
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΖΑΜΙ

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Τον Αύγουστο τοϋ 716 οί "Αραβες πολιόρκησαν για δεύτερη φορά 
την Πόλι.

Χαλίφης Όμαγιάδης τότε ήταν ό πολυφάγος και όκνός Μαρονανίδης 
Σουλειμάν, ό όποιος θέλοντας νά συνέχιση τα μεγαλεπίβουλα σχέδια τοϋ 
προγόνου του Μοάβια, δοκίμασε κι αυτός νά κατακτήση τό Βυζάντιο, τήν 

πόλι αυτή τών ’Αραβικών ονείρων.
’Αρχηγός τοϋ ’Αραβικού στρατού τής πολιορκίας διωρίστηκε ό θείος 

τοϋ Χαλίφη ό Μασλάμα, άνθρωπος δραστήριος και γενναίος ό όποιος έγ- 
γυόνταν τήν επιτυχία τής έπιχειρήσεως.

“Ολοι οΐ χρονογράφοι, Βυζαντινοί καί "Αραβες, μάς διασώσαν πολλές 
λεπτομέρειες τής περίφημης αυτής πολιορκίας J).

"Ετσι ξεύρουμε πώ: οί Βυζαντινοί μέ ηρωισμό άντισταθήκαν στις επι
θέσεις τών πολιορκητών οί όποιοι πάλι, ύποφέραν εκεί τά πάνδεινα. Οχι 

μόνο τούς κατάκαιε τό υγρόν πϋρ, δχι μόνον τούς θέριζε ή πείνα κι ή 
πανώλη, άλλα στο τέλος τούς επετέθηκαν εκ τών νώτων κι οί Βούλγαροι 

καί κυριολεκτικώς τούς κομματιάσαν.
Ψυχή τής άντιστάσεως τότε στάθηκε ό νέος Αύτοκράτωρ Λέο)ν ό "I- 

σαυρος, ό όποιος επικεφαλής τοϋ στρατού καί τοΰ λαού όλου, μέ μαύρη 
απελπισία υπερασπίστηκε τή θεοφύλακτη Πόλι κατά τοΰ νέου εκείνου τρο' 

μεροϋ ’Αραβικού κύματος.
Ή πολιορκία βαστοϋσε ήδη αρκετούς μήνες χωρίς θετικό αποτέλεσμα 

ότε στά 717 πέθανε ό Χαλίφης Σονλεϊμάν καί τον διαδέχτηκε ό έξάδελ- 
φός του "Ομαρ ό Β'.

Αυτός από χαρακτήρος θεοφοβούμενος, δίκαιος καί φιλάνθρωπος, βλέ
ποντας τήν άσκοπη αιματοχυσία νά άφανίζη τούς πιστούς του μαχητάς 
εκεί μακρυά στή θρυλλική Πόλι εμπρός, αποφάσισε νά παύση τον πό
λεμο καί μέ χαλιφικό διάταγμα ανακάλεσε τό Μαολάμα καί τό στρατό του 
πίσω στή Συρία.

ι) Θεοφαν, σελ. 607 — Αέον. τον Γραμματικόν σελ: 177— Κεδρηνον οελ: 787—Ζο)
ναρά XV. I.
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Άνκαι αληθινά καμμιά επιτυχία δεν είχαν σημειώοει υπέρ αυτών οί 
"Αραβες επί ένα ολόκληρο χρόνο πού πολιορκούσαν την ΓΙόλι τότε, φαί

νεται μ’ όλα ταