
T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMER ENSTİTÜSÜ  

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 

KLASİK ARKEOLOJİ 

 

 

 

 

 

 

CONSTATİNOPOLİS HİPODROMU 

YÜKSEK LİSANS TEZİ  

 

 

 

 

DANIŞMAN 

PROF. DR. KAMİL LEVENT ZOROĞLU 

 

 

 

HAZIRLAYAN 

NAHİT YILDIRIM 

 

 

 

 

 

 

KONYA 2013 

 

 



 





 





 



İÇİNDEKİLER; 

 

ÖZET…………………………………………………………………………………………...I 

ABSTRACT…………………………………………………………………………………...II 

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………………….III  

KISALTMALAR……………………………………………………………………………..IV 

RESİM LİSTESİ………………………………………………………………………………V 

GİRİŞ…………………………………………………………………………………………..1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1.İLKÇAĞ’DA İSTANBUL: BYZANTİON’DAN CONSTANTİNOPOLİS’E 

TOPOGRAFYA, TARİH VE ARKEOLOJİ…………………………………………………..4 

1.1.İSTANBUL’UN COĞRAFİ KONUMU VE TOPOGRAFYASI………………………...5 

1.2.BYZANTİON, BYZANTİON’UN YERİ VE BOYUTLARI…………………………….7 

1.2.1.BYZANTİON’UN KURULUŞ EFSANELERİ………………………………………...9 

1.2.2.BYZANTİON’UN KURULUŞ TARİHİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ………………...11 

1.2.3.ANA HATLARIYLA BYZANTİON VE BYZANTİON’UN STRATEJİK 

ÖNEMİ......................................................................................................................................15 

1.3.CONSTANTİNOPOLİS....................................................................................................19 

1.3.1.CONSTANTİNOPOLİS’İN TARİHSEL GELİŞİMİ.....................................................23 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. HİPODROM, İLKÇAĞDA AT YARIŞLARI VE HİPODROMLARIN ORTAYA 

ÇIKIŞI………………………………………………………………………………………...30 

2.1.HİPODROM…………………………………………………………………………..…30 

2.2.AT YARIŞLARININ İLKÇAĞDA ORTAYA ÇIKMASI VE YARIŞLAR 

HAKKINDA………………………………………………………………………………….32 

2.3.HİPODROM OYUNLARI..……………………………………………………………..38 

2.4.ROMA OYUNLARI İLE ESKİ YUNAN OYUNLARI ARASINDAKİ BAZI 

FARKLAR……………………………………………………………………………………40 

2.5.CİRCUS NEDİR, CİRCUSLARDA DÜZENLENEN OYUNLAR 

NELERDİR…………………………………………………………………………………...41 

2.5.1.ATLI ARABA YARIŞLARI…………………………………………………………..42 

2.5.2.TROIA OYUNLARI…………………………………………………………………...43 



2.5.3.ATLI VE YAYA DÖVÜŞLERİ……………………………………………………….44 

2.5.4.AV OYUNLARI……………………………………………………………………….44 

2.5.5.GÜREŞ VE BOKS……………………………………………………………………..45 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.BYZANTİON VE CONSTANTİNOPOLİS HİPODROMU..…………………………….47 

3.1.CONSTANTİNOPOLİS HİPODROMU VE SOSYAL YAŞAMDAKİ 

ÖNEMLERİ…………………………………………………………………………………..47 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

4.BYZANTION VE CONSTANTİNOPOLİS HİPODROMU’NUN FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİ……………………………………………………………………………….57 

4.1. CONSTANTİNOPOLİS HİPODROMUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE İNŞA 

EVRELERİ…………………………………………………………………………………...57 

4.2. CONSTANTINOPOLIS HİPODROMUNUN PLAN ŞEMASI VE MİMARİ 

ÖZELLİKLERİ……………………………………………………………………………….61 

4.2.1.CONSTANTİNOPOLİS HİPODROMUNUN ANA KAPILARI……..………………66 

4.2.2. CONSTANTİNOPOLİS HİPODROMUNUN OTURMA YERLERİ (OTURMA 

YERLERİNİ DESTEKLEYEN DUVARLAR)………………………………………………68 

4.2.3.SPHENDONE………………………………………………………………………….77 

4.2.4.SPİNA………………………………………………………………………………….89 

4.2.5.EURİPOS………………………………………………………………………………91 

4.2.6.BEYAZ ÇİZGİLER……………………………………………………………………94 

4.2.7.İMPARATORLUK LOCASI………………………………………………………….95 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: 

5.CONSTANTINOPOLİS HİPODROMU’NDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN 

KALINTILAR………………………………………………………………………………102 

5.1.DİKİLİTAŞ (THEODOSİUS SÜTUNU)………………………………………………102 

5.2.BURMALI SÜTUN (YILANLI SÜTUN)……………………………………………...110 

5.3.ÖRME SÜTUN (MIKNATISLI SÜTUN, CONSTANTİN ANITI)…………………...119 

5.4.KUGELSPİEL………………………………………………………………………….124 

5.5.CONSTANTİNOPOLİS HİPODROMU’NUN HEYKELTRAŞLIK 

ESERLERİ…………………………………………………………………………………..125 



 

ALTINCI BÖLÜM 

6. BİZANS DÖNEMİ’NDEN SONRA HİPODROM..……………………………………..133 

6.1.OSMANLI DÖNEMİ’NDE HİPODROM…...…………………………………………133 

6.2.GÜNÜMÜZDE HİPODROM…...……………………………………………………...146 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

7.DEĞERLENDİRME VE SONUÇ………………………………………………………..150 

 

KAYNAKÇA………………………………………………………….………………….....159 

 

RESİM KAYNAKÇASI…………………………………………………………………….165 

 

ÖZGEÇMİŞ…………………………………………………………………………………166 

 



 



III 

 

ÖNSÖZ 

 

History Channel’ın hazırlamış olduğu Yeraltı Şehri İstanbul Belgeselinde İstanbul’un 

herhangi bir yerinde yürürken geçmişin üzerinde yürürsünüz açılış sözü yaşadığımız 

coğrafyayı en güzel tanımlayan söz olsa gerek. Ben bu tez çalışmasını yaparken bu açılış 

sözünün ne derece önemli bir tanımlama olduğunu daha iyi anladım. Bunlardan birisi de 

hipodrom konusudur. Öncelikle bana bu çalışmamda yardımcı olan, böylesine zevkli bir tez 

konusu seçmemi sağlayan, konu seçiminde çalışmamın üstesinden gelebileceğime inandıran, 
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 1 

GĠRĠġ 

 

Günümüzde Sultanahmet hipodromu diye adlandırdığımız hipodrom, İstanbul‘un en 

eski Bizans Dönemi yapısıdır. Hipodrom, Byzantion Dönemi‘nden başlayarak 12. yüzyılın 

sonuna kadar aktif olarak kent yaşamında önemli bir rol üstlenmekteydi. Hipodromda, 

1261‘den sonra İmparatorluk Sarayı‘nın Blahernai‘ye taşınmasından sonra sadece araba 

yarışları yapılmamaktaydı, şövalyeler arası mızrak dövüşleri de yapılmaktaydı. Antik çağda 

şehrin kalbi, merkezi konumundakiConstantinopolis Hipodromu, imparatorların bolca para 

harcayarak gövde gösterilerini yaptıkları, halkıyla bir araya geldikleribir toplantı merkezi 

olmalarının yanında isyanların ve katliamların da yapıldığı kent merkezi konumundaydı. 

Hipodrom, savaşa gitmediği zamanlarda sarayına çekilmiş olan ve kendisine ulaşılamayan 

imparatorlara halkın seslenebildiği tek siyasal mekândı. Araba yarışlarının yanı sıra akrobasi 

gösterileri, danslar ve vahşi hayvan mücadelelerinin sergilendiği bir yerdi. Aslında 

Hipodromlar, antik çağda yaşamış olan insanların eğlence anlayışını, sosyal ve kültürel 

yapıları hakkında bizlere ipuçları vermektedirler. Bizlerhipodromun sosyal yaşamdaki 

öneminden yola çıkarak antik çağdaki insanların sosyal ve kültürel yapılarını, eğlence 

anlayışları hakkında fikir edinebilmekteyiz. Günümüzde hipodrom konusu bu kadar 

önemliyken hipodromhakkındaki Türkçe kaynaklar oldukça yetersizdir. Buradaki amacımız 

insanların geçmişten günümüze Constantinopolis Hipodromu‘nun sosyal yaşamdaki önemini, 

mimarisini, geçirdiği siyasal ve fiziki değişimlerini, günümüze kadar ulaşan kısımlarını 

öğrenmelerine katkıda bulunmaktır. 

  

Günümüzde hipodromlarla ilgili oldukça kısıtlı sayıda Türkçe kaynak bulunmaktadır: 

Wolfgang Müller-Wiener‘in İstanbul‘un Tarihsel Topografyasında hipodromun tarihsel 

gelişimi oldukça net ve güzel bir şekilde anlatılmıştır. Birçok araştırmacı ve tez yazan öğrenci, 

Müller-Wiener‘in bu eserinden yola çıkmıştır. Pera Müzesi Yayınları‘nın iki cilt halindeki 

Hipodrom/Atmeydanı kitabı da birçok çalışma için kaynak eser durumundadır. Hipodromlar 

konusunda bazı tez çalışmaları da mevcuttur. Bunlardan üç tez çalışması konuyu farklı 

biçimde ele almıştır. Bu çalışmalardan Mimar Mustafa Yıldız (2002) Sultanahmet 

Meydanı’nın Kronolojik ve Mekânsal Oluşum Süreci Üzerine Bir Araştırma başlıklı yüksek 

lisans tezinde,Hipodrom konusuna da ayrıntılı bir şekilde değinmiş vegenel olarak hipodrom 

ve yakın çevresi ile yapılaşmaların tarihi yapılara verdiği zararların yapıların üzerindeki 

etkisini incelemiştir. Mimar Taner Kara ise İstanbul Hipodromu, Mimarlık Tarihi İçerisindeki 

Yeri ve Önemi başlıklıyüksek lisans tezinde geçmişten günümüze hipodromları mimari 
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açısından önemi ile birlikte incelemiştir. Söz konusu çalışmada Yunan stadionları ile Roma 

hipodromları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Seza Sinanlar da Osmanlı Dönemi’nde 

Atmeydanı konusunu detaylı bir şekilde ele almıştır.  

 

Constantinopolis Hipodromu konusunda yazılı kaynaklar ve çeviriler birbirinden farklı 

düşünceler de içermektedir. Hipodromlar ile ilgili başyapıtlar diyebileceğimiz birçok eserde 

bile birbirinden farklı düşünceler yer almaktadır. Bu duruma en güzel örnekhipodromun 

uzunluğuna ilişkinfarklı yazarların yayımlamış oldukları eserlerde bahsetmiş oldukları farklı 

büyüklüklerdir.Hipodrom; 

Doğan Kuban‘a göre 420–450 metre uzunluğunda ve 117–124 metre genişliğinde,  

Müller-Wiener‘e göre 420–440 metre uzunluğunda ve 117–125 metre genişliğinde, 

Ali Muslubaş‘a göre 480 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde, 

İnciciyan‘a göre 150x250 adım, 

Veronalı rahip Panvinio‘ya göre 370 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde, 

Grosvenor‘a göre 440 metre uzunluğunda 130 metre genişliğindedir.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde İstanbul‘un Antik Çağ Tarihi ayrıntılı olarak 

incelenmiştir. Bu bölümde amaçlanan İstanbul‘un jeopolitik, topografik ve arkeolojik önemini 

vurgulamak ve İstanbul‘un nasıl medeniyet beşiği olduğunu ortaya çıkarmaktır. Wolfgang 

Müller-Wiener, Petrus Gyllius ve Oğuz Tekin‘in İstanbul üzerine yazmış oldukları kitapları 

İstanbul‘un tarihi topografyası konusunda aydınlatıcı olmuştur. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde Antik Çağ‘da at yarışlarının ve hipodromların ortaya 

çıkış konusu ele alınmıştır. Hipodrom ve hipodrom oyunları hakkında geniş bilgiler 

verilmiştir. 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde Byzantion ve Constantinopolis Hipodromu ayrıntılı bir 

biçimde ele alınmaktadır. Günümüzden asırlar öncesinde hipodromun durumu ve hipodromun 

sosyal yaşamdaki önemi ve etkisini incelenmektedir. Hipodromun amaç araç ilişkisine dikkat 

çekilmeye çalışılmaktadır.  

 

Çalışmanın dördüncü bölümünde Byzantion ve Constantinopolis Hipodromu‘nun 

mimarisi ve tarihsel gelişimi incelenmektedir. Hipodromun mimari özellikleri ayrıntılı olarak 

ele alınmıştır. Bu konuda incelenen lisansüstü tezleriaydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur. Bu 
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bölümde Constantinopolis Hipodromu‘nun günümüze kadar ulaşmayan kısımlarıağırlıklı 

olarak anlatılmaktadır. Örneğin, bugünkü Sultanahmed Camii avlusu, yanihipodromun 

Kathisma denilen İmparatorluk Locası, saray-hipodrom birlikteliği, spina denilen hipodromun 

omurga, Roma mimarlık harikası sayılan ve asırlarca (yaklaşık 17 asır) ayakta kalmış olan 

hipodromun dış duvarı olan sphendone yapısı, Euripos gibi. Ayrıca Hipodrom/Atmeydanı 

kitabı da çalışmanın özellikle mimari konusunda yol gösterici niteliktedir. 

 

Çalışmanın beşinci bölümünde Constantinopolis Hipodromu‘nun günümüze kadar 

ulaşan anıtları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bunlar Dikilitaş, Örme Sütun, Yılanlı 

Sütundur. Fotoğrafları çekilen anıtlar daha eski resimleri ile kıyaslanarak geçirdiği değişimler 

vurgulanmaktadır. Bu konuda kaynaklar incelenmiştir ve konularla ilgili ayrıntılı bilgiler 

verilmektedir. Genel itibari ilehipodromun günümüze kadar ulaşan anıtlarının mimarisi 

üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde de Hipodrom/Atmeydanı kitabı yol gösterici niteliktedir. 

 

Çalışmanın altıncı bölümünde Constantinopolis Dönemi‘nden sonra hipodrom 

irdelenmektedir. Osmanlı Dönemi‘nde At Meydanı ismini alan hipodromun günümüzdeki 

durumu da betimlenmektedir. Geçmiş ile günümüz kıyaslanarak hipodromun geçirdiği 

değişimler ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır. Çalışma incelendiğinde bu değişimlerin genel 

hatları ile olumsuz olduğu, yangınların, isyanların,hipodromun etrafındaki yapılaşmanın 

hipodroma verdiği zararların günümüzdeki hipodromdageçmişten günümüze geriye çok fazla 

bir şey bırakmadığını göstermektedir. Yapılan gravürler ve çizimlerden, döneminde 

hipodromun devasa boyutlarda ve etkileyici düzeyde olduğu, günümüzde ise turistlerin ziyaret 

ettiği bir park alanına dönüştüğü anlaşılmaktadır. 

 

Bu çalışmada yararlanılan tezlerdeki fikir ve düşüncelerile yazarları referans 

gösterilerek bir sentez oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sultanahmet Meydanı‘na gidilerek 

günümüzdeki durum belgelenmek üzere Sultanahmet Hipodromu‘nun çok sayıda resimleri 

çekildi.Kaynaklardan yola çıkılarak geçmişten günümüze hipodromun geçirmiş olduğu 

değişimler ve tarihsel aşamaların sentezi oluşturulmuştur. Değerlendirme ve Sonuç 

bölümünde de hipodrom ile ilgili bazı önerilerde bulunulmaktadır.     
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

 1.ĠLKÇAĞ’DA ĠSTANBUL: BYZANTĠON’DAN CONSTANTĠNOPOLĠS’E 

TOPOGRAFYA, TARĠH VE ARKEOLOJĠ: 

 

 Tarihöncesi dönemi, insanlık tarihinin %98‘ini kapsayan, alet yapan ilk insandan 

yazının kullanıldığı döneme kadar gelen uzun ve kendi içinde pek çok aşaması olan süreci 

ifade etmektedir. 

 

 İstanbul ilini içine alan Marmara Bölgesi‘nin Anadolu ve Balkan yarımadası 

arasındaki kültür ilişkisini sağlayan doğal bir köprü olduğu öteden beri bilinmekteydi.Hiçbir 

kentin coğrafyası bir diğerinin coğrafyasına benzemez. Ancak İstanbul‘un konumu İstanbul‘u 

öyle bir ayrıcalıklı konuma getirmiştir ki bir çok medeniyet ve imparatorluk uzun bir süre 

İstanbul için savaşmışlardır. İstanbul sadece iki iç denizi değil, Akdeniz uygarlıklarını 

Karadeniz üzerinden Tuna gibi büyük akarsular ile Avrupa‘ya bağlayan suyolunun, Asya ile 

Avrupa arasında uzanan doğal köprü ile kesiştiği bir yerde yer almaktadır. Bu konumu 

İstanbul‘u özel kılmaktadır. Haliç gibi korunmalı bir limana sahip olması ve zengin doğası 

İstanbul‘un çekiciliğini artırmış, bu nedenle de hemen hemen benzer bir konuma sahip olan 

Çanakkale hiçbir dönemde İstanbul‘a rakip olamamıştır. Ancak İstanbul için özel olan, 

Boğaziçi‘nde su ile bunu çevreleyen topografya arasındaki oranlarının görsel uyumu olduğu 

ortadadır.  

 

 İstanbul, stratejik konumu nedeniyle en eski çağlardan bu yana bölgeler arası göç, 

istila, ticaret, mal ya da bilgi aktarımı gibi her türlü ilişkide kritik bir misyon üstlenmiştir. 

Çoğu kez de yalnızca bir aktarma köprüsü olmakla kalmamış, birikiminden gelen kendi 

sentezini de aktardıklarına eklemiştir. 

 

 İstanbul, tarih çağları boyunca imparatorluklara başkentlik yapmış, kalıcı, büyük 

antlarla donatılmış ve çok geniş bir alana yayılmış olan bir kenttir. Bunun doğal sonucu olarak 

kentin daha eski geçmişine ait birçok izi silinmiş, araştırmacıların ilgi odağı da görkemli 

anıtlar üzerine olmuştur. Bu nedenle İstanbul Bölgesi ile ilgili bilgilerimiz kentin insanlık 
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tarihinin uzak geçmişi için taşıdığı önemle orantısız olacak kadar azdır. Kentin geçmişini 

ortaya çıkartmaya yönelik araştırmalar da yok denecek kadar azdır
1
.  

 

İstanbul‘un herhangi bir yerinde yürürken insanlar tarihin üzerinde yürür gibi 

hissederler. Çoğu tarihi kent iyice kazılırken arkeologlar İstanbul‘un yoğun yerleşiminden 

ötürü sadece çok azını kazabilmişlerdir. Bu sebepten ötürü arkeologlar ve araştırmacılar 

kentin anıtlarına yönelmiştir. 

 

 

 1. 1. ĠSTANBUL’UN COĞRAFĠ KONUMU VE TOPOGRAFYASI:  

 

 Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği yerde kurulmuş olan İstanbul, 41 derece enlemi 

ve 29 derece boylam daireleri üzerinde yer almaktadır. Karadeniz‘in Boğaz ile Marmara‘ya 

bağlandığı noktada kurulmuş olan kent, bu yolla Ege ve Akdeniz‘e kadar bağlantı 

kurabilmektedir. Öte yandan son derece korunaklı doğal bir liman olan Haliç (Khrysokeras= 

Altın Boynuz) ve Karadeniz ile Marmara Denizi‘ni birbirine bağlayan doğal bir kanal olan 

Boğaz (Bosphoros) ile kentin coğrafi ve stratejik önemini daha da artırmaktadır. İstanbul 

dünyada iki kıtada da toprakları olan tek kenttir. 

 

 Zamanında su kaynakları yok denecek kadar az ve var olanlar su kaynakları da 

kirlilikten dolayı kullanılmaz duruma gelmiş olan İstanbul‘un eski dönemlerindeki en önemli 

akarsularının başında bugünkü Vatan Caddesi‘nin bulunduğu yerde akmakta olan Lykos 

(Bayrampaşa) Deresi gelmekteydi. Bunun haricinde, Haliç‘e akan Alibey Deresi ve Kâğıthane 

Deresi ile kentin etrafındaki Kâğıthane, Büyükdere, Göksu, Küçüksu ve Kurbağalıdere gibi 

akarsular şehri beslemekteydi. 

 

 İstanbul‘un 7 tepe üzerine kurulmuş bir kenttir. Bu engebeli yapısından dolayı eski 

dönemlerde eğimli kısımlarda geniş teraslar meydana gelmiştir. Haliç‘te, Marmara kıyılarında 

ve Boğaz‘da küçük limanlar bulunmaktaydı. Ancak İstanbul‘un gerek kıyı şeridi gerekse 

kentin topografyası oldukça değişmiştir. Kentte özellikle surlarla çevrili Tarihi Yarımada‘da 

ana toprağın üstünü 2–15 metre yükseklikte bir moloz tabakası örtmüştür. Bu sebeplerle 

İstanbul eski dönemlerdeki görüntüsünü yitirmiş durumundadır
2
. 

                                                 
1
 Meriçboyu,1991: 9; Özdoğan, 1996: 88- 89. 

2
 Pasinli, 1995: 14–15. 
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 İstanbul Boğazı Doğu-Batı istikametinde hemen hiçbir devirde kavimlerin bir taraftan 

diğer tarafa geçişine büyük bir engel teşkil etmemiştir. Truva‘nın İ.Ö. 3. bin yıla tarihlenen ilk 

esas kültürünün bir benzerinin Gelibolu yarımadasında görülmesi ve bu kültürün Halkidike 

yarımadasına kadar sahil bölgesi boyunca yayılması, aynı devreye ait olup, Frigya- Bithynia 

sahasında elde edilen buluntular (Demirci Höyük) Balkan memleketleri kültürlerinin de bazen 

Anadolu‘nun kuzey-batı kısmına nüfuz etmiş olduklarını göstermektedir. Bu durum bize 

prehistorik çağların belki de ilk devresinden itibaren insanların en iptidai vasıtalarla bile 

boğazları geçmiş olduklarını göstermektedir. Aynı zamanda İstanbul Bölgesi‘nin insanlık 

tarihinin başlangıcından beri iskân edilmiş olduğunu da bize anlatmaktadır. Boğazdaki ilk 

yerleşimlerin İ.Ö. 680 yılında boğazın güneyinde şimdiki Kadıköy (Kalkhedon) ve batı 

kıyıları ile Sarayburnu yakınlarında rastlayan Yunan kolonileri tarafında kurulduğu 

bilinmektedir. 

 

 J. Miliopulos‘un Birinci Dünya Savaşı sırasında Kadıköy ve Pendik civarında 

keşfetmiş olduğu prehistorik iskân yerleri hakkında sonraları başka bilim adamları da 

ilgilenmiştir ve en ciddi araştırmayı 1939‘da K. Bittel yapmıştır. Pendik‘in güneydoğusunda 

bulunan iskân yeri, elde edilen buluntulara göre Eski Taş Devri‘nin Chellen sahasına ait olup, 

Erenköy‘ünün güneyindeki tarlalarda yapılan toprak üstü araştırmalarda bulunan keramik 

parçaları ve çakmak taşı aletler ise bu civarda da bir prehistorik iskân yerinin varlığını bizlere 

göstermektedir. Kadıköy Murat Efendi Köşkü civarında bugünkü Fikirtepe‘deki tarla ve 

bahçelerde birçok eski kültür kalıntılarına rastlanılmıştır. Fikirtepe buluntuları aynı zamanda 

İstanbul‘un iskânını İ.Ö. 4000‘e çıkaran önemli buluntulardı. K. Bittel‘e göre Fikirtepe‘deki 

prehistorik iskân yerinde elde edilen buluntular Truva I‘den daha eski İ.Ö. 4000‘e çıkan 

kuzey-batı Anadolu‘daki en eski mahalli bir kültürün mevcudiyetini de ortaya koymaktadır. 

Anadolu‘nun en eski ve mahalli kültürünün tahrip edilmeden ortaya çıkması devam eden 

devirlerde burada bir iskânın olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar, Boğaz‘ın 

diğer yakasının aynı devirlerde iskân edilmiş olduğunu göstermektedir
3
.  

 

 Yapılan araştırmalar, İstanbul Boğazı‘nın her iki yakasında ilk yerleşim izlerinin 

geçmişinin birkaç yüz bin yıl önceye indiğini göstermiştir. Bölgedeki Paleolitik Çağ‘daki 

yerleşim birimlerinin sayısı Neolitik ve Kalkolitik Çağlar‘dan başlayarak artmaya başlamıştır. 

                                                 
3
 Erzen, 1954: 131–132, 134; Stewig, 1965: 14. 
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Ele geçen buluntular ve yapılan araştırmalara göre İstanbul ve çevresi bu dönemde boş 

kalmamıştır. Stratejik konumu, çevre şartları İstanbul Boğazı‘nın her iki yakasının yoğun bir 

şekilde iskân edilmesine neden olmuştur
4
. 

 

Bölgede Eski Çağ‘da Sarayburnu yöresinde bir yerleşmenin bulunduğu, 1871 

demiryolu inşaatı sırasında ortaya çıkan sur kalıntıları bulunmuştur. Surların Trak saldırılarına 

karşı koruma amaçlı olduğu bilinmektedir. Kent Trakyalı komşularından, Anadolu‘dan ve 

denizden gelecek tehlikelere ve düşmanlara karşı ilk yıllardan itibaren savunma amacıyla 

sonradan da ilave edilenler ile birlikte surlarla çevrilmiştir. Herodianos Byzantion surlarında 

taşların birleşme noktalarının çok ince olduğunu ve surların tek bir taşla yapıldığını söyler. 

Dion ise, Byzantion‘un çok iyi berkitilmiş surlara sahip olduğunu anlatır
5
.  

 

İstanbul Türkiye‘nin ekonomi, ticaret, kültür merkezidir. Dünyada pek çok insan 

Türkiye denince öncelikle İstanbul‘u aklına getirir. İstanbul‘un bir cazibe merkezi olmasında 

pek tabi coğrafi konumunun etkisi de vardır. İstanbul 7 tepeli şehirlerden birisidir. İstanbul‘un 

topografyası hakkında şuana kadar sürekli artılarından bahsedildi. Ancak unutulmamalıdır ki 

İstanbul ne yazık ki çok ciddi riskler taşıyan aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır.  

 

Şimdi kent tarihine daha ayrıntılı bir şekilde ışık tutabilmek için Tarihi Yarımada‘nın 

temeline, yani kent tarihinin başlangıcı sayılan Byzantion ve onu takip eden Constantinopolis 

dönemlerindeki durumunu ayrıntılı olarak inceleyelim. 

 

 

1. 2.  BYZANTĠON, BYZANTĠON’UN YERĠ VE BOYUTLARI:  

 

Kent bugünkü Kadıköy‘ün (Kalkhedon) tam karşısına kurulmuştur. Megaralılar, 

kentin nereye kurulması gerektiği konusunu Pythios Apollo‘ya sorduğunda körler ülkesinin 

karşısına cevabını alırlar ve kenti de Kalkhedon‘un karşısına kurmuşlardır. Romalı yazar 

Pliniusa göre Byzantion kurulmadan önce onun yerinde Lygos (Sarayburnu yakınlarındadır)  

adlı bir köy bulunmaktaydı. İstanbul Boğazı‘nın Trakya yakasında, bugünkü Topkapı Sarayı 

ve Ayasofya‘nın kapladığı alana kurulan Byzantion Helenistik Dönemdeiyice büyümüş, 

Roma Dönemi‘nde ise Eminönü ve Fatih ilçelerinin bulunduğu alanı içine almış ve sınırlarını 

                                                 
4
 Tekin, 2005:2. 

5
 Gyllius, 1997: 30; Yıldız, 2002: 4. 
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genişletmiştir. Plinius‘a göre önceleri Lygos adını taşıyan kent Bosphoros Thrakios‘un batı 

kıyısında, kuzeyden Keras (boynuz) ya da sonraları Khrysokeras (Altın Boynuz) denen Haliç, 

güneyden de Propontis‘in (Marmara Denizi) kuşattığı bir yarımada (Sarayburnu) üzerinde 

kuruluydu. Kent özellikle Attika-Delos Deniz Birliği‘ne ödediği 15–21,5 talent arasından 

ödediği vergi ile dikkat çekmiştir.  

 

Eski Byzantion‘dan günümüze pek fazla kalıntı gelmemiştir. En eski Akropol büyük 

bir oranda günümüzdeki Topkapı Sarayı‘nın altında olduğu bilinmektedir. Etrafı surlarla 

çevrilmiş olan kentte Zeus, Athena, Artemis, Aphrodite tapınakları yer almaktaydı. Bugünkü 

Ayasofya civarında bir Agorası vardı. Res.1‘de Byzantion kentinin antik dönem haritasını 

görebilirsiniz. 

 

 

 

Res. 1. Byzantion Kenti Antik Dönem Haritası (Foto: Müller-Wiener 2001, s.17, Res. 1) 

 

 

Kentin boyutları, Birinci Tepe‘yi, yani kuruluş yeri olan ve Topkapı Sarayı‘nı içine 

alan bölge zaman geçtikçe genişlemiştir. Byzantion iç kale surundan başlar ve Eugenios 

Kulesini kapsar. Strategion, Akhilleus Hamamı, Urbicius kara suruna kadar uzanmaktadır. 

Khalkoprateia, Million, Ioannes Kapıları, Mangana ve Arkadianai Hamamı ile Akrapolis‘i 

içine aldığı alana kadar genişlemiştir. 
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Zosimos Byzantion‘u aşağıdaki gibi tarif etmiştir: 

 

―Kent, Cornu (Keras/Haliç) ve Propontis‘in (Marmara Denizi) oluşturduğu kıstağın bir 

bölümünü işgal eden tepede kurulmuştur. İmparator Severus‘un yaptırdığı porticusların 

sonunda, imparatorun düşmanı Niger‘i koruyan Byzantionlulara karşı duyduğu öfkeye son 

verdiğinde yaptırdığı bir kapı vardı. Byzantion surları kentin batı tarafından Aphrodite 

Tapınağı‘na ve Üsküdar karşısındaki denize kadar uzanıyordu; kuzeyde Neorion (Eminönü) 

adlı limana doğru iniyor, gemilerin ileriye, Karadeniz‘e doğru seyrettiği deniz kıyısı boyunca 

devam ediyordu―.  

 

Bizanslı Dionysios, kentin genişliğinin yaklaşık kırk stadion genişliğinde olduğunu, 

Heradianos ise Severus Dönemi‘nde Byzantion‘un Trakya‘nın en büyük kenti olduğunu 

söylemiştir. Byzantion‘un Marmara Denizi‘nin güneyinde, Mysia Bölgesi‘nde de toprakları 

vardı. Byzantion ayrıca Derkos Gölü (Terkos), Kyzikos ve Daskylitis (Manyas) Gölü‘ne de 

sahipti
6
. 

 

 

1. 2. 1. BYZANTĠON’UN KURULUġ EFSANELERĠ:  

 

Efsaneye göre, Byzantion‘u Orta Yunanistan‘daki Megara kentinden gelen kolonistler 

kurmuştur. Byzantion Byzas‘ın yeri anlamına gelmektedir. Stephanos ve Eustathios 

Byzantion‘un kurucusunun, Koreassa ve Poseidon‘un oğlu Byzas ya da Megaralıların 

donanama komutanı Byzes‘in olabileceğini söylemişlerdir. Petrus Gyllius ise kent 

kurucusunun Byzes değil Byzas olması gerektiğini ifade etmiştir. Kent isminin kurucusundan 

geldiğini ve Byzes tarafından kurulmuş olsaydı kent isminin Byzantion değil Byzeum olması 

gerektiğini söylemiştir
7
. 

 

Byzantion‘un kuruluşu ile ilgili olarak İlkçağ yazarlarının verdikleri bilgiler 

birbirlerinden farklı olup, kentin kuruluş efsaneleri çeşitlidir. Kent kuruluşunun mitolojik 

öykülerinden bazıları şöyledir: 

 

                                                 
6
 Tekin, 2005: 3; Sevin, 2001: 20–21; Gyllius, 1997: 32  

7
 Gyllius, 1997: 29. 
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—Argos kralı Inakhos‘un kızı olan Io, aynı zamanda Argos kentindeki Hera 

Tapınağı‘nın rahibesidir. Bir gün tanrı Zeus, Io‘yu görüp ona âşık olur. Kocası Zeus‘un bir 

başkasında ilgi duyduğunu öğrenen Hera, kıskançlığa kapılarak Io‘yu Zeus‘tan ayırma 

yollarını arar. Zeus, Io‘yu Hera‘nın gazabından korumak için onu inek kılığına sokar. Fakat 

Hera ineğin kendisine verilmesini ister. Io‘yu alır ve bin gözlü dev Argos‘u başında nöbetçi 

olarak diker. Zeus da haberci tanrı Hermes‘i göndererek devi büyüleyip öldürtür. Io devden 

kurtulmuştur; ama Hera bu kez bir at sineğini musallat eder. Sinek ısırdıkça inek kılığındaki 

Io‘nun canı yanar. Trakya‘dan İstanbul Boğazı‘na gelir. Boğazı geçerek Asya kıyısında kıyıya 

çıkar. Bu öyküden dolayı İstanbul Boğazı‘nın adı ―İnek Geçidi‖ anlamına gelen ―Bosphoros‖ 

adını almıştır. Io, antik çağda ―Altın Boynuz‖ (Khrysokeras) olarak anılan Haliç‘i geçtikten 

sonra bir kız çocuğu dünyaya getirir; adını Keroessa koyar. Kerossa‘nın deniz tanrısı 

Poseidon‘dan Byzas adlı bir çocuğu olur. Byzas büyüyünce, annesinin kendisini doğurduğu 

yerde bir kent kurar. Kentin adı kurucusu Byzas‘tan dolayı Byzantion olarak adlandırılmıştır. 

Byzantion‘un sonundaki –ion eki yer anlamına gelmektedir (Byzas‘ın yeri). 

 

—Semestra isimli bir su perisinin oğlu olan Byzas bir Trak kralıdır ve yakınındaki bir 

bölgenin kralı olan Barbysios‘un kızı Phidaleia ile evlenmiştir. Phidaleia babasının isteği 

üzerine Byzantion‘u kurmuştur. 

 

—Yunanistan‘da, yeni bir yurt bulmak ve yeni bir kent kurmak üzere yola çıkan 

Megaralı kolonistlerin başkanı (Oikistes) Byzas, Delpoi (Delphi) Apollon Tapınağı‘nın 

kâhinine yeni kuracakları kentin yeri için danışır ve kâhin Körler Ülkesinin karşısında 

kurmasını tavsiye eder. Byzas ve göçmenler, kendilerinden kısa bir müddet önce kurulmuş 

olan Kalkhedon‘un (Kadıköy) karşısına gelirler. Kadıköy halkını, bu yerin güzelliklerini ve 

üstünlüklerini görmeyip, Kadıköy‘ü seçtiklerinden dolayı kör olarak nitelendirmiştir. Kendi 

kentlerini onların karşısına, yani Körler Ülkesinin karşısına, şimdiki Sarayburnu bölgesine 

kurmuşlardır. Kurucusunun isminden dolayı da kentin ismi Byzantion olmuştur. 

 

Efsaneler birbirlerini tamamlar nitelikte olup, efsanelerdeki filolojik veriler İstanbul‘da 

Grek kolonistlerinden önce prehistorik bir yerleşimin varlığına işaret etmektedir. Ayrıca, kent 

kurucusu olan Byzas, Trak ismidir ve İ.Ö. 5. yüzyıl sonlarına doğru basılmaya başlanan 

sikkeler üzerindeki betimlemeler de kuruluş efsaneleri ile doğrudan bağlantılıdır
8
.  

                                                 
8
 Meriçboyu, 1991: 11; Tekin, 1996: 102; Pasinli, 1995; 17- 18; Tuncer, 1996: 1; Kos, 1995: 12. 
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Eski Çağ‘ın Byzantion‘u Roma İmparatorluğu‘nun son zamanlarından başlayarak 

Bizans Dönemi‘nde ya da Orta Çağ‘da Constantinopolis/Konstantinopolis, Osmanlı 

Dönemi‘nde Konstantiniye/Konstantiniyye (İslambol) ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin 

kuruluşuyla beraber İstanbul olarak adlandırılmıştır
9
. 

 

 

1. 2. 2. BYZANTĠON’UN KURULUġ TARĠHĠ VE TARĠHSEL GELĠġĠMĠ:  

 

Byzantion İ.Ö. 7. yüzyılın ortalarında ve Kalkhedon‘dan (Kadıköy) sonra kurulmuştur. 

Byzantion‘un kuruluş tarihiyle ilgili ortaya atılan birbirinden farklı ifadeler vardır. Herodotos, 

Byzantion‘un Kalkhedon‘dan 17 yıl sonra kurulduğunu söylemektedir. Eusebios ise 

Byzantion‘un kuruluş tarihini İ.Ö. 659/660 olarak vermiştir. Eusebios, Kalkhedon‘un İ.Ö. 685 

yılında kurulduğunu kabul eder. Buna bilgiye göre Eusebios Byzantion‘un Kalkhedon‘dan 17 

yıl değil, 26 yıl sonra kurulduğunu ifade etmiştir. Herodotos‘un ifadesine göre ise Byzantion 

İ.Ö. 668 yılında kurulmuştur
10

. 

 

Byzantion kuruluşundan itibaren Thrak kabilelerinin saldırılarına uğramıştır. Bu 

saldırılar birçok antik yazar tarafından bizlere aktarılmıştır. Kent gerek Trakyalı komşularına 

karşı gerekse denizden gelebilecek olan düşmanlarına karşı sonradan da takviyelerin de 

olduğu surlarla çevrilmek durumunda kalmıştır.  Dareios, İskit Seferi sırasında (İ.Ö. 6. yüzyıl) 

Anadolu‘dan Trakya‘ya İstanbul Boğazı üzerinden ve Byzantion yakınlarından geçmiştir. Bu 

geçişler sırasında Persler, Byzantion ve Kalkhedon‘u kontrol altına almıştır. Perslerin 

egemenliği altından kurtulmak isteyen Byantion ve Kalkhedon girişimlerine rağmen bunu 

başaramadılar. Pers komutanı Otanes Kalkhedon ve Byzantion‘u tekrar egemenliği altına aldı. 

İ.Ö. 500‘de başlayan Ionia ayaklanmasıyla Byzantion ve Kalkhedon İonlar tarafından ele 

geçirildi. Herodotos‘a göre, Lesboslular‘dan 8 gemi sağlayan Miletoslu Histiaios, Byzantion‘a 

gelerek Karadeniz‘den çıkan İon ticaret gemilerini ele geçirmiştir. İon Ayaklanmasının 

bastırılmasından sonra Byzantion, Perslerin müttefiki olan Fenike donanması tarafından 

yakılıp yıkılmıştır. Byzantion ve Kalkhedonlular Fenike donanması gelmeden kentten 

ayrılmıştır. Kentten ayrılan halkın bir kısmı Karadeniz yakınlarında Mesambria (Nesebur) 

kentini kurmuştur. Byzantion bir süre Pers egemenliğinde yaşamıştır. İ.Ö. 5. yüzyıla doğru 

                                                 
9
 Tekin, 2005: 3- 5. 

10
 Tekin, 2005: 1- 2; Kuban, 1994: 258.   
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Perslerin, Plataia ve Mykale‘de Atinalılara yenilmesinden sonra Helenlerin egemenliğine 

girmiştir. Pers komutanı Artabazos, Palataia yenilgisinden sonra Thessalia ve Makedonya 

üzerinden Byzantion‘a gelmiştir. Artanazos askerleriyle birlikte Anadolu yakasında geçmiştir. 

Sparta kralı Pausanias Trakya‘ya gelerek Byzantion‘u Pers egemenliğinden kurtarmıştır. 

Persler ile işbirliği yaptığı için Sparta‘ya çağırılan Pausanias, gizlice Byzantion‘a dönmüşse 

ve çok geçmeden de Atinalılar tarafından buradan kovulmuştur. Byzantion bu şekilde Atina 

egemenliği altına girmiştir. İ.Ö. 478‘de ise Atinalılar tarafından Perslere karşı oluşturulan 

Delos Deniz Birliği‘ne alınmıştır. Her yıl birliğe değişen miktarlarda ortalama 15 talanton 

vergi ödeniyordu. Bu miktar o dönem için yüksek sayılabilecek bir miktardı. Bu durum ayrıca 

kentin zenginliğini de gösteren bir durumdur
11

. Kalkhedon ise Byzantion‘un ödediği miktarın 

üçte birini ödüyordu. İ.Ö. 440/439‘da Byzantion, Samos ile birlikte Atinalılara karşı 

ayaklanmıştır ve bu durumdan ötürü de cezalandırılmışlardır. Atinalıların Byzantion‘a hâkim 

olmak istemesinin nedeni, Karadeniz‘den Ege‘ye aktarılan buğday ticaretini kontrolleri 

altında tutmaktı. Byzantion stratejik açıdan kilit bir noktaydı. İ.Ö. 424‘te Atinalı komutan 

Lamakhos, Bithynia‘yı geçip Kalkhedon‘a gelmişti. Diodoros‘a göre, Byzantion ve 

Kalkhedon İ.Ö. 416‘da Bithynia‘ya bir sefer düzenlediler. İ.Ö. 410 yılına kadar Kalkhedon ve 

Byzantion, Atina egemenliğinden kurtulma mücadelesi vermiştir. Ancak, bu tarihte de kent 

Kalkhedon ile birlikte Atina egemenliğindedir. İ.Ö. 409‘da Alkibades Byzantion‘u kuşatmıştır. 

Bu tarihten itibaren Byzantion Spartalılar ile Atinalıların çıkar savaşlarına sahne olmuştur. İ.Ö. 

405‘te Aigospotamoi Savaşı‘nda Spartalı komutan Lysandros‘un Atina donanmasını bozguna 

uğratmasıyla Atina, Peleponnesos Savaşı‘nı kaybetmiştir. Böylece Byzantion ve Kalkhedon 

Spartalıların egemenliği altına tekrar girmişlerdir. İ.Ö. 403‘te Byzantion komşusu Traklar ile 

sorun yaşadığından Spartalılardan yardım istemiştir. Spartalılar da Klearkhos‘u yardım için 

göndermiştir. Ancak, Klearkhos kendisini Tyran ilan edip, kenti kötü yönetmeye başlamıştır. 

Bu durumu Spartalılara şikâyet eden Byzantionlulara Spartalılar bir ordu göndermiştir. 

Klearkhos önce Selymbria‘ya (Silivri) sonra da İonia‘ya kaçmıştır. İ.Ö.390/389‘da Atinalılar 

Thrasybulos komutasında Byzantion ve Kalkhedon‘u tekrar ele geçirmiştir. Atinalılar 

Byzantion‘a demokrasiyi yerleştirdiler. Ayrıca boğazdan geçen gemilerden de tekrar vergi 

almaya başladılar. İ.Ö. 387‘de ise Spartalı Antalkidas büyük bir donanma ile Hellespontos‘a 

(Çanakkale Boğazı) girerek Atinalıların egemenliğine son verdi. Byzantion bu tarihten 

itibaren Atina‘nın sadık bir müttefiki olarak kaldı. İkinci Attika Delos Deniz Birliği‘nin 

kurulmasından bir yıl önce İ.Ö. 378‘de Atina ile Byzantion arasında ittifak yapılmıştır. Ancak, 

                                                 
11

 Tekin, 2005: 29.  
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İ.Ö. 364‘te Boiotia donanmasının başında bulunan Epameinondas. Byzantion‘u yenilgiye 

uğratmıştır ve bu durum yapılan ittifaka pek de uygun bir hareket değildi. İ.Ö. 362 ve İ.Ö. 

361‘de Byzantion, Atina‘nın limanı Peiraieus‘a (Pire) giden buğday gemilerine izin 

vermediler. İ.Ö. 375‘te Karia Satrabı Maussollos önderliğinde Khios, Rhodos, Byzantion ve 

Kos, Atina‘dan bağımsızlığını elde etmek amacıyla bir ittifak oluşturdular. Bundan bir yıl 

sonra Atina‘nın isyancı kentlere gönderdiği donanma başarısız oldu. Yapılan anlaşma ile 

kentler bağımsızlıklarını kazandılar. Makedonyalı II. Philippos Karadeniz ticaretini elinde 

tutma girişiminde bulununca Byzantion, Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Atina ile ittifak 

yapmıştır. İ.Ö. 340/339‘da II. Philippos Byzantion‘u kuşatsa da ele geçiremedi. Bir efsaneye 

göre, ay tanrıçası Hekate, Byzantionlulara yardım etmiştir ve bu durumdan ötürü de 

Byzantion sikkelerinde Hekate‘nin simgesi olan hilal ve yıldız sık sık betimlenmiştir. Büyük 

İskender Dönemi‘nde ve Trakya kralı Lysimakhos zamanında kent bağımsız kalmıştır
12

.  

 

İ.Ö. 3. yüzyılda kent zor bir dönemden geçmiştir. Artan baskılar sonucunda haraç 

ödemek zorunda bırakılmıştır. Rhodos ve Bithynia kralı Prusias, Byzantion‘a karşı cephe alır. 

Böylesine güç bir durum karşısında çaresiz bir duruma düşen Byzantion boğazdan geçen 

gemilerden almış olduğu gümrüğü kaldırmak zorunda kalmıştır. Romalıların Helenistik 

krallarla yaptığı mücadelelerde Romalıların yanında yer alan Byzantion, bu sayede 

Perinthos‘un kendisine bağlanmasını sağlamıştır. İ.Ö. 148‘de Makedonya‘nın bir Roma 

eyaleti olmasının ardından Yunanistan‘da Makedonya‘ya bağlanmıştır (İ.Ö. 146). Bu 

durumda Byzantion Roma ile yaptığı anlaşma ile onun gücünü tanımış oldu. Ancak, 

Byzantion iç işlerinde bağımsızlığını devam ettirmiştir. İ.Ö. 88–63 yılları arasında Byzantion, 

Romalılar ile Pontus kralı VI. Mithradates Eupator‘un arasındaki savaşlarda Romalıların 

yanında yer almışlardı. İ.Ö. 74‘te Bithynia Eyaleti kuruldu. Byzantion‘un bu eyalete ne zaman 

dâhil olduğu bilinmemektedir
13

. 

 

Daha önce bağımsız bir statüye sahip olan Byzantion, İmparator Clauidus (İ.S. 41–54) 

zamanında tekrar vergiye bağlanmıştır. Roma ordusunun boğazdan geçişlerinde ve Roma‘nın 

Trakya‘daki savaşlarında zarar gören kent İ.S. 53 yılında beş yıl süre ile vergiden muaf 

tutulmuştur. Daha sonraki süreçte ise kent, bazen vergi ödemiştir bazen de vergiden muaf 

tutulmuştur. Byzantion‘un İmparatorluk Döneminde imparatorların kendi aralarındaki 

çekişmeleri kentin yıkımına yol açmıştır (İki Roma İmparatoru Septimius Severus ve 
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 Tekin, 2005: 32; Müller-Wiener, 2001: 16. 
13

 Tekin, 2005: 33. 
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Pescennius Niger). İ.S. 196 da Septimius Severus Niger‘in tarafını tutan Byzantion‘u ele 

geçirmiş ve Byzantion halkına kızgın olduğundanonları cezalandırmıştır. İmparator Severus 

Byzantionluların bağımsızlıklarını ve vatandaşlık haklarını ellerinden alarak, onları vergiye 

bağlamış ve kent surlarını yıktırmıştır. Bir kısım topraklarını da Perinthos‘a (Marmara 

Ereğlisi) vermiştir. İ.S. 196‘da kent Trakya valisine bağlanmıştır. Bu dönemde Roma tahtını 

veliahdı olan Caracalla (İ.S. 198–217), babası İmparator Severus‘u ikna ederek İ.S. 197‘de 

Byzantion‘da imar faaliyetlerini başlatmıştır. İ.S. 258‘de Gothların saldırılarına uğramışlardır 

ve oldukça sıkıntılı günler geçirmişlerdir. Roma İmparator‘u Valerianus (İ.S. 253–260) kenti 

Goth akınlarına karşı korumuş ve suları onartmıştır. Ancak İ.S. 262–263 ve 269‘da Gothlar 

kente yeniden saldırır ve Roma İmparatoru II. Claudius Gothicus (İ.S. 268–270) Gothları 

yenmiştir. İ.S. 262‘de Byzantion‘da askerlerin ücretleri ödenmediği için isyan çıkmıştır. 

