ISTANBUL SURU VE YALDIZLI KAPI
Prof. Dr. Ph. SCHWEINFURTH (Istanbul)
Bugünkü Istanbul'da hala görüldü~ü gibi, eski Istanbul surlar~~aras~ nda, deniz surlanm kara surlanndan tefrik etmelidir. Sarki
Roma Imparatorlu~unun bütün do~u Akdenize ~amil varl~~~~Istanbul'a donanma sayesinde deniz hakimiyetini sa~lad~~~~müddetçe
deniz surlar~~ancak tamamlay~c~~ bir müdafaa vas~tas~~idiler. Buna
ilave olarak Karadeniz bo~az~n~n medhalinde s~k s~k kopan firt~nalar ve burada pek ~iddetli olan ak~nt~lar da ~ehre deniz cihetinden
taarruzu, dü~man gemileri için güçle~ tirmekte idi. Ancak Arablar~n
donanmalan 7. as~rdan itibaren ~ehri ve devleti tehdide ba~lay~nca
deniz surlar~~tevsi ve ikmal edilmi~lerdir. Mamafi dördüncü Haçl~~
seferine i~tirak edenler için, 1204 y~l~ nda, Venediklilerin rehberli~iyle Haliç'in sakin sular~ na girmiye muvaffak olduktan sonra, deniz
surlar~m hücumla zaptetmek mümkün olmu~ tur. Buna mukabil,
kara tarafindan durmadan sald~rma~a devam eden barbar milletler
denizcilikten anlamad~klar~~ cihetle, Istanbul'un müdafaas~~ bak~m~ndan kat'i ve büyük ehemmiyet kara suruna dü~mekteydi. Bu sebebdendir ki kara suru —mütearr~zlar~n top istimali 1453'de o vakte
kadar devam etmi~~olan muvazeneyi de~i~ tirinceye kadar— ona bin
y~l müddetçe say~s~z sald~ r~y~~birbiri arkas~na tard edebilmek kudretini verecek bir ~ekilde in~a edilmi~tir. Fatih'in Macar topçulan
tarafindan kullan~lan toplar~~ Theodosius surunu, o zamandan beri
Topkap~~ ad~n~~ alan, aziz Romanos kap~s~~ yan~nda tahrib ederek,
sayesinde muhas~r ordunun ~ehre girmek imkan~n~~buldu~u rahneyi
açm~~lard~r.
Daha Büyük Konstantin, yeniden tesisi esnas~nda, ~ehri geni~~
bir surla techiz etmi~ti. 413 y~l~ nda, Theodosius II.'nin ilk hüküdarl~k senelerinde onun nam~ na devleti idare eden Praefectus Anthemius, Trakya'da harekette bulunan Hun ve Gotlar~n tesiriyle yeni
bir kara suru in~a etmiye ba~lad~. Bu yeni sur Konstantin'inkinin
iki kilometre ötesine al~nm~~~ve ön tarafinda hakl~~olarak üçüncü
ve derinli~ine bir duvar olarak zikredilen cidarlar~~örülü bir hendekle çevrilen, çifte ve kulelerle tahkim ve takviye edilmi~~bir çevre sur
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(Ring) olarak in~a edilmi~tir. Anthemius'un bu ilk sur in~as~nm ne
kadar sürdü~ü bilinmiyor. Mamafi bu sur herhalde, devlet, ~ehir
ve surlar~n mevcudiyeti için en kritik bir mahiyet ta~~yan 447 y~l~ndan çok evvel ikmal edilmi~~olmal~d~r. Hunlarm tehdidi bu arada
Atila'n~n ~ahs~nda korkunç bir ~ekilde geli~mi~~bulunmakta idi. Bu
y~ldan evvelki 446 senesinde Atila, Theodosius II. 'nin ordular~n~~
üç sava~ta ma~lub etmi~, Makedonya ve Trakya'y~~tahrib ederek
Istanbul'a Büyük Çekmece' (Athyras) ye kadar yakla~m~~t~. Theodosius II. Hunlarla en hacalet-aver ~artlar~~haiz bir muahede akdine
mecbur kalm~~t~. Bundan sonra 447 y~l~nda vuku bulan bir zelzele
