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İSTANBUL'DA 
BiZANS İMPAıiATÖRLARININ SARAYI: 

BÜYÜK SARAY 

Roma İmparatorluğunun IV. yüzyıld~n ~tibaren 
Hıristiyanlaşıruş devamcısı olan Doğu Roma !Jnpara
torluğu -ki buna modem tarih bilimi Bizans Impara
torluğu adıru yakışıınr-, İlkçağın Byzantion silesini 
başkent olarak benimsedikten sonra burada bir de 
İmparatorluk sarayı kurulmuş~ur. Doğu Roma veya 
artık yaygın adı ile Bizans Imparatorlarının uzun 
süre kullandıkları saray kompleksi, Byzantion yani 
İstanbul'un geniş bir alanını kaplıyor ve yüzyıllar bo
yunca yeni eklemeler ile büyütülmüş olduğundan 
adeta şehir içinde bir şehir teşkil ediyordu. Bugün 
hemen hemen hiç denilecek kadar az izi kalan bu 
.;aray topluluğu hakkındaki bilgileri burada bir özet 
halinde takdim ediyoruz. Bu yazıda tahminlere daya
nan teşhis denemelerine yer verilmeyecek, sadece 
Büyüksaray hakkında bilinenler, bu konuda yapılıruş 
çalışma ile araştırmalar ve görülebilen kalıntılar tanı
tılacaktır. Sondaki bibliyografya bu hususda daha et
raflı bilgi edinmek isteyenlere faydalı olabilir. 

I 

Genel Bilgiler 
l.Adı: 

İstanbul'da Bizans İmparatorlarının XI. yüzyıla 
kadar kullandıkları saray latince olarak Palatium 
magnum yani Büyüksaray olarak adlandırılrnıştı. VI. 
yüzyılın ünlü yazan Prokopios burayı ta Basi/eos oi-

* l.ü. Edb. Fak. Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümü anabilimdalı 
öğretim başkanı 

Prof.Dr. Semavi Eyice * 

kia, İmparaıor evi veya İmparatorun evi şeklinde ta
nıtır. Şehrin topoğrafya ve binalarını anlat~n. ve X. 
yüzyıla doğru yaşadığı tahmin olunan bir kişi tarafın
dan derlendiği anlaşılan Patria Konstantinoupoleos 
başlığı ile bilinen kaynakta ise buraya saray anlamına 
gelen sadece to pa/ation veya büyiiks_aray anlaırunda 
to mega pa/ation denilmektedir. lmparator VII. 
Konstantinos Porphyrogennetos (913-959)'un yazdı
ğı, Ektlıesis tes Basileiou takseos başlıklı, içinde Bi
zans sarayının törenlerinin nasıl yapıld ığının anlatıl
dığı teşrifat kitabında da bu saray Patrio'daki gibi 
adlandırılmakla beraber, yalnız bir yeri.J}de kutsal sa
to Jıieron pa/alion terimi kullanılmıştır. Dördüncü 
Haçlı seferi ile 1203'de İstanbul önüne gelen Geoff
roy de Villehardouin ise, şehrin kuşatılması ile ele 
geçirilmesini anlattığı kitabında altı değişik yazılış ile 
buraya Bokelion adını verir. Son Bizans döneminin 
ünlü yazan Nikephoros Gregoras (1290/91-1359/ 
60)'da bu saray, hippodrom sarayı ( hippodromou pa
/ation) veya eski saray anlaırunda paJaion palation 
adları ile anılıruştır. Bu duruma göre, Istanbul'da Bi
zans imparatorlarının uzun süre kullandıklan saray 
kompleksini Büyüksaray olarak adlandırmak yerinde 
olacaktır sanırız. 

2. Topografik yeri : 

Büyük saray, şimdi Sultanahmet camiinin bulun
duğu yerden Marmara kıyısına kadar hemen hemen 
100 000 m2 lik bir alanı kaplıyordu. Etrafı duvarla 
çevrili bu sahanın içinde çeşitli binalardan meydana 
geldiğinden adeta başlıbaşına bir şehir teşkil ediyor
du. Büyük saray hakkında Bizans kaynaklarında bir 
çok bilgi bulunmakla beraber bugün duran kalıntıla
nn azlığı yüzünden, bütün bu bilgilerden Büyüksa
ray'ın ayrıntılan hakkında kesin neticeler elde edile
memektedir. Büyüksaray kuzey-batı tarafında şimdi
ki Sultanahmet parkinın yerinde olan Hippodrom ile 
Septimius Severus zamanında yapılan Zeuksippos 
hamaınlanna, kuzeydoğ~da Ayasofya'mn önünde 
uzanan Augousteon meydanı ve Ayasofya ile Sena
to'ya komşu bulunuyordu. Doğu ve güney tarafında 
denize kadar dayanan Büyüksaray'ın güney-batı tara
fında Boukoleon sarayı ilc İmparatorlara mahsus is
kele ve Hormisdas mahallesi vardı. Günümüzdeki 
idari düzenlemeye göre, Bizans'ın Büyüksarayı Can
kurtaran ve Sultanahmet mahallelerinin hemen he
men bütününü kaplıyordu. 
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3. Tarihçesi : 

IV. yüzyıldan XI. yüzyıla kadar Bizans İmpara
ıorlannın oıurdu~lan ve X. yüzyıl senianna kadar 
devamlı ilavclerle genişletilen Büyüksarayın ilk bina
lan I. Konstantinos (324-337) tarafından yapılmıştır. 
Büyüksarayın en önemli kısımlan olan Daplıne, Mag- . 
naura ve Klıalke Saraylan bu sırada inşa edilmiştir. 
532'de Nika ihtiHili esnasında yanan bu saraylar I. 
Iustinianos (527-565) tarafından yeniden yaptınl
mıştır. I. Iustinianos prensliği zamanında oturduğu 
Hormisdas sarayını da Büyüksaray'a eklemiştir. II. 
Iustinos (565-578) Klırysotriklinosu tamamlatmış, II. 
Iustinianos (685-695 ve 705-711), ·Lausiakosu, 
Klıryostriklinosu Hippodrom'a bağlayan Triklinosu, 
Theophilos (829-842), K}Jryostriklinosu Daphne sa
rayına bağlayan Sigma ve Trikonkhosdan baŞka, Ka
mi/as, iHousikos, Margarites, Karianos, Mysterion, 
Pykstes, Eros adianndaki kısımlan yaptırtmıştır. I. 
Basileios (867-886), büyük terasın dibinde Nea adı 
ile şöhret bulan Meryem-Theotokos kilisesini, Aetos 
denilen pavyonu ve Büyüksarayın eski yapılan içinde 
de Kainourgion ve Pentakouboukleion'u inşa ettir
miştir. VII. Konstantinos Porpyrogennetos (913-959) 
zamanında birçok kısımlar, onun taht ortağı olan I. 
Romanos Lekapenos (920-~44) yıllannda Khalke, II. 
Nikephoros (963-969) ile Ioannes Tziıniskes (969-
976) zamanlarında da Büyüksarayın birçok kısımlan 
tamir veya zengin surette mozaikler ile süslenmiştir. 

XI. yüzyılın sonlanndan itibaren Büyüksaray öne
mini kaybetmiş ve Kornnenos sülalesi zamanında,, 
Ahırkapı ile Sarayburnu arasındaki alanda uzanan 
Mangana sarayı ile Ayvansaray'ın yukan kısmındaki 
Blakhemai sarayı tercih edilmiştir. Fakat Büyüksara
yın, bir anda tamamen boşaltılmadığını, 1204 de 
Istanbul'u ele geçiren Latin şövalyelerinin, yeni Latin 
İmparatorunu seçmek üzen: burada toplanmalann
dan anlamak mümkündür. Istanbul'u 1261 de geri 
alan VIII. Mikhael. (1261-1282) de, Blakhemai sara
yının tamiri bitineeye kadar Büyüksaray'da oturmuş
tur. Bizans devletinin son birbuçuk yüzyılında 
Büyüksaray artık tamamen bakımsız bırakılmıştır. O 
sıralarda lüzum görüldükçe malzemesinden istifade 
edilen Büyüksaray'ın 1420 yılı sıralannda bir h!irabe 
halinde olduğu bilinmektedir. 1420'ye doğru Istan
bul'a geldiği anlaşılan Cristoforo Buondelmonti, aslı 
günümüze kadar ula~mamakla beraber yirmiden faz
la kopyası olan Ege Denizi adalan hakkındaki kita
bında bir de İstanbul resmi koymuştur. pu resimler
de Ayasofya ile Hippodromun gayet belirli olmasına 
karşılık, Büyüksaray'ın yerinde sadece bir-iki yapı 
gösterilmiştir. Aslının 1450 tarihlerine doğru bilin
meyen bir kişi eliyle yapıldığı tahmin olunan, bugün 
mevcut en eski kopyası Verona'lı Onufrio Panvinio 
(1529-1568) tarafından çıkanlarak gravür olarak 
1699'da yayınlanan Hippodrom ve çevresini Fe
tih'den pek az önceki durumu ile gösteren resim, 
Büyüksaray arazisini hemen hemen boş bir halde 
gösterir. Burada kubbeli biri büyük biri küçük iki 
yapıdan başka sadece mütevazi bir kaç ev bulunmak
tadır. Hippodrom o sıradaki haliyle çok doğru 
biçimde tasvir olunduğuna göre, Büyüksaray arazisi 
hususunda şüpheye yer verilemez. 

Türkler tarafından 1453'de şehir Feth olundu
~ ımda burası büyük bir yıkıntı kısmen de boş arsa 
durumunda idi. Fatih Sultan II. Mehmed tarafından 

2) Verona'lı O.Panvinius'un gravüründe Hippodrom ve Büyüksaray 

söylendiği kaynaklarda geçen Farsça meşhur beytin, 
Büyüksaray'ın bu perişanlığını üade için söylendiğini 
kabul eden bilginler de vardır: 

Kayser'in kasnnda örümcek perdedarlık ediyor. 
Efrasiyab'ın sarayında da baykuş nevbet çalıyor. 

anlamındaki bu beytin Fatih Sultan Mehmed tarafın
dan Ayasofya'nın kubbesine çıktığında Ayasofya'nın 
ve çevresinin durumunu gördükten sonra söylediği 
daha inandıncı olarak kabul edilmekte ise de, Aya
sofya'nın kubbesinden gözler önüne serilen manzara 
içinde Büyüksaray büyük ölçüde yer aldığına göre, 
beyit hem Ayasofya, hem yakın çevresi hem de 
Büyüksaray için geçerli sayılabilir. 

Bizans .döneminde daha XI. yüzyıldanberi ihmal e 
uğrayan Büyüksarayın artık kullanılmayan bazı 
bölümlerinden değerli mimari parçalar, işlenmiş taş
lar sökülerek başka yapılarda kullanılınaya başlan
nuştı. Nitekim Boğaziçi'nin Rumeli yakasında şimdi
ki Amavutköyü'nün· yerindeki Promotu mevkünde 
olan Başmelek Mikhael adına yapılan büyük kilise, 
XII. yüzyılda tamir gerektirecek bir duruma geldiğin
de, Imparator IL Isaakhios Angelos (1185-1195), 
Sarayburnu'ndaki yine harap Mangana sarayı ile 
Büyüksaray'ın işlenmiş mimari parçalannı, değerli 
merrnerierini ve daha birçok değerli şeyleri ve bu 
arada sarayın tunç kapı kanaUannı devşirterek, bun
lan Mikhaclion denilen kilise ile yanındaki manastı
no yeniden yapımında kullanmıştır . . Bizanslı yazar
lardan Phrantzes ile Dukas, Rumelihisan yapılırken 
bu manastırıo taşlarının kullanıldığını yazdığına göre, 
bugün Rumelihisan'nın duvar ve kulelerinde rasla
nan devşirme işlenmiş parçaların belki bazılan 
Büyüksaray'ın kalıntılan olabilir. 

Türk idaresi başladıktan sonra, şehir yeniden 
imar edilirken Büyüksaray'ın yeri bir süre boş olarak 
kalnuştır. Sonra yav~ yavaş başlayan inşaat ve yapı
l~ma sonuda, henüz ayakta olan k alıntılar . çeşitli 
büyük binalar ve evler tarafından örtülerek kaybol
muştur. XVII. yüzyılda, Büyüksarayın arsası üstünde 
bazı ileri gelenlerin özel saraylan (konaklan) inşa 
olunmuş tu. Hatta Torun sokağında, ·eski Aygır depo
sunun sırasındaki eski kapı ve duvar kalıntısının, ar
kasında, denize hakim bir set üzerinde Sokollu Meh
med Paşa'nın saray-konağının bulunduğu ileri 
sürülmektedir. Büyüksaray'ın Hippodrom'a komşu 
ol~n k.enannda ise, XVII. yüzyJ.1 başlannda Sultan I. 
Ahmed, kendi adına büyük bir külliyeyi Mimarbaşı 
·Sedefkar Mehmed Ağa'ya 1609-1617 yılları arasında 
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3) J.Labarte'ın Büyüksaray plan ı 

yaptırtnuştı. Sultanahmed cantii ile, onun güney yanı 
Marmara'ya bakan tarafında kagir iki sıralı dükkan 
gözleri halin'de uzanan Sipahi çarşısı yani arastası, 
Büyüksaray'ın bulunduğu alanın bir parçası üstünde 
yükselntiştir. 

Geçen yüzyılın ilk yansı içinde İsviçreli Mimar 
G. Fossali (1809-1883) Ayasofya camiini tamir 
ederken Sultan Abdülmecid'in isteği ve Encümen-i 
Daniş'in önerisi üzerine Darülfunun (Üniversite) ol
mak üzere 1845'de Büyüksaray arazisinin doğu tara
fı üstünde büyük ve muhteşem bir bina yapımına 
başlanuştır. İnşaı:ı uzun yıllar süren bu bina, 1877'de 
İlk Osmanlı Meclisinin toplandığı Meclis-i Mebusan 
(Parlamento) olmuş, bir süre sonra f\dliye Nezar~ti
ne dönüşmüş, Cumhuriyet devrinde Istanbul Adıiye 
sarayı haline getirilmiş ve böylece kullanılırken 3 
Aralık 1933 gecesi yanarak mahvolmuştur. Yangın
dan pek az sonra da kagir duvarlar yıktırılarak orta
dan kaldınlmıştır. Yine Büyüksaray'ın kalıntılan 
üstünde, eski DarüUunun-Adliye binasının güney ta
rafında, Türk Neo-Klasik mimarinin yatatıcılanndan 
Miniar Kemaleddin Bey (1870-1927) tarafından 
büyük bir cezaevi projesi hazırlanmıştı. Uzun süre 
gerçekleşmeyen bu tasan, çok değişikliğe uğramış bir 
biçimde 192i'den sonra uygulanmıştır. Yakın tarih
lerde Sağmacılar cezaevi yapıldıktan sonra boşaltılan 

bu binanın yıktınlması ve yerinde bir otel inşası 
düşünülmüştü. Türk Neo-klasiği üslubundaki bu bi
naya henüz dokunulmamıştır. 