Askerler kente çok fazla zarar vermemiştir
14

. 

 

I. Constantinus (Büyük Konstantin) Roma‘nın İmparatorluk başkenti olarak zayıflığını 

ve emniyetsizliğini gördüğünden yeni bir başkente ihtiyaç duymuş ve stratejik konumu 

itibariyle Byzantion‘u seçmiştir. 

 

Kent zaman içerisinde, Dorlar, Ionyenler, Persler tarafından alınmıştır. Sınırları 

Trakya‘da Derkos (Terkos-Durusu) ve Rhegion‘a (Çatalca), Anadolu‘da Bithynia‘ya (Yalova) 

kadar genişlemiştir (İ.Ö. 260). Byzantion İ.Ö. 146‘ya kadar Roma‘ya bağlı kalmış ve İ.Ö. 74 

yılından sonra Bithynia‘nın bir parçası olmuştur. Şehrin imar yapısı ekonomi ile paralellik 

göstermiştir. Gelişen ekonomi ile birlikte Akropolis‘in doğu yamacına; tiyatro, liman 

yanındaki Stadion, kentin batısına; Strategion, güneyine; Thrakion ana meydanlarını, kentin 

kuzeyine; Haliç kıyısına yapılan Nekropol inşa edilmiştir. 70hektar 

büyüklüğündekikentteyenikutsaltapınaklar (II.Ptolemaios, aynı zamanda Serapis ve İsisiçin) 

ile sivilbinalar,ekonomininenparlakdönemini yaşadığıbuyıllardayapılmıştır.Limanınyanında 

tahminen stadyum,Akropolisindikdoğu yamacındaisetiyatro ve Kvitovyyeralmaktadır. 

Strategion‘unbatısındaveThrakion‘un güneyindeisekentiniki anameydanıvardır.Haliç‘in 

kıyısındanvetepelerinüzerinden geçenanayollaraynızamanda nekropollere 

doğruuzanır.BuanayollarbatıdaBayezid Camii‘nin olduğu yere kadarulaşır. 

Hadrianustarafından (İ.S. 117–138), kentin hamamlarına su sağlayan bir suyolu yapılır. 

Haliç‘inikiyakasınıköylerve kutsalyapılar çevrelemiştir. Boğazınçukur vadilerinde de 
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pekçokküçükyerleşimmerkezivardır.BunlarBoğaz‘ınZeus Uriosve Kybele 

tapınaklarınınbulunduğukuzey ucuna kadar uzanmaktadır. 

Boğaz‘ındaraldığıbunoktada,sonradanOrtaçağa kadar önemini koruyacak bir kale 

inşaedilmiştir. Hadrianus Dönemi‘nde (İ.Ö. 117–138) Haliç‘in çevresi köylerle çevrilmiştir. 

Byzantion‘un yıkımına neden olayların başında Commodos‘tan sonra gelen taht kavgaları 

gelmektedir (İ.S. 193–211). Taht kavgaları sırasında Septimius Severus şehri kuşatmış ve 2 

yıl sonra kenti ele geçirmiştir (İ.S. 195–196). Septimus Severius‘un oğlu Antonius‘tan ötürü 

Antoninia diye adlandırdıkları şehir yeniden yapılandırıldı ve şehrin güneyine hipodrom ve 

Zeuxippos Hamam‘ı yaptırıldı. İmparator Septimius Severus, yıktırdığı şehir surlarını yeniden 

yaptırmaya karar verir ve Neorion‘dan başlayarak (Eminönü) Forum Constantinus‘un 

(Çemberlitaş) doğusundan geçerek, hipodromun batısından Propontis‘e (Marmara Denizi) 

inen yeni surlar yaptırmıştır. Kentin yüzölçümü 100–110 hektara çıkmış, kente Grek/Roma 

stilinde stadyum, tiyatro, su kemeri gibi yeni yapılar yapılmıştır. Bugünkü Topkapı Sarayı‘nın 

bulunduğu yer surlarla çevrilmiş bir akropolis konumuna getirilmiştir. Bugünkü Ayasofya‘nın 

yerinde de Agora yer almaktaydı
15

.  

 

 

1. 2. 3. ANA HATLARIYLA BYZANTĠON VE BYZANTĠON’UN STRATEJĠK 

ÖNEMĠ:  

 

Byzantion stratejik olarak oldukça önemli bir konuma sahipti. Zira Karadeniz ile Ege 

dünyası arasındaki ticaretin kilit noktasında, Avrasya‘yı Akdeniz dünyasına bağlayan 

demiryolu üzerinde yer almaktadır. Asya ile Avrupa arasındaki bu kolay geçiş noktasında 

kurulan kent, aynı zamanda Trakya ile Bithynia arasındaki bağlantıyı da denetleyebiliyordu
16

.  

 

Polybios, Byzantion‘un stratejik konumunu şöyle anlatmıştır: 

 

― Byzantion‘un yeri, deniz açısından bakıldığında, güvenlik ve zenginlik bakımından 

dünyada bildiğimiz bütün kentlerden daha elverişlidir; fakat toprak açısından bakıldığında 

gerek güvenlik, gerekse zenginlik bakımından en dezavantajlı yer burasıdır
17

. 
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 Yıldız, 2002: 5; Kara, 2010: 4; Müller-Wiener, 2001: 18; Tekin, 2005: 35–36. 
16

 Asal, 2007: 180. 
17
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İ.Ö. 5. yüzyılda yaşamış olan Herodotos Megaralılar‘ın Byzantion‘dan önce 

Kalkhedon‘u kurmaları konusunda şunları söylemiştir: 

 

 ― ...Bu Megabazos, Hellespontoslular‘a unutulmaz bir anı olarak tarihe geçecek bir söz 

bırakmıştır. Byzantion‘da bulunduğu sırada, Kalkhedonlular‘ın, kentlerini Byzantionlular‘dan 

17 yıl önce kurmuş olduklarını öğrenmişti; bunun üzerine Kalkhedonlular‘ın o zamanlar kör 

olmaları gerektiğini söyledi; gözleri kör olmasaydı, ellerinin altındabu kadar güzel bir yer 

dururken gidip o pek de güzel olmayan bir yer seçmezlerdi.‖ 

 

 İ.Ö. 1./İ.S. 1. Yüzyılda yaşamış olan Amasyalı coğrafyacı Strabon ise; 

 

― ...bu nedenle, Kalkhedon‘un Megaralılar tarafından kurulmasından kısa bir süre 

sonra Byzantion‘u kuran insanlar kâhine danıştıklarında, Apollon onlara ‗körlerin karşısındaki 

yere yerleşmelerini‘ söyleyerek Kalkhedonluları kör olarak adlandırmıştır. Çünkü onlar söz 

konusu bölgeye daha erken bir tarihte gelmelerine rağmen, hatalı davranarak, bütün zenginliği 

ile gözlerinin önünde duran bir memleket yerine, daha fakir bir memleket seçmişlerdi.‖ 

demiştir
18

. 

 

Eustathios, kentin Severus Caesar‘ın oğlu Antoninus‘tan dolayı Antoninia adını 

taşıdığını ve bu adın sadece Severus‘un yaşadığı sürece kullanıldığını, yıllar sonra kente gelen 

Büyük Constantinus tarafından Neo Roma (Yeni Roma), Constantinopolis, Anthusa ―çiçek 

açmış – çiçek‖ adlarının verildiğini söylemiştir. Priscianus ise Constantinus‘tan dolayı Nova 

Roma Constantinopolitana olarak adlandırmıştır.  

 

 Byzantion‘un stratejik olarak çok önemli bir konuma sahipti. Boğaz trafiğinin kontrolü 

ve balıkçılık açısından Kalkhedon‘a göre daha elverişlidir. Karadeniz ile olan ticaretin kapısı 

konumundaydı. Karadeniz‘in kuzey ve güney kıyılarından Ege dünyasına, Ege dünyasından 

Karadeniz‘e gönderilen malları taşıyan gemiler Boğaz‘dan geçmek zorundaydı. Geçen 

gemilerden Byzantion giriş ücreti isteyebilir ve bir liman görevi görebilirdi. Bu durum 

Karadeniz ticaretine bağlı olan bir durumdu. Bu ticaret yolu ancak İ.Ö. 7. yüzyılın ortalarında 

önem kazanmıştır. Dolayısıyla Megaralılar İstanbul Boğazı‘na geldiklerinde henüz Karadeniz 

ticareti önem kazanmamıştı. Karadeniz kıyılarında ilk koloni kurma girişiminde bulunan 
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Miletoslulardır. Bahsedilen dönemde Karadeniz ticareti önemli bir derecede olsaydı 

Megaralılardan önce Miletoslular Byzantion‘u kolonize ederlerdi. Kalkhedon‘un Megaralılar 

tarafından seçilmesinin nedeni ise, Kalkhedon yakınlarındaki Khalkis Adası‘nda (Heybeliada) 

bulunan bakır yataklarıydı. Muhtemelen Megaralılar da bu durumun farkındaydılarki İ.S. 1. 

yüzyılda yaşamış olan Plinius‘tan ve İ.S. 6. yüzyılda yaşamış olan Byzantionlu Stephanos‘tan 

Khalkis Adası‘ndaki bakır madeni hakkında bilgi edinmekteyiz
19

.  

 

Yukardaki bilgilerden hareket edersek Kalkhedon‘un seçiminde Khalkis Adası‘ndaki 

bakır, Byzantion‘un seçiminde ise Karadeniz ticaretinin kontrol altında tutulmasının önemli 

birer faktör olduğu görülmektedir.  

 

İ.Ö. 2. yüzyıl tarihçisi Polybios, Byzantion‘un bulunduğu Trakya yakasının Trak 

kabilelerinin saldırıları ve ekinleri yağmalama olasılığı bulunduğundan dolayı bölgenin 

güvenli olmadığını söylüyordu. Yelkenli gemilerle Çanakkale Boğazı‘ndan (Hellespontos) 

geçerek Marmara Denizi‘ne (Propontis) giren kolonistlerin, doğal koşulların daha elverişli 

olduğu Anadolu kıyılarını izleyerek İstanbul Boğazı‘na vardıkları ve orada Kalkhedon‘u 

kurduklarını ileri sürülmüştür. 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi Megaralıların Kalkhedon‘u önce kurmaları bazı tarihçiler 

tarafından hata olarak görülmemektedir. Megaralılar bunu bir hata olarak görseydi, bu 

hatalarını telafi etmek için vakit kaybetmeden Byzantion‘u kolonize ederlerdi. Ancak, 

Kalkhedon‘dan sonra Selymbria‘yı (Silivri) kolonize etmişlerdir ve en son Byzantion‘u 

kurmuşlardır. 

 

Hellespontos (Çanakkale Boğazı), Propontis (Marmara Denizi) kolonizasyonunda iki 

koloni dalgası söz konusudur. Bunların ilki İ.Ö. 7. yüzyılın ilk yarısından önce İonialılar ve 

bir süre sonra da Megaralılar yeni yurt edinmek için, ticaret ve tarım yapabilmek için elverişli 

yerleri seçtiler. İkinci koloni dalgasında ise, yani İ.Ö. 7.yüzyılın ortasından itibaren Karadeniz 

ticaretinin büyümesi ve gelişmesiyle boğaz trafiğinden pay alma faktörü önem kazanmıştır. 

Bu da Byzantion‘un kurulmasında önemli bir motivasyon olmuştur
20

. 
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20
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Byzantion‘un stratejik konumuna ilişkin en ayrıntılı bilgileri Polybios‘tan 

öğrenmekteyiz. Polybios Byzantion‘un stratejik konumu itibariyle Karadeniz ile Ege dünyası 

arasındaki ticaretin kilit noktasında olduğunu söylemektedir. Byzantion‘un stratejik önemi, 

boğazın bir yakasından öteki yakasına, yani Trakya‘dan Anadolu‘ya geçişler başlayınca 

artmıştır. İlk önemli geçiş Pers Kralı Dareios İ.Ö. 6.yüzyıl sonlarında İskit seferi sonrasında 

yapmıştır. Ayrıca Polybios, Byzantion‘un elverişli konumunu boğazdaki akıntıya borçlu 

olduğunu söylemektedir.  

 

Cassius Dio İ.S. 2/3. yüzyıl, Byzantionluların kent konumunun iki kıta ve onlar 

arasında uzanan deniz açısından çok elverişli olduğunu, boğazın doğal bir savunma 

oluşturduğunu ve tepelik bir arazide inşa edilmiş kentin denize doğru bir çıkıntı yaptığını 

anlatmıştır
21

. 

 

Balıkçılık ve tarım Byzantion‘un en önemli geçim kaynaklarıydı. Balıkçılık eski 

çağdaki en önemli doğal gelir kaynaklarından birisidir. Byzantion şehri de özellikle 

balıkçılıktan elde ettiği gelirle refah seviyesini artırmıştır. Özellikle de Altın boynuz olarak ün 

yapan Haliç palamut kaynamaktaydı. Balıkçılığın Byzantion için ne denli önemli 

olduğukentte basılmış olan sikkelerin üzerinde yer alan balıklardan ve balıkçılarla ilgili araç 

gereç tasvirlerinden anlaşılmaktadır. Byzantion ayrıca sahip olduğu Derkos ya da Delkos 

(Terkos) gölü ile Daskylitis gölünden de (Manyas) balık elde etmekteydi. Kayıtlara göre 

Derkos Gölü‘nde yılda 100.000 kilogram balık avlanabilmekteydi. Aristoteles, Politika adlı 

eserinde toplumdaki sınıflardan sözederken verdiği örnekler arasında Byzantion‘daki 

balıkçıları da saymıştır. Strabon ise Byzantion‘un balıkçılıkta dünyada üçüncü olduğunu 

söylemektedir
22

.  

 

Byzantion‘un toprakları da çok verimliydi. Byzantionlular tarlalarının Thraklar 

tarafından yağmalanmasından korktukları için rahat ekim yapamıyorlardı. Ekim yapıldığında 

ise iyi ve kaliteli ürün alınabilmekteydi
23

.  

 

Byzantion Kalkhedon dâhil komşularıyla dostça ilişkiler kurmuştur. Bu durum Roma 

İmparatorluk Dönemi‘nde de sürmüştür.  

                                                 
21
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Byzantion‘un inancına baktığımızda ise Megaralılarınki ile benzerlik göstermektedir. 

Megara‘nın kurduğu kolonilerde Apollon ve Artemis‘in birlikte tapınım gördüğü 

görülmektedir. Bu durum Byzantion‘da da aynıdır. Kentin en önemli tanrıları Apollon ve 

Artemis‘tir. Genellikle birlikte tapım görülmüştür ancak bazen sadece Artemis tapımı da 

görülmüştür. Kente ayrıca, Zeus, Aphrodite, Athena, Dionysos ve Serapis de kutsanan tanrılar 

arasındadır
24

. 

 

 

1. 3. CONSTANTĠNOPOLĠS:  

 

Constantinopolis, Byzantion adında İ.Ö 7. yüzyılda Megaralılar tarafından 

kurulmuştur. Klasik Helenistik ve Roma Dönemlerinde çok sınırlı bir gelişme göstermiş, 

küçük bir yerleşimin devamıdır. Bu gelişim sürecinde kentte gerçekleşen en önemli 

değişiklikler Haliç kıyısında Neorion (Eminönü) ve Prosphorion (Sirkeci) limanlarının 

kurulmasıdır. 3. yüzyılda kent yarımadanın ancak en uç doğu kısmını kaplıyordu ve sur 

duvarlarıyla çevrilmiştir(Res. 2).  

 

Tarihi yarımadanın en uç noktasında antik dönemden kalma oldukça dar sınırlı bir 

çekirdekten batıya doğru denize ulaşarak gelişmiştir. Korunması ve iaşesi için gerekli 

vasıtaları temin etmiş ve onu bir başkente dönüştürecek şehircilik düzeyine ulaşmıştır. Kent 

devam eden süreçte Byzantion‘a nazaran oldukça genişlemiştir. 

 

Constantinus tarafından inşa edilen yeni kent, boğazın girişinde çok iyi bir stratejik 

konuma sahipti. Roma İmparatorluğu‘nun 4. yüzyıldaki durumu göz önüne alındığında Küçük 

Asya, Yakındoğu ve Batı arasındaki geçişi kontrol eden ve imparatorluğun iki kısmının hiç bu 

kadar yakın olmadığı bir yerde bulunuyordu. Konumu deniz yoluyla Ege‘ye, Suriye ve 

Filistin‘e ve Constantinopolis‘in temel tahıl kaynağı olan Mısır‘a denizden hızlı ulaşım 

olanağı vermekteydi. 

 

Kentin kurulduğu alan Haliç‘e ve güneye doğru genişleyen bir yarımada şeklideydi. 

Constantinus ve ardılları kentsel alanı önemli ölçüde büyüttüler. Constantinus surlarıyla sınırlı 
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şehirleşmiş alanda Iustinianos zamanında gelişimine devam edecek yeni kent denizden de 

alan kazandı
25

. 

 

 

 

Res. 2.  Constantiopolis’in 4.-7. Yüzyıllardaki Konumu (Foto: Müller-Wiener, 2001, s. 21, Res. 2) 

 

Constantinopolis İmparator Constantinus‘tan ismini almıştır. Constantin‘in şehri 

anlamına gelmektedir. Constantinopolis‘in tarihi, adının değişmesiveBizans 

surlarınınyinelenmesiyle birlikte, Ilion‘da oluşturulmasıtasarlanan bir başkentile ilgili 

karmaşık planlar yüzündenbirazsekteyeuğramış olsada İ.S. 324yılında başlamaktadır. İ.S. 

326‘da Constantinusile Roma‘nın pagan üst tabakası arasındaki görüşfarklılıkları, İ.S. 324–

328yıllarının henüz netlikkazanmamış gelişimsüreciniBoğazkıyılarındakikentinlehine 

etkilemiştir. Kent İ.S. 328 yılındayeniyönetimmerkeziilanedilmiş vegörkemlibiryapılanma 

sürecibaşlamıştır. İmparator,ortalama 6kilometrekare genişletilmiştir.Kentinsınırları,maliyeti 

ile birlikte gelenekseltöreyegörebelirlenmiştir. Kentteki inşa çalışmaları için birçok malzeme 

ve işçi getirtilmiştir
26

. 
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26
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İmparator Constantinus Roma‘nın imparatorluk başkent olarak zayıfladığını ve kentin 

emniyetsiz olduğunu fark etmiştir ve yeni bir başkent aramaya başlamıştır. Bu amaçla, önce 

Sardes yöresini sonra da Sigion Burnu, Kalkhedon ve Byzantion‘u seçmiştir. Georgios 

Kedrenos, İmparator Consantinus‘un önceleri Thessalonike‘yi (Selanik) de seçtiğini, 

buralarda tapınaklar, hamamlar, suyolları gibi görkemli yapılar da yaptırdığını, ancak salgın 

hastalıklardan dolayı iki yıl içeresinde bu bölgeyi terk ettiğini söylemektedir. Kalkhedon‘a 

gelen Constantinus kartallar tarafından şehrin nereye kurulması gerektiği konusunda 

uyarılmıştır. Zonaras da bu konuda benzer şeyler söylemektedir. Yine Dionysos‘a göre, bir 

karga kesilen kurbanın bir parçasını alevlerin arasından kapıp Bosphoros Burnuna taşımamış 

olsaydı, Byzas, Byzantion‘u, Kydaros (Alibey Suyu) ve Barbyzes (Kâğıthane Deresi) 

çaylarının arasındaki Semystra adı verilen bir yerde kuracaktı. Byzas Byzantion‘u kurarken 

işte bu şekilde yönlendirilmiştir. Constantinus, Byzantion‘un Kalkhedon‘a göre Roma 

başkenti olması konusunda çok daha uygun olacağının farkındaydı
27

.  

 

Kentsel alan, Constantinus, oğulları ve ardılları tarafından, Antik Bizans surlarının 

Batı‘ya doğru 15 stadion, yaklaşık olarak 3 km ilerisinde inşa edilen yeni bir surla 

kapatılmıştır. Ana giriş kapısı 1509‘da yıkılan Altın Kapı veya Saturninos Kapısıydı. 

Muhtemelen kentin deniz suları da II. Theodosios İ.S. 439‘da yapımları için emir vermişti, 

ancak bugün Haliç ve Marmara‘da görülen kalıntılar daha geç bir döneme aittirler. Zosimos 

da, Constantinus ile aynı dine mensup olmasa da, onun Byzantion‘u genişlettiğini, kentin eski 

surlarının yaklaşık on beş stadion ötesindeki bir surla kıstağı denizden denize kuşattığını 

yazar. Constantinus‘tan sonra gelen imparatorlar da kentin sınırlarını kente gelen kalabalıklar 

yüzünden genişletmişler ve daha büyük surlar yaptırmışlardır. Yapılan konutlar dar ölçülü 

inşa edilmiştir. İnsanlar neredeyse Pazar yerlerinden oturmaya başlamışlardır. Kalabalık ve 

ortada dolaşana hayvanlar yüzünden etrafta tehlikesizce dolaşmak pek mümkün değildi. 

Bundan dolayı da, kentin etrafını çevreleyen denizin bir bölümü kurutularak daire şekilde 

çakılan kazıklar üzerine evler yapılmış, kent, çok kalabalık nüfusu kaldırabilecek şekilde 

büyütülmüştür. Zosimos, Archadicus ve Theodasius dönemlerinde bu durumdan bahsetmiştir.  

 

Agathias, Justinianus Dönemi‘nde kent yapılarının birbirlerine yakın ve kesintisiz 

sıralı ya da bitişik olduğundan bahsetmiştir. Yazar, Justinianus Dönemi‘nden önce de kentin 

büyük olduğunu söylemektedir. Ayrıca, kentin, Altın Kapıdan deniz kıyısına kadar olan 
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uzunluğunun düz hat on dört bin yetmiş beş ayak, genişliğinin de sekiz bin yüz elli ayak 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Küçük Thedosius, dönem valisi Kyros‘a kentin büyütülmesi konusunda görev 

vermiştir. Kyros da, altmış günde bir denizden diğerine uzanan bir sur yaptırmıştır. Kent halkı 

da bu çalışmaya hayran kalıp tiyatroda, İmparator Thedosios‘un önünde kentin Constantinus 

tarafından kurulduğunu ancak Kyros tarafından yeniden yaptırıldığını haykırdığında 

kuşkulanan imparator kıskançlığın etkisiyle Kyros‘un, isteğine karşı, saçlarının tıraş 

edilmesini ve İzmir‘e başpiskopos olarak gönderilmesini emretmiştir. 

 

Sozomenos ve bazı yazarlar Constantinus‘un Byzantion‘u Yeni Roma olarak başkent 

yapma konusunda çaba harcadığını ve Tanrı‘nın Constantinus‘a görünerek Byzantion‘a büyük 

bir kent kurması konusunda Constantinus‘u esinlendirmiştir. Bazı yazarlar da Constantinus‘un, 

Julius Caeser‘ın uğradığı suikast gibi bir suikasttan çekinerek, İskenderiye‘ye ya da Troia‘ya 

göç etmeye karar verdiğini, aynı anda imparatorluğun zenginliklerini de yanında götürdüğünü, 

boşalmış olan İtalya‘yı, seçtiği dostlarının yönetimine bıraktığını, böylece, Roma halkı ve 

senatosunun düşmanlığını kazandığını hissederek artık tükenmiş olan Roma‘dan İlion‘a 

oradan da Byzantion‘a göç ettiğini anlatmaktadır. 

 

Hristiyanlık düşmanı Zosimos ise, Constantinus‘un Crispus‘u öldürttüğü ve başka 

suçlar işlediği zaman rahiplerden bu suçlarının kefaretini ödemek istediğini söylemektedir. 

Rahipler, bu kadar suçun günahının ödenip ödenemeyeceği konusunda emin olmadıklarından 

dolayı İspanya‘dan Roma‘ya gelen bir Mısırlının bunu yapabileceğini anlatmıştır. 

Constantinus ile konuşan Mısırlı, ona tüm günahlarından arınabileceğini ve bunun için 

Constantinus‘un, Hristiyanlığı resmileştirmesini, bunu kamuya açıklamasını, suç ve günahla 

lekelenmiş olanların derhal tövbe etmeleri durumunda tüm kötü eylemlerinin 

bağışlanabileceğini söylemektedir. Constantinus durumu kavrayarak atalarının dinini terk 

ederek Mısırlının kendisine ilettiği dine katılmıştır. Constantinus, orduyu Capitolium‘a 

çıkarması ve dinsel ayin töresini yerine getirmesi gerektiği bayramın yaklaşmasıyla, 

Mısırlının gördüğü ve kendisine ilettiği bir rüya üzerine kutlamalara katılmaktan çekinerek 

Capitolium‘daki atalarının kutsal kurban töreninden vazgeçtiği için Roma senatosu ve 

halkının nefretini kazandı. Onların lanetlerine ve sövgülerine katlanamadığından imparatorluk 

sarayını kurabileceği ve imparatorluk merkezi yapabileceği Roma gibi bir kent aramaya 

koyuldu. Troas ve İlium arasında, kent kurmaya ve imparatorluk sarayı yaptırmaya uygun bir 
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yer bulduğunda kentin temellerini attı ve surların bir bölümünü tamamlandı ama bu yeri 

seçtiği için pişman olunca çalışmayı yarıda kesti ve Byzantion‘a çıktı. Kentin konumuna 

hayran kaldı ve buranın imparatorluk merkezine en uygun yer olacağına karar verdi
28

.  

 

 

1. 3. 1. CONSTANTĠNOPOLĠS’ĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ:  

 

Constantinopolis‘in tarihi, adının değişmesi ve Byzantion surlarının yenilenmesiyle İ.S. 

324‘te başlar. Kent İ.S. 328‘de yeni yönetim merkezi ilan edilir
29

. 

 

Roma İmparatorluğu içindeki kavgaların sonucunda Büyük Constantinus‘un (İ.S. 342–

337) Licinius‘u mağlup etmiş ve İ.S. 324‘te şehrin surlarını yıktırdıktan sonra yaklaşık yeni 

bir yıl sonra farklı bir hat üzerinde tekrar surların yapımına başlamıştır. Theodosios sur 

sistemi içinde yer alan ve son kalıntıları 9. yüzyıla kadar ayakta kalan Constantinus surlarının 

çizgisi, yerleşik alanın sınırlarını oluşturmaktadır. 

 

Mayıs İ.S. 330‘da şehrin resmi açılışı yapılmıştır ve kent imparatorluk merkezi olarak 

resmen kabul edilmiştir. Burayı başkent yapan imparatorun ismi resmi isim olarak kabul 

edilmiştir. Bu dönemde kentin adı, Roma‘nın örnek alınmasından ötürü Nea Roma(Yeni 

Roma) ve Deutera Roma (ikinci Roma) olarak da adlandırılmıştır.  

 

Constantinus imar planlarını Roma İmparatorluk Dönemi‘nde olduğu gibi ızgara planlı 

yapı yerine yelpaze biçiminde ayrılan ana caddeler ve bunları kesen büyük caddeleri öngören 

bir şemaya uygun olarak yaptırmıştır. Boğaziçi‘nde yeni bir Roma kurulmak istenmiş ve bu 

amaca ulaşabilmek için imar hareketleri hızla devam etmiştir. Büyük caddeler inşa edilmiştir. 

Şehrin merkezi yine Agora idi. Bu dönemde Septimus Severius zamanında yapımına 

başlanmış hipodrom ve Zeuxippos Hamamımın inşası tamamlanmıştır. Agora‘ya Million 

denilen imparatorluk yol ağının başlangıcı kabul edilen bir yapı inşa edilmiştir 

(İmparatorluğun başlangıç noktası). Meydan ile Ayasofya‘nın arasındaki Yerebatan Sarnıcı 

arasında bir su terazisi ve yanı başında bir Million taşı vardır. Bu, Roma imparatorluğunun 

dört bir yanına uzanan yolların başlangıç noktasıdır(Res. 3).  Million‘dan başlayan kentin ana 

caddesine 25 metre genişliğinde, arkatlı ve iki kat yüksekliğinde Zafer Yolu (Mese) ile iki 
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meydan, Augustaion ve Constantinus Forumu (Çemberlitaş) ilave edilmiştir. Mese, revaklı iki 

cadde ile çevrilmiştir. Kenti çevreleyen sur, Büyük Saray, Ayasofya‘nın kuzeyinde yer alan 

Piskoposluk kilisesi Aya İrini, Rhea ve Tykhe tapınakları, Senato, Praetorium, Capitol gibi 

pek çok resmi daire inşa edilmiştir. Bunun yanında yapımına Septimius Severus tarafından 

başlatılmış olan Hipodrom ve Zeuksippos Hamamı gibi büyük yapıların inşası da 

tamamlanmıştır. Roma‘daki büyük aileler yeni saraylara yerleştirildiler. İ.S. 332‘de tahılı 

dağıtımının da dâhil olduğu belli başlı ayrıcalıklar (ius italicum) daha çekici hale getirilmiştir. 

Tahıl için, eski liman bölgesinde güney kıyısında ambarlar inşa edilir. Kentin kuzey ucundaki 

bir tepeye ise Havariyyun Kilisesi ile bağlantılı olan anıtsal mezarının yapımını başlatmıştır
30

.  

 

 

 

Res. 3. Milion TaĢı (Foto: Nahit Yıldırım, 2013) 

 

İmparator Constantinus yeni başkentine çok sayıda insan yerleştirmiş, Mısır, Suriye ve 

Anadolu‘dan ithal edilen buğday, yağ ve şarap halka ücretsiz bir şekilde dağıtılmıştır. 

Constantinus ölümüne kadar (İ.S. 337), imparatorluk başkenti görünümünü oluşturabilmek 

için Roma kentlerinden çok sayıda heykel ve anıt getirttirmiştir
31

. 
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Kent en ufak ayrıntısına kadar Roma örnek alınarak inşa edilmiştir. İ.S. 11 Mayıs 

330‘da kent görkemli bir dini merasimle açılmıştır. Nea Roma kısa bir süre içerisinde eski 

başkentinin ününü aşmıştır. Kentin dini ve resmi yapılanması sırasında karşısına çok sayıda 

sorun çıkmıştır. Yönetim önceleri Proconsul‘ün İ.S. 359‘dan itibaren praefectus urbi‘nin 

(vali) başkanlığında sürdürülmüştür. Piskoposluğun yeri ise, eski patrikhanelerle süren uzun 

tartışmaların konsil sonucunda belirlenir (İ.S. 381). Sozomenos İstanbul‘un nüfus ve 

zenginlikle Roma‘yı aştığını yazmıştır. Sardesli Eunapios her ne kadar Constantinus‘a karşı 

olsa da, İstanbul‘un büyüklüğünü şu şekilde anlatmaktadır: 

 

―Eski Byzantion olan İstanbul, eski zamanlarda Atinalılara kente tahıl getirmeleri için 

izin vermişti. Onlar da, bol miktarda tahıl getiriyorlardı ama günümüzde ne Mısır ne de tüm 

Asya‘dan, Suriye‘den, Fenike‘den ve başka yerlerden gelen gemiler dolusu tahıl, 

Constantinus‘un, insanlarını boşalttığı başka kentlerden Byzantion‘a naklettiği halkı 

doyurabilir‖
32

.  

 

Constantinus‘un yoğun inşa eylemi, oğlu Constantius ve bir ölçek onun halefi 

tarafından sürdürülmüştür. Surların yapım, Birinci Aya Sofya, Constantinus tarafından 

başlanmış olan Havariyyun Kilisesi‘nin inşası bu dönemde de devam etmiştir. İ.S. 345‘te 

Constantius, Havariyyun Kilisesi‘nin güneydoğusundaki büyük ve ancak İ.S. 4. yüzyılın 

sonunda yapımı bitirilen Konstantinianai Hamamları ile ona komşu olan ve aynı adı taşıyan 

sarayın yapımına başlanmıştır. Kentin su gereksinimi, surların hayli dışından döşenmiş toprak 

altı borularının ve çok sayıda büyük sarnıcın yapımıyla karşılanmıştır. İ.S. 363–368 yıllarında 

Valentinianus‘un su kemeri yaptırmıştır. Kent surlarının çıkışındaki caddelerin iki yanında 

nekropoller yer almaktadır. Kentin çevresinde yüksek mevki sahiplerinin çiftlikleri vardı. Bu 

bölgelerde İ.S. 380‘lere doğru ilk iki manastır ve pek çok küçük kilise yaptırılmıştır. 

  

Constantinus ve halefleri yeni kentin çevre ölçümünü yapıp ve inşaat alanlarını 

belirlemişlerdir. İnşaat alanı kent merkeziyle sınırlı kalmıştır. İ.S. 4. yüzyılın sonunda ve İ.S. 

5. yüzyılın başında eski planda kent ekseni boyunca öngörülen meydanlar yerlerini almıştır. 

Bunlar; Forum Tauri (İ.S. 380–393), Forum Bovis, Kserolophos üstündeki Forum Arcadii (İ.S. 

402–421). Kentte imparator aileleri için yaptırılmış olan Flaccillianum Sarayı, Placidianum 
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Sarayı, Domus Marianae, Arcadiae ve Placidiae Augustae), kentin engebeli coğrafyası 

nedeniyle geniş setler üzerine inşa edilmiştir.  

 

İ.S. 5. yüzyıldan itibaren kent çevresi ve çehresi önemli değişikliklere uğramıştır. II. 

Theodosius‘un (İ.S. 408–450) ilk yıllarında, Praefectus Anthemios‘a kentin çevresini, yoğun 

nüfustan ötürü surlarla çevreletmiştir. Böylece kent alanı, 6 kilometrekareden 14 

kilometrekareye ulaşmıştır. Genişletilen bu alan, İ.S. 424-430‘da yazılan Notitia Urbis‘e göre, 

14 bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler 322 vici yönetim birimi içerir ve komşu oldukları daha 

büyük bölgelerin adlarını almışlardır. Genelde kentin içindeki bölgelerde 5–6 katlı yapılar 

olduğu düşünülmektedir. Ancak bunların giderek çoğalması, hem evlerin yüksekliğine hem de 

aralarında bırakılması gereken mesafe ile ilgili katı kısıtlamalara yol açmıştır. Bu yasalar 

merkezdeki oturma koşulları ve yeterli olmayan su gereksinimini düzenlemenin dışında, kent 

görüntüsünün, estetik bir nitelik taşımasını amaçlamıştır. Bu durum büyük sütunlu caddelerin 

yapılması, sokaklara ve meydanlara heykellerin ve anıtların yerleştirilmesi, aynı zamanda 

kamusal ve dini yapıların mozaik ve heykellerle süslenmesi ile sağlanmıştır. Kiliselerden az 

sayıda da olsa günümüze kalan bölümler, yüksek rütbeli devlet memurlarının yaptırdıkları 

hayır kurumları, imparatorlar ya da saltanat mensupları tarafından inşa edilen çok sayıdaki 

yapıdan kalan tek tük parçalar, bu sanatsal başarıların somut birer kanıtıdır. Bunların arasında 

ikinci 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 belirlenmiştir. Dini merkezlerden bağımsız olarak, 

Aya Sofya‘nın yanında yer alan patrikhanenin ve İ.S. 357‘den beri var olan kütüphanenin 

bitişiğinde, Yerebatan Sarnıcı üstündeki bazilikada bir üniversite kurulmuştur ve bu üniversite 

İ.S. 425 yılında Capitol‘a taşınmıştır. Buraya akın eden önemli bilim adamları sayesinde kent, 

zamanının düşünce hayatının merkezi haline dönüşmüştür(mesela teoloji). Keşişlerin 

tartışmaları nedeni ile ortaya çıkan gerilimleri önlemek için İ.S. 390-392‘de manastırların 

kentlerden çıkarılması hususunda bazı yasalar çıkarılmıştır. Buna rağmen surların içerindeki 

manastır sayıları oldukça fazlaydı. Az nüfuslu bir yer olan, kentin güneybatısındaki Lykos 

Vadisi bu duruma en büyük örnekti. Lykos Vadisinde nüfus az olmasına rağmen çok sayıda 

manastır bulunmaktaydı. İ.S. 448‘de 23, İ.S. 518‘de 53, İ.S. 536‘da ise manastır sayısı 73‘tür.  

 

İdeolojik, ekonomik ve mimari bakımlardan Constantinopolis, İ.S. 6. yüzyılın ortasına 

kadar süren Ege ve Yakındoğu‘daki büyük şehirleşme hareketinin içinde yer almıştır. Hatta 5. 

yüzyılın ortalarından itibaren Antakya, İskenderiye, Kartaca, Ravenna, Kudüs gibi bölgesel 
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metropollerini de etkilemiştir. Constantinopolis şehirciliği, Theodosius Hanedanı Döneminde 

olgunluğa erişmiştir. Bu dönemde kent, maksimum genişliğine ulaşmıştır ve Roma‘nın 

kuvvetli etkisi altında imparatorluk propagandasının her anıtta hissedildiği Roma şehirciliği 

ile kiliseleri ve ibadet alanları ile Hristiyan bir şehir arasındaki dengeyi kurmuştur.  

 

Constantinopolis‘in enönemlirolü hem başkent,hemde imparatorun oturduğu yer 

olmasıydı. Bunu yanında,kent ayrıca bir ekonomi 

merkeziydi.Hızlaartannüfusbüyüklimanlarınve ambarların ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.Bu 

limanlar ve ambarlar, kısmenHaliç‘te,eskilimanda,kısmenyeniinşa edilmiş 

EleutheriosLimanı‘nınçevresinde,yanigüneykıyılarında inşa edilen yapılarla giderilmeye 

çalışılmıştır.BöyleceMısır‘dan gelentahıl için önemli ambarlaroluşturulmuştur.Mangan 

Bölgesi‘ndeki devlet işletmeleri, Zeuksippos Hamamları, zanaatçılarınMese‘nin kuzeyindeki 

işyerleri, kentin geçimkaynağı olduklarıgibi, kıtalararası ticaretedeolanak sağlamıştır. 

Kentinyapılanmasıvegelişmesikolay olmamıştır. Nerdeyse heronyıldabir 

depremleryadabüyükyangınlarkentin  tahribatınaneden olmuştur .İ . S . 407, İ.S.417, 

İ . S . 433,İ . S . 437,İ . S . 447,İ . S . 448,İ . S . 450,İ . S . 465,İ . S . 475,İ . S . 477,İ . S . 491,İ . S . 512,İ .

S . 525,İ . S . 526,İ . S . 532,İ . S . 542yıllarında ve özellikle İ.S. 532yılındaNika isyanında 

isyancılar tarafındançıkartılanbubüyük yangınlardanbirisi, inşaat düşkünü DoğuRomalı 

İmparatorI.Lustinianos‘a,kentin Aya İriniKilisesi,Saray veConstantinusForumuarasındakalan 

yıkılmış merkeziniyeniden imaretmeye sevk etmiştir. Sarayınbölümleri, 

ZeuksipposHamamları,AyairiniKilisesi ve bitişiğindeki 

SampsonHastanesiyenidenyapılmıştır.Ancakbütünbunlar arasında öncelikAya 

Sofya‘yatanınmış ve imparatorAyaSofya‘nınönündekiAugusteion‘da,I. 

Theodosiustarafındandiktirilen sütununüzerine,kendiniata binmişolarakgösteren 

heykelinikoydurmuştur. Lustinianos kente veetrafında çoksayıda önemli kilise ile 

manastıryaptırmıştır.BunlararasındaPetrus vePavloskiliseleri, eskiHormisdas Sarayı‘nda 

SergiosveBakchosveikincianıtsalmozolesiileHavariyyunKilisesiyeralmıştır. Trakya ve 

bazıAsya bölgeleriile Boğaz‘da çoksayıda manastırınyanında, İ.S. 5. yüzyılda pekçokvillada 

yapılmıştır,LustinianosAsya kıyısında Hiera‘da (Fenerbahçe) büyük biryazlık villa inşa 

ettirmiştir
33

.  
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İ.S. 7. yüzyılda da imparatorluğun dağılmasıyla toprakların bir kısmının kaybedilmesi 

kentin gelişimine engel olmuştur. İ.S. 717‘de saldırılarda Haliç‘teki güvenlik zincirinin, 

surlarının ve limandaki hisarlarının önemi iyice ortaya çıkmıştır. Bu saldırıların yanı sıra kent 

nüfusu İ.S. 746 ve İ.S. 747 yıllarındaki veba salgınlarıyla azalmaya başlamıştır. Bunun 

yanında iç çatışmalar da kent yaşamını olumsuz olarak fazlasıyla etkilemişti(İ.S. 726–843). 

Bu yaşanan çalışmalar sırasında meydana gelen tahribatlarda kentin ve meydanın görüntüsü 

değişmiştir. Kent 9. yüzyıldan itibaren yeniden yükselmeye başlamış, nüfusu artmış, bu da 

beraberinde yeni yapılanmayı getirmiş yeni ticaret bölgeleri gelişmiştir. 9. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra imparatorluk ikinci parlak bir dönem başlamıştır. 11. yüzyılda İmparatorluk 

Sarayı‘nın Blachernia (Ayvansaray) bölgesine taşınması ve yeni surların inşasıyla saray 

gözden düşmüştür. Yapılan yeni Blacherina Sarayı‘nın büyük bir olasılıkla burada 5. yüzyılda 

da varolduğu kabul edilen Triklonosa‘ya dayandırıldığı kabul edilmektedir.  İ.S. 1203 yılında 

4. Haçlı seferi işgali sırasında kent büyük bir hasara uğramış, Haliç‘teki emniyet zinciri yok 

edilerek, imparatorluk sarayı ve Mese yakılmış ve büyük bir yıkıma uğramıştır. Birçok insan 

hayatını kaybetmiştir. 4. Haçlı seferi sonucunda Constantinopolis‘te İ.S. 13 Nisan 1204‘ten 

İ.S. 25 Temmuz 1261‘e kadar Bizans İmparatorluğu‘nun yerini alan Latin İmparatorluğu 

kurulmuştur. İmparatorluk sadece başkent çevresine Trabzon‘a hâkim olabilmiştir. Latin 

imparatorlarının kenti yerleşim merkezi olarak seçtiği bu dönemde Constantinopolis acımasız 

bir yağmaya uğrayarak talan edilmiştir. İnanç farklılıklarından dolayı birçok kilise ve 

manastır bakımsız kalarak yıkılmış, bazı Ortodoks kiliseleri de Katolik kilisesine çevrilmiştir. 

Kent yağmalanmaya devam etmiş, her türlü mermer heykeller ve rölikler yağmacılar 

tarafından kendi ülkelerine kaçırılmıştır. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bronz heykeller 

eritilmiş, kiliselerin ahşap bölümleri de ısınma amacıyla yakılmıştır. Constantinopolis‘teki 

Latin egemenliğine son verebilmek için çeşitli bölgelerde yitirilen Grek muhalefetinin 

galibiyeti, Latin İmparatorluğu‘nun çok yoksullaştığı bir dönemde İ.S. 25 Temmuz 1261 

sabahında gerçekleşmiştir. İ.S. 15 Ağustos 1261‘de de 8. Mikhael Paleologos törenlerle şehre 

girmiştir. Şehrin Latin egemenliği sona ermiş, yeni bir Bizans Dönemi başlamıştır. İ.S. 14. 

yüzyılda imparatorluk topraklan oldukça küçülmüş, şiddetli depremler ve veba salgınları 

yaşanmıştır. Ayasofya çevresindeki eski kent merkezi, hipodrom ve İmparatorluk Sarayı‘nın 

bazı bölümleri uzun zaman ihmal edildikleri için zamanla yıkılmıştır. Büyük sütunlu caddeler 

de yangınlarda ve İ.S. 12. ve İ.S. 14. yüzyıllarda meydana gelen depremlerde yıkılmıştır. İ.S. 

1394 yılında Yıldırım Bayezid tarafından kuşatılan şehir fetih öncesinde tamamen perişan bir 

görüntü içerisindedir. Fatih Sultan Mehmet‘in İ.S. 29 Mayıs 1453 günü şehre girmesiyle 

şehrin tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Şehir Constantinopolis-Konstantiniya adını 
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korumakla beraber bundan sonra İstanbul‘ ya da 18. yüzyıldaki gibi İslambol diye de 

adlandırılmaya başlanmıştır
34

. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

2. HĠPODROM, ĠLKÇAĞDA AT YARIġLARI VE HĠPODROMLARIN 

ORTAYA ÇIKIġI: 

 

2. 1. HĠPODROM: 

 

Hipodrom, Grekçe hippos (At) ve dromos (Yol, yarış, yarış pisti) kelimelerinden 

oluşmuş bir bileşik isimdir; at ve araba yarışlarının yapıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. 

 

Hipodromun en eski örnekleri eski Yunanistan‘a dayanmaktadır. İlk zamanlarda 

hipodromların kalıcı bir yapı olmasına pek gerek yoktu. Sadece düz bir arazi de bu görevleri 

görebilmekteydi. Seyirciler için toprak bir setten oturma yerleri ve iki tane dönüş yeri işareti 

(kampteras) yeterliydi. Yapılan araştırmalara göre hipodromlar sadece basit, geniş ve ancak 

yarış zamanında fonksiyonel olarak düzenlenmiş olduklarını ve bazı ara dönemlerde de mera 

işlevi gördüğünü görmekteyiz.    

 

Homeros‘un bahsetmiş olduğuhipodromlar düzensiz bazı meydanlardan oluşmuştur ve 

asıl hipodrom şeklini alması Helen şehirlerinde cenk arabaları yarışlarına özgü yapıların 

ortaya çıkmasından sonradır.  

 

Roma‘da hipodrom yapımı prestijden çok bir ihtiyaç meselesiydi. Bu durum 

Romalılığın bir ispatı idi. İ.S. 2. ve 3. yüzyıllarda, Roma Circus-Hipodromu, küçük 

değişikliklerle imparatorluğun bütün eyaletlerinde görülmeye başlanmıştır. Bunda nüfus 

önemli bir belirleyici faktör değildi. Leptis Magna gibi mütevazı bir şehrin bile 20000 

kapasiteli bir hipodromu vardı. Daha sonraları hipodrom yapıları Romalılaşmaktan çok 

imparatorların ikamet ettikleri yerlerde inşa edilmeye başlanmış ve şehir planlamaları da buna 

uygun biçimde yapılmaya başlanmıştır. İ.S. 4. yüzyılda ise, yeni hipodromların inşasına 

başlanır ve eskilerinin de restorasyonuna başlanmıştır. Bunlar Circus Maximus örnek olarak 

planlanmıştır ve Circus Maximus‘a eş değer olarak düşünülmüşlerdir.  

 

Antik çağın en eski ve en büyük circusu Roma‘daki Circus Maximustur. Tarquinius 

Priscus (İ.Ö. 616–578) Aventinus ve Palatinus tepeleri arasındaki vadide inşa ettirmiştir. 
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Yapımından sonra bazı onarımlar geçirmiş, Caesar, Nero ve Traianus tarafından da Roma‘nın 

en şeffaf yapısı haline getirilmiştir.  

 

Romalılar, bir bahçe veya köşk yanında bulunan ve binicilik talimleri yapılan 

meydanlara hipodrom; Yunanlıların arabalı atlı karşılaşmalar yaptıkları hipodromlara da 

circus adı vermişlerdir.  

 

Circus Latince daire halka anlamına gelmektedir. Roma Dönemi‘nde içinde at ve 

araba yarışları yapılıp, bazı oyunların oynandığı özel yapı olarak tanımlanabilen circusun 

öncülü olarak Hellen hipodromu ve Etrüsk yarış pisti iki örnek olarak kabul edilmiştir
35

.  

 

Yunanlıların arabalarıyla atlı karşılaşmalar yaptıkları hipodromlara da circus adını 

vermişlerdir.Hipodrom yarışlarında kullanılan renkler ilk başlarda 4 taneydi: Yeşil, mavi, 

kırmızı, beyaz. İmparatorluğun en parlak yıllarında dahi Maviler ve Yeşiller partilerinin daha 

önemli olduğu bilinmektedir. Renklerin kullanılmasındaki avantaj uzak mesafede bulunan 

seyircilerin yarışları, dansları, ayı dövüşlerini seyrederken olayların takibinde kolaylık 

sağlaması idi. Bunun sonucu olarak seyirci renklere karşı bir sadakat geliştirdi ve yüzyıllar 

içinde bu rekabet gittikçe güçlenmiştir. İ.S. 5. yüzyıla gelindiğinde taraftarlar tuttukları 

partinin rengini giyer oldu. Sonunda taraftarlar organizasyonun ismiyle anılır oldular. Yeşiller 

ve Maviler
36

.  