Theodosius surlann~~ a~~r hasara u~ratt~. Atila'mn devam etmekte
olan tehdidi muvacehesinde bu, büyük bir tahlike idi. ~ark Praefectus'u Constantinus, 447'de, iki ay içinde surun rahnelerini t~kam~ya
ve çökmü~~olan kuieleri yeniden in~aya muvaffak oldu. Bu yeni Theodosius surlar~n~n hala mevcut olan kap~lanndan birinde, Mevlevihane kap~s~nda durunca, bugün hala orada bulunan ve kurtulu~u
temin eden eserin muvaffakiyetle intac~ndan mütevellid sevinci as~rlar ötesinden hayk~ran vezinli bir kitabe insana heyecan vermektedir:
THEODOSII JUSSIS GEMINO NEC MENSE PERACTO
CONSTANTINUS OVANS HAEC MOENIA FIRMA LOCAVIT
TAM CITO TAM STABILEM PALLAS VIX CONDERET
ARCEM
yani:
"Theodosius'un emri üzerine iki aydan daha az bir müddette
Constantinus sevinçle (emri yerine getirerek) bu sa~lam duvarlar~~in~a etti. Bu kadar k~sa müddette Pallas bile kaleyi daha
sa~lam in~a edemezdi."
Ayn~~zamana ait ve muhtevas~~buna benziyen vezinli grekçe
ba~ka bir kitabe de ayn~~yerde zamamm~za intikal etmi~tir.
Bu suretle Theodosius surunun 4.13'de planlanmas~~ ve in~as~~
— surun bir az daha muahhar bir latince kitabesinin test~ilye etti~i
gibi— Magnus Anthemius'a, 44.7 zelzelesinden sonra tahkimi Praefectus Constantinus'a ait olmu~~oluyor. Bu tarihler aras~na da, bizce
malüm Roma tak~~zaferlerinin en sonuncusu olan Yald~zl~~ Kap~'mn
muhtemelen 425 y~l~nda vuku bulan in~as~~dü~mektedir. Theodosius
surunun günlük mürur ve ubura mahsus olan di~er kap~lar~na mu-
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kabil bu Yald~zl~~Kap~, imparatorlar~n ve ordunun yan~nda bulunan mukaddes resimlerin (ikona) zafer alaylar~nda ~ehre giri~lerine
tahsis edilmi~ti.
Theodosius suru hakk~nda k~ymetli bir monografi yazm~~~olan
Alman arkeologu Profesör Hans Lietzmann bu suru hakl~~olarak
"muahhar antik devrin en mühim mimari abidelerinden biri" olarak
zikretmi~tir. 5650 metrelik uzunlu~u ile zaman~m~za intikal etmi~~
olan bu sur 96 kule ile techiz ve tahkim edilmi~tir. Fakat onu yüksek
dereceli bir san'at eseri yapan husus, her yerinde tatbik edilmi~~olan
aç~k gri renkte yontma ta~~tabakalar~~ ile k~rm~z~~ tu~la ku~aklan
aras~ndaki dekoratif tenavüb yan~nda, hem dar pencerelerin, k~rm~z~~
tu~ladan müte~ekkil ve duvar~n tazyikini azaltm~ya mahsus kemerleriyle kulelerin ta~~cephelerine yerle~tirilmi~~ ~eklinin ve hem de
kulelerin içindeki mekân~n tevzi tarz~n~n gösterdi~i sectio aurea
mimari tarz~n~n hakim oldu~u tenasübün mükemmelli~idir. Roma'n~n Istanbul surundan hemen hemen iki as~ r evvel yap~lm~~~olan
Aurelian suru, Bisans san'at~mn muahharen Garbi Avrupa Ortaça~~na
~ekil itibariyle tefevvukunu temin etmi~~olan ve helenistik antik
devir an'anesinin bilâvas~ta Istanbul'da ya~amakta devam etmesinden do~mu~~bulunan, san'at yaratan kudretine ~ehadet eden Theodosius'un eserinin ma~rur azameti muvacehesinde kaba ve barbarca
görünür.