Türk dönentinde Büyüksaray'ın arazisi üstünde 
bunlar dışında pek önemli büyük binalar yapılma
mıştır. Daha çok şehrin bu yamacı ufak ölçüde müte
vazi evlerin meydana getirdiği mahalleler halinde ge
lişmiştir. Yalnız bu alanın denize yakın ve Marmara 
surlan kenanndaki kesinti üstünden 1870'li yıllarda 
Avrupa'dan gelen demiryolu geçirilmiş, bu da birçok 
eski kalıntılann yok olmasına sebeb olmuş, arkasın
dan, 1911-12'de demiryolu çift h~t haline getirilir
ken, kalıntılann bir kısmı daha tahribe uğramıştır. 
Son yüzyıl içlerinde bu bölgede güzel ahşap evler ve 
konaklar yapılmıştı. 3 Haziran 1912 günü çık~ ve 
dokuz yüze yakın binanın mahvına yol açan Ishak 
Paşa yangını eski Büyüksaray arazisinin hemen he
men bütününü meydana çıkarmıştır. Buradaki yapı
lar genellikle ahşap olduklarından yangın sona erdi
ğinde Bizans dönemine ait kalıntılar açığa çıkmıştır. 
İstanbul'un nazım planını hazırlamayı üstlenen Fran
sız mimar Henri Prost şehir için yaptığı tasarılarda, 
İshak Paşa yangının açtığı bu bölgeyi yapılaşmaya 
tamamen kapatarak, buranın Arkeolojik park olarak 
korunmasını öngörmüştü. Alayköşkü'nden itibaren 
bir tarafı Sur-ı Sultani ile sınırianan bu arkeotojik 
parkın batı sının· Sokollu Mehmed Paşa ve Küçük 
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Ayasofya camileri de içeride kalmak üzere onların 
batısından geçiyordu. Gerektiğinden çok geniş tutu
lan bu Arkeotojik Park tasansı aradan geçen yıllar 
içinde kayboldu ve böylece Prost'un Büyüksaray'ın 
arazisini tamamen boş bıraklp, buradaki toprak al
undaki kalıntıları korumak projesi fazla romantik ve 
gerçekleşemeyecek derecede yaygın oldu~undan 
bütünüyle unutuldu. Halbuki o sıralarda henuz top
rak üstünde görülen ve toprak altında da varlığı bili
nen kalıntıları koruyacak ve bunları değerlendirecek 
biçimde daha sınırlı bir proje yapılmış olsa belki 
daha iyi bir sonuç alınabilirdi. Aynı şey 1955-60 
yıllarında yapı lan sahil yolu için de söylenebilir. 

4. Bilgi veren kaynaklar : 

Büyüksarayı teşkil ede'n çeşitli me.kanlar hakkın
da bilgi veren kaynakların başında Imparato! VII. 
Konstantinos Porphyrogennetos (913-959)'un derle
miş olduğu Törenler kitabı gelmektedir. Esas adı 
Ekthesis tes Basileiou takseos (latince: De ceremoniis 
au/ae byı.antinae) olan bu kitabın günümüze kadar 
gelen clyazma nüshasının bazı eklemeler yapılarak 
daha geç bir dönemde istinsah edildiği bilinmektedir. 
Bizans kültür tarihi bakırnından bu çok önemli yaz
ma, metin ve latince tercüme olarak bir kaç defa 
geçen yüzyıllarda yayınlandıktan sonra A. Vogt tara
fından Fransızcaya çevrilerek çok zengin notlarla 
birlikte 1935'de yayınlanmaya başlanmış fakat ancak 

.JL. ~ ' "''"- C. f\ .,ll;i ,,ıua- tl '!eu."'tl·1~'· .n. .. , ;.( ,,(",,.·,,c. ~ .. J.t C'\l~i.,) 

iki cildi basıldıktan sonra devam edilmemiştir. K. 
Dieterich ise, bu kaynakda anlatılan çeşitli törenleri 
Almancaya çevirerek küçük bir cilt içinde toplamış
tır. 

Aynı · İmparator VII. Konstantinos'un dedesi I. 
Basilcios (867-886) hakklnda kaleme aldığı biyo
grafya da Büyüksaray'ın mimari düzenine dair bilgi 
veren kaynaklardandır. His/oriki diegesis tou Biou 
kai ton praksean Basileiou (latince: Historia de vita 
et rebus gestis Basilii inc/yli imperatoris) başlıklı bu 
kitapda Basileios tarafından yaptınlan eklemeler ve 
yeni binalar hakkında bilgi verilmiştir. Bunlar arasın
da Büyüksaray sınırlan içinde olan Nea adındaki ki
lise önemli bir yer tutar. Bu kaynak bugüne kadar 
modem Batı dillerine çevrilmediğinden faydalanmak 
zor olmakla beraber, A. Vogt'un Imparator I. Basile
ios hakkında 1908'de yayınladığı monografyası bir 
dereceye kadar yardırncı olabilir. C. Manga, eski Bi
zans kaynaklann~a yapılar ile ilgili bölürnlerin bir 
kısmını derleyip Ingilizeeye çevirmek suretiyle mey
dana getirdiği antolojiye I. Basileios'un Nca'yı yap
tırtmasiyle ilgili bölümü de almıştır. 

Bizans kronik yazarlannda, 752-818 yılları ara
sında yaşadığı tahmin olunan Theophanes'in içinde 
284-813 yıllan arasındaki _olayları anlattığı Khrono~
raphia adındaki eserine, Imparator VII. Konstantı
nos'un emri ile Oi meta Theophanen başlığı ile bir 
zeyil yazılmıştır. Th.eophanes zeyli (Theophanes con-
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4b) H.Montucci'nin Büyüksaray planı ve kesiti 

tinuatus) olarak bilinen, 813-961 yıllarını içine alan 
bu tarihte, pek çok bölümler yaptırtmış olan Theap
hilos (829-842) ve Basileios münasebetiyle, Büyük
saray ile ilgili bilgiler b!Jlunmaktadır. 

Yaklaşık oıaraK Y20-973 tarihleri arasında yaşa
yan ve 949-9.50 yıllannda altı ay, 968'de ise dört ay 
olmak üzere Istanbul'da kalan Cremona'lı Liutprand, 
İstanbul'a Alman kralı I. Otto'nun elçisi olarak gel
miş ve hatıralannı Relatio de legatione Contantino
politana başlığı altında bir kitap halinde yazmıştır. 
Burada Bizans saray protokolu Büyüksaray'da cere
yan edişine göre aniatılmakla beraber Bizans'lılar ile 
·bir dereceye kadar alay etmek için bunlar abartıl
maktadır. Büyüksaray'ı görmüş olan iki Arap yazan 
da vardır. IX. yüzyılda, belki 912-913 yıllarına doğ
ru, Harun İbn Yahya, İstanbul'a esir olarak gelmiş ve 
Büyüksaray'ı görmüştür. Günümüze kadar ulaşan ha
tıralannda, bazı ilgi çekici notlara rasl.anır. Bir luris
tlyan Arap olduğu sanılan Harun Ibn Yahya'nın 
!.Stanbul hakkındaki kısa metni A. A. Vasiliev tara
fından 1932'de İngilizce olarak, daha sonralan da 
M. İzeddin . tarafından Fransızcaya çevrilerek 
1947'de yayınlanmıştır. 1334 yılı yazında Istanbul'a 
gelen Tanca'lı İbn Batuta, bir sarayda kabul edildi
ğinden bahsetmekte ise de, o tarihlerde Büyüksaray 
artık kullanılmaz halde bulunduğundan, adını ver
meksizin .kısaca andığı yerin Blakhernai (Vlaherne) 
sarayı olınasr ihtimali daha kuvvetlidir. Ibn Batu-
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ta'nın Ortaçağ dünyası hakkında çok değerli bilgiler 
veren seyahatnamesinin en iyi baskısı, C. Defn!mery 
ve B. R. Sanguinetti tarafından esas metin ve Fran
sızca tercümesiile 1877'de yayınlanandır. 

II 

Sarayın başlıca bölümleri 

Büyüksaray'ın çeşitli kaynaklardan derlenen bilgi
lerle başlıca şu bölümlerden meydana geldiği bilin
mektedir: 

Kha/ke : Adını Büyüksaray'ın ana kapısı olan 
Khal.ke pule (= bakır kapı) den veya, damının yal
dızlı bakır levhalar ile kaplı olmasından dolayı. almış
tı. Büyüksaray ile Augousteon meydanı arasında bir 
nevi bol mahiyetinde olan Khal.ke sarayı önce I. 
Konstantinos tarafından yaptırılnuş, 532 yangının
dan sonra Iustinianos tarafından yeni bir plana göre 
(mimar Aitherios'a ?) tekrar inşa ettirilmiştir. Son
ralan burasını I. Basileios tamir ettimıiştir. Kubbeli 
büyük bir salonu olan Khalke'nin duvarlan renkli 
mermer levhalar ile, kubbe ve kemerleri ise, Iustinia
nos'un sefer ve zaferlerini anlatan mozaikler ile 
süslenmişti. Zemin de renkli mermerler ile kaplı bu
lunuyordu. Bu saray bir müze gibi çeşitli J?.eykel ile 
süslenmişti. Khalke kapısının üstünü bir Isa resmi · 
(ikonası) süslüyordu. Bütün dini resimlerin kaldınl-
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5) A.g. Paspatis'in Büyüksaray planı 

dığı İkonoklasma . dön~minde, bu resim de yerinden 
çıkarılırken bir olay olmuş ve askerleri önlemek iste
yen Theodosia adındaki kadın öldürülmüştü. Bu ilco
nanın bir benzeri olduğu yanındaki yazıdan anlaşdan 
büyük bir mozaik pano, eski Khora manastırı kilisesi 
olan Kariye caniiinde, iç narteksin sağ tarafındaki 
duvarda görülür. Burada bir de ibadet yeri vardı. 
Soter Khristos tes Khalkes şapelfni I. Romanos yap
tırtmış, Ioannes Tz.imiskes büyülterek, mozaikler ile 
süsletmiş ve kendisi için altın işlemeli bir mezar da 
yaptırtarak buraya gömülmüştür. XI-XII. yüzyıllarda 
bazı tarihi olaylara sahne olan şapelin uzun zaman 
durduğu, ancak 1509 zelzelesinde yıkıldığı tahmin 
olunuyordu. Ancak C. Mango 1959'da yayınlanan 
bir inceleme ile bu kilisenin Türk devrinde uzun süı:e 
ayakta durduğunu ortaya koymuş ve bizim tarafımız
dan yapılan bir araştırma bu kilisenin bir bölümünün 
Aslanhane bir bölümünün ise Nakkaşhane olarak 
kullanıldığını açıkhğa kavuşturmuştur. 1964'de ya-

yınlanan bu araştırmarnız, bu eski kilisenin ancak 
XIX. yüzyıl başlannda ortadan kalktığıru, biLsüre 
sonra da yerinde 1933'de yanan Darülfunun (sonra 
Adliye) binasının yapıldığını ispatlamış aynı zaman
da bu kilisenin şimdiye kadar gözden kaçmış bir 
gravürünü de tanıtmıştır. Khalke'nin etrafındaki bi
nalardan bir tanesi de Noumera adı verilen idi. Bura
sı I. Konstantinos zamanında yaptırılrnıştı. Bilinme
yen bir sebebten uzun süre kullarulmamış, İmparator 
Heraklcios (610-641) devrinden itibaren Saray ha
pishanesi haline getirilmiştir. SkJıolai ise, Khalke'den 
bronz kanatlı bir kapıdan geçilerek girilen, Büyüksa
ray muhafızlannın koğuşu idi. Burada bir tören salo
nu (lriklinos)'ndan başka yuvarlak biçimde olduğu 
anlaşılan sekiz sütun lu bir bina ( oktokionios tlıolos) 
vardı. Saray muhafızianna mahsus olduğu anla~ılan 
bu bölümde Oniki Havvari adına sunulmuş Hagioi 
Apostoloi en to Palatio kilisesi de bulunuyordu ki, 
muhafızlar koğuşunun bir köşesinde veya bitişiğinde 
idi. Eksoubita adındaki diğer bir koğuşu, büyük bir 
avize ile süslü Lykhnoi adı verilen kubbeli yuvarlak 
bir salon takip ediyordu. 

Daha ileride sıralanan bazı salonlardan sonra 
Ondokuz sedirli salon (Triklinos ton dekaennea Ak
koubiton) adı verilen Büyüksaray'ın önemli bir 
bölümüne geçiliyordu. I. Konstantinos'a izafe edilen 
bu bina, sarayın en muhteşem kabul salonu idi. Altın 
yaldızh ahşap tavanı, VII. Konstantinos zamanında 
yenilenmişti. Büyük yortular ile yabancı elçiler gel
diklerinde burası büyük ~iyafetlere sahne olurdu. Bu 
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6) F.von Reber'ln Büyüksaray planı 
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salon adını, davetiiierin Ilkçağ usulunce uzanmalan 
için yerleştirilmiş, her biri on iki k~şilik sedir (kli
nc)'lerden almıştı. Tam ortada olan Imparatorun al
tın scdirini, on sekiz sedir iç içe iki halb-lıalinde 
çevinnckte idi. Bu salonun sol tarafında, bazı yartu
larda İmparatorun taç giydiği Naos tou Kyriou Klıris
tos kilisesi bulunuyordu. Hazinesinde birçok kıymetli 
eşya saklanan bu kilisede iki defa müslüman 
elçiler de kab!JI edilmi şti. Büyüksaray'ın bu bölgesin
de sıralanan Imp:ıratorluk meclislerinin toplantı sa
lonl:ın olan Büyük ve küçük Konsistorion'u, hazine 
ve arşiv deposu olan Sakelle adınd:ıki salon ilc için
de büyük bir İsa m~naiği ile süslü yumurta biçiminde 
kubbeli Oaton ve Imparatorun tcvcih mcrasimlcrinc 
t:ıhsis edilen Dclplıaks adlarındaki salonlar takip 
ediyordu. On dokuz sedirli salondan, On.opodion ve
ya Onopous adındaki vestibül ilc altın cl anlamına 
nclen Khryse Klıeir adındaki dchliz gcçilmek suretiy
le bütün Büyüksaray'ın bütün daireleri ilc irıibat ha
linde olan Daplıne'nin adının, Roma'dan getirilen bu 
isimdeki bir supcrisi hcykelindcn, Apolion'un defne 
dalı tacından veya her Ocak ayının ilk günü senato 
üyelerine burada birer defne dalı verilmesinden do
layı aldığı zanncdilir. Daphne sarayının esası I. 
Konstantinos zamanında yapılmıştı . Burası başlıbaşı
na bir kompleks teşkil eden bir binalar topluluğu 
halinde idi. Ana binasını A.ugousteus ve Triklinos tou 
Augousteos adındaki tören salonu teşkil ediyordu. 
Birçok İmparatorJçe burada taç giymişt i r. Sağ taraf
ta, kabul günleri Imparatonın dinlenmesi, tören elbi
se ve işaretlerini kuşanınası için bir odaya sahip 

7) G.Sevre'ün Büyüksaray planı 

(koiton) ya Okıngonon adındaki daire ile X. yüzyıla 
kadar Büyüksaray'ın resmi esas kilisesi olan 428'dc 
İmparatoriçc Pulkhcria'nın yaptırttığı flagios Stcplıa
nos en te Daplıne kilisesi bulunuyordu. Birçok İmpa
ratorun taç giyme ve cvlcnmc törenlerinin yapıldığı 
bu kilisenin hazinesinde mesclıi Matthcus ineiri gibi 
birçok değerli eşya vardı. Sol tarafda ise, kullanılma
yan yalnız içinde eski değerli üç haç muhafaza edilen 
bir vaftizhane binası ilc Meryem adına yapılrruş 
Theotokos en Daplıne ve ffagioi Trias erı te Daplıne 
kiliseleri bulunuyorda. 

l3üyüksaray'ın en önemli dairelerinden biri de rx. 
yüzyılın ikinci çeyreğinde Thcophilos (829-842)'~n 
yaptırttığı Trikonklıos ve çevresindeki binalardı. Uç 
yapraklı bir yonca biçiminde olduğu için bu adı alan 
Trikonkhos'un yarım kubbcleri tamamen altın yaldız 
ile kaplanmıştı. Bu salona açılan üç kapıdan ortada
kinin kanatlan gümüş, yanlardakiler ise bronz kap
l anmıştı. Trikonkhos'un bitişiğindc yarım ay biçimin
de Sigma adında revaklı bir salondan başka yine 
Trikonkhos'a benzeyen Tetrascron denen bir bina, 
esrarlı akustiğindcn dol~yı esrar denen Mysterion, 
batı tarafında muhteşem Pyksites doğuda silahane 
olarak kullanılan Eros, daha ileride Karia merrneri 
ile süslendiği için bu adı alan Karianos ile inci anla
mına gelen, önü teraslı Margarites adlı binalar vardı. 
Ro dos merrnerinden sekiz sii tu na sahip bulunan 
Margaritesin duvarları hayvan resimleri ile süslen
miştir. Margaritetin batısında ise altın yaldızl ı tavanı, 
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yeşil Tcsalya merrnerinden altı sütun tarafından taşı
nan, duvarlan altın zemin üzerine hasat yapan, mey
va toplayan insanlan tasvir eden mozaiklcrlc süslü 
Karni/as adındaki daire vardı. Bunun bitişiğindc 
Theotokos ve Hagios Miklıael adlarında iki küçük 
sapcl ve boçlrumunda VII. Konstantinos'un kitaplığı 
bulunuyordu. Az ilerisinde ise, bodnımu hadımiarn 
tahsis edilmiş mozaik ve mermcrlcr ilc kaplı diğer 
bir salon ilc imparatoriçcnin vestiycri (Bcstiarion) 
olarak kullanıinn Mousikos adlı salon vardı. 

Evvclcc Biiyiiksamy'ın merkezi Dap/me sar:ıyı 
iken, II. lustinos'un Altın triklinos ( Klırysotriklinos) 
yaptırıması ilc, merkez bu bin:ı olmuştur. Klırysot
riklinos birçok koridor ilc Büyüks:ır:ıy'ın muhtelif 
dairelerine bağlanmıştı. Büyük bir kubbc ile örtülü 
olan bu sekiz köşeli salonun duvarlan sekiz kapı ilc 
sekiz ayrı yöne açılıyordu. On alt~ penceresi olan 
kubbcdcn büyiik bir avizc sarkıyor. Imparatorun 'tah
tı ise, rnihrap biçiminde bir çıkınıının içinde bulu
!luyordu. Bu kısmın yarım kubbesi tahıında oturan 
Isa'yı tasvir eden bir mozaikle süslenmi şti. Khrysot
riklinos'un yabancıların hayranlığını çeken eşyası 
arasınd:ı en önemlileri, bizzat Tlıeophilos'un elinden 
çıkan büyük bir dolap (Pentapyrgion) ile altın iki org 
ve bir mekanizma sayesinde üzerinde kuşları uçuşan 
yine altın bir ağaçdı. Khrysotriklinos'dan bir bekle
mc holunc (Tripeton) ve oradan da muhtemelen adı
nı bir güneş saatinden alan Horologion denen avluya 
gcçilirdi, ayrıca taJ:ıt salonun etrafında bir Hagios 
Theodoros şapcli, Imparatoriçenin özel dairesi, ne 
işe yaradığı bilinmeyen Pantlıeon, bazı tören elbise
leri saklanan Plıylaks denen salon ve nihayet saray 
hademelerine mahsus Diaitarikion gibi daire ve bina
lar sıralannuştı. 

Khrysotriklinos, Tripeton vasıtasiyle, IL Iustinia
nos (685-695 ve 705-711)'un yaptırıtığı ve IX. 
yüzyılın ilk yarısında Theophilos'un mozaiklcrle 
süslettiği Lausiakos sarayına bağlanmışıı. Büyük bir 
galeri halinde olan bu binadan mutfağa (mageireion) 
geçmek mümkündü. II. Iusıinianos, 694'de Lausia
kos'un bitişiğine kendi adı ile tanınan Iustinianeios 
triklinos veya kısaca Justinianou denen sarayı yap
tırımış, burası da Theophilos tarafından mozaiklerle 
kaplatılmışıı. 1289 da içinde bir patriğe makam tev
cihi yapılan Iustinianou sarayı bir zaman sonra bir 
yana yatnuş XIV. yüzyıl başlannda sert bir lodos 
fırtınasında yıkılmıştır. Burası bayram ve yortularda 
ziyafet salonu olarak ve büyük kabul törenlerinde 
davetiiierin bekleme yeri olarak kullanılıyordu. Iusti-

Bb) H.Prost'un Büyüksaray planı restitüsyonu 

nianou'dan, Sky/a denen kapı vasııasıyla· Hippodro
ma da geçmek mümkündü. Khrysotriklinos başka bir 
t:ırafından da, I. Basileios'un yaptırllığı Kainourgion 
mlındaki salona komşu idi. Basilika biçiminde olan 
bu salon, hepsi on sekiz tane olan iki sütun dizisi ile 
üç sahına ~yrılnuştı. Yukarı duvarlan kaplayan mo
zaiklerde, Imparator I. Basileios'un, savaşları ve za
ferleri tasvir edilmişti. Buraya bitişik küçük bir oda 
( koitorı) vardı ki, bunun zemini bir tavus mozaiği ile 
süslenmiş, Duvarlannda ise I. Basileios ile ailesinin 
resimleri vardı. Khrysotriklinos'un yakırunda bir ta
kım kiliseler de vardı. Hagios Petros şapelinden baş
ka, birbirine bitişik Hagios Elias ve Theotokos tou 
Plıarou gibi bir takım kiliseler de vardı. I. Basileios 
tarafından yaptınlan Hagios Elias kilisesi yuvarlak, 
küçük bir bina idi. Theotokos kilisesi ise, tahminlere 
göre VIII. yüzyıl ortasında V. Konstantinos (741-
775) tarafından yaptırılmıştı. Bizans tarihinin birçok 
önemli olayiarına sahne olan bu kilisenin hazinesin
de hıristiyanlığın en kudsal eşyasından mürekkep ga
yet zengin bir koleksiyon bulunuyordu. XIII. yüzyıl
dan sonra kaynaklarda bu kilisenin artık adı geçme
diğine bakılırsa o sıı:alardan itibaren yıkıldığına ihti
mal verilebilir. VI. Leon (886-912)'un yaptırttığı Ha
gios Demetrios tou Palatiou kilisesi ise 134l'de du
ruyordu. Theotokos tou Pharou kilisesi'nin yakınında 
ve aynı teras üzerinde, büyük bir işaret ve fener 
kulesi (Pharos) vardı. Bu fener, Toros'lardan itibaren 
bütün Anadolu'nun yüksek yerlerinde sıralanan bir 

Ba) H.Prost'un Büyüksaray planı restitüsyonu 
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9) J.Ebersolt - A.Thiers'in Büyüksaray planı 

işaret kuleleri zincirinin sonuncusu idi. Sırurlarda 
güney-doğudan bir tehlikE: geldiği, bu kulelerin birin
den diğerine aktanlan gündüz duman gece ise ateşle 
haber verilerek Büyüksaray'a ulaştınlıyordu. 

Büyüksaray'ın aynı kısJTUnda L Basileios, 881 yı
lında gayet süslü yeni bir kilise daha yaptırtınıştı. 
949'a kadar gelen ve Leon Grammatikos tarafından 
1013'de yeniden kaleme alınan bir tarihe göre, b~ka 
kiliselerden mozaik taneleri sökülerek burada moza
iklerde kullanılmıştı. İsa, Meryem, Milkael, Cebrail, 
Hagios Elias ve Hagios Nikolaos'a ithaf olunan bu 
kilise, ~ısaca Yeni Kilise (Nea Ekklesia) adı ile tanın
mıştı. Uzeri beş kubbe ile örtülü olan Nea'da birçok 
tarihi olaylar ceryan etmiş ve Hıristiyanlığın kudsal 
eşyasından bir kısmı da burada saklanmıştı. Nca'nın 
yeri bugüne kadar kesinlikle tesbit olunamamıştır. 
Bazı yabancı araştıncılar, bu bölgede raslanan çok 
sayıdaki mahzen ve samıçiardan bazıla~nı bu önemli 
kilisenin alt yapısına · ait olarak görmeiC istemişler ve 
bu hususda bazı hipotezler ortaya atmışlar hatta res
titüsyonlar . denem.işlerdir. Fakat bütün bu görüşler 
sağlam dayanaktan yoksun tahminler olmaktan ileri 
gitmez. Büyüksaray'ın yine L Konstantinos zamanın
da yapıldığı tahmin .edilen önemli diğer bir kısJTU da 
Magnaura veya Manaura sarayı idi. Bunun içinde altı 
basamalda çıkılan bir taht vardı. Yabancı elçiler bu
rada kabul edilirler ve tören esnasında gizli mekaniz
malar sayesinde, taht tavana kadar yükselirken, tah
tın iki yanındaki altın kaplamalı aslan heyketleri 

kükrcrdi. Tavandan gümüş avizeler sarkıyor, sütunia
nn arasında ise kıymetli perdeler bulunuyordu. Mag
naura'nın etrafında, 596'da yapılan yuvarlak teras 
(Hr.liakon stongulon), ağaçl! bir avlu (anadendradi
on), bir zifaf odası, yeni Imparatoriçelcrc mahsus 
hamam (lowron) ve helezonlu bir mcrdivcnlc inilen 
Hagia Klıristina kilisesi gibi çeşitli binalar sıralan
mıştı. Magnaura, Büyüksaray'ın diğer daireleri ile 
Ayasafyaya bir takım dchlizlcr ilc bağlanmıştı. 
Büyüksaray'ın sınırlan içinde, Hagios Paıtlos adma 
önemli bir kiliseden başka, I. Basilcios'un yaptırttığı 
adı karta! aniaiTUna gelen Aetos adında yüksek bir 
bina ve bir Meryem (Tiıeotokos) kilisesi bulunuyor
du. Bunlardan başka Bizans'lıların Asya'dan öğren
dikleri ve Türk'lerin Çevgan adını verdikleri bir çeşit 
polo oyunu için kullanılan Çcvgan'dan Tsoukaneste
rion (Çevgan yeri) isimli bir oyun alanı da vardı. 
Burası I. Basileios tarafından yaptırılmış olup, Nea 
kilisesine iki yol ile bağlanmışıı ve kıyıya yakın bir 
yerde idi. 

Büyüksaray'ın esas dairelerinin dışında daha baş
ka bir takım ek saraylar vardı. Bunlardan en önemli
si, adı XIIT. yüzyılda Latinler tarafından bütün 
Büyüksaray'ı üade için kullanılan Boukoleon sarayı 
idi. Belki de artık o sıralarda bütün Büyüksaray'dan 
içinde oturulabilir durumda ol?n tek yapı burası idi. 
Kıyıda olan bu saray adını, Imparatorlara mahsus 
!imanın rıhtımı üzerinde duran bir bağayı parçalayan 
büyük bir aslan heykelinden almıştı. Hcykel 1532'de 
yerinden oynamış ve denize düşmüştür. Boukoleon 
sarayı bilindiği kadan ile İmparator ll. Theodosios 
(408-450) zamanında yapılmış, 967'dc Nikephoros 
Phokas, avlulu, şadırvanlı ve bir ayaklanma çıktığın
da içine sığınabileceği, erzak deposu ve fırını olan 
tahkim edilmiş bir bina daha eklemiştir. Yukarı Bou
koleon sarayı denilen bu dairede sonraları I. Aleksi
os Komnenos (1081-1118)'de oturmuştu. Bütün ted
birlerine rağmen, Nikephoros bir suikast ile hayatı-

10) 1912·1930 yıllarında E.Mamboury tarafından çizilen kalıntırarın 
tamamının planı (Schneider, Byzans'tan) 
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nın son bulmasını önleyememiştir. 1870'e doğru de
miryolu döşenirken burada surlar üzerinde uzun bir 
saray cephesi görülebiliyordu. Boukoleon sarayının 
kalıntısı olduğu tahmin olunan ve Fener kulesinin 
batısında olan bu cephe bir dizi, içieri sonraları dol
durulmuş kemer halinde idi. Comıe de Choiseul-Go
uffier'nin elçiliği sırasında yanındaki ressarnlara 
17 85-17 86 yıllannda yaptırttığı İstanbul resimleri 
arasında bir görüntüsü olan bu cephenin dikkati 
çeken bir özelliği de orta kesiminde, konsonara otu
ran üç bölümlü bir çıkmanın varlığı idi. Anlaşıldığı 
kadarı ile daha eski yapılardan devşirilen parçalar
dan yapılan bu çıkmanın orta açıklığı üçgen alınlıklı 
iki yanlardakiler kemerli idi. Bu çıkma (veya cum
ba)'nın iki yanında, yine mermer konsollar üzerine 
yerleştirilmiş oturur vaziyette bir çift aslan heykeli 
de yerleştirilmişti. Demiryolu döşenirken bu aslan 
heykclleri de buradan !!lınarak mi.izeye götürülmüş
tür. Bugün her ikisi de Istanbul Arkeoloji Müzesinde 
görülebilir. 