 

Hipodromdaki gösterilerin merkezinde atlar vardı. Atlar özenle yetiştirilmiştir, hızlı 

koşmak üzere yetiştirilmişlerdir. Yarışlarda kullanılan atlar başarı kazandıktan sonra da 

yarıştıktan yüzyıllar sonra bile isimleri zaferlerini kutlamak için şiirlerde, mozaiklerde, 

rakiplerinin aleyhte okudukları lanetlerde yaşamışlardır. Atların isimleri sıklıkla sevgi ifade 

eden Latince ve Grekçe sözcüklerden oluşmaktaydı:Amor (Aşk), Amator (Aşık), Amatus 

(Maşuk), Voluptas (Sevinç) gibi
37

.  
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2. 2. AT YARIġLARININĠLKÇAĞDA ORTAYA ÇIKMASI VEYARIġLAR 

HAKKINDA: 

 

Hipodrom oyunları içerisinde 4. yüzyılın sonlarından itibaren at yarışları esastır. 

Bunun yanında yasaklanmış olan vahşi hayvan dövüşleri de İ.S. 6. yüzyılın başlarına kadar 

sürmüştür. At yarışları quadriga denilen dört atlı arabalar ile yapılırdı. İ.S. 5. yüzyılda günde 

30–50 arası yarış yapılırken İ.S. 10. yüzyılda bu sayı sabah 4 akşam 4 olmak üzere 8 olmuştur.  

 

Antik Çağ‘da yarışların nasıl ortaya çıktığı konusuna değinmek istiyorum. Atlı 

arabaların ilk olarak ne zaman kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, atlı arabaların 

Mezopotamya uygarlıklarından Sümer ve Babil‘de savaş aracı olarak kullanıldığı 

bilinmektedir. Kadeş Savaşı‘nda 20000 kişilik Hitit ordusunda yaklaşık 3500 askerin arabalı 

olduğu yazılıdır. Sürücüler arasındaki rekabet zamanla hız ve kontrole dayanan bir yarışa 

dönüşmüştür. İmparatorluğun ilk yıllarında yaşanan iç savaşlar takımlar arası rekabetle 

örtüşmüştür ve yarışlara politik bir anlam yüklemiştir. Başlarda asker kökenli olan 

yarışmacılar daha sonraları yerlerini bu işe meslek olarak bakan kimselere bırakmışlardır. 

Yarışlar Homeros‘un İlayda‘sında ayrıntılıolarak anlatılmıştır. Hatta araba yarışları İ.Ö. 

680‘de Olimpiyat Oyunları‘nda bir alan olarak yer almıştır.  

 

 Kente eğlencenin kalbi hipodromda atardı. İlk etapta hipodromun kapıları sadece 

erkeklere açıktı, kadınlarınhipodroma girmesi yasak olanların ve deliler gibi hipodroma giriş 

tehlikeli olanların hipodroma girmesine engel olmak için jeton sistemi getirilmiştir. 

 

Roma‘da öne çıkan teatral gösteriler (ludi secenici), gladyatör dövüşleri (mumera 

gladiatorial) ve sirk oyunları (ludi circenes)  ile birlikte at yarışı oyunları özel etkinlikler 

haline dönüştürülmüştür. Bu tür etkinlikler halkın ender mutluluklarından birisidir. Yarışlar 

zamanla renkli hale getirilmiş ve bir dönemde de hipodromlara giriş ücreti alınmayarak halkın 

da yarışlara katılımı sağlanmıştır. Yarışların daha popüler hale getirilmesi amacıyla yılın bazı 

günleri de tatil ilan edildiği görünmektedir. Örneğin Marcus Aurelius (İ.S. 161–180) 

Döneminde yılın 135 gününün yarışlar için tatil ilan edilmiş olduğu bilinmektedir. 

İmparatorların kendi meşruiyetleri için yarışları kullandığını bilmekteyiz. 

 

Bizans Dönemi‘nde araba yarışları kent yaşamının en önemli gösterilerinden biriydi. 

Hipodromun büyüklüğü göz önüne alındığında kent halkının dörtte birinin bu alanları 
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doldurduğu söylenebilir (özellikle Constantinopolis Hipodromu). Yarışlarda oluşan takımların 

birbirlerine karışmaması için 4 ana grup olan Maviler (Venetol), Yeşiller (Prasinol), 

Kırmızılar (Rousioi) ve Beyazlar (Leukoi) şeklinde gruplar oluşmuştur. Önceleri,Kırmızılar ve 

Beyazlar olarak ayrılan takımlar Augustus Dönemi‘nde Maviler ve Yeşillerin de eklenmesiyle 

4 gruba ayrılmışladır. Her rengin bir elementi temsil ettiğine inanılırdı. Lydos ve Malalas gibi 

antik yazarlara göre; Mavinin suyu, Yeşilin toprağı, Beyazın havayı, Kırmızının ateşi 

simgelediği bilinmektedir. Ayrıca Seza Sinanlar Bizans‘ta Atlı Araba Yarışlarında Yeşillerin 

ilkbaharı, Mavilerin sonbaharı, Kırmızıların yazı, Beyazların da ilkbaharı simgelediğini 

söylemiştir. Ayrıca bazı tanrılarınbile taraf olduğundan bahsetmiştir. Kybele‘nin Yeşilleri, 

Neptün‘ün Mavileri, Vesta‘nın Kırmızıları, Jüpiter‘in de Beyazları simgelediğini belirtmiştir.  

Domitianus zamanında (İ.S. 51–96) yarışları az kazanan takımlardan Kırmızılar Yeşillere, 

Beyazlar ise Mavilere katılmıştır. Bu şekilde Bizans‘ın ilk ve orta dönemlerinde yarışlar 

sürekli Yeşiller ve Maviler arasında olmuştur. Yarışlar zaman ilerledikçe daha da önemli hale 

gelmiştir ve taraflar arasında da sürekli çatışmalar yaşanmıştır. Bu bir nevi günümüzde de 

sıkça yaşanan holiganizmi ifade etmektedir. Bu çatışmaların bazıları sokaklara bile taşmıştır. 

Görüş ayrılıkları ve dini alışkanlıkların da etkisiyle bu durum siyasi gruplaşmaya 

dönüşmüştür. Yarışların Constantinopolis‘e gelmesinden önce bugünkü Antakya‘da Yeşiller 

ile Maviler arasındaki çatışmalar spor ve rekabetin ötesine geçerek Grekler ile Yahudilerin 

kavgasına dönüşmüştür. İlerleyen zamanlarda da Antakya, İskenderiye ve Efes‘te günlük 

hayat içerisinde de Maviler ve Yeşiller karşıtlığı yaşanmıştır.  

 

Yarışçılar önceleri halkın içinden çıkan insanlardı. Ancak daha sonraları aristokratik 

ailelerden gelenler de yarışçı olabiliyordu.   

 

Roma pagan dünyasının vazgeçilmez eğlenceleri arasında yer alan teatral gösteriler, 

gladyatör dövüşleri, çeşitli hayvan mücadeleleri ile birlikte atlı araba yarışları Hıristiyanlıktan 

sonra da önemini ve popülerliğini korumuştur. Yarışların ne zaman yapılacağına takımlar 

kendi aralarında karar verirlerdi. Yarışların zamanı belli olduğunda carceras denilen ana 

kapıda yer alan pankartlarla halka duyururlardı. De Cerimoniis İ.S. 10. yüzyılda 

Hıristiyanlığın yayılmasından sonra yarış takvimi Hıristiyanlığın özel günlerine göre 

ayarlandığını söylemiştir. Antik dönemde kutlanan Lupercia denilen bayram ile Paskalya 

bayramının tarihleri birbirlerine yaklaştırılmış ve sezonun ilk yarışı bu tarihlere konulmuştur. 

Yarış yılı Paskalya orucunun başlamasıyla sona erer. Son yarış Lupercales denilen (altı 

haftalık oruçtan önce et yemenin serbest olduğu son günde yapıldığından dolayı) Kesimlik 
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Yarışı olarak bilinirdi. Yeni yarış yılı yedi hafta sonra Büyük Oruç‘tan ve Paskalya 

Bayramı‘ndan sonraki Pazar gününün ertesinde Altın Yarışlar ilebaşlardı. İki çok ünlü yarışın 

tarihi hiç değişmezdi.Kent kuruluşu olan 11 Mayıs‘ta her zaman bir yarış konulurdu. Ayrıca 

yeni yıl olan 1 Ocak‘ta da bir yarış düzenlenirdi. 11 Mayıs‘ta şehir kuruluşunun 

yıldönümünde yapılan halkın önüne konan sebzelerden dolayı Sebze Yarışları olarak da 

bilinmekteydi. 

 

Yarışların başlamasına kısa bir süre kala atlar hipodromun carceres kısmına getirilerek 

arabalarına yerleştirilirlerdi. Yarıştan bir gün önce çekilen kura ile atların hangi kapıdan piste 

çıkacağı belli olurdu. Buna göre de sürücüler de kendilerine göre bazı taktikler geliştirirlerdi. 

Sürücüler hipodromda araba ve atların durduğu ahırlara gelerek imparatoru selamlarlardı. 

Yarış için her şey hazır olunca saraydan gelen imparator ve erkânı özel giysileri ile imparator 

locasına çıkarlardı. İmparator tahtına çıkıp üç kez halkı takdis ederdi. Halk da imparatoru 

alkışlayarak selamlarlardı. Bu sırada devlet büyükleri de imparatora bağlılıklarını gösterirlerdi. 

Atların çıkışı ise carceresteki zodyakın 12 burcu simgeleyen 12 çıkış kapısının arkasından 

Kathisma‘dan uzanacak olan mappa denilen ve imparator tarafından sallanan beyaz mendil ile 

gerçekleşirdi. Yarışlar saat yönünün tersine koşulurdu. Yarışlarda 7 büyük gezegeni 

simgeleyen 7 tur gerçekleşmekteydi. Her yarışta arabacılar yarış alanının üzerinde asılı olan 

devekuşu yumurtalarından birini alırlardı. Bitiş çizgisi Kathisma‘nın önüydü.Aşağıda Res. 

4‘te Kiev‘de bulunan Ayasofya‘nın fresklerinin 12. yüzyıldaki suluboya 

rekonstrüksiyonundaki carceres kısmını görebilirsiniz. 

 



 35 

.  

Res. 4. Kiev’de Bulunan Ayasofya Fresklerinin Suluboya Rekonstrüksiyonundaki Carceres 

Sahnesi (Foto:Bardill, 2010b, s. 113, ġek. 8.20) 

 

 Yarışı kazanmanın ödülü imparator tarafından taç giydirilme ve yüklü bir miktarda 

para idi. Yarış bitince arabaları seyisler karşılarlardı ve praefectus tarafından kendilerine 

verilen zafer işareti anlamına gelen palmiye yaprağının kabul ederlerdi. Kazanan sürücünün 

grubu halkla birlikte alkışla tempo tutarak halkı selamlarlardı. Kazanan sürücüler ellerini 

kaldırıp imparatoru selamlarlardı. Bu para ödülü Atina‘da yaklaşık olarak 500 drakhma‘dır. 

Bu miktar zamanının zanaatkârlarının bir yılda elde etmiş olduğu miktara denk gelmekteydi. 

Yani Atina‘da bir yarış kazanmanın bedeli zanaatkârların bir yıllık geliridir. Aşağıda Res. 5‘te 

ve Res. 6‘da carceresin bir rekonstrüksiyonunu görebilirsiniz. 
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Res. 5.Hipodrom ÇıkıĢ Kapılarının (carceres) Bir Rekonstructionu (Foto:  Bardill, 2010b, s. 111, 

ġek. 8.19) 

 

 

 

Res. 6. Carceres (Foto: Kostenec, 2007,s.22-23, Walking Thru Byzantion’dan alıntıdır) 

 

Yarışları tüm halk izleyebiliyordu. Günümüzdeki gibi yarışlara gelenler bilet alıp 

destekledikleri takım tribünlerinde oturmak zorundaydı. Ayrıca saray erkânı, askeri liderler, 

kilise temsilcileri ve şehrin ileri gelenleri bugünkü şeref tribünü denilen yerde yarışları 

izlerlerdi. Constantinopolis Hipodromu‘nda da bu durum aynıydı. Bugünkü Sultanahmet 

Camisi‘nin hipodroma bakan avlusu Constantinopolis Hipodromu‘nun Kathisma bölümüydü 

ve imparator Büyük Saray‘dan doğrudan İmparatorluk Locası‘na geçerdi. İmparatorluk 

Locası‘nın Sphendone‘ye yakın olan güney kısmında Maviler‘in liderleri, uzak kısmında yanı 

kuzeyinde ise Yeşillerin liderleri otururdu. Mavilerden sonra Beyazlar, Beyazlardan sonra da 

Kırmızılar yer alırdı. 
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Zengin insanlar at satın alarak iyi bir yatırım yapabilme imkânına sahipti. Ayrıca 

takım liderleri başka takımda beğendikleri bir sürücüyü kendi takımına günümüzdeki futbol, 

basketbol oyuncularında olduğu gibi bir bonservis karşılığında transfer edebilirlerdi. Zengin 

ailelerin ahırlara harcadığı paralar oldukça yüklü bir miktardaydı. Atları da adlarıyla bilinirdi. 

Süslü örtüleri ile törensel yaşamın bir parçasını oluştururlardı.  

 

 Sürücülerin hedefi genel olarak daima iyi olmak ve hipodroma heykellerinin 

dikilmesine yetecek kadar yarış kazanmaktı. Örneğin Yeşiller takımında Porphyrios üst üste 

kazandığı yarışlardan sonra yenilmez unvanını almıştır ve heykeli spina üzerinde 

yerleştirilmiştir.  

 

Gün içerisinde 12‘şerden en az iki seri yarış gerçekleşirdi. Duruma göre ise bazen 

yarış sayısında bir azalma olabiliyordu. Yarışlardan önce ve sonra izleyicileri eğlendirmek 

için bazen günümüzdeki spor karşılaşmalarında da olduğu gibi çeşitli aktivasyonlar 

gerçekleşirdi. Bunlar genelde akrobasi gösterileri veya danslı, müzikli oyunlar olurdu. 

İzleyiciler için bu aktivasyonlar da ilgi çekici olurdu. Hipodromlarda günümüzde olduğu gibi 

hipodrom dansçıları denilen dansçılar da görev alırdı. Bu dansçılardan Theodora Bizans 

İmparatoru Justinianos‘un dikkatini çeker ve imparatoriçe olur. Yarış sonunda kazananlar 

mutlu olurdu ancak kaybedenler her zaman yenilgiyi hazmetmezlerdi. 

 

İmparatorlar yarışlara davet edilirlerdi. Ancak normalde imparatorlar söz söyleme 

hakkında sahip değillerdi. İmparatorlar yarışlardan önce tutukları takımı bazen açıklarlardı. 

Örneğin Roma‘da Nero Yeşilleri, Claudius, Marcus Aurelius ve Caracalla Mavileri, 

Anastasios Kırmızıları desteklediklerini açıklamışlardı.  

 

Yeşiller ile Maviler arasında bazı farklılıklar söz konusuydu. Bu farklılıklardan 

bazılarına değinmek istiyorum. Maviler aristokratik mevkilerde olmayı ve buna bağlı olarak 

da sarayla bağ kurmayı seçerlerdi. Yeşiller ticaret ve halkın üreten tarafına yakın olmayı 

tercih ederlerdi. Bu durumdan yola çıkarak Mavilerin üst sınıf, Yeşillerin ise alt sınıfa ait 

olduğu düşünülebilir. Genel olarak Mavileri tutanlar toprak sahipleri, Greko-Romen kökenli 

senato üyeleri ve aristokratlardı. Yeşilleri ise lonca sahipleri ve esnaf desteklerdi. Dinsel bazı 

farklılıklar da vardı. Maviler, hâkim Ortodoks görüşleri savunurken, Yeşiller monofizit 

düşünceyi savunurlardı. Maviler genelde Pers tarzı sakal bırakırlardı, Hunlar gibi saçlarının 



 38 

bir kısmını tıraş ederlerdi, barbarların giydikleri gibi ayakkabılar ve tunik giyerlerdi. 

Tarafların ikamet ettikleri yerler de tutukları takımla ilintiydi. Constantinopolis‘te Yeşiller 

Kalkhedon tarafında (Kadıköy) Hagia Euphemia Kilisesi civarında toplanırken, Maviler 

Blakhernai Sarayı (Ayvansaray) çevresine yerleşirlerdi.  

 

Yarışlar belli bir süreden sonra sportif rekabet ve öneminden çok, siyasi ve dini bir 

iktidar mücadelesi haline gelmiştir. Bu durum bazı tehlikeleri de beraberinde getiriyordu. 

Ancak herhangi bir tehlikede takım taraftarları birleşiyorlardı ve ortak hareket ediyorlardı. 

Örneğin Constantinopolis‘te İ.S. 532‘de yaşanana Nika Ayaklanması.Hipodromdemos yani 

halk ile imparatorun arasında çıkan pek çok çatışmalara sahne olmuştur.Bu çıkan kargaşalar 

siyasi yaşamın değişmez bir unsuru haline gelmiştir. Nika Ayaklanması İmparator 

İustinianos‘un Maviler‘i kayırması ile tetiklenmiştir. Bu isyan takımların birleşip imparatora 

karşı topluca bir başkaldırısıdır. Ve 30,000 ile 50,000 arasındaki isyancı öldürülür. İsyanın 

kanlı bir biçimde sonlanmasından sonra anısı anıta kazılmıştır. Patria‘ya göre ölüler 

gömülmemiş, Kathisma‘nın karşısında bulunantribünlerin altına atılmıştır. Demoi‘un yeri 

olan bu tribünlere bu yüzden Nekra (ölüler) adı verilmiştir. Yaşanan bu katliam sırasında 

birçok yapıda olduğu gibi Constantinopolis Hipodromu‘nda da hasarlar meydana gelmiştir. 

Nika Ayaklanmasına Constantinopolis Hipodromu anlatılırken daha ayrıntılı bir şekilde 

değineceğim. İ.S. 610 yılında ise Yeşillerden bir grup Mavileri destekleyen imparator Fokas‘a 

kızdıklarından Maviler‘e ait oturma yerlerini yakmışlardır. Belli bir süre sonra, özellikle İ.S. 

726-842‘de İkonaklazma‘dan (tasvir yasağı)sonra halkın gözü önünde yapılan infazlarla 

kamuya açık bir cezalandırma alanına dönüşmektedir
38

.  

 

 

2. 3. HĠPODROM OYUNLARI: 

 

Hipodrom oyunları içerisinde İ.S. 4. yüzyıldan itibaren at yarışları esastır. Bunun 

yanında vahşi hayvan dövüşleri İ.S. 6. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Yarışma quadriga 

olarak adlandırılan dört atlı arabalarla yapılmıştır. Bayram günlerinde yapılan yarış sayısı 

zamanla önemli ölçüde azalmıştır. İ.S. 5. yüzyılda günde 30–50 arası yarış yapılırken, İ.S. 10. 

yüzyılda sabah 4 akşam 4 olmak üzere 8 yarış düzenlenirdi. Theodosius sütununun kaidesinde 

görüldüğü gibi oyun araları hayvan, mim ve dans gösterilerine sahne olmuştur.  
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Yarışların organizasyonu meşhur sirk renklerinin elindeydi. Bunların en ünlüleri 

Yeşiller ve Maviler olarak bilinmektedir. Yeşillere bağlı olan Kırmızılar ve Mavilere bağlı 

olan Beyazlar ile birlikte dört renk vardı. Atları kendi renkleri altında koşturur, yarışçıları 

bugünkü futbolculara benzer şekilde yüksek ücretle transfer eder, zaferlerinin tezahüratla 

kutlar hatta bazen en meşrularına spinada heykellerini dikerlerdi. Takımlar hipodromun 

batısında imparatorluk locasının karşısında kendilerine ayrılmış olan tribün bölümlerine 

sahiplerdi. İmparator kuzeyden güneye doğru, Mavileri, sonra Beyazları, sonra soldaki 

Kırmızıları ve son olarak da en solda Yeşilleri görürdü. Bu renklerin kökeni, Augustus 

tarafından ihdas edilmiş olan güneş kültüne dayanmaktaydı. Lydos ve Malalas gibi antik 

yazarlara göre bu renkler dört temel elementi (güneş, toprak, deniz, hava), dört mevsimi, 

arabaların güneş simgesi olan dikilitaşın etrafında attığı turlarda ifadesini bulan döngülerini de 

sembolize ediyordu. Bu şekilde yarışlar doğanın yenilenişini ifade ediyordu. Halk bölümlere 

ayrılıyordu. Ayrılıklar da rekabete yol açıyordu. İmparator hakem rolünü üstleniyordu. 

İmparator kazanana taç giydirirdi. 

  

Renklere kaynaklarda verilen isim demoidir (halklar). Başka bir isim, mere (parti), 

hizip olarak da çevrilmiştir. Demoi mensuplarına da demotai denmiştir. Demoi ve demotainin 

tam olarak ne olduğu konusunda epey bir edebiyat oluşmuştur. Renkler arasındaki 

mücadeleler tarihçiler tarafından bazen sınıf ayrılıkları olarak, bazen da dinsel ayrılıkların 

dışavurumu, bazen da sportif çekişmelerin dışavurumu olarak tanımlanmıştır. Çıkan 

çatışmalar ise holiganların taşkınlıkları olarak ifade edilmiştir. 

 

 Şehrin vatandaşların şehir surlarını onarmak gibi birtakım görevleri olduğu gibi 

yarışları organize ederek imparatorun karşısında tribünde onları izleyebilmek gibi ayrıcalıkları 

da vardır. Bu düzenlemeler renkler çerçevesinde yapılıyordu. Demotai daha sonraları bu 

ayrıcalıklarını kaybetmiş ve en geç İ.S. 9. yüzyılda tamamlanmış olan bir gelişme sonucunda 

renkler imparatorluk törenleri kapsamına girmişlerdir.  

 

İmparator yarışlara davet ediliyordu ve yarışlarda hiçbir söz hakkında sahip değildi. 

Yarışlarda bazen tartışmalar çıkardı. Takımlar arasında tatsız olaylar yaşanırdı. Hatta bu 

duruma bazen takımlar arasında iç savaş yaşanmasına yol açardı. Demoi bahisleri 

yasaklamıştı. Bahisler kutsal kanunlara göre kesinlikle yasaktı. 
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İ.S. 10. yüzyılda oyunlar Hristiyanlaştırılmışlardır. Hatta ilk yıllarda oyunlar Paskalya 

Dönemi‘ne göre belirlenmiştir. Yarış yılı Paskalya orucunun başlamasıyla sona ererdi. Yıl 

boyunca yapılan bazı yarışmaların tarihi değişmezdi. Bunların arasındaki en ünlü iki yarış 11 

Mayısta şehir kuruluşunun şerefine yapılan yarış ile 1 Ocak‘ta başlayan yeni yılı kutlama 

amacıyla Adak Yarışı idi. Diğer yarışlar ise imparator ailesine bağlı yıldönümü, doğum, 

evlilik gibi olaylar ya da bizzat imparatora bağlı olaylar münasebetiyle ayarlanırdı.  

 

Dört yarış bitikten sonra kazananlar, belli bir tören düzenine göre ödüllerini alırlardı. 

Kazanan arabalar renklerinin önünde durulardı. İmparator kendisine tezahürat eden galiplere 

Pi‘de taçlarını giydirirdi
39

.  

 

 

2. 4. ROMA OYUNLARI ĠLE ESKĠ YUNAN OYUNLARI ARASINDAKĠ BAZI 

FARKLAR: 

 

Eski Yunanlılar, aralarında Olympia‘daki pan-Helenik araba yarışları, Korinthos 

Berzahı‘ndaki ve Atina‘daki karşılaşmaları da sayabileceğimiz spor etkinlikleri düzenlerlerdi. 

Constantinopolis Hipodromu baştan beri işlevini sürdürdüğü yüzyıllar boyunca tipik bir Roma 

kurumuydu. Bu iki gelenek Romalılaşmış, Doğu‘da bazen birleşse de farklı menşeleri ve 

sonuçları vardır.  

 

Eski Yunanlılar müsabakaları hem araba yarışları hem de diğer atletik karşılaşmalar 

için rekabet zeminini oluşturacak biçimde beceride ve hızda tek tek kişilerin rekabetini ön 

plana çıkarıyordu. Roma circus ve hipodrom oyunları ise tamamen araba yarışlarına dayanan, 

profesyonel takımlar tarafından, bir takımı ya da diğerini tutmakla birleşmiş veya ayrılmış, 

fakat hepsinin de üstünde birlikte olmaktan mutluluk duyan seyircilerin önünde görkemli 

gösteriler olarak gerçekleşen oyunlardı.  

 

 Yunan müsabakaları, tanrılar şerefine yapılan şenliklerin yalnızca eşlikçisiydiler. 

Roma oyunları ise, işlevleri bakımından başlı başına birer ritüeldi. Roma ve eyaletlerinde en 

popüler eğlencelerin, yardımseverlerin ve yüksel ricalin mali olanaklarının neredeyse 
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yetmediği yarışların düzenlendiği zamanlardaki geçmiş dindar dolu günleri hatırlayıp 

durmuşlardır
40

.  

 

 

2. 5. CĠRCUS NEDĠR, CĠRCUSLARDA DÜZENLENEN OYUNLAR 

NELERDĠR: 

  

Circus Latincede daire, halk anlamına gelir. Roma Dönemi‘nde içinde at ve araba 

yarışları yapılıp, bazı oyunların oynandığı özel yapı olarak tanımlanabilen circusun öncülü 

olarak Helenhipodromu ve Etrüsk yarış pisti iki örnek olarak kabul edilebilir. 

 

Romalılar halk için oyunlar düzenliyorlardı. Oyunlar tanrıların onuruna düzenlenirdi 

ve bazıları da sitelerin ilk kuruluş zamanından beri gelenekselleşmişti. Savaş zamanlarında bu 

oyunlar tanrılara adanarak yapılırdı. Ayrıca iç savaşlar ve salgın hastalıklar sırasında da yine 

adak oyunları düzenlenirdi. Daha geç tarihlerde üst düzey insanlar öldüğü zamanda bu tür 

oyunlar düzenlenmeye başlanmıştır. İlk zamanlarda bu oyunlardaki başlıca faaliyetler at ve 

araba yarışları, bazen boks nadiren de diğer atletik yarışlar şeklindeydi. Roma‘daki ilk gerçek 

atletizm yarışması sadece İ.Ö. 186‘da M. Fulvius Nobilior‘un oyununda kaydedilmiş 

olmasına rağmen, Thuillier koşu, boks ve güreşin daha önceki tarihlerden beri mevcut 

olduğunu göstermişti. İ.Ö. 186 yılındaki oyunlar atletlerin Yunanistan‘dan gelmesi, çıplak 

olarak yarışması ve daha önce Roma‘da görülmeyen pentatlon oyunlarında yarışması 

açısından farklıydı. Bu tam Helen atletizm programı Roma‘da popüler hale gelmedi. Fakat 

koşu, boks ve güreş imparatorluk dönemi boyunca yapılmaya devam etti. Asıl circus oyunları 

Roma efsanelerine göre Romulus tarafından kurulmuştur. Amacı, Sabinusları Roma‘ya 

çekmek kendi arkadaşlarına bunların kızlarını kaçırarak onlarla evlenmek fırsatını vermekti. 

Bu oyunlara Circus Oyunları, Roma Oyunları veya Büyük Oyunlar adları verilmiştir. Halkın 

ücretsiz olarak katıldığı, oldukça büyük bir masraf gerektiren spor oyunları ve gösterilerden 

oluşan bir festival düzenlemek zengin ve soylu bir kamu görevlisinin işiydi. Circuslarda 

çeşitli oyunlar düzenlenirdi. 
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2.5. 1. ATLI ARABA YARIġLARI: 

 

Roma Döneminde de at ve araba yarışları en sevilen oyunlar arasında yer almaktaydı. 

Araba yarışlarına katılan arabalar iki (biga), üç (triga) veya dört (quadriga) atlı olur, genel 

olarak dört araba yarışırdı. Bu yarışlarda kullanılan arabalar genelde dört at koşulmuş, çeşitli 

süslerle bezeli, önü kapalı arkası açık, takla atma tehlikesini azaltacak ölçüde uzun dingilleri 

olan küçük, basık arabalardı. Yarış arabalarına küçük, asil atlar koşulurdu. Çoğu zaman bu 

atların arka bacaklarında mühür bulunurdu. Yeleleri fırça gibi kısa kesilmiş olup, kuyrukları 

arabaların hareketi sırasında bir kazaya sebebiyet vermemeleri için kurdele ile bağlanırdı. 

Genellikle atların alınlarında tüy veya hurma dalı bulunurdu. Yarışmacılar farklı renkteki 

kostümleriyle birbirinden ayırt edilirdi. Bu renkler toprağı (ilkbaharı) sembolize eden yeşil, 

ateşi (yazı) canlandıran kırmızı, denizin (sonbaharın) sembolü mavi ile havanın (kışın) 

sembolü beyazdı. Circus renkleri ilk defa İ.Ö. 70‘lerde ortaya çıkmış olabilir. Birbirine rakip 

olan bu takımlar uzman sürücüler, eğitimciler, yarış atları ve veterinerlerden oluşuyordu. 

Sürücüler kimi zaman yarışlarda gösterdikleri yetenek ve cesaretleri sayesinde özgürlüklerini 

elde edebilen köle ve azatlardan oluşurdu. Üzerlerine kısa bir tunik giyerlerdi. Bacaklarına 

hafif deriden koruyucular takarlardı. Ayaklarında da yüksek bağcıklı çizmeler bulunurdu. 

Başlarında metalden, gümüş olabilir, bir başlık olup bu başlık alnın yarısı ile kulakları da 

kapatıyordu ve çene kayışlıydı. Dizginlerdeki sürtünmeye karşı ellerine eldiven takarlardı. 

Arabalarının üzerinde ayakta durup atların dizginlerini bellerine sararlardı. Sürücüler ayrıca 

arabadan atlanması gereken tehlikeli durumlarda dizginleri kesebilecekleri bir bıçak (falx) 

taşırlardı. Bir ellerinde de sopası kısa bir kırbaç bulunurdu. Her yarış öncesi Roma‘dan veya 

imparatorluğun çeşitli eyaletlerinden gelen seyirciler sosyal konumlarına göre belirlenen 

sıralara otururlardı. Circusun ön sıraları magistratuslara, diğer sıralar senatörlere, senatörlerin 

arkasındaki sıralar ise atlılara ayrılmıştı. 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 ücretsizdi. Ancak atlıların arkasındaki sıralara oturan zengin 

seyircilerden düşük bir ücret alınması gelenek olmuştu. Yarış takımları circusun en doğu 

kapısından içeriye girer ve o günkü yarışları düzenleyen yüksek kamu görevlisinin önüne 

giderlerdi. Bu kişi atlı veya yaya olarak etrafını çevreleyen bir grup hizmetkârıyla birlikte 

gösterişli bir araba içinde durur ve onu özel giysili rahipler, trompet ve arp çalan müzisyenler 

izlerdi. Daha sonra oyunu düzenleyen kişi circusun sonuna yakın sıraların ortasındaki yerini 

alırdı. Yarış arabaları ise circusun batı ucundaki başlama noktasına giderlerdi. Trompetlerin 
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çalmasıyla birlikte susan halk imparatorun ayağa kalkıp beyaz bir örtü sallayarak yarışı 

başlatmasına kadar sessizliğini korurdu. Sonra başlama noktalarının kapıları açılırdı. Circusta 

hızla koşan iki atı idare ederek birinin üzerinden diğerine atlayan desultores denilen 

sürücülerin gösterileri de olurdu. İmparator Nero zamanında üzerinde binici olmayan atlar 

koşturulurdu. Bu atların yan taraflarına uçlarına çiviler çakılmış ağaç yuvarlaklar asılır, at 

koştukça sallanan ağaç yuvarlakların ucundaki çiviler ata batar ve at daha hızlı koşardı. 

Romalılar koşturdukları atlara çeşitli adlar takarlardı. Roma‘da üzerinde yüz yirmi kadar at 

adı yazılı mermer bir parça bulunmuştur. Yarışlarda kazanan atların heykelleri dikilir, bu 

at1ar ölünce de mezarları yapılırdı. 

 

 

2. 5.2. TROIA OYUNLARI: 

 

Bu oyunlar at üzerinde manevralar şeklinde, takımlar halinde, soylu ailelere bağlı genç 

Romalılar arasında bir mücadele oyunu olarak yapılırdı. Oyun bir savaş göstergesi olup daha 

sonraları Roma‘da "Ludi Romani" adıyla imparator adına yapılan törenlerin gösterilerinden 

biri olmuştu. Bu oyunu P. Vergilius Mara (İ.Ö. 70-İ.S. 19) milli bir kahramanlık destanı olan, 

Troia kahramanı ve Roma‘nın efsanevi kurucusu Aeneas‘ın yaptıklarını anlatan Aeneis‘ın 

pasajlarından birinde tanımlamıştır. Bu pasajdan bir bölümde ―gençler gruplar halinde ilerler 

ve yaşlıların imrenen bakışları 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 savaşı taklit eden daireler içinde daireler çizerler, labirent benzeri şekiller 

yaparlar veya denizde spor yapan yunuslar gibi hareket ederler‖ diye bahsedilmektedir. 

Vergilius‘a göre bu Ascanius‘un Latinlere öğrettiği bir oyundur.Resim 7‘de Troia Oyunu‘nun 

Tragliatella‘da 6. Yüzyıl‘da etrüsk vazosu üzerindeki çizimi görebilirsiniz. 
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Res. 7. Troia Oyunu Tragliatella’da 6. Yüzyıl Etrüsk Vazosu Üzerindeki Çizim (Foto:Saltuk, 2001, s. 195, 

Res. 37) 

  

 

2.5.3.ATLI VE YAYA DÖVÜġLERĠ: 

 

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

circusların içinde bir ordugâh kurulurdu. 

 

 

2.5.4. AV OYUNLARI: 

 

Bu oyunlarda meydana ağaçlar dikilerek bir orman manzarası yaratılırdı. Burada 

çeşitli hayvanlar akla veya mızrakla avlanırdı. Resim 8‘de Büyük Saray mozaiklerinden 

birinde tasvir edilmiş olan kaplan avı sahnesini görebilirsiniz. 
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Res. 8. Constantinopolis’te Büyük Saray’ın Mozaiklerinden Bir Kaplan Tasviri (Foto: Saltuk, 2001, s. 198, 

Res. 43) 

 

2.5.5. GÜREġ VE BOKS: 

 

Bu tür oyunlar Yunanlılar ve Etrüskler zamanında biliniyordu. Roma‘da gerek 

cumhuriyet, gerek imparatorluk çağında en çok sevilen oyunlar arasındaydı.  

 

Circus oyunlarının sanat yoluyla gösterilmesi, Roma Cumhuriyet Devrinden Bizans 

Devrine kadar eskiçağ ikonografisinin özelliklerinden birisidir
41

. Resim 9‘da Lyon‘un 

Berselona‘nın mozaiklerinde işlenene araba yarışı sahnesini görebilirsiniz. Resim 10‘da ise 

Traianus ve Caracalla‘nın madalyalarının arka yüzünde, Bizans‘ın fildişi sandıklarında 

diptykonlar üzerinde kandillerin üstünde görülmektedir.     

 

 

Res. 9. Circustaki Araba YarıĢları Sahnesi (Foto:Saltuk, 2001, s. 195, Res. 36) 
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Res. 10. Qadriga Araba YarıĢı Tasviri (Foto:Saltuk, 2001, s. 187, Res. 22) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. BYZANTĠON VE CONSTANTĠNOPOLĠS HĠPODROMU: 

 

3. 1. BYZANTĠON VE CONSTANTĠNOPOLĠS HĠPODROMU VE SOSYAL 

YAġAMDAKĠ ÖNEMLERĠ: 

  

Hipodrom, Helenistik Byzantion‘un dışında kalan bir vadiye yapay bir teraslama ile 

güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda yerleştirilmiştir. İmparator Septimius Severus (İ.S. 193–

211) döneminde yapımına başlanmıştır ve İmparator Constantinus (İ.S. 307–337) Dönemi‘nde 

genişletilerek tamamlanmıştır. Yaklaşık 45.000 metrekare ölçüsüyle Antik Çağ‘ın en büyük 

hipodromudur. Bir ucu yuvarlatılmış dikdörtgen planlı hipodrom dört yanından duvarlarla 

çevriliydi ve anıtlarla heykellerle donatılmıştı.  

 

Bizans‘ın ve eski İstanbul‘un en büyük meydanı olan hipodrom ve çevresinin, şehrin 

ilk zamanlarda genişlemesinde ve büyümesinde bir merkez görevini üstlendiği ve etrafını 

çevreleyen Bizans yapılarının da bu meydanın ahengine uyacak bir yapıldıkları bilinmektedir. 

Bu alanın siyasi önemi Bizans‘ta tanrı Ayasofya‘ya, imparator saraya, halk da hipodroma 

sahiptir şeklinde dile getirilmiştir.  

 

Constantinopolis‘in 330 yılındaki kuruluş törenleri ve sonraki süreçte saraylarda, 

meydanlarda, sokaklarda ve hipodromda sergilenmek üzere şehrin görünümünü 

güzelleştirmek ve görselliği önplana çıkarmak için pek çok antik heykel ve bazı sanat eserleri 

getirtilmiştir. Hipodromda sergilenen bazı heykel ve anıtlar ayrıca yarış pistinde koşan atların 

izlenilmesini ve takip edilmesini zorlaştırdığından yarışa heyecan getirilmiştir.  

 

Constantinopolis Hipodromu, incelendiğinde Roma‘daki circusu çağrıştırır ve 

imparatorluk locasının gücünün dramatize edilmesi halini en son sınıra kadar ittiği, 

imparatorluğa uygun bir yapı konumundadır. Bu anlamda, Constantinopolis Hipodromu 

Roma modelinin tamamlanmış versiyonudur. Hipodromun saray bağlantısı oldukça başarılıdır. 

İmparator hipodroma saraydan ayrılmadan ulaşıyordu. İmparator locasında halkla görsel 

iletişim kurabiliyordu ve aynı zamanda da onlardan ayrı kalabiliyordu. Bu imparatorun 

güvenliği için çok önemli bir husustu.  
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İmparator Septimius Severus başlamış, oğlu Antoninus Caracalla inşasını tamamlamıştır. 

İmparator Severus‘un Roma‘ya acilen dönüşü hipodromun Septimius Severus Dönemi‘nde 

tamamlanmasını engellemiş olmalıdır. Hipodromun inşasıyla ilgili iki düşünce vardır. İlk 

düşünce, hipodromun İmparator Septimius Severus tarafından başlanıp bitirildiğidir, diğer 

düşünce ise, İmparator Septimius Severus başlamış, oğlu Antoninus Caracalla inşasını 

tamamladığıdır.  

 

Constantinpolis Hipodromu yaklaşık 15 asır boyunca Roma ve Bizans 

imparatorluklarının merkezi konumundaydı. Bu durumu hipodromun görünümünü ve 

görselliğini önplana çıkarmak için getirtilen eserlere bakınca rahatlıkla 

gözlemleyebilmekteyiz. Meydanın ortasında yer alan Mısır FiravunuIII. Tutmosis‘e ait 

Dikilitaş Mısır‘dan getirilmiş ve bu durum 19. yüzyılda Paris ve Londra gibi başkentlere 

Mısır‘dan dikilitaş taşıma durumunun kökeninin batı Roma‘dan etkilenildiği şeklinde de 

yorumlanmaktadır. 

 

Bizans Hipodromu bünyesinde Roma‘daki Colosseum‘un tiyatro işlevi ilearaba yarışları 

için parkur olma işlevini birleştirmiştir. Roma Colosseumu‘nda gladyatör dövüşleri ile 

anılırken, hipodrom araba yarışları ile özdeşleşti. Ayrıca resmigeçitler, devlet törenleri, alay 

geçişleri, siyasi toplantılar için de hipodrom kullanılırdı.  

 

Hipodromun kuzeydoğu ucu çok katlı bir yapı ile sınırlandırılmıştır. Bu yapının zemin 

katında oyunlar için ayrılmış bir boşluk bulunmaktaydı. Burası carceres ya da manganon 

denilen, üstü kapalı veya sütunlu, revaklı kısımdı. Hipodromda çalışanların evleri, at ahırları, 

arabaların korunduğu bölümler, sanatçıların ve araba sürücülerinin aksesuarlarına ait bölümler, 

teçhizat ambarları burada bulunmaktaydı.  

  

Constantinus‘un Hipodromu zaferlerini hitap ettiği, halkıyla buluşup bolca para 

harcanarak eğlencelerin düzenlendiği bir yerdi. Şehrin sivil binaları arasında, hipodromun 

Büyük Sarayla birlikte ayrıcalıklı bir yeri vardı. Hipodromun sarayla olan bağlantısı 

Roma‘dan örnek alınmıştır. Hipodrom Constantinopolis‘in İ.S. 330‘da başkent ilan edilmesi 

vesilesiyle burada düzenlenen törenlerle ve daha sonra sosyal yaşamda oynadığı rolle, şehir 

halkı için Romalı kimliklerinin bir simgesi olma niteliği taşıyordu. Hipodrom ideolojik ve 

siyasal açıdan oldukça önemliydi. Kalabalıkların önemli toplanma yeri olan bu alanda 

imparator halkın karşısına çıkıyor ve halk da onu coşkulu karşılıyordu. Hipodromda atlı araba 
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yarışları sürücülerinin zaferleri ve imparatorların kazandıkları başarılarının ve zaferlerinin 

birer simgesiydi. İ.S. 491-518‘den itibaren (I. Anastasios) imparatorların zaferleri ve 

duyuruları da hipodromda yapılmaya başlanmıştır.  

 

İ.S. 195–196 kışında yıkılan Bizans‘ta İmparator Septimius Severus (İ.S. 193–211) 

kentin yeniden yapımı sırasında pek çok yapının yanı sıra hipodromu da inşa ettirir. Dioskur 

heykelleriyle süslenmiş hipodromun inşasına, antik Bizans‘ın dışında, bir vadiye açılan ve 

bahçe olarak kullanılan bir arazide başlanır ama imparatorun ölümünden sonra 

tamamlanmadan yarıda bırakılır. Kentin yeniden inşasıyla birlikte hipodrom, Constantinus 

(İ.S. 324–337) tarafından Roma‘daki Circus Maximus modeline göre genişletilir ve yapımı 

bitirilir. Kapıları hiçbir zaman bulunamadığından Constantinopolis Hipodromu‘nun tam 

uzunluğu bilinememektedir. Constantinopolis Hipodromu Roma circusları içerisinde orta 

boylular arasında yer almaktadır. Leptis Magna‘daki hipodrom ile hemen hemen aynı 

boydadır. Circus Maximus‘tan ise daha küçüktü. 420–440 metre uzunluğunda ve 117–125 

metre genişliğindeki hipodromun, güneybatısında yer alan bir sphendone ile tamamlanır. 

Yapının basamakları, taşıdıkları sütunlarla birlikte büyük kazı temelleri üstüne oturtulmuştur. 

Bunun üstünde yükselen 25 adet, her biri kubbeli ve yarım daire biçiminde sıralanmış 

bölümler eski vadinin dik yamaçlı arazi yapısını dengeler. Üstlerinde yer yer iki katlı sütunlu 

koridorları ve her iki tarafında da 30.000 kişilik oturma yerleri bulunan ve birbirine koşut 

olmayan iki tane kademeli yapı, ortalama 80 metre geniş bir arenayla, güneybatı-kuzeydoğu 

yönünde Mese‘ye kadar ulaşır ve çok katlı büyük bir giriş kapısı binası ile sona erer. 

Hipodroma ve oturma yerlerine oldukça uzun olan yan cephelerden de girilebilmekteydi. 

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 karşısında arenanın seviyesinde sütunlarla çevrili bir galeri yer alır. Bunun 

üstünde, oturma yerlerinden ayrılmış ve büyük olasılıkla daha zengin bir mimariyi vurgulayan 

kathisma yer alır. Bu, Roma örneğine göre yapılmış, kapılar ve büyük bir merdivenle Büyük 

Saray‘ın diğer bölümlerine bağlanan bir yapıdır. Arenanın ortasında, pek çok sayıda anıtın ve 

heykelin üstünde sıralandığı alçak bir duvar vardır. Hipodrom İ.S. 4. yüzyıldan itibaren araba 

yarışlarının, hayvan avının ve pantomim oyunlarının yapıldığı yer olmanın ötesinde, kent ve 

imparatorluğun politik yaşamının en önemli sahnesi de olmuştur. Burada dört sirk partisinin 

Maviler, Beyazlar, Kırmızılar ve Yeşillerin roller üstlendikleri kurgusal infazlar 

gerçekleştirilir. Kuzey cephenin kapısından halk hipodroma çağırılır. Constantinus ve onun 

ardından Julianus tarafından tek parça bir obeliskin dikilmesiyle ilgili hazırlıklara başlanır. 



 50 

Ancak I. Theodosius (İ.S. 379–395) döneminde, Maximus ve Victor‘un yenilgisinin ardından, 

bu zaferin anıtı olarak, hipodromun spinası üzerine Karnak‘tan getirilen III. Tuthmosis‘e ait 

obeliskin büyük üst kısmı praefectus urbis Proculus tarafından 32 günde kuşkusuz Roma 

kentinden örnek alınarak yerleştirilir. Arenanın orta aksında, 7,05 x 7,10 metre 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 metre yüksekliğindeki obelisk 

yükselir. Kuşkusuz obelisk yerleştirildikten sonra yapılan üst bloktaki kabartmalar I. 

Theodosius ve ailesini, saray erkânını göstermektedir. Alt blokta ise Yunanca ve Latince 

yazıların yanında obeliskin dikilişini ve hipodromdaki oyunları gösteren kabartmalar vardır. 

Kuzeydoğu tarafında ise kabartmanın önüne sonradan bronz bir çeşme yalağı yerleştirilmiştir. 

Arkadios (395–408), bir önceki yılın yangınından büyük zarar gören hipodromun oturma 

yerlerini yeniden yaptırır. Şiddetli bir fırtınadan oturma yerleri büyük zarar görür. Hemen 

hemen aynı tarihlerde Constantinos VII. Porpyrogennetos (İ.S. 913–959) büyük bir olasılıkla 

İ.S. 4. yüzyılın sonlarında dikilen ve Örme Sütuna, temelin doğusundaki yazıtın da gösterdiği 

üzere altın yaldızlı bronz plakalar yerleştirir
42

.  

 

19. yüzyılın ortalarından itibaren hipodromda arkeolojik kazı ve araştırmalar ve 

onarım çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:  

 

—Charles Newton hipodromdaki anıtların zeminine inerek çevresinde kazı (1856- 

1857) ve restorasyon çalışması (1859–1869) yapmıştır. 

 

—A. Thiers 1908 yılında hipodromda varolan eserlerin ölçümlerini yapmıştır.  

 

—1918 yılında Ernest Mamboury ve Theodor Wiegand hipodromda araştırma 

başlatmışlardır.  

 

—1927–1928 yıllarında İngiliz Akademisi adına Stanley Casson ve David Talbot Rice 

hipodrom ve çevresinde çeşitli yerlerde kazılar yapmışlardır ve arenanın orijinal zeminine 

inmişleridir. 
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 —1950–1951 yıllarında Rüstem Duyuran tarafından Adliye Sarayı inşaatı sebebiyle 

hipodrom çevresinde kazılar yapmıştır. 

 

Hipodromdaki ilk arkeolojik araştırmalar 1918 yılında Dr. Wigant ile E. Mamboury 

tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1935–1938 yılları arasında J. H. Bakster grubu Büyük 

Saray Mozaiklerini ortaya çıkarmıştır. 1939 yılında hipodromun kuzeybatısında yeralan 

hapishane binası yıkıldığı zaman üzerinde fresk parçaları bulunan bazı Bizans duvarları ortaya 

çıkınca, A. M. Schneider ve R. Nauman başkanlığında yapılan araştırmalar sonucunda St. 

