara yerleĢtirilir. Bu yeni kent, göçmenlere 332'den itibaren tahılın dağıtımı dâhil, 

belli ayrıcalıklarla (ius italicum) daha çekici hâle getirilir. Tahıl için eski liman 

bölgesinde ve güney kıyısında ambarlar inĢa edilir. Kentin kuzey ucundaki bir tepede 

ise Constantinus, Havariyyun Kilisesi ile bağlantılı olan anıtsal mezarının yapımını 

baĢlatır (Tezcan, 1988). 

 

Pek az kalıntının dıĢında, daha çok edebi kaynaklar aracılığıyla fikir sahibi 

olduğumuz Roma devlet mimarisinin biçimsel özelliği, bu yeni yönetim merkezinin 

politik önemini göstermektedir. Roma'yı en ince ayrtıntılarına kadar örnek alarak inĢa 

edilmiĢ kentin 11.5.330 tarihinde görkemli bir dini merasimle açılıĢı kutlanır. "Nea 

Roma" kısa zamanda eski baĢkentin ününü aĢacaktır. 

 

Constantinus'un yoğun inĢa eylemi, oğlu Constantius ve bir ölçüde onun halefi 

tarafından sürdürülür: Surların yapımı ile Birinci Aya Sofya. Constantinus tarafından 

baĢlanmıĢ olan Havariyyun Kilisesi'nin inĢası bu dönemde de devam eder. 345 yılında 

Constantins, Havariyyun Kilisesi'nin güneydoğusundaki büyük ve ancak 4. yüzyılın 

sonunda yapımı bitirilen Konstantinianai Hamamları ile ona komĢu olan ve aynı adı 

taĢıyan sarayın yapımını baĢlatır. Kentin su gereksinimi, surların hayli dıĢından 

döĢenmiĢ toprak altı borularının ve çok sayıda büyük sarnıcın yapımıyla karĢılanmıĢtır. 
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368-373 yıllarında Valentinianus'un yaptırdığı su kemeri ile günümüzde bile 

etkileyiciliğini koruyan anıtsal mimari doruk noktasına ulaĢır. Kent surlarının 

çıkıĢındaki caddelerin iki yanında nekropoller yer alır. Kentin çevresinde yüksek mevki 

sahiplerinin büyük çiftlikleri vardır. Bu bölgelerde 380'lere doğru ilk iki manastır ve 

pek çok küçük kilise inĢa edilmiĢtir. 

 

Constantinus ve halefleri yeni kentin çevresinin ölçümünü yapar, inĢaat 

alanlarını belirler, ama inĢaatı gerçekleĢtirdikleri bölge, kentin merkeziyle sınırlı kalır. 

Ancak 4. yüzyılın sonunda ve 5. yüzyılın baĢında eski planda, kentin ekseni boyunca 

öngörülen meydanlar yerlerini alırlar: Forum Tauri (yak. 380-393), Forum Bovis ve son 

olarak Kserolophos üstündeki Forum Arcadii (yak. 402-421). Kentte imparator 

ailesinin mensupları için yapılan saraylar (Flaccıllianum Sarayı, Placidianum Sarayı, 

buna ek Domus Marinae, Arcadiae ve Placidiae Augustae), kentin engebeli coğrafyası 

nedeniyle geniĢ setler üzerine inĢa edilmiĢ olup günümüzde bu mimariden kalan yegâne 

kalıntılardır. 

 

5. yüzyıldan günümüze kadar kentin çevresini ve çehresini belirlemiĢ öğelerden 

biri, II. Theodosios'un (408-450) ilk yıllarında, Praefekt Anthemios'a yaptırdığı ve kenti 

çepeçevre kuĢatan yeni surlardır. Bu gereksinim yoğunlaĢan nüfustan kaynaklanır ve 

kentin alanı böylece 6 kilometrekareden yaklaĢık 14 kilometrekareye çıkar. GeniĢletilen 

bu kent alanı 424/430'da yazılan Notitia Urbis'e göre 14 bölgeye ayrılır. Bu bölümler 

322 vici yönetim birimi içerirler ve komĢu oldukları daha büyük bölgelerin adlarını 

taĢırlar. Nüfusun organizasyonu için loncaların yanı sıra, renkleri ile tanımlanan sirk 

partileri önemli bir rol oynamıĢlardır. Bu rol sirkteki etkinlikleri aĢar; politik, az da olsa 

askeri organizasyonlar belirleyen sosyal gruplara özgü bir nitelik kazanır. Bu grupların 

kentteki belli bölgelerle olan iliĢkileri hâlâ tartıĢmalı bir konudur. Konutların biçimleri 

ve kent planlamasına göre semt yerleĢimleri hâlâ bilinmemektedir. 

 

Genelde kentin içindeki bölgelerde 5-6 katlı yapılar olduğunu varsayabiliriz. 

Ancak bunların giderek çoğalması, hem evlerin yüksekliğine hem de aralarında 

bırakılması gereken mesafeyle ilgili katı kısıtlamalara yol açmıĢtır. Bu yasalar sadece 

merkezdeki oturma koĢulları ve kuĢkusuz yeterli ol-mayan su gereksinimini 
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düzenlemenin dıĢında, imparatorluğu temsil kaygısıyla da olacak, kent görüntüsünün 

estetik bir nitelik taĢımasını amaçlar. Bu ise büyük sütunlu caddelerin yapılması, 

sokaklara ve meydanlara heykeller ve anıtlar yerleĢtirilmesi, aynı zamanda kamusal ve 

dini yapıların mozaik ve heykellerle süslenmesi ile sağlanır. Kiliselerden az sayıda da 

olsa günümüze kalan bölümler, yüksek rütbeli devlet memurlarının yaptırdıkları hayır 

kurumları, imparatorlar ya da saltanat mensupları tarafından inĢa edilen çok sayıdaki 

yapıdan kalan tek tük parçalar, bu sanatsal baĢarıların somut kanıtlarıdır. Bunların 

arasında Ġkinci Aya Sofya, Theotokos Khalkoprateia ve Theotokos Hodegetria 

kiliseleri, Polyeuktos, Markos, Laurencios gibi yapılar sayılabilir. Bu kiliselerin 

konumları, kent planlaması ile ilgili tasarımlardan çok arazi sahipleri tarafından 

belirlenmiĢ olmalıdır. Dini merkezden bağımsız olarak, Aya Sofya'nın yanında yer alan 

patrikhanenin ve 357'den beri var olan kütüphanenin bitiĢiğinde, Yerebaran Sarnıcı 

üstündeki bazilikada bir üniversite kurulur ve bu üniversite 425 yılında Capitol‟a 

taĢınır. Buraya akın eden önemli bilim adamları sayesinde kent, zamanının düĢün 

hayatının merkezi haline dönüĢür. 

 

Her ne kadar Konstantinopolis'in en önemli rolü hem baĢkent, hem de 

imparatorun oturduğu yer oluĢundan kaynaklanıyorsa da, bu kentin bir ekonomi 

merkezi olarak da önemi azımsanamaz. Hızla artan nüfus büyük limanları ve ambarları 

gerekli kılar. Bunlar da kısmen Haliç'te, eski liman da, kısmen yeni inĢa edilmiĢ 

Eleutherios Limanı'nın çevresinde, yani güney kıyılarında inĢa edilir. Böylece Mısır'dan 

gelen tahıl için önemli ambarlar oluĢur. Mangan Bölgesi'ndeki devlet iĢletmeleri, 

Zeuksippos Hamamları, gerek zanaatçıların Mese'nin kuzeyindeki iĢyerleri kentin 

geçim kaynağı oldukları gibi, kıtalar arası ticarete de olanak sağlarlar. 

 

Ancak kentin yapılanması ve geliĢmesi hiç de kolay olmaz. Her on yılda bir 

depremler ya da büyük yangınlar kenti yoklamıĢ, tahribata neden olmuĢtur: 407, 417, 

433, 437 447, 448, 450, 465, 475, 477, 491, 512, 525, 526, 532, 542 yıllarında ve 

özellikle 532 yılında Nika Ġsyanı'nda isyancılar tarafından çıkartılan bu büyük 

yangınlardan birisi, inĢaat düĢkünü Doğu Romalı Ġmparator I. Lustinianos'a, kentin Aya 

Ġrini Kilisesi, Saray ve Constantinus Forumu arasında kalan yıkılmıĢ merkezini yeniden 

imar etme olanağını verir. Sarayın bölümleri, Zeuksippos Hamamları, Aya irini Kilisesi 
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ve bitiĢiğindeki Sampson Hastanesi yeniden yapılır. Ancak bütün bunlar arasında 

öncelik Aya Sofya'ya tanınır ve imparator Aya Sofya'nın önündeki Augusteion'da, I. 

Theodosius tarafından diktirilen sütunun üzerine, kendini ata binmiĢ olarak gösteren 

heykelini koydurur. Lustinianos kentte ve etrafında çok sayıda önemli kilise ile 

manastır yaptırır. Bunlar arasında Petrus ve Pavlos kiliseleri, eski Hormisdas Sarayı'nda 

Sergios ve Bakchos ve ikinci anıtsal mozolesi ile Havariyyun Kilisesi yer alır (Eyice, 

1988). 

  

Trakya ve bazı Asya bölgeleri ile Boğaz'da çok sayıda manastırın yanında, 5. 

yüzyılda pek çok villa da yapılmıĢtır, Lustinianos Asya kıyısında Hiera'da (Fenerbahçe) 

büyük bir yazlık villa inĢa ettirir.  

 

Konstantinopolis'in 7. ve 10. yüzyıl arası döneminden az sayıda yapı 

kaldığından, kentin o zamanki görüntüsünü yeniden oluĢturmak kolay değildir. VI. 

Leon'un 71. ve 113. novellalarından, 8. yüzyıldaki düĢüĢ döneminden sonra yeniden 

yükselmeye baĢlayan nüfus nedeniyle kente yoğun bir yapılanmaya doğru gidildiği 

hakkında bilgi edinilebilir. 9. yüzyılda yapılanmaya ait eski yasalar yenilenir. 626'da 

yıkılan su tesislerinin 766 yılında V. Konstantinos tarafından yeniden yapılması da 

böyle bir canlanmanın kanıtıdır. Batıya doğru geniĢletilen Büyük Saray ile ilgili bilgiler 

günümüze eriĢmiĢtir; I. Romanos, Bonus Sarayı'nı, Myrelaion Manastın ile birlikte 

yanındaki sarayı yaptırır ve birkaç kiliseyi yeniden onartarak halefi VII. Konstantinos 

gibi kentte pek çok Ksenodokhia kurdurmuĢtur. 

 

Ikonakırıcılık döneminde en büyük zarara uğrayan, çok sayıdaki manastır 

olmuĢtur. Bu manastırlar 766 yılında toprakların bir bölümünü yitirirler, V. 

Konstantinos tarafından kısmen de olsa kapatılırlar; ama 9. yüzyılda dinsel ve sosyal 

merkezler olarak önemlerini yeniden kazanırlar. Artık manastırlar kentin her tarafına 

dağılmıĢlar, özellikle kentin geleneksel ağırlık noktaları olan kuzeybatıdaki Petra'da ve 

güneybatıdaki Psamathia (Samatya)'da yoğunlaĢmıĢlardır. Buralarda, eski idam 

meydanın yakınlarında ileriki yıllarda ünlenen Andreas Manastırı, sahil bölgesinde ise 

8. yüzyıl sonu 9. yüzyıl baĢında özelikle önemi taĢıyan Prodromos Manastırı ve ona ait 

konutlar vardır. Bazı manastırların sahip bulundukları araziler nedeniyle hem taĢrada 



9 

 

hem de Ģehirde çok güçlenmeleri sonucunda, 964'de Nikephoros II. Phokas ve 996'da 

II. Basıleios, manastırlara ait bu toprakların çoğalmasını ve yeni manastırların 

kurulmasını engelleyen yasalar çıkartır. Ancak bu yasalar kısa sürede geçerliliklerini 

yitirirler (Arseven, 1912). 

 

843 sinoduyla son bulan Ġkonakırıcılık dönemi ve 9. yüzyılın ikinci yansında 

imparatorluk sınırların güvenceye alınmasıyla birlikte Makedon Ġmparatorları çok 

parlak bir dönem baĢlatırlar ve bundan baĢkent de payını alır: 843'den sonra birçok 

kilise yeni resimlerle süslenir, I. Basileios (867-886) tarafından 25 kilise onartılır ve 8 

tane yeni kilise inĢa ettirilir. Bunlar arasında 877-881'de yaptırılan ve gelecekteki kilise 

mimarisine öncülük edecek olan Büyük Saray'daki Nea Kilisesi de vardır. Magnaura 

Sarayı'nda ise 863 yılında üniversite yeniden kurulur. 

 

Daha sonraki değiĢikliklerin temelinde yeni göçler yatar. Normanlı paralı 

askerlerin yanı sıra, öncelikle Ġtalyan tüccarlar kente gelirler. Bu dönemlerde doğudaki 

Selçuklu istilâları nedeniyle Er-menilerin göçü sona erer. Amalfi'den ve Venedik'ten 

gelen tüccarlar 10. ve 11. yüzyıllarda kentte etkinlik göstermektedirler. Bunlar 

Komnenos'ların liberal ekonomi politikası döneminde Pisalılarla birlikte 11. yüzyılın 

sonu ile 12. yüzyıl baĢlarında yerleĢme hakkına sahip olurlar ve donanmalarının da 

yardımıyla oldukça geliĢmiĢ tesisler kurarlar. Böylece 12. yüzyılda liman bölgesinde, 

batıda, Drungarios ve Perama Kapısı arasında Venedik kolonileri içinde, kendi 

kiliseleri, ambarları ve konutlarıyla bir yerleĢim merkezi oluĢtururlar. Doğuda ise 

Amalfililer ve Pisalılar oturur. 1155'de Cenovalılar Neorion Limanın yanında bir sokak 

ve bir de yokuĢa sahip olurlar 

 

Angejos'lar döneminde imparatorluğun çöküĢ sürecine girmesi nedeniyle bir 

yandan ortaya çıkan gerginlikler, öte yandan Ġtalyan donanmasının büyüme arzusu, 4. 

Haçlı Seferi'ne çıkan ordunun Konstantinopolis'e yönelmesiyle sonuçlanır. Galata 

kuĢatıldıktan ve Haliç'teki emniyet zinciri yok edildikten sonra kent 12O3'te ilk kez 

iĢgal edilir ve 1204 yılında ise ikinci kez ele geçirilir. Her iki seferde de kent büyük 

hasara uğrar. Kentin yoğun nüfuslu kuzey ve doğu bölgeleri ile imparatorluk ve önemli 

yerler ve Mese yakılır. 1204're kent iĢgal edildikten sonra üç günlüğüne yağmacıların 
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eline bırakılır. Çok sayıda kentli yaĢamını yitirir, bazıları varoĢlara, bazıları da hâlâ 

Bizans toprakları olan Anadolu'ya kaçar. Bu zayiatlardan hipodrom da nasibini alır.  

 

Ele geçirilen büyük ganimet ve topraklar paylaĢıldıktan sonra, Latin imparatoru 

Baudouin ve Venedik'ten gelen bir Latin patrik bu harap ve nüfusu hayli azalmıĢ kenti 

yerleĢim merkezi olarak seçerek eski Yunan meslektaĢlarının saraylarına yerleĢirler. 

Otuzun üzerinde kilise ve manastır Latin din adamların ya da aynı kökenli rahiplerin 

eline geçer. Bu arada iki Latin parti arasındaki yetki çatıĢmalar süregelmektedir. Bir 

yandan nüfusun azalması, ama aynı zamanda dini inanç farklılıklarından kaynaklanan 

bakımsızlık nedeniyle pek çok kilise ve manastır yıkılır. 

 

Latin imparatorunun kendi yerleĢim yeri olmasına rağmen, diğer imparatorların 

maddi sıkıntıları nedeniyle kentin yağmalanmasına devam edilir. Bronz heykeller 

eritilir, her türlü mermer heykeller ve rölikler kendi ülkelerinin kiliselerine kaçırılır. 

Hatta III. Ġoannes Vatatzes bunları korumak için iyi bir bedel ödese de kilise damlarının 

kurĢunları çıkartılır, manastırlarda ve saraylardaki ahĢap bölümler ısınma amacıyla 

yakılır. Latinler kendi kullandıkları konutları bile onaramadıkları için, egemenlikleri 

altındaki bu kent yarım yüzyılda bakımsızlaĢır.  

 

Mikhail VIII. Palaıologos, Pelagonia'daki zaferinden sonra Konstantinopolis'in 

çevresini kuĢatır ve 1260 sonbaharında Galata'yı da kısa bir süre muhasara eder; 1261 

yazında ise neredeyse korunmasız kalmıĢ kenti geri almayı baĢarır. Haliç'teki Latin 

bölgeleri ateĢe verilir, imparator ve Latin halk kaçarlar; 15 Ağustos'da Mikhail Altın 

Kapı'dan yeniden ele geçirilmiĢ kente girer. Bu baĢarıyı izleyen bir tarihte imparator 

önce surları, sonra sarayları ve manastırları onartır, kenti tekrar yönetim merkezi haline 

getirtir ve neredeyse bomboĢ kalmıĢ kentin yeniden iskânına giriĢir. Yeni donanması 

için Kontaskalion Limanı'nı yaptırtır. Bu inĢa eyleminin anıtı olarak da Havariyyun 

Kilisesi'nin önündeki bir sütunun üzerine boy heykelini diktirtir. Bu, heybetli geçmiĢin 

görüntüsünü tekrar yaĢatmak istemenin bir göstergesidir. 

 

Güvenlik sağlama ve yeniden yapılanma çabalarını 13. yüzyıl sonu, 14. yüzyıl 

baĢında yeni bir giriĢim izler. Manastır vakıfları, imparator ailesi mensupları ya da 
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soylular aracılığıyla, çok sayıda eski manastır o dönemin tarzına göre yeniletilir. Bu 

yapılar dinamik görüntüleri ve kubbeleriyle kentin panoramasını etkileyici kılarlar. 

 

Aya Sofya çevresindeki eski kent merkezi, Hippodrom ve Ġmparatorluk Sarayı 

uzun zaman ihmal edilmiĢ ve bu nedenle bazı bölümleri zamanla yıkılmıĢtır. Aya 

Sofya'nın 1346'da göçen kubbesinin onarımı ise ancak dıĢardan sağlanan malî destek ve 

yıllar süren bir çalıĢma sonunda gerçekleĢebilmiĢtir. Büyük sütunlu caddeler de 

yangınlarda ve 12.-14. yüzyıllarda meydana gelen depremlerde yıkılmıĢtır. Bundan 

böyle caddelerin iki yanında sütunlar yerine ağaçlar yer alır. Eski kent merkezindeki 

devlet binalarının çoğu -1344'te Ġbn Battuta'nın yazdığı üzre- artık ahĢap yapılardır. 15. 

yüzyıl baĢlarının gezginleri. Konstantinopolis'i surlar tarafından bütünlüğü sağlanan 

dağınık köylere dönüĢmüĢ bir kent olarak betimlerler. Artık sadece Halic'in liman 

bölgeleri bir kentsel yerleĢim izlenimi vermektedir. Tarlalar, zeytinlikler ve üzüm 

bağları arasına serpiĢtirilmiĢ büyük manastır kompleksleri kutsal eĢyaları ile birlikte 

hâlâ hacıların ziyaret yerleridir. 1440-1450'lerde sağlam kalmıĢ 18 manastır arasında en 

önemlileri Studios Manastırı, kuzeyde geniĢ yer kaplayan Prodromos 

Manastırı,merkezde Pantokrator Manastırı, Akropolis'in güney yamacında ise Mangan 

Manastırı ve Theotokos'dur (Ebersolt, 1996). 

 

 

1.3. Osmanlı Döneminde Ġstanbul Kısa Tarihi ve Mimari OluĢumlar 

 

 

Fatih Sultan Mehmed'in kente girmesiyle, artık Osmanlı olan Ġstanbul‟un 

üçüncü dönemi baĢlamıĢtır. Kent hâlâ kendi Arap kökenli adını (Kostantinîya) korumuĢ 

ancak bunun yanında 18. yüzyılda "Ġstanbul" ya da  "Ġslâmbol" diye adlandırılmaya 

baĢlamıĢtır.   

 

Sultanın amacı korkulan Frank saldırılarına karĢı surları onararak kenti 

emniyete almanın yanı sıra, kentin ve çevresinin yeniden yoğun iskân bölgeleri hâline 

getirmekti. Fatih, ileriki yıllarda sefer yaptığı ülkelerden, Anadolu, Sırbistan, 

Makedonya, Mora ve Ege adalarından çok sayıda insanı, savaĢ esirini Ġstanbul'a göçe 



12 

 

zorlar ve bu insanlar kendi içine kapalı etnik gruplar halinde yerleĢtirildiklerinden, 

geldikleri yerler günümüzde bile belli bölgelerin adlarını (Aksaray, Karaman, Kefeli, 

Akseki, v.s.) yansıtmaktadır.  

 

Rumlar ve Yahudiler öncelikle kentin kuzeyinde otururlar. Rumlar Samatya'da 

da yerleĢmiĢlerdir. Bu bölgenin bazı kiliseleri günümüzde de kısmen durmaktadır. 

1459'dan itibaren kentin sürülmüĢ olan yerlilerine geri dönme izni verilir. Bu yeni 

gelenlerin pek çoğu yine kaçar ya da 1455, 1466-1467, 1472 ve 1491'deki veba 

salgınlarında yaĢamlarını yitirirler. Yine de 1480'e doğru kentin nüfusu ortalama 

65.000-80.000 kiĢiye, çıkmıĢtır. Bu nüfusun ortalama %58'i Türk, %23'ü Rum, %19'u 

Frenk, Ermeni ve Yahudidir(Faroqhi, 1998). 

 

Bu çok kültürlü toplumu, Fatih'in yeni kanunnamelerinin uygulanmasından 

sorumlu bir "SubaĢı" yönetmiĢtir. Fakat bazı eski memurlarla birlikte eski kurallar ve 

gelenekler yürürlükte kalırlar. Kentin geniĢ alanları vakıf mülkü olarak Aya Sofya 

Camii'ne verilmiĢtir. Pek çok küçük kilise ve manastır camiye çevrilmiĢtir. Türk 

yerleĢim bölgelerinde ayrıca baĢka küçük camiler de inĢa edilmiĢtir. Eski taĢra bölgesi 

olan Kosmidion'da (Eyüp) 1453'teki kuĢatma sırasında bulunan Ebû Eyyûb el-

Ensârî'nin mezarı özel bir yer olarak anlam kazanmıĢtır.  

 

Kentin merkezinde ve 1453'de hâlâ kalabalık olan Forum Tauri'de Fatih, yüksek 

duvarlarla çevrili Eski Saray'ın inĢasını 1457'de baĢlatır. Bu saray 20. yüzyıla kadar pek 

çok yıkıma uğramıĢ olmasına rağmen avlunun bazı bölümlerini barındırır. Sarayın 

hemen güneyinde ise sonraki yıllarda SırmakeĢ Hanı olarak adlandırılan Darphane var-

dır. Daha batıya doğru gidildiğinde eski ana caddenin güneyinde etken Yeniçeri 

ortalarının ve Acemioğlanlan'nın kaldıkları yapılar bulunur. Sarayın doğusunda, Forum 

Tauri'de ve Ģimdiki Uzun ÇarĢı'nın her iki tarafındaki ticaret merkezi, iĢlevini yeni ikti-

darın hakimiyeti altında devam ettirir. Burada 1455-1461'de Büyük Bedesten inĢa edilir 

ve etrafında da ilk büyük han olarak Kürkçüler Hanı'yla daha basit bir çarĢı oluĢur. 

Kentin su tesisleri de 1453'te yenilenir: Fatih Sultan Mehmed, Halkalı su tesislerini 

onartır ve bu tesis yan borularla cami külliyelerinin, sarayın, hamamların ve çeĢmelerin 

su gereksinimini karĢılar(Ayverdi, 1974). 
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Bugünkü Topkapı Sarayı'nın inĢaatı, o zamana kadar zeytinlikler, eski kiliseler 

ve manastırlarla kaplı bir bölgede, oldukça geç bir tarihte, 1465-1470 yıllarında baĢlar. 

Sultan, bu sarayı kalın bir surla kentin diğer bölgelerinden ayırır. Bu sarayın 

yapımında, Pera'da yaĢayan Ġtalyan tüccarlar aracılığıyla baĢkente gelmiĢ bazı Ġtalyan 

sanatçılar da çalıĢmıĢtır. 1453'teki kuĢatmada gösterdikleri dikkatli tutumları sayesinde 

Pera'daki Cenovalılar, sultandan mülk ve eski ayrıcalıklarını tanıyan bir belge 

almıĢlardı. Onlardan beklenen hisarlarını kısmen de olsa yıkmalarıydı. Ellerindeki 

anlaĢmaya rağmen 1475'de eski manastır kilisesi St. Domenico ve daha sonraki yıllarda 

baĢka küçük kiliseler ellerinden alınır ve camiye çevrilirler.  

 

Fatih Sultan Mehmed'in göç politikasını hem II. Bayezid (1481-1512), hem de I. 

Selim sürdürmüĢtür. Eski Saray ve Kapalı ÇarĢı (Bazar-Bedesten) arasındaki kent 

merkezi, Bayezid'in vakıf külliyesi sayesinde yeni bir ağırlık merkezi kazanır. 

1509'daki deprem kente büyük zarar verir. Pek çok yapının yanı sıra surların büyük bir 

kısmı da yıkılmıĢtır. 

 

Selim (1512-1520) Suriye ve Mısır'ı aldıktan sonra Konstantinopolis halifeliğin 

merkezi ve tüm Ġslam dünyasının baĢkenti olmuĢtur. Ganimetleriyle birlikte I. Selim, 

Kahire'den zanaatçılar, sanatçılar getirtmiĢ ve bunların etkisi yeni yapı tarzında ve 

donatımında kendini göstermiĢtir. Hâlâ eski kiliselerin kubbeleri kentin panoramasını 

belirlemektedir. 1518'de sultanın emriyle pek çok kilise ve kubbeli yapı camiye 

çevrilmiĢtir. I. Selim'in kısa hükümdarlık döneminde kent planlaması açısından aldığı 

en önemli önlem, 1514'den sonra donanmanın temelini meydana getirecek olan bir 

tersanenin yapılıĢıydı. Bu tersane, Pera'nın batısında, Haliç'in derin bir koyunda 

kurulmuĢ ve bu koy giderek güney kıyısındaki Kadırga Limanı'nın ve Kontaskalion 

Limanımın yerine geçmiĢtir. Bununla, aynı zamanda Pera'nın doğusunda II. Mehmed 

tarafından inĢa ettirildiği tahmin edilen Tophane ve iki tamirhanede çalıĢan 

zanaatkârların yerleĢim yerleriyle, Haliç'in kuzeyindeki bu bölge, eski ekonomik 

iĢlevlerine ek baĢka önemli görevler de üstlenir. Kent böylece daha kuzeye doğru 

geliĢmeye baĢlamıĢtır. 
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16. yüzyılın baĢında yapılan seferlerin ganimetleri ve gittikçe büyüyen 

imparatorluk toprakları, Sultan I. Süleyman'a (1520-1566) kentin inĢasını, ondan önce 

hüküm sürmüĢ sultanların tahmin edemeyeceği bir boyutta ve sanatsal beceriyle 

sürdürmesini sağlar. I. Süleyman ve vezirleri cami külliyelerinin yapımında birbiriyle 

yarıĢırlar. Bu camiler kent planlaması açısından önemli yerlere inĢa edilirler ve böylece 

kentin görünümünü nasıl etkileyecekleri konusuna önem verilmiĢ olunur. 16. yüzyılın 

en önemli mimarlarından biri de kuĢkusuz Sinan'dır. Kısa zamanda ardı ardına camiler 

inĢa edilir: Sultan Selim Camii, 1543-1548'de ġehzade Camii, 1550-1557'de 

Süleymaniye Camii. Sultanın yanı sıra eĢi ve kızları da camiler, hayır kurumları inĢa 

ettirirler. 1539'da Haseki Hürrem Sultan, Haseki Camii ve etrafındaki yapıları inĢa 

ettirir, 1547'den sonra da Mihrimah iki külliye yaptırır. Bunların yanında vezirler, 

yüksek rütbeli memurlar tarafından yaptırılan camiler de vardır. Bu yapılar kutsal 

iĢlevlerinin yanı sıra halkın eğitimini ve sosyal bakımını da sağlarlar. Söz konusu 

camilerin çoğu imaretlerle iliĢki içindedirler ve halkın büyük bir kısmının yeme içme 

gereksinimini karĢılamıĢtır. 

 

Bu yoğun inĢaat faaliyeti, I. Süleyman'ın halefi II. Selim (1566-1574) ve III. 

Murad (1574-1595) döneminde de devam eder, ancak 16. yüzyıl sonlarına doğru malî 

zorluklar nedeniyle faaliyetler durur. 1597'de baĢlanan Yeni Valide Camii'nin inĢaatı 

yıllarca tamamlanamamıĢtır. 16. yüzyılın görkemine yalnızca Sultan I. Ahmed'in 1609-

1617 arası Hipodrom'da inĢa ettirdiği külliyede ve yapının çok zengin iç donatımında 

ulaĢılmıĢtır. 

 

Sultan I. Süleyman döneminden itibaren kentin yeniden yapılanması 

desteklenmiĢ ve kent pek çok büyük yapıyla donatılmıĢtır. Çok sayıda büyük yeni 

kubbe ve minare kentin siluetini tümüyle değiĢtirmiĢtir. Tüm bunlara rağmen 16. 

yüzyıldaki seyahatnamelerden ve kent gravürlerinden anlaĢılacağı gibi Arnavut 

kaldırımlı, dar sokaklar ve iki yanlarındaki mütevazi bir-iki katlı ahĢap evler, kentin 

görünüĢünü belirleyen öğelerdir.  
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Yalnızca Topkapı Sarayı Aya Sofya Camii'den Edirnekapı'ya giden cadde, 

sultanın kente törensel giriĢ ve çıkıĢlarında kullanıldığı için daha iyi inĢa edilmiĢtir. Bu 

arada pek çok cadde, eski caddeler Emboloi gibi dardır. Bu caddeler, yeniden yapılan 

evler nedeniyle daha da darlaĢmıĢ, eğri büğrü bir biçim almıĢlardır. Bu dönemde hemen 

hemen hiç araba yoktur ve caddelerin efendileri yayalar ile yük taĢıyan hayvanlardır. 

Oturma yerleri olarak 16. yüzyılda da çıkmaz sokaklar yeğlenir. Bu yüzyılda yerleĢim 

bölgelerinde pek çok çıkmaz sokağın bulunması çok karakteristiktir. Nüfusun hızla 

artması yapılanmayı daha yoğun bir hâle getirmiĢtir. Büyük bahçelere sahip bölgeler 

19. yüzyılın baĢlarına kadar yalnızca kentin batısında kalır. 16. yüzyılın ortalarından 

itibaren bu yoğun yapılanmanın sonucu olarak kentte sık sık büyük yangınlar çıkar. 17. 

yüzyılın ikinci yatısında yeni konutların taĢtan yapılması için emirnameler 

yayınlanmasına rağmen yine de kentte hakim olan yapı tarzı ahĢaptır. 17.-18. yüzyıla 

kadar sarayların ahĢaptan yapılmasına devam edilir. Hatta 1665'teki büyük yangına ka-

dar sultanın sarayı bile ahĢaptır(Gökyay, 1968). 

 

Bu saraylar, sultana ait iki sarayın çevresinde yer alırlar (Hipodrom‟dan, daha 

sonraki adıyla Babıâli'ye kadar olan bölgede ve Eski Saray'ın güneyinde). Burası aynı 

zamanda sultan ve vezirlerin baĢında olduğu devlet yönetiminin bulunduğu yerdi. 17. 

yüzyılın ikinci yarısında Babıâli vezirin resmî makamı olmuĢtur. 

 

Bu iki bölge arasında daha eskilere dayanan Kapalı ÇarĢı ve zanaatçıların 

yerleri vardır. Bu bölgelerin iĢlevleri, kentin gereksinimini sağlamaya indirgenmiĢtir. 

Kent yaĢamındaki iĢlevlerin dağılımı ve farklı toplulukların oturdukları yerler ise, 15. 

yüzyılın üçüncü yarısında belirlendiği gibi kalmıĢtır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

2. Hipodromların Mimarlık Tarihi Ġçindeki Yeri 

 

2.1. Hipodromlar 

 

Hipodrom Grekçe hippos (At) ve dromos (Yol, yarıĢ, yarıĢ pisti) kelimlerden 

oluĢmuĢ bir bileĢik isimdir; at ve araba yarıĢlarının yapıldığı yer olarak tanımlanır.  

 

Yunanlıların arabalı atlı karĢılaĢmalar yaptıkları hipodromlara da circus adını 

vermiĢlerdir. Hipodromun en eski Ģekilleri eski Yunanistan‟a dayanır. Ġlk zamanlarda 

hipodromların kalıcı bir yapı olması gerekmiyordu. Düz bir arazi bu iĢlevi görebilirdi. 

Bir veya iki adet dönüĢ yeri iĢareti (kampteres) ve seyirciler için toprak bir set 

yeterliydi. Birçok veri hipodromların sadece basit, geniĢ ve ancak yarıĢ zamanında 

fonksiyonel olarak düzenlenmiĢ olduklarını ve ara dönemlerde mera olarak 

kullanıldığını göstermektedir. Bu nedenle kaynaklarda geçen at yarıĢı pistlerine ait; 

örneğin Atina‟da, Delhoi‟da, Delos‟ta ve Sparta‟da hiçbir kalıntıların bulunmaması 

ĢaĢırtmamaktadır. Sadece Arkadia‟da Lykaion yakınındaki Zeus kutsal alanında 

topografyaya uygun, bu Ģekilde bir yarıĢ pisti görülmektedir. Hellen hipodromları çok 

az kalıcı özellikler içermelerine. Uzunluk ve geniĢlikleri açısından farklılık 

göstermelerine rağmen antik Helen mimarlığında at ve araba yarıĢlarının 

gerçekleĢtirildiği. U biçimli planıyla stadyuma benzeyen bir yapı olaraktanımlanabilir 

(Kâhya, 1994). 

 

BaĢlıca hipodrom türlerini Ģöyle sıralayabiliriz; Antik Hipodromlar ve Olympia 

Hipodromu,   Etrüsk Arenaları, Hermeler, Circus ve Circus Maximus.      
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A. Antik Hipodromlar ve Olympia Hipodromu 

 

Antik hipodromların en eski ve en meĢhuru Olympia hipodromudur. (Resim 

1,2) Pek çok açıdan Yunanistan‟da inceden ve kapsamlı olarak hazırlanmıĢ olup 

Homeros‟un kahramanları tarafından kullanılmıĢ eğreti yarıĢ yollarına nazaran sadece 

 

Resim 1-2. (Olympia Hipodromu‟nun Hirt ve Visconti tarafından yapılan tahmini çizimleri) 

(Saltuk, 2001). 

 

orta dereceli bir düzlemde göstermektedir. Olympia‟daki hipodrom eskiçağ 

anlatımlarından büyük ölçüde bilinmektedir. Kazılmadan bile iyi bir Ģekilde 

tanımlanabilmektedir. MS.2.yy.dan Pausanias bir toprak yığınından bahseder; bu 
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olasılıkla stadyumun güney yükseltisinin arka tarafındadır(Resim 3). Hipodrom, 

 

Resim 3. Roma imparatorluk Dönemi Olympia Hipodromu‟nun konumu (Saltuk,  2001). 

 

duvarları kendisini kuzeyden sınırlandıran stadyumun güneyindeydi. Stadyum gibi 

duvarlar tarafından çevrelenen oldukça uzun, fakat büyük bir dikdörtgendi. Ġki dönüĢ 

direğine ilaveten Olympia‟da detaylı bir baĢlangıç kapıları düzenli, izleyicilere yarıĢın 

baĢladığını belirten mekanik aletler, komplekse entegre edilmiĢ birden fazla atlar 

mevcuttu. Bu atlarlardan birine taraksippos(atları korkutan)deniliyordu(resim 3). 

Spinanın iki ucundaki iĢaret yerlerinin doğu tarafındaki kısmına da taraksiyus denirdi ki 

burası atların dönmesi için tehlikeliydi.  Pek çok Helen hipodromunda yarıĢ yoluna 

komĢu olacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢ taraksippos (at korkutucu) olarak bilinen tuhaf bir 

özellik vardır. DeğiĢik bölgelerde farklı Ģekillerde görüıürdü. Nemea'da parlak kırmızı 

renkli bir kayadan oluĢmuĢ, Olympia'da dairesel bir altar gibi ĢekillendirilmiĢtir. 

Atlarda panik oluĢturduğuna inanılıyordu. Kaynakları açık olmamakla birlikte burada 

meydana gelen olay atların dönüĢ yerine yaklaĢtıklarında kazaların, tehlikelerin farkına 

vararak her zaman oynak hale gelmeleridir. Yunanlılar bunu bir ruha veya kuvvete 

bağlamıĢlardır ve altar ya da kırmızı kayalar Ģeklinde simgeleĢtirmiĢlerdir. Pausanias'a 

göre daha sonraları sürücüler kötü Ģanstan kaçabilmek için at korkutucusuna dua 

etmeye baĢlamıĢlardır. Pausanias Olympia'daki taraksipposu açıklamaya çalıĢan pek 

çok efsaneyi anlatmaktadır. Olympia hipodromunun batısında bir stoa Agnaptos stoası, 

önünde de oldukça detaylı bir baĢlangıç kapısı vardı. Pausanias bu baĢlangıç kapısını 
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bir gemi ucu Ģeklinde tarif eder (Resim 3). Olympia'daki baĢlangıç kapılarının 

muhtemelen MÖ 5. yy.'da Kleoitas tarafından çizimleri yapılmıĢtır ve daha sonra 

Aristides tarafından geliĢtirilmiĢlerdir. Ancak kapıların ilk defa özel olarak belirtildiği 

zaman (hyspleks diye bilinmektedirler) bir Attalos kralının Olympia'daki baĢarısını 

kaydeden MÖ 280–272 tarihli bir yazıttır. Sophokles'in Elektra'sında Delphoi'daki 

araba yarıĢı tanımında, herhangi bir baĢlangıç kapısından bahsedilmemektedir. Arabalar 

aynı hizaya dizilmiĢler ve trompetle yarıĢa baĢlamıĢlardı. Tahminen kapıların 

oluĢturulmasının nedeni tek bir yarıĢtaki son derece fazla sayıda yarıĢçıdır. Delphoi'da 

en azından bir gösteride 41 arabanın yarıĢtığı bilinmektedir ve Olympia'da kapılar için 

verilen boyutlar en azından 48 quadriga (4 atlı araba), belki de daha fazlası için yer 

mevcut olduğunu düĢündürür. Bu kadar fazla sayıdaki atı sıralama zorlu ğu ve aynı 

dakikada hareket etmelerini sağlayacak Ģekilde dizilmelerindeki zorluklar önemliydi. 

BaĢlangıç tesisine yerleĢtirilen arabalar veya atların her birinin önünde bir ip mevcuttu 

(Resim 4). BaĢlangıç kapıları bir kartal ve yunusla süslenmiĢti (Resim 5,6). Kartal 

 

Resim 4. Olympia Hipodromu olası baĢlangıç yeri ve düzeni (Saltuk, 2001). 

Zeus'un sembolüydü; bir kuĢun uçuĢunu taklit edecek Ģekilde havaya doğru 

yükselmiĢti. Yunus Poseidon'un sembolüydü; bir okyanusa adar gibi yere doğru 

dalıyordu. Bu semboller izleyicilerin dikkatini ilk kapıların açıldığı dakikaya çekmek 

amacıyla planlanmıĢtı ve Roma circusundaki mapppanın tam aksi bir hareketti. Yapının 
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merkezinde bir altar vardı ve üzerinde bronz kartal duruyordu. Sivri uçta da bronz 

yunus vardı. BaĢlatıcı memur mekanizmanın bir parçasına değdiğinde kartal havaya 

kalkıyor ve yunus düĢüyordu. Bu baĢlama sinyaliydi, fakat arabalar tam sıraya dizilene 

 

Resim 5. Olympia Hipodromu‟nun J.H.Humprey tarafından ileri sürülen restorasyon planı( 

Saltuk, 2001). 

 

kadar gerçekte iĢaret verilmiyordu. BaĢlama Ģekli Ģöyleydi: Önce en arkadaki çiftin 

önündeki ipler çekilir ve arabalar yarıĢa baĢlardı. Daha öndeki ikinci çiftIe aynı hizaya 

geldiklerinde bunların önündeki ipler çekilir ve bu Ģekilde devam ederek en uç noktaya 

ulaĢtıklarında tümü aynı çizgide olurdu. YarıĢ tümü aynı çizgiye gelene kadar 

baĢlamazdı. Böylece hiçbir araba baĢlangıç noktasından avantajlı bir Ģekilde çıkmazdı. 

En son kapılar açıldığı anda hareket halindeki takımlar eğer tümü aynı hızda hareket 

 

Resim 6. Olympia Hipodromu‟nun J.Elbert‟e göre çizimi (Saltuk,  2001). 

 

ediyorlarsa kendilerini hafif konkav bir çizgi üzerinde dizili olarak bulacaklardı (Resim 

5). Ayrıca kapılar yarıĢın baĢlangıcından hemen sonraki çarpıĢmaları önlemeye de 

yardımcı olmuĢlardı. Olympia'daki kapıların baĢka bir yerde kopya edilmediği 

anlaĢılmaktadır ve muhtemelen mekanizmanın her Olimpiyattan evvel yeniden 

değiĢtirilmesi gerekmekteydi. Mekanizmanın bir kısmını oluĢturan çamur briket altar 
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dört yılda bir tamir edilmekteydi. Ayrıca trompet de baĢlangıçtaki tesiste yer 

almaktaydı ve yarıĢlarda en son koĢunun baĢlangıcını belirtmek için kullanılmıĢtı; 

Roma eircusundaki yarıĢ turlarını sayan yumurtalara ve yunuslara veya modern 

atletizmdeki zillere karĢılık geliyordu. Olympia hipodromunun inandırıcı bir 

rekonstrüksiyonu Pausanias'ın tanımına ve Constantinopolis'de korunmuĢ Bizans 

döneminden kalma bir el yazmasında verilen boyutlara göre yapılabilmiĢtir.(Resim 4) 

 

Resim 7. Olympia‟da Zeus kutsal alanındaki at yarıĢ pistinin Joachim Elbert tarafından yapılan 

yeni rekonstrüksiyonu(Saltuk, 2001). 

 

Bu el yazması birçok sayı içermekteedir. Ancak orijinalini kopya eden, bu 

sayıları yer yer anımsayaamamıĢtır. Filolog Joachim Ebert kopyadaki tüm hataları 

ortadan kaldırmayı baĢarmıĢ ve bu kaynaktan bilgi edinilebillmesini sağlamıĢtır. Buna 

göre, tesisin geniĢliği 64 m. yani sanıldığından daha dardır; uzunluk ise 1000 m.'yi 

geçer. BaĢlama tesisine 320 m. 'lik bir mesafe daha eklenilmektedir. Bu mesafe, 

yarıĢmacılar tarafından pozisyon kavgaları için kullanılabilirdi. Ancak ondan sonra asıl 

yarıĢ pistine geçilirdi. Bu yarıĢ pistinin dönüĢü direk formundaki bir iĢaretle 

belirtillmiĢtir. Pistte birkaç kez döndükten sonra yarıĢ batıdaki dönüĢ noktasında 

biterdi. Olympia'daki bir dönüĢ direği efsanevi araba yarıĢını kazanan Pelops'un baĢına 

takılacak bir bandı tutan bronz Hippodameia portresiyle dekore edilmiĢti. Olympia'daki 

hipodromun uzatılmıĢ ve dar formu seyircilere kolaylık sağlıyordu. Bu formu sayesinde 

seyirciler pistteki olaylara yakın oluyordu ve dönüĢ manevralarını yakından 

izleyebiliyorlardı. Hipodrom içinde seyirciler toprak setler üzerine otururlardı. 