Büyüksaray topluluğu içindeki ayrı pavyonlardan 
bir başkası da Porphyra olup, bu da liman ve denize 
hakim bir yerde kare biçimli bir yapı idi. İç duvarları 
kırmızı porfir levhalarla kaplı olduğu!ldan Porphyra 
denilmişti. Eski bir geleneğe göre Imparatoriçeler 
doğumlarını bu dairede yaparlar ve burada doğan 
genç prensiere "porfir içinde. doğmuş" anlamına ge
len Porphyrogennetos sıfatı verilirdi. Adı arapça 

;o; 

mahrut (~ koni) kelimesinden gelen ıvfoukhroutas ise 
Selçuk türbeleri gibi sivri çatılı çadır biçiminde ta
mamen altın yaldızlı stalaktitlerle süslü bir saraydı. 
İhtişamı adeta göz kamaştıran bu saray. Pers evi 
(Persikos domos) olarak şöhret bulmu.ştu. Islfuniyete 
girmiş olan Ti.irkler, Bizans'a daima Iran üzeri?den 
geldiklerinden, Bizans'lılar Türkleri Pers yani Iranlı 
olarak görüyorlardı. Moukhroutas sarayının da 
İslami Türk tesirleri ile yapılmış stalaktitli Türk üslu
bunda bir bina olduğu anlaşılmaktadır. Nihayet 
Büyüksaray'ın güney-batı köşesi dışında başlıbaşına 
bir yapı Hormisdas sarayı bulunuyordu. Bu saray 
adını, Sasani kralı I. Sapar'un Bizans'a sığınan ve 
burada bir süre yaşayan kardeşi Hormisdas'dan· al
mıştı. Kıyıda olan bu sarayda sonralan VI. yüzyılda 
Iustinianos oturmuş ve İmparator olduktan sonra, bu 
binayı Büyüksaray'ın sırurları içine aldırmıştır. Daha 
eski adı bilinmeyen fak~t içinde sasani prensi Hor
misdas yaşadığı için onun adı ile tanınan, VI. yüzyıl
dan sonra da Iustinianos evi olarak şöhret bulan bu 
yapı, bugün Marmara surlan üzerinde cephesi 
görülen yapı olarak teşhis edilmektedir. Aynı cephe
nin Boukoleon sarayına ait olduğu da iddia edildiği
ne göre, ortaya çözümlenmesi gereken bir mesele 
çıkmaktadır. Ebersolt-Thiers'in plfırunda Boukoleon 
sarayı, Küçük Ayasofya camiine yakın olarak göste
rilmiştir. Halbuki sonraki araştırmalarda Boukoleon 
sarayı, birçoklannın Iustinianos evi olarak kabul edi
len yere yakıştınlmıştır. Hippodrom ile Büyüksa-
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ray'ın ana kitlesi arasında, şimdiki Sultanahmet camii 
avlu ~ephesi yerinde de Katlıisma sarayı bulunuyor
du. ünceleri bu pavyonun Hippodromun düz dar 
tarafında, şimdiki otobüs durağına yakın bir yerde 
olması düşünülmüşse de sonra bu görüşün yanlış ol
duğ? anlaşılarak, J:Iippodromun güney yan cephesi 
tcklıf olunmuştur. Imparatorun Hippodrom'daki lo
casını teşkil eden Kathisma'nın içinde, ufak bir kabul 
ve isıirahat salonu da vardı . Bizans tarihi ve arkcolo
jisi ile uğraşaniann üzerinde durduklan bir yer de 
Kapalı Hippodrom denilen ve Büyüksaray'ın ilk ku
ruluşunda yapılan bir özel oyun alanıdır. Bunun esas 
Hippodromun dışında ve büyük ihtimal ile yanında 
olduğu, uzun süre, belki sarayın sınırları dışında kal
dığı, Ancak III. Mikhaci (842-867) devrinde saraya · 
bağlanarak, tamamı veya bir kısmının, Daphne'den 
lustinianos'a gitrneğe yarayan bir geçit haline geldiği 
ileri sürülmüştür. Tahmin edildiğinc göre aslında 
üstü açık bir oyun alanı olan bu saray hippodromu, 
geçit olduktan sonra üstü kapatılmıştı. 

III 

Büyüksaray hakkında çalışmalar 

Büyüksaray'a dair çalışmalann bir k ısmı kaynak
lann yardımıyle bir reslitüsyon denemesi mahiyetin
de olmuş, bir kısmı ise sondaj ve kazılara dayanarak 
bazı kalıntılann bulunmasını esas almıştır. Bugün 
Büyüksaray'dan toprak üstünde görülebilenler ise 
son derece azdır. 

. 
LE. ~RAND PALAlS 

-
11b) A.Vogt'un Büyüksaray planı ve restitüsyonu 

1. Büyüksaray hakkındaki yayınlar: 

İstanbul'daki Büyüksaray'a dair ilk yayınlar Fran
sa'da Paris'de 186l'dc yapılmıştır. Didron'un bir 
dergide çıkan uzunca bir makalesinden sonra bu. ko
nuda ilk etranı kitap J. Labartc tarafından yazılarak 
bastırı l rruşt ı r. Labartc'ın kaynağı, esası X. yüzyıla ait 
olarak bilinen Törenler Kitabı olmuştur. Buradan 
derlediği bilgilerin yardımıyle bu yazar İstanbul'un 
Büyüksaray'ını, zannırruza göre buraya hiç gelmeksi
zin çeşitli bölümleri ilc anlattığı gibi, ayrıca yazdıkla
rını kitabın sonuna ekiediği plfınlarla da açıklamıştır. 
Bir süre sonra Labartc'ın kitabını ctraflı surette ince
leyen ve esas meslcğin in dilcilik ve matematikçilik 
olduğu anlaşılan H. Montucci adında biri, Büyüksa
ray'ın topoğrafyasını yeniden ele alamk seviye fark
ları ilc sarayın kesitini tahmine çalışnuştır. Bu husus
~a yazdığı araştırma 1877'dc basılmı ştır. Bu arada 
fstanbul'un Rum halkından bir amatör arkeolog olan 
A. G. Paspatis, Büyüksaray ilc uğraşıyor ve bu hu
susda bir makale yayınindıktan sonra 1SS5'dc Ati
na'da bir de kitnp bastınyordu. Kitnbın faydalı tarafı. 
demiryolu inşaatına kadar görülen bazı kalınulardan 
bahsetmesidir. Büyüksaray'ın sınırlarını doğuyn, Su
r-ı Sultani içindeki Gülhane arazsine k;ıdar uzaıaıı 
bir de plfını kitabın sonuna cklcnmişti. Yaznrın 
189l'dc ölümünden sonra bu eser W. Metcalfe ta ra
fından İngilizceye çevrilerek 1893'dc yayınlanmıştı. 
Tanınmış Bizans tarihi uzmanı J. B. Bury bu ynyını 
"Değersiz bir kitabın iyi bir tercümesi" (A gooc.l 
translation of a worthless book) olarnk de!!crlendir-
miştir. ~ 
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Geçen yüzyılın sonlarında Büyüksaray ilc ilgili 
daha ilmi çalışmaların yapıldıklan görülür. F. von 
Reber, Avrupa'da Karolenj devri sarayiarına dair ha
zırladığı araştırmanın ö ncüsü olar:ık Riıans sarayını 
ele alarak bu konuda yazdığı kitabı 189l'dc yayınla
mıştı. Mü.nih'dc Sanat galerisi müdürü olan F. von 
Reber'in Istanbul'da arazi üzerinde bir inceleme ya
pıp yapmadığı hakkında bir bilgimiz yoktur. Yapmış 
dahi olsa o tarihlerde faıla bir şey görebilmiş olma
sına da imkan yoktur. Kitabındaki bir planda haya
lindeki Büyüksaray'ın çeşitli bölüm ve dairclerinir 
yerlerini gösterrneğe çalışmıştır. Fakat bu plan sağ
lam bir dayanağı olmayan bir hipotezden ileri git
mez. Aynı tarihlerde Rus ilim adamlarından D. F. 
Bjeljaeff de Büyüksaray üzerinde çalışmış ve Bizanti
na I, Il, lll başlıklı 1892; 1893, 1907 yıllarında 
basılan üç yazısında buradan bahsctmiştir. J. P. 
Richter ise, çok yıl önce Unger tarafından başl.ana
rak ya.rım kalan bir işi sürdürmüş, Bizans kaynakla
nnda Istanbul'un her çeşit yapısı hakkındaki bilgileri 
Almancaya çevirerek bir cilt halinde topladığında, 
Büyüksaray'a da önemli bir yer ayımuş ve bunu 
1897'de yayınlamıştı r. Th. Preger'in bu kitabı kulla
nantann "Tamam olduğuna ve doğruluğuna güven
memeleri gerektiğıni" ( ... ver!asscn darf er (der Le
ser] sich nicht darauf, weder auf scinc Vollstaendig-
keit noch auf seine Genauigkeit.) yazmasına rağmen, 
eser o der~cede kötü olmayıp, bugün hata işe yara
maktadır. Dk Dünya savaşından önceki yıllarda, bil
hassa Trakya'nın Ilkçağ arkeolojisi ve epigrafyası ile 
uğraşan ve bu konuda yayın lar yapan G. Seure ı2) H.Prost'un arkeotojik park tasarısı krokisi 
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13) S.Miranda' nın Büyüksaray planı 
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14) S.Miranda'nın restitüsyonu 

Büyüksaray'a dair bir araştırmaya imzasını atmıştır. 
Bu çalışmanın beraberindeki plan bu konuda yapı
lanlardan çok değişik olup, Ayasofya'nın sağında 
büyük Augousteon meydanı bulunmakta, bu meyda
nın bitişiğinde Sklıo/es'ler onun bitişiğinde de hemen 
hemen kare toplu bir kitle halinde ve bir yanından 
Hippodroma bitişmiş Büyüksaray yer almaktadır. 
Iuslinianos evi, Porphyra ve Boukoleon saraylan ise 
ondan ayn, kıyıda sudann üstünde üç ayn pavyon
dur. Sonralan tesbit olunan kalıntılann çokluğu 
böyle bir görüşün gerçeğe uymadığını belli etmekte
dir. 1909-1901 yıllannda genç bir mimar adayı ola
rak ve Fransa hükümetinin verdiği bursla .Ayasof
ya'nın rölövelerini çizen, sonralann' ünlü şehireilik 
uzmanı H Prost da Büyüksaray ile ilgilenmiş, bu 
tarihi yapılar topluluğunun tahminlerine dayanan bir 
plaıwu çizdikten başka, sağlam halini tasavvur ettiği 
biçimde romantik bir de restirusyon resmini yapmış
tı. Prost'un plaru, yukanda bahsi geçen Seure'ün 
plAnına çok benzemekte, onun gibi Büyüksaray'ı 
Hippodrum'un bitişiğinde Ayasofya'ya yakın bir 
köşede dikdörtgen bir kitle halinde toplamağı tercih 
etmektedir ki gerçeğe aykındır. Prost yıl!ar sonra 
İstanbul'un imar plarunı hazırlamak üzere Istanbul'a 
davet edildiğinde aynı duygular ile bütün Sultanah
met-Marmara kıyısı arasındaki bölgeyi yerleşmeye 
kapalı Arkeotojik Park sahası ilan etmişti. Törenler 
Kitabinın yardımıyle hazırlanan çalışmalann en 
önemlisi, J. Ebersolt'un 1910'da yayınladığı eseridir. 
İstanbul'da 'Fransa Milli Eğitim Bakanlığının desteği 
ile Bizans eserleri üzerinde incelemeler yapan Eber
solt, Törenler Kitabı metnini dikkatle inceleyerek, 
orada yazılanlan yeniden değerlendinniş ve bunun 
sonunda beraberinde bulunan mimar A. Thiers tara
fından, Büyüksaray'ı nasıl düşündüklerini gösteren 
büyük bir plan çizilmiştir. Şüphesiz bu plan da hayal 
ürünü olmakla beraber İstanbul'un topoğrafyasını bi
len ve rehber olan kaynaklan iyi tanıyan bir kişi 
tarafından yapıldığından daha inandıncı gibi görün
mektedir. Fakat herşey lüzumundan fazla intizaınlı 
gösterilmiştir. 

2. Kalıntılara dayanan araştırmalar : 

Buralannı daha 1912 yangını açmadan ve demir
yolu büyük tahripler yapmada.n bilhassa ~ıyıda 
birçok kalıntılar görülebiliyordu. ıstanbul'daki ingiliz 
Kırım Savaşı Ölüleri'ni Anma kilisesinin papazı C. 
G. Curtis, 1870-1880 yıllannda görülebilen bazı ka
lıntıların krokilerini çizıniş, aynı çalışmalan sürdüren 
Mary Walker de bazı çizimler yaparak bunların hep
sini 1890'a doğru taşbasması olarak yayınlamıştır. 
Bu son derecede nadir albümün sahifelcrinde evvel
ce kıyıda görülebilen ve bugün izleri kalmayan bazı 
elemaniann pek ustaca çizilmiş olmasa bile bir dere
ceye kadar faydalı belgeler d~ırumunda resimleri yer 
alır. Yangından pek az önce, Büyüksaray'ın bilhassa 
Marmara kıyısındaki kcsimini, arazi üstünde incele
me ve tesbitler yaparak derlcmcğe çalışan A. Zanot
ti, Çatiadıkapı ve çevresinin, Büyüksaray topoğrafya· 
sı ile ilişkilerini ortayakoymağa gayret etmiştir. 

