
• Des fouilles au Palais des Blachernes
(Tekfour Saray)

liers dans ces parages nous ne pou
vons continuer à effectuer les fouil 
les comme nous le désirons.

Au cours de nos recherches nous 
avons. découvert des vestiges de la 
plus haute importante ; nous pour
suivrons ces fouilles aux endroits 
que les habitations laissent libres. t>

L'historien Féridoim Dirimtéki» 
dirige personnellement les fouilles 
entreprises dans îes parages du Tek 

, four Saray sur les remparts de By - 
zance.

Ces fouilles sont effectuées à Tin- 
j térieur et à l’extérieur do ce palais 
où l’empereur Constantin résida les 
derniers jours du siège.

Nous avens demandé à l’historien 
la raison de ces fouilles. Il nous a dé 
claré :

—  Les murs de Byzance qui com
mençaient à Yalikiosque (pointe du 
Sérail), passant au nord de Sainte- 
Sophie, atteignaient la Marmara à 
Ahirkapi et de là suivaient la Mar
mara jusqu’à Yédlkoulé. Mais les 

J murailles dites de Constantin com
mencent à Ayakkaoi, passent à l’Ou 
est de la citerne « Bonus Saray » et 
vont iusau'à Bayrampacha. Le pa
lais des Blachemes, qui nous inté
resse, se trouve dans la 14ème zone 
de ces murailles.

Ici, selon les historiens se trou -  
vaient des églises, des palais, des 
fouis sous terre.

Du temps de Théodose II, le pré - 
fet Arthemius (408-450) décida de
reculer les murs en raison de l’a - 
grandissement de la ville et incor
porer tout un quartier qui avait été 
construit hors des remparts.

C’est pour établir l ’endroit où pas 
saient les anciennes murailles que 
nous avons entrepris des fouilles 
aux environs du palais des Bîacher- 
nes.

Nous avons réussi à mettre à jour 
une portion de 20 mètres des mu - 
railles. D ’autre part, sur le côté o - 
dental du palais nous avons décou
vert une porte avec des écritures.

Toutefois, comme il se trouve ac
tuellement des maisons et des ate



İstanbul surlarının tarihini 
aydınlatacak bir hafriyat

Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü adına, Feridun Dirimtekin tarafından yapılan 

kazılar neticesinde bazı karanlık noktalar ortadan kalkacak
Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 

İstanbul surlarının mazisini sa
hih bir şekilde aydınlatmak ba
kımından mühim bir hafriyata 
girişmiş bulunmaktadır. Bizarı
sın şöhretli saraylarından birisi 
olarak vasıflandırılan ve hâlen 
iskeleti, Edimekapınm Haliç ci- 
heyetinde olan "Tekfur Sarayı* 
etrafında yaptırılan bu kazıyı, 
tanınmış tarihçilerimizden Fe- 
ridûn Dirimtekin bizzat idare et
mektedir.

Şehrimizin topraküstü tarihi 
âbidelerinin en mühimlerinden 
birisini de hiç şüphesiz Bizanstan 
kalan surlar teşkil eder.

İsterseniz Feridun Dirimteki- 
nin "Istanbulun zaptı,, isimli ki
tabından, İstanbul surlarının kı
saca tarihçesine bir göz gezdire
lim. Surların başlıca dört devri 
vardır:

1 — Byzans (Bizans) surları. 
Bu, Yalıköşkü kapısında başlı
yor (şimdiki Saraybumu), Aya- 
sofyanm hemen batısından^geçe
rek güneye kıvrılıyor ve Ahırkâ- 
pı feneri civarında Marmaraya 
kavuşarak gene sahili takiben, 
Yalı köşküne geliyordu. Bu de
virde şehrin ne kadar küçük ol
duğu görülmektedir.

2 — Septim Severs surları. Bu 
surlar, Porta Perama’dan başlı
yor (şimdiki Balıkpazarmın ol
duğu yer), Nuruosmaniye Ca
mimin yerine doğuda Forum 
Constantini (Çemberlitaş Meyda-
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Meydana çıkarılan sur parçaları
mm) batıda bırakarak, şimdiki 
Hamzapaşa Mescidinin bulundu
ğu yerden geçiyor. Gene şimdi
ki Sokollu Mehmetpaşa Camii- 
nin yerini doğuda olarak dönü
yor. Hipodrumun (şimdiki Sul
tanahmet Meydanının) güneydo
ğu köşesinin hemen yanından 
geçerek birinci devir surlariyle 
birleşiyordu.

3 — Constantin surları. 3  a 
surlar; Ayakapıdan başlıyor, ev
velâ batıya doğru devam ederdk 
"Bonus Saray ve samıçmın,, ku
zeyinden geçiyor, bundan sonra 
güneybatıya dönerek Bayrampa
şa deresine varıyor. Buradan ge
ne güneybatı istikametinde uza 
narak Çukur Bostanın 120 met
re kadar doğusuna gelerek, şim
diki Davutpaşa ve Hekimalipaşa 
çamilerinin yanından denize ka
vuşuyordu. Constantin surların
dan bugün eser kalmamıştır.

4 — Th^odosius (Arthemius) 
surları. Beşinci yüzyıl başlangı
cında, Bizans çok büyümüş, şeh
rin nüfusu artmıştı. Sokaklarda
ki kalabalık o kadar çoğalmıştı 
ki, yürümek âdeta tehlikeli bir 
vaziyete girmişti. Bunun neti
cesi olarak şehirde oturacak yer 
bulamayan ahali, şehir haricin-

de, bir çok varoşlara yerleşmiş
lerdi. Bunlar arasında 14 üncü 
mıntaka diye vasıflandırılan 
"Blacherna,, varoşu da vardı ve 
bu mıntaka hususî bir surla çev
rilmiş bulunuyordu, İşte burada 
bir müddet sonra kurulan meş
hur Tekfur Sarayı, kiliseler,, 
başka saraylar, hamamlar, tiyat
rolar mevcuttu.

Şehrin büyüme ihtiyacım gözö- 
nünde tutan II nci Thedosius’un 
çocukluk devri Şehremini Arthe
mius, (408-450) de surlan ileri 
götürerek şehri büyütmeye ve 
şehir haricinde kalmış mahallele
ri sur içine almaya karar verii. 
Marmaradan bağlıyarak şimdiki 
Tekfur sarayı sahasına kadar 
devam eden yüksek surlan yap
tırdı ki, bugün gördüğümüz bü
yük surlar işte bunlardır.

★
İstanbul surlarının Tekfur 

Sarayından sonraki imtidat şek
li hakkında muhtelif görüş ayrı
lıkları vardı. Meselâ; bazı müte
hassıslar Theodosius surlarının 
kuzeydoğuya yahut Avcılar ka 
pısına doğru uzandığım iddia e- 
diyorlardı. Daha yeni fikirler, 
bunun doğru olmadığını, Theodo 
sius surlarının Tekfur Sarayı 
mmtakasmda evvelce mevcut 
bulunduğunu "Notitia”da da kay 
dedilen etrafı hususî bir surla 
çevrilmiş olan "Blachernes” va
roşunun surlariyle birleştiğini ve 
bu kasabanın surlarının kuzeyce 
(şimdiki Emir Buharı Tekkesi) 
civarından doğuya dönerek, Ha- 
liçe muvazi bir istikamet takip 
ettiği cihetle. Emir Buhari ile 
Haliç arasındaki kısmın, dil şek
linde yapılmış olan bir surla ka
patıldığını iddia etmektedir.

Görülüyor ki, Bizans surları 
hakkında elimizde esaslı malû
mat olmakla beraber, Tekfur Sa
rayı mıntakasının surları \e 
bunların uzanış istikametleri bu
güne kadar sahih olarak aydın
latılmamıştı. Feridun Dirimte- 
kinin nezaret ettiği kazılara bu 
hakikati tarih önünde' esaslı bir 
şekilde belirtmek için girişilmiş
tir.

Şimdi tanınmış tarihçimizi din
leyelim:

“Theodosius surları ile Tek
fur Sarayı civarında birleştikleri 
kabul edilen 14 üncü mıntakamn 
bu en eski surlarının durumunu 
tesbit etmek için teşebbüse geç
tik ve saray mmtakasmda kazı
lara başladık. Gördüğünüz gibi 
sarayın kuzey çevresini meyda
na çıkarmak için yaptığımız haf
riyat neticesinde, hudut duvar
larının 20 metrelik bir kısmı or
taya çıkarılmıştır. Ayrıca, sara
yın kuzeydoğusunda bulunduğu, 
eski tarihlerde yazılı olan, kapı, 
mevkii de meydana çıktı. Fakat 
buralarda hâlen mevcut olan i- 
malâthaneler ve evler kazının bu 
istikamette devamına imkân bı. 
rakmadı. Beri taraftan hafriyata 
devam ettik. 14 üncü mıntaka 
surlarının toprak altında kalmış 
olan kısmını meydana çıkardık. 
Bunların inşa tarzlarını tetkik 
ettik. Kati bir neticeye varma- 
makla beraber, Tekfur Sarayı 
civarındaki surlar hakkında mev 
cut, iki görüşten, İkincisinin 
daha sağlam olma istidadı kuv
vetlenmektedir. Şimdi bu surun 
kuzey kısımlarının ortaya çıka
rılması için çalışmalara devanı e- 
dilmektedir.,,

Tarih sahifelerinde asırlarca 
münakaşalı bir nokta halinde ka
lan bu hususun aydınlatılmasın
da hizmeti geçenleri takdirle a- 
narız.
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