Arabaların baĢlangıç yerinde hakem heyetine mahsus bir mahfi vardı (Saltuk, 2001). 

 

Hellen hipodromlarının niteliği ve içlerinde yapılan gösteriilerle ilgili bazı 

önemli sorular mevcuttur. BaĢlangıç kapılarının arenanın tüm eni boyunca yaygın olup 

olmadığı O. Ebert tarafından belirtildiği gibi (Resim 7) veya daha kısa bir mesafe 

boyunca (Resim 5) mevcut olup olmadığı kesin değildir. DönüĢ direkleri arasındaki tam 
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mesafe de kesin değildi, ancak çoğu yaklaĢık 2 stade idi. DönüĢ direklerinin niteliği de 

belirsizdir. Delphoi'dan kaynaklanan bir yazı MÖ 246'da hipodromun dönüĢ direğinden 

bahsederek sayılarının iki olduğunu belirttmiĢtir. Direkler kalıcı olmayabilirdi. Ancak 

Olympia dönüĢ direğinin bronzla dekore edilmesi o dönüĢ direğinin en azınndan 

Pausanias'ın zamanında kalıcı olduğunu düĢündürüyordu. Atçılığa ait yarıĢ tasvirleri 

çoğunlukla sağlam bir kare taban üzerinde yerleĢtirilmiĢ bir Dor sütunu veya tahta bir 

direk göstermektedir. J. H. Humphrey'e göre hipodromlardaki dönüĢ direği çoğunlukla 

geniĢ ve ağır bir taban üzerinde yerleĢtirilmiĢ tahta bir direk olup, taban takımların 

direğe çarpmasını önleyen bir kenar taĢı olarak da iĢlev görüyordu. BaĢlangıç çizgisi 

muhtemelen bir sütunla iĢaretlenmiĢti. Dor sütunlarının tasvirlerdeki yerleri, dönüĢ 

direkleri veya bitiĢ direkleri olamayacaklarını düĢündürmekteydi. Olasılıkla çoğu 

Hellen hipodromu Olympia'da düzenlenmiĢ kalıcı kapı tipinnden yoksundu ve yarıĢ bir 

ipten baĢlıyor, çizginin sonu da bir sütunla iĢaret ediliyordu. Olasılıkla bu tip bir sistem 

Olympia'da kapıların inĢa edilmesinden önce iĢlev görüyordu. Daha problemli olan 

bitiĢ çizgisiyle ilgili sorudur. Hellen stadyumuyla kıyaslandığında stadyumda bitiĢin 

altar ve mabeede yakın uçta olduğu bölgede, Olympia'daki bitiĢin baĢlangıçla aynı uçta 

olması beklenmektedir. Bu durumda uygun bir yerleĢim yeri sol yarıĢ yolundaki en 

yakın dönüĢ direğiyle aynı hizada olmalıdır veya resim 5'de gösterilen kapıların 

solunda olmalıdır. Floransa'daki bir vaz o (Tyrrhenian amphorası) bitiĢteki Dor 

sütununa doğru yarıĢan takımları göstermektedir, bunun ilerisinde tepede oturan 

seyirciler ve hediye sehpası mevcuttur (Resim 8). Olympia'da Pausanias tarafından 

 

belirtilen bir sütun olasılıkla bitiĢi göstermektedir ve baĢlangıç kapılarına yakındı. BitiĢ 

noktasının baĢlangıç noktasına yakın olması da Aura atının Pausanias hikâyesinde 

geçmektedir (Wiegartz, 1984). 

 

B. Etrüsk Arenaları 

Resim 8. Tyrrhenian amphorası (Saltuk, Secda, , Ġstanbul, 2001) 
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At ve araba yarıĢları için Etrüsk arenaları klasik Hellen hipoddromlarına 

nazaran daha az bilinmekteydi. Ancak eski Circus Maximus ve ilk defa burada yapılan 

atçılığa ait gösteriler ve diğer gösteriler Etrüsk geleneklerinden önemli derecede 

etkiilenmiĢtir. Etrüsk sporuyla ilgili çoğu kanıtlar mezar resimlerini (Resim 9), 

 

rölyefleri, terrakotta levhalar ve vazolardaki tasvirrleri içerir. Bazı Etrüsk arenalarında 

inĢa edilmiĢ tahta tribünler MÖ 6. yy. sonlarına veya o tarihlere yakın olan Tarquinii'de 

Tomba delle Bighe'deki bir boyama tasvirden gözlenmektedir. Aynı tipteki arena ve 

tribünler hem atçılık hem de atletizm yarıĢmaları için kullanılmıĢ olup, bu krallık 

dönemlerindeki ve cumhuriyet dönemlerinin baĢlangııcındaki Circus Maximus'un hem 

atletizm gösterileri hem de atçılık gösterileri için kullanılmıĢ olduğunu açıklar. Bu 

tarihte ne Roma ne de Etruria circus ile stadyum arasında bir ayrım yapmamıĢtır. Aynı 

arena her iki iĢlevi görmüĢtür. Bu tip tribünnler olasılıkla Circus Maximus'ta Etrüsk 

kralları tarafından inĢa edilmiĢ fori olarak adlandırılan tribünlere benzerdi. Etrüsk 

tribünleri oturma Ģekillerinde bir hiyerarĢi gösterir ve kadınların Yunanistan'daki 

durumunun aksine atletizm oyunlarında düzenli olarak normalde mevcut olduklarını 

ispatlar. Bu tribünlerden ayrılması gereken bugün Palermo Müzesi'nde bulunan 

Chiusi'nin 5. yy. cippusundaki bir tasvirdir (Resim 10). Burada kısa, alçak bir platform 

yakın Ģekilde yerleĢtirilmiĢ geniĢ tahta ayaklar serisi tarafından desteklenmiĢ olup 

bunların önünde amphoralar mevcuttur ve bunlar yan tasvirdeki kahramanlara verilecek 

hediyeler olarak değerlendirilebilir. Kısa bir platformda tabletler üzerine yarıĢmaların 

sonucunu iĢaretleyen bir yazıcı oturur ve diğer kiĢiler Roma sulh hâkiminin ve 

diğerlerinin onuruna ayrılan sella curulis olarak bilinen 

Resim 9. ĠÖ 450 civarına tarihlenen, chiusid bir etrüsk mezarının duvarındaki araba 

yarıĢı tasvirli fresk (Saltuk, 2001) 
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 Resim 10. Chiusi'den cippus Alman arkeoloji enstitüsü fotoğraf arĢivi (Wollschiele, 1966). 

 

kendi iskemlelerine oturur. Bu kiĢiler hâkimler veya ödül veren kiĢiler olarak 

tanımlanabilir (Barker,  1998). 

 

Hellen stadyumunda kendi localarına sahip oyunların hellanoodike'lerine 

(oyunların düzenleyicileri) eĢdeğer olabilirler. Etrüsk sanatında aynı tipteki curule 

iskemlelel'in kullanıldığı, fakat üstüne oturan kiĢilerin oyunlardaki hakemler değil 

yüksek makamdaki kiĢiler veya tanrılar olduğu bilinmektedir. Bu soyylular tribündeki 

halk gibi ortak bir sıra üzerine oturmuyorlardı. Hellen oyunları gibi Etrüsk atçılık 

oyunlarında da bir çeĢit dönüĢ direği vardı; fakat Etrüsk dönüĢ direklerinin neye 

benzediği çok açık değildir. Atçılık gösterilerinin bazı Etrüsk tasvirrleri, Hellen 

gösterileri gibi, yarıĢ yolunda bir sütun veya direk gösterir. BaĢlangıç veya bitiĢi 

iĢaretlemek amacıyla planlanıp planlanmadıklarını veya dönüĢ direklerini oluĢturup 

oluĢturmadıklarını bilmek zordur. Eğer dönüĢ direği baĢlangıcı belirtmiĢ se tüm 

yarıĢçılar yarıĢıyorlarsa dönüĢ direğinin arkasında olarak gösterilmeliydi. Eğer bir 

dönüĢ direğini oluĢturmuĢsa hiçbir takım dönüĢ direğinin çok ilerisine doğru 

gitmemeliydi. Hiçbir tasvir bir dönüĢ direğini dönme hali içinde olan veya bir dönüĢ 

direğinin çevresinde dönmüĢ olan bir takımı göstermemektedir. DönüĢ direklerinin 

geniĢ bir tabanı olması araba tekerleklerinin direğe çarpmasını önlemek için bir 

kaldırım taĢı iĢlevi görmesini sağlamıĢtır. DönüĢ direklerinin veya sütunların 

gösterildiği Etrüsk tasvirlerinde nitelikleri belirsizdir. Hiçbir durumda yüksek bir 

platform üzerindeki üç iĢaretleyiciden oluĢan karakteristik Roma Ģeklindeki dönüĢ 

direklerine benzememektedirler. Roma circusunda bitiĢ çizgisinin dönüĢ direklerinden 
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herhangi birine yakın olmadığı bilinmektedir. Ancak Etrüsk yarıĢlarının 

düzenlenmesinde bitiĢi arenanın merkezine daha yakın bir Ģekilde yerleĢtirerek 

herkesin daha kolaylıkla görmesini sağlama ihtiyacı daha az olduğunda, bitiĢ, dönüĢ 

direklerinden biriyle aynı hizadaydı. Daha fazla kanıt gerektirdiğinden bazı Etrüsk 

arenalarında hem baĢlangıcın hem de bitiĢin Dor sütunlarıyla iĢaretlendiği ve 

dönüĢlerin çoğunlukla ayakta bir miktar kenar taĢı olan tahta direkleri içerdiği 

düĢünülebilmektedir. Benzer Ģekilde Hellen hipodromlarında dönüĢ direkleri tahtadandı 

ve bir Dor sütunu bitiĢi iĢaret ediyordu (Bloch, 1969). 

 

Romalılar yarıĢ özelliklerini Yunanlılardan çok Etrüsklerden almıĢlardır. At 

yarıĢlarıyla ilgili Etrüsk sanatındaki en erken tasvir (MÖ 6. yy. baĢlangıcı) Murlo'daki 

levhaları içermekte olup burada jokeyler rüzgârda uçuĢan bir pelerin, kısa tünikler ve 

ucu sivri bir Ģapka giymektedirler. Bu özellikler Hellen tasvirlerinde mevcut değildir; 

fakat Romalılar tarafından kullanılmıĢtır. Etrüsk tasvirlerinde kostüm ve sürüĢ 

tekniklerinin detayları da görülür. Etrüsk araba sürücüleri kısa tünikler giyerler, 

dizginleri vücut1arının çevresinden geçirerek arkada bağlarlar, kulak koruyucuları olan 

baĢa sıkıca oturan bir baĢlık takarlar ve kısa bir kamçı taĢırlardı. Etrüsk tasvirleri ayrıca 

sürücülerin yarıĢı yaya olarak tamamlamak için at sırtından aĢağı doğru kaydıklarını da 

göstermektedir. Bunlar cumhuriyet döneminin sonlarında ve imparatorluğun 

baĢlangıcında halen circusta gözlenen Roma desultoreslerinin eĢdeğeridir. Etrüsk 

yarıĢlarında trompetçiler de mevcuttu. Bunlara Etrüsk vazo tasvirlerinde 

rastlanmaktadır. Trompetçiler ya yarıĢın baĢlangıcında veya son koĢunun baĢlangıcında 

ya da bu anların her ikisinde de trompetlerini çalmıĢ olabilirlerdi. Tasvirlerin 

kronolojisi Etrüsklerin MÖ 6. yy.'ın tümü boyunca olmasa da uzun bir kısmı boyunca 

atçılığa dair yarıĢmalarla ilgilendiklerini göstermektedir (Saltuk, 2001). 
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B. Circus ve Circus Maximus 

 

Circuslar ilk defa ortaya çıktıklarında imparatorluğun geç devirlerindeki tam 

geliĢmiĢ Ģekillerinde değildi. Bazı tartıĢmalara göre MS 2. yy.‟ın baĢlangıç yıllarında 

Roma circusu olarak belirgin yapı tipine ulaĢmıĢlardır. Roma eircusu beyaz çizgileri, 

baĢlangıç kapıları, bariyeri, sabit uzunluk ve geniĢlikteki arenası, kesin kuralları olan 

bir yapı tipiydi. 

 

Roma circusu dönüĢ direği, yeraltı mabedi, Poseidon (Neptün) veya baĢka bir 

tanrı kültü ile iliĢkili bazı özellikleri Yunanistan'daki benzer yapılardan almıĢtır. Hellen 

hipodromlarından alınan özelliklere Circus Maximus'un baĢlangıç kapıları eklenmiĢtir. 

Muhtemeelen Olympia'nın kutsanmıĢ kapılarının etkisi altında inĢa edillmiĢtir. Ancak 

buradaki fark Roma kapılarının zamanla birbirini takip eder Ģekilde açılması yerine 

aynı anda açılmasıdır. Kapılardan önce yarıĢın baĢlangıç noktasında iki mermer direk 

arasına boyanmıĢ beyaz bir hat çizilir ip gerilir ve baĢlama iĢaretinin verilmesiyle bu ip 

hemen indirilirdi. 

 

Antik çağın en eski ve en büyük Circusu Roma'daki Circus Maximus idi (Resim 

9), Bu circusu Roma'nın Etrüsklerden olan krallarının ilki olan Tarquinius Priscus (MÖ 

616–578) Aventinus ve Palatinus tepeleri arasındaki vadide yaptırmıĢtır. Kalıntıları 

bugün Roma'da Via di Cerchi adlı yerdedir. Circus Maximus'un yapısı hakkında 

kalıntılarının yanında sikkeler üzerindeki reesimleri de yeterli bilgi verir (Resim 11). 

Circus Maximus yapımınndan sonra çeĢitli onarımlar görmüĢ özellikle Caesar, Nero ve  

                               

Traianus tarafından Roma'nın en Ģatafatlı yapısı haline getirilmiĢtir. Halikarnassoslu 

Resim 11. Circus Maximus tasvirli, MS 103/111 tarihli sestertius(Saltuk,  Secda). 

2001) 
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Dionysios'a göre Circus Maximus 150.000 seyirci alabilirdi. Plinius bu sayının 260,000 

olduğunu bildirir. Publius Victor 385.000 seyirciden söz eder. Farklı zamanlara ait 

olduğundan bu sayıların hepsi de doğru olabilir. Yapının boyutları 600 m. x 100 m.'den 

fazladır. Ölçüleri hakkındaki bilgiler çeĢitlilik göstermektedir. Uzunluğu için 610, 634, 

635 m., geniĢliği için de 190, 211 m. gibi rakamlar veerilmektedir. Seyirci yerleri her 

iki uzun tarafta ve arenanın yuvarlaklaĢtığı dar kısımda bulunmaktaydı. Kemerler 

üzerine inĢa edilmiĢ ve üç kat olarak yapılmıĢ seyirci yerleri ara duvarlarıyla ayrılan ve 

her kata ayrı ayrı çıkılan merdivenlerle bölünmüĢtü. Seyircilerin oturma yerlerine 

ulaĢtıkları merdivenlerin dıĢ kemerlerle bağlantısı vardı. En üst katta bir gezinti yeri 

vardı. En altta son oturma sıralarıyla arena arasında podium Olarak nitelenen insan 

boyundan küçük bir duvar vardı. 

 

Podiumun iç tarafında suyla doldurulmuĢ bir hendek veya kanal bulunuyordu. 

Bu hendeği lulius Caesar hayvan güreĢleerinde seyircilerin emniyetini sağlamak için 

yaptırmıĢtı. BaĢlanngıç tesisi batıdaki biraz meyilli dar taraftaydı. Start çizgisi arenanın 

uzunluğunu eĢit kılmak için hafif eğriydi. Araba ve atların bulunduğu sundurma 

kubbeliydi; iki yanında kuleler ve içinde imparatorlarla en yüksek memurların 

oturdukları yapılar vardı. Diğer dar tarafta, doğuda imparator Titus tarafından MS 80'de 

yaptırılan bir zafer takı vardı. Spinanın her iki ucuna koni Ģeklinde üçer sütun 

dikilmiĢti. Spina çevresinde yapılan koĢu arenanın sağ kısmından baĢlardı. 

 

Mimari açıdan çoğu Hellen hipodromu gibi Circus Maximus muhtemelen dönüĢ 

direkleri, seyircilerin oturabileceği banklar ve bazı altarlarla baĢladı. Arenanın yarım 

daire Ģeklindeki ucunda Murcia altarı vardı. Ayrıca Consus altarı da bulunmaktaydı 

(Resim 9). Tanrı Consus'un Circus Maximus'ta en eski oyunlar oldukları kaydedilen 

Consulia ile iliĢkili olduğu bilinmekteydi. Consus'un tahıl ambarı veya ardiye tanrısı 

olduğu, hasadın depolanmasıyla iliĢkili olduğu, Consus adının depolaama veya gömme 

anlamına gelen condere fiilinden türediği kanıtlanmıĢtır. Consus'un rolünün ambar 

tanrısından yeraltı tanrısı haline dönüĢü atın uzun zamandır bir cenaze merasimi 

hayvanı olarak ele alınması ve Yunanistan'da pek olmasa bile Etruria'da atçılığa ait 

seremonilerin cenazelerde düzenli olarak yapılması nedeniyle ortaya çıkmıĢtı. 

Poseidon'un Hellen hipodromunun taraksipposuyla bağlantısıyla da benzerlik 
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kurulabilir. Hem taraksipposun hem de Consus altarının arenanın aynı bölgesinde 

uzaktaki dönüĢ direğine yakın yerleĢmiĢ olması ilginçtir. Geç dönemlerdeki Romalı 

yazarlar Consulia'nın Neptün'ün atçılık olayları onuruna yapıldığını belirtmiĢlerdir. 

BaĢlangıç kapıları MÖ 329 yılında, yarıĢların ilk baĢlangıcından Uzun süre sonra, inĢa 

edildi. Bir tartıĢmaya göre arenayı bölen sürekli duvar, spina, imparatorluğun baĢlangıç 

devrelerine kadar inĢa edilmedi. Circus Maxiimus'un dönüĢ direkleri Olympia'dakiler 

gibi dekore edildi. Circus Maximus, Olympia hipodromunun komĢu banketleri 

kullandığı gibi vadinin her iki tarafındaki doğal tepe eğimlerini oturma yeri olarak son 

derece iyi bir Ģekilde kulllandı. Cumhuriyet dönemi boyunca Circus Maximus 

imparatorluk Circusundan çok, Hellen hipodromlarına benzemiĢ olmalıydı (Humphrey, 

1986).  

 

MÖ 363 yılında Tiber nehrinin taĢması circus oyunlarına tam olarak bir son 

getirdi. Bu ve diğer kaydedilen seller Circus Maximus'un çevresinde bir duvar 

olmadığını veya baĢlangıcın olduğu kısa uçta yükseltilmiĢ ön set çekilmediğini 

gösteriyordu. MÖ 329'daki baĢlangıç kapılarının inĢası bile bu tip bir seli önlemek için 

fayda sağlamadı. Muhtemelen bunun nedeni kapıların sadece açık bölmeler serisinden 

oluĢmasıydı. Ancak bu kapıların inĢası circusun tarihi ve geliĢmesinde önemli bir 

noktaydı. Circus Maximus'taki baĢlama kapısının tarihini içeren sonuçlardan kabataslak 

bir kroki çizilebilir. MÖ 329 yılına tarihlenen en eski kapı daha çok hyspleks olarak 

iĢlev görmüĢtür. Sistem olasılıkla birbiri ardına ve çift olarak açılan kapının bulunduğu 

Olympia'daki hipodromdakinden çok Hellen stadyumlarında bulunanlara daha 

benzerdir. Orijinal olarak Circus Maximus olasılıkla 12'den daha fazla kapıya sahipti. 

Eğer ahırlar her takımda dört attan daha fazla koĢulmayacak Ģekilde yapılmıĢ ise 12'den 

daha fazlası için elveriĢli oda bulunabilirdi. 20 veya 25 kadar ahır bulunabilir. Kapılar, 

olasılıkla dört grup yarıĢlar üzerindeki kontrollerini oluĢturduktan sonra 12'de sabit 

kılınmıĢtır. Circusta en azından Caesar'ın zamanından itibaren 12 kapının mevcut 

olduğu bilinmektedir. Carceresin tasvirlerinde normalde görünen 12 kapıdan daha az 

oluĢu önemsizdir. 

 

Livius, carceresin ilk defa MÖ 329'da inĢa edildiğini özellikle özellikle 

vurgular. O yıldan önce hiçbir carceres mevcut değildi. Olasılıkla takımlar düz bir 
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çizgiden baĢlamıĢlardır, bu düzgün bir baĢlangıç sağlanmasını son derece zorlaĢtırmıĢ 

olmalıdır. Atları düzgün bir çizgide biraraya getirmek ve aynı anda yarıĢa baĢlatmak 

son derece zordu. Bu en eski carceresslerde kaç tane kapı olduğu veya nasıl çalıĢtıkları 

bilinmiyor, ayrıca ters dönmüĢ V üzerinde dizilmiĢ olan Olympia'dakilere benzeyip 

benzemedikleri de bilinmiyar. Pausanias devrinde (MS 2. yy. sonu) halen mevcut olan 

Olympia kapıları çağdaĢ Roma baĢlangıç kapılarıyla tezat oluĢturmaktadır ve Roma 

kapılarının Olympia'dakilere göre modellendiğini düĢünmek için çok az neden vardır. 

Ayrıca Olympia'daki Ģekil Circus Maximus'ta standart hale gelmiĢ olandan belirgin 

Ģekilde farklıdır. Roma'da Olympia'ya nazaran daha az kapı vardı. Circus Maximus'ta 

kapı inĢa etme fikri muhtemelen Hellen hipodromlarının çoktan baĢlangıç kapılarını 

içermelerinden etkilenmiĢtir. 5. yy.'da Olympia ve 4. yy.'da Delphoi'da bir yazıt parçası 

330 ve 325 arasında hipodromda baĢlangıç çizgisinin yenilenmesinden bahsetmektedir. 

Pergamon'a ait bir yazı Olympia hipodromunda MÖ 280-272'de kullanımda olan 

mekanizmanın hyspleks olarak bilindiğini göstermektedir; bu mekanizma burulmuĢ bir 

ip vasıtasıyla iĢliyordu ve kuvvetli bir alkıĢ sesiyle açılıyordu. Roma'daki baĢlangıç 

kapılarıyla ilgili ilk kesin çalıĢmanın MÖ 4. yy.'ın ikinci yarısında baĢlaması bu 

durumla çakıĢmamaktaydı. Aynı zamanda büyük Hellen kentlerinin pek çoğunda yeni 

stadyumlar inĢa edilmiĢ olup bunlarda koĢucuların baĢlama kapıları için benzer bir 

hyspleks mekanizması geliĢtirilmiĢ ve bu mekanizma 3. yy. sırasında yaygın Ģekilde 

kullanılmıĢtır. 

 

Augustus devrinde yazılar yazan Halikarnassoslu Dionysios carceresi açık 

havalı (çatısız) ve tümü aynı anda tek bir hyspleks ile açılan arklı veya kemerli ahırlar 

içeren bir yapı olarak tanımlar. Carceresi çatısız olarak tanımlaması cirrcusun kolonlu 

taraflarıyla olan kontrastını basitçe belirtmek için olabilir, fakat daha büyük bir 

olasılıkla bağımsız ahırların uygun Ģekilde çatılara sahip olmadığını belirtir. Hyspleks 

mekanizması ahırların üzerinde bir tür destek en azından mekanizmayı desteklemek ve 

saklamak için sürekli bir düzgün tabaka gerektirmiĢtir (Sartorio, 2008). 

 

MÖ 3. yy.'ın ikinci yarısında Naevius Roma carceresini oppidum olarak 

adlandırmaktaydı; bu Varro'ya göre sivri kuleler ve kulelerle dekore edilmiĢ bir duvara 

benzeyen bir yapıydı. Naevius'tan bahseden Varro, Naevius'un zamanında kapıların 
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nasıl adlandırıldığıyla (oppidum) ve kendi zamanında nasıl adlandırıldıkları (carceres) 

arasında bir ayrım yapar ve carceresin artık sivri uçlu kulelerle dekore edilmeediğini 

açıklar. Daha ileri bir tarihte kuleler kazılmıĢ az sayıdaki circusta, (Antiokheia), 

carceresin sonunda bulunmuĢtur. Maxentius eircusunda ise iyi Ģekilde korunmuĢlardır. 

Genellikle kabul edilen görüĢe göre kuleler oppidum kelimeesiyle Varro'da bahsedilen 

pasaja göre Naevius zamanından itiibaren Circus Maximus'ta mevcuttular. Oppidum 

terimi en azından MÖ 3. yy.'a uzanan teknik circus terminolojisinin bir parçası olarak 

yerini almıĢtır. 3. yy.'daki carceres izole ahırlar oluĢturmak için oluĢturulmuĢ 

parmaklıklı veya tahta parmakklıklı bir alandı. 

 

lsidorus, carceres adının doğrudan Roma devlet hapisshanesinden (carcer) 

alındığını belirtmektedir. lsidorus keliimenin circus ahırlarını belirttiğinde çoğulolarak 

kullanılması gerektiğini ekler. Kısaca, carceres adı hapishane gibi kapalı bir yeri 

belirttiği için kullanılmıĢtır. 

 

Circus Maximus'ta carceres MÖ 174 yılında restore edilmeesıne veya yeniden 

inĢa edilmesine rağmen en azından kısmen tahta olarak kalmıĢtır; çünkü Suetonius'tan 

edinilen bilgilere go re Claudius zamanına (MS 41–54) kadar carceres tahta ve tufa 

bileĢiminden inĢa edilmiĢti. Claudius zamanında ise mermerden yapılmıĢtır. Carceresin 

en son kaydedilen yenilenmesi Caracalla     (MS 198–217) tarafından yapılmıĢtır. 

Carceresin çeĢitli durumlar ve zamanlarda yeniden inĢa edilmiĢ olma olasılığı da göz 

ardı edilmemelidir. Circus Maximus carceresindeki yapısal değiĢikliklerin herhangi bir 

Ģekilde tasvirlerle ortaya konması olasılığı, her zaman tasvirlerle ortaya 

konularnamasına rağmen kabul edilmektedir. Genelde tasvirler Circus Maximus'un 

carceresi hakkında bilgi için kullanılabilir; fakat tasvirlerden kesin sonuçlar 

çıkarılmamalıdır. Tasvirler neyi düĢündürürse düĢündürsün hermeler her zaman yapının 

önünde ayrı yerleĢtirilmiĢlerdir (Humphrey,1976). 

 

Eyalete ait anıtsal circuslardaki carceres Roma carceresine göre 

modellendirilmiĢtir ve bu carceresle Circus Maximus'a ait olan arasında herhangi bir 

büyük farklılığı saptamak zordur. 
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C. Hermeler 

 

Hermeler, Hermes'in büstü veya baĢka bir ünlü figürle oluĢturulan dörtkenarlı 

sütunlardı. Maxentius circusundan kaynaklanan kanıtlar, eğer daha önce olmamıĢsa 

imparatorluğun geç devrelerinde Hermes'le olan yakın bağlantının kaybolduğunu ve 

hermelerin daha büyük bir olasılıkla antik devirlere ait ünlü insanların veya diğer 

tanrıların veya kahramanların portrelerinden oluĢtuğunu ispatlamaktadır. Çok değiĢik 

tiplerde oldukları, çoğunun Hellen çalıĢmalarına ait kopyalar olduğu, 4. yy.'ın sonlarına 

doğru kullanımda oldukları bilinmektedir. 

 

Hiçbir kaynak hermelerin ilk defa hangi tarihte yerleĢtirilldiklerini belirtmez. 

Hermeler carceres mimarisinin standart bir özelliği haline gelmiĢ olup, sütunların 

önüne yerleĢtirilmiĢtir (kemerleri desteklemek iĢlevi yoktur). MS 2, yy.'ın baĢlarında ilk 

defa Circus Maximus'ta bulundukları ispatlanmıĢtır (Humphrey, 1976). 

 

Hellen gymnasiumlarındaki hermelerle bir bağlantı vardı. Hermeler 

gymnasiumların giriĢlerinde yerleĢtirilmiĢlerdi. Gençlerin ve atletizm egzersizlerinin, 

oyunlarının koruyucuları olarak kabul ediliyorlardı. Ġlk palaistranın Hermes taraafından 

baĢlatıldığı bilinmekteydi. Ancak Roma circusuna herrmelerin giriĢi Hellen 

stadyumlarının doğrudan etkisi altında olmuĢtur. MS 1. yy.'ın ilk kısmında yazılan 

Hellen antolojisinndeki bir Ģiir, bir erkek galip çocuğun ayak izinden stadyum 

hyspleksine komĢu olarak yerleĢtirilmiĢ sakalsız bir hermeyi anlatır. Hermes yarıĢ 

kazanan bu çocuğun yarıĢtaki yardımcısı olmuĢtur; çocuk Hermes'in ayaklarına 

sahipmiĢ yani kanatlı sandalları varmıĢ gibi uçmuĢtur. Muhtemelen MÖ 3. yy.'a ait bir 

Hellenistik epigramda da Lykia koĢucusu Tlepolemos'un stad yarıĢındaki yirminci 

baĢarısını nasıl kutladığı anlatılır. 

 

Yine Hermes Enagonios'un (oyunların baĢkanı) heykeli MÖ 272/271'de 

Delphoi'daki stadyumun baĢlangıç çizgisinin yakınına yerleĢtirilmiĢtir. MÖ 3. yy.'da 

Hellen stadyumlarının baĢlangıç çizgilerindeki hermelerin varlığı açısından hermeler 

Circus Maximus'ta ilk defa benzer bir tarihte gözlenmiĢ olmalıdır. Bu Circus 

Maximus'un atçılığa ait olaylarda olduğu gibi atletizm olayları için de sıklıkla 
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kullanıldığı o genel dönemde olmalıydı. Fakat stadyumdaki fiziksel varlığına ilaveten 

Hermes'in Hellen dönemindeki araba yarıĢlarıyla bağlantıları vardı. Hermes'in altarı iyi 

Ģans getirmesi amacıyla Olympia hipodromunun baĢlangıç kapılarının yakınında yer 

aldı. Homeros'a kadar uzanan destanlara göre, Hermes araba sürücüsü ve Zeus'un 

sakisiydi. Hermes ayrıca zar oyununun patronuydu. Circusta da talih oyunları 

mevcuttu; bu yüzden Ģans oyunlarının oynandığı yerde en uygun Ģekilde yerleĢtirilmiĢti 

(Saltuk, 2001). 

 

 

 

2.2. Circus 

 

Latince‟de “ daire, halka” anlamına gelir. Roma döneminde içinde at ve araba 

yarıĢları yapılıp, bazı oyunların oynandığı özel yapı olarak tanımlanabilen circusun 

 ( özelikle en erken circus Maximus‟un ) öncülü olarak Hellen hipodromu ve Etrüsk 

yarıĢ pisti iki örnek olarak kabul edilebilir (Humphrey,1976). 

 

 

2.2.1. Roma Circuslarında Yapılan Circus Oyunları 

 

Romalılar halk için oyunlar düzenliyorlardı. Oyunlar. Tanrıların onuruna 

düzenleniyordu, bazıları sitelerin ilk kuruluĢ zamanından beri gelenekselleĢmiĢti. SavaĢ 

zamanlarında bu oyunlar tanrılara adanarak yapılırdı, ayrıca iç savaĢlar ve salgın 

hastalıklar sırasında da yine adak oyunları düzenlenirdi. Daha geç tarihlerde seçkin 

vatandaĢlar öldüğü zaman da bu tür oyunlar düzenlenmeye baĢlandı. Ġlk zamanlarda bu 

oyunlardaki baĢlıca faaliyetler at ve araba yarıĢları, bazen boks nadiren de diğer atletik 

yarıĢlar Ģeklindeydi. 

 

Roma'daki ilk gerçek atletizm yarıĢması sadece MÖ 186'da M. Fulvius 

Nobilior'un oyununda kaydedilmiĢ olmasına rağmen, Thuillier koĢu, boks ve güreĢin 

daha önceki tarihlerden beri mevcut olduğunu göstermiĢti. MÖ 186 yılındaki oyunlar 

atletizmcilerin Yunanistan'dan gelmesi, çıplak olarak yarıĢması ve daha önce Roma'da 
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görülmeyen pentatlon oyunlarında yarıĢması açısından farklıydı. Bu tam Hellen 

atletizm programı Roma'da popüler hale gelmedi, fakat koĢu, boks ve güreĢ 

imparatorluk dönemi boyunca yapılmaya devam etti. 

 

Asıl circus oyunları Roma efsanelerine göre Romulus tarafından kurulmuĢtur. 

Amacı, Sabinusları Roma'ya çekmek kendi arkadaĢlarına bunların kızlarını kaçırarak 

onlarla evlennmek fırsatını vermekti. Bu oyunlara Circus Oyunları, Roma Oyunları 

veya Büyük Oyunlar adı verilmiĢtir. Halkın ücretsiz olarak katıldığı, oldukça büyük bir 

masraf gerektiren spor oyunları ve gösterilerden oluĢan bir festival düzenlemek zengin 

ve soylu bir kamu görevlisinin iĢiydi. Circuslarda çeĢitli oyunlar düzenlenirdi (Saltuk, 

2001). 

 

2.2.1.1. Atlı Araba YarıĢları 

 

Roma döneminde de at ve araba yarıĢları en sevilen oyunlar arasında yer 

almaktaydı. Araba yarıĢlarına katılan arabalar iki (biga), üç (triga) veya dört (quadriga) 

atlı olur, genel olarak dört araba yarıĢırdı. Bu yarıĢlarda kullanılan arabalar genelde dört 

at koĢulmuĢ, çeĢitli süslerle bezeli, önü kapalı arkası açık, takla atma tehlikesini 

azaltacak ölçüde uzun dingilleri olan küçük, basık arabalardı. YarıĢ arabalarına küçük, 

asil atlar koĢulurdu. Çoğu zaman bu atların arka bacaklarında mühür bulunurdu. 

Yeleleri fırça gibi kısa kesilmiĢ olup, kuyrukları arabaların hareketi sırasında bir kazaya 

sebebiyet vermemeleri için kurdele ile bağlanırdı. Genellikle atların alınlarında tüy 

veya hurma dalı bulunurdu. YarıĢmacılar farklı renkteki kostümleriyle birbirinden ayırt 

edilirdi. Bu renkler toprağı (ilkbaharı) sembolize eden yeĢil, ateĢi (yazı) canlandıran 

kırmızı, denizin (sonbaharın) sembolü mavi ile havanın (kıĢın) sembolü beyazdı. Circus 

renkleri ilk defa MÖ 70'lerde ortaya çıkmıĢ olabilir. Birbirine rakip olan bu takımlar 

uzman sürücüler, eğitimciler, yarıĢ atları ve veterinerlerden oluĢuyordu. Sürücüler kimi 

zaman yarıĢlarda gösterdikleri yetenek ve cesaretleri sayesinde özgürlüklerini elde 

edebilen köle ve azatlılardan oluĢurdu. Üzerlerine kısa bir tunika giyerlerdi. 

Bacaklarına hafif deriden koruyucular takarlardı. Ayaklarında da yüksek bağcıklı 

çizmeler bulunurdu. BaĢlarında metalden, gümüĢ olabilir, bir baĢlık olup bu baĢlık alnın 

yarısı ile kulakları da kapatıyordu ve çene kayıĢlıydı. Dizginlerdeki sürtünmeye karĢı 
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ellerine eldiven takarlardı. Arabalarının üzerinde ayakta durup atların dizginlerini 

bellerine sararlardı. Sürücüler ayrıca arabadan atlanması gereken tehlikeli durumlarda 

dizginleri kesebilecekleri bir bıçak (falx) taĢırlardı. Bir ellerinde de sopası kısa bir 

kırbaç bulunurdu. 

 

Her yarıĢ öncesi Roma'dan veya imparatorluğun çeĢitli eyaletlerinden gelen 

seyirciler sosyal konumlarına göre belirlenen sıralara otururlardı. Circusun ön sıralarlı 

magistratuslara, diğer sıralar senatörlere, senatörlerin arkasındaki sıralar ise atlılara 

ayrılmıĢtı. Plebler ve köleler oyunları rahatça seyredebilecekleri arka sıralarda 

otururlardı. Her gösteri alanında imparatorun, Traianus döneminde bütün seyircilerin 

imparatoru görebileceği biçimde açık bir konuma getirilen, özel bir locası vardı. Halkın 

oturduğu yerler ücretsiz di. Ancak atlıların arkasındaki sıralara oturan zengin 

seyircilerden düĢük bir ücret alınması gelenek olmuĢtu. YarıĢ takımları circusun en 

doğu kapısından içeriye girer ve o günkü yarıĢları düzenleyen yüksek kamu 

görevlisinin önüne giderlerdi. Bu kiĢi atlı veya yaya olarak etrafını çevreleyen bir grup 

hizmetkârıyla birlikte gösteriĢli bir araba içinde durur ve onu özel giysili rahipler, 

trompet ve arp çalan müzisyenler izlerdi. Daha sonra oyunu düzenleyen kiĢi circusun 

sonuna yakın sıraların ortasındaki yerini alırdı. YarıĢ arabaları ise circusun batı 

ucundaki baĢlama noktasına giderlerdi. Trompetlerin çalmasıyla birlikte susan halk 

imparatorun ayağa kalkıp beyaz bir örtü sallayarak yarıĢı baĢlatmasına kadar 

sessizliğini korurdu. Sonra baĢlama noktalarının kapıları açılırdı. 

 

Circusta hızla koĢan iki atı idare ederek birinin üzerinden diğerine atlayan 

desultores denilen sürücülerin gösterileri de olurdu. Nero zamanında üzerinde binici 

olmayan atlar koĢturulurdu. Bu atların yan taraflarına uçlarına çiviler çakılmıĢ ağaç 

yuvarlaklar asılır, at koĢtukça sallanan ağaç yuvarlakların ucundaki çiviler ata batar ve 

at daha hızlı koĢardı. 

 

Romalılar koĢturdukları atlara çeĢitli adlar takarlardı.  Roma'da üzerinde yüz 

yirmi kadar at adı yazılı mermer bir parça bulunmuĢtur. YarıĢlarda kazanan atların 

heykelleri dikilir, bu at1ar ölünce de mezarları yapılırdı. 
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2.2.1.2. Troy Oyunları 

 

Bu oyunlar at üzerinde manevralar Ģeklinde, takımlar halinde, soylu ailelere 

bağlı genç Romalılar arasında bir mücadele oyunu olarak yapılırdı. Oyun bir savaĢ 

göstergesi olup daha sonraları Roma'da "Ludi Romani" adıyla imparator adına yapılan 

törenlerin gösterilerinden biri olmuĢtu. Bu oyunu P. Vergilius Mara (MÖ 70-MS 19) 

milli bir kahramanlık destanı olan, Traia kahramanı ve Roma'nın efsanevi kurucusu 

Aeneas'ın yaptıklarını anlatan Aeneis'ın pasajlarından birinde tanımlamıĢtır. Bu 

pasajdan bir bölümde "gençler gruplar halinnde ilerler ve yaĢlıların imrenen bakıĢları 

altında muzaffer bir edayla geçerler. Daha sonra sinyalle gruplar aniden durur, sonra 

geriye doğru hızla gider, daha sonra tekrar ilerler. Böylece ileri ve geri giderek savaĢı 

taklit eden daireler içinde daireler çizerler, labirent benzeri Ģekiller yaparlar veya 

denizde spor yapan yunuslar gibi hareket ederler" diye bahsedilmektedir. Vergilius'a 

göre bu Ascanius'un Latinlere öğrettiği bir oyundur. Truia Roma'nın en eski 

oyunlarından biridir; fakat Tray ile alakası yoktur. Bir 6. yüzyıl Etrüsk vazoosu 

üzerinde bu belirgin olarak görülüyor (Resim 12). At üzerinnde iki adam gösterilmiĢtir 

 

Resim 12. Troy oyunu,Tragliatella'da bulunmuĢ 6.yy'a ait bir etrüsk vazosu üzerindeki çizim  

(Saltuk,  2001). 

 

ve arkalarında labirent vardır. 600 yıl sonra Pompeii'nin duvarlarında çizildiği Ģekilde 

görülmektedir ve labirentin çizgileri arasında, Romalıların Tray ile karıĢtırdığı, gerçek 

adı Etrüsk kelimesi TRUIA okunuyor. Pompeii'de de son derece benzer bir askeri oyun 

(yılan oyunu) olduğu kayıtlardan öğrenilmiĢtir. Bu tip oyunlarda birbirini geçme değil, 

at binicilerinin yetenekleri önemlidir (Tekin, 1986). 

 



36 

 

2.2.1.3. Atlı ve Yaya DövüĢler 

 

Bunlar çok realist oyunlar olup gerçek bir savaĢı canlandırırdı. Bu oyunlarda 

circusların içinde bir ordugâh kurulurdu (Tekin, 1986). 

 

2.2.1.4. Av Oyunları 

 

Bu oyunlarda meydana ağaçlar dikilerek bir orman manzarası yaratılırdı. Burada 

çeĢitli hayvanlar akla veya mızrakla avlanırdı .(Tekin 1986) 

    

 

2.2.1.5. GüreĢ ve Boks 

 

Bu tür oyunlar Yunanlılar ve Etrüskler zamanında biliniyorrdu. Roma'da gerek 

cumhuriyet, gerek imparatorluk çağında en çok sevilen oyunlar arasındaydı (Tekin, 

1986). 

 

Circus oyunlarının sanat yoluyla gösterilmesi, Roma Cumhuriyet devrinden Bizans 

devrine kadar eskiçağ ikonograafisinin özelliklerinden biridir. Bu konu Lyon'un, 

Barselona'nın mozaiklerinde (Resim 14), Traianus ve Caracal1a'nın madalyalarının 

arka yüzünde, Bizans'ın fildiĢi sandıklarında, diptikhler üzerinde (Resim 15), 

kandillerin üstünde (bkz. Sağ alt) görülmektedir. 

Resim 13. Constantinapoliste Büyük Saray‟ın mozaiklerinden biri ,  kaplan tasviri 

(Saltuk, 2001). 
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Resim 14. Circusta araba yarıĢları (Saltuk,  2001). 

 

 

Resim 15. FildiĢi konsül diptikh'i ĠS 517(Saltuk, 2001). 

 

2.3. Antik Helen Hipodromları Ġle Roma Circuslarının Belli BaĢlı Bölümleri Ve 

Aralarındaki Belirgin Farklılıklar 

 

∙BaĢlangıç yeri, atların ve arabaların durduğu yer, carceres, Helen 

hipodromlarında baĢlangıç yerinin planı gemi burnuna benzer. Mimar kleoitas‟ın bu 

planıyla birçok yarıĢmacıyı yerleĢtirebilmek için yer kazanılmıĢ oluyordu. Roma 

circuslarında sadece 12 araba yarıĢtığı halde Hellen hipodromlarında bu 

sınırlandırılmamıĢtı ve çoğunlukla yarıĢa katılan fazla sayıda takımlar mevcuttu. Roma 
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circuslarında baĢlangıç yeri asimetrik alçak bir kemer biçimliydi ve böylece kademeli 

bir baĢlama temin edilmiĢ oluyordu (Tekin, 1986). 