3 Haziran 1912'de olan büyük yangın, bölgenin 
büyük ölçüde açılmasını sağladığından, o sıralarda 
bilhassa Fransız'ların büyük ilgisini çeken bu yerde 
yoğun araştırmalar başlamıştı. Bunlar birdenbire or
taya çıkan kalıntıları, duvar ve mahzenleri inceledik
ten başka arazinin topoğrafik durumu bilhassa eğimi
ni inceliyorlar, bunları eski metinlere dayanarak de
ğerlendirmenin mümkün olabileceğini ileri sürüyor
lardı. Yangının hemen arkasından J. B. Bury, J. 
Ebersolt, J. B. Papadopoulos ve E. A. Dalleggio 
d'Alessio tarafından, ortaya çıkan dunimu belirten 
resimli raporlar ve bildiriler yayınlıı;ruruştır. Eber
solt'un raporunda öğrenildiğine göre, Istanbul Şehre
maneti (Belediyesi) yangının hemen arkasından 
bölgenin bir haritasını çıkarttırmıştı. Aynı uzman bu
radaki Bizans devrine ait mahzenlerin üstterindeki 
evler tarafından depo olarak kullanıldıklarını ve yan
gından sonra bunlann enkaz ve döküntülerle tıkan
dıklannı ve yan yanya içierinin dolduğunu bildirir. 
Her yerde harç bağlantılı tuğla duvar örgüsü açıkta
dır. Pek çok sayıda, kalıpla veya kalıpsız yapılmış 
beşilc tonozlar ile pandantifli kubbeli tonozlara, dar 
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dchlizlcre, merdivenlere raslanır. Sık sık bu alt yapı
lar, moloz yığınlan veya üstlcrindcki evlerin sahiple
ri tarafından yapılmış mülkiyetlerini ayıran dU\:arlar
la kcsilmektedir. Ebcrsolt, kalınıılan yangından he
men sonra inceleyen E. Mamboury ilc birlikte tesbit 
ederek bir araştırma halinde hazırlayacaklarını da 
haber verir. Fakat bu tasarı Ebcrsolt tarafından . 
gerçcklcştirilcmemiştir. Marmara kıyısından geçen 
Sirkcci tren demiryolunun 1911 'de çift hat haline 
getirilmesi de buradaki kalintıların tahribine . yol 
açmış, bu bilhassa Iustinianos Evi denilen yapı kalın
tısında çok belirli olmuştu. Bunun üzerine bu yapıda 
etrnllı bir arkeotojik araştırma yapmağa karar veren 
Fransıı.lar, 1913 yılı Sonbaharında burada çalışmalar 
başlamışlardır. R. Mesguieh'in idare ettiği ve ilk ra
poru 1914'tc yayınlanan bu araştırma Birinci Dünya 
harbinin başlaması ile durmuş ve bir daha da ele 
alınmamıştır. Aynı tarihde İstanbul'daki Fransa 
elçisinin eşi M. Bompard'ın öncülüğü ilc kurulan 
İstanbul'li Sevenler Derneğı'nin yardımları ile İınpa
rator iskelesi ynnındaki üst tonozları kademcli olan 
sarnıç da tcmizlcncrck restore edilmiştir. 12 Ocak 
1920'de Sult:uıahmct semtinde bir yangın felaketi 
daha olmuş, Camiin güneyindeki Baytar mcktebi 
yanmıştır. 

Bölgenin yangı.n sonunda açılması ve iık Dünya 
Savaşı yıllannda Istanbul'da Alman arkeolooJannın 
ve mimarlık tarihi uzmanlarının çok sayıda ~oplan-

THE GREAT PALACE / 
Ant. of the G.-.c41 Poloec. &howi~ ı+ıc <'<loı;onslıip ..ız- / 
bttwcc.n oncM:nl' ond modem buııdınga. end the -.n..-
« d eni' of the cxc.ovotions. 

Cl LıMıTS OF THE EXCAVATIONS 
E ROMAN G ltt'ZANnNE BUILDINGS 
CJ TU QlCISH BUILOINCS 

ması bir vakiüer Büyüksaray'ın yayıldığı arazid7 ilmi 
araşı'ırmalar yapma hevesini arttırmıştır. Bu ~mar
arkeologlardan K. Wulzinger Büyüksaray'ın dogu sı: 
nırını Sarayburnu'na doğru kaydırarak. Sur-ı. s.utt~nı 
içinde oUın iki büyük samıcın Imparato~ Bas__ı.leıos un 
yaptırttığı Nca kilisesinin altyapısı olabılec~gı rolun
da hiçbir bakımdan inandırıcı olmayan bır l~ıpo_tez 
ortaya atmış ve u görüşünü 1925'dc yayınladıgı ~~~~
bının bir bölümünde yayınlamıştır. Fakat esas ~uyuk 
çalışma Alman arkcoloji tarihinin ünlü isimlerınden 
Th. . Wiegand tarafından yürütülerek, kalın~ılan.n 
rölövelerini çıkarmak işi K. Wulzinger ile bir sur.e~ır 
İstanbul'da Mekteb-i Sanayi'de topoğrafya ve çızım 
öğretmeni olarak çalışan ve yabancı arke~lo~la~a 
çizim yapan İsviçre'li E. Mamboury 'e . venlmıştı;. 
Böylece birkaç yıl önce Fransız Ebersolt ıle y~pmagı 
tasarladığı işi, Mamboury bu defa Alman Wıegand 
ilc sürdürmüştür. Almaniann çalışmalan ~a.~ı .. y~rler
de kazı sondaj ve temizlik yapılarak yurutulurken 
Birinci Dünya Savaşı sona ermiş ve işleri idare eden 
Alman ekibi İstanbul'dan ayrılmak zorunda kal.rt?ş
dır. Fakat İsviçre uyruğunda oları Mamboury .ış~e 
devam etmiş ve pek çok fotoğraf, plan ve ~esı.t ~e 
zcnoinlcşen eser ancak 1934'te yayınlanabilmıştır. 
Nedense bu büyük kitaba girmeyen ve bütün k_alıntı
lan toplu olar~k gö~teren topog!afik genel plan, A: 
M. Schneider'ın Bızans topografy~sı ~akkındaki 
1936'da basılan kitabının sonu~daki resım ve pa
lanlar arasında bulun!flaktadır. Iyi baskılı pek çok 

15) ingiliz kazı heyelinin çalışma bölgesi, bulunan peristyl'li avlu ve toprak allındaki kalıntılar 
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16) Ingiliz l<azı heyetinin bulduğu mozaikli avlu ve Db ile Oc 
binaları arasındaki apsisli yapı kalıniısı 

fotoğraf ve temiz çizilmiş planlar ve kesitler ile çok 
zengin bir belge karakteri almış olan bu büyük eser
de Sultanahmet meydanı ile Marmara sahil surlan 
arasında kalan bölgede o yıllarda tesbit olunabilen 
bütün Bizans devri yapı izlerini, kalıntılan ı, altyapı
lar ile mahzen ve sarruçlan toplanmış idi. 

İstanbul'un 1919-1923 yıllan arasında işgal altın
da tutulduğu dönemde Topkapı Sarayı'nın eteğinde 
eski cephane binalaoru da depo olarak kullanan 
Fransız ordusu, ordunun şaraplaoru muhafaza etmek 
üzere buradaki Bizans samıçlanndan bazılaoru te
mizleyip kuUanmağı tasarladığında, bu kalıntılann 
arkeolojik önemi göz önünde tutularak, evvelce 
Mangana saray ve ek yapılannın bulunduğu bu 
bölgede ciddi araştırmalar yapılması uygun .görülmüş 
ve çalışmalann R. Demangel tarafından idaresi ka
rarlaşmıştır. Büyüksaray'dan tamamen ayn olmakla 
beraber ona komşu olan bu bölgedeki çalışmalara da 
plfın ve rölöve işleri ile yine E. Mamboury görevleni
dilerek, elde edilen sonuçlar büyük bir kitap halinde 
ancak 1939'da yayınlanmıştır. Bizans tarihine büyük 
bir merakı ve sevgisi olduğu bilinen Fransız işgal 
ordusu komutanı General Chaipy'nin yakın ilgisi ile 
bu çalışmalar yürütülürken, . Büyüksaray ~razisinde 
de -bazı ufak işler yapılmıştı. lmparator iskelesi deni
len samıçlı merdivenin yanında, denize açılan kapı 
da bu arada tamir edilerek, içindeki moloz temizlen
miş, hatta kapınm lentosu olarak üzerinde manzum 
bir kitabenin bir kısmı olan bir taş konulmuştur. Bir 
Konstantinos'u yüceleştiren ve sonuna işlenmiş 
haçlardan anlaşıldığına göre Bizans çağına ait olan 
bu kitabe parçası, kapının iki yanında üst üste yığıla
rak birer duvar meydana getiren V-VI. yüzyıllara ait 
işlenmiş ~evşirme taşlar ve bunlann en üstündekinde 
görülen, Imparator Iustinianos'un monogramı ile ilgi 
çekici bir kompozisyon yaratıyordu. · Gerekçesi bilin
meyen bir sebeble bu. kitabe, yirmi yıl kadar önce 
yerinden sökülerek Istanbul Arkeoloji Müzesine 
götürülmüştür. 

Törenler Kitabı'nın metni ve Fransızca tercümesi 
ile birlikte 1935'de Paris'te yeni bir baskısına baş
landığında (bu yayın bugüne kadar bala tamamlan-
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17) K.Wulzinger'in Sur·ı Sultaniiçindeki iki su sarnıcı üzerinde 
restitue ettiği Nea Kil isesi 

madan kalmıştır), tercümeyi yapan A. Vogt'un kar
deşi Yük. Mi m. Ch. Vogt, kitabın Açıklamalar (Com
mentaires) cildine ek olarak yeni bir plfın ile birlikte, 
Büyüksarayın kuşbakışı görünümünü aksettiren güzel 
bir de restitüsyon resmini çizmiştir. Gerçeğe uygun
luk derecesi tartışmalı olmakla beraber, bu plan ve 
resim elli yıldır, Büyüksaray ile ilgili yayınlarda kul
lanıla gelmektedir. 

İki Dünya savaşı arasındaki dönemde, Büyüksa
ray arazisinde büyük bir yapılaşma olmamış, sadece 
plansız bir biçimde şurada burada ufak evlcr yapıl
mıştır. Sultanahmet camünin güney tarafında, eski 
çarşısı (arasta)'nın olduğu yerde toprak altında bazı 
döşeme mo~aiklerinin varlığını öğrenen E. Mambo
ury bu defa Ingiliz'leri bu konuya ilgilendirecek onla
on desteği ile burada araştırma yapmağı teklif etmiş
tir. F~at bu defa başantı olamamış, Walker Trust 
adına Ingiliz St. Andrews Universitesi, Prof. Bax
ter'in başkanlığında 1935 yılında burada kazılara 
başladığında, çalışmalanndan E. Mamboury'yi uzak 
tutarak kendi mimarlan ile çizim işlerini yürütmeği 
tercih etınişle[dir. Arasta'nın ortasındaki yol (o ta
rihlerde buraya Arasta sokağı deniliyordu), karşılıklı 
dükkan gözleri ile, paralel uzanan Torun sokağı al
tında yapılan kazılarda, etrafı revakla (porticııs) çev
rili büyük bir meydanm kalıntılan bulunmuştur. 
1935-1938 yıllan arasında burada bu meydaru süsle
yen . zengin bir döşeme mozaiği meydana çıkarılmış
ur. Ingiliz ekibi bu meydan ve mozaikden başka ya
km çevrede bulunan bazı mimari kalıntılar ile evvel
ce Wiegand ekibinin tesbitettikleri, Db ve De olarak 
işaretlenen mahzenleri de incelemişler ve ilk toplu 
raporu G. Brett, W. J. Macauley ve R. Stevenson'un 
imzalan ile 1947'de yayınlanmıştır. İkinci Dünya sa
vaşında duran çalışmalara 1951 de tekrar başlana
rak, D. Talbot Rice idaresinde 1954'e kadar 
sürdürülmüş ve elde edilen sonuçlar ile içinde bazı 
genel bilgiler olan ikinci büyük eser de 1958'de çık
mıştır. Bu kazılann kazancı güzel bir döşeme moza
iği olmakla beraber, buluntuları Büyüksaray'ın hangi 
bölümleri ile ilgili olduklarını açık surette açığa 
çıkarmak mümkün olmamıştır. Mozaik Mikesi adı 
altında teşhire açılan bu mozaikler, zemin kotunun 
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18) Eski Cezaevi yerinde E.Mamboury'nin tesbit ettiği mahzenler 
(Belki senato'ya ait) 

çok altında kaldıklanndan burada biriken yağmur 
sularının tahribine uğruyorlardı. Ephesos (Selçuk) 
kazılarında çalışan Avusturya'lı ekibin de yardımlan 
ile, bu mozaiklerden tahribden kurtulabilen parçalar 
yerlerinden sökülmüş, bloklar halinde Hagia Eirenc 
(Aya Irini) de depolanmış, zemin takviye edildikten 
sonra tekrar yerlerine yerleştirilmiştir. bu arada çok 
çirkin bir sefaJet köşesi halinde olan eski arasta 
gözleri de Vakıflar İdaresince restore edilerek yeni
den çarşı haline getirildiğinden, mozaikler çevresi in
tizamlı bir biçime girmiş olan bu yerde yine Mozaik 
Miizesi olarak düzenlenerek 1987'de açılmıştır. 

Eski Darülfunun olan Adiiye Sarayı 1933'de yan
dıktan ve sonraki yıllarda enkazı kaldırıldıktan son
ra, Fransız Ph. Lemerle tarafından bu kesimde bazı 
sondajlar yapılmış ve toprak altında bazı duvar ka
lıntıları bulunmuş ve bunların rölöveleri ~-tarihlerde 
Arkeoloji Müzcleri mimarı olan A. Saim Ulgen tara
fından çizilmiş fakat yayınianmadan kalmıştır. Az bir 
kısmını biz, 1964 yılında Arslanhane hakkındaki ma
kalemiz ile birlikte yayınladık. C. Manga, 1959'da 
basılan bir araştırmasında, Büyüksaray'ın en önemli 
girişi olan Khalke kapısını ele almış ve buradaki kili
senin Türk devri boyunca uzun süre Arslanhane ola
rak ayakta durduğunu bir takım eski belge ve bilhas
sa resimlerin yardımıyle isbat etmişti. Manga'nun 
göremediği ve bizim bulduğumuz eski bir gravür bu 
görüşü desteklemiştir. Aynı yıllarda Fransız bilginle
rinden R. Guilland ise, Bizans kaynaklarım yeniden 
inceleyip değerlendirmek suretiyle Büyüksaray'ın her 
bölümünü ayrı ayrı monografyalar halinde değişik 
yerlerde çıkan makalelerinde yayınlamış, sonralan 
bu araştırmalar toplu kitap halinde de basılmıştır. 