Istanbul'un deniz suru bir çok yerlerinde umumiyetle 8. ve 9.
as~rlarda acele ile, ~ehri Arablara kar~~~müdafaa için y~~-'~lm~~~bir çok
sütun parçalar~, sütun ba~l~klar~~ve eski binalar~n taban kiri~~parçalar~ndan te~ekkül etmi~tir. Yap~l~~~~mütecanis de~ildir. Buna mukabil kara suru, 447'den sonra bir çok defa zelzeleler yüzünden tamir
ve muahhar imparatorlar devrinde 14. asra kadar mütemadiyen
tevsi ve ikmâl edilmi~~olmas~na ra~men deniz suruna nisbetle sanki
tek elden ç~km~~~gibi mütecanis görünüyor.
Teknik mânada Theodosius kara suru bir kaplama in~a (Schalenkonstruktion) addedilmelidir. Duvar~n hakiki özü aralar~~harçla
doldurulmu~~âdi duvar ta~lar~ ndan terekküb ederken, üzerindeki
kalkerli ta~~tabakalar~~tu~la ku~aklarla en mükemmel ölçüler dahilinde birbirini takib eden güzel kaplamalan surun d~~~kabu~unu
te~kil eder. Anthernius'un in~aat ustalar~~taraf~ndan tatbik edilen
ve birbiri üzerine mevzu iki kademeden müte~ekkil, kuleler ve önde
bulunan bir hendekten terekküb eden tahkimat tipi, Roma usulü
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istihkâmlarile de~il fakat Sus'a ve Bo~azköy üzerinden nihayet Babil'e kadar varan eski on-asya tahkimat ~ekli ile muvazat arzeder.
Biz Theodosius kara surunu in~a eden ustalar~, Büyük ~skender
zaman~nda Grelderin ~arkta gördükleri eski ~ark in~a tiplerini, bizim
misalimizde eski ~ark tahkimat~~tiplerini, kendine mahsus ~ekillerle
ta'dil eden ve ayn~~ ~ekilde ~arktan al~nan kubbe in~a ~eklini geli~tirilmi~~bir tarzda Avrupa rnimarisine sokmu~~olan O Helenistik
mühendis— mimarlardan Poliorket'(harp mühendisi) lerin bir muakkibi olarak görmekteyiz.
Theodosius kara surunun te~kil etti~i silsile içinde onun muhte~em geçidi olan Yald~zl~~Kap~~k~ymetli bir çerçeve ortas~na oturtulmu~~bir p~rlanta gibi görünür. Surun kalkerli ta~~ve tu~ladan müte~ekkil malzemesi muvacehesinde bu kap~, kendisini seyredene, arka
duvar~~yine 30 metre irtifa~nda ve üç muazzam geçitten müte~ekkil
bir kap~~duvarmdan ibaret olan, bir nevi avluya hakim 30 metre
yüksekli~inde ve 20 metre geni~li~inde öne do~ru ta~m~~~iki Pylon'u
ile som mermerden yap~lm~~~hissini verir.
Bizansl~lar, ~ehirlerinin bu muhte~em kap~s~~hakk~nda duyduklar~~hayranl~k ve iftihar hissi, bize, bu kap~y~~"autolithos", yani devasa
mermer tek ta~~olarak zikreden imparator Johannes Kantakuzenos'un
14. asra ait bir ifadesi ile intikal etmi~tir. Yald~zl~~Kap~'n~n kalkerli
ta~tan özünü, gözden sakl~yan prokorones mermerinin mavimt~rak
par~lt~s~, muhte~em kap~~duvar~n~n ve her türlü figürlü dekordan
azade ve ornamentlerle süslenmesi yaln~z geçitlerinin Korent usülünü and~ran duvar kemerlerine inhisar ettirilmi~~olan pylonlar~mn
büyük sat~hl~-linear tesiri, onu bugün seyredenleri de ayn~~ ~ekilde
teshir etmektedir. Profesör Fritz Krischen'in ne~retti~i, Yald~zl~~
Kap~'n~n rekonstrüksiyonunu gösteren resimler bu me~hur abidenin
mahiyeti hakk~nda insana bir fikir verebilir (F. Krischen, Die Landmauer von Konstantinopel, 1938).