∙Hipodromun düz tarafındaki sütunlu galeri. 

∙Araba yerlerinin uç noktası. Yunus dururdu. 

∙Atlar üzerinde tunç kartal bulunuyordu. YarıĢlar baĢlayacağı zaman kartal 

yukarıya kaldırılır, yunus yere indirilirdi. Bu suretle yarıĢların baĢladığı ilan edilirdi. 

∙YarıĢ pisti (arena). Bir Hellen hipodromundan diğerine arenanın uzunluğu ve 

geniĢliğinde önemli derece varyasyon mecuttur. Örnek bir circusta biri uzun diğeri kısa 

iki pist bulunmaktaydı. 

∙Hipodromu ortasından uzunlamasına ayıran set, bariyere önceleri euripus, 

Grekçe su kanalı; daha sonra spina = omurga denmiĢtir. Hellen hipodromlarında sürekli 

bir bariyer mevcut değilken, Roma circuslarında mevcuttu. Yunanlılarda spina 

tezyinatsız olarak sade bir toprak yığınından ibaretti. Romalılarda ise duvardan 

yapılmıĢ olup üstü heykel ve anıtlarla süslüydü. Spinadan yarıĢların bittiğini ve 

yarıĢların kaç devri kaldığını bildirmek için iĢaretler çekilirdi. DünüĢ noktalerını 

belirleyen sütunlardan birinin yanındaki hareketli yedi mermer figür, yapılan tur 

sayısını belirtmek için kullanılırdı. Turların sayısını gösteren iki özel alet, büyük tahta 

yumurtalar olan semtem ovo‟lar ile bronzdan yedi yunus bulunurdu. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3.Anadolu (Küçük Asya) Hipodromları Ġçinde Ġstanbul Hipodromunun Yeri ve 

Önemi  

 

Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde olan antik hipodromlardan birkaç örnek 

dıĢında bir iz kalmamıĢtır. Bazılarının adı çeĢitli yazılı kaynaklarda geçmekte, 

bazılarından gezginler bahsetmektedir. Yeri belirlenemeyen (Sardeis), stadyum-

hipodrom kombinasyonunu içeren (Kaisareia), kazılarla ortaya çıkarılan (Antiokheia), 

günümüze bazı anıtları ve bir bölümüyle ulaĢan (Constantinopolis) hipodromlar 

bulunmaktadır. 

 

Küçük Asya'da Roma circuslarına göre önemli derecede ve açıkça modellenen 

pek çok anıtsal hipodrom özellikle MS 2. ve 3. yy.'larda inĢa edilmiĢti. Roma 

döneminde baĢlatılan yeni festivallerin bir kısmını oluĢturan atçılık olaylarının 

örnekleri bulunmaktadır. Bu festivallerin çoğunlukla imparatorla veya imparator 

soyuyla özel bir iliĢkisi vardı. Araba yarıĢları imparatorluk soyundaki papaz tarafından 

iĢe yerleĢtirilen, Tiberius zamanından itibaren, Galatia eyaletinin baĢkenti olan 

ANKYRA'da yapılmıĢtır. Augustus tapınağının sol yan duvarının dar yüzünde bulunan 

kitabeden tapınağın hemen yanında Ģenlik yerinin bulunduğu öğrenilmektedir. 

Augustus'un Ģerefine yapılan Ģenlik ve bayramlara bütün Galatia eyaleti halkı iĢtirak 

ettiği gibi bu türlü Ģenliklerde araba ve at yarıĢları yapıldığından, Ģenlik yerinin çok 

geniĢ bir alan olması gerekiyordu. Aynı kitabeden imparator kültü ile bağlantısı olan bu 

Ģenlik yeri için, Augusteum civarında arsaları bulunan Pylaimenes'in Ankyra Ģehrine 

hediye olarak yer verdiği anlaĢılmakta ve bu Ģenlik yerinin Pylaimenes'in rahipliği 

zamanında 13/14 yılından önce yapılmıĢ olduğu öğrenilmektedir. Yine bu kitabeden, 

Augusteum yanında hipodromun bulunduğu ve Pylaimenes'in burada bir araba ve at 

yarıĢı tertip etmiĢ olduğu öğreniliyor ki hipodromun da aynı tarihte yapıldığı 

anlaĢılmaktadır. 
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 Hellen ve Hellenistik dönemleri sırasında mevcut olan pek çok hipodrom Geç 

Hellenistik dönemde veya Erken Roma döneminde kullanımdan çıktı. Bu 

SARDES'deki hipodram için geçerlidir. Sardes hipodromu hiçbir zaman 

anıtsallaĢtırılmamıĢ ve bu yüzden Ģehrin ve çevresinin yoğun olarak araĢtırılmasına 

rağmen yeri belirlenememiĢtir. Aynı durum MÖ 3. yy.'ın baĢlarında Antiokheia'nın 

limanı ve Seleukos'in baĢkenti olan SELEUKEIA PIEREIA' daki hipodrom için de 

geçerlidir. Polybios'un MÖ 219 yılından önceki dördüncü Syria savaĢıyla ilgili 

yazılarında bundan bahsedilmiĢtir. ġehirden yaklaĢık 5 stadyum uzaklığında bulunur ve 

Antiokhos tarafından kamp yapmak için seçilmiĢtir. Eski kaynaklarda bölgedeki 

yarıĢlardan hiç bahsedilmemiĢtir. Ġlginin hemen Daphne'ye ve daha sonra da 

Antiokheia'nın anıtsal circusuna kaydığı tahmin edilebilir. Karia bölgesinde 

Aphradisias'da MS 3. yy.'da araba yarıĢı için tahminen bir miktar kanıt vardır, fakat 

herhangi bir hipodromun varsa bulunması gerekir ve bu da anıtsal bir yapı değildi. 

Ġonia bölgesinde bulunan Klaras'da da tanrı Apollon onuruna düzenlenen Klaria 

bayramlarının sportif yarıĢmalar bölümünde hippik (at ve araba yarıĢları) yarıĢmaların 

yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca yine bir Ġon kenti olan Kolophon'un da at yetiĢtiriciliği 

ve süvarileriyle tanındığı ve bu yarıĢmalara katıldığı bilinmektedir. Strabon bu konuyla 

iliĢkili olarak savaĢlarda zor durumda kalan birçok kentin, Kolophonlu atlı birlikleri 

kullanarak baĢarılı olduğunu, bir iĢle ilgili olarak olumlu bir sonuç alınınca söylenen 

"bu iĢe Kolophon'u karıĢtırdı" atasözünün bu atlılardan çıktığını belirtir. 

19. yüzyılın ilk yarısında PESSINUS'u gezen Charles Texier, burada bir 

hipodromun varlığından bahsetmiĢtir ve çizdiği planda hipodromu göstermiĢtir (resim 

16). Texier, tiyatronun önünde toprağın yaklaĢık 200 m. geniĢliğinde düzleĢtiğini 
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anlatır. Pessinus hipodromunun pistinin düzenleniĢi, çıkıĢ yerrlerinin biçimi ve ortadan 

geçen spinası ile planı geç bir tarihe aittir veya Roma kökenlidir. Pessinus'ta tiyatro ve 

hipodromun yakın bağlantısı görülmektedir (Resim 17). 

Kilikia ve Kappadokia bölgelerinde inĢa edilmiĢ hipodrommlar önemli örneklerdir. 

Kilikia bölgesindeki ANTIOKHEIA'da her ikisi de ada üzerinde olmak  üzere iki eircus 

Resim 16. Txier'e göre Pessinus'un planı (Saltuk, 2001). 
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veya stadyum kalıntısı mevcuttur. Büyük olan, Malalas'ın "eski eircus" 

 

Resim 17. Pessinus'ta tiyatro ve hipodrom kombinasyonu (Saltuk, 2001). 

 

olarak adlandırdığı Roma Ġmparatorluğu'nun en büyük ve en önemli circuslarından biri 

olup, kazı baĢkanı W. A. Campbell tarafından arkeolojik kanıtlara göre tarihi saptanmıĢ 

olup, muhtemelen MÖ ilk yüzyıla aittir; MS 4. yy.'da değiĢik durummlarda onarım 

görmüĢ veya yeniden inĢa edilmiĢtir. Antiokheia gibi bir Ģehrin MÖ 300 yılında ilk 

kurulduğu zamandan MÖ ilk yüzyıla kadar olan zamanda bir stadyumdan yoksun 

olmasına inanmak zor olabilir ve bu sebeple bugün kalıntıları tamamen kaybolmuĢ olan 

daha eski bir yapının mevcudiyeti düĢünüleebilir. Boyutları "eski circus"dan pek fazla 

küçük olmayan diğer yapı, "dıĢta kemerli ince bir duvar tarafından çevrelenmiĢ basit bir 

egzersiz alanı" olduğuna inanan kazı ekibi tarafından "Bizans stadyumu" olarak 

adlandırılmıĢtır. ĠnĢaat tipi ve kazıda bulunan çanak çömlek MS 5. yy. sorılarında veya 

6. yy.'ın baĢlangıcında inĢa edildiğini iĢaret etmektedir. Kazı ekibi Lustinianos'un 

hükümdarlığının baĢlangıcındaki ciddi depremmlerden sonra kullanılmadığını 

düĢünmektedir. Oturma yerlerine ait herhangi bır temel saptanamadığından ya oturma 

yerleri kalıcı olarak sağlanmmamıĢtı veya sadece hafif materyalden yapılmıĢ basit 

oturma yeri düzenlemeleri vardı. 

Diocletianus veya Galerius'un saray kompleksini Oronthes adası üzerinde (ve 

ayrıca Ģehrin tüm yeni dörtte birini) yerleĢtirmeyi seçmesinin nedeni büyük bir 
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olasılıkla orada bir hipodromun bulunmasındandı. G. Downey tarafından inceleenen 

yazılı kaynaklar sarayın adanın kuzeybatı kadranını kapladığını düĢündürmektedir. 

Ancak hipodromla Antiokkheia'daki saraya ait yerleĢim yeri arasındaki bir iliĢki tetrarĢi 

döneminden daha önceki bir zamandan beri mevcuttu; çünkü Malalas MS 256 yılında 

imparator Valerianus (253-260) tarafından oluĢturulan tesisler üzerinde sarayın inĢa 

edildiğini belirttiğinden ve imparator Traianus'un (98–117) 115 yılındaki deprem 

sırasında hipodroma sığındığından yerleĢim yerinin yakında olduğu anlaĢılmaktadır. 

Hipodrom bahçesi olarak değerlendirilen "Bizans stadyumu" sarayın güney 

kıyısındaydı. 

 

Antiokheia'daki büyük circus Ģehrin kuzeyindedir (Resim 18). Bugün circusun 

gözlenebilen kısımları uzun doğu kenarın uzunluğu boyunca ve kuzeydeki yarım  

dairesel ucun çevresinde yer alan masif beton merdiven kalıntılarıdır. Yapıyla ilgili 

 Resim 18. Antiokheia planı (Saltuk, 2001). 

 

bilgiler 1932 ve 1935 yılları arasında Princeton Üniversitesi tarafından yürütülen 

kazılardan dolayı oldukça fazladır. W. A. Campbell yönetimi altındaki kazılarda 

circusun oldukça fazla kısmı açığa çıkarılmıĢ, böylece planın temel elemanları 

anlaĢılmıĢtır. Basamak kalıntılarının dıĢında üst yapının hemen hiçbir kısmı 

kalmamıĢtır. 1932 yılındaki kazı güney tarafta yoğunlaĢarak güneydoğu köĢedeki 

yerleĢim tesislerini, carceres çizgisinin güney sınırını ve güneybatı köĢedeki yerleĢim 

tesislerinin baĢlangıçlarını ortaya çıkarmıĢtır. 1933 yılında kenarın eğimini sabitlemek 

amacıyla uzun doğu kenarın tüm uzunluğu için podyum duvar çizgisi boyunca bir seri 
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sondaj kazılmıĢ ve yarım dairesel uçta yoğun bir temizle me yapılarak burada anıtsal 

giriĢ dâhil olmak üzere eğrinin yarısının sağ tarafı (doğu) oldukça fazla miktarda açığa 

çıkartılmıĢtır. 1934 yılında batı kenardaki yerleĢim bölgesi çevresinde devam eden 

arenanın tüm geniĢliği boyunca bir sondaj açılmıĢ ve bariyer üzerinde baĢka sondajlar 

da kazılmıĢtır. Bunlar ayrıca her iki uçtaki dönüĢ direklerini belirliyordu. 1935 yılında 

carceres bölgesiyle ve yapının uzun batı kenarının carceres ile karĢılaĢtığı güneybatı 

köĢesiyle ilgili daha ileri kazılar yapılmıĢtır. Sonuçta temel plan bilinmektedir. Circus 

kuzey-güney konumunda olup kapılar güneydedir. Arefla uzun ekseni boyunca 492,5 

m. uzunluğundadır. Arenanın eni en dar noktasındaki 70 m.'den (kapıların önü) uzun 

kenarların ortasındaki 75 m.'ye kadar ölçü verir. Circusun uzun kenarları hafifçe dıĢa 

kavis yaparak sürekli bir eğri oluĢturmuĢtur(Basset, 1991). 

 

Kapılardan en yakındaki dönüĢ direğine olan mesafe yaklaĢık 145 metreydi. W. 

A. Campbell circusun kapasitesini 80.000 kiĢi olarak tahmin etmiĢtir. Oturma yerleri iç 

taraftan podyum duvarıyla, dıĢ taraftan da daha yüksek seviyedeki bir kolonadı 

destekleyen bir galeri tarafından kuĢatılmıĢtır. Podyum duvarı yaklaĢık 3 m. eninde, 2-3 

m. yükseklikteydi. Aralıklarla bulunan kapılar podyum duvarından geçit vermiĢlerdir. 

Bu tip bir kapının kapı çerçevesi circusun kuzey tarafındaki arka duvarının hemen 

yanında bulunmuĢtu. Podyum duvarına dik açılar yapan duvarlar dikdörtgen yerleĢim 

yerlerini oluĢturmuĢtur. Oturma yerleri kemerler üzerinde olmalıydı ve iki yerleĢim yeri 

çizgisini ayıran bir duvar üzerine yerleĢtirilmiĢ bir koridor tarafından iki yatay bölgeye 

ayrılmıĢtı. Oturma yerine ulaĢma oturma yerlerinin ikinci dizisine yerleĢtirilmiĢ olan, 

normalde her dört oturma yerini iĢgal eden basamaklar tarafından sağlanmıĢtı. Bu 

basamak kalıntılarının on altısı bugün iyi korunnmuĢtur. Yine normalde her basamak 

çifti arasında üç oturma yeri vardı, fakat bu sayı bazı yerlerde dört ile beĢ olmuĢtu. 

Basamak kalıntılarının arenaya bakan yüzlerinde pilastr benzeri uzantıları vardır. Ġkinci 

yerleĢim yeri sırasının arkasında uzun doğu tarafında kolonadlı bir galeri yer almıĢtır ve 

bazısı bulunmuĢ olan kırmızı granit sütunlar kullanılmıĢtır (Saltuk, 2001). 

Arenanın yarım dairesel ucunun yarıçapı 31 metreydi. BaĢlama kapıları 

kazılarla kısmen ortaya çıkarılmıĢtır. Carceresin güneyinde büyük bir ön avlunun bir 

kısmını oluĢturan beton bir yer vardı. Carceresin her iki ucunda ortaya çıkan tesisler 

carceresin cephesinin güneyine doğru uzanan kulelerin temelleri olarak 
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değerlendirilebilir. Her bir kulenin hemen kuzeyinde arenaya doğru arklı bir giriĢ 

mevcut olup Maxentius Circusu'nda korunanları akla getirmektedir. Circusun uzun 

kenarındaki kolonadlı galeri güney uca ulaĢmadan hemen önce sonnlandığından 

kulelere komĢu giriĢlerin bulunması olasılığını arttırırlar. Kulelerin ve giriĢ yerlerinin 

hangi zamana ait olduğu açık değildir. Antiokheia"daki kuleler MS 458'e dayanan bir 

kaynak tarafından ispatlanmıĢ olup MS 458'de depremle yıkılmıĢlardır. Antiokheia'daki 

circusun bariyeri kısmen kazılmıĢtır. 283 m. uzunluğunda, 8,3 m. geniĢliğindeydi. 

Yapının eksenine oranla dengelenmiĢti, doğu taraftaki yol bariyerin güney ucunda 37 

m.'den kuzey ucunda 35 m.'ye daralmıĢtı. Circusun tarihiyle ilgili kesin kanıt 

sağlanamamıĢtır. Ġlk kazıdan sonra Campbell çok sayıda bulunan MS 4. yy. çömlekleri 

ve sikkelere dayanarak MS 4. yy. üzerinde durmuĢtur. Ancak ikinci kazının sonunda 

bunun bir kaynakta MÖ 1. yy.'da inĢa edildiği belirtilen hipodrom olduğuna inanmıĢtır. 

Antiokheia circusu MS 4. yy.'da yeniden inĢa edilmiĢ olabilir. Ancak kazılar sonucunda 

ortaya çıkartılan tesislerin MÖ 1. yy.'a ait bir circusa ait olduğuna inanmak zordur. 

Oturma yerlerinin altındaki tabakalarda oldukça fazla miktarda (MS 1. yy.) çömlekleri 

bulunmuĢtur (Umar, 1993). Ayrıca carceresle kesiĢim yerinin yakınında batı tarafın 

güney ucunda bulunan ve beton bir yüzey altında mühürlenmiĢ olan bir grup çömlek J. 

W. Hayes tarafından incelenmiĢ ve MS 100 veya 2. yy.'ın baĢlangıcına ait kesin bir 

tarih verilmiĢtir. Muhtemelen Antiokheia'da MS 2. yy.'ın ilk yarısından daha geç 

devrede inĢa edilmiĢ olmayan bir anıtsal circus vardır (Gilles, 2007). Eğer bu doğruysa 

euripusun restorasyonu, basamakların yerleĢtirilmesi, yarım dairesel uç ve kolonadlı 

galeriyle iliĢkili değiĢiklikler MS 4. yy.'a ait olabilir. DeğiĢik inĢaat fazları sadece çok 

incelikli olarak yürütülen stratigrafik bir kazıyla uygun Ģekilde ayrılabilir. Antiokheia, 

Seleukos Krallığı'nın baĢkenti olmasına rağmen o tarihte orada bir hiipodrom olduğuna 

dair hiçbir kanıt yoktur; eğer varsa bu tip bir hipodrom ünlü Hellen stili oyunların dört 

yılda bir yapıldığı Daphne'nin yakınında bulunmalıdır. Olasılıkla basit açık bir 

alandı(Tül,  1999). 

Bithynia      Gaıatia 

 

Khalkedon (Kadıköy)    Ankyra (Ankara) 

Nikaia (Ġznik)      Pessinus (Balköy /Ballıhisar/Sivrihisar) 

Nikomedia/Nikomedeia (Ġzmit) 
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Kappadokia        Kommagene 

Kaisareia (Kayseri)       Edessa (ġanlıurfa) 

 

Kilikia        Lydia 

 

Aigai/ Ayash (Yumurtalık)      Sardes/Sardeis/Sardis(Sart/Mustafa Köyü) 

Daphne (Harbiye) 

Seleukeia Piereia (ÇevIik)      Thrakia 

Tarsa/Tarsos/Tarsus (Tarsus)      Bizans/ Constantinopolis / Ġstanbul 

Mopsou Estia (Misis/Yakapınar)      Herakleia Perinthos (Marmara Ereğlisi)  

Seleukeia/Kalykadnos Seleukeia'sı (Silifke) 

Anazarbos/ Anazarba/ Anavarza (Dilekkaya) 

Antiokheia/Oronthes Antiokheia'sı (Antakya) 

 

 

 

 

 

Resim 19.Türkiye‟deki antik hipodromlar circuslar 

(Saltuk,  2001). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

4.SULTANAHMET HĠPODROMU 

 

4.1.Tarihi GeliĢim 

 

Zonaros gibi son dönem tarih yazıcıları ve baĢka birçok yazar, Severus'un 

hipodromu Bizanslularla barıĢtıktan sonra yaptırdığını yazarlar. Daha eski bir dönemde 

yaĢamıĢ olan tarihçi Zosimos Büyük Constantinus'un hipodromu her türde en güzel 

eserlerle süslemek için çaba gösterdiğini, Kastor ve Polluks heykellerinin hipodromun 

porticuslarında onun zamanına, yani Küçük Theodosius (408–450) dönemine kadar 

görülebildiğini yazar. Bu anıtlardan adları bilinenler arasında Herakles'in bronz heykeli, 

vahĢi at heykeli, aslanla mücadele eden adam heykeli, Actium'dan getirilen ve 

Augustus dönemine tarihlenen katır ve sürücüsünün heykeli, sp inanın iki ucunda 

meĢhur araba yarıĢçılarının heykelleri sayılabilir. J. von Hammer bu anıtlar hakkında 

geniĢ bilgi vermektedir. Heykeller içinde en tanınmıĢ olanı dört atın çektiği bir arabayı 

temsil eden Quadriga heykelidir ve MÖ 4. yy.'ın ünlü heykeltıraĢı Lysippos'un 

yapıtıdır. Atlar Haçlıların iĢgali sırasında Dük Dandolo tarafından Venedik'e 

götürülmüĢtür. Napoleon Bonaparte heykeli Paris'e aldırıp Etoile (Ģimdi Charles de 

Gaulle) Meydanı ortasındaki yengi töreni anıtının üzerine koydurtmuĢ, Napoleon 

yenilince 1814 yılında heykel Ġtalya'ya geri gönderilmiĢtir. ġimdi Venedik'te San 

Marco Kilisesi'nin ana giriĢi üzerinde durmaktadır (Khoniates,  1995). 

 

Hipodrom araba yarıĢları yapılması için düzenlenmiĢ olmakla beraber at 

yarıĢlarının, gösterilerin gerçekleĢtirildiği, siyasi tartıĢmaların, ayaklanmaların 

baĢlatıldığı, büyük savaĢlarda kazanılan zaferler sonucunda elde edilen ganimetlerin 

yığıldığı günlük yaĢamın en hareketli yeri olmuĢtur ve aynı zamanda birçok defa zarar 

görmüĢtür. 

 

 Ġmparator Areadius'un (395–408) 406 yılındaki yangından zarar gören seyirci 

yerlerini yeniden yaptırdığı bilinmektedir. 10.-11. yy.'lar arasındaki Ģiddetli bir 

fırtınanın da seyirci yerlerine zarar verdiği bilinmektedir. Latin istitası sırasında da batı 
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tribünlerinin büyük kısmı çökmüĢtür. Robert de Clari'nin aktardığı bilgiye göre 

hipodromda 30–40 mermer oturma yeri kalmıĢtır. Seyirci yerleri vahĢi hayvanlarla 

yapılan gösteriler gibi tehlikeli durumlar için suyla dolu derince bir hendek ile 

meydandan ayrılmıĢtı. Sonraları bu hendek yerine bir duvar yapılmıĢtır. Bizans 

döneminde burada hipodromun güvenlik görevlileri bulunuyordu. Oturma 

basamaklarının altında yarıĢ alanına açılan hazırlık mekânları, üzerinde ise tüm 

hipodroma hâkim bir galeri bulunmaktaydı. Sütunlu revaklardan oluĢan peripatos 

denilen bu gezinti yeri heykellerle süslenmiĢti. Prokopios, Venetia adı verilen bir 

portieus bulunduğunu burada Maviler'in oturmak alıĢkanlığında olduuğunu yazar. 

Partilerin birbirinin arasına karıĢarak yarıĢ seyretmediği, ayrı yerlerde oturduğu dikkate 

alınırsa, bundan YeĢiller'in oturduğu bir porticusun da bulunduğu anlaĢılmaktadır. 

 

 

Son olarak genel bir değerlendirme yapmanın luzumuna binaen, Wolfang 

Müller-Wiener'in "Ġstanbul'un Tarihsel Topografyası" kitabından (Wiener, 

1977). da faydalanarak hipodromla ilgili bilgileri tarihi evrelere ayırmak 

suretiyle Ģu Ģekilde özetleyebiliriz:  

 

1. Evre:  

M.S. 195/6 yılındaki savaĢta yıkılan Bizans'un tekrar inĢaatı sırasında Ġmp. 

Septimius Severus (M.S. 193-211), Bizans'un surlarının dıĢına Hippodromos 

yapısının inĢaatını baĢlatır. Yarıda kalan bu inĢaat sırasında dikilen kısım 

Dioskur heykelleri ile süslüydü.  

 

2. Evre:  

324-337 yılları arasında yapı, Ġmp. Constantinus tarafından Roma'daki "Circus 

Maximus" örnek alınarak geniĢletilir ve inĢaat tamamlanır. Bazı kaynaklara 

göre 60-100 bin kiĢi kapasitelidir. Bu evreden güneybatıdaki vadinin eğimini 

dengeleyen Spendone kısmı günümüze ulaĢmıĢtır.  

Yapı, bundan böyle halkın en önemli toplantı yeri olarak Ģehrin eylence 

hayatının yanısıra politik geliĢiminde de rol oynayacaktır.  
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3. Evre:  

Daha önce buraya yerleĢtirilmesi tasarlanan ama gerçekleĢtirilemeyen 

DikilitaĢ'ın (obelisk) spinaya (yarıĢ pistini ortadan ayıran duvar) konması I. 

Theodosius (M.S. 379-395) tarafından tamamlanır. Mısır'daki Karnak 

Tapınağı'ndan getirilen bu dikilitaĢ aslında oraya firavun III. Thutmosis 

tarafından M.Ö. 1506 yılında tanrı Ra için dikilmiĢti. 32 günde taĢınararak 

buraya getirilen dikilitaĢ, iki basamaklı bir kaide üzerinde yer alan kabartmalı 

bir mermer blok üzerinde 4 bakır takoz kullanılarak dikilmiĢtir ve 19.6 m. 

yüksekliktedir.  

 

Kabartmalarda I. Theodosius, ailesi ve saray erkanı Hippodromdaki imparator 

locasından halkı selamlarken tasvir edilmiĢtir. Alt blokta ise Grekçe ve Latince 

taĢın ithaf yazıtı ve taĢın getiriliĢini gösteren bir sahne ile Hippodrum 

oyunlarının ve seyircilerinin tasvirleri vardır. Sonradan kuzeydoğu cepheye 

Ģimdi kayıp olan bronz bir çeĢme yalağı konmuĢtur.  

Spina üzerindeki "Örme Sütun" ise kısa süre sonra, 4.yy. sonunda dikilmiĢtir.  

 

4. Evre:  

6. yy. da spina üzerine bugün kayıp olan ama gravürlerde görülebilen porphyr 

anıtlar dikilir.  

532 yılındaki Nika isyanı buradan baĢlayarak toplu bir katliama dönüĢür.  

 

5.Evre:  

6-9. yy.lar arasında depremlerle hasar gören yapı defalarca onarılır. 869 

depreminde dikilitaĢın tepesinde duran bronz kozalak düĢerek kırılır. 9. yy. da 

Delphoi (Yunanistan) Apollon Tapınağı'ndan getirilen "Yılanlı Sütun" spinaya 

eklenir. Yılanlı Sütun M.Ö. 479 yılında Persleri yenen 31 Ģehir devleti 

tarafından ele geçirilen Pers silahları eritilerek yapılmıĢtı. Birbirine dolanan 3 

yılanın kafası üzerinde altın bir kazan (Apollon'un simgelerinden biri) 

bulunmaktaydı. ġimdi kayıp olan yılan kafalarından birisi daha sonra 

bulunmuĢtur ve Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Altıın kazan bir isyan 

sırasında kaybolmuĢtur.  
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6. Evre:  

 

913-959 yılları arasında Örme Sütun, altın yaldızlı ve kabartmalı bronz 

plakalarla kaplanır. Slçuklu Sultanı Mesut'un Ġstanbul'u ziyareti (12. yy.) 

sırasında bir Türk (bazı kaynaklarda Arap) Hipodrumu kanatlarıyla uçarak 

geçmek ister. DüĢer ve ölür!  

 

7. Evre:  

1204 yılında Ġstanbul'un Haçlılar tarafından alınması ile Hipodrum'un anıtları 

yağmalanır. Khios (Sakız) Adasından getirilmiĢ 4 atlı araba heykelinin atları 

(M.S. 2. yy.) Enrico Dandolo'nun emriyle Vebedik'e taĢınır ve San Marco 

katetralinin süslenmesinde kullanılır.    

Hipodrumu süsleyen bronz heykeller: Herakles, Romulus ve Romus'u emziren 

kurt, sphenks ve diğerleri eritilerek paraya dönüĢtürülür.  

 

 

8. Evre:  

Hipodrumun yapı taĢları yeni inĢaatlarda kullanılır. Örneğin porphry bir kaide 

Topkapı Sarayına gider. 24 sütun buradan alınarak Süleymaniye'de kullanılır. 

Yapının etrafına Damat Ġbrahim PaĢa Sarayı, Sultanahmet Camii gibi yeni 

yapılar donatırken, bunların temel kazılarından çıkan toprakla artık içi dolmuĢ 

olan hipodrum At Meydanı adıyla gösteri, bayramlar ve törenler için 

kullanılmaya devam eder. Bazen meydandaki çınarlara suçlular asılır.  

 

1700 yılında Yılanlı Sütun'un kafaları düĢer. Sütunun oyuk kalan kısmı batıl bir 

inançla içine küçük taĢlar atılarak dilek tutulması için kullanılır.  

 

9. Evre:  

19. ve 20. yy. baĢlarında meydanda bazı arkeolojik kazılar yapılır.  
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4.2. Roma Dönemi 

 

Ordusunun ikibuçuk yıllık iĢgalinden sonra 195-196 kıĢında yıkılan Bizans'da 

imparator Septimius Severus (193-211) kentin yeniden yapımı sırasında pek çok 

yapının yanı sıra Hippodrom'u da inĢa ettirir. Dioskur heykelleriyle süslenmiĢ bu 

yapının inĢaatına, antik Bizans'un dıĢında, bir vadiye açılan ve bahçe olarak kullanılan 

bir arazide baĢlanır ama imparatorun ölümünden sonra tamamlanmadan yarıda bırakılır 

(Basset, 1991). 

 

4.3. Bizans Dönemi 

 

Kentin yeniden inĢasıyla bırlikte Hippodrom, Constantinus (324-337) tarafından 

Roma'daki Circus Maxımus modeline göre geniĢletilir ve yapımı bitirilir. 420-440 m 

uzunluğunda ve 117-125 m geniĢliğindeki bu yapı, güneybatısında yer alan bir 

sphendone ile tamamlanır (Basset, 1991). Yapının basamakları, taĢıdıkları sütunlarla 

birlikte büyük kazı temelleri üstüne oturtulmuĢtur. Bunun üstünde yükselen 25 adet, her 

biri kubbeli ve yarım daire biçiminde sıralanmıĢ bölümler eski vadinin dik yamaçh 

arazi yapısını dengeler. Üstlerinde yer yer iki katlı sütunlu koridorları ve her iki 

tarafmda da 30.000 kiĢilik oturma yerleri bulunan ve birbirine koĢut olmayan iki tane 

kademeli yapı, ortalama 80 m geniĢ bir arenayla, güneybatıkuzeydoğu yönünde 

Mese'ye kadar ulaĢır ve çok katlı büyük bir giriĢ kapısı binası ile sona erer. 

Hippodrom'a ve oturma yerlerine oldukça uzun olan yan cephelerden de girilebilir: 

Batıda iki kapı, doğuda Kathisma Sarayı'na ve Büyük Saray'a giden kapı mevcuttur. 

Güneydoğu kısmının ortasında daha sonra dikilecek olan Theodosius'un obeliski ve 

yılanlı sütunun tam karĢısında arenanın seviyesinde sütunlarla çevrili bir galeri yer alır. 

Bunun üstünde, oturma yerlerinden ayrılmıĢ ve büyük olasılıkla daha zengin bir 

mimariyi vurgulayan kathisma yer alır. Bu, Roma örneğine göre yapılraıĢ, kapılar ve 

büyük bir merdivenle Büyük Saray'm diğer bölümlerine bağlanan bir yapıdır. Arenanın 

ortasında, pek çok sayıda anıtın ve heykelin üstünde sıralandığı alçak bir duvar vardır. 

Hippodrom 4. yüzyıldan itibaren araba yarıĢlarının, hayvan avının ve pantomim 

oyunlarının yapıldığı yer olmanın ötesinde, kent ve imparatorluğun politik yaĢamının 

en önemli sahnesidir de. Burada dört sirk partisinin Maviler, Beyazlar, Kırmazılar ve 
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YeĢillerin roller üstlendikleri kurgusal infazlar gerçekleĢtirilir. Kuzey cephenin 

kapısınından halk Hippodrom'a çağnlır. 

 

 Constantinus ve onun ardından lulianus tarafından tek parça bir obeliskin 

dikilmesiyle ilgili hazırlıklara baĢlanır; ama ancak I. Theodosius (379-395) döneminde, 

Maximus ve Victor'un yenilgisinin ardından, bu zaferin anıtı olarak, Hippodrom'un 

spinası üzerine Karnak'tan getirilen III. Thutmosis'e ait obeliskin büyük üst kısmı 

praefectus urbis Proculus tarafından 32 günde kuĢkusuz Roma kentinden örnek alınarak 

yerleĢtirilir. Arenanm orta aksında, 7,05 x 7,10 m büyüklüğünde iki basamaklı bir 

altyapı üzerinde iki tane farklı büyüklükte, her yanı kabartmalı mermer blok vardır; 

bunların üstünde ise dört bakır takoz üzerinde 19,6 m yüksekliğindeki obelisk yükselir. 

KuĢkusuz obelisk yerleĢtirildıkten sonra yapılan üst bloktaki kabartmalar I. Theodosius 

ve ailesini, saray erkânını göstermektedir. Alt blokta ise Yunanca ve Latince yazıların 

yanında obeliskin dikiliĢini ve Hippodrom'daki oyunları gösteren kabartmalar vardır. 

Kuzeydoğu tarafında ise kabartmanın önüne sonradan bronz bir çeĢme yalağı 

yerleĢtirilmiĢtir. 

 

 Arkadios (395-408), bir önceki yılın yangınından büyük zarar gören 

Hippodrom'un oturma yerlerini yeniden yaptınr.  

 

  ġiddetli bir fırtınadan oturma yerleri büyük zarar görür. (TheophCont 431 

B). YaklaĢık aynı tarihlerde Konstantinos VII. Porpyrogennetos (913-959) büyük 

bir olasılıkla 4. yüzyılın sonlannda dikilen ve Örme Sütun'a, temelin doğusundaki 

yazıtın da gösterdiği üzere altın yaldızlı bronz plakalar yerleĢtirir. Ayrıca 11.12. 

yüzyıllarda en yüksek adli merciinin bazı bölümleri Hippodrom alanında bulunur.  

 

Halkın duyduğu heyecan oldukça azalmıĢ olsa da, Komnenos döneminde 

araba yarıĢları gene de sık yapılır. Kente yerleĢmiĢ Pisalı tüccarlann 1112 yılında 

kendilerine ait tribün talebinde bulunmaları, 1160-1170'lerde Pisalılar ve 

Cenevizliler arasında kavga konusu olur. Arena bu arada baĢka gösterilere de tanıklık 

eder. Örneğin I. Manuel (1143-1180) döneminde bir Arap, Hippodrom'u uçarak 

geçmek ister. Hippodrom'un harap olmasının en büyük nedeni depremler ise de, 
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baĢka etkenler de vardır. Andronikos I. Komnenos (1183-1185) döneminde ise 

kathisma tribününün parmaklıkları bir at yarıĢında yıkılır ve halktan 6 kiĢinin 

ölmesine neden olur (Comnena, 1928). 

 

Latin kuĢatmacılar tarafından çıkartılan yangın Hippodrom'u da etkiler ve 

batı tribünlerinin büyük kısmı çöker. Latin egemenliği, geleneksel bir kurum olan 

Hippodrom'un da sonu demek olur. Araba yarıĢlarının yerini turnuvalar alır. Robert 

de Clari'nin yazdığına göre artık sadece 30-40 oturulacak mermer yer kalmıĢtır. II. 

Theodosius tarafından Khios'dan getirilen ve kuzey cephedeki kulenin üstüne 

yerleĢtirilmiĢ olan quadriga (dörtatlı araba) devlet baĢkanı DojEnrico Dandolo'nun 

emri üzerine Venedik'e götürülüp San Marco'nun ön kapısı üzerine konur. Pek çok 

bronz heykel bunların arasında Herakles, Romulus ve Ronıus'u emziren kurt, Sfenks 

ve pek çok baĢka heykel de vardır eritilerek paraya dönüĢtürülmüĢtür. 

 

Palaiologoslar döneminde Hippodrom çok seyrek de olsa halkın toplanma yeri 

olarak iĢlev görür. Ara sıra özellikle III. Andronikos (1328-1341) döneminde, ileride 

Clavijo (1403) ve Boundelmonti'nin (1420) de yazacağı üzere, turnuvalar için 

kullanılır. Ancak bu kullanım yapısal değiĢiklikleri gerektirir: Örneğin carceres'in 

üzerindeki placform, eski Armatorion, sarayın ileri gelen kadınları için tribün olarak 

yapılır. Bir zamanlar yapıya ait parçalar zamanla ortadan kaybolurlar: 15. yüzyılın 

ilk yirmi yılında sphendone'deki sütunlann sayısı 37'den 24'e iner. Sphendone'nin 

yazıtlarla süslü bazı sütunları boyanır. KoĢuyolunun uzunluğunun yaklaĢık 370 m 

olduğunda hemen hemen tüm ziyaretçiler hemfikirdir. GeniĢliğiyle ilgili veriler ise 68-

180 m arasında değiĢir. Spina'nın üzerindeki anıtlar ve heykellere ise özellikle 

değinilmiĢtir 

 

4.4. Osmanlı Dönemi 

 

Kentin Türkler tarafından fethedilmesi sırasında Hippodrom'da kısmen duran 

sphendone'nin sütunları ve mermer oturma yerleri, yapılacak yeni yapılar için uzun 

bir süre taĢ ocağı iĢlevi görür. Tek tek yapı taĢları, örneğin porfir kaide, Topkapı 

Sarayı inĢa edilirken kullanılır. Eski, 15. yüzyılın ikinci yarısında ağaçlarla dolu arena 
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önce atlıların oyunları, sonra da kutlama törenleri için kullanılır. Arenayı çevreleyen 

saraylar arasında 1520-1521'de yapılan Ġbrahim PaĢa Sarayı da vardır. Sarayın 

tezyini için Ġbrahim PaĢa 1526 yılında, BudapeĢte'den ganimet olarak getirilen ve 

üzerlerinde heykelleri olan üç sütunu kullanır; ancak bunlar Ġbrahim PaĢa'nın 1536 

yılında devrilmesinden sonra kaybolurlar. Aynı Ģekilde 1555'de, P. Gyllius 

tarafından 1540-1545'de kaydedilen krepis'in üstündeki 7 sürun ve sphendone'nin 

17 sütunu Süleymaniye'nin yapımı için kullanılır (Guilland, 1974). 

 

17.Vezir Güzel Ahmed PaĢa, saray mimarı Sinan'a Hippodrom'un 

güneydoğu köĢesinde bir saray yaptırır; ama söz konusu saray 1609
!
da Sultan 

Ahmed Camii inĢa ettirilirken yıktırılır. Tam bunun karĢısına, 1516'da yapılmıĢ 

Namazgah'ın yerine 1551'de Üçler Mescidi inĢa edilmiĢ. 

 

Sultanahmed Camii 1609-1610 yılında yapılırken Atmeydanı çıkan toprakla 

doldurulur. Burası 17. yüzyıl boyunca infazlar, yeniçerilerin ve sipahilerin ayaklanması gibi 

pek çok kanlı olaya tanık olur. Diğer yandan cirit oyunları burada yapıır ve halk bayramları 

da burada kutlanır. Meydandaki büyük çınarlara ise infaz edilmiĢ devlet memurlarının ve 

baĢka suçluların vücutları ve kafaları asılmıĢ. 

 

1700  yılında artık Burma Sütun diye adlandırılan Yılanlı Sütun'un o döneme kadar 

dayanmıĢ olan yılan baĢları düĢmüĢtür. Tarihçi Fındıklılı Silahdâr-ı Mehmed Ağa bunun 

belli bir nedeni olmadığını söyler. Oyuk sütun batıl inanç sonucu uzun yıllar halk 

tarafından küçük taĢlarla doldurulmuĢtur. 

 

19. yüzyılın ortalarından itibaren Hippodrom'un önce anıtlarında arkeolojik 

incelemelere ve koruma çalıĢmalarına baĢlanır. 1845'de R. Lepsius DikilitaĢ üzerinde 

çalıĢır; 1848'de Fossati'lerin çalıĢmalarında bir yılan kafası heykelinin parçası bulunur; 

1855-1856'da bir Fransız mühendis ve sonra da C. T. Newton tarafından Yılanlı Sütun'da 

yapılan kazılar; 1895-1896'da Örme Sütun'un restorasyonu, 1908'de A. Thiers 

Hippodrom'un görünen kalıntılarının ölçümüne baĢlar; 1918'de T. Wiegand ve E. 

Mamboury, 1912'deki ĠshakpaĢa Yangını'nı takiben saraydaki çalıĢmalarla bağlantılı 

olarak Hippodrom'da araĢtırmalara baĢlarlar; 1927-1928'de S. Casson ve D. T. Rice farklı 
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yerlerdeki inceleme ve kazılarını sürdürürler. Arenanın zemini bugüne oranla 5 m daha 

aĢağıdadır. Son olarak 1900 yılında ise carceres'in olduğu yere Kaiser II. Wilhelm'in 

bağıĢı olan Alman ÇeĢmesi yapılır (BBC, 2009). 

 

4.5. Mimari Özellikleri 

 

4.5.1. Hippodrom'un Ana Kapıları  

Hipodromun mimari bölümleri ile ilgili metinler Hippodrom'un birkaç giriĢ kapısı 

olduğunu göstermektedir. Hippodrom'a Diippion' dan (çıkıĢ kapılarının kuzeyindeki 

alan) giriĢi sağladığına göre Birinci Kapı'nın yapının kuzey ucunda olduğu açıktır. Bu 

kapının Hippodrom'un batı tarafında olduğu da kesindir, çünkü Mikhael Glykas' da ve 

Patria' da Ioustinianos'un kurbanlarını Hippodrom'un Birinci Kapısı'yla kathisma'nın 

karĢısında olan Nekra Kapısı arasında kalan oturma yerlerinin altına gömdürttüğüne 

dair bir hikaye vardır. Kathisma, Örme Sütun'un biraz kuzeyine gelecek Ģekilde 

Hippodrom'un doğu tarafında olduğuna göre Nekra Kapısı gibi Birinci Kapı'nın da batı 

tarafta olduğu açıktır. Tam kesin değildir ama Törenler Kitabı Birinci Kapı'yla on iki 

çıkıĢ kapısından birincisinin aynı kapı olmadıkları izlenimini vermektedir. Özellikle de, 

bu kapı Diippion' dan Hippodrom'a giriĢi sağlayan anıtsal bir kapıymıĢ gibi 

görünmektedir. Dolayısıyla Birinci Kapı ya on iki çıkıĢ kapısının batısında ya da 

Hippodrom'un batı tarafında ve kuzey ucundaydı. Sirkusun yan taraflarında ve 

carceres'in iki baĢına yakın Ģekilde kapılar Maxentius sirkusundan da bilinmektedir. 