Son yıllarda Büyüksaray hiç umulmayan bir ülke
de yaşayan amatör bir meraklının ilgisini çekmiştir. 
Meksika'da Mexico City'de yaşayan Salvador ~ran
da, içinde yeni bir takım görüşler ortaya attığı Ispan
ya! dilinde yazdığı bir kitap yayınlamış, arkasından 
1966'da Fransızca olarak aynı konuda ikinci bir ki
tap bastırtmıŞ ve bunun içinde Büyük~aray'ı nasıl 
düşündüğünü gösteren planlan da eklemiştir. Miran
da bu kadarla kalmamış, 1967'de önceki plfuuru 

düzelten bir broşür, 1971'de yeniden ve yeni 
planlarla Fransızca büyük bir kitap, 1976'da tekrar 
düzeltmelerle bir kitap daha bastırtmak imkfuuru 
bulmuştur. Hepsi de Mexico City.'de Fransızca ola
rak ve numaralı pek az nüsha olarak basılan bu .ki
taplar oldukça nadirdir (250, 310, 410 nüsha !). 
t-.'tiranda I983'de ölümüne kadar Büyüksaray iiı2erin
de çalışınağa ve arada İstanbul'a da gelerek yerinde 
bazı incelemeler yapınağa devam etmiştir. Bu arada 
da bazı yazılar hazırladığı tarafımızdan bilinmektc 
ise de bunların yayıninrup yayınlanmadıklannı 
öğrenmek mümkün olmamıştır.Son yıllarda Büyüksa
ray arazisi içinde karşılaşılan en önemli buluntuya, 
Çatladıkapı'nın doğusunda Fenerlikapı sokağında 
raslanmıştır. Burada 1983'de bir temel inşaatı için 
yapılan kazıda 7 x 5 m ölçüsünde bir döşeme moza
iği ilc bazı duvar kalıntıları ve ufak parçalar bulun
muş ve bu yer İstanbul Ark~oloji Müzeleri tarafın
dan koruma altına alınmıştır. Inşaat sahibi ile yapılan 
bir anlaşma ilc mozaiğin yapılacak yeni binanın al
tında bırakılması uygun görülmüştür. Bu bölgedeki 
başka inşaatlarda da muhakkak ki bazı kalıntılara 
raslanmış, fakat bunlar kimsenin haberi olmadan or
tadan kaldırılmıştır. Sultanahmet camiinin güneyinde 
Torun sokağı kenarında, Arasta'nın karşısına düşen 
yerde de yapılması düşünülen bir otel için, varlığı 
evveldenberi bilinen bir mahzenin içindeki birikinli
ler temizlendiğinde çok hcybctli bir altyapı meydana 
çıkmıştır. Tasanya göre, otel alçak bir yapı teşkil 
edecek, restore edilecek mahzen (Mamboury planın
da Db) de restoran olacaktı. Uzman bir heyetin 
kontrolu altında yapılacak bu çalışmalara başlanama
dan kalmıştır. Büyüksaray•a değil herhalde yayındaki 
Senato'ya ait olması muhtemel görülen bir takım ka
lıntılann yakınında ve belki de üstünde olan eski 
Cezaevinin de yıktınlarak yerinde modem bir otel 
yaptırılması gündeme gelmişti. Bu projenin de arkası 
gelmemiştir. 

IV 

Bugün görülebilen kalıntılar 

Bizans İmparatorlanrun Büyüksaray'ı daha Bi
zans devrinin içlerinde terkolunup harap olmağa 
başlamış, çeşitli malzemeleri başka yapılarda kulla
nılmak üzere sökülüp götürülmüştür. Türk devrinde 
de bu harebeterin üzerinde yeni yapılaşma başlamış, 
zelzeleler ve büyük yangınların yarattığı moloz yığın
lan pek çok kalıntının kalın toprak tabakalan altında 
kalmasına sebeb olmuştur. Bu bakımdan kaynaklarda 
balıisieri geçen Büyüksaray bölümlerinin yerlerini 
kesinlikle teşhis etmek mümkün olmamaktadır. 
Büyüksaray'ın ilk kurolmağa başladığında, yani IV. 
yüzyılda Adriyatik kıyısında Spoleto (Split)'deki 
Imparator Diocletianus'un sarayı gibi belki munta
zam bir plana sahip olduğu düşünülür. Fakat geniş 
bir arazi üzerinde her devirde yapılan eklemeler ile 
bu kompleksin intizamıru kaybettiği ve Hippodrom 
ile Marmara kıyısı arasındaki meyilli sahada gelişi 
güzel serpiştirilrniş bi_nalardan, pavyonlardan meyda
na gelmiş bir topluluk olduğu kolayca anlaşılır. Za
ten bu bölgede Wiegand ve Mamboury tarafından 
tesbit edilen duvar ve bodrum kalınolan da bunu 
göstermektedir. Mamboury çizmiş olduğu planlarda 
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19) Merdiven Kulesi denilen kalintının kesitleri (Mamboury· Wiegand'dan) 

bu bölgede hayli bina kalınıısı tesbit etnuştır. Hunıa
nn bir kısnu belirli bir plan düzeni göstermeyen delı
lizler ve mahzenlerdir. Aralarında bir kaçı ise daha 
açık bir bina altyapısı biçiJnine sahiptir. Büyüksara.., 
yın esas girişi olan Khalke kapısındaki kilisenin Türk' 
devrinde XIX. yüzyıla kadar duran Arslanhane oldu
ğu tesbit edildiğine göre, sarayın en doğu sının Aya
soeya'nın güneyinde, yanan Darülfunun veya Adiiye 
sarayı arsasından başlamaktadır. Büyüksaray'dan bu
gün görülebilen kalıntılan teraslardakiler ve sahilde
kiler olmak üzere iki ayn bölüm halinde incelemek 
mümkündür: 

1. Teraslardaki kalıntılar : 

a. Kutlugün (Karacehennem) sokağı çevresindeki 
kalınnlar: 

Sı,ıltanahmet camii ile kıyı arasındaki bölgede iki 
teras duvannın varlığı görülür. Türk devrinde yer 
yer tamir gören veya ilaveler yapılan· bu set duvarla
rının arkasında sarayın yapılannı taşıyan düzlükler 
vardı. Arslanhane yerinde olan eski Adiiye binası 
arsasından, Batıya doğru hemen hemen Hippodro
mun yanm yuvarlak ucu ( Sphendone) ile Küçük Aya
sofya arasındaki çizgiye kadar uzanan Büyüksaray 
kompleksinin bugün sadecı: toprak üstünde, Kut
lugün (eski Karacehennem Ibrahim) sokağında yük
sek bir kalıntısı vardır. En doğudaki terasın üstünde 
olan bu harabe genellikle merdiven kulesi olarak ad
landınlır. Büyüksarayın hangi kısnuna ait olduğu ıin
laşılamayan ve tuğla hatıllı taş bir yapı olan bu 
parçanın içinde evvelce bir merdiven veya rampa 

olduğu görülmektedir. İçindeki bütün mekanlan to
nozlu olan bu kalıntırun çok yakın tarihlere gelinceye 
kadar işi boş ve etrafı açık bir halde iken, son yıllar
d.a özel mülkiyelin tahrip edici kullanınuna bırakıl
nuş ve etrafı da yapılarla sanlmıştır. Halbuki bu 
Büyüksaray'ın toprak üstündeki tek kalıntısı islimlak 
edilerek kurtarılabilir ve küçük bir yeşil sahanın or
~asında tarihi bir değer olarak korunabilir, böylece 
Istanbul'da bilhassa yabancılann merakla görecekleri 
turistik bir köşe kazannuş olurdu. Hatta belki de 
bunun içinde turistik mahiyette küçük bir kafeterya 
da kurulabilirdi. 

Eski Cezaevi ile Sultan Ahmed türbesinden deni
ze doğru u.zanan Mimar Mehmed Ağa caddesi ara
sında kalan kesimde de set duvan arkasında birçok 
mahzenler evvelce tesbit edilmiş ise de bunlann içle
rine girmek ve incelemek mümkün olmamaktadır. 
Yukarıda bahsi geçen merdiven kulesi çevresindeki 
bu kalıntılann, burada son yıllardaki yoğun yapılaş
ma sonunda ne derecede korunduklan bilinemez. 

b. Torun sokağı yanındaki mahzenler : 

Batıdaki ikinci terasın içinde de önemli mahzen 
yapıları bulunmaktadır. Bu çok dikkat çekici bir 
mahzen kalıntısı, Arasta (Sultanahmet çarşısı)'nın 
güneyinde uzanan Torun sokağının güneyindeki par
sellerin altında bulunmaktadır. Burada sokağın en 
batıdaki başlangıcında şimdi Tarun Bakanlığına ait 
olan eski Aygır Deposu bulunmaktadır. Bunun ya
nından itibaren doğuya doğru yan yana sıralanan 
parseller, deniz tarafında çok yüksek bir duvarla sı
nırlannuş bir teras meydana getirirler. Bu parsellerin 
ü·zerinde Osmanlı döneminde özel konaklar yapılnuş 
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20) Merdiven Kulesinin eski durumu (Curtis-Walker'den)· ( 

hatta Sokollu Mehmed Paşa konağının burada oldu
ğu ileri sürülmüştür. Yıkılıp yeniden yapılan bu ko
naklardan sonra, ilk parsele Ay'l)r deposu inşa edil
miş, onun yanındaki parsele yapılan ahşap bir konak 
ise son sahibi tarafından geçen yüzyıl sonlannda tek
keye çevrilmiştir. Eski Ay'l)r deposunun parseli al
unda iki mahzen vardır. Bunlardan bir tanesi orta
sında bir payesi olan kare bir yapıdır. Muntazam bir 
planı olan bu alt yapının önce bir Bizans kalınusı 
olduğu sanılmış fakat sonralan İngiliz kazı ekibi bu
nun bir Türk yapısı olduğunu açıklamıştır (Mambo
ury planında De işaretli yapı). Diğer mahzen doğu 
tarafında olup, daha değişik, adeta haç biçiminde 
planı olan bir kilisenin altyapısını hatırlatan bir 
biçime sahiptir. Çok itinalı ve güzel malzemeli bir 
duvak tekniği olan bu mahzen'in ufak bir parçası 
doğudaki bitişik parselin altındadır (Mamboury pla-

. nı nda Db işaretli). Türk devrinde buradan içine ini
lebilmek için bir rampa yapılan bu parça, üstü tuğla 
tonozlu, bir narteksi andıran dikdörtgen biçiminde 
bir mekandan ibarettir. Muntazam yanm yuvarlak 
kemerli bir kapı, yandaki haç planlı esas mekana 
geçit verir. Duvar tekniği bakımından Büyüksaray'ın 
erken bir dönemine, belki ilk yapıların yükseldiği 
IV-V. yüzyıllara ait olan bu mahzenin duvarlannda 
yağmur sulannı daha aşağıdaki bir sarnıca veya ka
nala indiren dikey kanallar görülür. Yüzyıllardır 
içine dökülen enkaz ile dolan bu mekfuılardan, 
dikdörtgen planlı giriş holü 1986'da parsel sahibi 
tarafından temizlettirildiğinde, zeminin çok aşağıda 
olduğu dolayısiyle de bu mahzenin yüksek tonozu ile 
heybetli bir iç üadesi olduğu görülmüştür. Bitişiğİn
deki ve Tarım Bakanlığına ait olan parsel altına isa
bet eden haç biçimirıde planlı esas mekan ise toprak 
dolu olduğundan tam yüksekliği anlaşılınıyordu. 
Büyüksaray'ın önemlice ve her halde adlan bilinen 
bölümlerinden birinin altında olan bu mahzenler, 
Marmara tarafındaki set duvannın iç tarafında ve 
taban kotlan hemen hemen setin dışındaki arazi ko
tuna eşit gibi görünmektedir. Bugünkü . durumda set 
duvarmda bu mahzene geçit veren kapı. olup olmadı
ğı bilinemez. Fakat aynı duvann doğu tarafında bir. 
takım kemerierin ·varlığı· dikkat çekicidir. Bu mah
zenlerin içieri temizlendiği ve terasa fazla yüksek 
olmayan bir tesis yapılarak mahzenlere rahat giriş 
sağlayan merdiven veya yol yapıldığı takdirde çok 

r---
' ! 
1. 

21) Merdiven Kulesi meydana çıktıQında (1912) 

2.2) Merdiven Kulesinin bugünkü durumu 

ilg1 çekici bir tarih köşesi kazanılabileceğine inanıyo
ruz. Aynı terasın doğu köşesinde ise bir tan~i set 
duvanna paralel beş tanesi ona dikey, beşik tonozlar 
ile örtülü mekfuılar sıralanmaktadır. Bu iki mahzen 
arasında ise, Mamboury-Wiegand ekibi lierhangi bir 
kalıntı tesbit etmemiştir. Belki bu boş gösterilen sa
hada da bazı mahzenler vardır. Marmara'ya hakim 
bir manzarası olan bu terasın üstünde evvelce 
Büyüksaray'ın önemlice bölümlerinin bulunduklanna 
ihtimal vermek yerinde olur. Ancak bu konuda her
hangi bir tahmin yürütmek mümkün olmamaktadır. 
Fakat herşeyden önce aradaki boş arsadan altında 
bir şey bulunup bulunmadığı da bilinmelidir. 

Büyüksaray arazisinde kazılar yapan İngiliz ekibi 
1951-1954 yıllanndaki çalışmalann arkasından ya
yınladıklan raporda, mozaikli avlunun güneyinde ve 
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23) Sultanahmed Camii güneyindeki mahzenler '(Mamboury- Wiegand'dan) 

Mamboury'nin Db ile De olarak işaretiediği iki malı- inandıncı olmadıktan başka, burcun tam arkasında 
zcnin arasında yaptıklan kazıda apsisli büyük bir evlerin bulunması bu hususda bir tahmin yürütmeye 
bina kalıntısı bulduklannı bildiririer. Apsis güneye de imkan vermez. 
baktığına göre bu bir kilise olmayıp, sarayl!l salonla
nndan biri olmalıdır. 22 m genişliğindeki bir yere 
yerleşen, içden 32x16,5 m ölçüsünde olan 2-2,50 m. 
kalınl,ıkda duvarlan olan bu apsisli binanın 
11,50xl6, 50 m ölçüsünde bir de ön holü vardır. 
Altında ise kısmen sağlam durumda bir mahzen bu
lunmaktadır. Böylece Db olarak işaretlenen haç 
biçimindeki mahzen buna komşu olmaktadır. Diğer 
taraftaki De işaretli mahzen Türk yapısı olduğuna 
göre bu grubun dışında kalmaktadı r. Fakat araştıncı
iar Db i le bu Apsisli bina mahzeni arasında bir bağ
lantı olup olmadığını aydınlığa çıkaramarruşlardır. 
Peristylli ve mozaikli aviuyu boydan boya geçen 
mermer kaplı bir yol bu apsisli mekfına ulaşmakta
dır. Bugün bu apsisli salonu görmek mümkün değil
dir. 