Yald~zl~~Kap~'n~n geçitlerinden ortada bulunan~, kemerinin üst
k~sm~nda, her iki tarafinda vezinli latince kitabelerle bezenmi~ti.
Bugün ise, ancak bu kitabelerin, çoktan beri kaybolmu~~olan, yald~zl~~bronz harflerinin yata~~n~~te~kil eden yuvalar~~kalm~~t~r. Mamafi
bu kitabelerin metinleri maltundur. Bunlardan do~udaki, yani ~ehre
müteveccih olab kitabe bizim nazar~m~zda hususi bir ehemmiyet
ta~~yor. Bunun metni ~udur:

ISTANBUL SURU VE YALDIZLI KAPI

265

"HAEC LOCA THEUDOSIUS DECORAT POST FATA
TYRANNI"
yani "Bu mahalli Theodosius Tyran'~n sukutundan sonra süsledi".
"Tyran" kelimesiyle muahhar imparatorluk devrinde, devletin sars~lm~~~durumundan ve lejyonlarm bozulmas~ndan istifade
ederek kendilerini d~~~eyâletlerde imparator ilân ettiren ve devletin
merkezi ve me~ru imparatorlarla harbeden zorbalar kasdedilirdi.
383'de Britanya'da isyan edip o~lu Victor'u August unvaniyle kendisine mü~terek hükümdar yapan ve harbi Italya içlerine kadar
sokmu~~bulunan Tyran Maximus'u Theodosius I. ancak 388'de
ma~lub etme~e ve imhaya muvaffak olabilmi~ti. 390 y~l~nda Istanbul
Hippodrom'unda dikilmi~~olan Theodosius I. obeliskinin kaidesinde
zamamm~za intikal eden ve bu abidenin "her iki Tyran'~n imhas~ndan sonra extinctis tyrannis" dikildi~ini bildiren kitabe i~te bu iki
tyran üzerinde - Maximus ve Victor - kazan~lan zafere mütealliktir.
Bunun aksine olarak Yald~zl~~ Kap~'n~n ~ark cihetinde bulunan
kitabe yaln~z bir Tyran'dan bahsediyor. Bu fark~~ gözünden kaç~ rm~~~
olan 17. asr~n büyük Frans~z bizantinisti Du Cange Büyük Theodosius'u Yald~zl~~ Kap~'y~~ yapt~ ran ~ah~s olarak zikretmi~tir: Bugüne
kadar hâlâ bir çok tarafdar bulmu~~olan bir at~f. Fakat, e~er Yald~zii Kap~'y~~ in~a etiren ~ah~s Theodosius I. olsayd~, burada da, Dikilita~'da oldu~u gibi kitabede iki Tyran zikredecekti. Bundan ma'da,
Theodosius I. 395'de öldü~ü cihetle, ona atfedilen Yald~zl~~ Kap~'n~n
o zamanlar mevcut olan Konstantin surunun d~~~nda ve arazi üzerinde yaln~z ba~~na durdu~u kabul edilmek icab eder ki, bu, kule ~eklinde yap~l~~lar~~ ancak bir duvarlar silsilesi ile ba~l~~ bulunmas~ n~~
gerektiren iki yan Pylon muvacehesinde pek anla~~labilir bir husus
de~ildir. Fakat böyle bir sur silsilesi burada ancak 413 y~l~ndan itibaren, yani Büyük Theodosius'un torunu Theodosius II. suru ~eklinde vücut bulmu~tur.