Birinci Kapı'ya yakın ve dolayısıyla belki de Hippodrom'un kuzeybatı kulesinin alt 

katıyla yapısal olarak birleĢmiĢ bir Ģekilde, yarıĢlardan önce yarıĢçıların dua ettiği 

Theotokos Ģapeli bulunuyordu (Mango, 1950) . 

 

Birinci Kapı'nın biraz daha güneyinde, adını, Hippodrom'un kuzeybatı tarafında 

sarayının kazıldığı bir beĢinci yüzyıl hadımından alan Antiokhos Kapısı bulunmaktay-

dı. Hem Maxentius sirkusunda hem de Circus Maximus' da sirkusun sağ tarafında aĢağı 

yukarı üst dönüĢ noktasının karĢısında bir kapı bulunuyordu. Dolayısıyla Antiokhos 

Kapısı'nın da Hippodrom' da aynı yerde olduğunu kabul etmek oldukça mantıklıdır. 

Daha da güneyde, yukarıda bahsedildiği gibi kathisma'nın karĢısına isabet eden Nekra 

Kapısı bulunuyordu. {Guilland, Etudes,512- 514 (Nekta Kapısı), 517-19 (Karea Kapısı).} 
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Hippodrom'un doğu tarafında, muhtemelen kuzeybatı köĢede de bir kapı vardı. 

Elimizdeki metinlerde bu kapının bahsi geçmemekle birlikte böyle bir kapı 

Panvinio'nun Hippodrom manzarasında görülmektedir. Arenanın doğu tarafında iki 

kapı daha vardı. Bunlardan birincisi Nekra'nın karĢısında olup, kathisma'nın altından 

doğruca imparatorluk sarayının kalbine giden Karea Kapısı'ydı. Daha güneyde, zeminin 

denize doğru yokuĢ aĢağı inmeye baĢladığı yerde adını Hippodrom'un kavisli ucundan 

alan Sphendone Kapısı bulunuyordu. Bu kapının karĢısında mütekabil bir kapı olup 

olmadığı belli değildir ama ihtimal dıĢı da değildir.{Guilland, Etudes, 514 (Sphendone 

Kapısı), 517-19 (Karea Kapısı).} 

  

4.5.2. Oturma Yerlerini Destekleyen Duvarlar 

 

Hippodrom'un oturma yerlerinin rekonstrüksiyonunu yapmak zor bir meseledir. 

Çünkü araĢtırmalarda elde edilen ipuçları tam bir rekonstürüksiyon yapmaya müsait 

değildir. Oturma yerlerinin Ģekliyle ilgili olarak ipucu veren temel kalıntıları dört yerde 

bulunmuĢtur: sphendone; Terzihane Sokağı (1927' de Casson tarafından kazılmıĢtır)  

doğu tarafı (1932' de Mamboury ve Wiegand tarafından kazılmıĢ ve inceleme 

yapılmıĢtır) ve Hippodrom'un kuzeybatı köĢesi (1950' de Duyuran tarafından 

kazılmıĢtır). Bu alanların herbirindeki yapılar aĢağı yukarı aynı kalınlıkta ve aralıkta üç 

dört duvar olarak benzerlik göstermektedir.  

      

Resim 20. Spendoneden kalanlar                          Resim 21. Terzihane sokakta bizans kalıntıları 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010)                             (Hipodrom/Atmeydanı;  2010) 

  Sphendone'nin altyapılarının 2.75 metre geniĢliğindeki dıĢ duvarı Terzihane 

Sokağı'ndaki 2.75 metre geniĢliğindeki duvara ve Hippodrom'un kuzeybatı köĢesinde 

herbiri 2.35 metre geniĢliğinde olan payanda sırasına uymaktadır. Bütün bu yapılar 
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Hippodrom'un Duvar 4 diyebileceğimiz dıĢ (batı) duvarını teĢkilediyor gibi 

görünmektedir.  

 

 

Bu dıĢ duvarın önünde, sphendone'de 2.7 metre, Duyuran'ın kazı alanında 1.80 

metre kalınlığında olan Duvar 3 bulunmaktaydı. Duvar4ve 3' ün arasındaki geniĢ aralık 

(sphendone' de yaklaĢık 3.70 metre, Terzihane Sokağı'nda 4.9 metre, ve Duyuran'ın 

kazı alanında 4.4 metre) Hippodrom'un etrafını bir zamanlar kesintisiz olarak 

çevreleyen bir dehliz olduğu fikrini vermektedir. Hippodrom'un kuzeybatı köĢesindeki 

dıĢ duvarda (Duvar 4) bulunan payandalar arasındaki kemerli açıklıklar bu dehlize 

giriĢi sağlıyor olmalıydı ve benzer giriĢleri hippodromun baĢka yerlerinde de beklemek 

gerekir.  

 

Duvar 2 ve Duvar 3'ün yaklaĢık 7 metre önünde olup geniĢliği Terzihane 

Sokağı'nda 2 metre, Duyuran'ın kazılarında ise 1.65 metredir. Bu iki duvarın müĢterek 

merkezli olarak kıvrıldığı sphendone'nin altyapılarında bu duvarları dikey olarak kesen 

ve yelpaze gibi açılan planlara sahip yirmi beĢ tane oda oluĢmasına yardımcı olan bir 

dizi duvarla Duvar 2 ve 3 birbirine bağlanmıĢtır. Duvar 2 ve 3'ün birbirine paralel 

olduğu Hippodrom'un doğu tarafında da bu iki duvar 3.70 metre geniĢliğinde dikdört-

gen odalar oluĢacak Ģekilde yine dikey duvarlarla birbirlerine bağlanmıĢtır. Fakat 

Hippodrom'un batı tarafındaki kazılardan o tarafta da böyle odalar olduğuna dair bir 

rapor yoktur.  

 

Duvar 2'nin yaklaĢık 1.65 ili 2.0 metre önünde, kalınlığı yaklaĢık 0.75 ili 1.0 metre 

olan Duvar 1 bulunmaktadır. Fakat sphendone'nin temellerinde Duvar re rastlanmamıĢ 

Resim 23. (Hipodrom'un kuzey batı 

köĢesinde Bizans kalıntıları 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010) 

Resim 22. Hipodromun doğu tarafında 

Bizans kalıntıları 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010) 
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olup orada yelpaze gibi açılan odalar Duvar !'in olması gerektiği yere kadar 

uzanmaktadırlar.  

 

Böylece bugüne kadar kalmıĢ olan yapıların (Duvar 1 ve Düvar 4 arası 

ölçüldüğünde) toplam kalınlıkları sphendone' de yaklaĢık 21.50 ili 22.50 metre, 

Terzihane Sokağı'nda yaklaĢık21.95 metre, ve Duyuran'ın kazılarında 19.85 metredir. 

Duvar kalınlıklarının ve duvar aralarındaki boĢlukların ölçülerinin gösterdiği bu küçük 

farklılıklar bu kadar büyük ölçekteki bir yapı için anlaĢılabilir bir durumdur ve çok 

önemli olma ihtimali yoktur. Dolayısıyla oldukça büyük bir güvenle mevcut duvarları 

birleĢtirebilir, böylece arenayla Hippodrom'un dıĢ duvarlarının sınırlarını tayin edebilir 

ve oturma yerleri sisteminin de bir rekonstrüksiyonunu yapabiliriz (Mambouryve 

Wiegand,Die Kaiserpaldste, 43). 

 

4.5.3. Batı Taraftaki Oturma Yerlerinin Rekonstrüksiyonu 

 

Duyuran'ın 1950' de yaptığı kazılarda Hippodrom'un kuzeybatı köĢesinde Duvar 2 

ve 3'ün arasında yaklaĢık 12 metre uzunluğunda sekiz sıra oturma bankı ortaya çıktı 

(Resim 39). Hippodrom'un bu kısmında Duvar 4 (daha evvel gördüğümüz gibi bu duvar 

yapının dıĢ duvarıyla ilmilidir.) devamlı olmayıp on tanesi bulunmuĢ olan ve her biri 

aralarında kemerlerin çıkmaya baĢladığı noktaya kadar 2.10 metre yüksekliğinde, 

birbirlerinden üçer metre aralıklarla ayrılmıĢ bir dizi tuğladan örme payandadan 

oluĢuyordu (Resim 24, Resim 23 ve Resim 25). Bu payandalardan birinin batı (dıĢ) 

tarafına bitiĢik olan ve esasen üstteki oturma sıralarına giriĢi sağlamıĢ olan birkaç 

mermer basamak vardır.  
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Resim 24.(Rüstem Duyuran kazısından)                    Resim 25. (Rüstem Duyuran tarafından 1950 de                                                 

çıkarılan patandalar) (Ara Güler, Ġstanbul arkeoloji müzesi, 1954) 

 

Bu kazılarla ilgili olarak Duyuran'ın yayınladığı rapor ve planların yanı sıra 

Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapmıĢ olan Ġsviçreli arkeolog Ernest 

Mamboury'nin notları ve çizimleriyle birkaç arĢiv fotoğrafına da sahip olduğumuz için 

Ģanslıyız. Mamboury'nin notları Duyuran'ın bulduğu dört duvar ve oturma yerlerinin 

arasından geçen ve ölçümlü olan önemli bir doğu-batı kesitini de içermektedir (Müller-

Wiener, 1986). Mamboury kazılmıĢ olan oturma sıralarının içte harçlı molozdan 

oluĢturulduğunu, yüksekliklerinin 0.38 metre, geniĢliklerinin ise 0.73 metre olduğunu 

kaydetmiĢtir. Dolayısıyla Duvar 2 ve 3' ün arasında esasen on iki sıra oturma bankı 

olduğunu ve oturma yerlerinin 27 derecelik bir açıyla yükseldiğini hesap etmek 

mümkündür. TartıĢma götürmez arkeolojik kanıdara rağmen Hippodrom'un yakın 

tarihte yapılmıĢ olan bir incelemesinde Mamboury'nin bu bulguları reddedilmiĢ ve bu 

alandaki oturma yerlerinin rekonstrüksiyonu antik sirkuslar için daha tipik olan fakat 

burası için açıkça yanlıĢ olduğu görülen 36 derecelik bir açıyla yapılmıĢtır. Aslında 

Hippodrom' da baĢka yerlerde de benzer açıları olan oturma sıraları olduğu göste-

rilebilir. Bu durum, Mamboury ve Wiegand'ın 1932' de arenanın doğu tarafında 

yaptıkları kazılarda ve incelemelerde ortaya çıkan kalıntılar arasında esasen oturma 

yerlerini desteklemek iĢlevi görmüĢ olan iki eğimli tonozun da 26 derecelik açısı 

olduğu görüldüğünde teyit edilmiĢtir (Mambouryve, 1943). 

 

4.5.4. Doğu Taraftaki Oturma Yerlerinin Rekonstrüksiyonu.  

Hippodrom'un doğu tarafında 1932' de keĢfedilen oturma yerlerine ait alt yapı 
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kalıntıları (Resim 22) buradaki yerleĢtirmenin de Duyuran'ın kuzeybatıda ortaya 

çıkardığına benzediğini göstermektedir. Daha evvel de bahsettiğimiz gibi, özellikle her 

iki durumda da oturma yerlerinin açısı aynıdır. Fakat batı tarafta (en azından kuzey 

uçta) Hippodrom'un dıĢındaki yer seviyesi arena seviyesinden yaklaĢık 6.68 metre daha 

yukarıda olduğu için Duvar 2 ve 3'ün arasında oturma yerleri zeminin yükselen eğimi 

ve harçlı moloz inĢa tekniğiyle desteklenebilirdi. Bunun tam tersi bir biçimde 

Hippodrom'un doğu tarafında dıĢarıdaki yer seviyesi arenanınkiyle aĢağı yukarı 

aynıydı. Bu durumun sonucu olarak Duvar 2 ve 3'ün arasındaki oturma yerlerini 

taĢımak üzere eğimli tonozları olan bir dizi oda ve bu odaların arkasında da yapının bu 

tarafı boyunca bir giriĢ dehlizi inĢa etmek gerekmiĢtir. 1932' de keĢfedilmiĢ olan 

kalıntılar, içte yaklaĢık 5.5 metre yüksekliğine ulaĢmıĢ olması gereken bu dehlizin 

tonozunun bir kısmını da içeriyordu. Bu dehlizin üstünde Hippodrom'un batı 

tarafındakine karĢılık gelen bir dehliz daha olmalıydı (Resim 26) (Gates, 1995). 

 

Duvar 3 ve 4 arasında iki kat olduğuna göre Duvar 4' ün dıĢ cephesinde de bunlara 

karĢılık gelen iki kat kemer vardı. Eğer Duvar 4' ün payandalarının Duyuran'ın kazdığı 

kuzeydoğu kısımda bulunanlardakiler gibi çıkmalı köĢeleri varsa, o zaman tuğla 

pilasterler belki de yukarı katta çıkma yapan kemerlere bağlanmak üzere oraya kadar 

uzanıyorlardı ki bu da yine Trier' deki bazilikayı hatırlatmaktadır.  

 

Hippodrom'un doğu tarafındaki alt oturma katları içi boĢ tonozlar tarafından 

taĢındığı için Duvar 2'ye, Duvar l' deki kapıların hemen arkasına veya yakınına 

gelecek Ģekilde kapılar açarak oturma yerleri için ilave bir giriĢ kazanmak mümkündü. 

Duvar 2' deki böyle bir kapının kemerli üst kısmı açıkça görülmektedir (Resim 27). 

Fakat adli arĢivlerin kathisma'yla sphendone arasında olduğunu bildiğimize göre 

kathisma'nın güneyinde böyle kapıların olmaması (ya da kapatılmıĢ olmaları) 

gerekir.(Lydos,1903). 
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Eğer arĢivler bu alandaki oturma yerlerinin altındaki odalarda bulunuyorduysa 

bunlara aren ada n genel bir giriĢ olmuĢ olması pek ihtimal dahilinde değildir. Duvar 2' 

deki kapıları kullanarak arenadan bir odaya, oradan odanın arkasındaki dehlize, oradan 

da dıĢ merdivenlere geçmek kolaylıkla mümkündü. Doğu tarafta bu dıĢ merdivenlere 

Resim 27. (Ġmparator oyunlara risalet ederken gösteren yeni porphyrios kaidesi) 

(Hipodrom/ Atmeydanı;  2010.) 

Resim 26.  Hipodromun doğu tarafının tamamlanmıĢ kesiri 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 
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ait hiçbir arkeolojik iz bulunmamıĢtır. Bu sebepten dolayı bu merdivenIerin sadece üst 

dehlize (oturma yerlerine Duvar 3' deki vomitoria vasıtasıyla eriĢilebilen) kadar mı 

çıktıklarını (Resim 46 deki gibi) yoksa oturma yerlerinin en üstüne kadar mı 

vardıklarını bilmiyoruz.  

Kapıların ve vomitoria'nın nizarnı ancak baĢka sirkuslarla karĢılaĢtırma temelinde 

tahmin edilebilir. Mesela Merida' da sirkusun kuzey tarafındaki oturma yerlerinin 

altındaki tonozlu odalar her 36 metrede bir, veya aĢağı yukarı bu kadar mesafede bir, 

arena duvarında açılmıĢ geçiĢlerle bölünmüĢtü (Humphrey, 1924). 

 

 Dolayısıyla Konstantinopolis' deki Hippodrom' da bulunan vomitoria için en uygun 

yerler her sekizinci odanın üstü, yani 40 metrelik aralıklarla olan düzenleme gibi 

gözükmektedir. Bu Ģekilde yerleĢtiriliĢ bütün Hippodrom' da Duvar l' deki kapıların ve 

vomitoria ile dönüĢüm yapan merdivenIerin tekrarlanmasını mecbur kılmaktadır. 

 

4.5.5. Oturma Yerlerinin Üstündeki Portikolar (Revaklar) 

 

Elimizdeki metinsel kaynaklardan Hippodrom' da sütun dizili portikoların olduğunu 

biliyoruz. Gerçekten de bu Ģekilde sütun dizileri Mısır DikilitaĢı'nın kabartmalı alt 

kaidesinin kuzeydoğu tarafında dikilitaĢın dikiliĢinin nasıl seyrettiğini gösteren sahnede 

görülmektedir. Bu kabartma tuhaf bir Ģekilde sütunları hem yatay bir saçaklığı hem de 

bazı kemerleri taĢır vaziyette göstermektedir -mimari açıdan oldukça ihtimal dıĢı bir 

düzenleme (resim 28).  

 

Bu portikoların sütunları Duvar 3'ün üzerinde duruyor ve bütün üst kat oturma 

yerlerini örtecek yükseklikte bir damı taĢıyor olmalıydılar. Bu düzenleme, damla 

Resim 28. (hipodromun sütunlar dizisi mısır dikilitaĢ kaidesi/kuzeydoğu) 

(Hipodrom/ Atmeydanı;  2010.) 
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kapatılmıĢ olan kısmın oturma yerlerinin hiçbirini örtmediği fakat sadece en yüksek 

seviyede basit bir Ģekilde bir galeri oluĢturduğu Leptis Magna ve Tyre hipodromların 

dakilerden oldukça farklıdır (Humphrey, 1924). 

 

Casson'un Hippodrom'un batı tarafında Terzihane Sokağı'nda yaptığı kazılarda 

kırmızı mermerden yekpare bir sütun parçası çıkmıĢtı. Bu sütunun çevresinin 2.23 

metre olduğu söylenmiĢtir ki olağan orantılara göre bu 0.70 metrelik bir çapa ve 7.0 

metrelik bir yüksekliğe iĢaret eder. Bu çaptaki sütunlar üst kat oturma yerlerini de 

kapatmayı mümkün kılacak damı gerekli yüksekliğe çıkaracak uzunlukta olabilirlerdi. 

Casson'un kazılarında aynı zamanda bir zamanlar böyle sütunlar tarafından taĢınmıĢ 

oldukları Ģüphe götürmez bazı mermerden yatay saçaklık parçaları da ortaya çıkmıĢtır 

(Resim 29); dolayısıyla dikilitaĢın kaidesinde görülen kemerlerin mimari bir gerçeği 

yansıtıyor olması ihtimal dıĢıdır. Saçaklık bloklarının alt kısmı baklava motifleriyle 

süslenmiĢ olup bir bloğun önündeki oymada bir zamanlar bronzdan haç Ģeklinde bir 

monogram taĢımıĢ olan bir madalyon vardır. Bu buluntular sütun sıralarının 

rekonstrüksiyonu için çok değerli bilgiler vermektedir ama daha fazla ayrıntı içerecek 

Ģekilde kaydedilmemiĢ olmaları bir talihsizliktir (Casson, 1924). 

 

4.5.6. Sphendone  

1389-1391 yılları arasında Konstantinopolis'i ziyaret eden adı bilinmeyen bir Rus 

hacısı Hippodrom'un deniz tarafındaki ucunda duran otuz sütuna dikkat çekmiĢ, 

bunların her birinin demir bir halkası olduğunu ve üzerlerinde, blokları birbirine 

bağlayan taĢ çubukları olan bir arĢitrav bulunduğunu gözlemlemiĢti. 1403'e 

gelindiğinde ise Kastilya kralının elçisi olan Ruy Gonzalez de Clavijo'nun anlatımından 

açıkça anlaĢıldığı üzere sütunların sayısı yirmi yediye inmiĢti. Fakat Buondelmonti'nin 

Resim 29. ( Stanley Casson tarafından terzihane sokağında kazılan saçaklık) 

(Ġngiliz arkeoloji enstitüsü fotoğraf arĢivi, 1927-28) 
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1420'lerde kaleme aldığı Latince metinde Hippodrom'un güney ucunda hala otuz tane 

"çok büyük ve çok yüksek sütun"a atıf yapılmaktadır. Kitabının mevcut birkaç 

kopyasındaki (bazı faklılıklarla) Konstantinopolis panoramasında Buondelmonti 

bunları beĢ belirgin sütun olarak tasvir etmiĢtir (Resim 30) (Majeska, 1984) . 

Resim 30. Konstantinopolis panoramasında Buondelmonti tasviri beĢ sütun 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010) 

Hippodrom'un daha sonraki tarihlerde yapılmıĢ tasvirleri sütunları daha ayrıntılı bir 

Ģekilde göstermektedir. Panvinio'nun da ilgili manzarasında (Resim 31) olduğu gibi 

  

Resim 31. Panvinio'nun tasviri      Resim 32. Vavassore'nin tasviri (Saltuk, 2001) 

Vavassore'nin 1478-1490 (Resim 32) yıllarına tarihlenen manzarası da sütunları 

sphendone'nin kıvrılan alt yapılarının kenarında durur bir Ģekilde göstermektedir. Bu iki 

görünüm, aynı zamanda Hattmann Schedel (1493) (Resim 33) ve Matrakçı 

Nasuh'unkiler de (1537-1538) (Resim 34) arĢitrayı Rus hacının bahsettiği Ģekilde   

sütunların üzerinde tasvir etmiĢlerdir. Bu manzaralara ilaveten Pieter Coecke van 
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Aalst'ın (ölümü 1550) bu sütunların da ayrıntılı bir Ģekilde resmedildiği, Kanuni Sul tan 

Süleyman'ın Hippodrom' dan geçen alayını gösteren panoramik bir manzarası vardır. 

Fakat Ģehirdeki binaların ayrıntılarının hayal ürünü olduğunu anlamak için insanın bu 

manzarayı sıkı sıkıya incelemesi de gerekmez. Dolayısıyla sütunların kendilerinin de 

dakik bir Ģekilde tasvir edilmemiĢ olduklarını görmek ĢaĢırtıcı değildir. 

  

Resim 33. Hattmann Schedel tasfiri             Resim 34. Matrakçı Nasuh'un tasfiri 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010)  

Pierre Gilles'in sütunlarla ilgili olarak yaptığı ayrıntılı tariften van Aalst'ın bunları çift 

çift düzenlenmiĢ olarak göstermiĢ olmasının doğru olmadığı açıktır. Bundan da öte, 

Hippodrom'un diğer manzaraları sütunların arena seviyesinde durduklarını gösterdikle-

rine göre öyle anlaĢılıyor ki van Aalst'ın bunları seyirciler için olan taĢ sıralar katının 

üstünde duruyor olarak göstermiĢ olması da yanlıĢtır.  

 

Gilles 1544' de Ģehre geldiğinde sphendone' de sadece on yedi sütun kalmıĢtı ve 

kendisi daha sonra da bunların baĢka yerlerde tekrar kullanılmak üzere Kanuni Sultan 

Süleyman'ın emriyle kaldırılıp götürüldüklerine de Ģahit olmuĢtu. Fakat bir talih eseri 

olarak Gilles, ayak, karıĢ, parmak (karıĢ bir ayağın 3/4'ü, parmak 1/16'sı) gibi onaltıncı 

yüzyıl Fransız uzunluk ölçülerini kullanarak sütunların ayrıntılı bir ölçüsünü vermiĢtir 

(Gilles,2007) . 

 

Onun çok titiz bir Ģekilde yaptığı tarifler sadece sphendone'nin bezemeli cephesini 

anlamamız için değil aynı zamanda Hippodrom'un baĢka yerlerinde elde edilmiĢ olan 

arkeolojik bulgulara dayanılarak önerilen oturma yerleri ve portiko 

rekonstrüksiyonlarını sınamamız için de faydalı olmaktadır.  
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Gilles sütunların diastil olarak, yani sütunlar arasındaki mesafenin, ya da 

enterkoloniasyonların, üç sütun çapının toplamına eĢit Ģekilde düzenlendiğini 

söylemektedir ki, bu da Vitrivius'a göre arĢitravların kırılması tehlikesini arttıran bir 

düzenlemedir (Vitruvius,1988) Gilles kendisi yanyana duran sütunların yüzeyleri 

arasını II ayak olarak vermektedir ki bu da gerçekten sütun çaplarının (bunu 3 ayak ve 

S parmak olarak belirtmiĢtir) üç mislinden biraz daha fazladır.  

 

Sütunların arasındaki tam mesafe, dolayısıyla Gilles'in bir ayak boyunun ne kadar 

olduğu sphendone'nin alt yapılarının planını incelemekle tayin edilebilir. Alt yapıların 

müĢterek merkezli olarak kıvrılan Duvar 2 ve 3'ünün arasında her biri yelpaze gibi 

açılan yirmi beĢ oda oluĢturmuĢ olan dikey duvarlar vardır. Bu odalara giriĢ Duvar 3' de 

bulunan yirmi beĢ açıklıktan yapılmaktaydı. Bu odalara bölünme olayı esasen 

sphendone'nin dıĢ duvarına (Duvar 4) yirmi beĢ tane geniĢ ve kemerli açıklık olarak 

yansımıĢtı. Bu açıklıklar daha sonraları tuğlayla örülerek kapatıldığı için bugün 

sphendone'nin cephesinde sadece kemerlerin dıĢ hatları ve bazı küçük pencereler 

görülebilmektedir (Resim 35). Esasen kemerli açıklıkların gertiĢliği 3.7 metreydi; bu da 

aralarında her biri 3.7 metre geniĢliğinde olan yirmi beĢ payanda bırakmaktadır. 

 

Rus hacıdan ve Buondelmomi' den sphendone' de aslında en az otuz sütun olduğunu 

bildiğimize göre her 3.7 metre geniĢliğinde payanda için sadece bir sütun tamamlaması 

yapamayacağımız açıktır, çünkü bu durum toplamda sadece yirmi beĢ sütun elde 

etmemizi sağlar. Dolayısıyla her payanda için iki sütun tamamlaması yapmamız ve 

toplamda elli sütuna (veya kırk sekiz sütun artı sphendone'nin Hippodrom'un yan 

taraflarına bitiĢtiği kısımlarda birer pilaster veya yarım sütun) ulaĢmamız daha uygun 

Resim 35 Sphendone'nin dıĢ duvarındaki  geniĢ ve kemerli açıklık 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010) 
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bir çözümdür. Bu elli sütun sphendone'nin dıĢ duvarının kavisi etrafında eĢit aralıklarla 

yerleĢtirildiği takdirde sütunların merkezleri arasındaki mesafe 3.65 metre olmaktadır. 

Gilles'in sayılarına göre sütunların merkezleri arasındaki mesafe 14 1/2 ayaktır. Eğer bu 

rekonstrüksiyon doğruysa demek ki Gilles'in bir ayağı 0.252 metre uzunluğundadır.  

Dolayısıyla elli sütunun merkezleri Duvar 4'ü oluĢturan yirmi beĢ payandanın her 

birinin üzerine yerleĢtirilmiĢ (kabaca) gibi gözükmektedir (Resim 36), oysaki 

sütunların alttan daha güçlü bir Ģekilde desteklenmiĢ olmasını beklerdik. Bundan da 

öte, Gilles'e göre sütunların kaideleri yaklaĢık 2.2 metrelik karelerdi, oysa Duvar 4'ün 

payandaları 2.5 metrelik geniĢlikleriyle bunlardan pek de fazla kalınlıkta değildirler. 

Dolayısıyla mimarların bu koca sütunları 3.7 metre geniĢliğindeki payandaların üzerine 

bunları geniĢletip kalınlaĢtırmadan dikmiĢ olmaları ihtimal dâhilinde değildir. Bu 

durum sütunların sphendone'nin asıl parçaları olmadığı ve payandalar güçlendirildikten 

sonra dikildikleri varsayımını güçlü bir Ģekilde desteklemektedir.  

 

Resim 36. Payandalar (Bardil, Brickstamps)           Resim 37. Üst sütunlar (Bardil, Brickstamps 

) (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 

Güçlendirme iĢi ele alındığında Duvar 4' deki yirmi beĢ geniĢ kemer her birinde 

sadece birer dar pencere bırakacak Ģekilde tamamen kapatılmıĢtır. Bu kapatma iĢi, 

Duvar 4'ün yukarıya dikilecek sütunlar açık kemerler üstünde değil de dayanıklı tuğla 

iĢi üzerinde duracak Ģekilde güçlenmesine yardımcı oldu (Resim 37). Ġlave edilmiĢ olan 

tuğlaların damgalarına ve yapım Ģekillerine bakıldığında bu güçlendirme iĢinin 

muhtemelen beĢinci yüzyıl ortalarında yapıldığı ortaya çıkar ki bu da bize sütunların 

yapıya eklenmelerinin yaklaĢık tarihini verir (Bardil, Brickstamps 1: 128). 

 

Alt yapının kemerleri örüldüğünde, kemerler arasındaki payandalar da iç tarafta 
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kalınlaĢtırılmıĢlardır; bu kalınlaĢtırma iĢlemi tuğladan iki çıkma pilisterin eklenmesini 

de içermekte olup bunlardan Duvar 3'e tuğla kemerler uzanmaktaydı (Resim 38). Bu 

kemerler Duvar 3 ve Duvar 4'ün arasındaki boĢlukta oluĢan altyapı dehlizinin tavanını 

oluĢturan wnozu güçlendirmeye hizmet ediyorlardı. Gilles tarafından ölçümleri 

yapılmıĢ olan bu koca sütunlar Duvar 4'ün üzerinde duruyor oldukları ve dolayısıyla 

tam bu pilasterlerin üzerinde bulunmadıkları halJe, pilasterlerin yerleĢtiriliĢleriyle 

sütunların yerleĢtiriliĢlerinin birbirleriyle ilimili olduğu açıktır. Öyle anlaĢılıyor ki pi 

lasterler, elli sütunun herbirinin arkasında birer tane olmak üzere yapılmıĢ olan elli 

tuğla payandanın temelleri olarak iĢlev görüyorlardı. Bu payandalar hemen hemen 

sütunların yüksekliğine kadar çıkmıĢ ve Duvar 4'ün kavisini takip eden yirmi beĢ 

kemerli bir revağı taĢımıĢ olmalıydılar (Resim 39). Bu revağın sütunlar arkasındaki 

mevcudiyeti Vavassore'nin panoramasındaki sphendone manzarasında sütunların 

arkasında sanki koyu renk kemerler varmıĢ Ģeklinde yaratılmıĢ olan izlenimden de 

anlaĢılabilir (Resim 39). Bu yirmi beĢ kemerin her birinin arkasında üstteki oturma 

yerlerini taĢıyan eğimli bir tonoz olmalıydı. Her bir tonoz iki tarafından Duvar 3' den 

Duvar 4'ün payandalarına adayan kemerler ve Duvar 2'yle 3 arasında bulunan yirmi beĢ 

odanın yan duvarları vasıtasıyla destekleniyor olmalıydı. Oturma yerlerinin sütunlar 

tarafından değil de (sonuçta bu sütunlar sphendone'nin cephesinde bağımsız birer 

süsleme öğesiydiler) bunların arkasındaki yirmi beĢ kemer ve eğimli tonoz vasıtasıyla 

desteklenmiĢ olmaları bu sütunların, oturma yerleri ve onları taĢıyan tonozlar daha son-

raki yüzyıllarda yağmalandıkları halde nasıl hala ayakta kaldıklarını izah etmemize de 

yardımcı olmaktadır.  
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Resim 38 Tuğla kemerler  Resim 39 revağın sütunlar arkasındaki mevcudiyeti 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 

 

Dolayısıyla sütunların dikilmesi meselesinin sadece sphendone'nin cephesinin 

beĢinci yüzyılda uğradığı dramatik değiĢiklikle değil, aynı zamanda bu alandaki özgün 

Constantinus dönemi oturma yerleri düzeninin yeniden bir yapılandınlmaya tabi 

tutulmasıyla da bağlantılı olduğu açıktır. Dördüncü yüzyılda sphendone' deki oturma 

yerlerinin tam da nasıl desteklenmiĢ olduğu hala Ģüphelidir. Duvar 4'ün 3.7 metre 

geniĢlikteki daha evvelki payandaların üstyapıdaki tonozları nasıl baĢarılı bir Ģekilde 

taĢımıĢ olduklarını tasavvur biraz zordur, dolayısıyla üst katta Duvar 3 ve 4 arasındaki 

oturma yerlerinin (hiç değilse sphendone' de) esasen ahĢapçan olduğu, bu sebepten 

ötürü de daha az bir desteği gerektirdiği ihtimal dâhilindedir (Resim 40).  

 

Üstyapının tasarımına sütunların ilave edilmesi Duvar 3 ve 4 arasındaki dehliz için 

sütunların arasındaki kemerli açıklıkları tamamen boĢ bırakacak Ģekilde bir tonozlama 

planı uygulamayı elzem hale getirmiĢtir. Yirmi beĢ eğimli tonozun sphendone'nin 

kavisinin merkezinden radial bir Ģekilde açıldığı bu plan Hippodrom'un doğu tarafında 

kullanılandan farklı olup, oradaki dehliz birbirine bindirilmiĢ ve dehlizin hizasını takip 

eden iki tonozla örtülüyordu. Sphendone' deki dehlizin tonoz planı gündeme 

vomitoria'ya nasıl ulaĢıldığı sorununu taĢımaktadır. Hippodrom'un doğu tarafında dıĢ 

merdivenIerden çıkarak üst dehlize daha sonra da Duvar 3' deki tonozlu kapılardan 
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geçilerek oturma yerlerinin orta kısmına varılıyordu. Fakat sphendone' de dıĢ 

merdivenler olması mümkün değildir, bu sadece buradaki alt yapıların çok yüksek 

olmasından değil aynı zamanda vomitoria seviyesindeki bir tabanı taĢıyacak tonozlu bir 

geçit olmamasından da kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, sphendone' de vomitoria 

olduğunu varsayarsak bunlara sadece Duvar 3 ve 4'ün arasındaki koridorda bulunan 

merdivenlerden girilebilirdi. Sphendone'nin alt yapısı taĢtan merdivenler taĢıyabilecek 

yeterlilikte temeller içermiyor gibi göründüğüne göre, merdivenIerin ahĢaptan olduğu 

varsayılabilir (Resim 40).  

 

Resim 40 Sphendone'nin alt yapısı ahĢap merdivenIer (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 

 

Gilles'in ayağının 0.252 metre uzunlukta olduğunu kabul edersek, sphendone 

sütunlarının üzerinde durduklarını söylediği iki alçak duvarın yüksekliği de 0.614 

metre olmalıdır; sütunların payelerinin (alt ve üst çıkıntıları dahil) yüksekliği 0.662 

metre olmalıdır; sütunların kabartmalı kaidelerinin (plinthos, alt torus, trokhilos, üst 

torus) yüksekliği 0.448 metre olmalıdır; ve sütunların gövdelerinin yüksekliği 7.056 

metre olmalıdır. Böylece toplam yükseklik 8.723 metre etmektedir ama bu toplam, 

yüksekliğe hemen hemen 1 metre daha ilave edebilecek olan sütun baĢlığını ve arĢitravı 

içermemektedir. Dolayısıyla arĢitravın üstüne kadar olan yükseklik 12 metre civarında 

olmalıydı. Hippodrom'un baĢka yerlerinde kurguladığımız gibi sphendone' deki oturma 

yerlerinin de aynı 26 derece~ik açıları olduğunu varsayarsak, arena seviyesinden en üst 

sıradaki oturma yerlerinin arkasını dolanan dar seğirdim yeri nin bulunduğu yüksekliğe 

kadar çıkacaklarına göre, bu boydaki sütunlar da baĢarılı bir Ģekilde mimariyle 

bütünleĢebilecektir. 
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Gilles Konstantinopolis'i ziyaretinden önce, kendisinin ölçtüğü muazzam sütunların 

üzerinde ikinci bir kat sütunun olduğunu söylemektedir. Gerçekten de bu ikinci sıra 

sütun geç onbeĢinci yüzyılda Yenedikli Giovanni Maria Angialello tarafından 

görülmüĢtü. Bu ikinci sıra sütunun sadece süsleme amaçlı oldukları ileri sürüldüyse de 

böyle bir varsayım mimari bakımından pek ihtimal dahilinde olamaz (Berger, 1997) 

.Bu sütunların, Hippodrom'un baĢka yerinde Duvar 3 ve 4 arasında olarak dü-

Ģündüğümüz üzeri damla kapatılmıĢ portikanun arka duvarı olarak iĢlev görmüĢ 

olmaları daha büyük bir ihtimaldir. Portikanun (Duvar 3'ün üstünde duran) ön 

tarafındaki sütunların 7 metre boyunda olmasına karĢın arka tarafındakiler 4 metreden 

biraz daha yüksek olmalıydılar. Bu kurgulama 1993 sene sinde Sultan Ahmed 

Camii'nin avlusunda yapılan kaçak kazı sırasında ele geçen buluntular tarafından da 

desteklenmektedir. Burada bulunan sütun parçalarının bazılarında çap yaklaĢık 0.40 ila 

0.45 metredir, bu da bu sütunların esasen 4 metre boyunda olabileceklerini gösterir. 

Bazılarının çapı ise yaklaĢık 0.65 ila 0.70 metredir ki bu da bu sütunların esasen 7 

metre boyunda olabileceklerine (Casson'un Hippodrom'un batı tarafında bulduğu sütun 

gibi) bir iĢarettir. Bu sütun parçaları hala avluda görülebilmektedir (Resim 41).  

 

Resim 41. Casson'un Hippodrom'un batı tarafında bulduğu sütun (Ġstanbul arkeoloji müzesi) 

 

4.5.7. Euripos  

 

Euripos Hippodrom'un, etrafında arabaların yarıĢtığı orta maniasıydı. 

(Humphrey,1924). 1928' de yapılan kazılardan euripos'la ilgili hiçbir Ģey çıkmayınca 

arkeologlar böyle bir manianın mevcudiyetini reddetme eğilimine girdiler. Fakat 

Törenler Kitabı sadece euripos'a atıf yapmakla kalmaz, iki dönüĢ noktasının arasında 

uzanan "duvar"dan (toikhos) veya "kaide"den (krepis) de bahseder (Guilland, 1950). 

Mısır DikilitaĢı'nın M.S. 390'a tarihlenen alt kaidesindeki kabartma Hippodrom 

tasvirinde gösterildiğine göre, bu duvarın gerçekten de Hippodrom'un en erken 

zamanlarından beri mevcut olduğu açıktır.  
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Robert de Clari 1204' de Konstantinopolis'i ziyaret ettiğinde "on beĢ ayak 

yüksekliğinde ve on ayak geniĢliğinde bir du var" görmüĢtür (Clarijo, 1936). Fakat 

onbeĢinci yüzyılda Buondelmomi arenanın ortasında sadece "alçak bir duvar" 

görmüĢtür. Robert de Clari muhtemelen abartmıĢ olmalı, çünkü Buondelmomi'nin 

ziyaretinden önce yer seviyesinin hızla yükselmiĢ olması veya duvarın kendisinin üst 

kısımlarından taĢ çalınmıĢ olması pek ihtimal dahilinde değildir. Herhalükarda emipos 

hala Buondelmomi'nin Ģehir planında gösterilecek kadar önemi bir yapıydı. Kendisi bu 

duvarın üzerinde kabartmalarla bezenmiĢ ve peĢpeĢe diziImiĢ pek çok mermer sütun 

olduğundan bahsetmektedir. Bugün hala mevcut olan Mısır DikilitaĢı'nı anlatmıĢ ve 

üzerindeki Latince yazın da tam olarak alınnlamıĢnr. Bundan sonra Yılanlı Sütun' dan, 

onun da ilerisinde bulunan ve yüksekliğini 58 kübit olarak tahmin ettiği Örme Sütun' 

dan bahsetmiĢtir. Son olarak duvarın güney ucunda ise, imparatoriçenin gösteriyi 

seyretmek üzere otmduğu yer sandığı (yanlıĢ olarak) mermerden dört kısa sütun 

görmüĢtür (Gerola, 1974). 

 

Roma Ġmparatorluğu'ndaki diğer Ģehirlerde yapılan hippodrom kazıları ve 

hippodrom tasvirleri (özellikle mozaiklerde) Konstantinopolis' deki emipos'un içi su 

dolu müteselsil dikdörtgen havuzlardan ve her iki uçta dönüĢ direklerinden oluĢtuğu 

fikrini vermektedirler (Resim 42). DönüĢ direkleri Mısır DikilitaĢı'nın alt kaidesinde 

açık bir Ģekilde gösterilmiĢ olup, man ian ın kendisinden ayrı olarak durmaktadırlar. Bu 

direkler dairesel veya yarım daire Ģeklinde kaideler üzerinde ko niler Ģeklindedir 

(Humphrey,1924). Havuzlara gelince, Buondelmonti euripos'un kuzey ucunda üzerinde 

üç sütunun durduğu bir küvetin bulunduğundan bahsetmektedir (Gerola, 1974). Bu 

euripos'u oluĢturan su havuzlarından birine bir atıf olabilir ki bu kadar zaman sonra, 

belki de Hippodrom' da bulunan çok sayıda su kanalı tarafından beslenen bu havuzda 

hala su bulunması ilginç bir durumdur (Casson, 1924). BaĢka sirkuslarda havuzlar 

bitiĢik olup devamlılık gösteren bir mania oluĢtururken Konstantipolis' de aralarında 

boĢluklar olduğu Törenler Kitabı vasıtasıyla tasdik olmuĢtur. Kitap bize, manianın 

"kısımlara" veya "bölmelere" (Latince tabulae' den tablai) ayrılmıĢ olduğunu, 

bölünmenin diasphagai yoluyla yapıldığını söylemektedir. Her kısım bir veya daha faz-

la zincirleme su havuzundan oluĢmuĢ olabilirdi ve diasphagai sözcüğü de kısımlar  
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arasındaki boĢlukları ifade ediyor olmalıydı (Mango,''L'euripe,''191-

192;Dagron,"L'organisation,"113-17).   

Bizans'lu Heron'un onuncu yüzyıldaki Geodesia'sı çok yararlı bir Ģekilde emipos'un 

yedi kısma bölündüğünü kaydetmektedir. Buna göre euripos' da altı boĢluk olmalıydı. 

Gerçekten de Törenler Kitabı her bir sirkus partisine -YeĢil, Kırmızı, Beyaz, Mavi- bir 

boĢluk tahsis edildiğini söylediğine göre, ~öyle en az dört boĢluk olduğundan emin 

olabiliriz. Kitapta bu JoĢluklarda yarıĢçıların ve yarıĢ hizmetlilerinin bulunduğuna dair 

de atıf vardır (Geodesia, 1987). 

        
Resim 42. Emipos ve hippodrom tasvirleri (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 
 

Emipos'la ilgili olarak daha evvel yapılan rekonstrüksiyonlar, ortasında Yılanlı 

Sütun'un bulunduğu ve Mısır DikilitaĢı'yla Örme Sütun arasında 60 metre kadar bir 

mesafede uzanan uzun bir kısmı içermekteydi. Fakat böyle oluĢturulmuĢ bir kısma 

mecburen altı (daha kısa) kısım daha eklenmesi fazla uzun bir euripos (en az 280 

metre) sonucu doğurmaktadır (Dagron, ''L'organisation,'' 115). Eğer iki dönüĢ noktası, 

sayılan yedi kısma dahilolarak düĢünülürse euripos'un toplam uzunluğunun 274 

metreye düĢürülüp burada yeterli bir kısaltma elde edileceği fikri de ortaya atılmıĢtır. 

Fakat arkeolojik delillere dayanılarak euripos'un gerçekte 230 metre uzunluğunda 

olduğu gösterildiği ne göre, eğer euripos'u yedi kısma böleceksek ortadaki kısmın bu 

kadar uzun olduğu varsayımını sorgulamamız gerekmektedir.  