Euphemia‘ya ait Martyriyon olduğu ileri sürülmüştür. Bugünkü Tapu Kadastro Binasın‘nın 

arkasında rastlayan bölgede 1950 yılında Adliye Sarayı‘nın temel kazıları sırasında bazı 

buluntulara rastlanılmış ve 1952 yılına kadar bölgede kazı çalışmlaları devam etmiştir. Bu 

çalışmalar sırasında İbrahim Paşa Sarayı‘nın arka kısmında temel duvarlara satlanılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda hipodrom kalıntıları üzerinde çeşitli ilave ve onarımların 

izleine sastlanılsa da, moloz taşından yapılarak doğrudan doğruya toprak üzerine oturan 

gradenlerin ve aralarındaki tuğla ayakların Septimius Severus Dönemi‘ne ait olduğu 

anlaşılmaktadır
43

.  

 

4 ve 7. yüzyıllar arasında çok yaygın ve şenliklerde, zafer törenlerinde önemli bir yeri 

olan araba yarışlarının daha sonraki yüzyıllarda Bizans yaşamında önemini yitirdiği 

görülmektedir. Bizans kaynakları 5. yüzyılda da Constantinopoliste yılda altmışaltı bayram 

günü araba yarışı yapıldığını, bazı günler yirmiyi aşkın yarışın ardı ardına izlendiğini nakleder. 

De Ceremonnis‘de 10. yüzyılda ancak bir düzineye yakın bayram günü olduğu ve günde en 

fazla sekiz yarış yapıldığı yazılıdır. 11. yüzyılda da Constantinopoliste araba yarışlarının 

önemini sürdürdüğü bilinmekle birlikte yarışla 12. yüzyıldan itibaren yeni spor gösterilerinin 

yaygınlaşmasıyla gerilemiş, 1204‘deki Haçlı istilasından sonra kentin hayatından silinmiştir. 

  

 Kilise yasaları tarafından onaylanan güreş, boks, koşu, atlama ve disk atma gibi 

sporlar da hipodromlarda yapılırdı. I. Basileios (867–886) gençliğinde güreşle uğraşmıştı. I. 

Ioannes Tsimiskes (969–976) okçulukta ünlüydü. Hipodromda yapılan diğer spor gösterileri 

arasında yer alan tsikan, tornemen, dzustra denilen binicilik sporları ise muhtemelen 

Latinsever imparatorlar diye adlandırılan II. Ioannes Komnenos (1118–1143) ile halefi I. 

Manuel Komnenos (1143–1180) dönemlerinde popüler olmuştur. Bu sporlardan tsikan 
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Perslerden Bizans‘a geçmiştir. At üstündeki yarışçılardan oluşan iki takımın, elma 

büyüklüğündeki deri topu karşı takımın kalesine göndermeye çalıştıkları bu oyun, günümüzde 

poloya büyük benzerlik gösterir. Tarihçi Kinnamos‘a göre II. Theodosius Döneminde (408–

450) Büyük Saray‘ın yakınında bu oyun için inşa ettirilen tsikanisterion denilen tesis I. 

Basileios döneminde Nea Ekklesia‘nın yapımı için yıkılmış; yeni tsikanisterion ise kiliseye iki 

galeri ile bağlanmıştı. Kaynaklar I.Basileios‘un bu sporda mükemmel olduğundan bahseder. 

 

 12. yüzyılda hipodromda yapılan nadir sporlardan biri olan tornemen‘de ise batılıların 

şövalye karşılamalarına benziyordu. Tornemende gruplar muhtemelen mızraklar aracılığıyla 

at üstünde dövüşürken, dzustra denilen diğer oyun tipinde dövüşler teke tek yapılırdı.12. 

yüzyıl yazarı Niketas Honiates I. Manuel tarafından yönetilen bir tornemenden söz eder. 

Ayrıca III. Andronikos Palaiologos‘un (1328–1341) 1332‘de oğlunun doğum günü şerefine 

yapılan iki yarışmaya katıldığı bilinmektedir. Yine bu imparator döneminde hipodromda 

turnuvalar düzenlendiğinden Clavijo, 1403‘te hala at üstünde oynanan mızrak oyunları 

(Mızrak dövüşü [joust ve tilt], atlı şövalyelerin mızraklarla birbirlerini attan düşürmeye 

çalıştıkları bir ortaçağ oyunuydu) için kullanılan hipodromu anlatır. 

 

Hipodromda hayvan avı, hayvanlar ve insanlar arasındaki mücadeleler, cambazlık 

gösterileri, danslar, tiyatro gösterileri ve daha birçok oyunlar ile şenlikler de yapılıyordu.     

Şenlikler günlerce sürüyor ve partiler bunlara geniş ölçüde katılıyorlardı. Bu Olimpik 

Şenlikler Antiokheia‘da da yapılıyordu. İmparator Commodus‘dan  (180–192) beri, dört yılda 

bir tekrarlanıyordu. Temmuz ile Ağustos arasında kırk beş gün sürüyordu. Bizans‘ın ilk 

yüzyıllarında devam etti, fakat I. Justinus (518–527) 520 yılında bu şenlikleri kaldırttı. 

Oyunlar yalnız bedensel değildi; danslar, şarkılar, şiir yarışmaları ve gece gösterileri de vardı. 

Otuz gün sürer, her üç yılda bir tekrarlanırdı. Aphorodite ve Dionysos‘a adanırdı, bunlara 

Orgio Şenliği de denirdi. Hipodrom şenlikleri arasında görevliler sayıca çoktu. İmparatoru 

belirli günlerde övecek mısralar düzecek şairler, bunları müziğe uyduracak melistai, çalacak 

orkestra yöneticileri, eşlik edecek orgcular, imparatoru nesnelleştiren ressam ve heykeltıraşlar, 

ellerinde sopa olan çavuşlar gibi düzeni sağlayan görevliler, yarış başında engelleri indirecek 

korucular, arabacılarının giysilerini altın çelenklerini koruyan görevliler, atların ve 

hayvanların bakıcılarının yanı sıra dansçılar, mim sanatçıları, akrobatlar da ara oyunları için 

bulundurulurdu. 
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Hipodromda büyük zafer alayları da olurdu. Muzaffer generaller ve savaş esirleri 

locada oturan imparatorun önünden onu selamlayarak geçerlerdi. Devlete karşı ayaklanmalar 

da olurdu. I. Justinianos‘un saltanatının erken dönemindeki Nika ayaklanması bunlardan 

biridir. Hipodrom bu ayaklanmanın merkezi olmuştur. 532 yılındaki Nika ayaklanması 

hipodromda 30.000–50.000 arasında isyancının öldürüldüğü kaynaklarda belirtilmektedir. 

Hipodromdaki araba yarışlarında taraf olan Maviler ve Yeşiller zamanla siyasal, sosyal ve 

dinsel nitelik almaya başlamıştı. Birbirlerine rakip olan bu iki grup nefret ettikleri hükümete 

karşı birleşti. İsyan kentte hızla yayıldı. En güzel bina ve sanat eserleri ateşe verildi. 

Anastasios‘un yeğeni imparator ilan edildi. I. Iustinianos ve yakınlarının Constantinopolisten 

kaçmayı düşündükleri sırada, hipodromda görevli birayı bekçisinin kızı olan Iustinianos‘un 

karısı Theodara kocasının imdadına yetişti. Ve isyanı bastırma görevi ünlü komutan 

Belisarios‘a verildi. Belisarios altı gün devam eden isyanı kanlı bir biçimde bastırdı. 

 

406, 491, 497–498- 507 ve 532 yıllarında çoğu kez halk ayaklanmalarının neden 

olduğu yangınlar hipodromda özellikle oturma sıraları ve tonozlu kısımlarda büyük ölçüde 

tahribata yol açmıştır. Oluşan hasarlar her defasında kısa sürede onarılmaya çalışarak alanın 

kullanımında kesinti olmamasına çaba gösterilmiştir. İ.S. 532 yılındaki Nika Ayaklanmasında 

hasar gören Kathisma Sarayı ve basamaklarının yenilenmesi sırasında ise burada yapılan 

yarışlara birkaç yıl ara verilmesi gerekmiştir. Hipodrom doğal afetlerden de zarar görmüştür. 

Sphendone, şiddetli bir deprem nedeniyle kesin olmayan bir tarihte hasar görmüş, 

tonozlarında strüktürel problemler oluşmuştur. Yapıyı sağlamlaştırmak amacıyla cephedeki 

büyük açlıkların içi tuğla örülerek kapatılmış, iç kısımlar kemer ve payandalarla 

desteklenerek güçlendirilmiştir. Erken Ortaçağ‘da bu hücreler ve bunların açıldığı koridorun 

sonraları kapatılarak, altyapı kapalı bir sarnıca dönüştürülmüştür. 12. yüzyıla gelindiğinde 

Bizans kent yaşamının vazgeçilmez elemanı olan hipodromun strüktürel açıdan oldukça 

zayıflamış olduğu söylenebilir. Latin istilası sırasında talan atılan edilen alandaki bronz 

heykellerin bir kısmı eritilmiş, bir kısmı da İtalya‘ya taşınmıştır. Bu sırada bir de yangın 

geçiren hipodromun oturma sıralarının büyük bölümü, özellikle batı tarafındakiler tahrip 

olmuştur. Bu tarihten sonra hipodrom eski görkemini yitirmiştir. İmparatorluğun son 

döneminde Constantinpolise gelen gezginler tarafından yapılmış olan gravürlerde uzun ekseni 

üzerinde yer alan anıtlar, sphendone üzerindeki sütunlu galeri ve az sayıda basamak dışında 

hipodromu tanımlayan başka bir eleman gözükmemektedir. Tarihi kayıtlar 13. yüzyılda 

hipodromun harap ve terk edilmiş olduğunu bildirmektedirler.  
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Constantinopoliste toplumsal yaşamın en renkli sahnelerinden biri olan hipodrom bir 

kozmos simgesi olarak da düşünülmüştür. Carceresin on iki kapısının zodyakı, koşunun yedi 

turunun yedi katlı göğü, sürücü gruplarının renklerinin gök, deniz, hava ve ateşi simgelediği 

söylenmiştir
44

. 

 

Hipodrom, savaşa gitmediği zamanlarda sarayına çekilmiş olan ve kendisine 

ulaşılamayan imparatorlara halkın seslenebildiği tek siyasal mekândı. İmparator bizzat halkla 

konuşmasa da Mandator olarak görevlendirdiği aracısı üzerinden bir diyalog gerçekleşirdi. 

Birbirine rakip takımlara bağlı olarak düzenlenen spor müsabakalarının yapıldığı ve aynı 

zamanda siyasetin ifade edildiği tek mekânın iktidar sahipleri için potansiyel bir tehlikedir. 

Demoi imparator olmak isteyen birinin halkın, ordunun ve senatonun 

tezahüratınıkazanmaktan başka yolu olmadığını gayet iyi bilmesi bu tehlikeyi oldukça 

artırmıştır. Demoi, yeterince şiddetli bir kargaşa sonucunda bir imparatoru devirip yerine 

başka bir imparatoru getirebileceğine inanıyordu. İ.S. 5. yüzyılın ortasından İ.S. 7. yüzyılın 

sonuna kadar kargaşa sonucu imparator değişikliği pek yaşanmasa da hipodromda pek çok 

kargaşa yaşanıyordu. Ayrınca renklerde şehirde pek çok karışıklığa neden oluyordu. Renklere 

mensup gençler, eğlence nedeniyle ya da geleneksel olarak çatışırlar, imparatorluğun bütün 

büyük şehirlerinde devamlı hareket içinde olurlardı.  

 

Hipodrom galeyana gelmiş demoi ile imparator arasında çıkan büyük çatışmalara 

sahne olmuştur. Özellikle İ.S. 5. ve 6. yüzyıllarda Maviler ile Yeşiller arasındaki 

çatışmalardan dolayı çıkan kargalar siyasi yaşamın değişmez bir unsuru olmuştur. Bu 

dönemde dini tartışmalar da önem kazanmıştır
45

.  

 

Çağlar boyu insanlık tarihinin bir parçası olan şenlikler, törenler, ziyafetler vb. 

özellikle büyük imparatorlukların tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Dionysos şenlikleri 

ya da dini kutlamalar gibi takvime bağlı kimi kutlamaların dışında, bir de zamanı önceden 

bilinmeyen, düğünler, zafer kutlamaları gibi tören ve eğlenceler vardır. Bu tür eğlenceler de 

hipodromda gerçekleşirdi
46

.  
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Hipodrom, İstanbul‘un en eski Bizans Dönemi yapısıdır. Antik dünyada halkın da 

katıldığı eğlenceler arasında kendine has bir yeri olan araba yarışlarına mekân olan 

hipodromun temelinde Antik Yunan şehirlerindeki stadionların gelişmesi ile karşımıza 

çıkmıştır. Heyecanı yüksek, rekabeti amansız olan araba yarışları günlük yaşamın içinde 

toplumun he kesiminin taraf olduğu, heyecanla izlediği oyunlar arasında en bilinenidir. Araba 

yarışlarının yanı sıra akrobasi gösterileri, danslar ve vahşi hayvan mücadeleleri de 

hipodromda sergilenirdi
47

.  

 

Hipodrom araba yarışları yapılması için düzenlenmiş olmakla beraber at yarışlarının, 

gösterilerin gerçekleştirildiği, siyasi tartışmaların, ayaklanmaların başlatıldığı, büyük 

savaşlarda kazanılan zaferler sonucunda elde edilen ganimetlerin yığıldığı günlük yaşamın en 

hareketli yeri olmuştur ve aynı zamanda birçok defa zarar görmüştür.  

 

Yarışlar, Bizans imparatorlarının halk için eğlenceler düzenleme isteğinden çok, kendi 

meşruiyetlerini sağlamak üzere kullandıkları bir araç olarak görülmektedir. Protestoların 

yapıldığı veya memnuniyetsizliklerin imparatorlara iletildiği yer olan hipodrom, hem kamusal 

hem de politik bir mekândı. Bazen imparatorlar için, halkın doğrudan tepkisinin ölçülebildiği 

bir yerdir, bazen de halkın hiç beklenmedik bir anda ne düşündüğünü imparatorlara ilettiği 

açık bir iletişim mekânıydı. Hipodrom, imparatorun sesi olan sarayın ve dini iktidarın sesi 

olan Ayasofya‘nın karşısında, halkın sesini duyurması açısından büyük önem taşıyordu. 

Hipodrom imparatorların taç giydirilmeleri için uygun görülen bir alandı
48

.  

 

Aslında hipodromla ilgili en büyük belirsizliklerden birisi hipodromun ölçüsüdür. 

Hipodrom; Doğan Kuban‘a göre 420–450 metre uzunluğunda ve 117–124 metre genişliğinde, 

Müller Wiener‘e göre 420-440 metre uzunluğunda ve 117-125 metre genişliğinde, Ali 

Muslubaş‘a göre 480 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde, İnciciyan‘a göre 150*250 

adım, Veronalı rahip Panvinio‘ya göre 370 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde, 

Grosvenor‘a göre 440 metre uzunluğunda 130 metre genişliğindedir
49

.  Res. 11‘de A. Tayfun 

Öner‘in 3 boyutlu çizimi ile hipodromu genel hatlarıyla inceleyebilirsiniz. 
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Res. 11. Constantinopolis Hipodromu’na Genel Bir BakıĢ(Foto: Bardill, 2010b, s. 100, ġek. 8.7) 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 

 

4. BYZANTĠON VE CONSTANTĠNOPOLĠS HĠPODROMU’NUN FĠZĠKSEL 

ÖZELLĠKLERĠ: 

 

4. 1. CONSTANTĠNOPOLĠS HĠPODROMU’NUN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ VE 

ĠNġA EVRELERĠ: 

 

Constantinopolis Hipodromu, Roma tarzında araba yarışları yapılmak üzere bir Roma 

Circus‘u olarak inşa edilmiştir. Yunan âleminde araba yarışları atletizm festivallerinin bir 

parçası olarak yapılmaktaydı. Bunlar özenle yapılmış bir mimari yapıyı gerektirmiyordu. Bu 

yarışlar genellikle iyi ailelerden gelen gençler gibi amatörler tarafından yapılıyordu. 

Romalılar bunu geniş bir şehirli kitlesinden oluşan seyircileri eğlendirmek amacıyla 

profesyoneller tarafından yapılan bir izleyici sporu haline dönüştürdüler. Efsaneye göre 

yarışların başlangıcı şehrin kurucusu Romulus‘a, hatta daha eskilerde büyücü kadın Kirke‘ye 

(circus sözcüğü bu isimden çıkmaktadır) kadar inmektedir. Roma Circus‘u örnek alınarak 

yapılmıştır. 

 

Zonaros gibi son dönem tarih yazarları ve başka birçok yazar, Severus‘un hipodromu 

Bizanslılarla barıştıktan sonra yaptırdığını yazmışlardır. İmparator Septimius Severus 

hipodromun inşasına başlamış, oğlu Antoninus Caracalla inşasını tamamlamıştır. İmparator 

Severus‘un Roma‘ya acilen dönüşü hipodromun Septimius Severus Dönemi‘nde 

tamamlanmasını engellemiş olmalıdır. Daha eski bir dönemde yaşamış olan tarihçi Zosimos 

imparator Constantinus hipodromunu her türde en güzel eserlerle süslemek için çaba 

gösterdiğini, Kastor ve Polluks heykellerinin hipodromun porticuslarında onun zamanına, 

yani Küçük Theodosius (İ.S. 408–450) dönemine kadar görülebildiğini yazar. Bu anıtlardan 

adları bilinenler arasında Herakles‘in bronz heykeli, vahşi at heykeli, aslanla mücadele eden 

adam heykeli, Actium‘dan getirilen ve Augustus dönemine tarihlenen katır ve sürücüsünün 

heykeli, spinanın iki ucunda meşhur araba yarışlarının heykelleri sayılabilir. J. Von Hammer 

bu anıtlar hakkında geniş bilgi vermektedir. Heykeller içinde en tanınmış olanı dört atın 

çektiği bir arabayı temsil eden Quadriga heykelidir ve İ.Ö. 4. yüzyılın ünlü heykeltıraşı 

Lysippos‘un yapıtıdır. Atlar Haçlıların işgali sırasında Doc Dandolo tarafından Venedik‘e 

götürülmüştür. Napoleon Bonaparte heykeli Paris‘e aldırıp Etoile (şimdi Charles de Gaulle) 

Meydanı ortasındaki yengi töreni anıtının üzerine koydurtmuş, Napoleon yenilince 1814 
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yılında heykel İtalya‘ya geri gönderilmiştir. Şimdi Venedik‘te San Marco Kilisesi‘nin ana 

girişi üzerinde durmaktadır.  

 

Hipodrom araba yarışları yapılması için düzenlenmiş olmakla beraber at yarışlarının, 

gösterilerin gerçekleştirildiği, siyasi tartışmaların, ayaklanmaların başlatıldığı, büyük 

savaşlarda kazanılan zaferler sonucunda elde edilen ganimetlerin yığıldığı günlük yaşamın en 

hareketli yeri olmuştur ve aynı zamanda birçok defa zarar görmüştür.  

 

İmparator Septimius Severus Byzantion‘u cezalandırdıktan sonra fikrini değiştirip, 

fethettiği bu şehri, hipodrom, Zeuxippos Hamamı, gibi anıtsal yapılar inşa ederek 

güzelleştirmeye çalışmıştır. Septimius Severus Dönemi‘nde yapımına başlanan hipodroma, ilk 

önce oturma sıraları ve porticuslar inşa edilmiştir. Hipodrom, imparatorluk sarayına 

bağlanana kadar 100 yıl civarında terk edilmiş bir biçimde kalmıştır. İ.S. 324 yılına kadar 

hipodromun hiçbir circusu yoktu. Constantinus geçici olarak Belgrat Kapıda ahşaptan bir tane 

yaptırmıştı. İmparator Arcadius‘un İ.S.406 yılındaki yangından zarar gören seyirci yerlerini 

yeniden yaptırdığı bilinmektedir. İ.S. 10.-11. yüzyıllar arasındaki şiddetli bir fırtınanın da 

seyirci yerlerine zarar verdiği bilinmektedir. Latin istilası sırasında da batı tribünlerinin büyük 

kısmı çökmüştür. Robert de Clari‘nin aktardığı bilgiye göre hipodromda 30–40 mermer 

oturma yeri kalmıştır. Seyirci yerleri vahşi hayvanlarla yapılan gösteriler gibi tehlikeli 

durumlar için suyla dolu derince bir hendek ile meydandan ayrılmıştı. Sonraları bu hendek 

yerine bir duvar yapılmıştır. Bizans döneminde burada hipodromun güvenlik görevlileri 

bulunuyordu. Oturma basamaklarının altında yarış alanına açılan hazırlık mekânları, üzerinde 

ise tüm hipodroma hâkim bir galeri bulunmaktaydı. Sütunlu revaklardan oluşan peripatos 

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

bulunduğunu burada Mavilerin oturma alışkınlığında olduğunu yazar. Partilerin birbirinin 

arasına karışarak yarış seyretmediği, ayrı yerlerde oturduğu dikkate alınırsa, bundan 

Yeşillerin oturduğu bir porticusun da bulunduğu anlaşılmaktadır. 

 

Constantinopolis Hipodromu‘nun tarihsel gelişimini ve inşa evreleri Müller–Wiener‘in 

İstanbul‘un Tarihsel Topografyası adlı eserinden de faydalanarakşu şekilde tarihi evrelere 

ayırabiliriz: 

 

1. (Ġ.S. 2. yüzyılın sonu/3. yüzyılın baĢı): İ.S. 195/196 yılındaki savaşta yıkılan 

Bizans‘ın tekrar inşası sırasında İmparator Septimius Severus tarafından (İ.S. 193–211), 
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Bizans‘ın surlarının dışında hipodromun inşası başlatılmıştır. Yarıda kalan bu inşaat sırasında 

dikilen kısım Dioskur heykelleri ile süslüydü. Hipodrom, Byzantion‘un dışında bir vadiye 

açılan ve bahçe olarak kullanılan bir araziye yaptırılmak istenmiştir.  

 

2. (Ġ.S. 4. yüzyılın ikinci çeyreği): İ.S. 324–337 yılları arasında yapı, İmparator 

Constantinus tarafından Roma‘daki Circus Maximus örnek alınarak genişletilmiş ve inşaat 

tamamlanmıştır. Bazı kaynaklara göre 60000–100000 kişi kapasitelidir ve 420–440 metre 

uzunluğunda ve 117–125 metre genişliğindedir. Yapı güneybatıdaki sphendone ile 

tamamlanmıştır. Bu tarihi evreden Sphendone kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Yapının 

basamakları, taşıdıkları sütunlarla birlikte büyük kazı temelleri üstüne oturtulmuştur. Bunun 

da üstünde 25 adet, kubbeli ve yarım daire biçiminde sıralanmış bölümler eski vadinin 

biçiminde sıralanmış bölümler eski vadinin dik yamaçlı arazi yapısını dengelemektedir. 

Üstlerinde de iki katlı sütunlu koridorları ve iki tarafında yer alan 30000 kişilik oturma yerleri 

bulunan, birbirine koşut olmayan iki kademeli yapı, ortalama 80 metre geniş bir arenayla, 

güneybatı-kuzeydoğu yönünde Mese‘ye kadar ulaşır ve çok katlı büyük bir giriş kapısı ile 

sona ermektedir. Zemin katında 10 ya da 12 carceres, üst katlarda sirk partilerinin odaları 

vardı. Yapı, halkın en önemli toplantı yeri olarak şehrin eğlence hayatının yanı sıra politik 

gelişiminde de önemli rol haline getirilmiştir.Hipodrom 4. yüzyıldan itibaren araba 

yarışlarının, hayvan avının ve pantomim oyunlarının yapıldığı yer olmakla birlikte önemli bir 

politik sahne haline de gelmiştir. 

 

3. (Ġ.S 390): Daha önce buraya yerleştirilmesi tasarlanan ama gerçekleştirilemeyen 

Dikilitaşın spina‘ya konması I. Theodosius (İ.S. 379–395) tarafından tamamlanmıştır.  

 

4. (Ġ.S. 407): Arkadios (İ.S. 395/408), yangından büyük zarar gören hipodromun 

oturma yerlerini yeniden yaptırmıştır. 

 

5. (Ġ.S. 5. yüzyılın sonu/6. yüzyılın baĢı): I. Anastasios (İ.S. 491–518) Dönemi‘ndeki 

halk ayaklanması hipodromun yapılarının birçok kez zarar görmesine neden olmuştur ve bu 

süreçte ahşap oturma yerleri yanmıştır. İ.S. 507‘de de taşıyıcı kemerler çökmüştür. İ.S. 6. 

yüzyılın ilk yarısında spina üzerine porfir anıtlar yerleştirilmiştir.  

 

6. (Ġ.S. 532): Iustinianos, kendine sadık kalan askerleri birliklerine, hipodromda 

toplanmış olan Hypatios‘un taraftarlarını topluca öldürtür. 30000–50000 arası isyancı 
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öldürüldüğü söylenmektedir. İsyan bastırıldıktan sonra hipodrom ve çevresi hızla onarılırmış, 

Kathisma Sarayı ve kademeli yapının yıkılmış bölümleri yenilenmiş ve birkaç yıl için 

gösterilere ara verilirmiştir. 

 

7. (Ġ.S. 6. yüzyıl–9. yüzyıl): İ.S. 557 yılında yaşanan depremin yol açtığı zararlardan 

sonra sphendonenin tonozlarındaki delikleri onarılmıştır ve kemerler yardımcı yapılarla 

desteklenmiştir. Bu sırada oluşan kapalı odacıklar da sarnıç olarak kullanılmış ve en büyük su 

tesislerinden birine bağlanmıştır. İ.S. 869 yılındaki depremle obeliskin ucundaki bronz 

kozalak düşmüş ve kırılmıştır. İ.S. 9. yüzyılda Delphoi‘den gelen daha önceleri başka bir 

yerde duran (tahminen Ayasofya) Yılanlı Sütun spinanın üstüne yerleştirilmiş olmalıdır. 

 

8. (10–11–12. yüzyıllar):10. ve 11. yüzyıllarda şiddetli bir fırtınadan sonra oturma 

yerleri büyük bir tahribata uğramıştır. VII. Constantinos Porphyrogennetus (913- 959) 4. 

yüzyılın sonunda dikilen ve Örme Sütuna, temelin doğusundaki yazıtın da gösterdiği gibi altın 

yaldızlı bronz plakalar yerleştirmiştir. 11. ve 12. yüzyıllarda en yüksek adli merciinin bazı 

bölümleri hipodromun altında bulunmuştur. 12. yüzyılda halkın heyecanı oldukça azalmış 

durumdaydı. Komnenos Dönemi‘nde araba yarışları yine de sık sık yapılırdı. Kente yerleşmiş 

olan Pisalı tüccarların 1112 yılında kendilerine ait bir tribün talebinde bulunmuşlardır. 1160–

1170 yıllarında Pisalılar ve Cenevizliler arasında tartışma olmuştur. Arıca I. Manuel (1143–

1180) Dönemi‘nde bir Arap,hipodromu zarara vermek istemiştir. Ayrıca bu dönemde yaşanan 

depremler de hipodroma zarar vermiştir. I. Andronikos Komnenos Dönemi‘nde (1183- 1185) 

ise kathisma tribününün parmaklıkları bir at yarışında yıkılmış ve halktan 6 kişinin ölmesine 

neden olmuştur. 1203-1204‘te Latin kuşatmacılar tarafından çıkarılan yangınlar hipodromu da 

etkilemiş ve batı tribünlerinin büyük kısmının çökmesine neden olmuştur. Latin egemenliği 

aslında hipodromun sonu anlamına gelmekteydi. Robert De Clari‘den öğrendiğimize göre 

hipodromda sadece 30–40 oturulacak sıra kalmıştır. II. Theodosius tarafından Khios‘dan 

getirilen ve kuzey cephedeki kulenin üstüne yerleştirilmiş olan quadriga devlet başkanı Doc 

Enrico Dandolo‘nun emri üzerine Venedik‘e götürülmüş ve San Marco‘nun ön kapısı üzerine 

konulmuştur. Hipodrom 12. yüzyılın sonuna kadar kullanılmıştır. 1261‘den sonra 

İmparatorluk Sarayı‘nın Blakhernai‘ye taşınmasından sonra, burada araba yarışları 

yapılmamış, sadece şövalyeler arası mızrak dövüşleri ve bazen at yarışları yapılmıştır
50

.   

                                                 
50

 Anabolu, 2001: 21; Müller- Wiener, 2001: 64- 68; Kara, 2010: 47- 52; Mango, 2010: 36;Kuban, 1994: 76; 

Bassett, 1991: 86–90. 
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4. 2. CONSTANTINOPOLIS HĠPPODROMU’NUN PLAN ġEMASI VE 

MĠMARĠ ÖZELLĠKLERĠ: 

 

 

 

 

 

Res. 12. Mimari Kısımları ile Hipodrom(Foto: Yenen: 2011, Quick Guide Ġstanbul Serisi-

Hipodrom’dan alıntıdır) 

 

1. İmparatorluk Sarayı, 

2. İmparatorluk sarayından İmparatorluk Locası‘na geçiş yolu, 

3. Kathisma (İmparatorluk Locası), 

4. Oturma yerleri, 

5. Sphendone, 

6. Yarış parkuru, 

7. Spina, 

8. Carceres, 

9. Dikilitaş, 

10. Burmalı Sütun, 

11. Örme Sütun. 
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Yukarıda Res. 12‘de mimari unsurları ile birlikte hipodrom resmedilmiş ve 

hipodromun mimari kısımları numaralandırılarak resimde gösterilmiştir. Daha sonraki 

bölümlerde bu mimari kısımları ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.  

 

Constaninopolis Hipodromu Geç Roma ve Bizans Dönemi‘nde şehrin merkezindeki 

en önemli yapısı konumundaydı. Bu yapıdan günümüzeçok az kalıntı ulaşmıştır. Günümüzde 

turistlerin akın ettiği Sultanahmet Meydanı‘ndaki hipodromdan 3 adet anıt varlığını hala 

korumaktadır. 

 

Hipodrom deniz seviyesinden 32 metre yükseklikte,kapasitesi yazardan yazara göre 

30000–100000 arasında değişen, 30–40 basamaktan oluşan mermer oturma sıralarıyla 

çevrelenmiş (özgün haliyle ahşaptan olan ancak Nika ayaklanmasından sonra oturma yerleri 

Iustinianos tarafından mermerden yapılmıştır) döneminin en önemli yapısı konumundaydı. 

Öncelikle söylenilmesi gereken tüm şehre açık mekân olmasına rağmen hipodrom, yanında 

uzandığı ve bağlantı içinde bulunduğu imparatorluk sarayından ayrı düşünülemezdi. 

Aşağıdaki çizimde bu birliktelik Constantinopolis İmparatorluk Bölgesi ve Büyük Saray planı 

Res. 13‘teve resim 7‘de açıkça farkedilmektedir. 
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Res. 13. Constantinopolis Ġmparatorluk Bölgesi ve Büyük Saray Planı (Foto:  Nahit Yıldırım, 2013, 

Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri Ġstanbul Katı Panosundan) 

 

Hipodrom-saray birlikteliği(Res. 14), artık tek bir imparatorun değil, yanlarında 

Caesar unvanını taşıyan birer yardımcı bulunduran, iki imparatorun hüküm sürmeye başladığı 

İ.S. 3. yüzyıl sonundan itibaren bir kural haline gelmişti. Artık tek bir başkent (Roma) yerine 

birden çok başkent vardı ve imparatorlar oralarda ikamet ettiklerinde iktidarların özünü teşkil 

eden öğelere –hüküm sürdükleri bir saraya ve teoride iktidarlarını borçlu oldukları halkla 

buluşarak iktidarlarını borçlu oldukları halkla buluşarak iktidarlarını pekiştirebildikleri bir 

hipodroma- gereksinim duyuyorlardı. 9.yüzyılın sonlarında Constantinopolis‘te tutsak olan 

Suriyeli Harun İbn Yahya, hipodromu şöyle anlatmaktaydı:  

 

Şehrin ortasında, kilisenin yakınlarında saray, yani bir imparatorluk sarayı, onun 

yanında el-Bizrun adında, meydana benzer bir yer vardır. Particiler (ileri gelenler) bu 
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meydanda toplanıyor ve imparator şehrin ortasında yükselen sarayından onları görüyor. 

Saraya (hipodroma) bronzdan yapılmış at, insan, vahşi hayvan, aslan vb. heykelleri 

konulmuştur.  

 

Harun için hipodrom sarayın bir parçasıdır. Hipodrom Büyük Saray‘ın Kuzey batı 

duvarına bitişikti. Ve imparatorluk locası Büyük Saray‘ın bir uzantısı olarak hipodroma 

bağlanmıştı. Kathisma olarak bilinen bu yapı, locanın altında ve üstünde bulunan odalarıyla 

gerçek bir bina oluşturmaktaydı. Doğu ucunda kazı yapılmadığı için uzunluk olarak tam 

olarak bilinememektedir fakat en yetkin uzmanımız (G. Dagron) uzunluğun 450–470 metre 

civarında olduğunu düşünmektedir. 123 metre olan genişliği ise kesin olarak bilinmiyor. 123 

metre olan genişliği ise kesin olarak biliniyor. Hipodromun kuzeydoğu köşesi Mese‘ye doğru 

çok katlı anıtsal bir yapıyla sınırlanmıştır. Ana girişin olduğu bu noktada kemerli kapılar 

bulunmaktaydı. 

 

 

Res. 14. Hipodrom-Saray Birlikteliği (Foto: Yenen, 2011, Quick Guide Ġstanbul Serisi-

Hipodrom’dan alıntıdır) 

 

Constantinopolis Hipodromu‘nun kayda geçmiş yapılarının tam yerlerinin 

ölçülmesiyle yaklaşık ölçüleri tespit edilmiştir. Buna göre: 

 

Çıkış kapılarından kuzey dönüş direklerine: 148 metre 

Euripos‘un uzunluğu: 230 metre 

Güney dönüş direklerinden arenanın sonuna: 52 metre 

Arenanın toplam uzunluğu: 429 metre 

Arenanın çıkış kapılarındaki iç genişliği: 79 metre 
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Arenanın kavisli uç çapının içten genişliği: 76 metre 

Arenanın kavisli uç çağının dıştan genişliği: 119 metre 

Oturma yerlerinin toplam uzunluğu: 14780 metre 

Hipodromun kapasitesi: 30000 kişi. 

 

Helenistik Byzantion‘un dışında kalan bir vadiye yapay bir teraslama ile yerleştirilen 

hipodrom 3. bölgede yer almaktadır. Günümüzde Sultanahmet Meydanı olarak adlandırılan 

bölgedeki düzensiz yapılaşmalar nedeniyle Bizans Dönemi‘ndeki büyüklüğünü yitirmiştir. 

Hipodromun bugünkü durumundan bahsederken bu konulara ayrıntılı olarak değineceğim. 

 

Hipodrom kabaca kuzey-güney doğrultulu bir dikdörtgen formunda ve güneyde 

Sphendone olarak adlandırılan yarım daire ile biter. Sapan anlamına gelen bu isim sapanların 

yarı yuvarlak cep şeklinden esinlenilmiş olmalı. Yaklaşık 20 metre genişliğinde bir alan 

üzerinde basamaklarla yükselen tribünler, üzerlerinde heykeller bulunan kolonlu bir porticus 

(revak) ile taçlanmıştır. Atlar, meydanın kuzey kenarındaki Carceres (Bugünkü Alman 

Çeşmesi‘nin bulunduğu yerdi) denen kapılardan piste giriş yapar, üzerinde bir dizi heykelin, 

bugün hala var olan Dikilitaş‘ın ve Burmalı Sütunun bulunduğu bir duvardan oluşan merkezi 

aksın etrafında saatin tersi yönünde koşarlardı. Spina olarak adlandırılan bu duvar bütün 

değildi, kısımlara bölünmüştü ve uçlarında, carceresin bulunduğu kuzey tarafında Mavilerin; 

sphendonenin olduğu güney tarafında ise Yeşillerin sınır işareti bulunurdu. Toplam uzunluğu 

yaklaşık 430–450 metre olan pistin çevrelediği heykel ve anıtlarla kaplı spina muhtemelen 

280–300 metre uzunluğundaydı. Sphendone virajındaki tehlikeli dönüşü kolaylaştırmak 

amacıyla tribün sıralarına tam bir paralellik oluşturmayacak şekilde yapılmıştı. Merkezi, iki 

dikilitaşın ortasında, imparatorun Kathisma‘sının karşısında bulunmuş olmalıdır. Bu haliyle 

hipodrom, yaklaşık 50.000 izleyici alabiliyordu. 

 

4. yüzyıl boyunca Constantinus ve halefi Justinian doğu ve batıdaki Ortaçağ 

şehirlerinden içerisinde pagan tanrıları, üçayaklar, obeliskler, efsanevi kahramanlar, yüceltici 

sütunlar, tarihi figürlerin olduğu yüzlerce antik heykel toplamışlardır. Bu antikalar da mese 

gibi halkın sıklıkla kullandığı caddeleri, kamu binalarını, Zeuxippos Hamamı‘nı, özel ve yarı 

özel alanları süslemekteydi. Spinanın heykel ve anıtları hipodromun çok önemli unsurlarıydı. 

Bunların bir kısmı Constantinus şehrinin donatılması için imparatorluğun her köşesinden 

getirtilen en güzel eserlerdi. Spina üzerinde bazıları ayakta bazıları da at üzerinde imparator 

heykelleri, fil ya da yaban domuzu gibi hayvan heykelleri, Bizanslıların Adem ile Hava 
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olduklarına inandıkları çıplak kadın ve erkek heykeli, devasa bir Herakles heykeli, Skylla 

bunlardan bazılarıdır. Bu heykellerden hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Hipodrom 

heykel gruplarından sadece Heykeltıraş Lysippos‘un yaptığı Quariga (dört atın çektiği araba) 

atları korunabilmiştir. 

 

 

4. 2. 1. CONSTANTĠNOPOLĠS HĠPODROMU’NUN ANA KAPILARI: 

 

Hipodromun mimari bölümleri ile ilgili metinler hipodromun birkaç giriş kapısı 

olduğunu göstermektedir. Hipodroma Diippion‘dan (çıkış kapılarının kuzeyindeki alan) girişi 

sağladığından hipodromun Birinci Kapı yapısının hipodromun kuzey ucunda olduğu 

bilinmektedir. Mikhael Glykas‘da ve Patria‘da Ioustinianos‘un kurbanlarını hipodromun 

Birinci Kapısı‘yla Kathisma‘nın karşısında olan Nekra Kapısı arasında kalan oturma 

yerlerinin altına gömdürttüğü hikâyesine göre bu kapının hipodromun batı tarafında olduğu da 

kesindir. Kathisma, Örme Sütunun biraz kuzeyine gelecek şekilde hipodromun doğu tarafında 

olduğuna göre Nekra Kapısı gibi Birinci Kapı‘nın da batı tarafta olduğu açıktır. Kesin 

olmamakla beraber Törenler Kitabı, Birinci Kapı ile on iki çıkış kapısından birincisinin aynı 

kapı olmadıkları izlenimini vermektedir. Bu kapı Diippion‘dan hipodroma girişi sağlayan 

anıtsal bir kapıymış gibi de görünmektedir. Tüm bu bilgilere göre; Birinci Kapı ya on iki çıkış 

kapısının batısında ya da hipodromun batı tarafında ve kuzey ucundaydı. Circusun yan 

taraflarında ve carceresin iki başına yakın şekilde kapılar Maxentius circusundan da 

bilinmektedir. Birinci Kapıya yakın ve dolayısıyla belki de hipodromun kuzeybatı kulesinin 

alt katıyla yapısal olarak birleşmiş bir şekilde, yarışlardan önce yarışçıların dua ettiği 

Theotokos şapeli bulunuyordu.  

 

Birinci Kapı‘nın biraz daha güneyinde, adını hipodromun kuzeybatı tarafında 

sarayının kazıldığı bir beşinci yüzyıl hadımından alan Antiokhos Kapısı bulunmaktaydı. Hem 

Maxentius circusunda hem de Circus Maximus‘da sirkusun sağ tarafının üst dönüş noktasının 

karşısında bir kapı bulunuyordu. Buna göre; Antiokhos Kapısı‘nın da hipodromda aynı yerde 

olduğunu kabul etmek yanlış olmaz. Birinci Kapı‘nın biraz daha güneyinde, yukarıda 

bahsedildiği gibi Kathisma‘nın karşısında yer alan Nekra Kapısı bulunuyordu.  
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Hipodromun batı tarafında, muhtemelen kuzeybatı köşesinde de bir kapı vardı. 

Elimizdeki metinlerde bu kapının bahsi geçmemesine rağmen bahsedilen kapı Panvinio‘nun 

Res. 15‘dekihipodrom manzarasında görülmektedir. 

 

 

Res. 15. Panvio’nun Hipodrom Tasviri (Foto: Mango,2010, s. 42, ġek. 2.1) 

 

Arenanın doğu tarafında iki kapı daha vardı. Bunlardan birincisi Nekra‘nın karşısında 

yer alan ve Kathisma‘nın altından doğruca imparatorluk sarayının kalbine giden Karea 

Kapısıydı. Daha güneyde, zeminin denize doğru yokuş aşağı inmeye başladığı yerde adını 

hipodromun kavisli ucundan alan Sphendone Kapısı bulunuyordu
51

. Bahsedilen konuda geçen 

kapılar Res. 16‘da net bir biçimde resmedilmiştir. 

 

Res. 16. Constantinopolis Hipodromu’nun Kapıları (Foto: Pitarakis, 2010, s. 25, ġek. 13) 
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4. 2. 2. CONSTANTĠNOPOLĠS HĠPODROMU’NUN OTURMA YERLERĠ 

(OTURMA YERLERĠNĠ DESTEKLEYEN DUVARLAR): 

 

Hipodromun mimarisi denilince akla gelen ilk hususlardan birisihipodromdaki oturma 

sıralarıdır.Hipodromun oturma sıraları metinlerde farklı isimler ile kullanılmıştır. Oturma 

sıraları tamamen yarış pistinin etrafına inşa edilmiştir. Byzantionlu yazarlar hiçbir zaman 

merdiven basamaklarının tam sayısını söylemediler. Bu konuda cesur ve basit bir şövalye olan 

Robert Clari 1204‘te hala oturma sırlarının 3. ya da 4. basamağında yarışları izlemek için 

halkın oturduğunu ifade etmiştir. Byzantion Hipodromu‘nun oturma sıraları antik tiyatrolar 

gibi tahtadan inşa edilmişti. İ.S. 406‘da bir yangından dolayı hasar gören hipodromun oturma 

sıraları İ.S. 407‘de Arcadius tarafından restore edilmiştir. Hipodromun oturma sıraları 491, 

498, 507‘deki yangınlar ve I. Anastasius ayaklanmaları ile iyice zarar görmüştür. 498‘deki 

yangın hipodromun etrafını ve oturma sıralarını en ciddi şekilde etkileyen yangın olarak 

gösterilmektedir. Tarihçi Malalas İ.S. 532‘de Nika Ayaklanmasında isyancılar oturma 

sıralarını yaktıklarını söylemiştir. Bu tarihten sonra hipodromda uzun bir süre başka bir 

yangın yaşanmamıştır. Hipodromda 13. yüzyılın başlarında ise dolaylı olarak demoinin 

etkilendiği büyük bir yangın olmuştur. Yangından sonra I. Justinian tahrip olan ahşap oturma 

sıralarını mermerden inşa etmiştir. I. Justinian hipodromu özellikle kathisma denen 

İmparatorluk Locasını, restore ettirmiştir. Diğer taraftan, I. Justinian özellikle hipodromun 

batı tarafını eklemlerine harç koyarak mermerden inşa ettirmiştir.  

 

Leo Grammaticus‘a göre İ.S. 10. yüzyılda hipodromun oturma sıraları neredeyse 

mermerdendi. Buondelmonti‘ye göre İ.S. 15. yüzyılda hipodromun oturma sıraları tamamen 

mermerdendi. Bu zamanlarda Türkler burayı saray yapımında taş ocağı olarak kullanmışlardır.  

Seyirciler oturma sıralarında minder, kilim, bank ya da sandalye üzerinde oturabiliyorlardı.  

 

Tarih kaynaklardan öğrendiğimize göre hipodromun oturma sıralarının, 

Consantinopolis Hipodromu‘nun Roma‘daki Circus Maximus‘tan daha sağlam inşa 

edilmesine dayanılarak yıkılması pek ihtimal dâhilinde değildi. 

 

1918 ve 1932‘de Mamboury ve Wiegand tarafından yapılan kazılarda hipodromun 

geniş bir temel inşasında oturma sıralarının altyapılarının sağlam yapılı, iki tarafı 14 muazzam 
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sütunlu paralel odalar ortaya çıkarılmıştır. Hipodroma bağlanan geniş ve kalıcı yarış izleriyle 

bağlanan yüksek bir koridora açılan bu odaların her birinde bir kapı ve pencere vardı
52

.  

 

Hipodromun oturma yerlerinin rekonstrüksiyonunu, araştırmalar ile ele geçen 

ipuçlarıyla eksiksiz bir rekonstrüksiyon yapılmasına uygun değildir. Oturma yerlerinin 

şekliyle ilgili olarak ipucu veren temel kalıntılar dört yerde bulunmuştur. Bunlar şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

 

—Sphendone,  

—Terzihane Sokağı (1927‘de Casson tarafından kazılmıştır),  

—Doğu tarafı (1932‘de Mamboury ve Wiegand tarafından kazılmış ve inceleme 

yapılmıştır),  

—Hipodromun kuzeybatı köşesi (1950‘de Rüstem Duyuran tarafından kazılmıştır). 

 

Aşağıda Res. 17, Res. 18, Res. 19, Res. 20‘debahsedilen bu 4 temel kalıntı 

resmedilmiştir: 

 

 

 

Res. 17. Sphendone Bizans Kalıntıları (Foto: Bardill, 2010b, s. 117, ġek. 8.21) 
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Res. 18. Terzihane Sokakta Bizans Kalıntıları (Foto: Bardill, 2010b, s. 117, ġek. 8.22) 

 

 

 

Res. 19. Hipodrom Doğu Tarafı Bizans Kalıntıları (Foto: Bardill, 2010b, s. 117, ġek. 8.23) 
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Res. 20. Hipodrom Kuzeybatı KöĢesi Bizans Kalıntıları (Foto: Bardill, 2010b, s. 117, ġek. 8.24) 

 

Bu alanların her birindeki yapılar neredeyseaynı kalınlıkta ve aralıkta olup üç dört 

duvar olarak benzerlik göstermektedir.  