Theodosius II. un 15. saltanat y~l~na, yani 423 senesine,
Italya'da Tyron Johannes Primicerius'un isyan~~ isabet eder. Theodosius II. 'nin amcas~~ olan Garbi Roma imparatoru Honorius'un
Primicerius notariorum'u, Honorius'un ölümünden sonra Ravenna'da
kendisini Garbi Roma imparatoru ilân ederek Theodosius II.'a
kendisinin bu s~fat~ n~~veya harbi kabul etmek ~~ klar~ndan birini seçmeyi teklif eden bir elçi heyeti göndermi~ti. Honorius'un me~ru va-

266

SCHWEINFURTH

risi ve Theodosius II.'nin genç ye~eni olan Valentininan III. ve annesi
Galla Placidia, Honorius'un vefat~~ s~ras~nda bir müddet için Istanbul'da bulunuyorlard~. Garbi Roma imparatorlu~unda Theodosius
hanedamn~n devam~~Johannes Primicerius isyan~~yüzünden tehlikeye dü~mü~~olup Theodosius II.'nin Italya i~ine müdahale etmesi
laz~m gelmekte idi. Hiç de küçümsenemiyecek gayreder sonunda,
iki sene süren (423-425) bir harb neticesinde Johannes Primicerius
Theodosius II.'nin kumandanlar~~tarafindan Ravenna'da esir edilerek müthi~~ i~kencelerle Aquileja'da kafas~~kesildi.
I~te "fata" yani sukutunu mevcut kaynaklara göre Gibbon'un
tasvir etti~i bu Johannes Primicerius Yald~zl~~Kap~'da zikredilen
Tyran'd~r. Theodosius II. Istanbul'da zafer haberini al~nca, o s~rada
Hippodromda yap~lmakta olan yar~~lar~~durdurtmu~~ve Incil'den bir
âyet teganni etti~i halde kiliseye giderek günün mütebaki k~sm~n~~
Allah'a ~ükür ibadeti ile geçirmi~ti. Valentinian III. 'ün ve onun nam~na icray~~hükümet eden annesi Galla Placidia'n~n hakimiyetlerinin yeniden tesis edili~ini, aslen Ispanyah olan Garbi Roma imparatorlu~u saray ~airi Merobaudes ~u sözlerle kutlam~~t~r:
"Cui natura dedit, victoria reddidit orbem". (Kar~. The Cambridge
Medieval History, C. I s. 407, 408.)
Bu sözler, Tyran Johannes Primicerius üzerinde kazan~lan zafer
sayesinde Theodosius hanedan~n~n yeniden i~~ba~~na geli~inin o devrin muas~rlar~~için ta~~d~~~~ehemmiyeti kâfi derecede vuzuhla göstermektedir. Bu zat, in~as~~ kara surunun in~as~~ s~ras~na, 425'i hemen
müteakip bir tarihe isabet eden Yald~zl~~ Kap~'n~n kitabesindeki
Tyran'd~r. Bu vak~ay~~teyid etmek üzere, 1928'de Ingilizlerin yapt~~~~
bir kaz~da, Istanbul'da, evvelce gümü~~ i~liyenlerin atelyelerini ihtiva etti~inden slinke~~ham denilen ve Theodosius I. 'in bir vakitler
mevcut olan Forum'unun üzerinde in~a edilmi~~olan bir han~n avlusunda Büyük Theodosius'un bir zafer tak~mn bakiyelerinin bulunu~unu da zikretmek mümkündür. Burada, takriben üç metre
derinlikte, henüz toprak içinde bulunan sekiz muazzam kaideden
iki tanesi bulunmu~tur ki, bunlardan her biri, 14 metreden daha
fazla irtifa~~haiz, mermerden, acaib a~aç gövdesi ~eklinde, tak~~zaferin geçitlerinin kubbelerini tutan ve muazzam bir sütun ba~l~~~~
ile beraber bir çok parçalar~~meydana ç~kan dört sütun ta~~makta
idiler. Büyük Theodosius'un Istanbul'da, biri Forumda, di~eri sur
d~~~nda tek ba~~na duran, mutaddan büyük iki tak~~zafer in~a etmi~~
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olmas~~ kabul edilemez. Yald~zl~~ Kap~, kara suni gibi Theodosius
devrinin bir abidesidir.
Yald~zl~~ Kap~'n~n muhafaza ve takviyesi ile kara surunun baldyelerinin korunmas~~ Türk an~tlar~~koruma müessesesinin memleketin antik abideleri mevzuunda ele al~nmas~~icab eden en mühim
vazifesidir.