 

Euripos'u oluĢturan yedi kısmın uzunluklarını tespit etmek o kadar kolay bir mesele 
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değildir, zira hepsinin aynı uzunlukta oldukları kesin değildir. Maxentius sirkusunun 

euripos'undaki kısımlar eĢit uzunlukta değildir mesela. 1927' de Konstantinopolis 

Hippodromu'nda yapılan kazılarda arkeologlar Hippodrom aksı boyunca birkaç uzun 

ve derin tranĢe açmıĢlar, fakat 4.5 metre derinlikte arenanın seviyesini temsil eden sarı 

renkli killi topraktan baĢka bu duvarın izleri olabilecek hiçbir Ģey bulamamıĢlardır. 

(Casson, 1924) Burada alçak bir duvarın olduğu bilindiğine göre, Osmanlı döneminde 

baĢka yerlerde kullanmak amacıyla taĢları sökülüp euripos'un yıkılmıĢ olma ihtimali 

parlaktır. Sonuç itibariyle manianın yedi kısmının kati bir kurgulamasını yapmak artık 

mümkün değildir. Fakat yine de öne sürebileceğimiz bazı fikirler vardır.  

 

Farzedelim ki iki dikilitaĢ euripos'un üzerinde değil de kısımları arasında duruyordu. 

Yine diyelim ki euripos'u oluĢturan yedi kısım da dönüĢ direklerini içermiyordu. Ġki 

dikilitaĢ arasında 60 metre uzunluğunda bir duvar kısmı olduğunu önermek yerine her 

biri belki yirmi beĢ metre uzunluğunda ve Yılan lı Sütun tarafından (Yılanlı Sütun'un 

her zaman bugün bulunduğu yerde olduğundan tamamen emin olamayacağımız gibi bir 

gerçeği aklımızda bulundurmamız gerekmesine rağmen) iki kısma ayrıldığını öne 

sürelim . Bu durumda aynı uzunlukta üçüncü bir kısım Mısır DikilitaĢı'yla kuzeydeki 

dönüĢ nokrasının arasına girebilir. Bunlara ilaveten Örme Sütun'la güneydeki dönüĢ 

noktası arasına da dört kısım girebilir. Bu dört kısım daha kısa olabilir, yaklaĢık 20 

metre uzunluğunda, ki bu da güney dönüĢ noktasının koĢuyolunun kenarından 52 metre 

uzaklıkta olmasını ve dönüĢ direkleri de dahil emipas'un toplam uzunluğunun 230 

metre kadar olmasını garantiler. Bu durumda euripos'un yedi kısmının arasındaki boĢ-

luklar, daha geniĢ olanlarda dikilitaĢların olması kaydıyla, 8 metre ila 12 metre arasında 

değiĢmiĢ olur.  

 

Törenler Kitabı'na göre güneydeki dönüĢ noktası Maviler partisinin, kuzeydeki ise 

YeĢillerin olarak biliniyordu. Fakat 1204'ten kısa bir müddet sonra Niketas Khoniates 

Hippodrom'un euripos'unu süsleyen heykelleri anlattığında Kırmızılara ait bir dönüĢ 

noktasından bahsetmiĢtir. Kendisi buna" doğudaki dönüĢ noktası" olarak atıfta 

bulunmuĢtur ama bunun tam olarak ne anlama geldiği açık değildir. ġurası muhakkak 

ki euripos'un doğu tarafından çıkan bir dönüĢ noktası olamaz, çünkü böyle bir Ģey 

yarıĢçılar için yolları üzerinde bir engel teĢkil ederdi. Bunun euripos'un içinde olması 
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gerekir. Niketas belki de Kırmızıların anıtının doğuya baktığını söylemek istemiĢtir. 

Niketas Kırmızıların dönüĢ noktasının yakınında bir grup yarıĢçı heykeli olduğuna atıf 

yapar ve onların elleriyle yaptıkları hareketleri yarıĢçıların dönüĢ noktasından önce 

dizginleri çekmeleri için bir ikaz olarak yorumlar. O zaman belki de Kırmızıların dönüĢ 

noktası euripos'un güney ucunda YeĢillerin dönüĢ noktasından çok da uzak değildi. 

Eğer Niketas bir Kırmızı dönüĢ noktasına atıf yaptığında doğruysa, o zaman 

muhtemelen bir de Beyazlar partisine ait dönüĢ noktası olmalıydı, fakat bunun nerede 

olabileceğine dair elimizde hiçbir kanıt yoktur (Van Dieten, 1973). 

 

4.5.8. Beyaz Çizgiler  

 

Arenada bitirme çizgisi tebeĢirle çizilirdi. Törenler Kitabı buna YeĢillerin dönüĢ 

noktasından önce varıldığını açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla çizgi sağ taraftaki 

(batı) koĢu yolundaydı. Bu çizginin euripos'un beĢinci kısmının (kuzeyden saymaya 

baĢlayarak) karĢısında olduğuna dair bir anlam çıkarabileceğimiz bazı kanıtlar vardır 

ama bunlar kesin değildir. Bu çizginin batı ucunda, üstü kapalı seyir yerinin dibinde 

Ģehrin valisinin çadırı bulunurdu. Vali veya temsilcisi kazanan yarıĢçıyı burada ilan 

eder ve kendisine defne dalları verirdi.  

 

Kuzey (Mavi) dönüĢ noktasıyla çıkıĢ kapıları arasında koĢuyolunun sınırını 

belirleyen ikinci bir beyaz çizgi daha vardı. Eğer yarıĢçının sol taraftaki atı kuzey 

dönüĢ noktasından dönerken bu çizgiyi geçerse kendisi yarıĢtan elenirdi. Bu çizginin 

ar~nanın güney ucundaki kavisi tekrarlar bir Ģekilde kıvrık olması gerektiğini düĢünsek 

bile Cassiodorus' dan bildiğimize göre Roma'daki düz bir çizgidir. Bu çizgi 

muhtemelen Mavilerin dönüĢ noktasının 50 ila 60 metre kuzeyindeydi (Dagron, 

''L'organisation,'' 115). 

 

4.5.9. Ġmparatorluk Locası  

Ġmparatorun araba yarıĢIarını seyrettiği kathisma'nın yeri, Hippodrom'u nirengi 

alarak bir arazi ölçümü meselesini açıklamaya çalıĢtığı sırada Bizans'lu Heron 

tarafından kabaca belirtilir. Heron güney dönüĢ noktasının mütekabili karĢısındaki bir 

merdivenle kathisma (ya da kathisma'ya bitiĢik olan adedere ait pavyonlardan biri) 
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arasında ölçüm yapar. "Mütekabil"e atıf ölçümün açıkça arenanın doğu tarafında ya-

pıldığını ve dolayısıyla kathisma'nın Hippodrom'un o tarafında bulunduğunu gösterir. 

Heron'un bu iki nokta arasında tespit ettiği mesafe 151.47 metredir. Güney dönüĢ 

direklerinin bulunduğu varsayılan noktadan kuzeye doğru bu uzaklıktaki bir mesafeyi 

ölçtüğümüz zaman bu bizi Yılanlı Sütun'a getirmektedir. Fakat Heron'un ölçtüğü 

noktayla ilgili gayridakikliğini göz önünde bulundurursak Yılanlı Sütun'un 

kathisma'nın güney sınırının mı, kuzey sınırının mı, yoksa orta kısmının mı karĢısında 

olduğunu bilemeyiz. Heron'un tam bir ölçüm yapabildiğinden de emin olamayız 

(Geodesia,1987). 

 

Heron'un bize verdiği kanıt, kathisma'nın Örme Sütun'un biraz kuzeyinde olduğuna 

dair Törenler Kitabı'nın genel anlamda verdiği bilgiyle de tasdik edilmiĢ olur. 

Luperkalia töreni sırasında Ģehrin yöneticileri çıkıĢ kapılarından ilerlemeye baĢlar, sağ 

taraftaki koĢuyolunu takip eden güney dönüĢ noktasından dönerek ilerlemeye devam 

ederlerdi. O zaman Ģehrin valisi Örme Sütun'a vardıklarında yöneticileri karĢılamak 

için kathisma' dan iner ve onlarla beraber kathisma'nın önünde belirlenmiĢ bir yer olan 

stama'ya kadar gelirdi. Bu durumda kathisma ve stama açıkça Örme Sütun'un biraz 

daha kuzeyindedir (Dagron, ''L'organisation,'' 115) 

 

Gerçekte kathisma sadece bir locadan ibaret olmayıp bir odalar kompleksinden 

oluĢtuğu için Hippodrom'un doğu tarafında büyük bir yer kaplıyor olmalıydı. 

Hakikaten de Törenler Kitabı'nda "kathisma sarayı" olarak anılmaktadır (Resim 43)  

(Guilland, 1964-1965) 

 

Büyük Saray'ın içindeki Hagios Stephanos Kilisesi'nden çıkan ve kathisma'nın 

dıĢında olan bir dönen merdiven kathisma kompleksinin birinci katına eriĢilmesini 

sağlıyordu. Bu kat Hippodrom'un doğu tarafına bakan bir balkona (poulpita) 

bağlanıyordu. Ġmparator buradan, resmi memurları kabul ettiği dar kapı arasına 

(stenon) bağlanan giyinme odasına (koiton) geçebilirdi. Kapı arası da büyük bir yemek 

salonuna (triklinos) bağlanır, bu salondaki bronz kapılardan da arenaya bakan im-

paratorluk locasına çıkılırdı. Eğer büyük yemek salonu doğal ıĢıkla aydınlanıyorduysa, 

o zaman belki de Büyük Saray'a bakacak Ģekilde Hippodrom'un doğu cephesinde 

bulunuyordu.  
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YarıĢ günlerinde imparator saraydan doğrudan locaya gitmiyor, bunun yerine dönen 

merdiveni kullanarak kathisma kompleksinin, kafesli pencerelerinin arkasından yarıĢ 

hazırlıklarını seyredebileceği parakuptikon kloubion veya parakuptika'sının (lügat 

anlamıyla, dıĢarıyı gözedeme yeri) bulunduğu ikinci katına gidiyordu. Merdivenler bu 

odanın üstünde bulunan ve bir tanesi Diocletianus'a, diğerleri de at üstünde 

Ioustinianus ile taht üstünde Athena'ya ait olup elimizdeki metinlerden bildiğimiz bazı 

heykellerin sergilendiği bir terasakadar çıkıyor olabilirdi. Fakat imparator parakuptika' 

dan inmek istediğinde bu merdivenIeri değil de kendisine özel bir iç merdiveni 

kullanarak bir alt kattaki giyinme odasına varıyordu.  

 

Resim 43. Kathisma sarayı (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 

Ġmparatorluk locasına giriĢin sadece saraydan değiL, aynı zamanda Hippodrom' dan 

da mümkün olduğu açıktır. Bu gerçek Ocak 532' de imparator Ioustinianos'a karĢı 

yapılmıĢ olan meĢhur Nika ayaklanmasının anlatımında ortaya çıkmaktadır. Kathisma 

saltanatı ele geçirmeye çalıĢan Hypatios tarafından iĢgal edildiğinde Ioustinianos'un 

generali Belisarios locaya girmek için önce özel merdiven ve poulpita yoluyla saraydan 

yaklaĢmayı denemiĢ, bu teĢebbüs baĢarılı olmayınca o ve adamları kuzey uçtan 

Hippodrom'a girip Maviler partisinin stoası boyunca ilerleyip kathisma'ya giden küçük 

bir kapıya gelmiĢler dir. Bu anlatımdan Mavilerin stoasının Hippodrom'un doğu 

tarafında bulunan kathismanın kuzeyindeki portikolu kısım olduğu anlaĢılmaktadır. 

Muhtemelen locanın kuzey tarafında olan kapı açılamayınca Belisarios en üstteki 

oturma yerlerinin bulunduğu kısımdaki dar seğirdim yerinde kapana kısılmıĢ gibi 

gözüken adamları için endiĢelenip kalabalığın üzerine yürümeye karar vermiĢtir 
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(Procopius, 1944-53). 

 

Kathisma kompleksinin hem birinci hem de ikinci katında bütün odaların, 

koĢuyolundan sarayın Daphne Avlusuna açılan Karea Kapısı'nın üzerinde oldukları 

bilinmektedir.  

 

Kathisma'nın (ya da kathisma olarak teĢhis ettiği yerin) bir tarifini bize ancak bir 

seyyah vermektedir. Bu kiĢi Clavijo' dur ve dört mermer sütun üzerine yerleĢtirilmiĢ 

yüksek bir platformda bulunan bir mermer tahttan bahsetmektedir. Tahtın etrafında 

beyaz mermerden insan boyunda heykelleri taĢıyan kaideler bulunuyordu. Kendisi 

imparatorun burada oturduğunu söylemiĢtir (Clavijo, Embassy of Tamerlane).Bunun 

gerçekten de kathisma mı yoksa baĢka bir resmi görevliye ait bir oturma yeri mi 

olduğu belli değildir, çünkü Clavijo bu kalıntıları Hippodrom'un neresinde gördüğünü 

belirtmemiĢtir. Ama 1403 yılında Hippodrom hala çok iyi durumda korunmuĢ 

olduğuna göre onun kathismayı görmüĢ olduğu ihtimali çok fazladır.  

 

Elimizdeki en iyi kathisma tasvirleri 390 senesinde dikilmiĢ olan Mısır DikilitaĢı'nın 

kaidesinin dört yüzünde de görülen kabartmalardır. Dört yüzün üçünde kathisma 

cepheden ve iki sütunun taĢıdığı kemerli bir sayvan Ģeklinde, dördüncüde (güneydoğu 

yüz) ise düz damlı olarak görülmektedir. Kaide yüzlerinden iki tanesinde (kuzeydoğu 

ve güneybatı yüzler) Karea Kapısı olması muhtemel bir geçitin kemerini gösteriyor gi-

bidirler (Resim 44). Kemerin bir kapının üst kısmı olduğu 1963 senesinde bulunan ve 

 

yarıĢçı Porphyrios'a ait olan yeni ka ide üzerindeki kathisma kabartmasında açıkça 

Resim 44. Karea Kapısı kemeri (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 
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görülmektedir. Burada, iki kanat aynalıklı kapısı olan kemerli bir giriĢ açıkça gös-

terilmiĢtir (Resim 45), DikilitaĢ kaidesinin dört yüzünde de hermelerle ayrılmıĢ 

kabartmalı mermer perdelerden oluĢan iki korkuluk mevcuttur. ġimdi Ġstanbul 

Arkeoloji Müzeleri'nde teĢhirde olan benzer hermeler Sultanahmet Meydanı ve eski 

Sultanahmet Cezaevi civarında bulunmuĢlardı; belki bunlar aslında önceleri 

Hippodrom' daydılar  (Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri, env. no. 3891 T ve 3992 T.) Alt-

taki korkuluk arenanın hemen kenarındaki Duvar l'in üzerinde duruyor olmalıydı. 

Açıkça seyircilerin bulunduğu bir oturma yerleri katının arkasında olan ikinci korkuluk 

belki de Duvar 3'e isabet ediyordu. Eğer durum böyle idiyse imparatorluk locası 

Hippodrom'un geri kalan kısmının çoğunu çevreleyen portikoyla aynı seviyede 

bulunmuĢ olmalıdır.  

   

Resim 45. GiriĢ aynalıklı kemerleri   Resim 46. Hipodrom freskleri 

(Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 

 

DikilitaĢ kaidesinin üç yüzünde olduğu gibi Kiev' deki Aya Sofya Kilisesi'ndeki 

onikinci yüzyıl Hippodrom freskleri de imparatorluk locasının her iki tarafından birer 

sütunla destek lenen kemerli bir sayvanla örtüldüğünü göstermektedir (Resim 46). 

Locanın altındaki Karea Kapısı gösterilmemiĢtir. Fakat locanın üstünde ızgara Ģeklinde 

kafesleri olan iki pencere gözükmektedir ki bunların parakuptikanın pencereleri 

olmaları ihtimali yüksektir. Freskler parakuptikanın üzerindeki damlarda üçgen 
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süslemeler göstermektedir ama burada gerçekte bir kubbe olduğuna dair bazı kanıtlar 

bulunmaktadır.  

 

Planudes Antolojisi, parakuptikayla aynı olması gereken "imparatorluk 

prokuptikon"unun tavanındaki resimlerle ilgili sekiz kısa Ģiir ihtiva etmektedir 

(Cameron, 1973). Bu Ģiirlerin üslılbu bunların geç onuncu veya onbirinci yüzyılda 

yazılmıĢ oldukları izlenimini uyandırmaktadır; fakat atıf yaptıkları resimlerin SOO ci-

varında yapılmıĢ olmaları gerekir, zira resimler Porphyrios, Faustinos, Ioulianos ve 

Konstantinos gibi o dönemin dört meĢhur yarıĢçısını içermektedir. Her biri için ikiĢer 

Ģiir yazılmıĢtır. Bir Ģiir "güzergâhında giden güneĢe katılmak" için Porphyrios'un 

gökyüzüne çıktığını, bir baĢkası dam olmasa Faustinos'un da aynı Ģeyi yapacağını, bir 

baĢkası da yine dam olmasa Konstantinos'un gökyüzüne birinci olarak çıkarak diğer 

üçünü yeneceğini söyler. ihtimal ki dört yarıĢçı da yukarıya doğru yarıĢır bir Ģekilde 

resmedilmiĢtir ve Ģiirlerde gökyüzüne yapılan atıfher bir yarıĢçının aynı kubbenin 

tepesine doğru yarıĢıyor gibi gösterilmiĢ olmalarından esinlenmiĢtir, çünkü kubbe bu 

tür Ģiirlerde sık sık gökyüzüyle karĢılaĢtırılırdI. Bu resimlerin imparatorun yarıĢlar için 

hazırlandığı odalardaki varlığı yarıĢçılarla imparatorluk gücünün yakın iliĢkisini çok iyi 

göstermektedir -özellikle de yarıĢçıların zaferleriyle imparatorun kendi zaferleri 

arasındaki durumu-.  

 

4.5.10. DikilitaĢ (Theodosius Sütunu)  

 

DikilitaĢ, Mısır'da firavun III. Tuthmosis (MÖ 1504–1450) adına MÖ 1450'ye 

doğru bir benzeriyle birlikte Karnak'daki Amon-Ra tapınağı önüne diktirilmiĢti. 

Firavunun MÖ 1457'de Fırat'ın doğusunda Mitanni Devleti'ne karĢı Naharin'de 

(Mezopotamya) kazandığı zaferi anmak üzere iĢlenmiĢ ve dikilmiĢti.  

 

DikilitaĢ pembe granitten yapılmıĢtır. 19,59 m. yüksekliğindeki anıtın ilk 

halinin daha yüksek yaklaĢık 25 ile 30 m. arasında olduğu bilinmektedir. DikilitaĢ'ın alt 

kısmından bütünün üçte biri kadarının eksik olduğu anlaĢılmaktadır. Anıtın alt kısmı 

muntazam bir biçimde düzeltilmiĢtir; bu arada hiyerogliflerden bir tanesi de tam 

ortasından kesilmiĢtir. Ġstannbul'daki DikilitaĢ ile benzerinin birer yüzlerinin taĢa 
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iĢlenmiĢ resimleri Karnak'ta Amon-Ra tapınağının sütunları üzerinde görülebilmekte, 

böylece eksik alt kısmın varlığı da kesin olarak anlaĢılmaktadır. DikilitaĢ'ın Mısır'da 

]ebu-Syene'deki taĢ ocaklarından çıkarıldığı bilinmektedir. Bu ocak pembe renkte 

granit sağlamakla tanınmıĢtı. Sonraları bu bölgenin adı Syene'ye dönüĢtürüldüğü için, 

bu taĢlara da syenit denilmiĢtir. 

 

DikilitaĢ'ın yerinden ne vakit indirildiği bilinmez. Fakat Roma imparatorlarının 

Ģehirlerini süslemek, aynı zamanda da, boyundurukları altına almaya çalıĢtıkları barbar 

kavimlere güçlerini göstermek için böyle uzak ve denizaĢırı ülkelerden, dev ölçülerde 

taĢları, özellikle obeliskleri getirtmeye özen gösterdikleri bilinir. Bugün hipodromda 

duran DikilitaĢ'ı impaarator II. Constantius C337–361) Ġskenderiye'ye kadar taĢıtmıĢ, 

fakat bilinmeyen bir nedenle DikilitaĢ orada kıyıda bırakılmıĢĢtır. Daha sonra imparator 

lulianus (361–363) Ġskenderiyelilere yazdığı bir mektupla " . Gemileriniz Karadeniz'e 

çıkarken sizleri o kadar cömertçe karĢılayan ve beslenmesine yardımcı olduğunuz bu 

Ģehrin güzelleĢmesine katkınız olması için bu yekpare taĢı göndermeniz yerinde olur. 

Kısacası, size ait bir Ģeyin bizim yurdumuzda bulunması ve buraya gelip karaya 

çıktığınızda onunla karĢılaĢmanız hiç de fena olmayacaktır" diyerek DikilitaĢ'ın 

Constantinopolis'e gönderilmesini istemiĢtir. DikilitaĢ'ın Ġskenderiye'den ne zaman 

getirildiği bilinmemekle birlikte, hipodromda Ģimdiki yeri olan spinanın üzerine 

dikilmesi Marcellinus Comes'in kroniğine göre 390 yılında imparator I. Theodosius'un 

(378–395) buyruğu üzerine kentin valisi Proclos tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

yüzden olsa gerek bazı kaynaklara da Theodosius Sütunu olarak geçmiĢtir. 

 
Resim 47. DikilitaĢ Kaideleri (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 
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Pierre Gilles Ġstanbul'a ilk geliĢinde iki dikilitaĢ gördüğünü yazmıĢtır. 

Bunlardan birinin hipodromda diğerinin saray alanında  birinci tepenin kuzeye bakan 

kenarında, Thebe taĢından yapılmıĢ dörtgen biçimde sarayın cam iĢliğine yakın bir 

yerde dikilmiĢ olarak durduğunu fakat kısa bir süre sonra yıkıldığını ve onu saray alanı 

dıĢında yere atılmıĢ halde gördüğünü belirtir. Hipodromdaki dikilitaĢı Ģöyle anlatır: " ... 

Diğer dikilitaĢ hipodromun ortasında, iĢaret taĢı yerine, her bir kenarı bir buçuk ayak 

geniĢlikte olan tunçtan yapılmıĢ dört küp biçimli parça ve altta bir kaide ile aynı 

yükseklikteki bir stylobat üstünde yükselir. Stylobat yerden iki basamağa sahiptir, 

bunlardan alttaki basamak yerden bir ayak yükseklikte, bir ayak geniĢliktedir; üst 

basamak iki ayak yüksekliktedir ve stylobattan dört ayak ve dört parmak geniĢlikte 

çıkıntı yapar. Basamaklar stylobatın altına konulmamıĢ, ek yerinden anlaĢılacağı üzere, 

bir seki gibi dıĢtan eklenerek inĢa edilmiĢlerdir. Stylobat bunların üstünde her yöne 

doğru on iki ayak geniĢlikte ve dört ayak sekiz parmak yükseklikte yer alır, kaideden 

bir buçuk ayak çıkıntı yapar. Bu dört ayak ve altıparmak dıĢında stylobat, bir ayak 

yüksekliği aĢmaz; nitekim stylobatın en üst noktasında, dörtkenarda, bir ayak on üç 

parmak yükseklikte, stylobatla aynı taĢtan yapılmıĢ kannelur vardır. Stylobatın üst 

bölümü, alt bölümüne göre bir buçuk ayak daha dar olmakla kalmaz, aynı zamanda, 

yıpranmıĢ olan köĢelerinin yerine, herbiri bir buçuk ayak yükseklikte, kırmızı Thebe 

mermerinden dört kare taĢ da yerleĢtirilmiĢtir. Stylobatın bu dört köĢe taĢı arasında 

kalan kannelurlu bölümü ve stylobatın üst bölümü, yedi ayak ve on üç parmak 

yükseklikteki kaideyi taĢır, dikilitaĢın gövdesinin en alt bölümünden öteye, bir buçuk 

ayak kadar çıkıntı yapar" ( Gilles, 2007). 

 

Stylobatın iki yüzüne Grekçe ve Latince kitabeler iĢlenmĢtir. DikilitaĢ'ın 

stylobatının kuzeybatı yüzünde Grekçe Ģu epiggramma yazılıdır (Resim 48). 

“Yerde serilmiĢ yatan bu dört yüzlü sütunu, /Sadece Ġmparator Tbeodosius 

kaldırmaya cesaret etti, /Görev verdi Proklos'a ve bu kocaman sütun, /Otuz iki günde 

büyük çabayla dikildi.” 
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Güneydoğu yüzünde de Latin harfleriyle aĢağıdaki epigramma yazılıdır (resim 49): 

Eskiden güçtü dingin efendilere boyun eğmek, 

Emredildi, yıkıcı tiranlara üstün gelmek, 

Her Ģey Tbeodosius'un önünde eğilir ve onun 

Ebedi soyunun; böylece otuz üç günde yenildi 

Sütun ve Vali Proclos tarafından göklere yükseltildi. 

Ġki yazıt farklı gün vermektedir. 

 

 
Resim 49. DikilitaĢ'ın stylobatınınGüneydoğu yüzü,(Saltuk,  2001) 

Resim 48. DikilitaĢ'ın stylobatının kuzeybatı yüzü (Saltuk, 2001) 
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Resim 50. DikilitaĢ'ın yerine yerleĢtiriliĢi ve araba yarıĢları tasvirleri. (Saltuk,  2001) 

 

Stylobatın diğer iki yüzünde ise DikilitaĢ'ın yerine yerleĢtiriliĢiyle ve 

hipodromda yapılan araba yarıĢlarıyla ilgili tasvirler yer alır (Resim 50). Kuzeydoğu 

yüzde iki sıra kabartına vardır (Resim 49). Alt sırada on sekiz insan figürü ve her biri 

dörder kiĢi tarafından çevrilen iki bocurgat görülür; çekme halatları bocurgatlar 

etrafında döndürülür, yerde yatan DikilitaĢ çekilir. DikilitaĢ aynı sırada, günümüzdeki 

haliyle, dikey olarak gösterilmiĢtir; yanında üç kiĢi göze çarpar; Ġstanbullular bunlardan 

birinin usta, birinin çırak olduğunu söylerler: Eğer araya giren üçüncü kiĢi olmasa usta, 

DikilitaĢ'ı kendisi yokken diktiği için çırağını cezalandıracaktır. Üst sıradaki iki 

bocurgat, alttakilerle desteklenerek, yerde yatan DikilitaĢ'ı çekmeye çalıĢırlar; her biri 

büyük çaba gösteren dörder kiĢilik gruplar tarafından çevrilen sağlam halatların düğüm 

büküntüleri çok iyi ifade edilmiĢtir. Bu ağır kütleli DikilitaĢ'ın nasıl dikildiği 

kavranabillmiĢse, izlenen yolun, kabartmada belirtildiği ve Marcellinus'un anlattığı 

Ģekilde olduğu görülecektir. Marcellinus, geriye sadece DikilitaĢ'ın dikilmesinin 

kaldığını, bunun da tehlikeesizce yerine getirilmesinin pek umut edilmediğini yazar: 

(Kelly, Gavin 2004) "Yüksek direklerin oluĢturduğu bir iskeleler ormanı görülür. Çok iri 

ve uzun halatlar, çok katlı çapraz iplikler gibi, göğün dahi görülemeyeceği yoğunlukta 

örülür; bunlarla bağlanmıĢ olan DikilitaĢ boĢlukta azar azar dikine çekilerek, uzun süre 

asılı kaldıktan sonra, değirmen taĢları gibi binlerce adam tarafından döndürülür, kaidesi 

üstüne oturtulur". Stylobatın güneybatı cephesindeki sahne iki kısımdan oluĢmuĢtur. 

Ortada spina üzerinde dikilitaĢlar, iki ucunda da metae tasvir edilmiĢtir. Spinanın alt 

tarafında dört yarıĢ arabası sürücüleriyle birlikte yarıĢırken görülmektedir. Arabaların 

önünde kısa pelerinli, sağ elinde bir kırbaç, sol elinde çelenk tutan bir figür 



85 

 

bulunmaktadır. Üst sırada epistylionları taĢıyan dörtgen planla düzenlenmiĢ dört sütun, 

iki atlı ve birkaç yaya görülmektedir. 

 

DikilitaĢın mermerden kaidesi de stylobat gibi bütünüyle oyulmuĢtur. Enine iki 

Ģerite ayrılmıĢ olarak dört yüzünde de kabartmalar yer alır. Kaidenin kuzeydoğu 

yüzünde görülen oluk Ģeklindeki izler, bu kaidenin daha önce çeĢme ya da sunak olarak 

kullanılmıĢ olduğu yorumlarına sebep olmuĢtur. Kaidenin kuzeydoğu cephesinde 

imparator I. Theoodosius, tahtına ortak yaptığı II. Valentinianus, oğulları Arcadius ve 

Honorius imparatorluk locasında otururlarken görülmektedir. Yanlarında da saray 

erkânından biri vardır ki bu kiĢinin kim olduğu hakkında çeĢitli yorumlar 

       

Resim 51. Kaidenin kuzeybatı cephesi      Resim 52. Kaidenin kuzeybatı cephesi(Saltuk, 2001) 

 

yapılmıĢtır. Bu cephede dört sıra halinde togalı figürler de yer almaktadır. Kaidenin 

kuzeybatı cephesinde (Resim 51, 52) imparator I. Theodosius tahtında otururken bir 

yanında II. Valentinianus diğer yanında iki oğlu ile birlikte diz çökmüĢ elçilerin 

sunduğu armağanları kabul ederken görülmektedir. Kaidenin güneybatı cephesinde 

(Resim 53) imparator I. Theodosius bir yanında iki oğlu diğer yanında da II. 

Valentinianus ile araba yarıĢIarını seyrederken görülmektedir. Altta ve üstte togalı 

figürler yer almakta ve üsttekilerin kalkanlı oldukları görülmektedir. Kaidenin 

güneyydoğu cephesinde (Resim 53, 54) imparator I. Theodosius locasında oğullarıyla 

birlikte ayakta durmakta ve elinde yarıĢçılardan kazanana ödül olarak vermek üzere bir 

çelenk tutarken görülmektedir. Altta üç sıra vardır. En altta müzik yapan grup, bu 

sıranın üstünde de hipodromdaki seyirciler oldukları düĢünülen iki sıra halinde baĢ 
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figürleri görülür. DikilitaĢ kaidesindeki kabartınalar 4. yy. hayatının ayrıntılarını 

göstermesi bakımından değerli kültür tarihi belgeleridir. 

 

Kaide kabartmalarında imparator I. Theodosius'un yanında görülen kiĢilerin 

kimler olduğu yıllardan beri tarihçi, arkeolog ve sanat tarihçilerini uğraĢtırmaktadır. Bu 

konuda pek çok yazı yazılmıĢ, birbirinden farklı görüĢler ortaya atılmıĢtır. Hatta 

kaidenin önceden hazırlandığı ve dolayısıyla burada I. Constantinus ile oğullarının 

tasvir edildikleri bile iddia edillmiĢtir, fakat kabartmaların DikilitaĢ dikildikten sonra 

       

 

iĢlendikkleri anlaĢılmaktadır. Genellikle de burada kuzeydoğu cephede I. Theodosius, 

II. Valentinianus, oğulları Arcadius ve Honorius ve yeğeni Serena'nın oğlu 

Eucherius'un tasvir edildikleri ileri sürülmüĢtür. AraĢtırmacılar Theodosius'un 

yanındaki kiĢinin karısı Flacilla değil, II. Valentinianus olduğunda ısrar ederler, çünkü 

Flacilla DikilitaĢ'ın dikilmesinden çok önce 384'te ölmüĢtür. 1982 yılında kaidenin 

Türk ve Ġslam Eserleri Müzesi'ne bakan kuzeybatı cephesindeki kabartmayı yeniden 

inceleyen J. Ch. Balty, locadaki kiĢileri seyirciye göre soldan sağa Honorius, Arcadius, 

I. Theodosius ve II. Valentinianus olarak yorumlamıĢ loca dıĢında soldaki iki kiĢinin 

Tatianus ile oğlu Proclos, sağdaki ilk kiĢinin ise Rufinus olduğunu ileri sürmüĢtür. 

 

Resim 53. Kaidenin güneyydoğu cephesi                    Resim 54.Kaidenin güneydoğu cephesi 

(Saltuk, 2001) 



87 

 

DikilitaĢ mermerden yapılmıĢ dört köĢe kaidenin köĢelerindeki dört adet tunç 

küpün üzerine oturmaktadır. DikilitaĢ'ın dört yüzünde hiyeroglifler yer alır. En 

tepesinde piramit biçiminde yontulan uçta dikdörtgen çerçeve içinde firavun III. 

Tuthmosis ile Mısır tanrısı Amon-Ra karĢılıklı olarak el ele görüıürler. Bunun altında, 

dört yüzde de dikdörtgen çerçeve içinde yine tanrı ve firavun vardır. Daha altta kutsal 

Horus yer alır. Esas yazı ise Horus'un altından baĢlar. DikilitaĢ'ın dört yüzündeki 

hiyeroglifler, bu yazının J. F. Champollion (1790–1832) tarafından çözümlenmesinden 

sonra okunmuĢtur. Ġstanbul DikilitaĢ'ını benzerleri arasında değerli yapan bir özellik de 

burada sonradan eklenmiĢ hiçbir hiyeroglifin bulunmayıĢıdır. Herbir hiyeroglif 

Ģeridinde tanrı Amon-Ra'nın tasvir edildiği yerlerde onun "Her Ģeye hayat, ebedilik ve 

tat veren" olduğu, onun "Tanrıların kralı, gökyüzünün sahibi, Heliopolis'in hükümdarı" 

olduğu bildirilir. Firavunun ise "Yukarı ve AĢağı Mısır'ın kralı, Ra'nın oğlu ve onun 

gibi ebedilikte hayat, devamlılık ve haza sahip olduğu" söylenmektedir. DikilitaĢ'ın 

gövdesindeki iĢaretlerle "Ra 'nın oğlu, Yukarı ve AĢağı Mısır'ın hükümdarı ve 

Gerçekler Tanrıçası Maat'ın taçlandırdığı Tuthmosis'in babası için; çifte ülkenin tahtı 

(Kamak) olan yerde, tepesi elektrum kaplı kırmızı granitten yüksek bir obelisk 

diktirdiği ve bunu güney sınırının dünyanın bir ucuna, diğer kuzey sınırının Naharin'e 

kadar götürülmesine yardımcı olduğu için yaptırdığı" değiĢik biçimlerde 

anlatılmaktadır. Bu arada devamlı olarak Mısır tanrılarından Amon-Ra ve Horus 

anılmakta, Tuthmosis'in de yüceliği değiĢik sözlerle belirtilmektedir. 

 

Ġstanbul'un resimlerini yapan ressamlar DikilitaĢ'a eserlerinde yer veriyorlardı. 

16. yy.'da Ġstanbul'da bir süre kalan Flarnan ressam Pieter Coeck van Aalst, bu tarihi 

eseri hipodromu gösteren gravüründe belirtmiĢtir. Onophrinus Panvinius'un hipodrom 

gravüründe de DikilitaĢ belirli biçimde gösterilmiĢĢtir. 16. yy.'da Osmanlı devri 

minyatürlerinde de DikilitaĢ belirtilmiĢtir. Nasuh es-Sillihi'nin Menazilname'sindeki 

Ġstanbul resminde DikilitaĢ, hipodromun kalıntıları içinde yer almıĢtır. Seyyid 

Lokman'ın 1575'de düzenlenen Hünemame'sinde ve aynı dönemde meydana getirilen 

esnafın geçit alaymı gösteren Sumame minyatürlerinde de DikilitaĢ, üzerindeki 

hiyeroglifleeriyle gösterilmiĢtir. 
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Osmanlı dönemi boyunca DikilitaĢ'ın etrafındaki zemin zamanla yükseldiği için 

kaidenin alt kısmı toprağa gömülmüĢtür. Comelio Magni adında bir Ġtalyan gezgin 

1672 yılında Ġtalya'ya gönderdiği mektuplarından birinde DikilitaĢ'ın kaidesinin toprak 

altında kaldığından bahseder. Ġngiliz araĢtırmacı C.T. Newton 1857 yılında kaidenin 

etrafında bir kazı yaparak en alt seviyeye kadar açmıĢtır. 1927 yılında Ġngiliz 

Akademisi'nin baĢlattığı kazılarla DikilitaĢ'ın etrafında tabakalaĢma oluĢturan 

sondajların hipodromun merkezindeki sondajlada aynı özellikleri gösterdikleri 

kanıtlanmıĢtır. Hipodromun sarı kil tabanı sütun bölgesinde önemsiz sayılabilecek bir 

yüksekliğe ulaĢır. Suyolu da taban seviyesinin hemen üzerinde inĢa edilmiĢtir. Bugün 

DikilitaĢ'ın kaidesi demir parmaklıkla çevrili kare bir çukurun içinde bulunmaktadır 

(Gilles, 2007). 

 

4.5.11. Burmalı Sütun (Yılanlı sütun) 

 

Bugün Sultanahmet Meydanı'nda bulunan, hipodromun günümüze ulaĢan 

kalıntılarından biri olan, Yılanlı Sütun adıyla da bilinen Burmalı Sütun diğer iki 

dikilitaĢın arasında durmaktadır (Resim 55). Ġstanbul'un zamanımıza kadar gelen en 

eski ve en önemli Hellen anıtıdır. Hellenlerin Plataiai SavaĢı'nda (MÖ 479)   

 

memleketlerini istila eden Perslere karĢı kazandıkları zaferin anısı olarak Delphoi'daki 

Apollon tapınağına sunulmuĢtur. Burmalı Sütun'un öldürülen Pers askerlerinin eritilen 

kalkanlarından yapıldığı kabul edilir. Bu muharebenin kahramanı Sparta kralı 

Resim 55  Burmalı Sütun(Yılanlı Sütun) (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 
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Pausanias anıtın kaidesi üzerine kendisini zaferin tek kahramanı gibi gösteren bir yazıt 

yazdırmıĢ, fakat kısa bir süre sonra yazıt Spartalıların isteği üzerine silinerek, Perslerin 

yenilmesinde rol oynayan 31 Hellen Ģehir devletinin adları doğrudan doğruya sütun 

üzerine kazınmıĢtır. Lakonya alfabesine göre yazılmıĢ olan yazıtlar anıtın doğuya, 

Sultanahmet Camii'ne bakan tarafında yukarıdan itibaren 13. kıvrımda baĢlamakta, alt 

alta gelmek suretiyle 2. kıvrıma kadar devam etmektedir. 3. ve 13. kıvrımlar arasındaki 

11 kıvrımın üzerinde yazı bulunmaktadır (Resim 56). Bu listede yalnız Plataia 

SavaĢı'na değil, tüm Pers harplerine katılan Hellen Ģehir devletlerinin zikredildiği 

anlaĢılmıĢtır.  

 

Resim 56.  Burmalı sutun üstündeki yazılar(Saltuk,  2001) 
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Yekpare bir parça halinde ve içi boĢ olarak dökülmüĢ olan sütun tunç döküm 

tekniği bakımından da dikkat çekicidir. Sütunun tunç dökme tekniğiyle ün kazanan 

Aigina adasından bir sanatkâr tarafından yapılmıĢ olması muhtemeldir. Bu tunç anıt 

birbirlerine sarılmıĢ üç yılanın taĢıdığı üç ayaklı bir kazandan meydana gelmiĢtir. 

Delphoi anıtının Ģekli hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün olamamıĢtır. Bazı 

bilginler Herodotos'un tarifine uygun olarak kazanın üç ayağının üç yılanbaĢının 

üzerinde durduğunu, Burmalı Sütun'un altın kazanın desteğini meydana getirdiğini 

kabullenmiĢler (Resim 57). Bazıları ise anıtın üzerinde durduğu taĢ kaidenin 

                                             

Resim 57.  Burmalı Sütun veAltın Kazan(Saltuk,  2001) 

 

Delphoi'daki Fransız kazılarında ortaya çıkması üzerine, sütunun kazanı sadece alttan 

desteklediğini ve doğrudan taĢ kaide üzerinde oturan kazan ayakları tarafından 
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çevrildiğini iddia etmiĢlerdir (Resim 58). Bu taĢ kaide Apollan tapınağının doğusunda, 

Khios (Sakız) sunağının karĢısında ve bu sunağın önünden geçen kutsal yolun  

                                           

Resim 58. Fransız Kazılarında Ortaya Çıkan TaĢ Kaide (Saltuk,  2001) 

 

kenarında yer almaktadır. Kalker taĢından bir temelin üzerinde üç kesme taĢ 

tabakasından ibaret olan, hemen hemen kare olan bir alt kısım ve altı beyaz, üstü siyah 

kalkerden yapılmıĢ iki tabakalı yuvarlak bir kısımdan meydana gelmektedir. Gauer, 

sütunun tüm yüksekliğini 6,71 m. olarak hesaplamaktadır ve anıtın kaidesiyle birlikte 

8,92 m. yükseklikte olduğu sonucuna varmaktadır. Birbirlerine sarılmıĢ üç yılanın 

kıvrımından oluĢan bu tunç sütundaki yılanlar yukarı doğru yönelmez, büyük halatlarda 

görüldüğü gibi bükülür, en sonda üç yılanbaĢıyla son bulurlar. Yılanların baĢları 

birbirlerinden ayrılarak üç ayrı yöne bakmaktadır. 
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Burmalı Sütun imparator I. Constantinus tarafından getirtilmiĢtir. Ġlk zamanlar 

hipodrom civarında bir yerde durmuĢ, ancak Geç Bizans devrinde bugünkü yerine 

oturtulmuĢ olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu anıtın bir bölümünü oluĢturan kazan 

Constantinopolis'e ulaĢmamıĢtır. Kazanın altın kısımları üçüncü kutsal savaĢta (MÖ 

353) Philomelas'un idaresinde Delphoi'u zapt ve yağma eden Phokisliler tarafından 

çalınıp götürülmüĢtür.  

 

Yılanların baĢları ise 16. yy.'ı izleyen zaman süreci içerisinde kaybolmuĢtur. Bu 

baĢların ne zaman koptuğu saptanamamıĢtır. P. Gilles Ġstanbul'a ilk geldiğinde Yılanlı 

Sütun'un üç yılanbaĢından oluĢan tepesinin hala yerinde olduğu bilinmektedir. Kanuni 

döneminde de (1520–1566) yılanbaĢlarının yerinde durduğu Hünername'deki 

minyatürlerden anlaĢılmaktadır. Ġlk hasarın yılanbaĢlarından birinin alt çenesiinin 

kırılması Ģeklinde olduğu bilinmektedir. Hollandalı ressam Pieter Coeck van Aalst'ın 

tahta baskısı bir gravürü üzerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın At Meydanı'ndan alayla 

geçiĢi gösterilmektedir ve bu gravürde tümüyle yer alan Burmalı Sütun'da bir alt 

çenenin noksan olduğu görülmektedir. Ġngiltere'de Freshfield kolleksiyonunda 1574 

tarihli bir gravürde de kırık alt çene görülmektedir (Resim 59). 

 

Resim 59. Bir Gravürde De Kırık Alt Çene (Freshfield, 1574) 
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Seyahatnamelerden yılan baĢlarının kırıldığı tarihi kesin olarak tespite imkân 

yoktur. Cornelio Magni 1672 yılında Ġstanbul'dan Ġtalya'daki dostlarına mektuplarından 

birinde Yılanlı Sütun'daki bronz yılanların baĢlarına henüz dokunulmadığını yazmıĢtır. 