2. Kıyıdaki kalıntılar : 

a. Pharos - Fener kulesi : 

Kapu Ağası camiinden denize doğru uzanan so
kağın bizasında ve demiryolunun sahil tarafında sur
lara bitişik burç, Pharos denilen fener kulesi olarak 
kabul edilmektedir. Sahil yolu yapılmadan deniz se
viyesinden 22-23 m kadar yükselen bu kulenin altı 
geniş, yükseldikçe gövdesi darlaşmaktadır. Törenler 
Kitabı'nın tercümeli baskısına C. Vogt tarafından 
çizilen restitüsyonda, esas fener kulesi, surlara bitişik 
burcun arkasında olarak gösterilmiştir. Bu hipotez 

b. İmparator iskelesi ve kap i : 
Kulenin ilerisinde sur doksan derecelik bir köşe 

yapar. Bu çıkıntın.ın aslında İmparator .iskelesi oldu
ğu anlaşılmıştır. Iki taraftan yüksek birer kemerle 
dışan açılan bu iskelenin mermerden rıhtımı vardı. 
Sonralan büyük kemerierin içieri doldurulmuştur. 
İskele köşesinin arkası demiryoluna doğru uzanan ve 
gittikçe darlaşan bir yapı halindedir. Burada en ilgi 
çekici husus bu yapının içinin iki sıra halinde al lı 
sütunlu bir mahzen oluşu ve bu mahzenin tonoz.lan 
üstteki abidevi bir merdiveni taşıdığından, süıunlann 
arkadan öne doğru gittikçe kısalmasıdır. Böyle~e to
nozlar kademeli olarak ı:>lçalrnıştır. Bi.ı bir sarnıç ola
rak kabul·edilmiş olmakla beraber, bunun gerçekten 
su depolamak için yapıldığına ihtimal vermek biraz 
zordur. Fakat şu bir gerçektir ki, Bizans mimarisinin 
en değişik mimarili örneklerinden biridir. Bunun 
üstünde evvelce iki tarafa aralan sütunlu üçüz pen
cereler ile açıldığı tahmin edilen bir mekanın bulun
duğu sanılır. Nitekim Mamboury çizmiş olduğu rcs
titüsyonda burayı öylece tasavvur etmiştir. İstanbul'u 
Sevenler Kurumu, 1911-12 yıllannda bu mahzeni te
rnizlettiğinde buranın sarayın salonlanndan biri ol
duğunu düşünmüştü. Merdiven debiizinin hemen ya
nında Batı tarafında, sur duvan açılan bir geçit ya
nın yuvarlak kemerli küçük bir kapı görülür. Son 
yıllarda bu kemerin taşları düşmüştür. İki yanınd ıı 
üst üste istiflenrniş işlemeli taşlar, bunların burad 
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24) Torun Sokağı yanında De binasının kesit ve planı 
(~amboury'den) 

devşirme malzeme olarak kullanıldıklannı gösterir. 
Bu taşlardan sağdakinin ortasında Iustinianos'un bir 
madalyon halinde adını ifade eden marka (monog
ram) bulunmaktadır. Kapı kemerinin altına üst söve 
olarak General Charpy tarafından restore etticilerek 
koydurulan ve mevcut parçasında bir İmparator 
Konstantinos adı okunan kitabcli taş ise, artık bura
da değildir. Yukanda da belirtildiği gibi Müzeye 
götürü lmüştür. 

c. Sahil sarayı (lustinianos evi veya Boukoleon): 

Pharos denilen fener burcu ile İmparator iskelesi 
olan büyük çıkıntının arasında sur duvarı arasında 
ise bir saray cephesi uzanmaktadır. Temel kısmında 
İlkçağ'dan kalma büyük mermer bloklann kullanıldı
ğı ve dış cephesi sur duvarı üstüne oturan bu k.alıntı
nın pek çok yerde Hormisdas sarayı veya İustinianos 
evi denilen yapı olduğu yazılnuş, bazıları ise bunun 
~I. Theodosios'un Boukoleon sarayı olduğunu iddia 
etmişlerdir. Adı ne olursa olsun, burada gerçekten 
bir sahil sarayının cephesi bahis konusudur. Biribir
Ierini takip eden tuğladan tonozlar ile örtülü olan 
mekanlar, bir dizi mermer çerçeveli pencere ile Mar
mara'ya açılmaktadır. Bu pencerelerden bazılan as
lmda kapı idi. Nitekim duvara saplanmış mermer 
konsollar cephe boyunca uzanan bir balkonu taşıyor 
ve kapılardan bu halkona geçiliyordu. Pharos tara
fında mekanıarın zengin surette işlenmiş başlıklara 
sahip sütunlar ile dışarı galeri şeklinde açıldığı tesbit 
olunmuş, ayrıca burada son derecede zengin biçimde 
işlenmiş ve ikinci defa kullanıldığı anlaşılaı. IL yüzyı
la ait paye gövdeleri de bulunmuştur. Bu gerçekten 
değişik birer sanat esf".ri olan payeler yerlerinden 
çıkarılarak Arkeoloji Mü.zesine götürülmüştür. Bura-

25a) Torun Sokağı yan ında Db binasının kesit ve planı 
(Mamboury'den) 

25b) bb binasının içinden bir görünüm (Mamboury-Wiegand'dan 
Şimd i burası temizlenmiştir. 
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26) Sahildeki saray cephesinin XVIII. yüzyıl sonundaki görünümü 

da aynca çok değişik biçimde ve zarif süslemeli 
sütun başlıklan da vardır. Bunlardan çok aşınmış 
durumda olan bir tanesi, demiryolunun kenarındaki 
hendeğin içinde atılmış olarak görülebilir. Demiryolu 
bu sahil sarayını yanp geçmiş olduğundan, devamı 
hattın karşı tarafında idi. Ancak demiryolu çift hat 
haline getirildiğinde bunlann da bir kısmı yok ol
muştur. Son yıllarda tesadüfen bir inşaat sırasında 
Fenerli kapı sokağında bulunan kalıntı, sahilsarayın 
tam arkasına isabet etmektedir. Aynı yerde kıyıda 
Fener kulesi de olduğuna göre, bu mozaikli döşeme
nin Pharos'daki Theotokos (Meryem) kilisesine ait 
olması ihtimali de düşünülebilir. Bu mozaik ta~an-
dan aşağıda bahsedilecektir. Büyüksaray'ın burada 
gayet kısa olarak tarifieri yapılan toprak üstündeki 
en önemli parçasının kıyıdaki bu kalıntılar olduğu ve 
bunların bir bütün teşkil ettikleri anlaşılmaktadır. Ne 
yazık ki, tam içinden · ve üstünden geçirilen demiryo
lu burayı büyük ölçüde tahrip etmiş ve hatta bu 
bölüme ait duvariann devamları demiryolu yarması
nın karşı tarafında kalmıştır. Demiryolunu ayırmak 
için iki tarafında yapılan duvarlar da bu önemli ka
lıntının bölünmesine sebeb olmuştur. 

27) Sahildeki saray cephesi XIX. yüzyıl'da yapılmış bir desenden 

(Comte de Choiseui·Gouffier'den) 

3. Mozaikli döşemeler : . 

Büyüksaray'ın yayıldığı arazi içinde bugüne kadar 
iki yerde mozaik süslemeli döşeme veya taban bu
lunmuştur. Bunlardan birincisi Batı terasının üst ta
rafında Sultanahmet camii çarşısı (arasrası) ile Torun 
sokağının altında, diğeri ise son yıllarda aşağıda Fe
nerlikapı sokağında bulunmuştur. 

a. Mozaikli avlu : 
Sultanahmet külliyesinin arastası olarak Sipahi 

çarşısı adıyla kurulan iki sıra kagir dükkaniardan 
meydana gelen çarşısının altında, hayli derinde mo
zaik bir tabanın veya döşemenin varlığı E. Mambo
ury tarafından tesbit olunmuş ve hatta Wiegand ekibi 
ile onların adına çalıştığı sıralarda Mamboury bura
da bir sondaj yaparak bu mozaiği bu!muştu. Yabancı 
arkeologlar ile çalışıp onlann plan ve rölövelerini 
çizerek yardımcı olan, dolayısiyle yapılan yayınlarda 
adı çalışmayı yürütenle birlikte kitabın üstüne yazı
lan Mamboury, burada da böyle olacagıru umarak 
İngiliz ekibine Arasta altında mozaikler bulunduğu
nu söylemiş ve burada araştırmalara böylece başlan
mıştır. İngiliz ekibi bilmediğimiz bir sebebden Mam
boury'yi araştırmalardan uzak tutmuş ve araştırmalar 



- SANAT TARiHi ARAŞTIRMALARI DERGISI 24 

kendi elemanlan ile yürütülmüştür. Önceleri Arasta 
sokağı kazısı olarak tanınan bu a.raştırmalar sonralan 
Büyüksaray mozaikleri kazısı olarak adlandınlnuştır. 
Bulunan bütün mozaikler 1947 ve 1958 yıllannda 
iki cilt halinde yayınlannuş olmakla beraber, bunla
nn tarihlendirilmesi hususu bir aydınlığa kavuşma
nuş hatta o kad;ar ki, araştımıayı yapanlar bile yayın
ladıklan kitapda aynı cildin içinde farklı tarihler· 
önermişlerdir. Mozaikler önce Geç Roma çağına ait 
olarak tarihlenmiş (410), sonra 450-500 yıllan arası 
teklif olunmuş, fakat bu kronoloji biraz daha kaydı
nlarak 450-550 arası olarak düşünülmüş, aynı rapo
run içinde II. Iustinos (565-578) devrine kadar da 
çıkanlmak istenmiştir. Bu arada pek değişik hipotez
ler arasında P. J. Nordhagen de çok daha geç bir 
tarih ortaya atnuş (VIII.: yy.) fakat bu görüş kabul 
edilmemiştir. Genellikle bu mozaikler için N-V. 
yüzyıllar en uygun tarihierne gibi görünmektedir. Bi
zans devri içlerinde belki VIII-IX. yüzyıllarda bu 
mozaikli döşemede çöküntüler olmuş ve yüzeyi 
düzlemek için, mozaikterin üstleri toprakla dotduru
larak üstü mermer levhalar ile kaplannuştır. Bu hu
susda daha açık bir tarihierne yapılarak, İmparator 
II. Tiberios (698-705) zamanında bu mermer döşe
menin konulmuş olabileceği, bir kaynakdaki bilgiden 
yararlanılarak ileri sürülür. 

Kazı sonunda bulunan dört taraftan sütunlu re
vaklar ile çevrili bir avludur. Bu avlu Sultanahmet 
camiinin güney-batı köşesi dışından, arasta'nın 
dükkan gözleri ile Torun sokağının altından evvelce 
Aygır deposu olan Tanm Bakanlığı lojmanı arazisine 
doğru uzanmaktadır. Dikdörtgen biçimindeki bu pe
ristyl'li avlu yaklaşık 55,50 x 60,50 m ölçüsünde idi. 
Yaklaşık 10 m kadar genişlikteki çevre koridorunun 
zemini mozaikler ile süslenmişti. Mozaik geniş bir 
bordür rnotifi ile sırurlanan beyaz tanelerden vapıl-

28) Saray cephesindeki Aslanlar (Curlis·Walker'in deseni) 

nuş bir zemin halinde olup, bu beyaz zeminde birbiri 
ile bağlantısız adeta serpiştirilmiş . biçimde çeşitli 
figürler yer alvuştı. Geniş bordür dalgalı bir kurdela 
motifi ile iki tarafından sınırlannuş bir orta bölüme 
sahipti. Bu orta bölümün içinde akantus (kenker) 
yapraklanndan yuvarlak kıvnmlann sıralandıkları 
görülür. Bu akantus yapraklannın yuvarlak kıvnrnla
nnın içlerinde değişik motifler işlenmiştir. Bu motif 
kah bir balıkçıl kuşu, kab bir tavşan; kab sadece bir 
nar olmaktadır. Fakat bu dolgu motiflerinin en ilgi 
çekici olanı hiç şüphesiz akantus kıvrırnının içini ta
mamen dolduran insan yiizleridir. Bunlardan bir ta
nesi saç ve sakalı yaprakla karışnuş olan yaşlı bir 
insan yüzü olup, bazıları bunun Okyanus'u temsil 
eden Okeanos'un tasviri olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Kazılann ikinci raporunda yayınlanan başka bir yüz 

--
29) Sahil sarayı nın "Hormisdas-Boukoleon ?) tahmini restitüsyonu (Mamboury Wiegand'dan) 
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30) lmparator Iskelesinin 1920'deki durumu ve. tahmini restitüsyonu (K.Wulzinger'den) 

ise sarışın daha genç bir erkeği tasvir ~der. Burada 
kuzeyli bir insanın resmini, Doğu Roma Imparatorlu
ğunda IV-V. yüzyıllarda devlet hizmetlerinde beliren 
Barb-ar denilen kuzeylilerle ilgili görmek isteyenler
ce, b-u yüz yeya maske, gerçek bir portre olup, o 
dönemlerde Imparatorlukta önemli bir mevkide olan 
bir Cennen'i tasvir etmektedir. Bu yüzlerin çok canlı 
ve gerçekci bir biçimde işlendikleri açıkca bellidir. 
Fakat teşhis edilmeleri hususunda fazla bir şey söyle
nemez. 

Balık pulu biçiminde yerleştirilen beyaz mozaik 
taneli zeminin içinde motifler ayrı ayn kompozisyon
lar h~de belirli bir düzen olmaksızın yayılmıştır. 
Yapraklan kemiren bir dağ keçisi, Hellenistik üslu
bun karakteristik özelliği olan bir dalı budanmış bir 
ağaç (meşe ?), bir sepetle tavşan tutmağa çalışan 
çocuk, bir avcı ile bir tavşanı yakalayan iki tazı, 
hamle yapar vaziyette kanatlı bir aslan, çifte tekerlek 
biçiminde bir oyuncak ile oynayan çocuklar, el ara
bası iten adamlar, hurma hevenkleri sarkan bir hur
ma ağacı, keçi sağan köylü, üzerinde kuşlar uçuşan 
bir ağaç, merkebi ile elinde sepet tutan bir köylü, 
tayını emziren kısrak, çalgı çalan bir adam, bir fil, 
omuzunda bir testi ile yürüyen bir kadın, eski mito
logyadan alınmış bir konu keçi ayaklı bir Pan'ın 
omuzlarına oturmuş onu boynuzlanndan tutan çocuk 

Dionysos, kaz güden çocuklar, kucağında çocuğu ile 
oturur vaziyette bir kadın, boynuna yılan dotanmış 
bir geyik, bir mağara önünde bir karacayı parçalayan 
iki panter, bir kertenkeleyi parçalayan, kanatlı boy
nuzlu bir efsane hayvanı, sivri gagalı yine kanatlı bir 
başka efsane hayvanı, hurma ağacından meyva devşi
ren (?) bir maymun veya bir zenci, sazlık bir su 
kıyısmda balık tutan bir adam, tavşan kavalayan ta
zılar, dinlenen kcçiler, gövdesine dotanmış bir yılanı 
öldüren bir karta!, kalkanlı ve mızraklı bir asker, bir 
kaplana karşı mızraklan ile mücadele eden iki erkek, 
bir geyiği parçalayan kanatlı bir aslan, ok atan atlı 
bir savaşçı vs. gibi konular serpiştirilrniştir. Ayrıca 
aralarda ağaçlar ve hatta küçük mimari motifler de 
vardır. 