 

Sphendonenin altyapılarının 2.75 metre genişliğindeki dış duvarı Terzihane 

Sokağı‘ndaki 2.75 metre genişliğindeki duvara ve hipodromun kuzeybatı köşesinde her biri 

2.35 metre genişliğinde olan payanda sırasına uymaktadır. Bütün bu yapılar hipodromun 

Duvar 4 diyebileceğimiz dış (batı) duvarına işaret ediyor gibi görünmektedir. Bu dış duvarın 

önünde, sphendonede 2,7 metre, Rüstem Duyuran‘ın kazı alanında 1.80 metre kalınlığında 

olan Duvar 3 bulunmaktaydı. Duvar 4 ve 3‘ün arasındaki geniş aralık (Sphendonede yaklaşık 

3.70 metre, Terzihane Sokağı‘nda 4,9 metre ve Duyuran‘ın kazı alanında 4,4 metre) 

hipodromun etrafını bir zamanlar kesintisiz olarak çevreleyen bir koridor olabileceği fikrini 

ortaya çıkarmaktadır. Hipodromun kuzeybatı köşesindeki dış duvarda (Duvar 4) bulunan 

payandalar arasındaki kemerli açıklıklar bu koridora girişi sağlıyor olmalı ve benzer girişleri 

hipodromun başka yerlerinde de olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Duvar 2 ve 

Duvar 3‘ün yaklaşık 7 metre önünde olup genişliği Terzihane Sokağı‘nda 2 metre, Rüstem 

Duyuran‘ın kazılarında ise bu genişlik 1.65 metredir. Bu iki duvarın müşterek merkezli olarak 

kıvrıldığı sphendonenin altyapılarında bu duvarları dikey olarak kesen ve yelpaze gibi açılan 

planlara sahip yirmi beş tane oda oluşmasına yardımcı olan bir dizi duvar ile Duvar 2 ve 

Duvar 3 birbirine bağlanmıştır. Duvar 2 ve Duvar 3‘ün birbirine paralel olduğu hipodromun 

doğu tarafında da bu iki duvar 3.70 metre genişliğinde dikdörtgen odalar oluşacak şekilde 

yine dikey duvarlarla birbirlerine bağlanmıştır. Ancak hipodromun batı tarafındaki kazılardan 
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hipodromun batı tarafında da böyle odalar olduğuna dair bir rapor yoktur. Duvar 2‘nin 

yaklaşık 1.65–2,0 metre önünde, kalınlığı yaklaşık 0.75–1,0 metre olan Duvar 1 

bulunmaktadır. Fakat sphendonenin temellerinde Duvar 1‘e rastlanmamıştır. Sphendonede 

yelpaze gibi açılan odalar Duvar 1‘in olması gerektiği yere kadar uzanmaktadır. Böylece 

bugüne kadar kalmış olan yapıların (Duvar 1 ve Duvar 4 arası ölçüldüğünde) toplam 

kalınlıkları sphendonede yaklaşık 21.50–22.50 metre, Terzihane Sokağı‘nda yaklaşık 21.95 

metre ve Duyuran‘ın kazılarında 19.85 metredir. Duvar kalınlıklarının ve duvar aralarındaki 

boşlukların ölçülerinin gösterdiği bu küçük farklılıklar bu kadar büyük ölçekteki bir yapı için 

büyük farklar içermemektedir. Ayrıca oldukça büyük bir güvenle mevcut duvarları 

birleştirebilir, arenayla hipodromun dış duvarlarının sınırları tayin edebilir ve oturma yerleri 

sisteminin de bir rekonstrüksiyonunu yapılabilir 

 

Hipodromun batı tarafındaki oturma yerleri incelendiğinde; kuzeybatı köşesinde 

Duvar 2-Duvar 3 arasında yaklaşık olarak 12 metre uzunluğunda 8 sıra oturma bankı 

mevcuttu. Bu bilgiye Rüstem Duyuran‘ın hipodromda 1950‘de yaptığı kazılardan 

ulaşmaktayız.Hipodromun batı kısmında Duvar 4 devamlı olmayıp on tanesi bulunmuş olan 

ve her biri aralarında kemerlerin çıkmaya başladığı noktaya kadar 2.10 metre yüksekliğinde, 

birbirlerinden üçer metre aralıklarla ayrılmış bir dizi tuğladan örme payandadan oluşuyordu. 

Res. 21‘de Rüstem Duyuran kazılarında çıkarılan oturma sıraları resmedilmiştir. 

 

 

 

Res. 21. Rüstem Duyuran’ın Kazılarından Çıkarılan Oturma Sıraları(Foto: Bardill, 2010b, s. 

118–119, ġek. 8.25a–8.25b) 
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Galatasaray Lisesi‘nde öğretmenlik yapmış olan İsviçreli Arkeolog Ernest Mamboury 

kazılmış olan oturma sıralarının içte harçlı molozdan oluştuğunu, yüksekliklerinin 0.38 metre 

ve genişliklerinin ise 0.73 metre olduğunu arşivine kaydetmiştir. Bu bilgiler dâhilinde Duvar 

2 ve Duvar 3‘ün arasında on iki sıra oturma bankı olduğunu ve oturma yerlerinin 27 derecelik 

bir açıyla yükseldiğini tespit edebiliriz. Arkeolojik kanıtlara rağmen hipodromun yakın tarihte 

yapılmış olan bir incelemesinde Ernest Mamboury‘nin bu kayıtları reddedilmiştir. 

Hipodromun batı tarafındaki oturma yerlerinin rekonstrüksiyonu antik circuslar için daha tipik 

olan ve Constantinopolis Hipodromu için açıkça yanlış olduğu görülen 36 derecelik bir açıyla 

yapılmıştır. Aslında hipodromun başkayerlerinde de benzer açıları olan oturma sıraları olduğu 

görülmektedir. Bu durum, Ernest Mamboury ve Wiegand‘ın 1932‘de arenanın doğu tarafında 

yaptıkları kazılarda ve incelemelerde ortaya çıkan kalıntılar arasında oturma yerlerini 

destekleme işlevi görmüş olan iki eğimli tonozun da 26 derecelik açısı olduğu görüldüğünde 

kabul edilmiştir. 

 

1993 yılında hipodromun doğu tarafına düşen Sultanahmed Camisi‘nin avlusunda 

yapılan ve bazı oturma yerlerinin hizasını ve harçlı molozdan oluşan alt yapılarını ortaya 

çıkaran kaçak bir kazıda birkaç mimari parça bulunmuştur. Günümüzde hala bu mimari 

buluntular Res. 22‘de de görüldüğü üzere Sultanahmed Camii avlusunda görülebilmektedir. 

 

 

 

 

Res. 22. Sultanahmed Camisi’nin Avlusunda Yer Alan Oturma Sıralarından Bir Örnek(Foto: 

Nahit Yıldırım, 2013) 
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Porphyrios‘un eski kaidesindeki bir sahne, kat kat oturma yerlerinin arasından 

yükselen bir merdiveni içermektedir. Bu tasvir merdivenlerin oturma sıralarının uçlarını 

kestikleri yerlerde bahsedilen uçlar aslan ayakları ile süslenmekteydi. Res. 23‘te 

Constantinopolis Hipodromu‘ndan çıkmış olan ve hala İstanbul Arkeoloji Müzeleri‘nde 

sergilenen bahsedilen aslan ayaklarını görebilirsiniz. 

 

 

 

Res. 23.  Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Sergilenen Aslan Ayaklar (Foto: Bardill, 2010b, s. 125, 

ġek. 8.33) 

 

Hipodromun doğu tarafındaki oturma yerleri incelendiğinde; 1932 yılında keşfedilen 

oturma yerlerine ait alt yapı kalıntıları, buradaki yerleştirmenin de Rüstem Duyuran‘ın 

hipodromun kuzeybatı köşesindeki buluntulara benzediğini ortaya çıkarmıştır. Her iki 

durumda da oturma yerlerinin açısı aynıdır. Ancak hipodromun batı tarafında (arenanın 

kuzeybatı ucunda) hipodromun dışındaki yer seviyesi arena seviyesinden yaklaşık 6.68 metre 

daha yukarıda olduğundan Duvar 2 ve Duvar 3‘ün arasında oturma yerleri zeminin yükselen 

eğimi ve harçlı moloz inşa tekniğiyle desteklenebilirdi. Bunun tam tersi bir biçimde 

hipodromun doğu tarafında dışarıdaki yer seviyesi arenanınki ile aşağı yukarı aynıydı. Bu 

durumun sonucu olarak Duvar 2 ve Duvar 3‘ün arasındaki oturma yerlerini taşımak üzere 
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eğimli tonozları olan bir dizi oda ve bu odaların arkasında da yapının bu tarafı boyunca bir 

giriş koridoru inşa etme gereksinimi ortaya çıkarmıştır. 1932‘de buluntuları, içte yaklaşık 5,5 

metre yüksekliğine ulaşmış olması gereken bu koridor tonozunun bir kısmını da içeriyordu. 

Bu dehlizin üstünde hipodromun batı tarafındakine karşılık gelen bir koridor daha olmalıydı 

(Res. 24). 

 

 

 

 

Res. 24. Rüstem Duyuran’ın Hipodromun Doğu Tarafının Bizans Buluntularından Bir Kesit 

(Foto: Bardill, 2010b, s. 127, ġek. 8.36) 

 

Duvar 3 ve Duvar 4 arasında iki kat olduğundan, Duvar 4‘ün dış cephesinde de 

bunlara karşılık gelen iki kat kemer vardı. Hipodromun doğu tarafındaki alt oturma katları içi 

boş tonozlar tarafından taşındığı için Duvar 2‘ye, Duvar l‘deki kapıların hemen arkasına veya 

yakınına gelecek şekilde kapılar açarak oturma yerleri için ilave bir giriş kazanmak 

mümkündü. Duvar 2‘ deki böyle bir kapının kemerli üst kısmı açıkça görülmektedir. Fakat 

adli arşivlerin Kathisma ile sphendone arasında olduğunu bildiğimize göre Kathisma‘nın 

güneyinde böyle kapıların olmaması (ya da kapatılmış olmaları) gerekir. Eğer arşivler bu 

alandaki oturma yerlerinin altındaki odalarda bulunuyorduysa bunlara arenadan genel bir giriş 

olmuş olması pek ihtimal dâhilinde değildir. Duvar 2‘deki kapıları kullanarak arenadan bir 

odaya, oradan odanın arkasındaki dehlize, oradan da dış merdivenlere geçmek kolaylıkla 

mümkündü. Doğu tarafta bu dış merdivenlere ait hiçbir arkeolojik iz bulunmamıştır. Bu 
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sebepten dolayı bu merdivenlerin sadece üst dehlize (oturma yerlerine Duvar 3‘deki vomitoria 

vasıtası ile erişilebilen) kadar mı çıktıklarını yoksa oturma yerlerinin en üstüne kadar mı 

vardıklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla Constantinopolis‘deki Hipodromu‘nda bulunan vomitoria 

için en uygun yerler her sekizinci odanın üstü, yani 40 metrelik aralıklarla olan düzenleme 

gibi gözükmektedir. Bu şekilde yerleştiriliş bütün hipodromda Duvar l‘deki kapıların ve 

vomitoria ile dönüşüm yapan merdivenlerin tekrarlanmasını mecbur kılmaktadır
53

. 

 

Elimizdeki yazılı kaynaklardan hipodromda sütun dizili portikoların olduğunu 

bilmekteyiz. Bu şekildeki sütun dizileri Mısır Dikilitaş‘ının kabartmalı alt kaidesinin 

kuzeydoğu tarafında, Dikilitaşın dikilişinin nasıl gerçekleştiğini gösteren sahnede 

görülmekteyiz(Res. 25). Bu kabartma sütunları hem yatay bir saçaklığı hem de bazı kemerleri 

taşır vaziyette göstermektedir. Ayrıca mimari açıdan da oldukça ihtimal dışı bir düzenlemedir. 

 

 

Res. 25. Constantinopolis Hipodromu’nun Spina Üzerindeki Mısır DikilitaĢı Kaidesi Kuzeydoğu 

Yüzünde DikilitaĢın Hipodrom Ġçinde Naklini Anlatan Sahne (Foto: Nahit Yıldırım, 2013) 

 

Bu portikoların sütunları, Duvar 3‘ün üzerinde duruyor ve bütün üst kat oturma yerlerini 

örtecek yükseklikte bir çatıyı taşıyor olmalıydı. Bu düzenleme, damla kapatılmış olan kısmın 

oturma yerlerinin hiçbirini örtmediği, ancak sadece en yüksek seviyede basit bir şekilde bir 

galeri oluşturduğu Leptis Magna ve Tyre hipodromlarındakilerden oldukça farklıdır.  

  

Stanley Cassonhipodromun batı tarafında Terzihane Sokağı‘nda yaptığı kazılarda 

kırmızı mermerden tek bir sütun parçası bulmuştu. Bu sütunun çevresinin 2.23 metre olduğu 

söylenmiştir ki olağan orantılara göre bu, 0.70 metrelik bir çapa ve 7,0 metrelik bir yüksekliğe 

işaret etmektedir. Bu çaptaki sütunlar üst kat oturma yerlerini de kapatmayı mümkün kılacak 
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çatıyı gerekli yüksekliğe çıkaracak uzunlukta olabilirdi. Stanley Casson‘un kazılarında aynı 

zamanda bir zamanlar böyle sütunlar tarafından taşınmış olduklarına inanılan bazı mermerden 

yatay saçaklık parçaları da ortaya çıkmıştır. Res. 26‘da Terzihane Sokağı‘nda çıkarılan parça 

resmedilmiştir.   

 

 

Res. 26. Stanley Casson Tarafından Terzihane Sokağı’nda Kazılan Saçaklık-

ArĢitrav,Friz,KorniĢParçası(Foto: Bardill, 2010b, s. 129, ġek. 8.38) 

 

Bu bilgilere göre Dikilitaşın kaidesinde görülen kemerlerin mimari bir gerçeği yansıtıyor 

olması gerçekçi bir durumu yansıtmıyor. Saçaklık bloklarının alt kısmı baklava motifleriyle 

süslenmiştir. Bir bloğun önündeki oymada bir zamanlar bronzdan haç şeklinde bir monogram 

taşımış olan bir madalyon vardır. Bu buluntular sütun sıralarının rekonstrüksiyonu için çok 

değerli bilgiler vermektedir. Ancak daha fazla ayrıntı içerecek şekilde kaydedilmemiş 

olmaları ise bizler için şansızlık olarak değerlendirilebilir
54

. 

 

 

4. 2. 3. SPHENDONE: 

 

Hipodromdaki çıkış kapılarının tam karşı noktasında U harfinin yarım daire çizen 

kavisiyle yarış pistinin dönüş alanı sınırlandırılmaktadır.Hipodromun güneybatısındaki yarım 

daire biçimli kısmıolan ve sphendone diye adlandırılan bu kısım kısa bir süre içerisinde yarış 

dışı zamanlarda Neo Roma‘ya özgü boğaz panoramasının izlendiği bir mekân haline 
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gelmektedir. Sphendone sadece yarım daire biçiminde ayarlanmış olan mimari bir parça 

değildir. Ayrıca izleme bölümlerini de çevreleyen muazzam bir mimari yapıdır. Sphendone 

hipodrom kıvrımının başladığı yerdedir. Buradaki virajlar çok keskin görünmemektedir. 

Yaşanan onca depreme rağmen sphendone günümüzde hala ayaktadır. Günümüzde 

Cankurtaran‘dan Sokullu Camii tarafına doğru ilerlendiğinde sphendone duvarında yakın 

zamanlarda duvara dayalı bir şekilde yapılmış ahşap evlerden kalan izler görülmektedir. 

Spendone üzerinde şuan Marmara Üniversitesi rektörlük binası ve hemen yanında 

Sultanahmet Meslek Lisesi‘ni görülmektedir. 

 

Hipodrom, arazisinin aniden alçalmasından ötürü bu noktada eğimli olan araziyi 

düzeltmek üzere her biri ayrı ayrı tonozla örtülü yirmi beş adet hücreden oluşan büyük bir alt 

yapı üstüne oturtulmuştur. P. Gilles de bu platformdan Marmara‘nın güzel manzarasının ve 

denizde sıçrayan yunusların seyredildiğini ifade etmektedir. 

 

Sphendone yapısı Roma Dönemi‘nden kalma önemli bir yapıdır. Günümüzde insanlar 

sphendone yapısının asırlar boyunca ayakta kalmasını mühendislik harikası olarak 

nitelendirmektedir. İnşasında iri blok kesme taşlar kullanılmış, aralarına da tuğla sıraları 

konmuştur. Belli aralıklarla yerleştirilmiş olan pencerelerin üzerinde iki sıralı geniş bordür 

halinde hafifletilme kemerleri ve bunların üzerinde de kemerli nişler yer almaktadır. Bu cephe 

duvarının kalınlığı yaklaşık 2.75 metredir. Res. 27‘de yukarıda anlatılan hususlar net bir 

şekilde anlaşılmaktadır. Alt yapının içi çevre duvarına paralel olarak uzanan daire biçimli 

koridor ve bu koridorla bağlantılı olan odalardan oluşan iki ana bölümden meydana 

gelmektedir. Bu koridora merdiven ile inilebilmektedir. Üzeri beşik tonozla örtülü olan 

koridorun genişliği yaklaşık 2.84 metredir. Koridorda bulunan ve genişlikleri 2.10–1.15 metre 

olan kapılar aracılığı ile dikdörtgene yakın yumuşak şekildeki odalara girilmektedir. Odalar 

bir merkezden dört bir yana yönelmiş gibidir. Boyutları yaklaşık 7.75x3.50 metredir. Ernest 

Mamboury bu odaların bir zamanlar vahşi hayvanlar için bir kafes görevi gördüğünü 

yazmıştır. Anlatılan bu alt yapı, daha sonraları sarnıç olarak kullanılmak üzere 

dönüştürülmüştür. 

 

Roma duvar işçiliğinin önemli bir örneği olan sphendonenin kalıntıları tuğla ve tonoz 

sistemi bugün de açıkça görülebilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu‘nun son dönemlerinde ve 

Cumhuriyet Dönemi‘nde sphendone duvarına bitişik yapılmaya başlanan evlerin yıkımına 

1980‘lerin sonunda başlanmıştır. Bu yıkım işleminden sonra sphendone yapısı daha net bir 
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biçimde farkedilebilmektedir. Sultanahmet Meydanı‘nda, sahil yoluna ve Küçük Aya Sofya 

Camii‘ne inerken sphendone duvarı rahatlıkla görülmektedir. Marmara Üniversitesi Rektörlük 

binasının arka tarafına doğru inince yine sphendone yapısı açıkça görülebilmektedir. 

 

 

Res. 27. Sphendone Yapısının DıĢ Kısmı (Foto: Kostenec, 2007, s. 47, Walking Thru 

Byzantium’dan Alıntıdır)   

 

Sphendonenin altyapısıyla ilgili 1893‘te Forchheimer tarafından sadece çok küçük bir 

kısma ait (3 oda) olarak verilen ölçümler dışında, 1927–1928 yıllarındaki kazılara kadar hiçbir 

çalışma yapılmamıştır. İngiliz Akademisinin 1927–1928 yıllarında yaptıkları kazılarla 

sphendonenin içine girilebilmiştir. Yapının tonozlu örtülü ve alçak kapılarla geçilen yirmibeş 

odasından 1927 yılında ancak 23‘üne girilebilmekteydi. Bu odaların tamamı ana koridor ile 

birbirine bağlı durumdaydı. Ayrıca bu odalarda büyük kemerli pencereler de vardı. Bu 

pencerelerin tamamısphendonenin inşasından sonraki çok yakın bir tarihte tuğlayla 

kapatılmıştı. Sphendonede ve hipodrom uzunluğunun oldukça fazla bir kısmı boyunca 

bulunan odacıkların asıl amacı personele ve malzemeye ve hayvanlara yer sağlamaktı. 

Sphendonenin sütun dizileri arasında heykeller yer almaktaydı. 557 yılında büyük depremden 

zarar gören sphendone tamir edilmiştir.   

 

1389–1391 yılları arasında Constantinopolis‘i ziyaret eden ve adı bilinmeyen bir Rus 

hacısı hipodromun deniz tarafındaki ucunda duran otuz sütundan bahsetmiş ve bunların her 

birinin demir bir halkası olduğunu, üzerlerinde, blokları birbirine bağlayan taş çubukları olan 

bir arşitrav bulunduğunu belirtmiştir. 1403‘e gelindiğinde ise Kastilya Kralının elçisi olan 

Ruy Gonzalez de Clavijo‘nun anlatımından açıkça anlaşıldığı üzere sütunların sayısı yirmi 
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yediye inmişti. Ayrıca Clavijo hipodromu anlatırken yukarı kısmın beyaz mermer ayaklarla 

çevrelenmiş olduğunu, ayakların üç kişinin kollarını açıp sarabileceği büyüklükte olduğunu ve 

8–9 metre yükseklikte olduğundan bahsetmiştir. Ancak Buondelmonti‘nin 1420‘lerde kaleme 

aldığı Latince metinde hipodromun güney ucunda hala otuz tane çok büyük ve çok yüksek 

sütundan bahsedilmiştir. Kitabının mevcut birkaç kopyasındaki (bazı farklılıklarla) 

Constantinopolis panoramasında Buondelmonti bunları beş belirgin sütun olarak tasvir 

etmiştir (Res. 28). 

 

 

 

   

Res. 28. Constantinopolis Panoramasında Buondelmonti Tasviri BeĢ Sütun (Foto:  Bardill,  2010b, s. 95, 

ġek. 8.3) 

 

Hipodromun daha sonraki tarihlerde yapılmış tasvirleri sütunları daha ayrıntılı bir 

şekilde göstermektedir. Vavassore‘nin 1478–1490 yıllarına tarihlenen manzarası da sütunları 

Sphendone‘nin kıvrılan alt yapılarının kenarında durur bir şekilde göstermektedir (Res. 15–

29–30–31). Bu iki görünüm, aynı zamanda Hattmann Schedel (1493) ve Matrakçı 

Nasuh‘unkilerin deki gibi (1537–1538) arşitravı ismi bilinmeyen Rus hacının bahsettiği 

şekilde sütunların üzerinde tasvir edilmiştir. 
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 Res. 29. Vavassore’nin Constabtinopolis Tasviri (Foto: Bardill, 2010b, s. 96, ġek. 8.4) 

 

 

Res. 30. Hattmann Schedel Tasviri (Foto: Bardill,  2010b, s. 97, ġek. 8.5) 
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Res. 31. Matrakçı Nasuh’un Constantinopolis Tasviri (Foto: Bardill,  2010b, s. 98, ġek. 8.6) 

 

 

P. Gilles 1544‘de şehre geldiğinde sphendonede yalnızca on yedi sütunun kaldığını ve 

daha sonra da bunların başka yerlerde tekrar kullanılmak üzere Kanuni Sultan Süleyman‘ın 

emriyle kaldırılıp götürüldüklerine de şahit olduğunu söylemiştir. Fakat P. Gilles, ayak, karış, 

parmak (karış bir ayağın 3/4‘ü, parmak 1/16‘sı) gibi 16. yüzyıl Fransız uzunluk ölçülerini 

kullanarak sütunların ayrıntılı bir ölçüsünü vermiştir. P. Gilles‘in titizlikle yaptığı bu tarifler 

ile sphendonenin bezemeli cephesini anlamamızın dışında hipodromun başka yerlerinde elde 

edilmiş olan arkeolojik bulgulara dayanılarak önerilen oturma yerleri ve portiko 

rekonstrüksiyonlarını anlamamız için de faydalı olmaktadır. 

 

Gilles sütunların diastil olarak (sütunlar arasındaki mesafenin) ya da sütunlar-arası 

mesafe üç sütun çapının toplamına eşit şekilde düzenlendiğini söylemiştir. Bu da Vitruvius‘a 

göre arşitravların kırılması tehlikesini arttıran bir düzenlemeydi. P. Gilles yan yana duran 

sütunların yüzeyleri arasını 2 ayak olarak ifade etmiştir ki bu da gerçekten sütun çaplarının 

(bunu 3 ayak ve S parmak olarak belirtmiştir) üç mislinden biraz daha fazlasına işaret 

etmektedir. Sütunlar arasındaki tam mesafe, dolayısıyla Gilles‘in bir ayak boyunun ne kadar 

olduğu sphendonenin alt yapılarının planını incelemekle tayin edilmektedir. Alt yapıların 

müşterek merkezli olarak kıvrılan Duvar 2 ve 3‘ün arasında her biri yelpaze gibi açılan yirmi 

beş oda oluşturmuş olan dikey duvarlar vardır. Bu odalara giriş Duvar 3‘de bulunan yirmi beş 

açıklıktan yapılmaktaydı. Bu odalara bölünme olayı esasen sphendonenin dış duvarına (Duvar 
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4) yirmi beş tane geniş ve kemerli açıklık olarak yansımıştı. Bu açıklıklar daha sonraları 

tuğlayla örülerek kapatıldığı için bugün sphendonenin cephesinde sadece kemerlerin dış 

hatları ve bazı küçük pencereler görülebilmektedir. Res. 32‘de bu durum resmedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Res. 32. Sphendone’nin DıĢ Duvarındaki GeniĢ ve Kemerli Açıklık (Foto: Nahit Yıldırım, 2013) 

 

Aslında kemerli açıklıkların genişliği 3,7 metreydi. Bu da aralarında her biri 3,7 metre 

genişliğinde olan yirmi beş payanda bırakmaktadır. Bahsedilen ismi bilinmeyen Rus hacıdan 

ve Buondelmomi‘den sphendonede aslında en az otuz sütun olduğunu bilindiğine göre her 3,7 

metre genişliğinde payanda için sadece bir sütun tamamlaması yapılamamaktadır. Çünkü bu 

durum toplamda sadece yirmi beş sütuna işaret etmektedir. Dolayısıyla her payanda için iki 

sütun tamamlaması yapılamamaktadır ve toplamda elli sütuna (veya kırk sekiz sütun artı 

sphendonenin hipodromun yan taraflarına bitiştiği kısımlarda birer plaster veya yarım sütun) 

ulaşılması daha uygun bir çözüm olarak görünmektedir. Bu elli sütun sphendonenin dış 

duvarının kavisi etrafında eşit aralıklarla yerleştirildiği takdirde sütunların merkezleri 

arasındaki mesafe 3.65 metre olmaktadır. P. Gilles‘in sayılarına göre sütunların merkezleri 

arasındaki mesafe 14,5 ayaktır. Eğer bu rekonstrüksiyon doğruysa demek ki P. Gilles‘in bir 

ayağı 0.252 metre uzunluğundadır. Dolayısıyla elli sütunun merkezleri Duvar 4‘ü oluşturan 

yirmi beş payandanın her birinin üzerine yerleştirilmiş gibi gözükmektedir (Res. 33). 
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Res. 33. 4. Yüzyıl Sphendone Sütunları ve Payandaları (Foto: Bardill,  2010b, s. 132, ġek. 8.40) 

 

 

Jonathan Bardill sütunların alttan daha güçlü bir şekilde desteklenmiş olmasını 

beklediğini ifade etmiştir. Bundan da öte, P. Gilles sütunların kaidelerinin yaklaşık 2,2 

metrelik karelerde olduğunu söylemiştir. Yine J. Bardill, Duvar 4‘ün payandaları 2,5 metrelik 

genişlikleriyle bunlardan pek de fazla kalınlıkta olmadığını söylemiştir. Dolayısıyla 

mimarların bu koca sütunları 3,7 metre genişliğindeki payandaların üzerine bunları genişletip 

kalınlaştırmadan dikmiş olmaları ihtimal dâhilinde olmamalıdır. Bu durum sütunların 

sphendonenin asıl parçaları olmadığı ve payandalar güçlendirildikten sonra dikildikleri 

varsayımını güçlü bir şekilde desteklemektedir. Güçlendirme işi ele alındığında Duvar 4‘deki 

yirmi beş geniş kemer her birinde sadece birer dar pencere bırakacak şekilde tamamen 

kapatılmıştır. Bu kapatma işi, Duvar 4‘ün yukarıya dikilecek sütunlar açık kemerler üstünde 

değil de dayanıklı tuğla işi üzerinde duracak şekilde güçlenmesine yardımcı olmuştur(Res. 

34). 
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Res. 34. Sphendone’nin sütunları ve Duvar 4’ün 5. Yüzyılda Kapatılması (Foto:  Bardill,  2010b, s. 133, 

ġek. 8.41) 

 

İlave edilmiş olan tuğlaların damgalarına ve yapım şekillerine bakıldığında bu 

güçlendirme işinin beşinci yüzyıl ortalarında yapıldığı düşünülebilir ki bu da bize sütunların 

yapıya eklenmelerinin yaklaşık tarihini vermektedir. 

 

Alt yapının kemerleri örüldüğünde, kemerler arasındaki payandalar da iç tarafta 

kalınlaştırılmışlardır. Bu kalınlaştırma işlemi tuğladan iki çıkma plasterin eklenmesini de 

içermekte olup bunlardan Duvar 3‘e tuğla kemerler uzanmaktadır(Res. 35). 
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Res. 35. 5. Yüzyılda EklenmiĢ Olan Tuğla Plaster(Foto:  Bardill,  2010b, s. 134, ġek. 8.42) 

 

 

Bu kemerler Duvar 3 ve Duvar 4‘ün arasındaki boşlukta oluşan altyapı koridorunun çatısını 

oluşturan tonozu güçlendirmeye hizmet etmekteydi. Gilles tarafından ölçümleri yapılmış olan 

bu koca sütunlar Duvar 4‘ün üzerinde duruyor oldukları ve dolayısıyla tam bu plasterlerin 

üzerinde bulunmadıkları halde, plasterlerin yerleştirilişleriyle sütunların yerleştirilişlerinin 

birbirleriyle bağlantılı olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Öyle ki plasterler, elli sütunun her 

birinin arkasında birer tane olmak üzere yapılmış olan elli tuğla payandanın temelleri olarak 

işlev görmekteydi. Bu payandalar hemen hemen sütunların yüksekliğine kadar çıkmış ve 

Duvar 4‘ün kavisini takip eden yirmi beş kemerli bir revağı taşımış olmalıydılar (Res. 36). 
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Res. 36. 4. Yüzyılda Revağın Sütunlar Arkasındaki Durumu (Foto: Bardill,  2010b, s. 135, ġek. 8.43) 

 

 

Oturma yerlerinin oturma yerlerinin arkasındaki 25 kemer ve yan duvarlar tarafından 

destekleniyor olmaları bu sütunların, oturma yerleri ve onları taşıyan tonozlar daha sonraki 

yüzyıllarda yağmalandıkları halde nasıl ayakta kaldıklarını anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Dolayısıyla sütunların dikilmesi meselesinin sadece sphendonenin cephesinin İ.S. 5. yüzyılda 

uğradığı dramatik değişiklikle değil, aynı zamanda bu alandaki özgün Constantinus Dönemi 

oturma yerleri düzeninin yeniden bir yapılandırılmaya tabi tutulmasıyla da bağlantılı olduğu 

açıktır. 4. yüzyılda sphendonedeki oturma yerlerinin nasıl desteklenmiş olduğu hala bir soru 

işaretidir. Duvar 4‘ün 3,7 metre genişlikteki daha önceki payandaların üst yapıdaki tonozları 

nasıl başarılı bir şekilde taşımış olduklarını tarif etmek biraz zordur. Dolayısıyla üst katta 

Duvar 3 ve Duvar 4 arasındaki oturma yerlerinin aslında ahşaptan olduğu ve bu sebepten 

ötürü de daha az bir desteği gerektirdiği de düşünülebilir. Üstyapının tasarımına sütunların 

ilave edilmesi Duvar 3 ve Duvar 4 arasındaki koridor için sütunların arasındaki kemerli 

açıklıkları tamamen boş bırakacak şekilde bir tonozlama planı uygulamayı vazgeçilmez hale 

getirmiştir. Yirmi beş eğimli tonozun sphendonenin kavisinin merkezinden radikal bir şekilde 

açıldığı bu plan hipodromun doğu tarafında kullanılandan farklıdır. Doğudaki koridor 

birbirine bindirilmiş ve koridor hizasını takip eden iki tonozla örtülüyordu. Sphendonedeki 

koridorun tonoz planı gündeme vomitoriaya nasıl ulaşıldığı sorununu taşımaktadır. 

Hipodromun doğu tarafında dış merdivenlerden çıkarak üst dehlize daha sonra da Duvar 

3‘deki tonozlu kapılardan geçilerek oturma yerlerinin orta kısmına varılıyordu. Fakat 
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sphendone‘de dış merdivenler olması mümkün değildir. Bu sadece buradaki alt yapıların çok 

yüksek olmasından değil aynı zamanda vomitoria seviyesindeki bir tabanı taşıyacak tonozlu 

bir geçit olmamasından da kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, sphendonede vomitoria olduğunu 

varsayarsak bunlara sadece Duvar 3 ve Duvar 4‘ün arasındaki koridorda bulunan 

merdivenlerden girilebilmekteydi. Sphendonenin alt yapısı taştan merdivenler taşıyabilecek 

yeterlilikte temeller içermiyor gibi göründüğüne göre, merdivenlerin ahşaptan olduğu 

varsayılabilir (Res. 37).  

 

 

Res. 37. Sphendone’nin Alt Yapısındaki AhĢap MerdivenIer (Foto:  Bardill,  2010b, s. 136, ġek. 8.44) 

 

 

P. 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 dâhil) yüksekliği 0.662 metre olmalıdır. 

Sütunların kabartmalı kaidelerinin (plinthos, alt torus, trokhilos, üst torus) yüksekliği 0.448 

metre olmalıdır. Sütunların gövdelerinin yüksekliği 7.056 metre olmalıdır. Böylece toplam 

yükseklik 8.723 metre etmektedir. Fakat bu toplam yüksekliğe hemen hemen 1 metre daha 

ilave edebilecek olan sütun başlığını ve arşitravı içermemektedir. Dolayısıyla arşitravın üstüne 

kadar olan yükseklik 12 metre civarında olmalıydı. Hipodromun başka yerlerinde 

kurguladığımız gibi sphendonedeki oturma yerlerinin de aynı 26 derecelik açıları olduğunu 

varsayarsak, arena seviyesinden en üst sıradaki oturma yerlerinin arkasını dolanan dar 

seğirdim yerinin bulunduğu yüksekliğe kadar çıkacaklarına göre, bu boydaki sütunlar da 

başarılı bir şekilde mimariyle bütünleşebilecektir. 
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P. Gilles Constantinopolis‘i ziyaretinden önce, kendisinin ölçtüğü sütunların üzerinde 

ikinci bir kat sütunun olduğunu söylemiştir. Gerçekten de bu ikinci sıra sütun geç 15. yüzyılda 

Venedikli Giovanni Maria Angialello tarafından görülmüştü. Bu ikinci sıra sütunun sadece 

süsleme amaçlı oldukları ileri sürüldüyse de böyle bir varsayım mimari bakımından pek 

ihtimal dâhilinde olamaz. Bu sütunların, hipodromun başka yerinde Duvar 3 ve 4 arasında 

olarak düşünülen üzeri damla kapatılmış portikonun arka duvarı olarak işlev görmüş olmaları 

daha büyük bir ihtimaldir. Portikonun (Duvar 3‘ün üstünde duran) ön tarafındaki sütunların 7 

metre boyunda olmasına karşın arka tarafındakiler 4 metreden biraz daha yüksek olmalıydılar. 

Bu kurgulama 1993 senesinde Sultan Ahmet Camii‘nin avlusunda yapılan kaçak kazı 

sırasında ele geçen buluntular tarafından da desteklenmektedir. Burada bulunan sütun 

parçalarının bazılarında çap yaklaşık 0.40 ila 0.45 metredir. Bu da bu sütunların aslında 4 

metre boyunda olabileceklerini gösterir. Bazılarının çapı ise yaklaşık 0.65 ila 0.70 metredir. 

Bu da bu sütunların aslında 7 metre boyunda olabileceklerine (Stanley Casson‘un hipodromun 

batı tarafında bulduğu sütun gibi) bir işarettir. Bu sütun parçaları hala avluda 

görülebilmektedir. Res 38‘de İstanbul Arkeoloji Müzeleri‘nde sergilenen örneklerden birini 

görebilirsiniz
55

. 

 

 

Res. 38. Stanley Casson’un Hipodrom’un Batı Tarafında, Sultan Ahmed Camii’nin Bahçesindeki Kazıda 

Bulduğu ve Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Sergilenen Sütun (Foto: Bardill,  2010b, s. 137, ġek. 8.45) 

 

 

 4. 2. 4. SPĠNA: 

 

 Antik çağda circusların vazgeçilmez bir ögesi olan spina hipodromun uzunlamasına 

olan aksını göstermektedir. Bugün hala mevcut olan anıtlar spinanın yönünü tayin etmemizi 

sağlamaktadır.Hipodrom hakkında ansiklopedik bilgisi olanlar spinanın yönünü rahatlıkla 

tahmin edebilmektedir.Spina hipodromun omurgası ve yarış arenasını ortaydan ayıran 

                                                 
55

 Bardill, 2010b: 129- 136; Kara, 2010: 63- 71; Sinanlar, 2009: 11- 13; Saltuk, 2001: 93–96; Guilland, 1948: 

680–682. 
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bölümdür.Hipodromun ortasında aynı hizada duran anıtlar pisti ikiye ayıran duvar üzerine 

yerleştirilmiştir. Spina duvarının yüksekliği 4 metre, genişliği de 2 metre civarındaydı. 

Çevresinde yarış arabalarının döndüğü spina güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanarak 

hipodromun simetri eksenini oluşturmaktaydı. Spina tam olarak eksende değildi. İmparatorluk 

locasına doğru hafifçe eğimliydi. Bahsedilen bu eğimarabaların kolayca dönüş yapmasını 

sağlıyordu. Arabalar spinanın kenarını izler ve ucundan saat yönünün tersine dönerlerdi.    

 

 Spina üzerinde duran anıtlar bugün gördüklerimizle sınırlı değildi. Kaynaklardan 

öğrendiğimize göre efsane olmuş sürücülerin heykelleri, pagan inancına uygun çeşitli anıtlar, 

Adem ile Hava diye yorumlanan iki çıplak heykel, Herakles heykeli, Augustus, Diokletianus, 

Julius Sezar büstleri, Remus ve Romus‘un efsanevi tasvirleri, Burmalı Sütun, Lisippos‘un 

bronz atları, Dikilitaş, Örme Sütun gibi parçalar spina üzerinde yer almaktaydı. Spinanın bir 

ucunda yunus heykelleri diğer ucunda ise atlarla ilişkili olarak Neptün, Kastor, Polluks‘un 

yumurta biçimli amblemleri vardı. Kazılarda spina duvarına rastlanmamıştır. Bundan ötürü 

spina duvarı ile ilgili bazı sorular hala cevap bulamamıştır. Res. 39‘da Spina ile Euripos 

yapılarının 3 boyutlu canlandırmasını görebilirsiniz
56

.  

 

 

 

Res. 39. Spina ve Euripos Yapılarından Bir Kare(Foto: Bardill,  2010b, s. 100, ġek. 8.7) 

 

 

 

  

                                                 
56

 Sinanlar, 2009: 13–15; Saltuk, 2001: 96; Grelois, 2010:219–220; Bassett, 1991: 92. 
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4. 2. 5. EURĠPOS: 

 

Euripos, hipodromun etrafında arabaların yarıştığı orta mâniası anlamına gelmektedir. 

1928‘de yapılan kazılarda euripos ile ilgili bir kalıntı çıkmadığından arkeologlar böyle bir 

mânianın varlığını reddetmek istediler. Ancak Törenler Kitabı, sadece euriposa atıf yapmakla 

kalmamış, iki dönüş noktasının arasında uzanan duvardan (toikhos) veya kaideden (krepis) de 

bahsetmiştir. Mısır Dikilitaşı‘nın İ.S. 390‘a tarihlenen alt kaidesinde yer alan 

kabartma,hipodrom tasvirinde gösterildiğine göre, euripos dediğimiz duvarın hipodromun en 

erken zamanlarından beri var olduğunu göstermektedir. Robert Clari 1204‘de 

Constantinopolis‘i ziyaret ettiğinde on beş ayak yüksekliğinde ve on ayak genişliğinde bir 

duvar görmüştür. Fakat 15. yüzyılda Buondelmomi arenanın ortasında sadece alçak bir duvar 

görmüştür. Robert Clari, Buondelmomi‘nin ziyaretinden önce yer seviyesinin hızla yükselmiş 

olması veya duvarın kendisinin üst kısımlarından taş çalınmış olması pek ihtimal dâhilinde 

olmadığından dolayı bu tanımlamasına abartılı yaklaşmış olabilir.  

 

Euripos Buondelmomi‘nin şehir planında gösterilecek kadar önemi bir yapı 

konumundaydı. Buondelmomi bu duvarın üzerinde kabartmalarla bezenmiş ve peş peşe 

dizilmiş pek çok mermer sütun olduğundan bahsetmektedir. Bugün hala mevcut olan Mısır 

Dikilitaş‘ını anlatmış ve üzerindeki Latince yazıtı da tam olarak alıntılamaktadır. Bundan 

sonra Yılanlı Sütundan, onun da ilerisinde bulunan Örme Sütundan bahsetmektedir. Duvarın 

güney ucunda imparatoriçenin gösteriyi seyretmek üzere oturduğu yer olarak 

düşündüğümermerden dört kısa sütun görmektedir. Roma İmparatorluğu‘ndaki diğer 

şehirlerde yapılan hipodrom kazıları ve hipodrom tasvirleri (özellikle mozaiklerde) 

Constantinopolis‘deki euriposun içi su dolu müteselsil dikdörtgen havuzlardan ve her iki uçta 

dönüş direklerinden oluşuğu fikrini vermektedirler. Res. 40‘ta bu durum net olarak fark 

edilmektedir. 
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Res. 40. Piazza Armerina’da Europis’un Havuzlarını Gösteren Mozaik (Foto: Bardill,  2010b, s. 138, ġek. 

8.46) 

 

 

Dönüş direkleri Mısır Dikilitaş‘ının alt kaidesinde açık bir şekilde gösterilmiş olup, mânianın 

kendisinden ayrı olarak durmaktadır. Bu direkler dairesel veya yarım daire şeklinde kaideler 

üzerinde koniler şeklindedir. Havuzlar konusunda Buondelmonti euriposun kuzey ucunda 

üzerinde üç sütunun durduğu bir küvetin bulunduğundan bahsetmektedir. Bu euriposu 

oluşturan su havuzlarından birine bir atıf olabilir ki bu kadar zaman sonra belki de 

hipodromda bulunan çok sayıda su kanalı tarafından beslenen bu havuzda hala su bulunması 

ilginç bir durumdur. Başka circuslarda havuzlar bitişik olup devamlılık gösteren bir mania 

oluştururken Constantipolis‘de aralarında boşluklar olduğu Törenler Kitabı vasıtasıyla 

onaylanmıştır.  

  

 Byzantion‘lu Heron‘un 10. yüzyıldaki Geodesia‘sında euriposun yedi kısma 

bölündüğü kaydedilmiştir(Res. 41). Buna göre euriposta altı boşluk olmalıydı. Törenler Kitabı 

her bir circus partisine (Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Mavi) bir boşluk tahsis edildiğini yazdığına 

göre, en az dört boşluk olduğundan emin olabilmekteyiz. Kitapta bu boşluklarda yarışçıların 

ve yarış hizmetlilerinin bulunduğuna dair de atıf vardır.  

 

 Euripos ile ilgili olarakönceden yapılan rekonstrüksiyonlar, ortasında Yılanlı Sütunun 

bulunduğu ve Mısır Dikilitaşı ile Örme Sütun arasında 60 metre kadar bir mesafede uzanan 
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uzun bir kısmı içermektedir. Fakat böyle oluşturulmuş bir kısma mecburen altı (daha kısa) 

kısım daha eklenmesi fazla uzun bir euripos (en az 280 metre) sonucu doğurmaktadır. Eğer iki 

dönüş noktası, sayılan yedi kısma dâhil olarak düşünülürse euriposun toplam uzunluğunun 

274 metreye düşürülüp burada yeterli bir kısaltma elde edileceği fikri de ortaya atılmıştır. 

Fakat arkeolojik araştırmalara dayanarak euriposun gerçekte 230 metre uzunluğunda olduğu 

görülmektedir kibe ölçü euriposun yedi kısma bölünmesiyleorta kısmın bu kadar uzun 

olabileceği durumunun da sorgulanması gerekmektedir. Euriposu oluşturan yedi kısmın 

uzunluklarını tespit etmek kolay bir şey değildir. Çünkü hepsinin aynı uzunlukta oldukları da 

kesin değildir. Örneğin Maxentius Circusunun euriposundaki kısımlar eşit uzunlukta değildi.  

 

 1927‘de Constantinopolis Hipodromu‘nda yapılan kazılarda arkeologlar hipodrom 

aksı boyunca birkaç uzun ve derin tranşe (hendek kazısı) açmışlar, ancak4,5 metre derinlikte 

arenanın seviyesini temsil eden sarı renkli killi topraktan başka bu duvarın izleri olabilecek 

hiçbir şey bulamamışlardır. Burada alçak bir duvarın olduğu bilindiğinden Osmanlı 

Dönemi‘nde başka yerlerde kullanmak amacıyla taşların sökülüp euriposun yıkılmış olma 

ihtimali de vardır. Sonuç itibariyle manianın yedi kısmının kesin bir kurgulamasını yapmak 

pek mümkün değildir. Fakat yine de öne sürülebilecek bazı fikirler vardır. İki dikilitaş 

euriposun üzerinde değil de kısımları arasında durduğunu farz edelim. Yine diyelim ki 

euriposu oluşturan yedi kısımda dönüş direklerini içermemekteydi. İki dikilitaş arasında 60 

metre uzunluğunda bir duvar kısmı olduğunu önermek yerine her biri belki yirmi beş metre 

uzunluğunda ve Yılanlı Sütun tarafından (Yılanlı Sütunun her zaman bugün bulunduğu yerde 

olduğundan tamamen emin olamayacağımız gibi bir gerçeği aklımızda bulundurmamız 

gerekmesine rağmen) iki kısma ayrıldığını öne sürülebilir. Böyle bir durumda, aynı uzunlukta 

üçüncü bir kısım Mısır Dikilitaş‘ıyla kuzeydeki dönüş noktasının arasına girebilme ihtimali 

vardır. Ayrıca Örme Sütun ile güneydeki dönüş noktası arasına da dört kısım girebilir. Bu dört 

kısım daha da kısa olabilir ve yaklaşık 20 metre uzunluğunda ki bu da güney dönüş noktasının 

koşu yolunun kenarından 52 metre uzaklıkta olmasını ve dönüş direkleri de dâhil euriposun 

toplam uzunluğunun 230 metre kadar olmasını garantiler. Bu durumda euriposun yedi 

kısmının arasındaki boşluklar, daha geniş olanlarda dikilitaşların olması kaydıyla, 8 metre ila 

12 metre arasında değişmiş olur. Törenler Kitabı‘na göre güneydeki dönüş noktası Maviler 

partisinin, kuzeydeki ise Yeşillerin olarak bilinmekteydi. Fakat 1204‘ten kısa bir müddet 

sonra Niketas Khoniates hipodromun euriposunu süsleyen heykelleri anlattığında Kırmızılara 

ait bir dönüş noktasından bahsetmiştir. Kendisi buna doğudaki dönüş noktası olarak atıfta 

bulunmuştur ancak bunun tam olarak ne anlama geldiği net değildir. Euriposun doğu 
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tarafından çıkan bir dönüş noktasının olamayacağı kesindir. Çünkü böyle bir şey yarışçılar 

için yolları üzerinde bir engel teşkil etmekteydi. Bunun euriposun içinde olması 

gerekmektedir. Niketas belki de Kırmızıların anıtının doğuya baktığını söylemek istemiştir. 

Niketas Kırmızıların dönüş noktasının yakınında bir grup yarışçı heykeli olduğuna söyler ve 

onların elleriyle yaptıkları hareketleri yarışçıların dönüş noktasından önce dizginleri 

çekmeleri için bir ikaz olarak yorumlamıştır. O zaman belki de Kırmızıların dönüş noktası 

euriposun güney ucunda Yeşillerin dönüş noktasından çok da uzak değildi. Eğer Niketas bir 

Kırmızı dönüş noktasına atıf yaptığında doğruysa, o zaman muhtemelen bir de Beyazlar 

partisine ait dönüş noktası olmalıydı. Fakat bunun nerede olabileceğine dair elimizde hiçbir 

kanıt yoktur
57

. 

 

 

4. 2. 6. BEYAZ ÇĠZGĠLER:  

 

Arenada bitirme çizgisi tebeşirle çizilmekteydi. Törenler Kitabı (De Ceremoniis) buna 

Yeşillerin dönüş noktasından önce varıldığını açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla çizgi sağ 

taraftaki (batı) koşu yolundaydı. Bu çizginin euriposun beşinci kısmının (kuzeyden saymaya 

başlayarak) karşısında olduğuna dair bir yorum yapabileceğimiz bazı kanıtlar vardır. Ama 

bunlar kesin değildir. Bu çizginin batı ucunda, üstü kapalı seyir yerinin dibinde şehrin 

valisinin çadırı bulunmaktaydı. Vali veya temsilcisi kazanan yarışçıyı burada ilan eder ve 

kendisine yarış sonunda sürücünün zaferini taçlandırmak için defne dalları vermekteydi. 