17. yy.'ın sonu ile 18. yy.'ın baĢlarında De la Motraye, (Resim74) Yılanlı Sütun'daki üç  

yılanı baĢlarıyla resmetmiĢtir. Milady Montaque 1717–1718 yıllarında yılanları açık 

ağızlarıyla görmüĢtür. Otter ise 1734–1736 yılları arasında Ġstanbul'da kalmıĢ, eserinde 

"hipodromdaki üç bronz yılanın kafaları koparılmıĢtı" Ģeklinde bir tanım kullanmıĢtır. 

Kaybolan yılan baĢlarından birisinin üst çene ve baĢın üst yarısına ait parçası,  

                                             

Resim 60. Burmalı Sütundaki Yılanlar. De la Motraye, 1793 

Ayasofya'yı onaran mimar Fossati tarafından 1848 yılında bulunmuĢtur. Ġstanbul 

Arkeoloji Müzesi'ndedir (Resim 61). Evliya Çelebi bu yılanların Ġstanbul'u yılan, çıyan 
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ve akreplerden koruduğunu yazmıĢtır. Bir söylentiye göre de bir yeniçeri bu yılanların 

baĢlarını koparmıĢ ve o zamandan beri Ġstanbul'da bu tür hayvanlar çoğalmıĢtır. Yılanlı 

Sütun çeĢitli Türk kaynaklarında koruyucu nitelikte bir tılsım olarak gösteriliyordu ve 

bu inanç Bizanslılar zamanına kadar dayanıyordu. 19. yy. ortalarında sütunun 

çevresindeki kazı esnasında sütunun içinin aĢağıdan yukarıya kadar Ģifa ümidiyle 

atılmıĢ niyet taĢlarıyla dolu olduğu kaydedilmiĢtir. 

 

Sütunun çevresinde 1855-1856'da Ġngiliz arkeologu C. T. Newton çalıĢmıĢ, 

sütun kaidesiyle birlikte meydana çıkarılmıĢ, ayrıca kaidenin altında bazı suyollarına 

rastlanılmıĢ bunların tarihi, hipodromun eski seviyesi ve spinası ile ilgileri üzerinde 

durulmamıĢtır. Anıtın üzerindeki yazıtlar da Dethier, Mordtmann ve Frick gibi bilginler 

tarafından okunmuĢ ve değerlendirilmiĢtir. Ġkinci arkeolojik araĢtırma 1927 yılında 

Ġngiliz arkeologlarından St. Casson tarafından Ġngiliz Akademisi adına hipodrom ve 

çevresinde büyük çapta yürütülen kazılar esnasında yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada 

hipodromun eksenine paralel giden eksenden 2 m. uzaklıkta uzun bir suyolu bulunmuĢ, 

bu yoldan ayrılan bir kolun iki defa dik açılı dirsek yapmak suretiyle sütunun 

bulunduğu çukurluğa ulaĢarak sütunun tam altından geçtiği tespit edilmiĢtir. Ġkinci bir 

kol ise birinciye nazaran biraz meyilli olarak güneybatıya doğru uzanmaktadır (resim                                                                                                               

Resim 61 Burmalı Sütundaki Bir Yılan BaĢı (Ġstanbul Arkeoloji Müzesi) 
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62). Suyollarından hiçbirisinin buradan sonraki seyri izlenmemiĢtir. Burmalı Sütun'un 

   

Resim 62 Suyolu ve Sütun Kesiti     Suyolu ve Sütun Planı  (Saltuk,  2001) 

 

bulunduğu çukurun tabanının taĢ bir podyum olduğuna dair bir kanıt bulunamamıĢtır, 

koĢu yolunu ikiye ayıran spinaya dair hiçbir ize de rastlanmamıĢtır. Buna karĢın iki su 

yolu bulunmuĢtur. Burmalı Sütun'un durduğu taban tam olarak hipodrom ekseni ile 

aynı hizada değildir. Burmalı Sütun ters çevrilmiĢ sütun baĢlığı Ģeklinde bir mermer 

kaide üzerinde durmaktadır (Resim 57). Ortasında ve sütunun tam altında bir deliğe 

sahip olan kaidenin yukarıda tanımlanan suyolu üzerinde yer alması sütuna su geldiğini 

açıklar. Örme Sütun'un içindeki kurĢun borulara benzer borular suyu bu sütuna da 

taĢıyordu. Kaidenin tek desteği suyolunun duvarlarıdır. Bu suyolunun iki duvarı onu 

yukarı doğru kavrar. Sütunun kaidesini destekleyen suyolunun hipodromun zeminini 

teĢkil ettiği anlaĢılan killi bir toprak tabakasının üst sathında bulunması, yan cidarların 

ve künklerin iĢleniĢ Ģekli, onun oldukça geç bir devirde yapılmıĢ olduğuna iĢaret 

etmekte, suyolunun yakınlarında daha eski bir döneme ait duvar kalıntılarının 

bulunmayıĢı ise Yılanlı Sütun'un Bizans Ġmparatorluğu'nun son zamanlarında buraya 

getirilerek dikilmiĢ olduğunu açıklamaktadır. Bu sütunun hipodromda olduğundan 

bahseden ilk belge Rus hacı Smolenskli Ignatius'a aittir (1389–1405). Arap Harun Ġbn 

Yahya ise 9. yy.'da Ġstanbul ziyaretini anlatırken yine bu sütundan söz eder ancak 

hipodromda olduğunu söylemez, baĢka bir yerde Ayasofya'nın avlusunda Justinian 

Sütunu'nun yakınında olduğundan söz eder. Ġkinci suyolu Türk devrine aittir, daha 

geniĢtir ve oraya daha sonra yerleĢtirilmiĢtir. Bu suyolu güneydoğuya uzanır, eksene 

doğru meyillidir ve yine o da ana suyolundan gelir. 
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Sütunun çeĢme olarak kullanıldığı fetihten kısa bir süre önce Ġstanbul'u ziyaret 

eden seyyahların efsaneye kaçan tanıklıklarıyla da doğrulanmıĢtır. Buondelmonti, Ģöyle 

demekktedir: "Üç tunç yılanı birbirine dolanmıĢ olarak gördük. Açık olan ağızlarından, 

söylendiğine göre, cirit oyunlarının yapıldığı günlerde, su, Ģarap ve süt akarmıĢ". 

Buondelmonti'den kısa bir süre sonra Ġstanbul'a gelen Pera Tayfur ise sadece iki 

yılanbaĢından bahsetmekte, bunlardan birinin ağzından Ģarap, diğerinin ağzından ise süt 

fıĢkırdığının rivayet edildiğini kaydetmektedir. M. Bourquellot, Memoires de la Societe 

des Antiquaires de France baĢlıklı eserinin XXVII. cildinde, Yılanlı Sütun ile ilgili bir 

anısını aktarmaktadır. 

 

Bugün Sultanahmet Meydanı'nda 6,5 m. çapında, 3 m. derinliğinde, yanları 

duvarla örülü ve etrafı parmaklıklarla çevrili bir çukurun içinde duran Burmalı Sütun 

alt ve üstten kırık olup 5,35 m. yüksekliğe, 0,54 m.'lik alt çapa 0,41 m.'lik üst çapa ve 

29 boğuma sahiptir (Gilles, 2007). 

 

4.5.12. Örme Sütun (Mıknatıslı Sütun, Konstantin anıtı) 

 

Atmeydanı‟nın güneyinde, en sonda yer alan bu sütünun diğer bir adı da 

Ġmparator Konstantinos VII. Porfirogennetos sütunudur. Zira anıtın kaidesindeki yazıda 

anıtın imparator ve oğlu Romanos I. Lekapenos tarafından yenilendiğinden 

bahsedilmektedir. Semavi Eyice‟nin aktardığına göre, kaidenin bir yüzündeki 6 

mısralık Grekçe kitabede Ģunlar yazmaktadır: “Bu dört köĢeli heybetli ve harika anıt, 

zamanla harap olmuĢken, Ģimdi imparator Kastantinos ile devletin Ģanı olan oğlu 

Romanos tarafından önceki görüntüsüne nispetle daha iyi duruma getirildi. Rodos 

kolosu harikulade idi, bu bronz anıt ise hayranlık yaratmaktadır.” 

 

Anıtın ilk yapılıĢ tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Anıtı yenileyen imparatorun 

hangi Konstantinos olduğu ise “porfirogenetos” lakabından anlaĢılmaktadır. Bizans 

Sarayı‟nda uzun bir süre gelenek olduğu üzere imparatorlar, duvarları Mısır‟dan 

getirtilme porfir taĢla kaplı bir odada dünyaya gelirlerdi. Ancak bu Ģekilde dünyaya 

gelen imparatorlardan sadece VII. Konstantinos‟un (913–959) lakabı “porfir içinde 

doğan” manasında “porfirogenetos” olarak söylenegelmiĢtir. Bütün bu bilgiler yan yana 
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geldiğinde anıtın yaklaĢık olarak 913–959 yılları arasında, yani 10. yüzyılda yenilendiği 

anlaĢılır. Anıtın üzerini kaplayan bronz levhaların ne zaman yerinden söküldüğü bilgisi 

ise kesin olmamakla beraber, IV. Haçlı Seferi sırasına tarihlenmektedir. Aktarılanlara 

göre kenti istila eden Latinler pek çok bronz eseri silah yapmak üzere eritmiĢlerdir. Hal 

böyle olunca Örme Sütun‟un bronz levhalarının da akıbetinin benzer olduğu 

düĢünülmektedir. 

 

Resim 63. Örme Sütun ve DikilitaĢ (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 

Bizans Dönemi içinde değiĢik ölçülerde yontulmuĢ taĢlardan örülerek 

yapılmıĢtır (Resim 63). Örme Sütun, DikilitaĢ'tan daha yüksektir. Yayınlarda verilen 

ölçülere göre 32 m. boyundadır. Temelindeki üç basamaktan sonra kare biçiminde 

mermer kaide gelir (Resim 64). At Meydanı'nda toprak seviyesinin zamanla  

yükselmesiyle anıtın kaidesi gömülü kalmıĢtır. Kırım SavaĢı sırasında 1856'da Charles 

T. Newton'a verilen izinle kaide çevresi açılarak etrafı bir parmaklık ile çevrilmiĢtir. 

Newton 1895–1896 yıllarında da yenileme çalıĢması yapmıĢtır. Gövde pek muntazam 

yontulmuĢ olmayan taĢlardan örülmüĢtür. Ortalardaki bölümde, alt ve üst kısımmlara    



98 

 

nispetle daha muntazam olan dolgu 19. yy.'ın son yıllarında yapılan onarıma iĢaret eder. 

19. yy.'da çekilen fotoğraflarda anıtın orta kısmında taĢların düĢmesiyle bir boĢalma 

olduğu görülür. Aynı yüzyılın sonlarında (1895–1896) buradaki boĢluk doldurularak 

anıtın yıkılması önlenmiĢtir. 

 

1927 yılında da Ġngiliz Akademisi adına yapılan kazılarda sütun kaidesinin ilk 

basamaklarının altındaki çukurluğun tabanını Ģekillendiren taĢ parçaları çıkarılmıĢ ve 

sütunun podyumu üzerinde çalıĢılmıĢtır. Sınır duvarının dıĢında hipodrom ekseni 

boyunca yapılan ikinci bir kazı podyumun serbest veya sipna tipi herhangi bir yapıya 

bağlı olup olmadığı hakkında bulgular ortaya koymuĢtur. 

Tabanın temizlenmesi beklenmedik iki özelliği ortaya çıkarmıĢtır. Ġlki 0,5 m. 

derinlikte 0,3 m. eninde bir su kanalıdır. Podyumun daha üst yüzeyine giden bir 

kanaldır (resim 65), sütun ekseni hizasından çukura girer kaidenin kenarının etrafından 

dönüp anıtın diğer tarafından ekseni boyunca ortaya çıkar. Fakat podyumun eĢiğinde 

kaybolmuĢtur ve buna ait ipuçlarını yakalamak mümkün olmamıĢtır. Ġkinci olarak 

sütunun kuzeydoğu kısmında insan boyunda bir delik vardır. Sütunun altında yatay 

olarak ve üç basamaklı kaidenin ortasına uzanır Ģekildedir (Resim 66). Sütunun dikey 

ekseninde tam olarak bu çukura karĢılık gelen 0,15 m. çapında küçük bir oyuk yukarı 

doğru dik olarak uzanır. Geçidin tabanında ve sütunun içinde Bizans yapılarında sıkça 

kullanılan kurĢun boru kısımlar vardır. Monolit kaidenin üzerinde yapılan 

ince1emelerde görülmüĢtür ki, dört oyuk herbiri bir kenarından kaideyi dik açılarla  

 

Resim 64.  Mermer Kaide (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 
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delip geçmektedir (Resim 65). Bu oyuklar kaide bloğunu çift taraflı olarak de1er ve   

 

Resim 65 Podyumun Üst Yüzeyine Giden Bir Kanal  Resim 66 Sütunun Altında Yatay 

Üç Basamak  (Saltuk,  Secda, 2001) 

ortadaki dikey oyuk ile geçiĢ noktasında bağlantı kurar. KurĢun borulara ait kanıtlar da 

buradadır. Bütün bunlar monolit kaidenin dört musluklu bir çeĢme iĢlevine sahip 

olduğunu açıklamaktadır. Kuzeybatıda podyumun dıĢındaki kazıda podyum 

seviyesinde dağınık halde mozaik parçalarına rastlanmıĢtır. Bu mozaiklerin suyun 

aktığı yere ait olması mümkündür, ancak kesin değildir. Bu çeĢmenin 16. yy.'a kadar 

kullanıldığı, podyum boyunca ve mozaik parçalarının bulunduğu yerde, Bizans su 

kapları ile Türk çini kaplarına ait parçaların bulunmasıyla anlaĢılmaktadır. Bu parçalar 

arasında Haliç kapkacağı adı verilen Kanuni Sultan Süleyman devrinden itibaren 

kullanılan kaliteli çiniler de vardır. Kaidedeki çapraz delikler temizlenmiĢtir, metal 

muslukların takılı olduğu yerler ortaya çıkarılmıĢtır. Su kanalı ve kaidenin altındaki 

oda, suyun durumunu kontrol etmek üzere devamlı olarak açık tutuluyordu, bu bölüm 

tuğla ve harç ile güçlendirilmiĢti. 

 

Osmanlı döneminde, 16. yy.'da, Pierre Giues Örme Sütun'un geniĢ tasvirini 

yapmıĢtır. 17. yy.' da Evliya Çelebi, bu anıtın da Ģehrin tılsımlarından biri olduğunu 

bildirir. Gravürlerde ve minyatürlerde (Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan. 

Süleyman Han, Hünername, Surname) anıt belirtilmiĢtir. 1255 yılında yapılmıĢ bir 

Ġstanbul planında Mıknatıslı Sütun olarak geçmektedir. 

 

Pierre Giues, Boğdan prensinin sünnet düğününde bu sütunun tepesine usta bir 

cambazın tırmandığını ve sağ salim aĢağı indiğini gördüğünü; onu usta olmayan birinin 

izlediğini, sütunun tepesine benzer Ģekilde çıktığını, fakat inmeyi baĢaramadığını, 

atladığını ve öldüğünü anlatır (Mango, 1933). 
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4.5.13. Kugelspiel 

 

Bir çeĢit top oyunu için kullanılan mermer objeye bir Alman araĢtırmacı 

"Kugelspiel" adını vermiĢtir. Orijinal yeri hipodrom olan, daha önce Pera evinin 

bahçesinde bulunan bu mermer blok, bugün Berlin'de bulunmaktadır. Ölçüleri 0,77 m. 

x 0,57 m. ya da 0,55 m. kadardır. Üzerindeki rölyeflerde çeĢidi circus oyunları ve araba 

yarıĢları tasvir edilmiĢtir. Sol cephedeki rölyefte üstte dans eden gruplardan ortadaki iki 

figür müzik aleti çalmakta ve her iki yandaki birer figür ortadaki figürlere nazaran daha 

uzun olup yukarıya doğru kaldırdıkları elleriyle içe doğru kavis yapan bir kumaĢ 

(flama, bayrak veya perde) taĢımaktadırlar. Bunun altındaki rölyefte kurra makinasının 

iki tarafında birer figür görülmektedir. En alttaki panoda ise quadriga yarıĢı tasvir 

edilmiĢtir. YarıĢa baĢlayan sürücü bir eliyle dizginleri, diğer eliyle de kamçısını 

tutmaktadır. Yan taraflarda spinanın iki ucunu belirleyen metae taĢları görülmekte ve 

ayrıca spinanın üzerinde bir heykel bulunmaktadır. Sağ cephedeki rölyefte en üstte yine 

dans eden partizanlar görülmekte, sol üst cepheden farklı olarak bir baĢka figür daha 

bulunmaktadır. Ortadaki panoda at üzerindeki muzaffer sürücü bir elinde çelenk, diğer 

elinde ise ne olduğu tam anlaĢılamayan bir nesne tutmaktadır. Ayrıca kemerli bir 

pencere içinde bir figür görülmektedir. 

 

Dokuzuncu sayfada DikilitaĢ (Curtis buna Thebai DikilitaĢı demektedir) 

üzerinde yer alan iki rölyef baĢlığını içeren iki not bulunur. 19. notta Ġmparator, zırhları 

içinde locasından yarıĢı izliyor. Arkı destekleyen sütunlardan birisinin baĢlıklarına 

doğru dalgalanan bayrakta kutsal Chi-Rho monogramı görülmektedir. AĢağısında 

görülen oluk ise (önceleri bir puttperest sunağı olan) taĢın yan tarafına kurbanın kanının 

akması için açılmıĢtır. (Kuzeydoğu yüzde yer almaktadır). 20. notta Aulos çalan iki 

kiĢi; biri tekli, diğeri çiftli aulos çalıyor. (Güneydoğu yüzde yer almaktadır). 

 

Onuncu ve on birinci sayfalar hipodromdaki Yılanlı Sütun'un kaidesinden 

alınmıĢ baskıların izlerini taĢıyor. Zafere katkıda bulunan Hellen kentlerinin isimleri 

yılanların kıvrımlarına kazınmıĢ. Onuncu ve on birinci sayfalardaki 21. not galip gelen 
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dört Hellen kentinin ismini gösterirken, 22. not Istanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan 

yılanbaĢını resmeder. 

 

4.5.14. HeykeltraĢlık Eserleri  

Konstantinopolis'in meydanları ve sütunlu caddeleri imparatarun ikamet ettiği Ģehre 

uygun bir Ģekilde süslensin diye Constantinus'un imparatorluğun diğer Ģehirlerindeki 

amik heykel ve anıtları buraya getirttiği söylenir. ToplanmıĢ olan bu heykelrraĢlık 

eserleri bugün ancak metinlerden ve çok az sayıdaki arkeolojik izlerden 

kurgulanabilmektedir ama eldeki kanıtlar sütunlu caddelerde, hamamlarda, 

meydanlarda, saraylarda ve Hipodrom' da (–Haritalar-) sergilenen heykeller arasında 

tarihi Ģahsiyetlerle mitolojik tanrılar, kahramanlar ve yaratıklardan oluĢan geniĢ bir 

yelpazenin olduğuna dair yeteri kadar Ģümulüdür. Bütün bunlar yeni Ģehri geçmiĢ 

tarihe, efsane ve geleneklere bağlıyor ve ona bir Ģecere veriyordu. 

 

Bir zamanlar Hippodrom'un euripos'unda durmuĢ olan heykellerin sayılarıyla ilgili 

olarak bize en iyi görsel malzemeyi 1574'te yapılmıĢ olan ve Freshfield albümünün bir 

kısmını teĢkil eden Arcadius sütunu çizimleri vermektedir. 14 ġimdi kaidesinden baĢka 

çok az bir kısmı kalmıĢ olan bu sütun CerrahpaĢa' da bulunmakta olup, bir zamanlar 

helezon i olarak üzerini süslemiĢ olan kabartmalar, muhtemelen, 400 yılında Gainas'a 

karĢı yapılmıĢ olan seferi tasvir ediyordu (Resim 67). Frizde, sütun gövdesinin alt 

kısmında, bir de hippodram sahnesi vardı. Frizin ilgili kısımlarının çiziminde açıkça 

çok sayıda heykel görülmektedir -kaide üzerinde heykeller, sütun üzerinde heykeller, 

bir atlı heykeli, bir aedicula içinde bir heykelfakat bunların kimleri temsil ettikleri veya 

euripos' da tam nerede durdukları belli değildir. Bu heykellerden birkaçı özellikle öne 

çıkmakta olup, Bizans metinlerinde bahsi geçen bazı heykellerle aynı olmalıdırlar: 

elinde bir sapa tutan Skylla'ya benzer bir yaratık, üzerinde mahut olan bir fil, bir kanatlı 

Nike, ve sürücüsü olan bir katır. Ġki çizime bölünmüĢ olan baĢka bir hayli özellikli 

heykel Herakles'i Hydra veya Hesperidlerin elmalarını bekleyen ejderle mücadele 

ederken gösteriyor gibidir.  

Robert de Clari 1203 yılında Konstantinopolis'i ziyaret ettiği zaman Hippodram'un 

euripos'unun "hepsi bakırdan olan erkek ve kadın ve at ve öküz ve deve ve ayı ve aslan 

ve pek çok baĢka türde hayvan heykelleri"yle bezenmiĢ olduğunu 
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görmüĢtü (MeNeal, 1936). Fakat bir sonraki sene Konstantinopolis haçlıların eline 

geçtiğinde bu heykellerin çoğu para basılmak üzere talan edilip eritilmiĢtir. Niketas 

Khoniates bunların kaybından çok kederlenmiĢ ve bir zamanlar mevcut olan bu sanat 

eserlerinin nasıl Ģeyler olduklarını anlatmıĢtır. Bu eserler, Nemea aslanıyla mücadele 

eden Herakles, Kalydonia yaban domuzu, kanadı sfenks, Skylla, Nike, Troyalı Helen, 

hortumunu sallayan bir fil, sürücüsü olan bir katır, kanatları güneĢ saati gibi 

iĢaretlenmiĢ bir kartal heykeli olduğu gibi, Athena, Zeus ve Dioskurlar (Castor ve 

Pollux) gibi pagan tanrıların, meĢhur devlet adamlarının, kralların (Ġskender gibi), ve 

imparatorların (Augustus, Dioeletianus ve Ioustinianos gibi) heykellerini de 

içeriyordu. Bugün Hippodrom' dan geriye kalmıĢ yegane bronz eserler 1204'te 

Venedik'te San Marko Bazilika'sının balkonunu süslemek için götürülen dört at 

(bunların bir zamanlar carceres'in üstündeki bir kulenin üzerinde duran dört atla 

ilimilendirilmesi kesin değil ama mümkündür) ve ondokuzuncu yüzyılda Hippodrom 

yakınlarında bir ev inĢaatı sırasında bulunmuĢ olan gerçek boyutlardaki bir kazdır 

(Resim 68 ve 69)  (Bkz. Bassert, Urban Image, 85-89, 212-32.) 

 

Resim 67. Helezoni Olarak Üzerini SüslemiĢ Olan Kabartmalar (Hipodrom/Atmeydanı;  

2010.) 
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Resim 68. San Marko Bazilika'sının Balkonundaki Dört At   Resim 69. Hipodrom Kazılarında BulunmuĢ 

Kaz (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 

     

Heykeller soyulduktan soma, 1400 yılında Manuel Khyr-soloras tarafından 

"hicviyeleriyle geriye kalan kaideler" olarak, 1403'te Ruy Gonzales de Clavijo 

tarafından "geçmiĢin asilzadelerinin ve güçlü insanlarının büyük fiil ve hareketlerini 

kaydeden" heykeller olarak ve 1422' de "pek çok tarihlerle yapılmıĢ ve birbiri ardına 

duran mermer sütunlar," diyen Buondelmonti'nin söylemlerinde belirtildiği gibi geriye 

sadece kaideleri kalmıĢtı. O zaman, önemli sayıda sütun ve kaidenin hala mevcut 

olduğu açıktır, ve bunların birçoğu kabartma olarak yapılmıĢ "tarihler"le, yani 

Theodosius dikilitaĢının kaidesinde veya Ģimdi Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan yarıĢçı 

Porphyrios'un iki heykel kaidesinin üzerinde olduğu gibi bamlar halinde yapılmıĢ 

kabartmalarla bezenmiĢlerdi (Resim 70). Panvinio'nun Hippodrom manzarası 

(onbeĢinci yüzyıla tarihlenen aslından) euripos' da çok sayıda kaidenin hala durduğunu 

göstermekte olup, dikkati çeken bir Ģekilde bir sütunun üzerinde de tek bir kadın 

heykeli (belki bir Nike) bulunmaktadır (Resim 70). Fakat ayrıntılar pek de dakik 

olmayabilir, çünkü manzara günümüze kadar kalmıĢ olan iki belirgin anıtı atlamıĢtır -

Örme Sütun ve Yılanlı Sütun. 1544'e gelindiğinde, Pierre Gilles'in güvenilebilir 

anlatımında açıkça görüldüğü gibi, heykelsiz sadece yedi sütun kalmıĢtı (Gilles, 2007). 

Matrakçı Nasuh 'un, bariz bir Ģekilde basitleĢtirilmiĢ olan o döneme ait manzarası 

euripos'un üzerinde, iki dikilitaĢ ve Yılanlı Sütun'a ilaveten, ayakta duran yalnızca iki 

sütun göstermektedir . Dolayısıyla, Konstantinopolis' in 1453 senesinde Osmanlılar 

tarafından fethinden sonra Hippodrom yapısının yok olmaya baĢlaması gibi euripos'un 

pek çok sütun ve heykel kaidesinin de kaybolduğu açıktır. Geriye yalnızca üç talihli 

eser kalmıĢtır (Chrysoloras, 1928). 
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Resim 70 Porphyrios'un Kaidesi (Hipodrom/Atmeydanı;  2010.) 

 

4.5.15. Sonraki Dönem Yapılarının Hipodromla Bağları 

∙Hapishane duvarı 

Modern hapishanenin (Ģimdi otel) kuzeybatıdaki kapısı eski duvarın üzerindedir 

ve duvar hapishanenin bir parçası olarak kullanılmaktadır. 

∙Sultan Ahmet Camii 

 

Sultan Ahmet Camiinin iç avlusunun güneydoğu tarafındaki dıĢ taĢıyıcı 

duvarları hipodromun dıĢ duvarları üzerine yapılmıĢtır ve daha dayanıklı bir yapı 

oluĢturulması amacıyla mümkün olduğunca aynı hattı izlemiĢtir. 
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 ∙Ġbrahim PaĢa Sarayı 

 

Fazlı PaĢa bölgesindeki kazıların önemini birinci duvarın iç yüzeyinin 

karĢısında ve ilk sarı tabaka üzerine inĢa edilmiĢ bir duvar artırmıĢtır. Bu duvar harç ile 

hipodrom duvarına bitiĢtirilmiĢtir ve Bizans yapılarından alınmıĢ büyük mimari 

parçalar ile meydana getirilmiĢtir. Bu parçaların çoğunluğu mermerdir, aralarında 

Bakırköy kireçtaĢları da (eski Hebdomon) vardır. Bunlar hipodromda kullanılmıĢ ve 

ona ıĢıltılı bir görünüm kazandırmıĢtı. Bu duvarın hipodromla yapısal bir bağlantısı 

yoktur, Ġbrahim PaĢa Sarayı'na aittir. 

 

∙Diğer Yapılar 

 

Fazlı PaĢa bölgesindeki nispeten daha alçak duvarların (üçüncü ve dördüncü 

sıradaki duvarlar) karakter ve pozisyonlarının doğrulanması için daha ileriye doğru 

gidilerek bir bahçeden ve bir evden de kesitler alınmıĢtır (levha 115, bkz. Plan üzerinde 

IV). Bu ev kuzeybatı tarafındadır. Burada üçüncü duvar tekrar ölçülmüĢ ve dik açılı bir 

oda açığa çıkmıĢtır. Bu odanın sadece arka tarafı kazılmıĢtır ve sphendonedekiler ile 

aynı ölçüleri vermiĢtir. Bu kemer keskin bir açıyla hipodrom seviyesine tırmanır. Öte 

yandan sphendonedeki odaların kemerleri böyle bir tırmanma veya meyil karakteri 

göstermezler. Sphendonedeki kemerlerle kontrol kazısında bulunan odanın 

kemerlerinin değiĢik konumda olmalarının sebebi ve ayrıca hipodrom duvarları ile aynı 

hizada bulunmamalarının açıklanması için daha fazla kazı yapılamamıĢtır, çünkü bu 

alan birçok konutlarla ve sağlam olmayan yapılarla kaplıydı. Bütün bunlara rağmen 77 

m2.lik bir alan açılabilmiĢtir ve bu duvarlar kompleksinin hipodromun seyirci oturma 

yerlerinin altındaki muhtemel giriĢ yerlerinden birine ait olduğu söylenebilir. Bu 

duvarlar için eski Üçler Camii'nin kalıntıları olduğu da söylenmiĢtir. Bu cami hakkında 

Hadikatü'l Cevami (Camiler Bahçesi) adlı Topkapı Sarayı kitaplığında bulunan bir el 

yazması kitaptan bilgi edinilmektedir (Mamboury, 1936)  
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BEġĠNCĠ BÖLÜM 

 

5. Osmanlı Döneminde Sultanahmet Hipodromu: At Meydanı 

 

5.1. At Meydanı Tarihi 

 

Hipodrom, Ġstanbul'un fethinden (1453) sonra At Meydanı adını almıĢtır (Resim 

71). Kentin bu bölgesinin manevi karakterini Osmanlılar pek fazla değiĢtirmemiĢlerdir. 

Onlar da saraylarını burada inĢa etmiĢler, en büyük hamamlardan biri olan Haseki 

Hürrem Hamarnı ve en görkemli camilerden biri olan Sultanahmet Camii de burada 

yapılmıĢtır. Bizans devrinde hipodromun yarıĢlara, geleneksel Ģenliklere, 

ayaklanmalara sahne oluĢu gibi Osmanlı devrinde de At Meydanı'nda saray düğünleri, 

Ģenlikleri, spor gösterileri yapılmıĢtır (Resim 72, 73). Ayaklanmalar da olmuĢtur 

(Sakaoğlu, 1994). 

 

Resim 71 Fetihten Hemen Sonra YapılmıĢ At Meydanı Minyatürü (Saltuk,  2001) 

At Meydanı, çevresindeki yapılaĢmalar nedeniyle hipodromun ölçülerinden 

daha dar bir alanı içermiĢtir. Yine de suriçi Ġstanbul'un en geniĢ alanıydı. Ayrıca 

"meydan" adını taĢıyan sayılı ve iĢlevsel alanların en önemlisi sayılıyordu. At 

Meydanı'nın daralıĢı kuzey-güney doğrultusunda doğu tarafındaki eski seyirci 

tribünlerinin yerine önce paĢa saraylarının, 1555 yılında Haseki Hürrem Hamamı'nın, 

17. yy. baĢında Sultanahmet Camii'nin; batı tarafına ise 16. yy.'da Ġbrahim PaĢa 

Sarayı'nın yapılmasının sonucudur. Mehter hane, Arslanhane, hapishane, mektep, 
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medrese, imaret vb. diğer yapılaĢmalar da meydanı daraltmıĢtır. 1491 tarihli Firuz Ağa 

Camii At Meydanı'nın kuzeybatı köĢesine yapılan ilk Osmanlı eseridir. Alanın zemin 

seviyesi de yapıldığı döneme göre yaklaĢık 5 m. daha yukarıdadır. 

      

 
 

At Meydanı'nda fetihten sonra yeniçeriler, sipahiler, saray ve sadrazam cündileri 

eğitim yapıyorlar; gençler ve çocuklar ata binmesini, ok atmasını, cirit oynamasını 

öğreniyorlardı. II. Mehmet'in (1451–1481) de burada gürz talimi yaptığı bilinmektedir. 

17. ve 18. yy.'da Ġstanbul'a gelen gezginler Türklerin cuma günleri öğleden sonra At 

Meydanı'nda toplanıp iki gruba ayrılarak cirit oynadıklarını, bu yarıĢların çok tehlikeli 

ve heyecanlı geçtiğini, ayrıca meydanda at üzerinde ok atıĢları yapıldığını anlatırlar. 

 

At Meydanı saray tarafından programlanan ve Ġstanbul halkına dönük Ģenlikler 

için de kullanılmaya baĢladıktan sonra birçok düğün burada yapılmıĢtır. Kanuni Sultan 

Süleyman'ın (1520–1566) oğulları Ģehzade Mustafa, Mehmet ve Selim'in sünnet 

düğünleri vesilesiyle At Meydanı'nda yapılan Ģenlikler sırasında Nasuh ve 

matrakçılarının yaptıklarını aynı çağda yaĢayan ünlü devlet adamı Celalzade Mustafa 

anlatmaktadır. 17 Temmuz 1530 günü baĢlayıp 15 gün süren sünnet düğününde 

Resim 73 Atmeydanı‟nda ġenlik 

Minyatürü (Saltuk,  2001) 

 

Resim 72 Atmeydanı‟nda Saray Düğünü 

Minyatürü  (Saltuk,  2001) 
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Ġstanbul CündibaĢısı Küçük Usta ile Ġnal Bey'in yaptığı hasmane cündilikleri, Nasuh'un 

yaptığı burçlu kuleleri ve bu kulelerdeki savaĢ gösterilerini överek anlatır. Celal-

zade'nin bu bilgilerini Nasuh da kitabında doğrulamaktadır. Nasuh'un yazdığı Tuhfetü'l 

Guzat adlı eserin beĢinci bölümünde Ģu anlatım yer almaktadır: " Ġki yürür hisar 

yapılmakta ve hisarın beĢ er kulesi ile dörder kapısı bulunmaktadır. Ġçlerine top ve 

tüfek yerleĢtirilmiĢ, her birine silahlandırmıĢ 120 asker verilmiĢtir. Bu iki hisar 

karĢılıklı olarak meydanın ortasına doğru yürütülmüĢ ve hisarlarda yerleĢtirilmiĢ olan 

matrakçılar At Meydanı'nda türlü becerilerini sergilemiĢlerdir". Nasuh ayrıca eserinde 

bir hatıra olarak bu iki hisarın resimlerini de çizmiĢtir. Görkemli bir baĢka düğün de III. 

Murat'ın (1574–1595) oğlu Ģehzade (III.) Mehmet için 1582'de tertiplenen 53 gün 53 

gece süren Sünnet düğünüdür. Bostannzade Yahya Efendi, Tarih-i Saf'da III. Murat'ın 

düğüne gösterdiği ilgiyi, At Meydanı'ndaki oyun ve gösteri sergilemelerini hikâye 

etmiĢtir. Surname-i Hümayun'da da bu düğün anlatıllmıĢtır (resim 100). Düğünlerdeki 

Ģenlikler ve bayramlar 17. yy.'da da devam etmiĢtir (UzunçarĢılı, 1975-1983). 

 

At Meydanı'nda ayaklanmalar ve kanlı olaylar da yaĢanmıĢtır. 25–28 Ekim 1648 

günleri boyunca yaĢanan, yeniçerilerle sipahiler arasında At Meydanı'nda yoğunlaĢan, 

sipahilerin yenilgisiyle sonuçlanan At Meydanı Olayı; 1656 yılındaki Vak'ai Vakvakiye 

(Çınar Olayı); 28 Eylül 1730'da baĢlayan Patrona Halil Ayaklanması; 25 Mayıs 1807 

Kabakçı Mustafa Ayaklanması; 1826'da yeniçeri ocağının kapatılmasıyla sonuçlanan 

Vak'ai Hayriye At Meydanı'nda yaĢanan önemli olaylar arasında yer alırlar. At 

Meydanı, Duraklama ve Gerileme devirlerindeki ayaklanmalarda tahrip görmüĢtür. 

Osmanlı devletinin son dönemlerinde sadece at meraklılarının uğradıkları, cirit 

oynanan, Arap ve Tatar adarının koĢturulduğu, at alım satımlarının yapıldığı bir yer 

olmuĢtu. Tarih-i Lütfi'de yeniçeri ocağının kapatılmasından sonra At Meydanı'na 

Ahmediye Meydanı adının verildiği yazılıdır. 

 

1853–1856 Kırım SavaĢı yıllarında Ġstanbul'daki müttefik kuvvetleri 

subaylarının giriĢimiyle meydandaki anıtların çevreleri kazılarak toprak dolgu altında 

kalan kaidelerin ortaya çıkartıldığı bilinmektedir. Bu düzenleme günümüze kadar 

korunmuĢtur. 
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1863 yılında ilk büyük ve uluslararası sanayi sergisi olan Sergi-i Umum-i 

Osman-î bu meydanda açılmıĢtır (Resim 74). Bu tarihlerde buraya Sultanahmet 

Meydanı deniliyordu. 

 

Resim 74. Sergi-i Umum-i Osman-î tasfiri (Saltuk,  2001) 

 

Abdünaziz döneminde (1861–1876) zaptiye nazın Hüsnü PaĢa'nın giriĢimiyle park 

olarak düzenlenmiĢtir. 1912 yılında da Cemil Topuzlu Meydanı temizlettirerek aynı 

konumunu korumuĢtur. 

 

5.2. Osmanlı’da At Meydanı OluĢumu  

 

Bin yıl ayakta kalmıĢ bir imparatorluğun baĢkenti konumundaki 

Konstantinopolis hiç kuĢku yok ki zenginliği ve güzelliğiyle çok övülmüĢ bir Ģehirdir. 

Ne yazık ki, 1453 yılına gelindiğinde ortada artık gücü ve eski görkemini yer yer 

kaybetmiĢ bir Ģehir vardır. 1261 sonrasında Ģehre epey yeni yapı kazandırılmıĢtır, ama 

yine de Büyük Saray ve Hipodrom adeta bir harabe görünümündedir. Bu durum fatih 

Sultan Mehmet için bir hayal kırıklığıdır. Anlatılanlara göre, genç sultan karĢılaĢtığı bu 

manzaradan üzüntü duymuĢ, baĢta Aya Sofya ve surlar olmak üzere kentin bazı 

yapılarının derhal onarılmasını emretmiĢtir. Ancak bu onarımlar kapsamında ne Büyük 

saray ne de Hipodrom yer almıĢtır. Pierre Gilles‟in anlattıklarına göre Hipodrom o 
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yıllarda tam bir mezbeledir. Alanı otlar, hatta ağaçlar bürümüĢ, yıkık dökük halde 

hırsızlara mekân olmuĢtur. Islah edilmesi zor bir halde olmasına rağmen Aya Sofya‟nın 

gerisindeki geniĢ alana Osmanlı Sarayı‟nın yapılması fikri ortaya atıldığında burası için 

de bir fırsat doğmuĢ olacaktır. Böylece doğrudan onarılmasa da Hipodrom‟dan kalan 

açıklık, Osmanlıların deyiĢiyle Atmeydanı, yeniden değerlenecektir. Ġçindeki anıtların 

korunması ise biraz da o yıllarda yaygın olan hurafelerin gücüne dayanmaktadır. 

 

Dürr-i Meknun‟da anlatıldığına göre kısa süre içinde gerçek bir at pazarı 

konumunu alan Atmeydanı‟ndaki anıtların, çeĢitli sihirlere sahip “tılsım” özellikleri 

vardır ve anlatılanlara göre anıtların yerlerinde sapasağlam durması herkesin 

selametinedir. 

 

Benzer bir hikâyede 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından aktarılmıĢ, hatta 

Hünername adlı yazmada da minyatür olarak tasvir edilmiĢtir. Burada konu edilen, 

Atmeydanı‟nda ĢeĢber oynanırken Burmalı Sütun‟un yılanbaĢlarından birinin hedef 

alınması ve ĢeĢberle bir tanesinin çenesinin kırılmasıdır. Hünername‟de ĢeĢberi atan 

Fatih Sultan Mehmet, Evliya Çelebi‟ye göre ise bir yeniçeridir ve anlattığına göre olaya 

tanık patrik, yılanlardan birinin baĢının kırıldığını görünce “mecdet” diye bağırarak, 

sultana: “bu Ģehri türlü çiyandan, yılandan, akrepten koruyan tılsımdır. Bunu kırarsanız 

kenti haĢereler basar” demiĢtir. Sultan da bu ikaza kulak vererek ĢeĢber oyunlarını 

sarayın çevresindeki Kabak meydanı‟na aldırmıĢtır. Ama yine de Ģehirde 40 gün kadar 

çiyan, akrep gibi haĢarat görülmüĢ, o günden sonra halk da bu anıtları korumaya özen 

göstermiĢtir. 

 

5.2.1. Osmanlı Dönemi Yapılanmaları 

 

5.2.1.1. Firuzağa Camii 

Etrafında yapılan yapılar sayesinde Atmeydanı korunaklı bir meydan haline alır. 

Ġlk yapı 1491 yılında inĢa edilmiĢ Firuzağa Camii‟dir. Cami son derece sade bir 

görünüme sağlam olmakla beraber, inĢa edildiği yer açısından son derece önemlidir. 

Burası muhtemelen carceres kapısının hizasında yer almakta ve caminin alanın bu 

köĢesinde inĢa edilmesi hem Mese-Divanyolu‟na komĢuluk yaratmakta, hem de 
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Hipodrom‟un sınırlarına dikkat edildiğini göstermektedir. Nitekim ileriki bir tarihte 

inĢa edilecek olan Ġbrahim PaĢa Sarayı ve Sultan Ahmet Camii de Atmeydanı‟nın 

sınırlarının korunmasında bu dikkate bağlı kalındığını yineleyecektir. 

 

Firuzağa camii hem bir ibadet mekânı olması, hem de alanın giriĢ kısmında yer 

alması açısından Atmeydanı‟na bir nevi güvenlik noktası hizmeti verir. Daha sonraları 

çevresinde çeĢitli vezir saraylarının inĢa edilmesiyle meydanın kamusal alanı da 

değiĢecek ve bu durum Atmeydanı‟nın giderek prestijli bir meydan olma yolunda 

ilerlemesi anlamına gelecektir. 

 

5.2.1.2. Ġbrahim PaĢa Sarayı 

Saraylar içinde en çok bilinen ve halen ayakta olması dolayısıyla öne çıkan yapı 

Ġbrahim PaĢa Sarayı‟dır. Tarihçi Solakzade‟ye göre, Ġbrahim PaĢa Sarayı‟nın olduğu bu 

alanda II. Beyezid döneminde (1481 -1512) yapılmıĢ bir saray vardır.  Bir baĢka 

kaynağa göre de Kanuni‟nin baĢveziri Ġbrahim PaĢa, 1521 yılındaki Belgrad seferi 

sonrasında mükâfat olarak bir ev istemiĢ, sultan da bu isteği kabul ederek 

Atmeydanı‟ndaki bu sarayı vermiĢtir. Bir baĢka kaynağa göre de saray 1520 yılında 

onarım görmüĢtür. Her halükarda o yıllarda Atmeydanı‟nda bir saray olduğu ve 

Ġbrahim PaĢa‟ya tahsis edildiği, o gün bugündür de onun adıyla tanındığı aĢikârdır 

(Sakaoğlu, 1993/94). 