Bütün figürler gayet canlı bir biçimde ve plastik 
değerleri verilerek gerçekci bir üslupta işlenmiştir. 
Hellenistik tasvir sanatının gelenekleri bu figürlerde 
canlı olarak varlıklarını gösterirler. Burada aynca 
İlkçağ Mitologyasından bazı motiflere de rasianınası 
bu mozaikterin Antik çağ sanatına bağlılıklannın 
başka bir delilidir. Büyüksaray mozaiklerinin bulun
masında çalışmaları bir süre idare etmiş olan D. Tal
bot Rice'ın haklı olarak ileri sürdüğü bir husus var
dır : bu mozaikterin bütününde b-ir halı edası vardır. 

31) imparator iskelesindeki sonraki·sahil sarayının tahmini restitüsyonu (Mamboury'den) 
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32a) imparator iskelesinin eski durumu 

~~~:.:.~~ .·'1! :e.ı~~:s.~~~~~;~.;.~~ 
imparator iskelesinin yanındaki kapının eskı aurumu 

Çok daha yakın tarihlere ait olmakla beraber, 
Büyüksaray döşeme mozaiğinin unsurlannı Viyana 
ve Boston'daki bazı Hind halılarında bulmak kabil
dir. Nitekim bunlarda da kalın bir bordürde zengin 
yaprak kıvrımlan arasında maske halinde yüzler, or
ta esas ı.aha içinde ise serpiştirilm.iş halde çeşitli ehli 
veya vahşi veya efsane hayvanları, av, hayvanlar ara
sında mücadele, dağınık şahıs ve ağaç tipleri görülür. 
Kanaatimize göre, bu Hind halılarının çok eski bir 
takım prototiplere, muhtemelen Sasani örneklerine 
dayandığı düşünülebilir. Günümüze kadar hiçbiri 
ulaşamayan bu eski prototipler ya döşeme mozaikle
rine ilham vermiş veya büyük ihtimal ile tersine bu 
döşeme mozaikleri bu prototİp haWarın ön örneği 

~---~·-~----.,--·-·--------

34) Aynı kapının XIX. yüzyılda çizilen deseni 

32b) imparator iskelesinin şimdiki durumu 

33b) imparator iskelesinin yanındaki kapının şimdiki durumu 

olmuştur. Aynı prensipiere uygun bezerne (bordürde 
akantus kıvmnlan ve ,naskeler, orta sahada dağınık 
motifler) sadece Büyüksaray mozaiklerinde değil, o 
dönemin daha birçok döşeme mozaiğinde de görülür. 

b. Fenerlikapı sokağındaki mozaik döşeme: 
Fener kulesi ile lustinianos evi veya Roukoleon 

sarayı denilen yapı hizasında, demiryolunun karşı ta
rafında ve Kapu Ağası camiinin aşağısında 1983 yı
lında -bir inşaat sırasında bulunan döşeme mozaiği de 
son derecede önemli bir buluntudur. Yerinde muha
faza edilerek, üzerinde parsel sahibi tarafından bir iş 
hanı yapılması uygun görülen bu çok güzel ve değerli 
döşeme her ne kadar yeni binanın altında korunmuş 

35) Ayn ı kapının yanındaki imparator iustinianos'un monogramı 
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36) imparator iskelesi genel planı (Mamboury'den) 

371 imparator iskelesindeki rampanın altındaki sarnıcın kesiti 
(Mamboury'den) 
ise de, yeni yapı sahibi taraCından ziyaretçilerin bu
raya ulaşamaması için büyük özen gösterilerek, giriş 
son derecede zorlaştırılnuştır. 5 x 7 m ölçüsünde 
olan bu mozaik döşeme mahiyeti araştınlmamış bir 
binaya aittir. Kısmen mozaikleri örten bir harç kitle
si, bu zengin döşemenin bir devirde üstünün kapatıl
dığını belli eder. yuvarlak geçmeli ( entre/ac) bir 
bordür bu dikdörtgen salıayı çerçeveler. Çerçevenin 

38) Boukoleon Sarayı ve iustinianos evinin ve imparator iskelesinin genel planı (Mamboury'den) 
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39) lustlnlanos evi denilen sahil sarayının rölevesl (The great Palace, 11'den) 

içinde üç bölüm ~ardır, Bunlardan en batıda olanı 
ortalannda birer yuvarlak olan-üç-entrelac'lı kare ile 
süslenmiştir. Ondan. sonra yerden az yükselen taştan 
bir seki görülür. Bunun içi çok sığ bir havuz biçimin-

40) Sahilsarayından Istanbul Arkeoloji Müzesine götürülen aslan 
heykellerinden biri 

de olup, tam ortada üst yüzeYi muntazam kare oyuk
Iara sahip bir levha vardır. Etrafında ise kare ve 
dikdörtgen çukurlar bulunmaktadır. Bunlardan dört 
köşede olan dört kare çukurun kare kaideli sütun 
veya payelerin temeli olduğu anlaşılmaktadır. 
Dikdörtgen olanlarda herhalde kakma süslemeli lev
halar vardı. Etrafında ise kare ve dikdörtgen çukur
lar bulunmaktadır. Fakat şimdi bunlar boştur. Moloz 
içinde bulunarak kutularda muhafaza olunan çok sa
yıda 5 x 5 cm ölçüsünde üzerieri cam kakma süsle
meli küçük kare mozaik parçalan belki bu çukurla
nn bezernesine · aitti. Sekinin doğu kenannda 
dikdörtgen muntazam bir çukur bulunmaktadır. Bu 
bir relique yerleştirme yerini hatıra getirir. Bu 
bölümün doğusunda olan daha dar bir dikdörtgen 
olan üçüncü kısımda yine yuvarlak geçmeli bir mo
zaik vardır . 

.du döşeme mozaiği genel tekniği bakımından Bi
zans sanatında · yaklaşık bin yılına doğru moda olan 
döşeme mozaiklerinin bir ömeğidir. Stoudios manas
tın kilisesi (İmrahor camii), Pan~okrator manastırı 
kilisesi (Zeyrek Kilise camü) gibi Istanbul yapıların
da, İznik ve Trabzon Ayasofya'lannda da raslanan 
bu teknik burada bilhassa cam kakmalann da kulla
nılması bakımından daha değişik ve zengin bir ka
rakter gösterir. Aynca Stoudios ve Pantokrator'daki 
gibi burada da kırmızı porfir zemin içine beyaz taş
tan yontutmuş bir figürün kakma tekniğinde 
gömülmüş olduğu da görülür. İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri tarafından yapılan temizlikte enkaz arasın
da duvar kaplamasında kullanılmış sırlı çini parçalan 
ve renkli cam kakmalı kemer (?) kalıntılan, kanat, 
gövde ve balesinin evvelce renkli taş veya yine cam 
kakmalı olduğu anlaşılan bir melek figürü gibi 
parçalar bu yapının esasında son derecede zengin bir 
süslemeye sahip olduğunu açıkca belli ederler. Bu
nun Pharos yakınındaki Theokokos (Meryem) kilise
sinin bir kalıntısı olup olmadığı hakkında birşey 
söylenemez. V. Konstantinos (741-775) tarafından 
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43a) · sahilsarayının tren yolu tarafındaki kalıntıları (Eski ve yeni 
durumları) 
yaptınlan ve Khrysotriklinos ile bağlantısı bulunan 
bu kilisede X. yüzyılda İmparator nikahlan kıyılıyor
du. Mozaikli döşemenin doğu tarafı açılamadığından, 
burada bir apsisin varlığı. öğrenilememiştir. Bu du
rumda döşemenin ne türden bir binaya ait olduğu 
bilinmemektedir. Fakat bir kilise olması kuvvetle 
muhte.mel olup, süslemede kullanılan malzemenin 
zenginliği, Büyüksaray'ın bir parçası olduğunda 
hiçbir şüpheye yer bırakmaz. Yukanda da belirtildiği 
gibi Pbaros'un yeri hususunda değişik görüşler oldu
ğundan dolayısıyla Meryem kilisesinin yeri de oyna
maktadır. Nitekim bazılan Theotokos-Meryem kili
sesinin, çok daha yukanda Aygır deposu arsası altın
daki haç biçiminde plantı mabzenin üstünde olabile
ceğiniileri sürerler. 

44) Sahilsarayından cephe detayı 

42) Sahilsarayının eski durumu (1BBO'de) 

43b) Sahilsarayının tren yolu tarahndaki kalıntıları (Eski ve yeni 
d uru 

,:::""''~,..;,;A~~ 

45) Sahlls.arayında sütun başlı!)ı 
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46) Sahilsarayında bulunmuş mimari plastik 

48) Perisiyili avludan mozaiklerde bordürde sarışın bir insan başı 

Sonuç: 
İstanbul'un Büyüksaray'ı eski Bizans metinlerin

deki bilgiler ile hayallerde canlanmakta fakat, burada 
bulunan harabe ve mahzenler ile bunların bağlantıla
n bir kesinlik kazanmam*tadır. Şimdiye kadar pek 
çok araştıncı ve bunların sonuncusu olan Meksika'lı 
Salvador Miranda, bir takım teşhisler yaparak kay
naklarda adlan geçen bölümlere bir takım yerler be
lirtmişlerdir. Ancak. bunlar sadece hipotezler olup, 
bir tanesinin yerinin oynaması hepsinin yer değiştir
mesine sebeb olmaktadır. Büyüksaray'ın en eski, IV. 
yüzyıla ait kısımlan, ancak Batı Yugoslavya'da Dal
maçya kıyısında Spalato'daki saraY. kalıntıları ile bir 
benzerlik gösterebilir. Spalato'da Imparator Diocle
tianus tarafından inşa ettirilen bu sarayın büyük bir 
kısmı bugün durmaktadır. Diocletianus'un emri ile 
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49) Perıstyili avludan mozaiklerde bir parça 

47) Sahilsarayında bulunarak Arkeoloji Müzesine götürülmüş 
Roma devri (11 .yüzyıl) payesi 

IV. yüzyılın ilk yıllarında yarı bir villa, yan bir 
müstahkem Roma ordugahı ( castrum) karakterinde 
olarak yapılmıştı. Diocletianus 305'de kendi isteği ile 
iktidardan çekildiğinde son yıllarını burada geçirmiş
ti. 615 yılında Roma vilayetlerinden Dalmaçya'run 
başşehri Salona, Avarlar ile onların idaresindeki 
Slav'lar tarafından istilaya uğradığında, Salona'nın 
halkı Diocletianus sarayının kuvvetli duvarlannın 
içine sığınmıştı. Kurucusunun ölümünden sonra bir 
süre devlet atölyelerinin yeri olan, bir süre de hapis
hane olarak kullanılan sarayın içine halk yerleştikten 
sonra burası Sırp-Hırvat dilindeki adı ile Split ol
muştur. XIX. yüzyıl başianna kadar bu yerleşme, 
sarayın duvarlarını aşmamış, ancak bu tarihden son
ra dışanya taşmıştır. Yuvarlak bir bina olan Diocle-

50) Perıstyili avludan mozaiklerde bir parça 
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51) Fenerlikapı soka{lında bulunan döşeme mozağinin krokisi 

52) Fenerlikapı sokağındaki döşeme mozai{linden detay 

tianus'un mausoleum'u, Spalato-Split'in Başkilisesi 
olmuş, buradaki mabet ise vaftizhaneye çevrilmiştir. 
Mausoleum ile· m ab et arasında iyi korunmuş halde 
peristyl'li abidevi bir tören meydana uzanır. Yapılan 
araşurmalarda · sarayın bir çok parçalan ile birlikte 
süslemesinden de unsurlar bulunmuştur. Diocletia
nus'un iktidardan çekilişinden yirmi yıl kadar sonra 
'337•de ölen L Konstantinos'un Büyüksaray'ın özü 
olarak yaptırttığı ilk yapılarm hemen hemen Spala
to'dakinin bir benzeri olabileceğine ihtimal verilmek
tedir. 

Başlangıçta Roma ve Spalato'daki sarayların bü
yük ihtimal ile benzeri olan İstanbul'daki Büyüksaray 
yüzyıllar içinde birçok değişiklikler ile ayn bir ka
rakter almış, büyütülmüş, ek binalar ile zenginleşti
rilmiş fakat bu arada da bazı yapılan yıkılarak yerle
rine başkalan yapılmıştır. Bir teşrifat kılavuzu olan 

53) Fenerli.kapı sokağındaki döşeme süslemesinden detay 

Törenler Kitabı'nın yardımıyla yapılmağa çalışılan 
tesbitler genellikle biribirinden farkli sonuçlar ver
mektedir. Bu bakımdan elde edilen buluntutarı ad
landırmak çok zorlaşıır. Bu yazınuzın sonundaki 
bÖlümde görülecek bibliyografya -muhakkak ki ek
sikleri vardır- Büyüksaray hakkında bir kütüphane 
dolduracak kadar yayın yapılmış olduğunu gösterir. 
Bundan sonra da yeni hipotezler ortaya atılacak, ilim 
adamlan kaynaklan inceden ineeye tarayarak tartış
malarını sürdüreceklerdir. Fakat açık ve kesin so
nuçlara ulaşılabileceği çok şüphelidir. Şimdiki halde 
yapılabilecek tek iş, R. Guilland'ın Bizans kaynakla
nnı tarayarak Büyüksaray hakkında topladığı bilgile
ri dikkatle gözden geçirerek bunlan arazi ve bilinen 
kalıntılara tatbik ederek yeni bir plan çıkarınağa 
çalışmaktır. 
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Bulgaristan'da Şumnu dolaylarında Pliska'daki 
sarayın da Büyüksaray'ın bir bölümü olan Magnaura 
ile olan benzerliği hususunda bazı görüşler ortaya 
atıhruştır. Diğer taraftan geniş bir alanda çeşitli yapı
ların dağınık biçimde yayılması bakımından Büyük
saray, Topkapı sarayı denilen Saray-ı Cedid'e de 
bcnzetilmek istenmiştir. Ancak şu var ki Osmanlı 
Sultanlannın bu sarayı, biribirini takip eden avlular 
etrafında kurulan belirli bir düzene göre yerleştiril
miş binalardan meydana gelmişti. Ayn bir bölümü 
ise yazlık saray olarak aşağıda deniz kıyısında bulu-

nuyordu. Büyüksaray hakkında sağlam esaslara da
yanan bilgiler o kadar karmaşıktır ki, benzerlik hu
susunda kesin bir şey söylemek imkansızdır. Ancak 
her ikisinin de müşterek tarafian iki büyük İmpara
torluğa uzun yüzyıllar hizmet etmiş olmaları, bu 
süreler içinde ek binatarla zenginleşmeleri ve geniş 
araziler üzerinde yayılmış olmalarıdır. Ayrıca İStan
bul'daki Osmanlı sarayırun, Edirne'de kurulan ve 
bugün pek az izi kalmış olan saray topluluğu ile çok 
büyük benzerliği olduğu da aynca işaret edilmeğe 
değer bir özelliktir. 

54) BUyüksaray döşeme moz<Uğinin dUzenleme şemasının. · benzeri oıan tlind halısı 
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