 

Kuzey (Mavi) dönüş noktasıyla çıkışkapıları arasında koşu yolununsınırını 

belirleyenikincibirbeyazçizgidahavardı.Eğersoltaraftakiatkuzey 

dönüşnoktasındandönerkenbuçizgiyigeçerseyarışçının kendisi yarıştanelenirdi.Buçizginin 

arenanıngüney ucundakikavisitekrarlarbirşekildekıvrıkolduğu düşünülse bileCassiodorus‘dan 

bildiğimizegöre Roma‘daki çizgi düz bir çizgidir.Bu çizgi muhtemelen Mavilerin 

dönüşnoktasının 50 ila 60 metre kuzeyinde yer alıyordu.  Res. 41‘de 7 bölüme ayrılmış olan 

Euripos ile tahmini beyaz çizgiler resmedilmiştir
58

.  

 

                                                 
57

 Bardill, 2010b: 136- 140; Kara, 2010: 71- 75.  
58

 Bardill, 2010b: 140- 141; Kara, 2010: 75.  
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Res. 41. Euripos ve Beyaz Çizgiler(Foto: Bardill,  2010b, s. 100, ġek. 8.70) 

 

 

4. 2. 7. ĠMPARATORLUK LOCASI: 

 

Hipodromun tasarımındaki en önemli ögelerinden birisi Kathisma denilen 

imparatorluk locasıydı. 1403‘te Constantinopolis‘ten geçen Rus seyyah Ruj Gonzales Clavijo 

tarafından Kathisma denilen İmparatorluk Locası ayrıntılı bir biçimde tasvir edilmiştir. Tahtın 

etrafında beyaz mermerden insan boyunda heykelleri taşıyan kaidelerin varlığından 

bahsetmiştir. Ruj Gonzales Clavijo imparatorun burada oturduğunu söylemiştir. Bunun 

gerçekten de Kathisma mı yoksa başka bir resmi görevliye ait bir oturma yeri mi olduğu belli 

değildir. Çünkü Clavijo bu kalıntıları hipodromun neresinde gördüğünü belirtmemiştir. Ama 

1403 yılında hipodrom hala çok iyi durumda korunmuş olduğuna göre onun Kathismayı 

görmüş olduğu ihtimali çok fazladır. Yeri konusunda bazı belirsizlikler vardı. Eski yayınlarda 

carceresın üstünde olduğu yazılıdır. Diğer bir düşünce ise Sultanahmed Camisi‘nin bulunduğu 

sahada olduğudur. İkinci düşünceyi destekleyen bazı durumlar söz konusudur. İmparatorluk 

Locası‘nın uzun olan doğu tarafta olması imparatorun yarışları daha iyi izlemesini sağlıyordu. 

Daphne Sarayı ile Kathisma arasındaki bağlantı da bu düşüncemizi desteklemektedir. Daphne 

Sarayı‘nın bahçesindeki taş bir merdiven Kathisma Sarayı‘na çıkabiliyordu. Büyük Saray 

kompleksi içerisinde yer alan Daphne Sarayı Sultanahmed Camisi‘nin bulunduğu düzlükte 

yükselmekteydi. Büyük Saray‘ın hipodroma bağlanan ve Osmanlı sultanlarının Harem‘ine 

denk gelen ikinci bölümü Daphne Sarayı idi. Bu bölüm imparator konutunun özel bölümüydü 
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ve Constantinus tarafından inşasına başlanmıştır.Sarayın merkezi gibi bu bölüm de 

dairelerden, salonlardan, avlulardan, hizmet mekânlarından oluşan bir yapı topluluğuydu. 

Daphne Sarayı‘nın hipodromdaki Kathisma denilen İmparatorluk Locası ile doğrudan bir 

bağlantısı vardı. İmparator sarayından çıkıp bu bağlantı ile direk locasına geçip yarışı 

izleyebilmekteydi.  

 

İmparatorun araba yarışlarını seyrettiği Kathisma‘nın yeri Bizanslı Heron tarafından 

kabaca çizilmiş ve değerlendirilmiştir. Heron güney dönüş noktasının mütekabili karşısındaki 

bir merdivenle Kathisma (ya da Kathisma‘ya bitişik olan atletlere ait pavyonlardan biri) 

arasında ölçüm yapmıştır. At ölçümünün açıkça arenanın doğu tarafında yapıldığını ve 

dolayısıyla Kathisma‘nın hipodromun doğu tarafında bulunduğunu göstermektedir. Heron‘un 

bu iki nokta arasında tespit ettiği mesafe 151,47 metredir. Güney dönüş direklerinin 

bulunduğu varsayılan noktadan kuzeye doğru bu uzaklıktaki bir mesafeyi ölçtüğümüz zaman 

bu bizi Yılanlı Sütuna getirmektedir. Fakat Heron‘un ölçtüğü noktayla ilgili gayri dakikliğini 

göz önünde bulundurursak Yılanlı Sütunun Kathisma‘nın güney sınırının mı, kuzey sınırının 

mı, yoksa orta kısmının mı karşısında olduğunu bilmemektedir. Heron‘un tam bir ölçüm 

yapabildiğinden de emin olamayız. Heron‘un bize sunduğu kanıt, Kathisma‘nın Örme 

Sütunun biraz kuzeyinde olduğuna dair Törenler Kitabı‘nın genel anlamda verdiği bilgidir. 

Luperkalia töreni sırasında şehrin yöneticileri çıkış kapılarından ilerlemeye başlar, sağ 

taraftaki koşu yolunu takip eden güney dönüş noktasından dönerek ilerlemeye devam 

etmekteydi. O zaman şehrin valisi Örme Sütuna vardıklarında yöneticileri karşılamak için 

Kathisma‘dan iner ve onlarla beraber Kathisma‘nın önünde belirlenmiş bir yer olan stamaya 

kadar gelmekteydi. Bu durumda Kathisma ve stamaaçıkça Örme Sütunun bir az daha 

kuzeyindedir. Gerçekte Kathisma sadece bir locadan ibaret olmayıp bir odalar kompleksinden 

oluştuğu için hipodromun doğu tarafında büyük bir yer kaplıyor olmalıydı. Törenler 

Kitabı‘nda Kathisma Sarayı olarak anılmaktadır. Res. 42‘de Kathsima‘nın Rekonstrüksiyonu 

resmedilmiştir. 
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 Res. 42. Kathisma’nın Varsayımsal Rekonstrüksiyonu (Foto:  Bardill,  2010b, s. 142, ġek. 8.48) 

 

 İmparator Locası‘nın altında stama denilen imparatorluk muhafızlarının ve 

bandosunun merasim ve yarış esnasında durdukları ileriye doğru taşkın bir bölüm yer alırdı. 

Bu bölümle İmparatorluk Locası arasında bağlantıyı iki merdiven sağlamaktaydı. 

İmparatorluk Locası stamanın 24 mermer sütunu üzerinde yükselmekteydi. Kathisma 

hipodromun geneline hâkim konumdaydı ve gösterişli betimlemesiyle alandaki oturma 

düzeninden farklıdır. Kathisma, imparatorun kabul, bekleme, dinlenme salonlarına ve 

hipodroma bağlantıyı sağlayan bir konuma sahipti. Ayrıca dairesel bir merdiven ve geçişlerle 

Büyük Saray‘a ve kiliseye (St. Etienne) bağlanmaktaydı. Bu 3 yapının birbirine bağlanması 

saray-hipodrom-kilise üçgeni arasında imparatorun halka görünmeden kolayca ve güvenli bir 

şekilde hareket etmesini sağlamaktaydı. 

 

 İmparatoriçeler ve bazı saray kadınları yarışları kilisenin penceresinden izlerlerdi. İlk 

başlarda imparatoriçeler imparatorla birlikte oturur ve yarışları izlerlerdi. Ancak daha sonra 

imparatoriçeler için hipodromun batı tarafında Örme Sütunun karşısına, E. A. Grosvenor‘un 

betimlemesine göre görkemli bir loca yapılmıştır.  

 

 Büyük Saray‘ın içindeki Hagios Stephanos Kilisesi‘nden çıkan ve Kathisma‘nın 

dışında olan bir dönen merdiven Kathisma kompleksinin birinci katına erişilmesini sağlıyordu. 

Bu kat hipodromun doğu tarafına bakan bir balkona (poulpita) bağlanıyordu. İmparator 

buradan, resmi memurları kabul ettiği dar kapı arasına (stenon) bağlanan giyinme odasına 

(koiton) geçebilmekteydi. Kapı arası da büyük bir yemek salonuna (triklinos) bağlanmaktaydı. 

Bu salondaki bronz kapılardan da arenaya bakan imparatorluk locasına çıkılmaktaydı. Eğer 
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büyük yemek salonu doğal ışıkla aydınlanıyorduysa, o zaman belki de Büyük Saray‘a 

bakacak şekilde hipodromun doğu cephesinde bulunmaktaydı.  

  

Yarış günlerinde imparator saraydan doğrudan locaya gitmek yerine, dönen merdiveni 

kullanarak Kathisma kompleksinin, kafesli pencerelerinin arkasından yarış hazırlıklarını 

seyredebileceği parakuptikonkloubion veya parakuptika‘sının (dışarıyı gözetleme yeri) 

bulunduğu ikinci katına gitmekteydi. Merdivenler bu odanın üstünde bulunan ve bir tanesi 

Diocletianus‘a, diğerleri de at üstünde Ioustinianus ile taht üstünde Athena‘ya ait olan bazı 

heykellerin sergilendiği bir terasa kadar çıkıyor olabilirdi. Fakat imparator parakuptikadan 

inmek istediğinde bu merdivenleri değil de kendisine özel bir iç merdiveni kullanarak bir alt 

kattaki giyinme odasına varmaktaydı. 

 

İmparatorluk locasına girişin sadece saraydan değil, aynı zamanda hipodromdan da 

mümkün olduğunu belirtilmişti. Söz konusu durum Ocak 532‘de imparator Joustinianos‘a 

karşı yapılmış olan meşhur Nika ayaklanmasının anlatımında ortaya çıkmıştır. Kathisma 

saltanatı ele geçirmeye çalışan Hypatios tarafından işgal edildiğinde Ioustinianos‘un generali 

Belisarios locaya girmek için önce özel merdiven ve poulpita yoluyla saraydan yaklaşmayı 

denemiş, bu teşebbüs başarılı olmayınca o ve adamları kuzey uçtanhipodroma girip Maviler 

partisinin stoası boyunca ilerleyip Kathisma‘ya giden küçük bir kapıya gelmişlerdir. Bu 

anlatımdan Mavilerin stoasının hipodromun doğu tarafında bulunan Kathisma‘nın 

kuzeyindeki portikolu kısım olduğu anlaşılmaktadır. Muhtemelen locanın kuzey tarafında 

olan kapı açılamayınca Belisarios en üstteki oturma yerlerinin bulunduğu kısımdaki dar 

seğirdim yerinde kapana kısılmış gibi gözüken adamları için endişelenip kalabalığın üzerine 

yürümeye karar vermiştir. 

 

Elimizdeki en iyi Kathisma tasvirleri 390 senesinde dikilmiş olan Mısır Dikilitaş‘ının 

kaidesinin dört yüzünde de görülen kabartmalardır. Dört yüzün üçünde Kathisma cepheden ve 

iki sütunun taşıdığı kemerli bir sayvan şeklinde, dördüncüde (güneydoğu yüz) ise düz damlı 

olarak betimlenmiştir. Kaide yüzlerinden iki tanesinde (kuzeydoğu ve güneybatı yüzler) 

Karea Kapısı olması muhtemel bir geçidin kemerini gösteriyor gibidir.(Res. 43). Kemerin bir 

kapının üst kısmı olduğu 1963 senesinde bulunan ve ünlü yarışçı Porphyrios‘a ait olan yeni 

kaide üzerindeki Kathisma kabartmasında açıkça görülmektedir. Burada, iki kanat aynalıklı 

kapısı olan kemerli bir giriş açıkça gösterilmiştir (Res. 44). Dikilitaş kaidesinin dört yüzünde 

de hermelerle ayrılmış kabartmalı mermer perdelerden oluşan iki korkuluk mevcuttur. Şimdi 
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri‘nde teşhirde olan benzer herme‘ler Sultanahmet Meydanı ve eski 

Sultanahmet Cezaevi civarında bulunmuşlardı. Belki bunlar aslında önceleri 

hipodromdaydılar. Alttaki korkuluk arenanın hemen kenarındaki Duvar I‘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 ise imparatorluk locası 

hipodromun geri kalan kısmının çoğunu çevreleyen portikoyla aynı seviyede bulunmuş 

olmalıdır. Dikilitaş kaidesinin üç yüzünde olduğu gibi Kiev‘deki Aya Sofya Kilisesi‘ndeki 12. 

yüzyıl hipodrom freskleri de İmparatorluk Locasının her iki tarafından birer sütunla 

desteklenen kemerli bir sayvanla örtüldüğünü göstermektedir (Res. 45). Locanın altındaki 

Karea Kapısı gösterilmemiştir. Fakat locanın üstünde ızgara şeklinde kafesleri olan iki 

pencere gözükmektedir ki bunların parakuptikanın pencereleri olmaları ihtimali yüksektir. 

Freskler parakuptikanın üzerindeki damlarda üçgen süslemeler göstermektedir ama burada 

gerçekte bir kubbe olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Planudes Antolojisi, 

parakuptikayla aynı olması gereken imparatorluk prokuptikonunun tavanındaki resimlerle 

ilgili sekiz kısa şiir ihtiva etmektedir. Bu şiirlerin üslubu bunların geç 10. veya 11. yüzyılda 

yazılmış oldukları izlenimini uyandırmaktadır. Fakat atıf yaptıkları resimlerin 500 civarında 

yapılmış olmaları gerekirdi. Çünkü resimler Porphyrios, Faustinos, Ioulianos ve Constantinos 

gibi o dönemin dört meşhur yarışçısını içermektedir. Her biri için ikişer şiir yazılmıştır. Birşiir 

"güzergâhında giden güneşe katılmak" için Porphyrios‘un gökyüzüne çıktığını, bir başkası 

dam olmasa Faustinos‘un da aynı şeyi yapacağını, bir başkası da yine dam olmasa 

Constantinos‘un gökyüzüne birinci olarak çıkarak diğer üçünü yeneceğini söyler. İhtimal ki 

dört yarışçı da yukarıya doğru yarışır bir şekilde resmedilmiştir ve şiirlerde gökyüzüne 

yapılan atıf her bir yarışçının aynı kubbenin tepesine doğru yarışıyor gibi gösterilmiş 

olmalarından esinlenmiştir. Çünkü kubbe bu tür şiirlerde sık sık gökyüzüyle karşılaştırılırdı. 

Bu resimlerin imparatorun yarışlar için hazırlandığı odalardaki varlığı yarışçılarla 

imparatorluk gücünün yakın ilişkisini çok iyi göstermektedir. Özellikle de yarışçıların 

zaferleriyle imparatorun kendi zaferleri arasındaki mecazi durumu. 

 

Kathisma‘nın korkuluk kısmı I. Andronikos Kommenos (1183–1185) zamanında 

çökmüştür. Kaynaklarda da bir at yarışında yıkıldığı ve 6 kişinin öldüğü belirtilmiştir
59

. 

 

                                                 
59

 Bardill, 2010b: 141- 145; Kara, 2010: 75- 80; Saltuk, 2001: 90–92. 

 



 100 

 

Res. 43. Mısır DikilitaĢının Kaidesinin Güneybatı Tarafı (Foto: Nahit Yıldırım, 2013). 

 

 

Res. 44. Sultanahmet’te BulunmuĢ Olan ve Ġstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Hermeler (Foto: 

Bardill,  2010b, s. 144, ġek. 8.50-ġek. 8.51) 
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Res. 45. Kiev’deki Aya Sofya Fresklerinde Görünen Hipodrom(Foto:  Bardill,  2010b, s. 145, ġek. 8.52) 
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BEġĠNCĠ BÖLÜM: 

 

5. CONSTANTĠNOPOLĠS HĠPODROMU’NDAN GÜNÜMÜZE ULAġAN 

KALINTILAR: 

  

5. 1. DĠKĠLĠTAġ (THEODOSĠUS SÜTUNU): 

 

Dikilitaş, Burmalı sütun gibi Mısır‘dan gelme bir anıttır. Orijinal halinde Karnak 

Amon Ra Tapınağı önünde bulunan anıt firavun III. Tuthmosis adına yapılmıştır ve bir de 

benzeri vardır. Her iki dikilitaş da Constantinus zamanında yerlerinden alınarak birisi 

Roma‘ya birisi de Constantinopolis‘e götürülmek üzere İskenderiye Limanı‘na getirtilmiştir. 

Constantinopolis‘e gönderilecek olan Dikilitaş sebepsiz bir şekilde yaklaşık 30 yıl gibi uzun 

bir süre bekletilmiştir. Daha sonra İmparator Julianus‘un (361–363) emri ile 

Constantinopolis‘e ulaştırılmıştır. İmparator Iulianus (İ.S. 361–363) İskenderiyelilere yazdığı 

bir mektupta―gemileriniz Karadeniz‘e çıkarken sizleri o kadar cömertçe karşılayan ve 

beslenmesine yardımcı olduğunuz bu şehrin güzelleşmesine katkınız olması için bu yekpare 

taşı göndermeniz yerinde olur‖ demiştir. Kısacası, İmparator Iulianus size ait bir şeyin bizim 

yurdumuzda bulunması ve buraya gelip karaya çıktığınızda onunla karşılaşmanız hiç de fena 

olmayacaktır diyerek Dikilitaş‘ın Constantinopolis‘e gönderilmesini istemiştir. Dikilitaş‘ın 

İskenderiye‘den ne zaman getirildiği bilinmemekle birlikte, hipodromda şimdiki yeri olan 

spinanın üzerine dikilmesi Marcellinus Comes‘in kroniğine göre 390 yılında İmparator I. 

Theodosius‘un (İ.S. 378–395) buyruğu üzerine kentin valisi Proclos tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden de bazı kaynaklara da Theodosius Sütunu olarak geçiyor 

olmalıdır. Resim 46‘da Dikilitaş resmedilmiştir. 
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Res. 46. DikilitaĢ(Foto:  Bardill,  2010c, s. 155, ġek. 9.6) 

 

Dikilitaş hipodromun ortasında, işaret taşı yerine her bir kenarı birbuçuk ayak 

genişlikte olan tunçtan yapılmış dört küp biçimli parça ve altta bir kaide ile aynı yükseklikteki 

bir stylobat üzerine yükselmektedir. Stylobat yerden iki basamağa sahiptir. Alttaki basamak 

yerden bir ayak yüksekliğinde ve bir ayak genişliğindedir. Üsteki basamak iki ayak 

yükseklikte ve stylobattan dört ayak ve dört parmak genişlikte bir çıkıntı yapmaktadır. 

Basamaklar stylobatın altına konulmamıştır. Bir seki gibi dıştan eklenerek yapılmışlardır. 

 

Dikilitaş, Örme Sütundan 72,5 metre uzaklıkta dikilmiştir. Anıtı desteklemek için iki 

mermer kaide kullanılmıştır. Dikilitaş‘ın tepesine de İ.S. Ekim 869‘da şiddetli bir rüzgâr 

sonucu düşen bronzdan ağır bir çam kozalağı konmuştur. 

 

Dikilitaş, Mısır‘da firavun III. Tuthmosis (İ.Ö. 1504–1450) adına İ.Ö. 1450‘ye doğru 

bir benzeriyle birlikte Karnak‘daki Amon-Ra tapınağı önüne diktirilmişti. Firavunun İ.Ö. 

1457‘de Fırat‘ın doğusunda Mitanni Devleti‘ne karşı Naharin‘de (Mezopotamya) kazandığı 

zaferi anmak üzere işlenmiş ve dikilmişti. Dikilitaş pembe granitten yapılmıştır. 19,59 metre 

yüksekliğindeki anıtın ilk halinin (Mısırlılar tarafından ocaktan çıkarıldığında) daha yüksek 

yaklaşık 34.79 metre arasında olduğu bilinmektedir. Bu yüksekliği Karnak‘taki Amon 

Tapınağı‘nda Pilon VII‘nin önüne III. Tuthmosis tarafından dikilmiş olan bu Dikilitaş ve onun 
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ikizinin ayrıntılı bir şeklide yapılmış oyma bir tasvirinden bilmekteyiz. Tasvirdeki iki yekpare 

Dikilitaş‘tan birinin üzerindeki hiyeroglif yazısı İstanbul‘daki Dikilitaş‘ın güneydoğu 

tarafındakine uymaktadır.Bu da Dikilitaş‘ın bugün ne kadarının eksik olduğunu tam olarak 

hesaplamamızı sağlamaktadır. Dikilitaş‘ın alt kısmından bütünün üçte biri kadarının eksik 

olduğu üzerindeki hiyerogliflerin aşağı taraftan kesilmesinden ötürü anlaşılmaktadır. Anıtın 

alt kısmı muntazam bir biçimde düzeltilmiştir. Kırılma oluştuktan sonra yalnızca Dikilitaş‘ın 

yüksekliği eksilmekle kalmamış, aynı zamanda tabanı da bayağı küçülmüş ve kenarları 2.30 

metrelik bir kareye dönüşmüştür. Bu arada hiyerogliflerden bir tanesi de tam ortasından 

kesilmiştir. İstanbul‘daki Dikilitaş ile benzerinin birer yüzlerinin taşa işlenmiş resimleri 

Karnak‘ta Amon-Ra Tapınağının sütunları üzerinde görülebilmektedir. Böylece eksik alt 

kısmın varlığı da kesin olarak anlaşılmaktadır. Ayrıca uzun bir süre eksik olan kısmın bilinçli 

olarak kesilip kesilmediği tartışılırken 2005 yılında Fransız Kültür Merkezi‘nde, Marie France 

Auzepy, Mısır arkeolojisi uzmanı Luc Gabolde, Karnak‘taDikilitaş‘ın alt kısmına ait olan 

parçayı bulduğunu, alt parçanın bilinçli olarak kesilmediğini sadece yerinden sökülürken 

kırıldığını tespit etmiştir. Bugün Dikilitaş‘ın altında yer alan kaide Theodosius Dönemi‘nde 

eklenmiş olmalıdır. 

  

Dikilitaş‘ın Mısır‘da Ebu-Syene‘deki taş ocaklarından çıkarıldığı bilinmektedir. Bu 

ocak pembe renkte granit sağlamakla tanınmıştır. Sonraları bu bölgenin adı Syene‘ye 

dönüştürüldüğü için, bu taşlara da syenit denilmiştir. Dikilitaş‘ın yerinden ne zaman 

indirildiği bilinmemektedir. Fakat Roma imparatorlarının şehirlerini süslemek ve aynı 

zamanda da boyundurukları altına almaya çalıştıkları barbar kavimlere güçlerini göstermek 

için böyle uzak ve denizaşırı ülkelerden, dev ölçülerde taşları, özellikle obeliskleri getirtmeye 

özen gösterdikleri bilinmektedir.  

 

Dikilitaş‘ın stylobatının iki yüzüne Grekçe ve Latince kitabeler işlenmiştir. Dikilitaş‘ın 

stylobatının kuzeybatı yüzünde Grekçe şu yazıt mevcuttur(Res. 47–48): 

 

―Yerde serilmiş yatan bu dört yüzlü sütunu, 

Sadece İmparator Theodosius kaldırmaya cesaret etti, 

Görev verdi Proklos‘a ve bu kocaman sütun,  

Otuz iki günde büyük çabayla dikildi.‖ 
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Res. 47. DikilitaĢ’ın Stylobatı’nın Kuzeybatı Yüzü (Foto: Nahit Yıldırım, 2013) 

 

  

Res. 48. DikilitaĢ’ın Stylobatı’nın Kuzeybatı Yüzünde yer alan Grekçe Epigram (Foto: Nahit Yıldırım, 

2013) 

 

 

Güneydoğu yüzünde de Latin harfleriyle aşağıdaki yazıt mevcuttur(Res. 49–50): 

Eskiden güçtü dingin efendilere boyun eğmek, 

Emredildi, yıkıcı tiranlara üstün gelmek, 

Her şey Theodosius‘un önünde eğilir ve onun 

Ebedi soyunun; böylece otuz üç günde yenildi 

Sütun ve Vali Proclos tarafından göklere yükseltildi. 

 

İki yazıt farklı gün vermektedir. 

 



 106 

 

 

Res. 49. DikilitaĢ’ın Stylobatının Güneydoğu Yüzü, (Foto: Nahit Yıldırım, 2013) 

 

 

Res. 50. DikilitaĢ’ın Stylobatının Kuzeybatı Yüzünde Yer Alan Grekçe Epigram (Foto: Nahit Yıldırım, 

2013) 

 

  

Dikilitaş‘ın stylobatının diğer iki yüzünde ise Dikilitaş‘ın yerine yerleştirilişiyle ve 

hipodromda yapılan araba yarışlarıyla ilgili tasvirler yer alır (Res. 51). 
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Res. 51. DikilitaĢ’ın Yerine YerleĢtiriliĢi ve Araba YarıĢları Tasvirleri (Foto:Saltuk, 2001, s. 231, Res. 81) 

 

Dikilitaş‘ın kuzeydoğu yüzde iki sıra kabartma vardır. Alt sırada on sekiz insan figürü 

ve her biri dörder kişi tarafından çevrilen iki bocurgat görülmektedir. Çekme halatları 

bocurgatlar etrafında döndürülüp, yerde yatan Dikilitaş çekilmiştir. Dikilitaş aynı sırada, 

günümüzdeki haliyle, dikey olarak gösterilmiştir. Yanında üç kişi göze çarpmaktadır. 

İstanbullular bunlardan birinin usta, birinin çırak olduğunu söylemektedir. Eğer araya giren 

üçüncü kişi olmasa usta, Dikilitaş‘ı kendisi yokken diktiği için çırağını cezalandıracaktır. Üst 

sıradaki iki bocurgat, alttakilerle desteklenerek, yerde yatan Dikilitaş‘ı çekmeye çalışmaktadır. 

Her biri büyük çaba gösteren dörder kişilik gruplar tarafından çevrilen sağlam halatların 

düğüm büküntüleri çok iyi ifade edilmiştir. Bu ağır kütleli Dikilitaş‘ın nasıl dikildiği 

kavranabilmişse, izlenen yolun, kabartmada belirtildiği ve Marcellinus‘un anlattığı şekilde 

olduğu görülecektir. Marcellinus, geriye sadece Dikilitaş‘ın dikilmesinin kaldığını, bunun da 

tehlikesizce yerine getirilmesinin pek umut edilmediğini yazar: "Yüksek direklerin 

oluşturduğu bir iskeleler ormanı görülür. Çok iri ve uzun halatlar, çok katlı çapraz iplikler gibi, 

göğün dahi görülemeyeceği yoğunlukta örülür. Bunlarla bağlanmış olan Dikilitaş boşlukta 

azar azar dikine çekilerek, uzun süre asılı kaldıktan sonra, değirmen taşları gibi binlerce adam 

tarafından döndürülür, kaidesi üstüne oturtulur".  

 

Stylobatın güneybatı cephesindeki sahne iki kısımdan oluşmuştur. Ortada spina 

üzerinde dikilitaşlar ve iki ucunda da metae tasvir edilmiştir. Spinanın alt tarafında dört yarış 

arabası sürücüleriyle birlikte yarışırken görülmektedir. Arabaların önünde kısa pelerinli, sağ 

elinde bir kırbaç, sol elinde çelenk tutan bir figür bulunmaktadır. Üst sırada epistylionları 

taşıyan dörtgen planla düzenlenmiş dört sütun, iki atlı ve birkaç yaya görülmektedir. 
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 Dikilitaş‘ın mermerden kaidesi de stylobat gibi bütünüyle oyulmuştur. Enine iki 

şeride ayrılmış olarak dört yüzünde de kabartmalar yer alır. Kaidenin kuzeydoğu yüzünde 

görülen oluk şeklindeki izler bu kaidenin daha önce çeşme ya da sunak olarak kullanılmış 

olduğu yorumlarına sebep olmuştur. Kaidenin kuzeydoğu cephesinde İmparator I.Theodosius, 

tahtına ortak yaptığı II. Valentinianus, oğulları Arcadius ve Honorius İmparatorluk Locasında 

otururlarken görülmektedir. Yanlarında da saray erkânından birisi vardır ki bu kişinin kim 

olduğu hakkında çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bu cephede dört sıra halinde togalı figürler de 

yer almaktadır. Kaidenin kuzeybatı cephesinde İmparator I. Theodosius tahtında otururken bir 

yanında II. Valentinianus diğer yanında iki oğlu ile birlikte diz çökmüş elçilerin sunduğu 

armağanları kabul ederken görülmektedir (Res. 52). Kaidenin güneybatı cephesinde İmparator 

I. Theodosius bir yanında iki oğlu diğer yanında da II. Valentinianus ile araba yarışlarını 

seyrederken görülmektedir. Altta ve üstte togalı figürler yer almakta ve üsttekilerin kalkanlı 

oldukları görülmektedir. 

 

Res. 52. Kaidenin Batı Kenarı (Foto: Nahit Yıldırım, 2013) 

 

Kaidenin güneydoğu cephesinde İmparator I. Theodosius locasında oğullarıyla birlikte 

ayakta durmakta ve elinde yarışçılardan kazanana ödül olarak vermek üzere bir çelenk 

tutarken görülmektedir. Altta üç sıra bulunmaktadır. En altta müzik yapan grup, bu sıranın 

üstünde de hipodromdaki seyirciler oldukları düşünülen iki sıra halinde baş figürleri 

görülmektedir. Dikilitaş kaidesindeki kabartmalar İ.S. 4. yüzyıl hayatının ayrıntılarını 

göstermesi bakımından değerli kültür tarihi belgeleridir Res.52‘de bahsedilen bu durum 

resmedilmiştir. 
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Kaide kabartmalarında İmparator I. Theodosius‘un yanında görülen kişilerin kimler 

olduğu konusunda uzun yıllar tarihçi, arkeolog ve sanat tarihçileri uğraşmaktadır. Bu konuda 

pek çok yazı yazılmış ve birbirinden farklı görüşler ortaya atılmıştır. Hatta kaidenin önceden 

hazırlandığı ve dolayısıyla burada I. Constantinus ile oğullarının tasvir edildikleri de iddia 

edilmiştir, fakat kabartmaların Dikilitaş dikildikten sonra kaidenin güneydoğu cephesi 

işlendikleri anlaşılmaktadır. Genellikle de burada kuzeydoğu cephede I. Theodosius, II. 

Valentinianus, oğulları Arcadius ve Honorius ve yeğeni Serena‘nın oğlu Eucherius‘un tasvir 

edildikleri ileri sürülmüştür. Araştırmacılar Theodosius‘un yanındaki kişinin karısı Flacilla 

değil, II. Valentinianus olduğunda ısrar etmektedirler. Çünkü Flacilla Dikilitaş‘ın 

dikilmesinden çok önce 384‘te ölmüştür. 1982 yılında kaidenin Türk ve İslam Eserleri 

Müzesi‘ne bakan kuzeybatı cephesindeki kabartmayı yeniden inceleyen J. Ch. Balty, locadaki 

kişileri seyirciye göre soldan sağa Honorius, Arcadius, I. Theodosius ve II. Valentinianus 

olarak yorumlamış, loca dışında soldaki iki kişinin Tatianus ile oğlu Proclos, sağdaki ilk 

kişinin ise Rufinus olduğunu ileri sürmüştür. Dikilitaş mermerden yapılmış dört köşe kaidenin 

köşelerindeki dört adet tunç küpün üzerine oturmaktadır.  

 

Dikilitaş‘ın dört yüzünde de hiyeroglifler vardır. En tepesinde piramit biçiminde 

yontulan uçta dikdörtgen çerçeve içinde firavun III. Tuthmosis ile Mısır tanrısı Amon-Ra 

karşılıklı olarak el ele görülmektedir. 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 

başlar. Dikilitaş‘ın dört yüzündeki hiyeroglifler, bu yazının J. F. Champollion (1790–1832) 

tarafından çözümlenmesinden sonra okunabilmiştir.  

 

İstanbul Dikilitaş‘ını benzerleri arasında değerli yapan bir özellik de burada sonradan 

eklenmiş hiçbir hiyeroglifin bulunmamasıdır. Her bir hiyeroglif şeridinde tanrı Amon-Ra‘nın 

tasvir edildiği yerlerde onun her şeye hayat, ebedilik ve tat veren olduğu, onun tanrıların kralı, 

gökyüzünün sahibi, Heliopolis‘in hükümdarı olduğu bildirilmektedir. Firavunun ise Yukarı ve 

Aşağı Mısır‘ın kralı Ra‘nın oğlu ve onun gibi ebedilikte hayat, devamlılık ve haza sahip 

olduğu söylenmektedir. Dikilitaş‘ın gövdesindeki işaretler ile Ra‘nın oğlu, Yukarı ve Aşağı 

Mısır‘ın hükümdarı ve Gerçekler Tanrıçası Maat‘ın taçlandırdığı Tuthmosis‘in babası için 

çifte ülkenin tahtı (Karnak) 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 değişik biçimlerde anlatılmaktadır. Bu 
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arada devamlı olarak Mısır tanrılarından Amon-Ra ve Horus anılmakta, Tuthmosis‘in de 

yüceliği değişik sözlerle belirtilmektedir. İstanbul‘un resimlerini yapan ressamlar Dikilitaş‘a 

eserlerinde yer veriyorlardı. 16. yüzyılda da İstanbul‘da bir süre kalan Flarnan ressam Pieter 

Coeck van Aalst, bu tarihi eseri hipodromu gösteren gravüründe belirtmiştir. Onophrinus 

Panvinius‘un hipodrom gravüründe de Dikilitaş belirli biçimde gösterilmiştir. 16. yüzyılda da 

Osmanlı Devri minyatürlerinde de Dikilitaş belirtilmiştir. Nasuh es-Sillihi‘nin 

Menazilname‘sindeki İstanbul resminde Dikilitaş, hipodromun kalıntıları içinde yer almıştır. 

Seyyid Lokman‘ın 1575‘de düzenlenen Hünemame‘sinde ve aynı dönemde meydana getirilen 

esnafın geçit alanını gösteren Surname minyatürlerinde de Dikilitaş, üzerindeki 

hiyeroglifleriyle gösterilmiştir
60

. 

 

 

5. 2. BURMALI SÜTUN (YILANLI SÜTUN): 

 

İstanbul‘un Klasik Dönemi‘nden günümüze kadar gelen en eski anıtıdır. Atmeydanı 

anıtlarının ortasında yer alan Yılanlı Sütun, Nea Roma‘nın yeniden inşası sırasında Roma 

İmparatorluğu‘nun çeşitli eyaletlerinden getirilen kıymetli taşlar, anıtlar, heykeller ile birlikte 

gelmiş ve hipodroma dikilmiştir. Delphi‘deki Apollon Tapınağı‘ndan getirtilen anıtta üç piton 

yılan birbirine dolanmış olarak tasvir edilmiştir. Yılanlı Sütun 31 Yunan şehir devletinin 

Perslere karşı verdikleri Platea Savaşı‘nı (İ.Ö. 479) kazanmaları onuruna yapılmıştır. Bu zafer 

için minnetlerini bildirmek isteyen Delphililer Apollon‘un bir piton yılanı ile yaptığı 

mücadeleye gönderme yaparak anıtın formunu yılanlardan oluşturmuş ve gövde üzerinde 

muzaffer 31 koloniyi bronza kazımışlardır. Bu 31 kent devleti Perslerin yenilgiye 

uğratılmasında rol oynayan kolonilerdir. 

  

Bugün Sultanahmet Meydanı‘nda bulunan, hipodromun günümüze ulaşan 

kalıntılarından biri olan, Yılanlı Sütun adıyla da bilinen Burmalı Sütun diğer iki dikilitaşın 

arasında durmaktadır. İstanbul‘un zamanımıza kadar gelen en eski ve en önemli Helen anıtıdır. 

Constantinopolis‘deki kamusal alanları süslemek üzere imparatorluğun her yerinden getirttiği 

antik bronz heykellerden günümüze kalan eserlerden birisidir. Alt ve üst kısmı kırık sütunun 

                                                 
60
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yüksekliği 1970 yılına ait bir yayına göre 535 cm‘dir. Sütunun bugün 29 kıvrımı vardır.Res. 

53‘te Burmalı Sütun‘un günümüzdeki hali resmedilmiştir. 

 

 

Res. 53. Burmalı Sütun-Yılanlı Sütun (Foto: Nahit Yıldırım,2013) 

 

Burmalı Sütun, 6,5 metre çapında, 3 metre derinliğinde, yanları duvarla örülü ve etrafı 

parmaklıklarla çevrili bir çukurun içinde durmaktadır. Alttan ve üstten kırık olup 5,35 metre 

yüksekliğe, 0,54 metrelik alt çapa 0,41 metrelik üst çapa ve 29 boğuma sahiptir. 

 

Hipodromdaki bütün diğer bronz eserlerde olduğu gibi sütunun 1204‘te haçlılar 

tarafından eritilmek veya talan edilmekten kurtulmasının sebebi çeşme olarak yararlı bir işlevi 

olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu tarihten sonra daha ne kadar çeşme olarak hizmet 

verdiği tam olarak bilinmemektedir. 

 

Helenlerin Plataiai Savaşı‘nda (İ.S. 479) memleketlerini istila eden Perslere karşı 

kazandıkları zaferin anısına Delphoi‘deki Apollon Tapınağı‘na sunulmuştur. Burmalı Sütunun 

öldürülen Pers askerlerinin eritilen kalkanlarından yapıldığı kabul edilmektedir. Bu 
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muharebenin kahramanı Sparta kralı Pausanias anıtın kaidesi üzerine kendisini zaferin tek 

kahramanı gibi gösteren bir yazıt yazdırmıştır. Fakat kısa bir süre sonra yazıt Spartalıların 

isteği üzerine silinerek, Perslerin yenilmesinde rol oynayan 31 Helen şehir devletinin adları 

doğrudan doğruya sütun üzerine kazınmıştır. Lakonya alfabesine göre yazılmış olan yazıtlar 

anıtın doğuya, Sultanahmed Camisi‘ne bakan tarafında yukarıdan itibaren 13. kıvrımda 

başlamakta, alt alta gelmek suretiyle 2. kıvrıma kadar devam etmektedir. 3. ve 13. kıvrımlar 

arasındaki 11 kıvrımın üzerinde yazı bulunmaktadır. Bu listede yalnız Plataia Savaşı‘na değil, 

tüm Pers harplerine katılan Helen şehir devletlerinin zikredildiği anlaşılmıştır(Res. 54). 

 

 

Res. 54. Burmalı Sütun Üstündeki Yazılar (Foto:Saltuk, 2001, s.233, Res. 85) 

 

 

Yekpare bir parça halinde ve içi boş olarak dökülmüş olan sütun tunç döküm tekniği 

ile yapılmış olan bu anıtbu özelliği ileoldukça ilgi çekicidir. Sütunun tunç dökme tekniğiyle 

ün kazanan Aigina adasından bir sanatkâr tarafından yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bu 

tunç anıt birbirlerine sarılmış üç yılanın taşıdığı üçayaklı bir kazandan meydana gelmiştir. 

Sütunu oluşturan üç başlı yılan gövdelerinin yaklaşık 30–32. kıvrımından sonra geniş açılı bir 

kıvrım yaparak birbirinden ayrıldığı ve uzun boyunlar üzerinde ağızları açık ve muhtemelen 

dilleri dışarı çıkık olarak üçayaklı altın kazanı taşıdığı ya da ona destek olduğu kabul 

edilmekteydi(Res. 55). Delphoi anıtının şekli hakkında kesin bir sonuca varmak mümkün 
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olamamıştır. Bazı bilginler Herodotos‘un tarifine uygun olarak kazanın üçayağının üç 

yılanbaşının üzerinde durduğunu, Burmalı Sütunun altın kazanın desteğini meydana 

getirdiğini kabullenmişlerdir. 

 

 

Res. 55. Burmalı Sütun ve Altın Kazan Canlandırması (Sol: Saltuk, 2001, s.88, Res. 235– Sağ: Ġstanbul 

Arkeoloji Müzeleri Ġstanbul Katı Panosundan) 

 

 

Bazıları ise anıtın üzerinde durduğu taş kaidenin Delphoi‘daki Fransız kazılarında ortaya 

çıkması üzerine, sütunun kazanı sadece alttan desteklediğini ve doğrudan taş kaide üzerinde 

oturan kazan ayakları tarafından çevrildiğini iddia etmişlerdir (Res. 56). Bu taş kaide Apollon 

Tapınağı‘nın doğusunda, Khios (Sakız) sunağının karşısında ve bu sunağın önünden geçen 

kutsal yolun kenarında yer almaktadır. Kalker taşından bir temelin üzerinde üç kesme taş 

tabakasından ibaret olan, hemen hemen kare olan bir alt kısım ve altı beyaz, üstü siyah 

kalkerden yapılmış iki tabakalı yuvarlak bir kısımdan meydana gelmektedir. Gauer, sütunun 

tüm yüksekliğini 6,71 metre olarak hesaplamaktadır ve anıtın kaidesiyle birlikte 8,92 metre 

yükseklikte olduğu sonucuna varmaktadır. Birbirlerine sarılmış üç yılanın kıvrımından oluşan 

bu tunç sütundaki yılanlar yukarı doğru yönelmez, büyük halatlarda görüldüğü gibi bükülür, 

en sonda üç yılanbaşıyla son bulmaktadır. Yılanların başları birbirlerinden ayrılarak üç ayrı 

yöne bakmaktadır. 
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Res. 56. Fransız Kazılarında Ortaya Çıkan TaĢ Kaide (Foto:Saltuk, 2001, s. 235, Res. 88). 

 

 

Burmalı Sütun İmparator I. Constantinus tarafından getirtilmiştir. İlk zamanlar 

hipodrom civarında bir yerde durmuş, ancak Geç Bizans Devrinde bugünkü yerine oturtulmuş 

olduğu bilinmektedir. Bu anıtın bir bölümünü oluşturan kazan Constantinopolis‘e 

ulaşmamıştır. Anıt Delphi‘deki Apollon Tapınağı‘na konulduktan sonra (İ.Ö. 478–477) kısa 

bir süre sonra tahribata uğramaya başlamıştır. İlk hasar yılanbaşlarının birinin alt çenesinin 

kırılmasıdır. Kıranın kim olduğu konusunda farklı isimler üzerinde durulmuştur. Türk ve 

Bizans kaynaklarının bazılarında Fatih Sultan Mehmed adı da geçmektedir. Topkapı Sarayı 

kütüphanesinde bulunan Hümername‘de bu olay söz ve resimler ile tanımlanmıştır. Metinde 

Fatih Sultan Mehmet‘in Ameydanı‘na geldikten sonra kargısını fırlatıp yılanın alt çenesini 

kırdığını belirtilmektedir.Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman ya da veziri İbrahim Paşa, II. Selim, 

IV. Murat gibi isimlerde bu konuyla ilişkilendirilmiştir. Kazanın altın kısımları üçüncü kutsal 

savaşta (İ.S. 353) Philomelas‘un idaresinde Delphoi‘u zapt ve yağma eden Phokisliler 

tarafından çalınıp götürülmüştür. Yılan şeklindeki destek ise olduğu gibi bırakılmıştır. 

 

Yılanların başları 16. yüzyılı izleyen zaman süreci içerisinde kaybolmuştur. 

Yılanbaşları son olarak Avrupalı gezgin De la Motraye‘nin resimlerinde görülmektedir.  De 

La Motraye bir süre sonra İstanbul‘a geldikten sonra yılanbaşlarının yerinde olmadığını 
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belirtmiştir. Bu tahribatın 5 Mayıs 1700‘de kalabalık bir ekiple İstanbul‘a gelen ve hipodroma 

yakın bir yerde misafir edilen Polonya elçisi Viniava Lescynski‘nin adamları tarafından 

yapıldığı ileri sürülmektedir.  

 

Yılanbaşlarının tam olarak ne zaman koptuğu saptanamamıştır. P. Gilles İstanbul‘a ilk 

geldiğinde Yılanlı Sütunun üç yılanbaşından oluşan tepesinin hala yerinde olduğu 

bilinmektedir. Seyahatnamelerden yılanbaşlarının kırıldığı tarihi kesin olarak tespite imkân 

yoktur. Osmanlı tarihçisi Silahtar Fındıklı Mehmet Ağa Nusretname adlı eserinde 21 Ekim 

1700‘de 17.20–17.30 arasında yılanbaşlarının yerinden büyük bir gürültü ile aniden kırıldığını 

söylemiştir.Cornelio Magni 1672 yılında İstanbul‘dan İtalya‘daki dostlarına mektuplarından 

birinde Yılanlı Sütundaki bronz yılanların başlarına henüz dokunulmadığını yazmıştır. 17. 

yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başlarında De la Motraye Yılanlı Sütundaki üç yılanı başlarıyla 

resmetmiştir (Res. 59). Milady Montaque 1717–1718 yıllarında yılanları açıkağızlarıyla 

görmüştür. Otter ise 1734–1736 yılları arasında İstanbul‘da kalmış, eserinde hipodromdaki üç 

bronz yılanın kafaları koparılmıştı şeklinde bir ifade kullanmıştır. 

 

Arif Müfit Mansel, sütunun havanın en fazla etkilendiği üst kısımlarında ve sütunun 

en zayıf noktaları olan yılan boyunları ve boyunların gövdeyle birleştiği noktalarda bronz 

pasının yoğunlaştığı ve anıtın içine nüfuz ederek derin çatlaklar oluşturduğu, ekim ayı 

sonlarına doğru İstanbul‘da yağması muhtemel olan sürekli yağmurlar ve ısı değişiklikleri ile 

bu çatlakların büyümüş olabileceği ve ağır olan büyük başlardan birinin kırılması ile bozulan 

dengenin diğer başları da etkileyerek tüm başların birden kopmuş olabileceğini belirtmiştir. 

 

 Kaybolan yılanbaşlarından birisinin üst çene ve başın üst yarısına ait parçası, Burmalı 

Ayasofya‘yı onaran mimar Fossati tarafından 1848 yılında bulunmuş ve İstanbul Arkeoloji 

Müzesine teslim edilmiştir. Sütunun yılanbaşlarına ait tek örneği olan buluntu İstanbul 

Arkeoloji Müzesi Çağlar Boyu İstanbul Sergi Salonunda gösterimdedir. Yılanın üst çenesi ile 

başının üst yarısını oluşturan kısma aittir. Çene üzerinde üçgen iri dişlerbelirgin durumdadır. 

Gözler derin oyulmuş çizgilerle belirtilmiş yuvarlak çukurlar halindedir(Res. 57- 58). 
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Res. 57. Ġstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen Burmalı Sütundaki Bir YılanbaĢı (Foto: Nahit 

Yıldırım, 2013) 

 

 

Res. 58. Ġstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenen Burmalı Sütundaki YılanbaĢı (Foto: Nahit 

Yıldırım, 2013) 

  

Evliya Çelebi bu yılanların İstanbul‘u yılan, çıyan ve akreplerden koruduğunu 

yazmıştır. Bir söylentiye göre de bir yeniçeri bu yılanların başlarını koparmış ve o zamandan 

beri İstanbul‘da bu tür hayvanlar çoğalmıştır. Yılanlı Sütun çeşitli Türk kaynaklarında 

koruyucu nitelikte bir tılsım olarak gösteriliyordu ve bu inanç Bizanslılar zamanına kadar 

dayanıyordu. 19. yüzyıl ortalarında sütunun çevresindeki kazı esnasında sütunun içinin 

aşağıdan yukarıya kadar şifa ümidi ile atılmış niyet taşlarıyla dolu olduğu kaydedilmiştir. 
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Res. 59. Burmalı Sütundaki Yılanlar De La Motraye 1973 (Foto: Saltuk, 2001, s. 236, Res. 91) 

 

  

Yılanlı Sütunun çevresinde 1855-1856‘da İngiliz arkeolog C. T. Newton çalışmış ve 

sütun kaidesiyle birlikte meydana çıkarılmıştır. Ayrıca kaidenin altında bazı suyollarına 

rastlanılmıştır. Bunların tarihi, hipodromun eski seviyesi ve spinası ile ilgileri üzerinde 

durulmamıştır. Anıtın üzerindeki yazıtlar da Dethier, Mordtmann ve Frick gibi bilginler 

tarafından okunmuş ve değerlendirilmiştir. Metinde, Kserkes komutasındaki Persleri İ.Ö. 