 

Osmanlı Sarayında hızla yükselen ve “makbul”ken “maktul” lan Ġbrahim 

PaĢa‟nın hayat hikâyesi de sarayın tarihi kadar ilgi çekicidir. Bilindiği gibi Ģenlikleri 

bol Osmanlı Sarayı‟nda çok sayıda sünnet düğününe tanık olunmasına rağmen evlilik 

düğünlerinden bahsedilmez. Ne var ki Ġbrahim paĢa kendisi için bir düğün yaparak bir 

istisna yaratmıĢtır. Kanuni‟nin kız kardeĢi Hatice Sultan ile evlenen Ġbrahim PaĢa, 

sarayına öyle özenmiĢtir ki, adeta Atmeydanı‟nı sarayının bahçesi gibi görerek mevcut 

anıtların yanına Budin Seferi‟nden ganimet olarak getirdiği Herkül, Apollon ve Diana 

heykellerini diktirmiĢ, Atmeydanı‟nın bir düğün mekânı gibi kullanılmasına öncülük 

etmiĢtir. Ancak paĢa‟nın bu tutumu kınanarak tenkit edilmiĢ, dönemin Ģairlerinden 

Figani Çelebi de, “Ġki Ġbrahim geldi cihana/ biri put kıran biri put diken” sözleriyle 

paĢanın bu davranıĢını tasvip etmediğini ifade etmiĢtir. KuĢkusuz bu tarz tenkitler 
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paĢanın sonunun gelmesinde etkili olmuĢtur. Kanuni‟nin gözünden düĢen Ġbrahim PaĢa, 

saraya iftara çağrıldığı bir günün gecesine boğularak öldürülmüĢtür (1536). Gerçekte 

bu sonucu doğuran, Ġbrahim PaĢa ile Kanuni arasında geliĢen rekabet duygusudur. 

Gülru Necipoğlu‟nun çalıĢmalarında belirtildiği gibi, Ġbrahim PaĢa çok defa giyimiyle, 

gerekse tavırlarıyla Sultan‟dan daha güçlü ve heybetli görünmeyi tercih etmiĢtir. Bu 

durum Ġngiliz yazar Knolles‟in de dikkatini çekmiĢ ve Ġbrahim paĢa için Osmanlı sarayı 

vezirleri içinde en etkilisi olduğunu, giydiği elbiseler ve üzerinde taĢıdığı 

mücevherlerle Sultandan daha Ģık göründüğünü yazmıĢtır. Kanuni, veziri ve akrabası 

olmuĢ PaĢa‟dan bu tavırları nedeniyle mi soğumuĢtur, yoksa baĢka düĢünceler 

nedeniyle mi, bilinmez. Ancak kesin olan Ģudur ki, Kanuni, Ġbrahim PaĢa‟nın veziri 

azamlığından çok fayda gördüğü gibi, Osmanlı Saray yaĢamı da onunla renklenmiĢtir. 

 

Ölümünden sonra saray, devletin malı olarak kalmıĢ ve sonrasında pek çok 

sünnet düğününe ve kutlamaya ev sahipliği yapmıĢtır. Bu düğünlerle Atmeydanı, ġehr-i 

Konstantiniye‟de sarayın gücünün halka ve yeri geldiğinde yabancı sefirlere 

yansıtıldığı görkemli bir Ģölen alanına dönüĢür. ġölenlerin dıĢında da Atmeydanı, 

saraya yakınlığı ve taĢıdığı itibarla kentin gözde mekânıdır (Konyalı, 1942). 

 

5.2.1.3. Diğer Saraylar 

 

Ġbrahim PaĢa Sarayı‟na paralel olarak etrafındaki vezir saraylarının sayıları 

artar. Kaynaklarda adı geçen bu sarayları Ģöyle bir sıraladığımızda, AiĢe Sultan Sarayı, 

Güzel Ahmet PaĢa Sarayı, Mehmet PaĢa Sarayı, Hançerlü Sultan Sarayıi Behram paĢa 

Sarayı, Kapudan Sinan PaĢa Sarayı, Semiz Ali PaĢa Sarayı, Sokullu Sarayı, Rüstem 

paĢa Sarayı ve Silahdar Mustafa PaĢa Konağı isimleriyle 10 farkı saraydan 

bahsedildiğini görürüz. Ancak bu isimlerin on ayrı yapıya mı ait olduğu yoksa sahipleri 

değiĢtikçe yapılarının adlarının mı değiĢtiği net olarak bilinmez. Sayıları kaç olursa 

olsun bu sarayların bir kısmı Sultan Ahmet Camii inĢasında yıkılmıĢ, bir kısmı da 

zaman içinde yok olmuĢtur. Geriye de sadece isimlerinden ve anlatılan hikâyelerinden 

baĢka bir Ģey kalmamıĢtır. Anlatılanlara göre IV. Murad döneminde Atmeydanı‟nda 

hala vezir sarayları bulunmakta ve bu saraylarda yaĢam sürdürülmektedir (Konyalı, 

1942). 
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5.2.1.4. Hürrem Sultan Hamamı 

 

Atmeydanı‟nın geliĢimini etkileyen baĢka bir yapı da Hürrem Sultan 

Hamamı‟dır. Mimar Sinan tarafından 1555 yılında inĢa edilen hamam, banisinin adını 

taĢıyan bir yapı olmasıyla da önemlidir. Bilindiği gibi, “gözde” olup da sultanın 

baĢhasekisi olmak sarayda alıĢılmıĢ bir durumdur, ancak baĢhasekinin sultanın eĢi, 

Hanım Sultan olarak anılması pek olağan değildir. Osmanlı Sarayındaki kadınlar ancak 

doğurdukları erkek çocuk sultan olduğunda bir paye alırlar ve sultanın tahta geçiĢiyle 

beraber de valide sultan unvanına kavuĢurlar, bu nedenle de sarayda Hanım Sultan 

unvanının alınması hiç de alıĢılagelmiĢ bir durum değildir. Ne var ki Hürrem Sultan 

Kanuni‟nin eĢi olarak bu unvanı alacak, üstelik eĢ olma durumu da bir düğünle 

kutlanacaktır. Hürrem Sultan bu evlilikle saraydaki etkinliğini kısa zamanda artıracak 

ve kazandığı iktidar alanını kamusal alanda pekiĢtirmek üzere adını taĢıyan hayır 

yapıları inĢa edecektir (Sakaoğlu,1993/94). 

 

Bu yapılardan biri olan ve barındırdığı anlamlar açısından da önem taĢıyan 

Haseki Hürrem Sultan Hamamı – ya da kısaca Haseki hamamı- Topkapı Sarayı kapısı 

aksı üzerinde, Atmeydanı‟na komĢu olarak Aya Sofya‟nın karĢısına inĢa edilmiĢtir. 

Böylece Hürrem Sultan, kentin merkezi bir noktasında, tam da alay geçiĢlerinin olduğu 

bir yerde kendi adını taĢıyan bir yapıya sahip olmuĢtur. Bu, o dönemde yapılabilecek en 

iyi güç gösterisidir. Hürrem Sultan bu yapıyla hem sarayda hem de sokakta var 

olduğunu belirtmektedir (Koçu, 1944-1973). 

 

5.2.1.5. Sultan Ahmed Camii ve Külliyesi 

 

Atmeydanı çevresindeki yapılarla Ģenlenedursun, meydana en büyük katkıyı 

Sultan Ahmed Camii yapacaktır. Aya Sofya gibi anıtsal bir ibadet mekânının bu kadar 

yakınına böylesine heybetli bir baĢka caminin daha yapılmasının nedenleri hala 

tartıĢılıyor olsa da, Sultan Ahmed Camii kentin siluetine olan katkısıyla önemli bir 

yapıdır. 
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Celali isyanlarının Kuyucu Murad paĢa tarafından kanlı bir Ģekilde 

bastırılmasının ardında yeni bir cami yapımına yönelen Sultan 1. Ahmed, bu camiye 

çok özenmiĢtir. Her ne kadar bu fikri desteklemeyen ulema, bir defa bile orduyla savaĢa 

gitmemiĢ bir sultanın neye dayanarak cami yaptırmaya kalktıklarını anlamadıklarını 

söylemiĢlerse de Sultan 1. Ahmed bu tepkilere aldırmamıĢ, kararından dönmemiĢtir. 

Onun aslı niyeti, Nebahat Avcıoğlu‟nun tezine göre, büyükbabası kanuni‟nin adını 

taĢıyan Süleymaniye gibi, kendi adını taĢıyacak dev bir cami yaptırmaktır. Aslına 

bakılırsa tüm çocukluğu Büyükbabası kanuni‟nin zafer hikâyelerini dinleyerek geçmiĢ 

birinin, kendi iktidarı döneminde ona öykünmesi olağan görülebilir. Bu nedenle tahta 

çıkıĢının ilk Cuma selamlığında 1. Ahmed‟in alıĢılageldiği üzere Aya Sofya‟yı değil de 

Süleymaniye‟yi tercih etmesi yadırganmamalıdır. Buna ilave olarak Süleyman‟ın 

lakabını aldığı kanunları çıkarması gibi onun da kendi kanunnamesini yaptırması 

olağan karĢılanmalıdır; dolayısıyla Aya Sofya‟nın anıtsallığına fazlaca itibar etmeden 

ilk kez altı minareli bir yapı tasarlanması da tuhaf görülmemelidir. 

 

Camiinin yapımında Atmeydanı‟nın sınırlarının korunduğu, yapının eski 

Hipodrom‟un oturma gruplarının bulunduğu hatta paralel bir konuma oturtulmasından 

anlaĢılmaktadır. Atmeydanı doğal bir dıĢ avlu gibi, camii giriĢinde bir çeĢit “ön 

toplanma” mekânı görevini üstlenir. Nitekim ileriki tarihlerde hacca gidecek 

kervanların namaz kılmak ve dua etmek için Sultan Ahmet Camii‟ne geliĢlerinde 

Atmeydanı, çadırların kurulduğu ve diğer kervan yolcularının gelmesinin beklendiği bir 

durak noktası vazifesi görecektir. 

 

Bugün Sultan Ahmed Külliyesi Süleymaniye‟den sonra ikinci büyük külliyedir 

ve turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biridir. (Sakaoğlu, 1993/94)Her Ģey bir 

yana, konumuzla ilgili olarak da Atmeydanı‟na yeni bir isim kazandıracak kadar 

kendini mekâna taĢımıĢ yeğane yapıdır (Koçu, 1944 -1973). 

5.3. Sanatçıların Çizimleriyle At Meydanı 

 

Bizans Ġmparatoru VIII. Ġoannes Paleologos‟un kayınpederi Vitold‟un sipariĢi 

üzerine Ģehri anlatan bir kitap yazmak üzere Konstantinopolis‟e iki defa gelen 

Cristoforo Boundelmonti‟nin çizimlerinde de Hipodrom‟u görmek mümkündür.  



115 

 

 

1418‟de tamamlanan kitap, 1420‟de Roma‟ya gönderilmiĢ, ancak 

Boundelmonti‟nin kendi ifadesine göre 1422‟de gravürler tekrar kopyalanmıĢtır. 

Boundelmonti‟nin gravüründe, Hipodrom Aya Sofya‟ya bitiĢtirilmiĢ ve içi tamamen 

boĢ bırakılmıĢtır. Ne var ki iki kanatta uzanan oturma gruplarının yerinde evler inĢa 

edildiği, sadece kulelerle gösterilen sphendone kısmının sağlam kaldığı anlaĢılmaktadır. 

Boundelmonti‟nin bir baĢka çiziminde ise ki bu da 1422 yılına tarihlenmektedir, etrafı 

surlarla çevrili tarihi yarımada içinde gösterilen Hipodrom bu defa Aya Sofya‟ya 

bitiĢtirilmediği gibi, sphendone tarafında ayakta duran sütunlar, ortada üç anıt ve iki 

yanda birer kanat gibi betimlenmiĢ oturma grupları gösterilmiĢtir (Association of 

American Geographers, 1997). 

 

Tinney‟e ait yine 1422 tarihli bir baĢka çizimde Hipodrom, 

Boundelmonti‟ninkine çok benzer biçimde tasvir edilmiĢtir; yapı Aya Sofya‟ya 

bitiĢiktir ve içi boĢtur. Yaygın olarak 1450 yılında tarihlendiği kabul edilen Octavio 

Panvinio‟nun gravürü ise çok daha tatmin edici bir tasvirdir; zira Hipodrom ayrıntılı 

larak çizilmiĢtir. Ġki kanat duvarı yıkılmıĢ olan yapının carceres kısmı ayakta olmakla 

birlikte, bugün gördüğümüzden çok daha fazla sayıda anıt Hipodrom‟un ortasında 

yükselmekte, ancak anıtların üzerinde yükseldiği spina duvarı gösterilmemektedir. 

Etrafında yerleĢim birimleri çizilse de, Büyük Saray tarafındaki evler son derece 

dağınık ve düzensiz biçimde alana yayılmıĢ olarak gösterilmiĢtir. Sphendone bugün de 

olduğu gibi güçlü kemerler üzerindeki tonozların yardımıyla ayakta durmaktadır. Bütün 

bunların yanı sıra gravürün sağ üst köĢesinde minareyi andıran bir kule ve bitiĢiğindeki 

bina burada bir cami olduğu ve bu caminin de Firuzağa Camii olabileceği fikrini 

doğurmaktadır. Hal böyle olunca, gravür en erken 1491 yılına tarihlendirilmelidir. Ne 

var ki bu durum hala açıklık kazanmamıĢtır.  

 

1520 tarihli bir baĢka gravürde (ilk yapılıĢ tarihi 1480 -1490 yılları olmalıdır) 

ise Vavassore, yine sphendone kısmı ayakta duru Ģekilde Hipodrom‟un iki kanadını 

yıkık göstermektedir. 
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Vavassore çizimlerinin bir nevi yeniden elden geçirilmesiyle oluĢturulmuĢ 

Hartmann Schedel Kroniği‟nde (1490) yer alan bir gravürde de deniz tarafından bakılan 

bir kentin içinde sol tarafta yarım daire biçiminde sıralanmıĢ sütunlarıyla sphendone ve 

merkezinde bulunan iki anıt gösterilmiĢtir. Bu gravürde bir diğer önemli anıt da at 

üzerinde bulunan Ġustinianos heykelidir. Pek çok kaynak da böyle bir heykelin 

Augusteion Meydanı‟nda dikili olduğundan bahsedilmektedir (Berger, 1998). 

 

16. yüzyılda kenti gezmeye gelen Petrus Gyllius ya da Fransızca adıyla Pierre 

Gilles, 1544 -1547 yılları arasında gördüklerini 1561 yılında kaleme aldığı kitabında 

son derece detaylı olarak çizmiĢ ve kentin yapıları hakkında bilgi vermiĢtir (Gyllus, 

1996). 

 

Aynı yıllarda saray minyatürcülerinden Matrakçı Nasuh (Nasuhü-s Silahi 1976) 

da 1532 tarihli minyatüründe Hipodrom‟un ve çevre yapıların durumunu gösterir. 

Ortada Burmalı Sütun, iki yanında DikilitaĢ ve Örme Sütun, ayrıca iki de baĢlıklı sütun 

yer almaktadır. Bu anıtlardan sadece ilk üçü bugün ayaktadır. Civardaki yapılar 

arasında Firuzağa Camii, eski bir Bizans kalesinden devĢirilmiĢ arslanhane-nakkaĢhane, 

birkaç vezir sarayı ve bir namazgâh görülmektedir. Bu yapılar içinde en tartıĢmalı 

olanları, vezir sarayları ve arslanhane-nakkaĢhanedir. Cyril mango‟ya göre 

Hipodrom‟un Kuzey ucunda bir kilise (Dihippion Kilisesi) bulunmaktadır ve bu kilise 

1509 depreminde yıkılmadan evvel Osmanlı döneminde arslanhane olarak kullanılmıĢ, 

bu yapı daha sonra Sultan Ahmet Camii ile Aya Sofya arasında, metruk bir baĢka 

kiliseye (Büyük Saray‟ın hakle kapısı önündeki Ġsa Kilisesi) taĢınmıĢtır. Arslanhane ise 

bir süre sonra üst katına nakkaĢların yerleĢmesiyle iki iĢlevli bir yapı olarak Sultan 

Ahmet Camii‟nin inĢasına kadar varlığını sürdürecektir (Eyice, 1994). 

 

1533 tarihli gravürde Peter Coeck, Hipodrom‟un yalnızca Sphendone kısmını 

ayakta kalmıĢ gösterir. Aya Sofya‟ya yakın olan tarafta, yine sıkıĢık olarak gösterilmiĢ 

vezir sarayları olduğu tahmin edilen yapılar yer almaktadır. 

 

1566 -1574 yılları arasına tarihlenen, çizeri bilinmeyen bir baĢka gravürde ise 

Hipodrom‟un sadece iki kademeli gösterilmiĢ sphendone kısmı sağlam durmaktadır. 
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Yapının diğer duvarları olmadığı halde civardaki yerleĢimlerin, ilginç bir Ģekilde, alana 

ancak belli bir mesafeye kadar yaklaĢmıĢ oldukları görülmektedir. Grelot‟un çiziminde 

ise, Ģehirdeki yoğun yapılaĢma gözleniyor, Hipodrom‟un üç anıtı Sultan Ahmet Camii 

minarelerinin yanından belirgin olarak seçilebiliyor. Ġleride tekrar sözünü edeceğimi bu 

gravür Hipodrom‟un etrafındaki Osmanlı dönemine tarihlenen çeĢitli yapılar hakkında 

da bilgiler içermesi açısından önemlidir. 

 

5.4. Yazarların Gözünden At Meydanı 

 

5.4.1. Pierre Gilles’in Anlattıkları  

 

“Hipodrom‟un ortasında, dikilitaĢların sırasında yedi sütun daha yer alır. 

Bunlardan Arabistan mermerinden yapılmıĢ olanının çevresi 17 ayak ve 8 parmaktır. 

Sütunun üstünde Ġbrahim paĢa‟nın Macaristan‟dan ganimet olarak getirdiği tunçtan 

yapılmıĢ bir Herakles Heykeli yer alıyordu. Ancak canavarları evcilleĢtirmek için, 

yaĢadığı sürece dünyayı dolaĢmakla kalmayıp, öldükten sonra da oraya buraya taĢınan 

ve çok kez ölümden dönen Herakles sonunda tepetaklak yere yıkıldı, heykellerin ve 

vitrivius sanatının Ģiddetli düĢmanı olan Türkler tarafından parçalara ayrıldı; Türkler 

hayali bir 13. mücadelesinde Herakles‟i yendiler…” 

 

“Hipodrom‟un marmara‟ya bakan cephesinde, Ġstanbul‟a geldiğim zaman yedi 

beyaz mermer sutün, spiraları, baĢlıkları ve epistylionlarıyla duruyordu. Bunlar 

Hipodrom‟un güneybatı tarafını kuĢatacak Ģekilde sıralanmıĢtı… Sütunlar Ģimdi 

gövdeleri, baĢlıkları ve kaideleriyle birlikte yerde yatıyorlar, Sultan Süleyman‟ın 

kervansarayının yapımında kullanılmak üzere kısa bir süre önce yıkıldılar…  

Hipodrom‟da yer alan sonsuz sayıdaki yumruk dövüĢçüsü, güreĢçi, araba yarıĢçısı 

heykellerini tek tek anlatmam mümkün değildir” (Gilles, 1561). 

 

5.4.2. Cenova st. George Bankası Temsilcisi Bildiriyor  

 

“Bu hafta, bu Ģehirde olağanüstü bir olay yaĢandı; sultanlar tarihinde kesinlikle 

bir örneği dahi bulunmayan bir olay. Büyük senyör Süleyman, Roksalana isimli bir Rus 



118 

 

köle kadını imparatoriçe olarak aldı ve büyük bir Ģölen düzenledi. Topkapı sarayı‟ndaki 

Ģenlikler görülmedik derecede muhteĢemdi. Hediyeler bir alay halinde Ģehirde 

sergilendi. Geceleri baĢlıca sokaklar ıĢıl ıĢıl aydınlatılıyor, her yerde müzik çalınıyor, 

ziyafet veriliyor. Evler çiçeklerle süslenmiĢ, insanların büyük bir neĢeyle bindiği 

salıncaklara her yerde rastlanıyor. Eski Hipodrom‟a, imparatoriçe ve nedimeleri için 

ayrılan kısmi yaldızlı bir kafesle bölünmüĢ, büyük bir tribün kuruldu. Burada 

Roksalana ve padiĢahın mahiyeti Hıristiyan ve Müslüman Ģövalyelerin katıldıkları 

büyük turnuvayı, cambazları, hokkabazları, bir vahĢi hayvan geçidini ve boyunları 

neredeyse göğe değecek kadar uzun zürafaları izlediler… Evlilik hakkında çok 

konuĢuluyor, ama kimse bunun ne anlama geldiğini bilmiyor” (Avcıoğlu, 2001). 

 

5.4.3. Dürr-i meknun’dan  

 

“Ve dahi Rüm‟da, Konstantiniyye derler bir ulu Ģehirdir. Anın içinde acaib ve 

tılsımlar var idi. Orda bir deyir (kilise) vardır, ulu deyirdir. Anın yanında bir meydan 

var. Orda bir mil (direk manasına) var, yapılu. Anın üzerinde ayine-i cihannüma var idi. 

Kaçan denizden Ģehre yağı gelse düĢmanı bilirdi. Mağrib‟den kopsa dahi anda 

görünürdü. Bir yapı daha var idi. Anın üzerinde bir tabıl var idi. Her kimin gaibde 

kimsesi olsa gelir o tablı bir kere vururdu. Eğer gaib diri olsa o tabıldan sada gelirdi. 

Ölü olsa bin kez vursalar avaz gelmezdi. Dahi yekpare daĢtan bir mil var idi. Dört pare 

tunçtan nesnenin üzerine kaldırıp komuĢlar. Üzerine türlü suretler kende (kazmak) 

kılmıĢlar. Bu âleme enbiyadan ve beylerden kimler geldi ve gelecektir; bu memleketde 

hükmedecektir, cifr ile malum etmiĢler. Tarihlerini Süryani dilince (Âdem dili) 

yazmıĢlardır. Dahi o milin dibinde bakırdan bir el etmiĢler idi, tılsım idi. Kaçan, ol 

Ģehre bir kiĢi meta getirse ol elin yanına götürürlerdi. El avucunu açarlardı. Dahi eline 

sayarlardı; pahası ne ise ki tamam ola avucunu yumardı. Elin avucuna bir, iki, beĢ, on, 

yirmi, otuz, kırk akçe deyince el avucunu yumar. Türk anı görür gazaba gelir. 

Demirden çomağını çkarır: „Ben bunu on bine vermem, bu kırk akçedir! Deyince 

avucunu yumdu. „Bunu bunda düzüp koĢanın fülanını fülan edeyim!‟ diye vurur. Eli 

ufatır. Türk‟ü tutarlar, boynunu vururlar. Ġki gün geçmez at ölür, derisini 40 akçeye 

satarlar. Dahi tunçtan üç dört yılan dikmiĢler. Birbirine sarıĢmıĢ, üçü üç yerden baĢ 
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çıkarmıĢ, içi mücevvef. On beĢ arĢın yücelikte. Eydürler kim tılsımla ol yılanı 

bağlamıĢlardır. Anda yılan âdemi sokmaz, soksa da kar eylemez…”(Yazıcıoğlu, 1999). 

 

5.4.4. Risale-i mimari’yeden  

 

“Var idi nice köne saray 

Ens ü cinden yoğidi kimse içinde diyar, 

ġehrin âli birini tutmuĢ idi bünyeleri 

Serbeser olmuĢ idi zümre-i bume evkar 

Hazret-i ġah-ı Cihane olup ilham-ı hüda 

Eyledi arsalarında nice hayr-ü asar 

BaĢladı yapmağa bir cami-i bala ü bülend 

Senet-i resm-i latifinde kamaĢur ebsar 

Canib-i kıblesidir ya önü Atmeydanı 

Maada her yeri mamure-i Ģehr-ü bazar 

Çok yeri kalur sonra yine camiden 

Bayile anca mahallat ola ala emsar”(Öz, 1944). 

 

 

5.5. At Meydanı’nın Kullanım Alanları 

  

5.5.1. Sarayın ve Halkın Meydanı 

 

Çağlar boyu insanlık tarihinin bir parçası olan Ģenlikler, törenler, ziyafetler vb. 

özellikle büyük imparatorlukların tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Dionysos 

Ģenlikleri ya da dini kutlamalar gibi takvime bağlı kimi kutlamaların dıĢında, bir de 

zamanı önceden bilinmeyen düğünler, zafer kutlamaları gibi tören ve eğlenceler vardır. 

Çoğuna yönetici kesimin de katıldığı bu kutlamalar Osmanlı devleti bünyesinde de ilgi 

uyandıran etkinliklerdir. Bu etkinlikler saray hiyerarĢisinden toplumla kurulan iliĢkiye, 

eğlence anlayıĢlarında eğlencelerde sergilenen yaratıcılıklara kadar pek çok konuya da 

kaynak teĢkil eder. 
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Özellikle Osmanlı saray yaĢamı konusunu incelemek için ele alınan bu 

Ģenliklerin en bilinenleri sünnet düğünleridir. Fatih‟in Dulkadiroğlu Beyliği‟nden Siti 

Hatun ile evlenmesi bir düğünle kutlandıktan sonra (1449) uzunca bir süre sultanlar 

düğün yapmadıkları gibi açıkça eĢlerini de ilan etmemiĢlerdir. Osmanlı tarihçisi 

Suraiya Faroqhi‟nin getirdiği açıklamaya göre, Osmanlı devletinin güçlenmesi, 

imparatorluk halini alması sultanların evlilik konusunda prestijli aday bulmalarını zora 

sokmuĢ, haremindeki kadınlardan çocuk sahibi olan sultanların haremden eĢ bulmayı 

toplumsal bir törenle kutlanacak kadar prestijli bir olay olarak görmeyiĢi nedeniyle 

düğünler yapılmaz olmuĢtur. Ne var ki, bu alıĢkanlık, Kanuni (1520–1566), II. Osman 

(1618–1622) ve Sultan Ġbrahim‟in (1640–1648) yaptıkları evlilik töreniyle üç kez 

bozulmuĢtur. Lesli P. Pierce‟ın da Harem-i Hümayun kitabında anlattığı üzere bunlar 

içinde en ihtiĢamlısı kanuni ile Hürrem‟in evlilik törenidir; köle olarak tuttuğu 

Hürrem‟i önce serbest bırakan Sultan, daha sonra da herkesin huzurunda onu eĢi olarak 

tanıtmıĢtır. 

 

Öte yandan sultanların kızları baĢta olmak üzere, saray erkânından vezirler vb. 

kiĢiler için evlilik törenleri kâh müneccimlere danıĢılarak, kâh yıldızların uygun 

durumlarına bakılarak yapıla gelmiĢtir. 

 

Bu düğün eğlencelerinin yanı sıra, sürre alayları, kandil kutlamaları, ramazan 

eğlenceleri gibi pek çok Ģenlik yine Atmeydanı‟nda düzenlenmiĢtir. Kimi zaman akĢam 

saatlerine kadar devam eden kutlamalar nedeniyle meydan kandillerle aydınlatılmıĢ, 

kimi zaman davetliler için meydana ek localar yerleĢtirilmiĢtir. Anıtlar arasına ip 

gerilerek çeĢitli cambaz gösterileri yapılmıĢ, eğlenceler, alay geçiĢ törenleri, lonca 

üyelerinin hazırladığı nahıllar ve fiĢek gösterileriyle renklendirilmiĢtir. Halkın izleyici 

olarak katılmasına büyük önem verilen bu eğlencelere kadınların katılımı çoğu kez 

sultanın iznine tabi olmuĢtur. Peki, bu durum kadınları eğlenceleri izlemekten 

alıkoyabilmiĢ midir? Elbette hayır! Tahmin edileceği gibi, kadınlar bazen erkek 

kıyafetlerine bürünerek, bazen gecenin karanlığına sığınarak bu eğlenceleri 

kaçırmamıĢlardır. 

 



121 

 

ġenliklerin süresine gelirsek, birkaç gün süreni olduğu gibi haftalarca devam 

edenine de rastlamamız mümkündür. II. Murad‟ın daha sonra III. Mehmed adıyla tahta 

çıkan Ģehzadesi Mehmed için yaptırdığı sünnet düğünü 52 gece sürerek bilinen en uzun 

Ģenlik olarak kayıtlara geçmiĢtir. Doğrusu bu ya, bu kadar uzun süren Ģenliklerin 

hazırlıkları da en az programın akıĢı kadar zaman almıĢtır. 

 

1582 yılında yapılan bu en uzun ve en görkemli sünnet düğünü doğrudan 

Osmanlı sarayının ev sahipliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Dönemin yabancı konukları 

sarayın davetlisi olarak Ġstanbul‟a gelip Ģenliğe katılmıĢlar, beraberlerinde gelen 

dönemin meraklı “habercileri” de Osmanlı tarihinin bu olağanüstü Ģatafatlı sünnet 

düğününü kaleme almıĢlardır. Saray ise Surname-i Hümayun adlı yazma eserde 

toplanan 427 minyatürle bu düğünün kalıcılaĢmasını sağlamıĢtır (Refik, 1935). 

 

Ġbrahim Peçevi‟nin “Bu mübarek senenin içinde PadiĢah tarafından, Ģehzade 

Mehmed‟in sünnet düğününün, gelecek sene yapılmasına ve bunun için de hazırlıklara 

baĢlanmasına emir verildi. Kanuni Süleyman zamanında iki defa sünnet düğünü 

yapılmıĢtı. Evvela bu düğünlerin icraat defterleri görüldü. Bundan sonra da lazım 

olacakların tedarikine ve yapılacak iĢlerin ele alınmasına baĢlanıldı” sözleriyle 

naklettiği üzere, bu düğün baĢından itibaren büyük bir titizlikle hazırlanmıĢ bir Ģenlikti 

(Peçevi, 1968). 

 

Sultan, yabancı elçilere, hatta rakip gördüğü ülke liderlerine dahi davetiye 

mektubu gönderir, hapis yatanlara 100 günlük serbestlik tanınır ve onların da gelip 

düğüne katılmalarına izin verilir. Düğünün esas mekânı Ġbrahim PaĢa Sarayı olacaktır. 

Sarayın Atmeydanı‟na bakan tarafına bir ĢahniĢ eklenerek sultan ve mahiyetine yer 

yapılır. Davetlilerin oyunları, gösterileri daha iyi bir Ģekilde izleyebilmeleri için sarayın 

Atmeydanı‟na bakan tarafında saraya bitiĢik üç katlı ahĢap localar kurulur. Öte yandan 

sarayın giriĢ kapısındaki basamaklar yenilenir. Balıkçılardan çiçekçilere, aynacılardan 

Ģekercilere, kasaplardan hamamcılara kadar sayıları yüze yakın esnaf loncası kendi 

üretimlerini tanıtmak amacıyla alay geçiĢinde sergilenecek en güzel ürünleri hazırlarlar. 

Alana, gece sürecek eğlenceler için sayısız kandil yerleĢtirilir. ġenliklerin en gözde 

süsü nahıllar ise özel olarak tasarlanır. Sayıları, beĢi dev boyutlarda olmak üzere 
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360‟dır. Nahılların Atmeydanı‟na nakli ise halk için baĢlı baĢına bir seyirlik lay olur. 

Ġlk kez bu denli büyük boyutlarda yapılan nahıllar, sokaklarda geçiĢe mani bazı 

cumbaların ve duvarların yeniden yapılmaları Ģartıyla yıkılmasına Ģehremininin izin 

vermesi sayesinde, yapıldıkları atölyelerden Atmeydanı‟na getirilirler. 

 

Nahılların getirildiği gün, aynı zamanda Ģehzadenin de Ġbrahim PaĢa Sarayı‟na 

getirildiği gündür. Tüm davetliler yerlerini alıp bu etkileyici seramoniyi izlerler. 

Vezirler mehter hane tarafında, davetliler ahĢap localarda, sultan ve mahiyeti ise ĢahniĢ 

içinde yerlerini alırlar. Hediyelerin değiĢ tokuĢ edilmesinin ardından Ģölen baĢlar. 

Ġzleyiciler, zanaatkârların alay geçiĢleri, çanak yağması, çeĢitli oyunlar ve gösterilerle 

eğlenirken, Ģehzade de henüz sünnet olmamıĢtır ve eğlencelerin tadını çıkarmaktadır. 

Eğlenceler akĢam, türlü türlü fiĢek gösterileri ve küçük nahılların ateĢe verilmesiyle 

devam eder. Bu eğlencelerin içinde halkın merakla beklediği en büyük olay çanak 

yağmasıdır. ġenliğin ziyafete dönüĢmesi olarak da yorumlanan bu etkinlik Osmanlı 

geleneğine özgü bir törendir. Ġçleri et ve pilavla doldurulmuĢ büyük çanaklar 

Atmeydanı‟nı çevreleyen duvar üzerine ve uygun yerlere yerleĢtirildikten sonra, verilen 

iĢaretle “yağmaya” açılır. 

 

Solakzade bu olayı Ģöyle anlatır: “Öteki fukara kimseler için de Ahmet PaĢa 

sarayı‟nın duvar taĢlarına gelinceye kadar yağma çanaklarını yiyeceklerle doldurup 

dizdiler. Her Ģey tertip olunduktan sonra yağma ettirirlerdi.” 

 

Peçevi ise: “Fakirlerce nice bin kâse yiyecek verilerek yağma ettirirlerdi” der. 

 

Ġngiliz bir davetli ise: “AkĢam yemeği, üzerinde bir ekmek olan pirinç pilavı, 

meydandaki hasırlar üzerine kondu. Pilavın yanında parça sığır etleri var. Boru ve 

tabılar çalınır çalınmaz halk üzerine üĢüĢtü. Bir dakikada silip süpürdüler” sözleriyle 

çanak yağmasını aktarır (Sanderson, 1931). 

 

Düğünün en akılda kalan etkinliği ise, mekanik bir buluĢ olarak da 

nitelendirilebilecek olan, ağzı ateĢ saçan ejderhadır. Surname-i Humayun‟da ejderhanın 

marifetleri Ģöyle anlatılır: “Ol esnada bir üstad-ı suretger bir timsal-i ejder-i div-peyker 
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peyda idüp bir haletle vaz‟eylemiĢ ki harekete geldikçe ağzından Ģeraleler peyda ve 

ağzından Ģeraleler peyda ve ağız açub teneffüse geldikçe dehanından ĢimĢekler 

hüveyda olur” (Seyid Vehbi, 1939). 

 

ġenliğin 40. gününe gelindiğinde ise Ġbrahim PaĢa sarayı önüne yerleĢtirilmiĢ 

beĢ dev nahıl ateĢe verilir; bu, aynı zamanda Cerrah Mehmet PaĢa‟nın Ģehzadeyi sünnet 

ettiğinin de bir iĢaretidir. O gece Ģenliğin en görkemli eğlencelerinin yapıldığı gecedir. 

Bundan sonraki gecelerde eğlenceler yavaĢ yavaĢ hız keser. Artık konuklar da 

ülkelerine dönmeye baĢlarlar. Buraya kadar alıĢılageldiği Ģekliyle devam eden 

eğlenceler Ģenliğin 52. gecesi (19 Temmuz 1582) yaĢanan kötü bir olay nedeniyle tatil 

edilir. Birkaç yeniçeri sipahilerle çatıĢmıĢ, buna sinirlenen sultan da Topkapı sarayı‟na 

dönmüĢ, böylece eğlencelere son verilmiĢtir. ġenlikler boyunca gerek yeniçeri 

ağalarının gerekse sipahi ocağıağalarının meydanda bulunmasına, hatta Ģenliğe katkı 

olarak kendi aralarında çeĢitli gösteri oyunları düzenlemelerine rağmen yaĢanan bu 

çatıĢma, bir yandan da saraya bağlı ocaklar arasında beliren zıtlaĢmalara dair erken 

iĢaretlerden biridir (Osmanlı ġenliklerinde Türk Sanatları,1982). 

 

5.5.1.1.  Yapılan Düğünler Kronolojisi 

 

 1490- Sultan II. Bayezid‟in büyük oğlu Ahmed‟in sünnet düğünü ile üç kızının 

düğünleri 

 

 1524- Kanuni‟nin kız kardeĢi Hatice Sultan ile Sadrazam Ġbrahim PaĢa‟nın 

düğünleri 

 

 1530- Kanuni‟nin üç Ģehzadesi Selim, Mehmed ve Mustafa‟nın sünnet düğünleri 

 

 1539- Kanuni‟nin diğer iki Ģehzadesi Bayezid ve Cihangir‟in sünnet düğünleri ile 

Mihrimah Sultan‟ın Rüstem PaĢa ile düğünleri. 

 1562- Kanuni‟nin kızı Esmehan‟ın Sokollu Mehmed paĢa, diğer kızının Kaptan-ı 

Derya Piyale PaĢa ile ve Mustafa‟nın büyük kızının, Yeniçeri Ağası Abdülkerim 

Ağa ile düğünleri. 
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 1582- Sultan III. Murad‟ın Ģehzadesi III. Mehmed‟in sünnet düğünü. 

 

 1586- Sultan III. Murad‟ın kızı AiĢe Sultan ile Ġbrahim PaĢa‟nın düğünleri 

 

 1593 -94 Muhtemelen Atmeydanı‟nda Sultan III. Murad‟ın kızının Kaptan-ı Derya 

Halil PaĢa ile düğünleri. 

 

 1612- Muhtemelen Atmeydanı‟nda Sultan I. Ahmed‟in ablasının Kaptan PaĢa ile 

düğünleri. 

 

 1646- Muhtemelen Atmeydanı‟nda Sultan Ġbrahim‟in henüz dört yaĢındaki kızının 

Kaptan-ı Derya Fazlı PaĢa ile düğünleri. 

 

 1648- Muhtemelen Atmeydanı‟nda Sultan Ġbrahim‟in kızı Atike Sultan ile Kenan 

PaĢa‟nın düğünleri 

 

5.5.2. Ayaklanma ve Meydan Okumalar 

 

Atmeydanı, yarıĢların coĢkusunun yanı sıra cezalandırmaların, ayaklanmaların 

da yaĢandığı bir mekân olan Hipodrom‟la aynı kaderi paylaĢmıĢtır. 17. yüzyıla denk 

eğlencelerle anılan meydan, bu tarihten sonra Osmanlı siyasi tarihinde yaĢanan bir 

takım olayların da etkisiyle tam bir mücadele alanına dönüĢmüĢtür. 

 

Eski Türkçe‟de “çağırmak, davet etmek” anlamına gelen “okumak” kelimesi, 

17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Atmeydanı‟nda toplananların rakiplerini bu 

meydana çağırmaları, yani o günkü dilde “meydan okumaları”, zamanla rekabet içeren 

bir anlamı da bünyesine alarak “meydan okumak” deyiĢine dönüĢmüĢtür. Bu kullanımı 

NeĢir tarihinde kullanılan “Evvel Köse Mihal‟i okuyalım, gelsün” ve Peçevi tarihinde 

geçmekte olan “padiĢahı düğüne okudular” sözleriyle doğrulamak mümkündür (Peçevi, 

1968). 
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Atmeydanı‟nın böyle bir değiĢim yaĢaması, öncelikle saray erkânının, ıv. 

Mehmed‟ten baĢlayarak (1648–1687), II. Süleyman (1687–1691), II. Ahmed (1691–

1695) ve II. Mustafa (1695–1703) dönemlerinde peĢ peĢe dört sultanın saltanatında 

Topkapı sarayı‟ndan ayrılıp Edirne sarayı‟na yerleĢmesinin bir sonucudur. Nitekim, 

devletin baĢının payitahtı terk etmesi, Ģehrin önemli prestij mekanlarının da boĢ kalması 

demek olmuĢ, Atmeydanı‟nda yaĢanmıĢ Sultan Ahmed Camii Vakası (1648), Çınar 

Vakası-Vaka-i Vakvakiye-(1656) ve bir kadının taĢlanarak öldürülmesi (1680) gibi 

ibret-i alem tarzı olaylar da sultanın Edirne Sarayı‟nda bulunduğu zamanlara denk 

gelmiĢtir (Faroqhi, 2000). 

 

Tabii ki bunlar Atmeydanı‟nda yaĢanmıĢ ilk olaylar değildir. Örneğin Fatih 

döneminde, heterokoks “abdal” Otman Baba, sultanla ters düĢmüĢ, Fatih de Otman 

Baba ve müritlerinin Atmeydanı‟na götürülmelerini emretmiĢ, ancak sonra vazgeçerek 

Kılıç manastırı‟na katılmalarına karar vermiĢtir. Erken tarihli bir diğer olay da, daha 

önce fatih‟in kütüphanecisi olan Molla Lütfü, dini içerikli bir konuda (namazın nasıl 

kılınacağı hususunda) II. Bayezid‟le anlaĢmazlık sonucunda Atmeydanı‟nda kafası 

kesilerek ölüm cezasına çarptırılmıĢtır (1494). 1529 yılında ise Melami ve Bayramilerin 

Ģeyhi ve 12 müridi Atmeydanı çeĢmelerinin önünde baĢları kesilerek cezalandırılmıĢtır. 

 

Bahsi geçen bu tür cezalandırılmaların yanı sıra, Atmeydanı‟nın buluĢma, 

toplanma, plan kurma ve harekete geçme mekânı olarak değer kazanması 16. yüzyıldan 

itibaren yavaĢ yavaĢ ortaya çıkacaktır. Özellikle de III. Mehmed (1595–1603) 

döneminden itibaren, merkezi otoritenin gruplar ve ocaklar üzerinde etkisini tam 

kullanamaması bu tür ayaklanmalara yol açacaktır. Bazen yeniçerilerin, bazen 

sipahilerin bazen de ulemanın toplandığı Atmeydanı, kimi zaman bu grupların 

birleĢerek saraya cephe alıĢlarına da tanıklık edecektir. Öyleki IV. Mehmed (1648–

1687), II. Mustafa (1695–1703) ve III. Ahmed (1703–1730) bu toplu ayaklanmalar 

neticesinde tahtan indirilirken II. Osman (1618 -1807) ve IV. Mustafa da (1807–1808) 

yaĢanan olayların çığırından çıkması sonucu yaĢamlarını yitireceklerdir. Atmeydanı‟nın 

bahsi geçtiği Ģekilde bir toplanma meydanı olması, hiç kuĢku yok ki 1648 yılında 

içoğlanlarıyla saray arasında yaĢanan bir olaya dayanmaktadır. Galata Saray Ocağı ve 

Ġbrahim PaĢa Saray Ocağı‟nda eğitimlerini tamamlayan içoğlanlarının, sıraları geldiği 
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halde saraya geçiĢleri ertelenmekte, “çıkma” adı verilen terfileri bir türlü 

gerçekleĢmemektedir. Memnuniyetsizliklerini bildirmek üzere Atmeydanı‟nda 

toplanmaya karar veren içoğlanlarına sipahiocağı da destek verir. BaĢlangıçta sadece 

seslerini duyurmak niyetinde olan bu genç grup kısa sürede silahlı sipahilerin kontrolü 

altına girer. Veziri azamın elçi gönderdiği içoğlanlarına ocaklarına dönmelerini tavsiye 

etmelerine rağmen kalabalık geceye kadar Atmeydanı‟nda kalır. Ertesi gün yine 

Atmeydanı‟na gelen kalabalık bu defa Sultan Ġbrahim‟i öldürenleri görmek istedikleri 

için toplandıklarını söyler. Solakzade‟nin de dile getirdiği üzere bu, tamamen çatıĢma 

çıkarmak için ortaya atılan bir istektir. Sonraki güne gelindiğinde veziri azamın emriyle 

yeniçeriler meydana gelirler. Ancak sipahilerin hepsi meydanı terk etmiĢler, ortada 

yalnız toy içoğlanları kalmıĢtır. Saray kethüdasının onayıyla, elebaĢlarını aramaya 

baĢlayan yeniçeriler, buldukları “isyancı” sipahileri yakalayıp öldürürler. Bu olay 

sipahiler ile yeniçeriler arasında yaĢanmıĢ ilk ciddi çatıĢmadır. “Ġsyancı” sipahilerin 

öldürüldüğü haberi geldikçe, Atmeydanı‟nı henüz terk etmemiĢ içoğlanları Sultan 

Ahmet Camii‟ne sığınırlar. Gece boyunca sipahilerin destekçileri camide toplanır. 

Ertesi gün camiden çıkan kalabalık, yeniçerilerle vuruĢur. Bu olayda yeniçerilerin 

sipahilere karĢı sağladığı üstünlük, daha sonra halk arasında “Yeniçeri ocağı ağalarının 

bıyığını balta kesmez” deyiminin halk arasında yerleĢmesine neden olacaktır. 

Solakzade, ”Kimi aldı kemanın destine kim tığ-ı bürran/ Biri birine katdı ikisin iğva-ı 

Ģeytani” diyerek yaĢananları özetler (Çabuk, 1989). 

 

Atmeydanı, bu tür vuruĢmaların ardından, Ģenliklerin de etkisini yitirmesiyle 

giderek gitmeye çekinilen bir yere dönüĢür. Saraydakilere gözdağı verilmesi amacıyla 

saray erkânından birinin cesedinin Atmeydanı‟na bırakılması gibi olaylar bu tarihlerde 

çok tekrarlanır. Bu, bir açıdan Ģenliklerle sarayın otoritesini meĢrulaĢtırdığı bir 

meydanın Ģimdi saraya karĢı olan güçlerin varlıklarını ispata giriĢtikleri bir mekâna 

dönmesi demektir. Evliya Çelebi, Solakzade, Naima ve Selaniki, bazen bizzat tanık 

oldukları, bazen de önceden aktarılanlardan derledikleri tarihlerinde bu tür olaylardan 

sıkça bahsetmiĢleridir. 
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5.5.3. Cezalandırma ve Ġdamlar 

 

“Eski vezir-i azam Hezarpare Ahmet paĢa‟nın idamı:  (…) Çok ĢiĢman olan 

Ahmet PaĢa‟nın elbisesi soyulduktan sonra cesedi Atmeydanı‟ndaki çınar ağacının 

altına çırılçıplak bırakılmıĢtır. O devrin telakkisince „ġahm-i âdemi veca-i mefasıla 

deva‟ sayıldığı için, gelip geçenler Ahmet paĢa‟nın cesedinden birer parça kesip almıĢ, 

nihayet ortada kemiklerinden baĢka bir Ģey kalmamıĢ ve iĢte bundan dolayı hezarpare 

lakabıyla Ģöhret bulmuĢtur.” Osmanlı Tarihi Kronolojisi (UzunçarĢılı, 1947-1956). 

 

“Recep PaĢa‟nın vezareti ve defterdar Mustafa PaĢa‟yı Atmeydanı‟nda 

sinirinden çınara astılar ve Hafız Ahmed PaĢa‟yı Murad han huzurunda hençer-i sertis 

üĢürüp pare pare itdiler. Sene 1041 (1632) ve yeniçeri ağası Hasan Halifeyi katl ittiler 

ve Mustafa Çelebi musahib-i Ģehriyarı iken At Meydanı‟ndaki Recep PaĢa sarayı‟nda 

katl katlidüp cesedin aĢağı At meydanı‟na attılar. “ (Gökyay, 1996). 

 

“Mevlevi derviĢi Muhammed PaĢa bulup ma‟nuken katl idüp lâĢesini bir sekban 

Atmeydanı‟na bıragup na‟Ģını der-akeb kul pare pare itdiler. (…) ve hünkar Musahibi 

Hoca Cinci nam (…)Atmeydanı‟nda cümlü ulema ve sulehaların izniyle pare pare 

eyleyüp leĢlerin Ahmed PaĢa laĢesi yanına bırakdılar.” (Gökyay, 1996). 

 

“Sipahiler:  Çün padiĢah fetva ile amel etmeyip Hasan PaĢa‟yı himaye eyledi, 

biz saraya varır kendimiz katlederiz‟ deyip, çıkıp Atmeydanı‟na varıp bu bapta 

müĢavere eylediler. Hasan PaĢa, bu kaziyeden haberdar olunca, sarayın kapısını 

kapayıp, zevcesi sultan (AiĢe Sultan) mekânına yakın bir odaya girdi. Zira henüz zifaf 

vaki olmamıĢtı. Sipahi zorbaları alay ile saray kapısına gelip, kapanmıĢ bulduklarında, 

Hasan PaĢa‟nın tedarikinin muhkem idigün bilip: „demir kapıyı kırmak fazla çalıĢmak 

ister, akĢam da yakındır. Vakit dar olmakla yarına bırakalım‟ derler.  (…) Zorbalar 

(sipahiler) seher vakti arslanhane önünde toplanıp saf bağlayıp dururlardı. (…) yemiĢçi 

Hasan PaĢa yakalandığı vakit AiĢe Sultan Sarayı‟nda bulunuyordu. Oradan tavaĢılar 

vasıtasiyle alınarak III. Mehmed‟in huzurunda katledilmiĢtir. (Naima, 1968). 
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“… Yeniçeri ve sipahiler de Atmeydanı‟na gelmiĢlerdi. KarĢılaĢtıkları yerde, 

konuĢmaya baĢladıklarında, Kara Abdullah‟ın kiĢiliğini bilenler, onun garazkârlığını 

bahane bulup, „yalanlarıyla gayretimize mani olmak istemektedir‟ diyerek yer yer 

kılıçlarını kınlarından sıyırdılar… Yüz parçaya bölünmüĢ olan cesedini de mehter hane 

önünde bulunan parmaklıklara astılar… Ġstekleri olan 16 kiĢi, korkularından firar edip 

gizlenmiĢlerdi… 

 

Katledilenleri, Atmeydanı‟nda bulunan Çınar ağacına astılar… Halıcızade 

Mehmed PaĢa da Yedikula‟de katlolundu ve cesedi Atmeydanı‟na bırakıldı. BeĢ gün 

aralıksız cemiyetler oldu. ÇarĢı ve Pazarlar açılmadı.” (Çabuk, 1989). 

 

“Melainün cifeleri birkaç gün Atmeydanı‟nda tu‟me-i kilab olmuĢ iken rayiah-ı 

muradlarından Müslüman müteezi oluyorlar deyü kaldırmağa izn oldukda Mehter hane-

i Amire‟den * hidmet akçası hakkın iden Sipah taifesi odun getürüp laĢi murdarların 

dahi ihrak-bi-n-nar eylediler.” (Baer, 1965). 

 

 

5.6. ġenlikler Çayırlara Sultanlar Boğazlara TaĢınırken 

 

On sekizinci yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise o tarihe kadar imparatorluğun 

yeğane tören alanı konumunda olan Atmeydanı, tüm o kanlı olaylar sonrasında 

kaybetmediği ağırlığını, merkezin değiĢmesi sonunda kaybedecektir. Ne Saray erkânı 

Edirne‟ye taĢındığında, ne de onca olay sonrasında kana bulandığında konumundan 

hiçbir Ģey kaybetmeyen Atmeydanı, Topkapı Sarayı‟ndan çıkan sultanların önce 

Sadabat Kasrı‟na, ardından Beylerbeyi ve Dolmabahçe saraylarına geçiĢiyle önemini 

yitirecektir (UzunçarĢılı, 1975-1983). 

 

Bir dönem Bizans Hipodrom‟undaki araba yarıĢları misali oldukça heyecanla 

takip edilen cirit oyunları dahi bu mekânda yapılmaz olacaktır. Oysa Naima‟nın dile 

getirdiği üzere, Atmeydanı‟nda Cuma günleri Sadrazam‟ın adamları ve Abazalılar cirit 

oynarlar, Sultan VI. Murad da, Ġbrahim PaĢa Sarayı‟na gelip oyunları izlerdi. Saray 

içinde “Bamyacılar” ve “Lahanacılar” olarak ikiye ayrılan bu cirit takımları aynı 
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zamanda yeĢil ve kırmızı renklerle temsil edilir, harem ağaları olan karaağalar 

Lahanacıları desteklerken, akağalar da Bamyacıları tutarlardı. Hipodrom yarıĢları gibi 

heyecanlı olan bu oyunlar o kadar çekiĢmeli olurdu ki, yine Bizans imparatorlarının 

yaptıkları gibi, sultanlar da taraf olur ve takımlarını açıklarlardı. Mesela, II. Mahmud 

Bamyacıları, III. Selim de lahanacıları tutarlardı (Metin, 1994). 

 

Cirit dıĢında cündi oyunları da yapılırdı. Cündilik bir nevi at üzerinde 

akrobasiydi. Robert mantran‟ın aktardığı üzere, o dönemlerde cirit ve cündi 

gösterilerien sevilen oyunlardı. Oyuncular ekseri Türk, Acem ve Arap‟tı. Ġçlerinde en 

ünlüsü ise Üsküdarlı Mehmed Çelebi‟ydi. 

 

Bu oyunlar sırasında ve sonrasında meydanın güvenliğini sağlamak üzere 

görevlendirilen cebecibaĢıların varlığı ise ancak 17. yüzyılın ikinci yarısına kadar etkili 

olur. Güvenli bir ortam olmaktan çıkan Atmeydanı, IV. Memmed‟in kız kardeĢinin 

düğününün 1655‟te Üsküdar‟da yapılmasıyla saray tarafından da terk edilir. 

 

Atmeydanı‟nın popülerliğini kaybemekten evvelki görünümü ise Osmanlı tarihi 

yazarlarından ziyade Ģehri görmeye gelen elçi ve kronik yazarlarının notlarından 

öğrenilmektedir. Ġtalyan Gezgin Cornelio Magni, 1672 yılındaki gözlemlerine 

dayanarak Atmeydanı‟ndaki Theodosius Anıtı‟nın (DikilitaĢ) toprak kaplı olduğunu 

söyler (Arslan, 1992). 

 

Bir yüzyıl sonra Ģehre gelen Fransız yazar Otter ise (1734 -1736) Burmalı Sütun 

yılanlarının üçünün de baĢlarının kopuk olduğundan bahseder. Bu durumu doğrulayan 

Nusretname‟de, 21 Ekim 1700 tarihinde akĢam namazından sonra camiden çıkanların 

ĢaĢkın bakıĢları içinde üç baĢın da gizemli Ģekilde yere düĢtüğü yazılıdır. 

 

Cornelius C. Carbognano ise Atmeydanı‟nın tümden toprak kaplı olduğunu ve 

zemininin bu nedenle yükselerek anıtların temellerini örttüğünü yazmıĢ ve çizmiĢtir. 

Atmeydanı etrafında ev ve dükkânlar inĢa edilirken, hafriyatlarından çıkan topraklar 

alıĢılageldiği üzere Atmeydanı‟na döküldüğünden, meydanın yüzeyi engebeli hale 

gelmiĢ ve anıtlar da toprağa gömülmüĢtür  (Carbognano, 1993) . 
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Marchebeus, Allom ve Jean Baptiste Hilair‟in çizimlerinde ise Atmeydanı‟nın 

sade fiziksel durumunu değil, günlük yaĢam içinde cevapladığı ihtiyaçları da görmek 

mümkündür. Meydanda arkada cirit oynayanlar, ön tarafta hareketli bir Pazar atmosferi 

içinde çadırları ve mallarıyla seyyar tüccarlar, çubuk içenler, cami tarafında mendil 

oyunu oynayanlar, sohbet edenler, yeniçeriler, çamaĢır yıkayan kadınlar, çocuklar, 

köpekler, kısaca her figürü ile tamamlanmıĢ bir günlük hayat sahnesi görürüz. Bu 

haliyle Atmeydanı adeta bir kamp yeri görünümündedir (Arslan, 1992). 

 

Benzer bir görüntüye Choiseul de Gouffier‟in gravüründe de rastlıyoruz. Bu kez 

daha tenha bir ortamda, yine yemek yapanlar, denkleriyle oturanlar, çubuk içenler, her 

biri sanki Açıkhava kahvesindeymiĢler gibi rahat duruĢlu insanlar. Bu sahne üzerinde 

biraz yoğunlaĢıldığında bu insanların bir Pazar ortamından çok, orada yaĢamakta 

oldukları hissine kapılmak mümkündür. Belki de bu resmedilen kiĢiler orada 

yaĢamaktadırlar; zira 1722 ve 1756 depremlerinden sonra, tıpkı yakın bir zamanda 

tanık olduğumuz üzere halkın bir süre sokaklarda kaldığı bilinmektedir. 

 

Melling‟in 18. yüzyıla tarihlenen gravürleri de etkileyici ve bilgi vericidir. 

Atmeydanı‟nda Ġbrahim PaĢa Sarayı‟nın olduğu kanadın gösterildiği gravürde vezir 

sarayı olması muhtemel evlerin giriĢ kısmında, topraktaki yükselti farkı dikkati 

çekerken, satıcılar ve yoldan geçenler bu kez daha hareketli olarak resmedilmiĢlerdir. 

Melling‟in diğer gravüründe ise meydanın sol kanadına bakılmaktadır. Burada da, diğer 

tarafta görülen hareketli kalabalık tüm alanı kaplamıĢtır. Öte yandan, bu iki ayrı 

parçanın aslında aynı gravürün ikiye bölünmüĢ hali olduğunu düĢünmek yanlıĢ 

olmayacaktır. 

 

1829 tarihli bir baĢka gravürün çizeri Rus gezgin Sergey Nikolaeviç Glinka ise, 

meydanın ortasındaki anıtları yakın plana almıĢtır. KöĢede görülen atlı, belki de bir at 

satıcısıdır. Sol köĢede ise yine elinde cirit tutan bir baĢka atlı görülmektedir. Bütün bu 

gravürler bize 18. yüzyılda Atmeydanı‟nın daha çok halktan kimselerin yerleĢtiği 

yoğun bir ikamet mekânı halini aldığını söylemektedir. 
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Lady Mary Montagnu‟nun sadece fiziksel görünümüne bakıp, burada 

sergilenmiĢ hiçbir etkinliğe tanık olmaksızın kendi ülkesindeki pek çok meydandan 

daha etkili olduğunu düĢündüğü Atmeydanı, 18. yüzyıl sonu itibariyle bir baĢkalaĢım 

sürecine girecektir. Bu tarih aynı zamanda Okmeydanı ve Eyüp çayırlarının da rağbet 

görmeye baĢladığı tarihtir (Tarih Vakfı , 1999). 

 

Özellikle III. Ahmed‟in giriĢimiyle değiĢen eğlence mekânları Haliç etrafında 

kümelenmeyi doğurur. Yirmisekiz Mehmed Çelebi‟nin Fransa gezisi sonrasında 

anlattıkları da saray eğlencelerinin bahçelere kaymasına katkı sağlamıĢtır. Sadabat 

Kasrı ve Çırağan Sarayı iĢte bu yeni anlayıĢın ürünleridir. Tarihimizde lale devri diye 

bilinen bu değiĢim dönemi, sanıldığı gibi yalnızca Hazinenin pul kalmayacak Ģekilde 

boĢaltıldığı bir devir değildir; bir yanıyla, büyük yeniliklerin fikren hazırlıkları 

yapılırken, uygulamalarının da beraberinde görüldüğü bir dönemdir. ġehir mimari 

olarak önemli değiĢimlere sahne olur. Yeni, açılan yollarla yeni güzergâhlar oluĢur. 

Yapıların bu yollarla iliĢkisinin kurulup bahçelerin geliĢmesi, Boğaz ve çevresinin fark 

edilip cami, saray gibi pek çok yapının bu hat boyunca yapımına baĢlanması bu 

dönemde gerçekleĢmiĢ, yani günümüz Ġstanbul‟unun mimari mirasının önemli bir 

bölümü o zamanlarda yaratılmıĢtır (Sakaoğlu, 1994). 

 

Bu tarihte geliĢen bir baĢka alıĢkanlık da “sayfiye” alıĢkanlığıdır. Bu, evlerin 

kıĢlık ve yazlık olarak ayrılmaları anlamına gelmekle birlikte, Ģenliklerin de takvime-

mevsime göre sayfiyelik olarak baĢka bir Ģekle bürünmesi demektir. Deniz üzerinde 

çeĢitli mekanik aksamlı nesnelerin yüzdürülmesi, gemiler üzerinde cambazlık 

yapılması, fiĢek atılması vb. gösteriler bu yeni alıĢkanlığın parçalarıdır (Calbognano, 

1993). 

 

5.7. Bir Dönem Kapanıyor: ġehre Nazım Planı, At Meydanı’nda Ġlk Kazı  

Tüm bu değiĢimler sarayın Atmeydanı‟ndan elini çekmesi demektir; fakat 

Asakir‟-i Mansure-i Muhammediye adlı yeni ordunun kurulmasıyla -o tarihlerde 

topluca talim yapacak kıĢlalar henüz inĢa edilmediğinden- Atmeydanı bir kurtarıcı 

mekân olur ve artık eğlenceler için değil, yeni kurulan düzenli ordunun talim yapacağı 

bir alan olarak değer kazanır. Alanı bu talimler nedeniyle sürekli olarak ziyaret ede 
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yabancılar Atmeydanı‟ndaki anıtları adeta yeniden keĢfederler. Öyleki en sonunda Sir 

Charles Newton 1855‟te Burmalı Sütunun temelini kazmaya baĢlar. Ertesi yıl aynı iĢi 

DikilitaĢ‟ın temelini açığa çıkarmak için yapar. 1895‟e gelindiğinde ise anıtların etrafı 

demir parmaklıklarla çevrilmiĢ, temellerde yer alan kabartmalar gün ıĢığına çıkmıĢ ve 

bu sırada da mevcut zeminden 3-4 metre aĢağıya inilmiĢtir. Bu yeni düzenlemeyle 

Atmeydanı bir açık hava müzesi görünümü kazanmıĢtır (Yücel, 1996). 

Açık hava müzeleri anlayıĢının hızla yayıldığı 19. yüzyılın sonlarına doğru 

aralarında Atmeydanı‟nın da bulunduğu Beyazıt Meydanı, Eminönü Meydanı, Galata 

Köprüsü gibi mekânlar oluĢturulmuĢtur. Joseph Antoine Bouvard‟ın çizimiyle yeniden 

düzenlenmesi gündeme gelen Atmeydanı, 1864‟de Sergi-i Umumiye‟ye ev sahipliği 

yapar. Böylece ilgi yeniden Atmeydanı‟na çevrilmiĢ olur. Bu tarihler Ġstanbul‟da yeni 

imar planlarının gündemde olduğu tarihlerdir. Atmeydanı kapladığı alan itibariyle bu 

imar planında epeyce önemli bir role sahipti. Bouvard‟ın bir kısmı gerçekleĢen bir 

kısmı ise gerçekleĢmeyen önerileri ise Zeynep çelik‟in ifadesiyle Paris‟te Concorde 

meydanına ait düzenlemeleri hatırlatmaktadır. Bouvard ısrarla, Sultan Ahmed 

Külliyesine ait DarüĢĢifa ile Ġbrahim PaĢa Sarayı‟nın yıkılmasını istemiĢ, meydanın 

Hipodrom dönemindeki zemin seviyesine inilmesi gereğini vurgulamıĢ ve meydana 

giriĢin alıĢılagelmiĢ olarak kuzey istikametinden değil güney yolundan olmasını 

tasarlamıĢtır. Böyle bir proje, görülmeden de anlaĢılacağı üzere uygulaması zor ve 

aykırı bir projedir. Bugün Atmeydanı‟na baktığımızda alanın güney ucundaki binalarla 

çok belirgin bir hat çizildiğini görürüz. Bu hat, Bouvard‟ın yıkılmasını önerdiği 

DarüĢĢifa‟nın yerine Sanayi Mektebi‟nin (Bugün Marmara Üniversitesi rektörlük binası 

olarak kullanılmaktadır) inĢa edilmesiyle (1866) oluĢmuĢtur. Bu anıtsal yapının 

gerisinde Sultanahmet Ticaret Lisesi bulunmaktadır. Bu yapı tam da Hipodrom‟un 

güçlü tonozlarla ayakta duran sphendone kısmı üzerinde yükselmektedir (Arel, 1975). 
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ALTINCI BÖLÜM 

 

6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Hipodromun en eski Ģekilleri eski Yunanistan‟a dayanır. Ġlk zamanlarda 

hipodromların kalıcı bir yapı olması gerekmiyordu. Düz bir arazi bu iĢlevi görebilirdi. 

Uzunluk ve geniĢlikleri açısından farklılık göstermelerine rağmen antik Helen 

mimarlığında at ve araba yarıĢlarının gerçekleĢtirildiği. U biçimli planıyla stadyuma 

benzeyen bir yapı olarak tanımlanabilir. 

 

Roma Ġmparatoru Septimius Severus (193-211) kentin yeniden yapımı sırasında 

pek çok yapının yanı sıra Hippodrom'u da inĢa ettirir ve Roma döneminde de at ve 

araba yarıĢları en sevilen oyunlar arasında yer almaktaydır. Araba yarıĢlarına katılan 

arabalar iki (biga), üç (triga) veya dört (quadriga) atlı olur, genel olarak dört araba 

yarıĢırdı. 

 Atlı Araba YarıĢıarı 

 Troy Oyunları 

 Atlı ve Yaya DövüĢler 

 Av Oyunları 

 GüreĢ ve Boks 

Kentin yeniden inĢasıyla bırlikte Hippodrom, Constantinus (324-337) tarafından 

Roma'daki Circus Maxımus modeline göre geniĢletilir ve yapımı bitirilir. 420-440 m 

uzunluğunda ve 117-125 m geniĢliğindeki bu yapı, güneybatısında yer alan bir 

sphendone ile tamamlanır. 

I. Anastasios (491-518) dönemindeki halk ayaklanmalarında Hippodrom'un 

yapılan pek çok kez zarar görmüĢtür (491, 497-498 ve 507) ve o dönemde kuĢkusuz 

ahĢap olan oturma yerleri yanmıĢtır. 507 yılında taĢıyıcı kemerler de çöker 6. yüzyılın 

birinci yarısında spina üzerine porfir anıtlar yerleĢtirilir. 557 yılında olduğu sanılan 

depremin yol açtığı zararlardan sonra sphendone'nin tonozlarındaki delikler onarılır ve 

kemerler yardımcı yapılarla desteklenir. Bu sırada oluĢan kapalı odacıklar sarnıç olarak 

kullanılır ve en büyük su tesislerinden birine bağlanır. 869 yılındaki bir depremde 
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obeliskin ucundaki bronz kozalak düĢer ve kırılır. Bir olasılıkla 9. yüzyılda 

Delphoi'den gelen, daha önceden ise baĢka bir yerde (belki de Ayasofya) duran 

Yılanlı Sütun spina'nın üstüne konur. Komnenos Döneminde araba yarıĢları 

popüler sporlar arasındadır.  

Latin Ġstilası sırasında yangın Hippodrom'u da etkiler ve batı tribünlerinin 

büyük kısmı çöker. Latin egemenliği, geleneksel bir kurum olan Hippodrom'un da 

sonu demek olur. Araba yarıĢlarının yerini turnuvalar alır. Bizans halkının yaĢamını 

böylesine etkileyen ve anıtsal kalıntıları bugüne kadar gelen hipodrom, At Meydanı 

adı altında Osmanlı döneminde de önemini korumuĢtur. 

 

Cirit oyunları 

Halk Bayramları 

Yargılamalar 

Yapılan Düğünler 

Ġsyanlar 

Ayaklanma ve Meydan Okumalar 

            Cezalandırma ve Ġdamlar , burada yapılmıĢtır. 

 

Kentin Türkler tarafından fethedilmesi sırasında Hippodrom'da kısmen duran 

sphendone'nin sütunları ve mermer oturma yerleri, yapılacak yeni yapılar için uzun 

bir süre taĢ ocağı iĢlevi görür. Tek tek yapı taĢları, örneğin porfir kaide, Topkapı 

Sarayı inĢa edilirken kullanılır.  

Sultan Ahmed Camii 1609-1610 yılında yapılırken Atmeydanı çıkan toprakla 

doldurulur. At Meydanı, çevresindeki yapılaĢmalar nedeniyle Hipodrom kaybolmaya 

baĢlar. Kuzey-güney doğrultusunda doğu tarafındaki eski seyirci tribünlerinin yerine 

önce paĢa sarayları, 1555 yılında Haseki Hürrem Hamamı, 17. yy. baĢında Sultanahmet 

Camii; batı tarafına ise 16. yy.'da Ġbrahim PaĢa Sarayı'nın yapılması sonucunda 

Mehterhane, Arslanhane, hapishane, mektep, medrese, imaret vb. diğer yapılaĢmalar da 

meydanı daraltmıĢtır. 1491 tarihli Firuz Ağa Camii At Meydanı'nın kuzeybatı köĢesine 

yapılan ilk Osmanlı eseridir. Alanın bugünkü zemin seviyesi de yapıldığı döneme göre 

yaklaĢık 5 m. daha yukarıdadır. 
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Ancak, 19. yüzyılın ortalarından itibaren Hippodrom'un arkeolojik 

incelemelerine ve koruma çalıĢmalarına baĢlanır. 20. yüzyıla girerken Osmanlı 

Ġmparatorluğu, 50 yıl içinde sürekli olarak Ruslarla çarpıĢmıĢ ve geliĢen bağımsızlık 

hareketleri sonucu Balkanlar‟da epeyce toprak kaybetmiĢti. Yine de ciddi bir ağırlığı 

olan bu yedi asırlık imparatorluğun alacağı tavır ve sergileyeceği politika Avrupa 

devletleri arasında büyük önem taĢıyordu. 1901 yılında Ġstanbul‟u ziyarete gelen 

Alman Ġmparatoru Kaiser II. Wilhelm beraberinde anıtsal bir çeĢme getirmiĢti. 

Ġmparator Müslümanlar için büyük önem taĢıyan bir hayrat yapmaya gelmiĢti sanki. 

ÇeĢmenin taĢıdığı aslı anlam Osmanlı-Alman yakınlaĢmasının bir simgesi 

olmasındaydı. Sultana hediye edilen bu çeĢmenin konulacağı yer de büyük önem 

kazanmıĢtı. Saray çoktan Dolmabahçe‟ye taĢındığı halde, tarihten gelen kimliği ve 

Ģehrin içindeki etkin konumu sonucunda çeĢmeye mekân olarak yine Atmeydanı 

seçilmiĢti. Osmanlı Sarayı da Alman Ġmparatorluğu‟na karĢı yakınlığını hem 

Almanlara hem de tüm dünyaya böylece duyurmuĢ oluyordu (Batur, 1994). 

 

Bir on yıl kadar sonra ġehremini Cemil PaĢa (Topuzlu) belediye kararıyla 

Atmeydanı‟nın adını Sultanahmet Meydanı olarak değiĢtirir. Gerekçesi de meydanın 

önceki dönemlerde yaĢanmıĢ ayaklanmaları hatırlatan bir isimle anılmasının 

istenmeyiĢidir. Aynı yıllarda peĢ peĢe çıkan yangınlar, Ġstanbul‟un ahĢap mahallelerini 

yok ederken, Atmeydanı da bundan nasibini alır; koca Sultanahmet Mahallesi tamamen 

kül olur. Bölgedeki anıtsal yapıların etrafını bir ağ gibi kapatan evlere artık sadece 

yüzyıl baĢında çekilmiĢ fotoğraflar tanıklık etmektedir. 

 

20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaĢanan en büyük olay ise ard arda düzenlenmiĢ 

Sultanahmet mitingleridir. Ġlki 23 mayis 1919 tarihinde Ġzmir‟in iĢgalini protesto 

amacıyla yapılmıĢ olan mitinge o gün binlerce kiĢi katılmıĢ, kürsüye gelen Mehmed 

Emin Efendi (Yurkakul), Halide Edip Hanım (Adıvar) ve Selim Sırrı Efendi (Tarcan) 

gibi kiĢiler de emparyalizme ve iĢgale karĢı bir direniĢin baĢlaması gereğinden 

bahsetmiĢlerdir. Miting, yaĢanan felaketin, halka yansıtılması ve ülke genelinde bir 

direniĢ baĢlatılması amacını taĢımakla beraber, dünyaya yapılmıĢ bir duyurudur da. Bu 

mitingi kısa bir süre sonra 30 Mayıs 1919, 10 Ekim 1919 ce 13 Ocak 1920 mitingleri 

izler. Zamanla Atmeydanı, bu mitinglerin de Sultanahmet mitingleri olarak anılmasının 
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bir sonucu olarak, eski adıyla hatırlanmaz olur, ta ki 1994 yerel yönetim seçimlerinde 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‟nı Refah Partisi adayı kazananadek 

(Cumhuriyet Gazetesi ArĢivi, 1919-2000). 

 

Bu tarihten sonra, Osmanlı kültür mirasını yeniden anımsatmak ve öne 

çıkartmak niyetiyle Sultanahmet Meydanı‟nın giriĢine üzerinde Atmeydanı yazan 

tabelalar konur. Ardından halen devam etmekte olan bir alıĢkanlık geliĢtirilerek, 

meydan her yıl Ramazan ayında panayır alanına döndürülür. Ġftardan sahura kadar 

halka açık bir eğlence ortamı yaratılır. Çadırlar içinde yöresel yemekler, geleneklere 

uygun çay ve kahve ikramları, anıtlar arasında kurulan salıncak, tren gibi eğlence 

araçlarıyla da Osmanlı devri eğlenceleri hatırlatılmak istenir. Yılın geri kalan 

zamanlarında Atmeydanı‟nda görülen büyük hareketlilik ise, bu bölgenin yüzyıllardır 

ayakta duran tarihi yapılarını görmeye gelenlerden kaynaklanmaktadır. Byzantion‟dan 

Ġstanbul‟a uzanan uzun dönemin en etkin yapılarını barındıran Sultanahmet ve civarı, 

kentin birinci derecede turistik bölgesidir. Yerli ve yabancı turistler bir kısmı ayakta 

olan yapıları görmek ve kaybolmuĢ lanlarız izlerini sürmek için buraya geliyorlar.  

Atmeydanı konu edildiği üzere bu açıdan çok zengindir. Bugün 2-3 metre kadar 

yükselmiĢ olan zeminin altında Bizans Hipodromu pistinin olduğunu bilmek, 

Sultanahmed Camii‟ne bakarken bir yandan da cami yapılmadan evvel orada sıralanmıĢ 

vezir saraylarını düĢünmek dahi insanı tarih içinde dolaĢtırmaya yeter. 

Her devirde halkın baĢkenti olan Sultanahmet Meydanı 1990-1995‟lere kadar 

yazarların, gazetelerin, matbaların kısacası bütün basın ve yayın mensuplarının merkezi 

olarak tarihinde olduğu gibi yaĢadığımız dönemde de Sultanahmet Meydanı halkın 

temel sosyal ve kültürel merkezi konumundadır. Gerek Ramazan ayında yapılan iftar 

programlarıyla gerek verilen konserlerle gerek açılan fuarlarla günümüzde de hak ettiği 

sosyal ilgiyi görmektedir. Çağların ilerlemesine karĢın gördüğü bu büyük ilgi onun, 

hükümdarların veya bürokratların eğlence mekânından çok halkın birleĢme, bütünleĢme 

ve aktivite merkezi olmasından kaynaklandığı aĢikârdır.  

 

Felaketlere yıkıma ve yağmaya uğramasına rağmen hala bağrında bir dünya 

tarihi barındırabilen, kültür hazinesi, mimarinin mihengi ve nice yaĢamların kaynağı 

olan Sultanahmet Meydanı ve çoğu kimsenin bilmediği hipodrom, kaderine terk edilmiĢ 
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ve öylece sessiz bi Ģekilde toprağın altında gün yüzüne çıkmayı beklemektedir. Akbıyık 

Caddesinde sponhaenin duvarındaki tek içeri giriĢ kapısı kullanılarak, Hipodromun 

mevcut oturma yerleri ve onları taĢıyan tuğla taĢ ayaklar ve tarihi duvarlar restore 

edilmeli, yorulmuĢ orijinal malzeme güçlendirilerek yapıya fonksiyon getirilmelidir. 

Kanaatimizce Hipodromun tarihi gerçeklerinin modern teknikler kullanılarak 

sergilenebildiği bir “müze” Hipodrom için en uygun fonksiyon olacaktır. Hipodrom 

koruma altına alınmalı ve yaĢatılmalıdır. 
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TERĠMLER SÖZLÜĞÜ 

 

Agora. 

Antik Helen kentlerinde ticari,resmi,adli ve dini fonksiyonları olan açık alan. Pazar yeri 

polis. 

 Eski Yunan kentlerinde, kentlerin yanıbaĢındaki yüksekliklere verilen addır. Yunanca 

akropolis "yukarıda bulunan Ģehir" anlamına gelir. 

 

Altar. 

Üzerinde kurban kesilen ve tanrıya sunu yapılan masaya benzer, yüksekçe 

olan,genellikle taĢtan,yuvarlak veya dörtgen Ģekilde yapılan,kurban kanlarının 

akmasına mahsus bir deliği olan mimari öğe 

 

Amphora. 

Ġki kulplu, dibi çoğunlukla sivri olan veya bir ayakla biten Ģarap,zeytinyağı gibi sıvıları 

ve katı maddeleri korumak ve taĢımak için kullanılan antik kap. 

 

Apollon 

Mitolojide müziğin, sanatların,güneĢin,ateĢin ve Ģiirin tanrısıdır. Ayrıca kehanet yapan, 

bilici tanrıdır.Aynı zamanda kimin ağzına tükürürse onun geleceği göreme yeteneği 

olur(Kassandra). Zeus ve Leto'nun oğlu, Artemis'in ikiz kardeĢidir. 

 

Aphrodite 

Yunan mitolojisinde aĢk ve güzellik tanrıçası. Roma mitolojisindeki ismi Venüs'tür. 

 

Artemis 

Roma'daki adı Diana, Zeus ile Leto‟nun kızı. 

 

Augusteion. 

Erken Bizans döneminde imparator sarayı,hipodrom,bazilika sarnıcı,Milion 

taĢı,Ayasofya gibi belli baĢlı yapılarla çevrili bir saray önü olan ana kent meydanı 

 

Aulos . 

Eski Yunanlıların Phrygialılar ve Lidyalılardan aldıkları ağaç,kemik,bronz ya da 

fildiĢinden yapılan nefesli çalgı. Genellikle çif olarak çalınırdı 

 

Aura. 

Korinthli Pheidolas‟ın kısrağının adı. YarıĢın baĢında sürücüsünü atan fakat, koĢmaya 

devam ederek, bitiĢe varan at. 

 

Bazilika. 

 Erken Hıristiyan ve Ortaçağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan (yan nef), galerili 

veya galerisiz kilise; bazilikal planlı kilise. Bazilikal planda ölçü birimi genellikle 

transept karesidir. Pek çok roman kilisesi bu ilke üzerine kurulmuĢtur. Transept 

karesinin ölçülerine -bazen küçük sapmalarla- koronun, transept kollarının, naos (orta 

nefin), kemer gözlerinin ölçülerinde rastlanır. Bazilikal plan tipi "Gotik Sanat" 

döneminde doruk noktasına ulaĢmıĢtır. Kubbeli bazilika naosun (ana nef) üzeri kubbe 
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ile örtülü bazilika. Ġstanbul'da bulunan, Justinianus devri yapıtı Hagia Eirene (Aya Ġrini) 

kilisesi bir kubbeli bazilikadır. 

 

Capitol Tepesi. 

 Roma Forumu ve Campus Martius arasında kalan ve Roma kentinin ünlü yedi 

tepesinden en yüksek olanı. 

 

 

Carceres. 

Hipodrom ve Circuslarda at ve abraların yarıĢa katılmak üzere bekledikleri yer. 

 

Delphoi. 

Eski Yunanistan‟da olan Ģehirde yer altındaki bir yarıktan çıkan dumanın etkisi ile 

yarığın baĢındaki kahinin(phytia) transa geçip tanrı Apollon‟un ağzından konuĢtuğuna 

ve kehanetlerde bulunduğuna inanılan yer. 

 

 

Diadem. 

Alnın üzerinde baĢa yerleĢtirilen çelenk biçimde taç 

 

Dihippion. 

Constantinapolis‟de bugünkü Sultanahmet Meydanı‟nda yarıĢ arabalarıyla atlara tahsis 

edilmiĢ,hipodromun kuzeydoğu bölümüne verilen ad. 

 

Diptikh. 

Birbirine menteĢelerle tutturulmuĢ iki parçadan ibaret katlanabilen levhalara 

Romalıların verdikleri isim. 

 

Ekhinos. 

Antik mimarlıkta Dor düzeninde sütun baĢlığını oluĢturan elemanlardan biri. Yastık 

biçiminde dıĢbükey kesitli silme görünümündedir ve diğer eleman olan abakusun 

altında yer alır. 

 

Epigram. 

Çok kısa küçük Ģiirlere verilen isim. BaĢlangıçta yalnız mezar taĢları veya adak taĢları 

üzerine kazılan vezinli yazılar olan epigramlar,sonraları edebi bir tür haline 

getirilmiĢtir. 

 

Forum. 

Antik Roma kentlerinde Pazar yeri,aynı zamanda resmi ve dinsel yapıların yer aldığı 

alan. Dini törenler,halka verilen ziyaretler,Ģenlikler ve oyunlar hep burada 

yapılır,panayırlar burada kurulurdu. Toplantı yerleri,tapınak,bazilika,bir ya da iki stoa 

forum yapısının içinde daima yer almıĢtır ve Roma forumları kentin çekirdeğini teĢkil 

etmiĢlerdir. 

 

Fossati,Giuseppe. 

(1812-1891) 1839-1858 yılları arasında Ġstanbul‟da ağabeyi Gaspare Fossati ile birlikte 

çalıĢmıĢ Ġtalyan mimar. 
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Gotlar. 

 Güney Ġskandinavya'nın Gotland bölgesinde oturan bir Cermen kavmi. Gotlar 2. 

yüzyıldan itibaren Scythia, Dacia ve Pannonia'da yaĢamıĢlar 3. ve 4. yüzyıllarda 

Bizans'ı yağma etmiĢler ve Aryanizmi benimsemiĢlerdir. 5. ve 6. yüzyıllarda Vizigotlar 

ve Ostrogotlar Ģeklinde ikiye bölünmüĢler ve Ġberya ve Ġtalya'da Roma 

Ġmparatorluğunu yıkmıĢlardır. 

 

 

Gilles,Pierre. 

(1490-1555) Doğa bilimci,gezgin.16.yy. ortaları Ġstanbul‟u için önemli bilgiler veren 

Gilles,At meydanı‟nın tribünlerinin  son zamana kadar var olduğunu ve Ġbrahim PaĢa 

Sarayı‟nın yapımı sırasında yıkıldığını yazar. Ayrıca Gilles,Ġstanbul‟a ilk 

geldiğinde(1544-1547/48) hipodromun deniz tarafındaki ucunda 17 beyaz mermer 

sütunun Süleymaniye‟de yapılmakta olan imarete taĢınmak üzere yıkılmıĢ ve iki 

basamaklı alçak bir duvar üzerine sıralanmıĢ olduğunu;ikinci geliĢinde1550,bunlardan 

beĢinin kaldığını anlatır 

 

Gyllius,Petrus. 

Bkz. Gilles,Pierre. 

 

Hcros Eponymos. 

 Atina Ģehir devletlerinin ilk büyük hükümdarı.  

 

Homeros. 

Heredotos‟a göre ĠÖ 850 dolaylarında yaĢadığı sanılan destan yazarı. Ġlias ve Odysseia 

adlı iki kahramanlık destanı ile ünlüdür. 

 

Kannelur. 

Antik mimarlıkta sütün gövdesindesindeki yivlere(bir satıh üzerine uzunluğuna 

açılan,yarım daire planlı oyuk yol) verilen isi. 

 

Kserolophos. 

 Bizans döneminde Xerolophos denilen semt, Fatih'in döneminde, Hacı Mahmud'a 

yaptırmıĢ olduğu mescit nedeniyle “Hacı Mahmud” mahallesi adıyla anılmıĢtır. 

 

Livius. 

(ĠÖ yaklaĢık 59-MS 17) Romalı tarihçi 

 

Magistratus. 

Roma yüksek devlet memuru 

 

Malalas,ioannes. 

(491-578) Antiokheialı tarih yazarı. Dünya kronikleri ortaçağ tarih yazımı için 

karakteristik olmuĢtur. 

 

Mamboury, Ernest. 



141 

 

(1878-1953) Ġsviçre asıllı araĢtırmacı. Ġstanbul‟un Bizans dönemi eski eserleri 

hakkındaki yayınları ile tanınmıĢtır. Ġstanbul‟un en etraflı gezi rehberlerini hazırlamıĢ 

bir yazardır. 

 

Megara. 

Yunanistan'ın in Attika bölgesinde bulunan antik bir kenttir. ġehrin karĢısında Salamis 

adası bulunmaktadır. Attika'nın toplam dört bölgesinden biridir. Peloponez SavaĢı'nda 

Sparta'nın müttefikidir. Ayrıca Bizans'un kurucusu Byzas da bu Ģehirde doğmuĢtur. 

 

Mese. 

Ġstanbul‟un bütün tarihi boyunca kaburgasını oluĢturan ana yol ya da orta yok. Türk 

döneminin Divan yolu, Roma ve Bizans döneminde Mese,erken dönemlerde Tauri 

Forumu‟na kadar Regia adlarını taĢımıĢtır. 

 

Nea Roma: Doğu Roma. 

 

Palaistra. 

1. Antik gymnasiumların güreĢ ve beden eğitimi yapılan bir bölümü. 2. Antik Roma 

hamamlarında bedensel eğitim etkinliklerine ayrılmıĢ açık alan. 

 

 

Pausanias. 

(ĠS 2.yy. sonu) AraĢtırmacı yazar. 

 

Plinthos. 

Ġon sütun kaidesinin alt bölümünü oluĢturan stylobat üzerine oturan, kare Ģeklinde, 

bezemesiz taĢ blok. 

 

Polybios. 

(ĠÖ 200-120) Megalopolisli tarihçi. ĠÖ 167‟de Roma‟ya gelmiĢ ve orada önemli Romalı 

politikacılarla tanıĢmıĢtır. Timaios‟un (ĠÖ 4./3.yy.;Tauromenionlu[Sicilya] tarihçi) 

eserinin devamı olarak kaleme aldığı 40 ciltlik dünya tarihi ĠÖ 264-146/144 yılları 

arasındaki dönemi kapsamaktadır. 

 

Praefectus. 

Ġdari baĢkan. 

 

Sella Curulis. 

Roma devlet memurlarının fildiĢinden yapılmıĢ, açılır kapanır makam koltukları. 

 

Sinod: kiliselerin ileri gelen din adamları. kilise yönetimi. 

 

Stoa. 

Gerisindeki duvara paralel bir sütun dizisi bulunan,çatılı,tek ya da iki katlı, 

uzunlamasına geliĢmiĢ bir plan düzeni gösteren antik yapı türü. 

 

Strategion. 

 Üst düzeyde devlet yöneticilerinin oturduğu bir mahalle. 
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Tatianus. 

Doğu eyaletleri genel valisi, Proclus‟un babası. 

 

Terrakotta. 

PiĢmiĢ toprak. Kırmızı çömlekçi çamurdan yapılarak fırında piĢirilmiĢ nesnelerin genel 

adı. 

 

Thrakion. 

 Bizans döneminde Constantinople‟de büyük bir meydan. 

 

Vici. 1; Ģimdi ki belediye veya kaymakamlık tarzı yönetim birimi. 2; Latince „görmek‟. 
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