479‘daki Plataia Savaşı‘nda yenen 31 Yunan şehrinin ismini verdiğine göre Yunanlı tarihçi 

Pausanias‘ın İ.S. 2. yüzyılda Delphi‘deki Apollon Tapınağı‘nda gördüğü anıt olarak teşhis 

edilebilirdi. Üç yılanın başı altın bir üçayağın ayaklarını taşıyordu ama henüz Pausanias‘ın 

zamanında üçayak kayıptı. İkinci arkeolojik araştırma 1927 yılında İngiliz arkeologlarından St. 

Casson tarafından İngiliz Akademisi adına hipodrom ve çevresinde büyük çapta yürütülen 

kazılar esnasında yapılmıştır. Bu araştırmada hipodromun eksenine paralel giden eksenden 2 
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metre uzaklıkta uzun bir suyolu bulunmuş. Bu yoldan ayrılan bir kolun iki defa dik açılı 

dirsek yapmak suretiyle sütunun bulunduğu çukurluğa ulaşarak sütunun tam altından geçtiği 

tespit edilmiştir. İkinci bir kol ise birinciye nazaran biraz meyilli olarak güneybatıya doğru 

uzanmaktadır.Suyollarından hiçbirisinin buradan sonraki seyri izlenmemiştir. Burmalı 

Sütunun bulunduğu çukurun tabanının taş bir podyum olduğuna dair bir kanı bulunamamış, 

koşu yolunu ikiye ayıran spinaya dair hiçbir ize de rastlanmamıştır. Buna karşın iki suyolu 

bulunmuştur. Burmalı Sütunun durduğu taban tam olarak hipodrom ekseni ile aynı hizada 

değildir. Burmalı Sütun ters çevrilmiş sütun başlığı şeklinde bir mermer kaide üzerinde 

durmaktadır. Ortasında ve sütunun tam altında bir deliğe sahip olan kaidenin yukarıda 

tanımlanan suyolu üzerinde yer alması sütuna su geldiğini açıklamaktadır. Örme Sütunun 

içindeki kurşun borulara benzer borular suyu bu sütuna da taşıyordu. Kaidenin tek desteği 

suyolunun duvarlarıdır. Bu suyolunun iki duvarı onu yukarı doğru kavrar. Sütunun kaidesini 

destekleyen suyolunun hipodromun zeminini teşkil ettiği anlaşılan killi bir toprak tabakasının 

üst sathında bulunması, yan cidarların ve künklerin işleniş şekli, onun oldukça geç bir devirde 

yapılmış olduğuna işaret etmekte, suyolunun yakınlarında daha eski bir döneme ait duvar 

kalıntılarının bulunmaması ise Yılanlı Sütunun Bizans İmparatorluğu‘nun son zamanlarında 

buraya getirilerek dikilmiş olduğunu açıklamaktadır. Bu sütunun hipodromda olduğundan 

bahseden ilk belge Rus hacı Smolenskli Ignatius‘a aittir (1389–1405). Arap Harun İbn Yahya 

ise 9. yüzyılda İstanbul ziyaretini anlatırken yine bu sütundan söz eder ancak hipodromda 

olduğunu söylemez. Sütunun başka bir yerde Ayasofya‘nın avlusunda Justinian Sütununun 

yakınında olduğundan söz eder. İkinci suyolu Türk devrine aittir, daha geniştir ve oraya daha 

sonra yerleştirilmiştir. Bu suyolu güneydoğuya uzanır, eksene doğru meyillidir ve yine o da 

ana suyolundan gelmektedir. Aşağıda Res. 60‘ta suyolu ve su kesiti resmedilmiştir
61

. 
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Res. 60. 1927 Yılında Tespit Edilen Burmalı Sütun ile ĠliĢkili Suyolu ve Su Kesiti (Foto: Saltuk, 2001, s. 

238, Res. 92) 

 

 

5. 3. ÖRME SÜTUN (MIKNATISLI SÜTUN, CONSTANTĠN ANITI): 

 

Hipodromun ortasında dörtgen taşlardan yapılmış bir Colossus (Örme Sütun) yer 

almaktadır. Bizans Dönemi içinde değişik ölçülerde yontulmuş taşlardan örülerek 

yapılmıştır(Res. 61).Örme Sütunun ne zaman yapıldığı belli değildir. Bizans Dönemi‘nde 

değişik ölçülerde yontulmuş taşlardan örülerek yapılmıştır. Atmeydanı‘nın güneyinde, en 

sonda yer alan bu sütunun diğer bir adı da İmparator Constantinos VII. Porfirogennetos 

sütunudur. Bu ad, anıtın kaidesindeki yazıda anıtın imparator ve oğlu Romanos I. Lekapenos 

tarafından yenilendiğinden bahsedilmesinden ötürü verilmiştir. Ayrıca Güneydeki Kolossos 

nasıl Rodos‘un harikası idiyse, dev bronz sütun da buranın harikası olur‖ sözleriyle biten bir 

kitabe ile anıtlaştırmıştır.  
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Res. 61. Örme Sütun (Foto: Nahit Yıldırım, 2013) 

 

Semavi Eyice‘nin aktardığına göre, kaidenin bir yüzündeki 6 mısralık Grekçe kitabede 

şunlar yazmaktadır: ―Bu dört köşeli heybetli ve harika anıt, zamanla harap olmuşken, şimdi 

İmparator Kostantinos ile devletin şanı olan oğlu Romanos tarafından önceki görüntüsüne 

nispetle daha iyi duruma getirildi. Rodos kolosu harikulade idi, bu bronz anıt ise hayranlık 

yaratmaktadır.‖ Anıtın ilk yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Anıtı yenileyen 

imparatorun hangi Constantinos olduğu ise porfirogenetos lakabından anlaşılmaktadır. Bizans 

Sarayında uzun bir süre gelenek olduğu üzere imparatorlar, duvarları Mısırdan getirtilme 

porfir taşla kaplı bir odada dünyaya gelirlerdi. Ancak bu şekilde dünyaya gelen 

imparatorlardan sadece VII. Constantinos‘un (913–959) lakabı porfir içinde doğan manasında 

porfirogenetos olarak söylenmiştir. Bütün bilgiler yan yana geldiğinde anıtın yaklaşık olarak 

913–959 yılları arasında, yani 10. yüzyılda yenilendiği anlaşılır. Anıtın üzerini kaplayan 

bronz levhaların ne zaman yerinden söküldüğü bilgisi ise kesin olmamakla beraber, IV. Haçlı 

Seferi civarına tarihlenmektedir. Aktarılanlara göre kenti istila eden Latinler pek çok bronz 

eseri silah yapmak üzere eritmişlerdir. Hal böyle olunca Örme Sütunun bronz levhalarının da 

akıbetinin benzer olduğu düşünülmektedir. Örme Sütunun mermer levhalarla kaplı olduğu 

gibi kaidesi de aynı şekilde etrafındaki deliklerinden de anlaşılacağı üzere mermer levhalarla 

kaplıydı.  
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Res. 62. 1574 Freshfield Albümünde Sergilenen Hipodromdaki 3 Temel Anıt: Örme Sütun, Burmalı Sütun 

ve DikilitaĢ (Foto: Bardill, 2010c, s. 150, ġek. 9.1) 

 

Atmeydanı‘nın güney ucuna doğru, tepesi antik arenanın taban seviyesinden 32.51 

metre yüksekliğe ulaşan ve kireçtaşı bloklardan örülmüş olan bir dikilitaştır. Örme Sütun, 

Dikilitaş‘tan daha yüksektir. Bu durum, Res. 62‘de Freshfield albümünde sergilenen 

hipodromdaki 3 temel anıt resminde açıkça farkedilmektedir. Dikilitaş‘ın kaidesindeki 

Yunanca kitabe gayet yararlı bir şekilde bize Örme Sütunun bronzdan bir harika olduğunu 

yazmaktadır ve taşların üzerinde de bir zamanlar parlak bronz levhaları tutturmak için 

kullanılmış pekçok deliğin işlevine bir anlam getirmektedir. Levhalar çoktan soyulmuştur. 

1895-1896‘da Dikilitaş‘ın durumu o kadar kötülemişti ki gövdenin tamamına yakını üzerinde 

kapsamlı bir restorasyon çalışması yapılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Ancak burada 

eserin yapılış tarihi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kitabe anıtın sadece 10. yüzyılın 

ortasından önce yapılmış olduğuna işaret etmekteydi.  

 

Örme Sütunun temelindeki üç basamaktan sonra kare biçiminde mermer kaide 

gelmektedir. Örme Sütunun kaidesinde şu dizeler yazmaktadır: ―Dört yüzlü bu hayret 

uyandıran yüksek anıt, zamanla aşınmış; onu yeniledi, en iyi hale getirdi. Konstantninos, 

şimdi İmparator, onun oğlu Romanos, İmparatorluğun gururu; Rodos‘un kolossos‘u şaşırtırdı, 

bu sütun, tunçla kaplı, hayranlık uyandırıyor‖. Res. 63‘te bahsedilen kaideyi görebilirsiniz. 
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Res. 63. Mermer Kaide (Foto: Nahit Yıldırım, 2013) 

  

 Atmeydanı‘nda toprak seviyesinin zamanla yükselmesiyle anıtın kaidesi gömülü 

kalmıştır. Kırım Savaşı sırasında 1856‘da Charles T. Newton‘a verilen izinle kaide çevresi 

açılarak etrafı bir parmaklık ile çevrilmiştir. Newton 1895–1896 yıllarında da yenileme 

çalışması yapmıştır. Gövde pek muntazam yontulmuş olmayan taşlardan örülmüştür. 

Ortalardaki bölümde, alt ve üst kısımlara nispetle daha muntazam olan dolgu 19. yüzyılın son 

yıllarında yapılan onarıma işaret etmektedir. 19. yüzyılda çekilen fotoğraflarda anıtın orta 

kısmında taşların düşmesiyle bir boşalma olduğu görülmektedir. Aynı yüzyılın sonlarında 

(1895–1896) buradaki boşluk doldurularak anıtın yıkılması önlenmiştir. 1927 yılında da 

İngiliz Akademisi adına yapılan kazılarda sütun kaidesinin ilk basamaklarının altındaki 

çukurluğun tabanını şekillendiren taş parçaları çıkarılmış ve sütunun podyumu üzerinde 

çalışılmıştır. Sınır duvarının dışında hipodrom ekseni boyunca yapılan ikinci bir kazı 

podyumun serbest veya spina tipi herhangi bir yapıya bağlı olup olmadığı hakkında bulgular 

ortaya koymuştur. Tabanın temizlenmesi beklenmedik iki özelliği ortaya çıkarmıştır. İlki 0,5 

metre derinlikte 0,3 metre eninde bir su kanalıdır. Res. 64‘te bu durumu görebilirsiniz. 

 

Sütun ekseni hizasından çukura giren kaidenin kenarının etrafından dönüp anıtın diğer 

tarafından ekseni boyunca ortaya çık. Fakat podyumun eşiğinde kaybolmuştur ve buna ait 

ipuçlarını yakalamak mümkün olmamıştır. İkinci olarak sütunun kuzeydoğu kısmında insan 

boyunda bir delik vardır. Sütunun altında yatay olarak ve üç basamaklı kaidenin ortasına 

uzanır şekildedir. Res. 65‘te bu durum resmedilmiştir. 
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Res. 64. Sütunun Altında Yatay Üç Basamak (Foto: Saltuk, 2001, s. 239, Res. 94) 

 

 

 

Res. 65. Podyumun Üst Yüzeyine Giden Bir Kanal (Foto: Saltuk, 2001, s. 239, Res. 95) 

 

Sütunun dikey ekseninde tam olarak bu çukura karşılık gelen 0,15 metre çapında 

küçük bir oyuk yukarı doğru dik olarak uzanır. Geçidin tabanında ve sütunun içinde Bizans 

yapılarında sıkça kullanılan kurşun boru kısımlar vardır. Monolit kaidenin üzerinde yapılan 

ince1emelerde görülmüştür ki, dört oyuk her biri bir kenarından kaideyi dik açılarla delip 

geçmektedir.Bu oyuklar kaide bloğunu çift taraflı olarak de1er ve ortadaki dikey oyuk ile 

geçiş noktasında bağlantı kurar. Kurşun borulara ait kanıtlar da buradadır. Bütün bunlar 

monolit kaidenin dört musluklu bir çeşme işlevine sahip olduğunu açıklamaktadır. 
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Kuzeybatıda podyumun dışındaki kazıda podyum seviyesinde dağınık halde mozaik 

parçalarına rastlanmıştır. Bu mozaiklerin suyun aktığı yere ait olması mümkündür, ancak 

kesin değildir. 

 

P. Gilles Osmanlı Dönemi‘nde 16. yüzyılda Örme Sütunun geniş tasvirini yapmıştır. 

17. yüzyılda Evliya Çelebi, Örme Sütunun da şehrin tılsımlarından biri olduğunu bildirmiştir. 

Gravürlerde ve minyatürlerde anıt belirtmiştir. 1255 yılında yapılmış bir İstanbul planında 

Mıknatıslı Sütun olarak geçmektedir
62

.  

 

 

5. 4. KUGELSPĠEL:  

 

Bir çeşit top oyunu için kullanılan mermer objeye bir Alman araştırmacı kugelspiel 

adını vermiştir. Orijinal yeri hipodrom olan ve daha önce Pera evinin bahçesinde bulunan bu 

mermer blok bugün Berlin‘de bulunmaktadır. Ölçüleri 0,77 metre x 0,57 metre ya da 0,55 

metredir. Derindeki rölyeflerde çeşitli circus oyunları ve araba yarışları tasvir edilmiştir. 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 kumaş (flama, bayrak veya perde) taşımaktadırlar. Bunun 

altındaki rölyefte kura makinesinin iki tarafında birer figür görülmektedir. En alttaki panoda 

ise quadriga yarışı tasvir edilmiştir. Yarışa başlayan sürücü bir eliyle dizginleri, diğer eliyle de 

kamçısını tutmaktadır. Yan taraflarda spinanın iki ucunu belirleyen metae taşları görülmekte 

ve ayrıca spinanın üzerinde bir heykel bulunmaktadır. Sağ cephedeki rölyefte en üstte yine 

dans eden partizanlar görülmekte, sol üst cepheden farklı olarak bir başka figür daha 

bulunmaktadır. Ortadaki panoda at üzerindeki muzaffer sürücü bir elinde çelenk, diğer elinde 

ise ne olduğu tam anlaşılamayan bir nesne tutmaktadır. Ayrıca kemerli bir pencere içinde bir 

figür görülmektedir. Dokuzuncu sayfada Dikilitaş üzerinde yer alan iki rölyef başlığını içeren 

iki not bulunmaktadır. 19. notta imparator, zırhları içinde locasından yarışı izlemektedir. Arkı 

destekleyen sütunlardan birisinin başlıklarına doğru dalgalanan bayrakta kutsa Chi-Rho 

monogramı görülmektedir. Aşağısında görülen oluk ise (önceleri bir putperest sunağı olan) 

taşın yan tarafına kurbanın kanının akması için açılmıştır. (Kuzeydoğu yüzde yer almaktadır). 

20. notta Aulos çalan iki kişi; biri tekli, diğeri çiftli aulos çalmaktadır. (Güneydoğu yüzde yer 
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  Bardill, 2010c: 149- 154; Kara, 2010: 96- 99; Saltuk, 2001: 110- 113; Sinanlar, 2009: 16–17; Gyllius, 1997: 

76: Auzepy, 2011: 56. 
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almaktadır). Onuncu ve on birinci sayfalar hipodromdaki Yılanlı Sütunun kaidesinden alınmış 

baskıların izlerini taşımaktadır. Zafere katkıda bulunan Helen kentlerinin isimleri yılanların 

kıvrımlarına kazınmıştır. Onuncu ve on birinci sayfalardaki 21. not galip gelen dört Helen 

kentinin ismini gösterirken, 22. not İstanbul Arkeoloji Müzesi‘nde bulunan yılanbaşını 

resmeder
63

. 

 

 

5. 5. CONSTANTĠNOPOLĠS HĠPPODROMU’NUN HEYKELTRAġLIK 

ESERLERĠ: 

 

Constantinopolis‘in meydanları ve sütunlu caddeleri imparatorun ikamet ettiği şehre 

uygun bir şekilde süslensin diye Constantinus‘un imparatorluğun diğer şehirlerindeki antik 

heykel ve anıtları buraya getirtmiştir. Toplanmış olan bu heykeltıraşlık eserleri bugün ancak 

metinlerden ve çok az sayıdaki arkeolojik izlerden kurgulanabilmektedir ama eldeki kanıtlar 

sütunlu caddelerde, hamamlarda, meydanlarda, saraylarda ve hipodromda sergilenen 

heykeller arasında tarihi şahsiyetlerle mitolojik tanrılar, kahramanlar ve yaratıklardan oluşan 

geniş bir yelpazenin olduğuna dair yeteri kadar şümulüdür. Bütün bunlar yeni şehri geçmiş 

tarihe, efsane ve geleneklere bağlıyor ve ona bir şecere vermekteydi. Bir zamanlar euriposta 

durmuş olan heykellerin sayılarıyla ilgili olarak en sağlam görsel malzemeyi 1574‘te yapılmış 

olan ve Freshfield albümünün bir kısmını teşkil eden Arcadius sütunu çizimleri vermektedir. 

Günümüzde kaidesidışında çok az bir kısmı kalmış olan bu sütun Cerrahpaşa‘da 

bulunmaktadır. Bir zamanlar helezoni olarak üzerini süslemiş olan kabartmalar, muhtemelen 

400 yılında Gainas‘a karşı yapılmış olan seferi tasvir edilmekteydi(Res. 66).  
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Res. 66. Helezoni Olarak Üzerini SüslemiĢ Olan Kabartmalar (Foto: Bardill, 2010c, s. 168, ġek. 

9.18) 

 

Frizde, sütun gövdesinin alt kısmında bir de hipodrom sahnesi betimlenmiştir. Frizin ilgili 

kısımlarının çiziminde açıkça çok sayıda heykel görülmektedir. Kaide üzerinde heykeller, 

(sütun üzerinde heykeller, bir atlı heykeli) bir aedicula içinde bir heykel fakat bunların kimleri 

temsil ettikleri veya euriposda tam nerede durdukları net değildir. Bu heykellerden birkaçı 

özellikle öne çıkmaktadır. Bizans metinlerinde bahsi geçen bazı heykellerle de aynı olmalıdır. 

Elinde bir sapa tutan Skylla‘ya benzer bir yaratık, üzerinde mahut olan bir fil, bir kanatlı Nike 

ve sürücüsü olan bir katır. İki çizime bölünmüş olan başka bir hayli özellikli heykel 

Herakles‘i Hydra veya Hesperidlerin elmalarını bekleyen ejderle mücadele ederken gösteriyor 

gibi betimlenmiştir. 

 

Robert De Clari 1203‘te Constantinopolis‘i ziyaret ettiği zaman hipodrom euriposunun 

hepsi bakırdan olan erkek ve kadın,at ve öküz, ayı ve aslan ile pek çok başka türde hayvan 

heykelleriyle bezenmiş olduğunu gördüğünü söylemiştir. Fakat bir sonraki sene 

Constantinopolis haçlıların eline geçtiğinde bu heykellerin çoğu para basılmak üzere talan 

edilip eritilmiştir. Niketas Khoniates bunların kaybından dolayı çok üzülmüştür ve bir 

zamanlar mevcut olan bu sanat eserlerinin nasıl şeyler olduklarını anlatmıştır. 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 güneş saati 
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gibi işaretlenmiş bir kartal heykeli olduğu gibi, Athena, Zeus ve Dioskurlar (Castor ve Pollux) 

gibi pagan tanrıların, meşhur devlet adamlarının, kralların (İskender gibi) ve imparatorların 

(Augustus, Dioeletianus ve Ioustinianos gibi) heykelleri idi. Bugün hipodromdan geriye 

kalmış ender bronz eserler 1204‘te Venedik‘te San Marko Bazilika‘sının balkonunu süslemek 

için götürülen dört at ve 19. yüzyılda hipodrom yakınlarında bir ev inşaatı sırasında bulunmuş 

olan gerçek boyutlardaki bir kazdır (Res. 67- 68). 

 

 

Res. 67. Hipodrom Kazılarında BulunmuĢ Kaz (British Museum’da TeĢhirdedir; alıntı 

yeri:  Bardill, 2010c, s. 169, ġek. 9.20) 

 

 

Res. 68. San Marco Bazilika’sının Balkonundaki Dört At (Foto:  Bardill, 2010c, s. 169, 

ġek. 9.19) 
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Heykeller soyulduktan sonra, 1400 yılında Manuel Khyr-Soloras tarafından 

hicviyeleriyle geriye kalan kaideler olarak, 1403‘te Ruy Gonzales de Clavijo tarafından 

geçmişin asilzadelerinin ve güçlü insanlarının büyük fiil ve hareketlerini kaydeden heykeller 

olarak ve 1422‘de pek çok tarihlerle yapılmış ve birbiri ardına duran mermer sütunlar diyen 

Buondelmonti‘nin söylemlerinde belirtildiği gibi geriye sadece kaideleri kalmıştı. O zaman, 

önemli sayıda sütun ve kaidenin hala mevcut olduğu açıktır ve bunların birçoğu kabartma 

olarak yapılmış tarihlerle, yani Theodosius Dikilitaş‘ının kaidesinde veya şimdi Arkeoloji 

Müzeleri‘nde bulunan yarışçı Porphyrios‘un heykel kaidesinin üzerinde olduğu gibi bamlar 

tel halinde yapılmış kabartmalarla bezenmişlerdi (Res. 69). 

 

 

Res. 69. Porphyrios’un Kaidesi (Foto: Ġnci Türkoğlu, 2008) 

 

 

Panvinio‘nun Hipodrom Manzarası euriposta çok sayıda kaidenin hala durduğunu 

göstermiştir. Dikkati çeken bir şekilde bir sütunun üzerinde de tek bir kadın heykeli (Nike 

olabilir) bulunmaktadır. Fakat ayrıntılar pek de dakik olmayabilir. Çünkü manzara günümüze 

kadar kalmış olan iki belirgin anıtı atlamıştır. Örme Sütun ve Yılanlı Sütun. 1544‘e 

gelindiğinde, Pierre Gilles‘in güvenilebilir diyebileceğimiz anlatımında açıkça görüldüğü gibi, 
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heykelsiz sadece yedi sütun kalmıştı. Matrakçı Nasuh‘un, bariz bir şekilde basitleştirilmiş 

olan o döneme ait manzarası euriposun üzerinde, iki Dikilitaş ve Yılanlı Sütuna ek olarak, 

ayakta duran yalnızca iki sütun göstermektedir. Dolayısıyla, Constantinopolis‘in 1453 

senesinde Osmanlılar tarafından fethinden sonra hipodrom yapısının yok olmaya başlaması 

gibi euriposun pek çok sütun ve heykel kaidesinin de kaybolduğu açıktır. Geriye yalnızca üç 

talihli eser kalmıştır. 

 

Alan Cameron‘un Porphrius the Charioterr, Sarah Guberti Bassett‘in The Antiquities 

in Hipodrome of Constantinople ve Jonathan Bardill‘in Constantinopolis Hipodromu‘nun 

Anıtları ve Süslemeleri adli eserlerinden yola çıkarak 4. yüzyıl boyunca Constantinus ve 

halefi Justinian tarafından doğu ve batıdaki ortaçağ şehirlerinden içerisinde pagan tanrıları, 

üçayaklar, obeliskler, efsanevi kahramanlar, yüceltici sütunlar, tarihi figürlerin olduğu 

yüzlerce antik heykelleri mese gibi halkın sıklıkla kullandığı caddeleri, kamu binalarını, 

Zeuxippos Hamamı‘nı, özel ve yarı özel alanları, Constantinopolis Hipodromu‘nun spinasını 

süslemek üzere imparatorluğun her köşesinden getirtildiğini belirtmiştim. Res. 70-Res. 71‘de 

A. Tayfur Öner‘in Constantinopolis Hipodromu‘nun 3 boyutlu rekonstrüksiyonunda, spinanın 

heykeller ve anıtlar ile süslenmiş bir görüntüsünü görebilirsiniz.  

 

 

Res. 70. Spina Üzerindeki HeykeltıraĢlık Eserlerinden Bazıları (Foto: Hipodrom/Atmeydanı 

Kitabı’ndan alıntı, s.  268, ġek. 14.10) 
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Res. 71. Spina Üzerindeki HeykeltıraĢlık Eserlerinden Bir Kare (Foto: Pitarakis, 2010, s. 15, ġek. 

7) 

 

Hipodromdaki heykeltıraşlık eserleri; 

 

—Araba Yarışçısı Heykelleri, 

—Hayvanlar ve Mitolojik Yaratıklar, 

—Tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar, mitolojik figürler, 

—Krallar, imparatorlar, generaller ve önemli kişiler, 

—Diğerleri olmak üzere sıralanabilir. 

 

Gruplarına göre hipodromdakiheykeltıraşlıkeserleri Jonathan Bardill‘in 

Constantinopolis Hipodromu’nun Anıtları ve Süslemeleribaşlıklı makalesine göre aşağıdaki 

gibi listelenebilir
64

: 

  

Araba YarıĢçısı Heykelleri: 

1. Faustinos şerefine (Yeşiller tarafından, 500 civarı), 

2. Ioulianos şerefine (emekli olması üzerine imparator, senato ve halk tarafından, 500 

civarı), 

3. Porphyrios‘un birinci heykeli (Maviler tarafından, 500 civarı, bronz), 

4. Porphyrios‘un ikinci heykeli – İstanbul Arkeoloji Müzeleri‘ndeki ―yeni kaide‖ 

üzerinde (Yeşiller tarafından, 500 civarı, bronz), 
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5.  Porphyrios‘un üçüncü heykeli – İstanbul Arkeoloji Müzeleri‘ndeki ―yeni kaide‖ 

üzerinde (Maviler tarafından, 500 civarı, bronz), 

6. Porphyrios‘un dördüncü heykeli (Maviler tarafından, 500 civarı, bronz ve altın) 

7. Porphyrios‘un beşinci heykeli (Yeşiller tarafından, 515 civarı, bronz), 

8. Constantinopolis şerefine dikilen heykel (Yeşiller tarafından, 520 civarı), 

9. Porphyrios‘un altıncı heykeli – Nike ve İskender heykellerinin yanında (Yeşiller 

tarafından, 535 civarı, bronz ve gümüş), 

10. Porphyrios‘un yedinci heykeli (Maviler tarafından, 545 civarı, bronz), 

11. Quaranios‘un dört heykeli –Dördüncü heykel (Yeşiller tarafından 550 civarı, altın), 

12. Constantinos‘un ismi belirtilmeyen akrabası. 

 

Hayvanlar ve mitolojik yaratıklar: 

1. Hortumunu sallayan fil (Arcadius sütununun Freshfield çiziminde mahutla 

gösterilmiştir), 

2. Bir çeşit boğa (belki de su aygırı) ağzından bir tür yılanla (timsah da olabilir), 

3. Dikenli ve pul şeklinde kabuklu kuyruğu olan Nil atı, 

4. Katır ve sürücüsü (Arcadius sütununun Freshfield çiziminde gösterilmiş olmalı), 

5. Sırtlan (Skylla heykelinin yakınında olmalı), 

6. Kurt (ikizleri emzirirken olmalı) 

7. Güneş saati olarak kullanılan bir sütunun üstünde pençelerinde yılan tutan kartal, 

8. Bir ayağı kalkmış biçimde gem vurulmamış at heykeli, 

9. Kanatlı sfenksler,  

10. Kalydonia yabandomuzu, 

11. Skylla (Arcadius sütununun Freshfield çiziminde gösterilmiş, Anastasios 

heykelinin yakınında. Muhtemelen sırtlan heykelinin de yakınındadır.) 

12. Dört at ve koşan bir figürü tutan bir kadın araba yarışçısı, 

13. Carceres‘in üstünde dört bronz at (ya şimdilerde San Marko‘da olan dört at ya da 

bir önceki grubunu bir parçası olmalı), 

14. Doğal boyutlarda bir kaz (British Museum‘da), 

15. Tur sayacının üzerinde yedi yunus heykeli, 

16. Atlar, öküzler, develer, ayılar, aslanlar ve pek çok çeşit diğer hayvanlar (Robert De 

Clari). 
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Tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar, mitolojik figürler: 

1. Athena, 

2. Zeus, 

3. Hekate, 

4. Oturan Athena ya da İmparator Verina (Kathisma‘da), 

5. Sütunlar üzerinde Adem ile Havva (Hesperid kız kardeşlerle Herakles), 

6. Meyus bir şekilde dinlenen Herakles, 

7. Hydra veya Heperidlerin elmalarını bekleyen ejderle mücadele eden Herakles 

(Arcadius/Arcadius sütununun Freshfield çiziminde gösterilmiştir) 

8. Nemea aslanı ile mücadele eden Herakles, 

9. Dioskurlar (Castor ve Pollux) ve diğer zodiak heykelleri 

10. Troya‘lı Hellen. 

 

Krallar, imparatorlar, generaller ve önemli kiĢiler: 

1. Mytilene‘li (Midilli‘li) Theophanes (İstanbul Arkeoloji Müzeleri‘nde bulunan bir 

kaide üzerinde), 

2. Büyük İskener (Nike ve Porphrios heykellerinin yakınında), 

3.  Augustus, 

4. Diocletianus (Kathisma‘nın üstünde), 

5. At üstünde Ioustinianos (Kathisma‘nın üstünde), 

6. Anastasios (Skylla heykeli yakınında). 

 

Diğer Heykeller:  

1. At binmiş bir savaşçı tutan Nike (Arcadius sütununun Freshfield çiziminde 

gösterilmiş, İskender ve Porphyrios heykellerinin yakınında), 

2. Bir zamanlar Delphi üçayağının destekleyiciyi alt kısmını teşkil eden Yılanlı Sütun, 

3. Diğer üçayaklar, 

4. Kadın ve küçük bir buzağılı sunak
65

. 

 

 

 

 

                                                 
65

 Bardill, 2010c: 167- 170; Kara, 2010: 101- 103; Bassett, 1991: 86–88;  
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ALTINCI BÖLÜM 

  

6. BĠZANS DÖNEMĠ’NDEN SONRA HĠPODROM: 

 

6. 1. OSMANLI DÖNEMĠ’NDE HĠPODROM: 

  

Atmeydanı bazı Türk yazarlarınca eski hipodromun anılarını uzatan bir ad olarak 

düşünülmüştür. Muhtemelen bu meydan, at yarışları yapılması ve aynı zamanda bir at pazarı 

olmasından ötürü Atmeydanı adını almıştır. Atmeydanı 500 yıl boyunca İstanbul‘un meydan 

kavramını yansıtmıştır ve bu işlevini devam ettirmiştir. Atmeydanı Osmanlı kent yaşamını ve 

kültürünü tanımlayan yapılardan birisi olmuştur.   

 

Bin yıl ayakta kalmış bir imparatorluğun başkenti konumundaki Constantinopolis 

kuşkusuz zenginliği ve güzelliğiyle çok övülmüş ve benzeri olmayan bir şehirdir. Ne yazık ki, 

1453 yılına gelindiğinde ortada artık eski gücünden ve eski görkeminden uzak bir kent vardı.  

1261 sonrasında şehre birçok yeni yapı kazandırılmıştır. Fakat Büyük Saray ve hipodrom 

adeta bir harabe görünümündeydi. Bu durum Fatih Sultan Mehmet için tam bir hayal 

kırıklığıydı. Fatih Sultan Mehmet karşılaştığı bu manzaradan büyük bir üzüntü duymuş ve 

başta Aya Sofya ve surlar olmak üzere kentin bazı yapılarının bir an evvel onarılmasını 

emretmiştir. Ancak bu onarımlar kapsamında Büyük Saray ve hipodrom yer almamıştır. 

Hipodrom buna rağmen sembolik anlamını korumuştur. Veronalı Onophrinus Panvio‘nun 15. 

yüzyılın sonlarına doğru yaptığı gravürde bir önceki yüzyılın hipodromu hakkında bilgi 

edinebilmekteyiz.Hipodromun harap durumunu gözler önüne sermiştir  (Res. 15). Bu 

gravürden hareketle dönemim hipodromunun spinasında (Atmeydanı‘nda) sıralanan ve 

birçoğunun 1204‘teki Haçlı Seferi‘nde yağmalanan anıtlardan hangisinin Osmanlı 

Dönemi‘nde mevcut olduğu tespit edilememektedir. 

 

Pierre Gilles‘in anlattıklarından yola çıkarak hipodromun o yıllarda işlevine 

yakışmayacak bir durumda olduğunu anlamaktayız. Pierre Gilles, devasa sütun başlıkları 

kolonlardan 17‘sinin şantiyelerde, hamamlarda ve Süleymaniye‘de Marmara Denizi yönünde 

yatırılmış vaziyette olduğundan bahseder. Atmeydanı, alanı otların hatta ağaçların çevirdiği, 

yapılarının ve meydanının yıkık dökük bir halde hırsızlara davetiye çıkardığı bir mekân 

görünümündeydi. Islah edilmesi zor bir halde olmasına rağmen Aya Sofya‘nın gerisindeki 

geniş alana Osmanlı Sarayı‘nın yapılması fikri ortaya atıldığında burası için de bir fırsat 
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doğmuş olacaktı. Böylece doğrudan onarılmasa da hipodromdan kalan açıklık, Osmanlıların 

deyişiyle Atmeydanı, yeniden değerlenecekti. İçindeki anıtların korunması ise biraz da o 

yıllarda yaygın olan hurafelerin gücüne dayanmaktaydı. 

 

 1453 yılında Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet kenti fethedince hipodrom 

Atmeydanı ismini almıştır. İstanbul‘un fethi esnasında hipodromun o büyülü görkeminden 

geriye sadece spina üzerinde birkaç abide, oturma kademelerinin bir kısmı ve Kathisma‘nın 

istinat ettiği sütunlar vardı. Fetihten sonra da başlayan imar faaliyetleri için kalan mermer ve 

geniş döşeme taşlar ve basamaklar binanın etrafındaki binaların inşasında kullanılmıştır.  

Hipodrom kentin fethinden sonra kentin manevi karakteri pek değişikliğe uğramamıştır. 

Osmanlılar da saraylarını ve diğer önemli yapılarını hipodrom çevresine inşa etmişlerdir. 

Osmanlılar kenti aldıktan sonra Saraylarını, Sultanahmed Camii, Haseki Hürrem Hamamı gibi 

kent için önemli olan yapılar hipodrom yakınlarına inşa edilmiştir. Constantinopolis 

Hipodromu yarışlara ve şenliklere ev sahipliği yaparken, Osmanlı Dönemi‘ndeki Atmeydanı 

da saray düğünleri, saray şenlikleri, spor gösterilerine sahne olmuştur. Aşağıda Res. 72‘de 

Saraydaki şenlikleri anlatan sarayın kutlama albümü diyebileceğimiz Surname-i 

Humayun‘dan 1582 yılındaki Atmeydanı Şenliklerindeki süvari gösterilerinden bir örnek 

resmedilmiştir.  
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Res. 72. ġenliklede Süvarilerin Gösterilerinden Bir Kare (Foto: Yenen: 2011, Quick Guide 

Ġstanbul Serisi-Hipodrom’dan alıntıdır) 

 

1491‘de inşa edilen Firuz Ağa Camii Atmeydanı‘nın kuzeybatı köşesine yapılan ilk 

Osmanlı yapısıdır. Cami‘nin önemi inşa edildiği yeri ve konumudur. Konumu carceres 

kapısının hizası olmalıdır. Caminin alanının hipodromun kuzeybatı köşesinde inşa edilmesi 

hipodromun sınırlarına dikkat edildiğini bizlere göstermektedir. Ayrıca daha sonraki bir 

tarihte inşa edilecek olan Sultanahmed Camii ve İshak Paşa Sarayının konumları da ve 

sınırları hipodromun sınırlarına dikkat edilmiş olduğunu kanıtlar niteliktedir. Firuz Ağa 

Camisi‘nin hem bir ibadet mekânı olması hem de Atmeydanı‘nın giriş kapısında yer alması 

meydana güvenlik hizmeti sağlamaktaydı. Daha sonraki dönemlerde meydanın etrafına vezir 

saraylarının ve kamu alanlarının inşa edilmesiyle meydan prestijini artıracaktı. Kaynaklara 

göre bahsedilen saraylardan bazıları şunlardır: Ayşe Sultan Sarayı, Güzel Ahmed Paşa Sarayı, 

Mehmet Paşa Sarayı, Sançerlü Sultan Sarayı, Behram Paşa Sarayı, Kapudan Sinan Paşa 

Sarayı, Semiz Ali Paşa Sarayı, Sokullu Sarayı, Rüstem Paşa Sarayı, Silahdar Mustafa Paşa 
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Konağı. Bu saray isimlerinin bazılarının aynı yapıya ait olabileceği de kaynaklarda yer 

almaktadır. Bu saraylardan bazıları Sultanahmed Camii inşası sırasında yıkılmış, bazıları da 

zaman içinde yok olmuştur. Ancak IV. Murad Dönemi‘nde (1623–1640) bazı vezir 

saraylarının var olduğu ve yaşanıldığı anlatılmaktadır.     

 

 Şüphesiz ki kent jeopolitik konumu itibariyle eşsizdi. 1453‘te Fatih Sultan Mehmet 

İstanbul‘u fethettikten sonra o eski görkemini yitirmişti. İstanbul‘un fethi sırasında 

hipodromda sphendonenin kısmen sütunları ve mermer oturma yerleri vardı. Hipodrom 

yapılacak yeni yapılar için uzun bir süre taş ocağı işlevi görür durumdaydı. Porfir kaide, 

Topkapı Sarayı inşa edilirken kullanılmıştır. Eski, 15. yüzyılın ikinci yarısında ağaçlarla dolu 

arena önce atlıların oyunları, sonra da kutlama törenleri için kullanılmıştır. Arenayı 

çevreleyen saraylar arasında 1520-1521‘de yapılan İbrahim Paşa Sarayı da vardı. Günümüzde 

de halen ayaktadır. Sarayın tezyini için İbrahim Paşa 1526 yılında, Budapeşte‘den ganimet 

olarak getirilen ve üzerlerinde heykelleri olan üç sütunu kullanır. Bu sütunların üzerine 

diktirilen heykeller Herkül, Apollon ve Diana heykelleridir. Ancak bunlar İbrahim Paşa‘nın 

1536 yılında devrilmesinden sonra kaybolmuştur.  

 

Atmeydanı ölçülerinde çevresindeki yapılaşmalar nedeniyle Constantinopolis 

Hipodromu‘nun ölçülerine göre bir daralma meydan gelmiştir. Buna rağmen bile ölçüleriyle 

sur içi İstanbul‘un en geniş alanı konumundaydı. Ayrıca meydan adını taşıyan sayılı ve 

işlevsel alanların en önemlisi sayılmaktaydı. Atmeydanı‘nın ölçülerindeki daralma kuzey-

güney doğrultusunda doğu tarafındaki eski seyirci tribünlerinin yerine önce paşa saraylarının, 

1555 yılında Haseki Hürrem Hamamı‘nın, 17. yüzyıl başında Sultanahmet Camii‘nin 

yapılması sonucunda gerçekleşmiştir. Batı tarafındaki daralma ise 16. yüzyılda İbrahim Paşa 

Sarayı‘nın yapılmasının sonucudur. Mehterhane, Arslanhane, hapishane, mektep, medrese 

gibi yapılaşmalar Atmeydanı‘nın ölçülerindeki daralmaya neden olan diğer bir etmendir.   

 

Atmeydanı‘nda fetihten sonra yeniçeriler, sipahiler, saray ve sadrazam cündileri eğitim, 

gençler ve çocuklar ise ata binmesini, ok atmasını, cirit oynamasını öğreniyorlardı. II. 

Mehmet‘in de (1451–1481) de Atmeydanı‘nda gürz talimi yaptığı bilinmektedir. Ayrıca 17. 

ve 18. yüzyılda İstanbul‘a gelen gezginler Türklerin cuma günleri öğleden sonra 

Atmeydanı‘nda toplanıp iki gruba ayrılarak cirit oynadıklarını, bu yarışların çok tehlikeli ve 

heyecanlı geçtiğini, ayrıca meydanda at üzerinde ok atışları yapıldığını anlatırlar. 
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Atmeydanı saray tarafından programlanan ve halka dönük şenlikler için de 

kullanılmaya başladıktan sonra birçok düğün Atmeydanı‘nda gerçekleşmiştir. İbrahim Paşa 

işe Kanuni Sultan Süleyman‘ın kız kardeşi Hatice Sultan‘ın düğünü Atmeydanı‘nda olmuştur. 

Kanuni Sultan Süleyman‘ın (1520–1566) oğulları Şehzade Mustafa, Mehmet ve Selim‘in 

sünnet düğünleri vesilesiyle Atmeydanı‘nda yapılan şenlikler sırasında Nasuh ve 

matrakçılarının yaptıklarını aynı çağda yaşayan ünlü devlet adamı Celalzade Mustafa 

anlatmaktadır. 17 Temmuz 1530 günü başlayıp 15 gün süren sünnet düğününde İstanbul 

Cündibaşısı Küçük Usta ile İnal Bey‘in yaptığı hasmane cündilikleri, Nasuh‘un yaptığı burçlu 

kuleleri ve bu kulelerdeki savaş gösterilerini överek anlatılmaktadır. Celal-zade‘nin bu 

bilgilerini Nasuh da kitabında doğrulamaktadır. Nasuh‘un yazdığı Tuhfetü‘l Guzat adlı eserin 

beşinci bölümünde şu anlatım yer almaktadır: " İki yürür hisar yapılmakta ve hisarın beş er 

kulesi ile dörder kapısı bulunmaktadır. İçlerine top ve tüfek yerleştirilmiş, her birine 

silahlandırmış 120 asker verilmiştir. Bu iki hisar karşılıklı olarak meydanın ortasına doğru 

yürütülmüş ve hisarlarda yerleştirilmiş olan matrakçılar Atmeydanı‘nda türlü becerilerini 

sergilemişlerdir". Nasuh ayrıca eserinde bir hatıra olarak bu iki hisarın resimlerini de çizmiştir. 

Aşağıdaki Res. 73‘te 1530 şenliğinde cambazlar ve çanak yağması sahnesi resmedilmiştir. 

 

 

Res. 73. 1530 ġenliklerindeki Çanak Yağması Sahnesi (Foto:Tükel, 2010, s. 105, ġek.7) 
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Görkemli bir başka düğün de III. Murat‘ın (1574–1595) oğlu şehzade III. Mehmet için 

1582‘de tertiplenen 53 gün 53 gece süren sünnet düğünüdür. Bostanzade Yahya Efendi, 

Tarih-i Saf‘da III. Murat‘ın düğüne gösterdiği ilgiyi, Atmeydanı‘ndaki oyun ve gösteri 

sergilemelerini hikâye etmiştir. Surname-i Hümayun‘da da bu düğün anlatılmıştır. 

Düğünlerdeki şenlikler ve bayramlar 17. yüzyılda da devam etmiştir. Atmeydanı‘nda düğün 

ve şenliklerin yanında süre alayları, kandil kutlamaları, ramazan eğlenceleri gibi pek çok 

etkinlik düzenlenmiştir. Aşağıda Res. 74‘te Surname-i Humayun‘dan 1582 şenliğindeki 

Sultan III. Murad‘ın alay eşliğindeki geçişi resmedilmiştir. 

 

 

Res. 74. 1582 ġenliğinde Sultan III. Murad Alay EĢliğinde Atmeydanı’ndan Geçiyor (Foto:  

Nutku, 2010, s. 81)   
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17. Vezir Güzel Ahmed Paşa, saray mimarı Sinan‘a hipodromun güneydoğu köşesinde 

bir saray yaptırır ve yaptırılan bu saray 1609‘da Sultanahmed Camii inşası sırasında yıktırılır. 

Tam bunun karşısına, 1516‘da yapılmış Namazgah‘ın yerine 1551‘de Üçler Mescidi inşa 

edilmiştir. 

 

Sultanahmed Camii 1609–1610 yılında inşa edilirken Atmeydanı çıkan toprakla 

doldurulmuştur. Meydana en büyük katkıyı siluetiyle Sultanahmed Camii yapmıştır. Camii 

yapımında Atmeydanı‘nın sınırlarını koruduğu, yapının eski hipodromun oturma gruplarının 

bulunduğu hatta paralel bir konuma oturtulmasından anlaşılmaktadır. Atmeydanı doğal bir dış 

avlu gibi, cami girişinde bir çeşit ön toplanma mekânı görevini üstlenmiştir.  

 

1700 yılında artık Burma Sütun diye adlandırılan Yılanlı Sütunun o döneme kadar 

dayanmış olan yılanbaşları düşmüştür. Tarihçi Fındıklılı Silahdâr-ı Mehmed Ağa bunun belli 

bir nedeni olmadığını söylemiştir. Oyuk sütun batıl inanç sonucu uzun yıllar halk tarafından 

küçük taşlarla doldurulmuştur. 

 

At Meydanı‘nda ayaklanmalar ve beraberinde de birçok kanlı olay da yaşanmıştır. 25–

28 Ekim 1648 günleri boyunca yaşanan, yeniçerilerle sipahiler arasında Atmeydanı‘nda 

yoğunlaşan, sipahilerin yenilgisiyle sonuçlanan At Meydanı Olayı, 1656 yılındaki Vak‘ai 

Vakvakiye (Çınar Olayı), 28 Eylül 1730‘da başlayan Patrona Halil Ayaklanması, 25 Mayıs 

1807 Kabakçı Mustafa Ayaklanması, 1826‘da yeniçeri ocağının kapatılmasıyla sonuçlanan 

Vak‘ai Hayriye Atmeydanı‘nda yaşanan ve birçok kanın döküldüğü önemli olaylardır.  

 

Atmeydanı, 17. yüzyıl boyunca infazlar, yeniçerilerin ve sipahilerin ayaklanmalarını 

gibi birçok kanlı olaya tanıklık eder. Ayrıca cirit oyunları da Atmeydanı‘nda yapılır ve halk 

bayramları da burada kutlanmaktaydı. Atmeydanı, duraklama ve gerileme devirlerindeki 

ayaklanmalarda tahribat yaşamıştır. Osmanlı devletinin son dönemlerinde sadece at 

meraklılarının uğradıkları, cirit oynanan, Arap ve Tatar atlarının koşturulduğu, at alım 

satımlarının yapıldığı bir yer haline gelmişti. Yeniçeri ocağının kapatılmasından sonra 

Atmeydanına Ahmediye Meydanı adının verildiği söylenmektedir. 

 

Dürr-i Meknun‘da anlatıldığına göre kısa süre içinde gerçek bir at pazarı konumunu 

alan Atmeydanı‘ndaki anıtların, çeşitli sihirlere sahip tılsım özellikleri vardır ve anlatılanlara 

göre anıtların yerlerinde sapasağlam durması herkesin selametinedir. 
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Benzer bir hikâyede 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından aktarılmış, hatta 

Hünername adlı yazmada da minyatür olarak tasvir edilmiştir. Burada konu edilen, 

Atmeydanı‘nda şeşber oynanırken Burmalı Sütunun yılanbaşlarından birinin hedef alınması 

ve şeşberle bir tanesinin çenesinin kırılmasıdır. Hünername‘de şeşberi atan Fatih Sultan 

Mehmet, Evliya Çelebi‘ye göre ise bir yeniçeridir ve anlattığına göre olaya tanık patrik, 

yılanlardan birinin başının kırıldığını görünce mecdet diye bağırarak, sultana bu şehri türlü 

çıyandan, yılandan, akrepten koruyan tılsımdır. Bunu kırarsanız kenti haşereler basar demiştir. 

Sultan da bu ikaza kulak vererek şeşber oyunlarını sarayın çevresindeki Kabak Meydanı‘na 

aldırmıştır. Ama yine de şehirde 40 gün kadar çıyan, akrep gibi haşarat görülmüş, o günden 

sonra halk da bu anıtları korumaya özen göstermiştir.  

 

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeözellikle 17. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 

Atmeydanı şenliklerin, kutlamaların merkezi konumumdaydı. Atmeydanı, Constantinopolis 

Hipodromu ile hemen hemen benzer kaderi yaşamıştır. Constantinopolis Hipodromu gibi 

Atmeydanı da ayaklanmaların yaşandığı, işkence ve idamların gerçekleştirildiği bir yer olarak 

kullanılmıştır. Ayrıca Atmeydanı yabancı elçilere ve halka ziyafet verilen bir tören alanı 

halini almıştır. Bir süre sonra, Atmeydanı, ayaklanmalardan dolayı imparatorların idamları 

halkın önünde gerçekleştirdiği bir alan haline getirilmiştir. Padişahların şenliklerini şehrin 

diğer alanlarında yapmaya başlamalarından sonra daaskeri-eğitim haline dönüştürülmüştür. 

 

17. yüzyılın başlarında İstanbul‘a gelen ve 1608 – 1619 yılları arasında gördüklerini 

anıya dönüştüren Polonyalı gezgin Simeon Atmeydanı‘ndaki sütunları ―Meydanda tek parça 

mermerden, yüksek bir sütun vardı ki, üzerinde bronzdan mamul dört arslan bulunan diğer bir 

sütunun üzerine oturtulmuştu. Bu görkemli sütun öyle bir beceri ile dikilmişti ki görenleri 

hayrete düşürüyordu.‖ şeklinde betimlemiştir. Burmalı Sütun için de ―Birkaç adım ilerleyince, 

üç insan boyu yüksekliğinde ve bir kulaç kalınlığında bronzdan yapılmış birbirine sarılmış üç 

başlı bir yılan gördük. Bunun ne olduğunu sorunca, bilginlerin bulguladığı bir tılsımdır, 

dediler. Kent dayanılmayacak derecede yılanlı olduğu için bu yılan heykelini dikmişler; 

yılanlar derhal telef olmuş ve bir daha görülmemiştir. 

 

III. Murad‘ın 1582 Şenliği‘ni takip eden Alman gezgin Haunolt Atmeydanı‘nın 

boyutlarının aşağı yukarı uzunluğunun 400 adım (122 metre), genişliğinin 100 adım (21 

metre)olduğunu söylemiştir. Aynı şenlikte bulunan diğer gezgin Georgy Lebelski 
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Atmeydanı‘nın genişliğinin 1800 adım (548,64 metre), uzunluğunun 1200 adım (365,76 

metre)olduğunu yazmaktadır. Bu iki ifade arasındaki farklar dikkat çekicidir ancak ikinci 

ifade biraz abartılı gibi olsa gerek. Haunolt‘tan 30 yıl önce Aymeydanı‘nı gören Hans 

Dernschwamm da Atmeydanı‘nı kiliseleri ile İbrahim Paşa Sarayı ile ve anıtları ile çok 

görkemli bir yapı olarak tanımlamıştır. 

 

1853–1856 Kırım Savaşı yıllarında İstanbul‘daki müttefik kuvvetleri subaylarının 

girişimiyle meydandaki anıtların çevreleri kazılarak toprak dolgu altında kalan kaidelerin 

ortaya çıkartıldığı bilinmektedir. Bu düzenleme günümüzde de mevcuttur.  

 

1863 yılında ilk büyük ve uluslararası sanayi sergisi olan Sergi-i Umum-i Osman-î bu 

meydanda açılmıştır. Bu tarihlerde buraya Sultanahmet Meydanı deniliyordu. 

 

Abdüllaziz döneminde (1861–1876) zaptiye nazın Hüsnü Paşa‘nın girişimiyle meydan 

park olarak düzenlenmiştir. 1912 yılında da Cemil Topuzlu At Meydanı‘nı temizlettirerek 

aynı konumunu korumuştur. 

  

Hipodromun orta kısmı (Dikilitaşların etrafı) 20. yüzyılın başında halka açık bir park 

haline getirilmiştir. Günümüzde de turistlerin de uğrak merkezi haline gelmiş olan bir park 

alanı olarak kullanılmaktadır. 

 

Müller-Wiener İstanbul‘un Tarihsel Topografyası adlı eserinde Constantinopolis 

Dönemi‘nin sonlarından itibaren hipodromun tarihsel gelişimini ve yapılaşmasını şu şekilde 

özetlemiştir: 

 

13. ve 15. yüzyıllar arasında hipodrom seyrek de olsa halkın toplanma yeri konundadır. 

Tarih yazarlarının yazdıklarından yola çıkarak turnuvalar için kullanıldığını anlamaktayız. Bu 

dönemde carceres‘in üzerindeki platform sarayın ileri gelene kadınları için tribün haline 

getirilir ve tribün olarak kullanılmıştır. 15. yüzyılın ilk yirmi yılında spenhendonedeki 

sütunların sayısı 37‘den 24‘e iner. Koşu yolunun uzunluğu pek çok kişiye göre 370 metredir. 

Genişliği ise 68- 180 metre arasında olduğu düşünülmektedir.   

 

15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başlarından kent Fatih Sultan Mehmet tarafından 

fethedilmiştir ve hipodrom sphendone sütunları ve mermer oturma yerleri yapılacak yeni 
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yapılar için uzun bir süre taş ocağı işlevi görmüştür. Örneğin porfir kaide Topkapı Sarayı 

inşasında kullanılmıştır.15. yüzyılın ikinci yarısında ağaçlarla dolu arena önce atlıların 

oyunları sonra da kutlama törenleri için kullanılmıştır. Arenayı çevreleyen saraylar arasında 

1520-1521‘de İbrahim Paşa Sarayı yapılmıştır. 1526‘da Budapeşte‘den ganimet olarak 

getirilen ve üzerlerinde heykelleri olan üç sütün 1536‘da saray devrinden sonra kaybolmuştur. 

1540-1545‘de krepis üzerindeki 7 sütun ve sphendonenin 17 sütunu Süleymaniye‘nin 

yapımında kullanılmıştır. 

 

16. yüzyılın ortası ve ikinci yarısında Vezir Güzel Ahmet Paşa Mimar Sinan‘a 

hipodromun güneydoğu köşesinde bir saray yaptırmıştır. Bu saray Sultanahmed Camii inşa 

edilirken yıktırılmıştır. Tam karşısına ise 1516‘da yapılmış Namazgah‘ın yerine 1551 ‗de 

Üçler Mescidi inşa edilmiştir. 

 

17. ve 18. yüzyıla gelindiğinde; Sultanahmet Camii 1609–1610 yılında yapılırken 

Atmeydanı çıkan toprakla doldurulmuştur. Burada 17. yüzyıl boyunca infazlar, yeniçerilerin 

ve sipahilerin ayaklanması gibi pek çok kanlı olay yaşanmıştır. Ayrıca cirit oyunları ve halk 

oyunları da burada gerçekleşirdi. 1700‘de Yılanlı Sütunun yılanbaşları düşer. Tarihçi 

Mehmed Aga bu durumun belli bir nedeninin olmadığını ifade etmiştir. Oyun sütun ise batıl 

inanç sonucu uzun yıllar halk tarafından küçük taşlarla doldurulmuştur.  

 

19. yüzyılın ortalarından itibaren artık arkeolojik araştırmalar ve kazılar yapılmaya 

başlamıştır. Hipodromun önce anıtlarında arkeolojik incelemelere ve koruma çalışmalarına 

başlanmıştır. 1845‘de R. Lepsius Dikilitaş üzerinde çalışmıştır. 1848‘de Fossati‘lerin 

çalışmalarında bir yılan kafası heykelinin parçası bulunmuştur. 1855-1856‘da bir Fransız 

mühendis ve akabinde C. T. Newton tarafından Yılanlı Sütunda kazılar gerçekleşmiştir. 1895-

1896‘da Örme Sütunun restorasyonu yapılmıştır. 1908‘de A. Thiers hipodromun görünen 

kalıntılarının ölçümünü yapmıştır. 1918‘de T. Wiegand ve E. Mamboury, 1912‘deki 

İshakpaşa Yangınını takiben saraydaki çalışmalarla bağlantılı olarak hipodromda araştırmalar 

yapmıştır. 1927–1928 S. Casson ve D. T. Rice farklı yerlerdeki inceleme ve kazılar yapmıştır. 

Son olarak 1900 yılında da carceresin olduğu yere Kaiser II. Wilhelm‘in bağışı olan Alman 

Çeşmesi yapılır. 

 

19. yüzyılın ortalarından itibaren hipodromda arkeolojik çalışmalar ve hipodromu 

koruma çalışmaları başlamıştır.  Bu çalışmalardan bazıları:  
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—Charles Newton hipodromdaki anıtların zeminine inerek çevresinde kazı (1856- 

1857) ve restorasyon çalışması (1859–1869) yapmıştır. 

 

—A. Thiers 1908 yılında hipodromda varolan eserlerin ölçümlerini yapmıştır.  

 

—1918 yılında Ernest Mamboury ve Theodor Wiegand hipodromda araştırma 

başlatmışlardır.  

 

—1927–1928 yıllarında İngiliz Akademisi adına Stanley Casson ve David Talbot Rice 

hipodrom ve çevresinde çeşitli yerlerde kazılar yapmışlardır ve arenanın orijinal zeminine 

inmişleridir. 

 

 —1950–1951 yıllarında Rüstem Duyuran tarafından Adliye Sarayı inşaatı sebebiyle 

hipodrom çevresinde kazılar yapmıştır. 

 

Hipodromdaki ilk arkeolojik araştırmalar 1918 yılında Dr. Wigant ile E. Mamboury 

tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1935–1938 yılları arasında J. H. Bakster grubu Büyük 

Saray Mozaiklerini ortaya çıkarmıştır. 1939 yılında hipodromun kuzeybatısında yeralan 

hapishane binası yıkıldığı zaman üzerinde fresk parçaları bulunan bazı Bizans duvarları ortaya 

çıkınca, A. M. Schneider ve R. Nauman başkanlığında yapılan araştırmalar sonucunda 

St.Euphemia‘ya ait Martyriyon olduğu ileri sürülmüştür. Bugünkü Tapu Kadastro Binası‘nın 

arkasında rastlayan bölgede 1950 yılında Adliye Sarayı‘nın temel kazıları sırasında bazı 

buluntulara rastlanılmış ve 1952 yılına kadar bölgede kazı çalışmaları devam etmiştir. Bu 

çalışmalar sırasında İbrahim Paşa Sarayı‘nın arka kısmında temel duvarlara rastlanılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda hipodrom kalıntıları üzerinde çeşitli ilave ve onarımların 

izlerine rastlanılsa da, moloz taşından yapılarak doğrudan doğruya toprak üzerine oturan 

gradenlerin ve aralarındaki tuğla ayakların Septimius Severus Dönemi‘ne ait olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 

Atatürk Dönemi‘nde yabancı uzmanlar tarafından gerçekleştirilen kazılardan birisi de 

Sultanahmet‘te Atmeydanı/hipodromda gerçekleştirilen Atmeydanı kazısıdır. Daha önce de 

hipodromda yukarıda bahsetmiş olduğum arkeolojik çalışmalar yapılmıştır. İstanbul‘un 

zamanımıza kadar gelen en eski anıtı olmasından ötürü ilgi gördüğünden sık sık incelenen ve 
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hipodromun ortasındaki üç anıttan biri olan Burmalı Sütunun çevresinde ilk defa 1855 yılında 

bir çalışma gerçekleşmiştir. İstanbul‘daki İngiliz Sefiri Lord Stratford Radcliffe ve özellikle 

Sefaret Başkâtibi Lord Napier‘in teşvikiyle British Museum‘un bir memuru ve aynı zamanda 

Midilli Konsolos yardımcısı olan arkeolog C.T. Newton tarafından yapılan kazı sonucunda 

söz konusu sütun, kaidesiyle birlikte ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalar sırasında bazı 

suyollarına rastlanmışsa da, araştırmalar sadece Burmalı Sütun üzerinde yoğunlaştığı için bu 

suyollarının tarihi, hipodromun eski seviyesi ve ortasında olduğu düşünülen Spina denilen 

duvarla olan ilgisi üzerinde durulmamıştır. 1911 yılında da İngiliz Muhipleri Cemiyeti, 

hipodromun hemen yanındaki Eski Bizans Sarayı mekânlarında temizlik hafriyatını 

gerçekleştirmiştir. Bu kazı 1912 yılına kadar devam etmiştir. 1913 yılında da yine 

Sultanahmet‘te Bizans Sarayı çevresinde kazılar yapılmıştır. 

 

Hipodromun yapısı, seviyesi ve kısımları üzerinde Cumhuriyet Dönemi‘nde kapsamlı 

bir çalışma yapılmıştır. 17 Temmuz 1926 tarihinde İngiliz Akademisi, Londra Büyükelçiliği 

aracılığı ile bu bölgede Bizans Dönemi‘ne ait tarihî eserleri çıkarmak amacıyla kazı yapılması 

için Maarif Vekâleti‘nden izin istemiştir. Binaların bulunmadığı bir alanda kazı yapmak 

isteyen İngiliz Akademisi, kazı sırasında elde edilecek eserlerin üçte birinin akademiye ait 

olmasını ve bunları İngiltere‘ye götürülmesinin serbest olmasını teklif etmiştir. Akademi, özel 

bir izin olmadıkça her türlü eski eserin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğunu bildiği halde, 

şartlar konusunda Türkiye‘nin geçmişte daha cömert davrandığını hatırlatarak böyle bir 

teklifte bulunmuştur ve hükümetin sanayi ve ilime dair her şeyi teşvik etme arzusuna 

güvenerek, bu paylaşımı kabul edeceğine inanıyordu. Maarif Vekâleti bu isteği İstanbul Âsârı 

Âtîka Müzeler Müdürlüğü‘ne (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) bildirmesi üzerine gelen cevapta, 

kazının İngiliz Akademisi tarafından yapılmasının uygun görüldüğü ancak Âsâr-ı Âtîka 

Nizamnâmesi gereğince, ruhsatın özel kişi adına düzenlenmesi gerektiği belirtilmişti. Çıkan 

eserlerin paylaşılması konusunda ise hükümetin tavrı çok netti. Müze Müdürlüğü‘ne göre, 

bunun kabul edilmesi mümkün değildi. Gerek Âsâr-ı Âtîka Nizamnâmesi, gerek bu konudaki 

esaslar ve teamüllere kesinlikle aykırıydı ve çeşitli sakıncaları vardı. Konu, 26 Eylül 1926 

tarihinde Bakanlar Kurulu‘nda görüşülmüş ve İngiliz Akademisi adına, 1927 Mart ayından 

itibaren başlamak üzere, bir yıl süreyle hipodrom kazısına izin verilmişti. Bu karar Atatürk 

tarafından da onaylanmıştı. Ancak bu izin Âsâr-ı Âtîka Nizamnâmesi‘ne tamamen riayet 

etmek şartıyla verilmişti. Bu da çıkarılan eserlerin tamamının müzeye bırakılacağı anlamına 

geliyordu. Ayrıca, Maarif Vekâleti tarafından, kazı esnasında bu bölgede bulunup, kazının 

seyrini rapor edecek bir komiser tayin edilecek, bu memurun ücreti ve masrafları Akademi‘ye 
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ait olacaktı. Yine nizamnâme gereğince kazı ruhsatının şahsa düzenlenmesi gerektiğinden, 

ruhsat İngiliz Akademisi için kazı yapacak olan Stanley Casson adına düzenlenmişti. Kazı 

detayları ve şartları görüşülmüş ve kazıya Alman Çeşmesi‘nin yanındaki yoldan başlanmasına 

karar verilmiştir. 

 

Bütün Osmanlı tarihi boyunca Atmeydanı‘nın toplumsal ve saray etkinliklerinde 

merkez olmasının nedeni Atmeydanı‘nın saraya yakınlığı ve kent nüfusunun dörtte birini 

alacak kapasitede olmasıdır. Atmeydanı‘nın toplumsal işlevi çevresinde yapılan inşaatlardan 

çıkan toprağın doldurulduğubir alan olmasını engellemiştir. 

 

Osmanlı tarihinde Atmeydanı Constantiopolis Hipodromu‘ndan daha yoğun olarak 

devlet-halk ilişkisi yaşamıştır. Saray törenlerinin yapıldığı kamusal kent kimliği taşımaya 

başlamıştır.  

 

Her çağda olduğu gibi Osmanlılar da Bizans yapılarını yeni inşaatlar için malzeme 

ocağı olarak görmüşlerdir. Dikkat çeken bir diğer husus da Osmanlıların Aya Sofya‘ya 

gösterdikleri saygıdır
66
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6. 2. GÜNÜMÜZDE HĠPPODROM:  

 

 

 

Res. 75. Günümüzde Hipodrom ve Çevresi Foto: Yenen: 2011, Quick Guide Ġstanbul Serisi-

Hipodrom’dan alıntıdır) 

 

 

1. Hipodrom,    

2. Firuz Ağa Camisi, 

3. Alman Çeşmesi, 

4. Dikilitaş, 

5. Burmalı Sütun, 

6. Örme Sütun 

7. Türk İslam Eserleri Müzesi, 

8. Tapu Dairesi, 

9. Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası, 

10. Endüstri Meslek Lisesi, 

11. Spendone, 

12. Sultanahmed Camii, 

13. Sultan I. Ahmed Türbesi, 

14. Haseki Hürrem Hamamı, 
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15. Yeşil Ev, 

16. Four Seasons Hotel, 

17. Sultan III. Ahmed Çeşmesi, 

18. Topkapı Sarayı Girişi, 

19. Aya İrini, 

20. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, 

21. Ayasofya Müzesi, 

22. Million Taşı, 

23. Yerebatan Sarnıcı, 

24. Su Terazisi. 

 

  

Yukarıdaki Res. 75‘te günümüz hipodrom/Atmeydanı ve çevresi resmedilmiş ve 

belirtilen numaralardaki yapılar sıralanmıştır. Günümüzde Sultanahmet Meydanı‘nda, 

özellikle mart ayları itibari ile aralık ayları başlarına kadar yoğun turist ziyaretlerinin 

hipodromda da olduğu açıkça farkedilmektedir.  

 

Hipodromu çeviren sphendone yapısı bugün incelendiğinde Küçük Ayasofya‘ya bakan 

tarafında ayakta kalan ve günümüze kadar gelmiş olan kısmının üzerinde Sultanahmet Teknik 

Lisesi yer almaktadır. Sphendonenin bitiş noktası Sultanahmet Teknik Lisesi‘nin avlusunun 

bitiş noktasıdır. Aslında hipodromun sınırlarını ayakta kalmış olan sphendone yapısını 

inceleyerek anlayabiliriz. Sphendonenin çevirmiş olduğu hipodromun bir tarafı, bugünkü 

Sultanahmet Camisi sınırı, Sultanahmet Camisi‘nin avlusunun ortasındaki şadırvan olarak 

farkediliyor. Bugünkü Sultanahmet Camisi‘nin karşısındaki sınır ise, İbrahim Paşa yönü,  

İbrahim Paşa Sarayının yol üstündeki bodrum yapısının arka duvarına kadar, başka bir deyişle 

ön cephesinden yaklaşık 10 metre geriye doğru gider avlusunun ortası olarak görünüyor. Aya 

Sofya‘ya bakan sınır ise resimlerden ve çizimlerden yola çıkılarak bugünkü tramvay caddesi 

olmalıdır.  

 

Hipodromun orijinal zemin yapısı bugünkü zemin yapısından farklı olarak daha 

derinlerde olmalıdır. İbrahim Paşa Sarayı‘nın yanındaki 4 çeşmenin yalak derinlikleri bize 

hipodromun orijinal zemin yapısı hakkında bilgi veriyor. 
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 Spina üzerinde yer alan anıtlar dikkatli incelendiğinde bize bu konuda bazı ipuçları 

verebiliyor. Sultanahmet Cami 1609 yılında yapılırken, hipodrom çıkan topraklarla 

doldurulmuştur. Bu şekilde çevresindeki yapılaşmalar nedeniyle hipodrom sınırları ve zemini 

kaybolmaya başlamıştır. Kuzey-güney doğrultusunda doğu tarafındaki eski seyirci 

tribünlerinin yerine önce paşa sarayları, 1555 yılında Haseki Hürrem Hamamı, 1609‘da 

Sultanahmet Cami; batı tarafına ise 16. yüzyılda İbrahim Paşa Sarayı‘nın yapılması 

sonucunda Mehterhane, Arslanhane, hapishane, mektep, medrese, imaret gibi çeşitli 

yapılaşmalar da meydanı daraltmıştır. Sonuç olarak hipodromun bugünkü zemin seviyesi 

yapıldığı döneme göre yaklaşık 4,5–5 metre daha yukarıdadır. 

 

Cumhuriyetin ilanından sonra Sultanahmet Hipodromu olarak bilinen hipodromun 

varlığı bizlere Eksi İstanbul yaşamı ile ilgili çeşitli bilgileri sunmaktadır. Hipodromlar Roma 

ve Bizans Dönemi‘nde imparatorlukların kalbidir, merkezidir. İnsanların eğlendiği, toplandığı 

ve bazen da isyan ettikleri forumlardır. İstanbul‘un tarihi izlerini hipodrom üzerinde 

görebiliriz. Aslında bir yapının amacı bir öncekinden daha iyisini yapmaktır. Bu durum 

günümüzde de vardır. Örneğin bir spor kulübünün yaptırdığı bir stadyum veya spor salonu 

rakibinin yaptırdığı stadyum veya spor salonundan daha modern veya daha kullanışlı 

olmasına özen gösterilmektedir. Antik hipodromlarda bu duruma yönelik bir yapıydı.  

 

Hipodromda arenayı kuşatan mimari ögelerin tamamına yakını tarihe karışmıştır. 

Hipodromu sınırlayan İbrahim Paşa Sarayı‘nın zemin katındaki tonozlu birimler, hipodromun 

oturma sıralarından izler taşımaktadır. İbrahim Paşa Sarayı‘nın karşısındaki Sultanahmed 

Camii avlusunda ise oturma sıralarına rastlanmıştır. Bilindiği gibi Kathisma denilen 

imparatorluk locası Sultanahmet Camisi‘nin avlusudur. Bu oturma yerleri ve diğer hipodrom 

buluntularının bir arada sergilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Buluntuların Arkeoloji 

Müzesi‘ne götürülmesi ve hipodromun diğer buluntuları ile birlikte aynı yerde durması 

gerektiğini düşünüyorum. Oturma yerlerinin sağlam kalan parçaları cami ve benzeri yapılarda 

kullanılmıştır, sağlam olmayan kırık parçalar ise sur yapımında kullanılmış olabilir. Zira 

surları incelediğimizde içlerinde mermer parçaları da yer almaktadır.  

 

Dikilitaş‘ın stylobatın iki yüzüne Grekçe ve Latince kitabeler işlenmiştir. Dikilitaş‘ın 

stylobatının kuzeybatı yüzünde Grekçe, güneydoğu yüzünde de Latin harfleriyle eppigramma 

yazılmıştır. Hem Latince hem de Grekçe yazmasının nedeni o zamanlar hem Grekçe hem de 

Latince dilinin kullanılıyor olmasıdır. 
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Hipodromu turizm açısından incelediğimde, fikir alışverişinde bulunduğum onlarca 

Profesyonel Turist Rehberleri ve acente ile turizm şirketleri çalışanları hipodromun 

turizmimiz açısında önemli olduğunu ve kültür turizmine gelen bilinçli turistlerin büyük 

çoğunluğunun hipodromu ziyaret etmek istediklerini ve hipodrom hakkındaki bilgileri dikkatli 

bir şekilde dinlediklerini söylüyorlar. Ayrıca hipodromdan haberdar olmayan bir kısım turistin 

Sultanahmet Cami ziyaretlerinden sonra cami çıkışında hipodromu fark ettiklerinde hipodrom 

hakkında birçok soru sorduklarını ve hipodromu da gezmek istediklerini söylediklerini 

belirtmektedirler. Ayrıca İstanbul‘a gelmeden İstanbul hakkında detaylı bir araştırma yapan 

turistlerin büyük çoğunluğunun hipodrom ve çevresi hakkında fikir sahibi olduğu 

bilinmektedir. Hipodrom çevresi konusunda olumsuz bazı durumlarda söz konusudur. 

Örneğin sphendone çevresinin kirliliği iyi bir örnek teşkil etmediği gibi etraftaki birçok otelin 

varlığı da çevrenini tarihi ve ilgi çekici dokusuna görüntü kirliliği olarak zarar verdiğini 

belirtmek isterim. Bence yapılması gereken bu şekilde bir yapılaşmanın yerine, günlük 

yaşantımız ile tarihi dokumuzu kaynaştırmaktır.  
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YEDĠNCĠ BÖLÜM 

 

7. DEĞELENDĠRME VE SONUÇ: 

 

Hipodrom, Grekçe hippos (At) ve dromos (Yol, yarış, yarış pisti) kelimelerinden 

oluşmuş bir bileşik isimdir; at ve araba yarışlarının yapıldığı yer olarak tanımlanır.  

 

Hipodromun en eski örnekleri eski Yunanistan‘a dayanmaktadır. İlk zamanlarda 

hipodromların kalıcı bir yapı olmasına pek gerek yoktu. Sadece düz bir arazi de bu görevleri 

görebilmekteydi. Seyirciler için toprak bir setten oturma yerleri ve iki tane dönüş yeri işareti 

(kampteras) yeterliydi. 

 

Roma‘da hipodrom yapımı prestijden çok bir ihtiyaç meselesiydi. İmparatorlar gövde 

gösterilerini bu podyumlarda yaparlardı. Halk da hipodromlarda toplanırlardı. Hipodrom 

araba yarışlarının yapılması için düzenlenmiş olmakla beraber at yarışlarının, gösterilerin 

gerçekleştirildiği, siyasi tartışmaların, ayaklanmaların başlatıldığı, büyük savaşlarda kazanılan 

zaferler sonucunda elde edilen ganimetlerin yığıldığı günlük yaşamın en hareketli yeri 

olmuştur.  

 

Hipodrom yapıları Romalılaşmaktan çok imparatorların ikamet ettikleri yerlerde inşa 

edilmeye başlanmış ve şehir planlamaları da buna uygun biçimde yapılmaya başlanmıştır. İ.S. 

4. yüzyıldan itibaren yeni hipodromların inşasına ve eski hipodromların da restorasyonuna 

başlanmıştır.  

 

Hipodromlar Circus Maximus örnek olarak planlanmıştır ve Circus Maximus‘a eş 

değer olarak düşünülmüşlerdir. Antik çağın en eski ve en büyük circusu Roma‘daki Circus 

Maximustur. Tarquinius Priscus (İ.Ö. 616–578) Aventinus ve Palatinus tepeleri arasındaki 

vadide inşa ettirmiştir. 

 

Romalılar, bir bahçe veya köşk yanında bulunan ve binicilik talimleri yapılan 

meydanlara hipodrom; Yunanlıların arabalı atlı karşılaşmalar yaptıkları hipodromlara da 

circus adını vermişlerdir.  
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Yarışlar, Bizans imparatorlarının halk için eğlenceler düzenleme isteğinden çok, kendi 

meşruiyetlerini sağlamak üzere kullandıkları bir araç olarak görülmektedir. Protestoların 

yapıldığı veya memnuniyetsizliklerin imparatorlara iletildiği yer olan hipodrom, hem kamusal 

hem de politik bir mekândı. Bazen imparatorlar için, halkın doğrudan tepkisinin ölçülebildiği 

bir yerdir, bazen de halkın hiç beklenmedik bir anda ne düşündüğünü imparatorlara ilettiği 

açık bir iletişim mekânıydı. Hipodrom, imparatorun sesi olan sarayın ve dini iktidarın sesi 

olan Ayasofya‘nın karşısında, halkın sesini duyurması açısından büyük önem taşıyordu. 

Hipodrom imparatorların taç giydirilmeleri için uygun görülen bir alandı.  

 

Constantinus‘un Hipodromu zaferlerini hitap ettiği, halkıyla buluşup bolca para 

harcanarak eğlencelerin düzenlendiği bir yerdi. Şehrin sivil binaları arasında, hipodromun 

Büyük Sarayla birlikte ayrıcalıklı bir yeri vardı. Hipodromun sarayla olan bağlantısı 

Roma‘dan örnek alınmıştır. Hipodrom Constantinopolis‘in İ.S. 330‘da başkent ilan edilmesi 

vesilesiyle burada düzenlenen törenlerle ve daha sonra sosyal yaşamda oynadığı rolle, şehir 

halkı için Romalı kimliklerinin bir simgesi olma niteliği taşıyordu. Hipodrom ideolojik ve 

siyasal açıdan oldukça önemliydi. Kalabalıkların önemli toplanma yeri olan bu alanda 

imparator halkın karşısına çıkıyor ve halk da onu coşkulu karşılıyordu.  

 

Hipodrom yarışlarında kullanılan renkler ilk etapta 4 taneydi: Yeşil, mavi, kırmızı, 

beyaz. İmparatorluğun en parlak yıllarında dahi Maviler ve Yeşiller partilerinin daha önemli 

olduğu bilinmektedir. Renklerin kullanılmasındaki avantaj uzak mesafede bulunan seyircilerin 

yarışları, dansları, ayı dövüşlerini seyrederken olayların takibinde kolaylık sağlamasıdır. 

Bunun sonucu olarak seyirci renklere karşı bir sadakat geliştirdi ve yüzyıllar içinde bu rekabet 

gittikçe güçlenmiştir. İ.S. 5. yüzyıla gelindiğinde taraftarlar tuttukları partinin rengini giyer 

oldu. Sonunda taraftarlar organizasyonun ismiyle anılır oldular. Yeşiller ve Maviler olarak. 

 

Atlı arabaların ilk olarak ne zaman kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, 

atlı arabaların Mezopotamya uygarlıklarından Sümer ve Babil‘de savaş aracı olarak 

kullanıldığını bilinmektedir. Kadeş Savaşı‘nda 20,000 kişilik Hitit ordusunda yaklaşık 3500 

askerin arabalı olduğu yazılıdır. Sürücüler arasındaki rekabet zamanla hız ve kontrole 

dayanan bir yarışa dönüşmüştür. İmparatorluğun ilk yıllarında yaşanan iç savaşlar takımlar 

arası rekabetle örtüşmüştür ve yarışlara politik bir anlam yüklemiştir. Başlarda asker kökenli 

olan yarışmacılar daha sonraları yerlerini bu işe meslek olarak bakan kimselere bırakmışlardır. 
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Yarışlar Homeros‘un İlayda‘sında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Hatta araba yarışları İ.Ö. 

680‘de Olimpiyat Oyunları‘nda bir alan olarak yer almıştır.   

 

Yarışçılar önceleri halkın içinden çıkan insanlardı. Ancak daha sonraları aristokratik 

ailelerden gelenler de yarışçı olabiliyordu. Sürücülerin hedefi genel olarak daima iyi olmak ve 

hipodroma heykellerinin dikilmesine yetecek kadar yarış kazanmaktı. Örneğin Yeşiller 

takımında Porfirios üst üste kazandığı yarışlardan sonra yenilmez unvanını almıştır ve heykeli 

Constantinopolis Hipodromu‘nun spinası üzerinde yerleştirilmiştir.  

 

Sürücüler genellikle kölelerden oluşurdu, yarış kazandıklarında imparator kendilerine 

zaferi simgeleyen defneden yapılmış bir çelenk ve altın verirdi. Köleler yeterli sayıda yarış 

kazandıklarında da özgürlüklerini satın alabiliyorlardı. 

 

Yarışlar belli bir süreden sonra sportif rekabet ve öneminden çok, siyasi ve dini bir 

iktidar mücadelesi haline gelmiştir. Bu durum bazı tehlikeleri de beraberinde getirmekteydi. 

Ancak herhangi bir tehlike durumunda takım taraftarları birleşmekteydiler ve ortak hareket 

etmekteydiler. Mesela Constantinopolis‘te İ.S. 532‘de yaşanan Nika Ayaklanması. Hipodrom 

demoi yani halk ile imparatorun arasında çıkan pek çok çatışmalara sahne olmuştur. Bu çıkan 

kargaşalar siyasi yaşamın değişmez bir unsuru haline gelmiştir. Nika Ayaklanması İmparator 

Justinianos‘un Mavileri kayırması ile tetiklenmiştir. Bu isyan takımların birleşip imparatora 

karşı topluca bir başkaldırıdır. Ve 30,000 ila 50,000 arasındaki isyancılar öldürülmüştür. 

 

Hipodrom oyunları içerisinde İ.S. 4. yüzyıldan itibaren at yarışları esastır. Bunun 

yanında vahşi hayvan dövüşleri İ.S. 6. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür. Yarışma quadriga 

olarak adlandırılan dört atlı arabalarla yapılmıştır. İ.S. 5. yüzyılda günde 30–50 arası yarış 

yapılırken, İ.S. 10. yüzyılda sabah 4 akşam 4 olmak üzere 8 yarış düzenlenirdi. Theodosius 

sütununun kaidesinde görüldüğü gibi oyun araları hayvan, mim ve dans gösterilerine sahne 

olmuştur 

 

İ.S. 10. yüzyılda Hipodrom oyunları Hristiyanlaştırılmışlardır. Hatta ilk yıllarda 

oyunlar Paskalya Dönemi‘ne göre belirlenmiştir. Yarış yılı Paskalya orucunun başlamasıyla 

sona ererdi. Yıl boyunca yapılan bazı yarışmaların tarihi değişmezdi. Bunların arasındaki en 

ünlü iki yarış 11 Mayısta şehir kuruluşunun şerefineyapılan yarış ile 1 Ocak‘ta başlayan 

yeniyılı kutlama amacıyla Adak Yarışı idi. Diğer yarışlar ise imparator ailesine bağlı 
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yıldönümü, doğum, evlilik gibi olaylar ya da bizzat imparatora bağlı olaylar münasebetiyle 

ayarlanırdı. 

 

Hipodromda oynanan oyunlar şu şekilde sıralanabilir: 

 

Atlı Araba Yarışları,  

Troia Oyunları,  

Atlı ve Yaya Dövüşler, 

Av Oyunları,  

Güreş ve Boks.  

 

Constantinopolis Hipodromu‘nun yapımına İmparator Septimius Severus (İ.S. 193–

211) döneminde başlanmıştır ve İmparator Constantinus (İ.S. 307–337) Dönemi‘nde 

genişletilerek yapımı tamamlanmıştır. Bir ucu yuvarlatılmış dikdörtgen planlı hipodrom dört 

yanından duvarlarla çevriliydi ve anıtlarla heykellerle donatılmıştı. 

 

Bu arenanınsiyasi önemi Bizans‘ta tanrı Aya Sofya‘ya, imparator saraya, halk da 

hipodroma sahiptir sözü ile belirtilmiştir. 

  

Constantinopolis Hipodromu, incelendiğinde Roma‘daki circusu çağrıştırır ve 

imparatorluk locasının gücünün dramatize edilmesi halini en son sınıra kadar ittiği, 

imparatorluğa uygun bir yapı konumundadır. Bu anlamda, Constantinopolis Hipodromu 

Roma modelinin tamamlanmış versiyonudur. 

 

İmparator Septimius Severus hipodromun inşasına başlamış, oğlu Antoninus Caracalla 

ise yapının inşasını tamamlamıştır. İmparator Severus‘un Roma‘ya acilen dönüşü hipodromun 

Septimius Severus Dönemi‘nde tamamlanmasını engellemiş olmalıdır. Hipodromun inşasıyla 

ilgili iki düşünce vardır. İlk düşünce, hipodromun İmparator Septimius Severus tarafından 

başlanıp bitirildiğidir, diğer düşünce ise, İmparator Septimius Severus başlamış, oğlu 

Antoninus Caracalla inşasını tamamladığıdır.  

  

  

İ.S. 195–196 kışında yıkılan Bizans‘ta İmparator Septimius Severus (İ.S. 193–211) 

kentin yeniden yapımı sırasında pek çok yapının yanı sıra Hipodrom‘u da inşa ettirmiştir. 
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Dioskur heykelleriyle süslenmiş hipodromun inşasına, antik Bizans‘ın dışında, bir vadiye 

açılan ve bahçe olarak kullanılan bir arazide başlanır ama imparatorun ölümünden sonra 

tamamlanmadan yarıda bırakılır. Kentin yeniden inşasıyla birlikte Hipodrom, Constantinus 

(İ.S. 324–337) tarafından Roma‘daki Circus Maximus modeline göre genişletilir ve yapımı 

bitirilir. Kapıları hiçbir zaman bulunamadığından Constantinopolis Hipodromu‘nun tam 

uzunluğu bilinememektedir. Constantinopolis Hipodromu Roma circusları içerisinde orta 

boylular arasında yer almaktadır. Leptis Magna‘daki hipodrom ile hemen hemen aynı 

boydadır. Circus Maximus‘tan ise daha küçüktü. Hipodrom Doğan Kuban‘a göre 420–450 

metre uzunluğunda ve 117–124 metre genişliğinde, Müller Wiener‘e göre 420–440 metre 

uzunluğunda ve 117–125 metre genişliğinde, Ali Muslubaş‘a göre 480 metre uzunluğunda ve 

120 metre genişliğinde, İnciciyan‘a göre 150*250 adım, Veronalı rahip Panvinio‘ya göre 370 

metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğinde, Grosvenor‘a göre 440 metre uzunluğunda 130 

metre genişliğindedir. Hipodrom güneybatısında yer alan bir sphendone ile tamamlanmıştır. 

 

19. yüzyılın ortalarından itibaren Constantinopolis Hipodromu‘nda arkeolojik kazı ve 

araştırmalar ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:  

  

—Charles Newton hipodromdaki anıtların zeminine inerek çevresinde kazı (1856- 

1857) ve restorasyon çalışması (1859–1869) yapmıştır. 

 

—A. Thiers 1908 yılında hipodromda varolan eserlerin ölçümlerini yapmıştır.  

 

—1918 yılında Ernest Mamboury ve Theodor Wiegand hipodromda araştırma 

başlatmışlardır.  

  

—1927–1928 yıllarında İngiliz Akademisi adına Stanley Casson ve David Talbot Rice 

hipodrom ve çevresinde çeşitli yerlerde kazılar yapmışlardır ve arenanın orijinal zeminine 

inmişleridir. 

  

 —1950–1951 yıllarında Rüstem Duyuran tarafından Adliye Sarayı inşaatı sebebiyle 

hipodrom çevresinde kazılar yapmıştır. 

 

Sphendone yapısı hipodromda başlı başına dikkat çeken bir yapıdır. 17 asırdır ayakta 

kalan bu yapı Roma mimari harikası olarak kabul edilmektedir. Sphendone 



 155 

hipodromkıvrımının başladığı yerdedir. Hipodromun Marmara Denizi‘ne bakan eğimli 

arazisini dengeleyen dış duvar olarak da tanımlanabilmektedir.  

 

Bugün Constantinopolis Hipodromu‘na gidildiğinde günümüze kadar gelmiş olan 

anıtlar sayesinde spina yapısı açıkça farkedilebilmektedir. Dikilitaş, Örme Sütun ve Burmalı 

Sütun yapısı incelenirken kaidelerinin oturtulduğu spina yapısı kolaylıkla fark 

edilebilmektedir. 

 

Günümüzdeki Sultanahmed Camii Kathisma denilen İmparatorluk Locasıydı. 

İmparator sarayın bir parçası olan locasına sarayından çıkış yapmadan geçebiliyordu. 

 

Constantinopolis Hipodromu‘ndan günümüze ulaşan kalıntılar Burmalı sütun, Örme 

Sütun, Dikilitaş‘tır. 

 

1453 yılında Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet kenti fethedince hipodrom 

Atmeydanı ismini almıştır. İstanbul‘un fethi esnasında hipodromun o büyülü görkeminde 

geriye sadece spina üzerinde birkaç abide, oturma kademelerinin bir kısmı ve kathisma istinat 

ettiği sütunlar vardı. Fetihten sonra da başlayan imar faaliyetleri için kalan mermer ve geniş 

döşeme taşlar ve basamaklar binanın etrafındaki binaların inşasında kullanılmıştır. 

 

Kent jeopolitik konum itibariyle eşsizdi. 1453‘te Fatih Sultan Mehmet İstanbul‘u 

fethettikten sonra o eski görkemini yitirmişti. İstanbul‘un fethi sırasında hipodromda 

sphendonenin kısmen sütunları ve mermer oturma yerleri vardı ve yapılacak yeni yapılar için 

uzun bir süre taş ocağı işlevi görür durumdaydı. 

 

Constantinopolis Hipodromu yarışlara ve şenliklere ev sahipliği yaparken, Osmanlı 

Dönemi‘ndeki Atmeydanı da saray düğünleri, saray şenlikleri, spor gösterilerine sahne 

olmuştur.  

 

Atmeydanı‘nın çevresindeki yapılaşmalar nedeniyle ölçülerinde Constantinopolis 

Hipodromu‘nun ölçülerine göre bir daralma meydan gelmiştir. Ancak yine de ölçüleriyle sur 

içi İstanbul‘un en geniş alanı konumundaydı. 
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Sultanahmed Camii 1609–1610 yılında inşa edilirken Atmeydanı çıkan toprakla 

doldurulur. Meydana en büyük katkıyı siluetiyle Sultanahmed Camii yapmıştır. Camii 

yapımında Atmeydanı‘nın sınırlarını koruduğu, yapının eski hipodromun oturma gruplarının 

bulunduğu hatta paralel bir konuma oturtulmasından anlaşılmaktadır. Atmeydanı doğal bir dış 

avlu gibi, cami girişinde bir çeşit ön toplanma mekânı görevini üstlenmiştir.  

  

Atmeydanı, duraklama ve gerileme devirlerindeki ayaklanmalarda tahribat yaşamıştır. 

Osmanlı devletinin son dönemlerinde sadece at meraklılarının uğradıkları, cirit oynanan, Arap 

ve Tatar atlarının koşturulduğu, at alım satımlarının yapıldığı bir yer haline gelmişti. Yeniçeri 

ocağının kapatılmasından sonra Atmeydanı‘na Ahmediye Meydanı adının verildiği söylenir. 

 

Hipodromun orta kısmı (Dikilitaşların etrafı) 20. yüzyılın başında halka açık bir park 

haline getirilmiştir. Günümüzde de turistlerin de uğrak merkezi haline gelmiş olan bir park 

alanı olarak kullanılmaktadır. 

 

Günümüzde Sultanahmet Meydanına gidildiğinde özellikle mart ayından başlayarak 

aralık ayı başına kadar olan yoğun turist ziyaretlerinin hipodromda da olduğu görülmektedir. 

Cumhuriyetin ilanından sonra Sultanahmet Hipodromu olarak bilinmektedir.  

 

Hipodromu çeviren sphendone yapısı bugün incelendiğinde Küçük Ayasofya‘ya bakan 

tarafında ayakta kalan ve günümüze kadar gelmiş olan kısmının üzerinde Sultanahmet Teknik 

Lisesi yer almaktadır. Sphendonenin bitiş noktası Sultanahmet Teknik Lisesi‘nin avlusunun 

bitiş noktasıdır. Aslında hipodromun sınırlarını ayakta kalmış olan sphendone yapısını 

inceleyerek anlayabiliriz. Sphendonenin çevirmiş olduğu hipodromun bir tarafı, bugünkü 

Sultanahmet Camisi sınırı, Sultanahmet Camisinin avlusunun ortasındaki şadırvan olarak 

farkediliyor. Bugünkü Sultanahmet Camisi‘nin karşısındaki sınır ise, İbrahim Paşa yönü,  

İbrahim Paşa Sarayının yol üstündeki bodrum yapısının arka duvarına kadar, başka bir deyişle 

ön cephesinden yaklaşık 10 metre geriye doğru gider avlusunun ortası olarak görünüyor. Aya 

Sofya‘ya bakan sınır ise resimlerden ve çizimlerden yola çıkılarak bugünkü tramvay caddesi 

olmalıdır.  

 

Hipodromun orijinal zemin yapısı bugünkü zemin yapısından farklı olarak daha 

derinlerde olmalıdır. İbrahim Paşa Sarayı‘nın yanındaki 4 çeşmenin yalak derinlikleri bize 

hipodromun orijinal zemin yapısı hakkında bilgi veriyor. 
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 Spina üzerinde yer alan anıtlar dikkatli incelendiğinde bize bu konuda bazı ipuçları 

verebiliyor. Sultanahmet Cami 1609 yılında yapılırken, hipodrom çıkan topraklarla 

doldurulmuştur. Bu şekilde çevresindeki yapılaşmalar nedeniyle hipodrom sınırları ve zemini 

kaybolmaya başlamıştır. Kuzey-güney doğrultusunda doğu tarafındaki eski seyirci 

tribünlerinin yerine önce paşa sarayları, 1555 yılında Haseki Hürrem Hamamı, 1609‘da 

Sultanahmet Cami; batı tarafına ise 16. yüzyılda İbrahim Paşa Sarayı‘nın yapılması 

sonucunda Mehterhane, Arslanhane, hapishane, mektep, medrese, imaret gibi çeşitli 

yapılaşmalar da meydanı daraltmıştır. Sonuç olarak hipodromun bugünkü zemin seviyesi 

yapıldığı döneme göre yaklaşık 4,5–5 metre daha yukarıdadır. 

 

 

Hipodromun varlığı bizlere Eksi İstanbul yaşamı ile ilgili çeşitli bilgileri sunmaktadır. 

Hipodromlar Roma ve Bizans Dönemi‘nde imparatorlukların kalbidir, merkezidir. İnsanların 

eğlendiği, toplandığı ve bazen de isyan ettikleri forumlardır. İstanbul‘un tarihi izlerini 

hipodrom üzerinde görebiliriz. Aslında bir yapının amacı bir öncekinden daha iyisini 

yapmaktır. Bu durum günümüzde de vardır. Örneğin bir spor kulübünün yaptırdığı bir 

stadyum veya spor salonu rakibinin yaptırdığı stadyum veya spor salonundan daha modern 

veya daha kullanışlı olmasına özen gösterilmektedir. Antik hipodromlarda bu duruma yönelik 

bir yapıydı.  

 

Bugünkü Sultanahmet Camii avlusunda mermer oturma yerlerinden birkaç örnek 

bulunmaktadır. Bilindiği gibi Kathisma denilen imparatorluk locası Sultanahmet Camisi‘nin 

avlusudur. Bu oturma yerleri ve diğer hipodrom buluntularının bir arada sergilenmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Buluntuların Arkeoloji Müzesi‘ne götürülmesi ve hipodromun 

diğer buluntuları ile birlikte aynı yerde muhafaza edilip sergilenmesi gerektiğini 

düşünüyorum. Oturma yerlerinin sağlam kalan parçaları cami ve benzeri yapılarda kullanılmış, 

sağlam olmayan kırık parçalar ise sur yapımında kullanılmış olmalıdır. Zira surları 

incelediğimizde içlerinde mermer parçaları da yer almaktadır.  

 

Dikilitaş‘ın stylobatın iki yüzüne Grekçe ve Latince kitabeler işlenmiştir. Dikilitaş‘ın 

stylobatının kuzeybatı yüzünde Grekçe, güneydoğu yüzünde de Latin harfleriyle epigrama 

yazılmıştır. Hem Latince hem de Grekçe yazmasının nedeni hem Grekçe hem de Latince 

dilinin kullanılıyor olmasıdır. 
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Hipodromu turizm açısından incelediğimde, fikir alışverişinde bulunduğum onlarca 

Profesyonel Turist Rehberleri ve acente ile turizm şirketleri çalışanları hipodromun 

turizmimiz açısında önemli olduğunu ve kültür turizmine gelen bilinçli turistlerin büyük 

çoğunluğunun hipodromu ziyaret etmek istediklerini ve hipodrom hakkındaki bilgileri dikkatli 

bir şekilde dinlediklerini söylüyorlar. Ayrıca hipodromdan haberdar olmayan bir kısım turistin 

Sultanahmet Cami ziyaretlerinden sonra cami çıkışında hipodromu fark ettiklerinde hipodrom 

hakkında birçok soru sorduklarını ve hipodromu da gezmek istediklerini söylediklerini 

belirtmektedirler. Ayrıca İstanbul‘a gelmeden İstanbul hakkında detaylı bir araştırma yapan 

turistlerin büyük çoğunluğunun hipodrom ve çevresi hakkında fikir sahibi olduğu 

bilinmektedir. Hipodrom çevresi konusunda olumsuz bazı durumlarda söz konusudur. 

Örneğin sphendone çevresinin kirliliği iyi bir önek teşkil etmediği gibi etraftaki birçok otelin 

varlığı da çevrenini tarihi ve ilgi çekici dokusuna görüntü kirliliği olarak zarar verdiğini 

belirtmek isterim. Bence yapılması gereken bu şekilde bir yapılaşmanın yerine, günlük 

yaşantımız ile tarihi dokumuzu kaynaştırmaktır.  
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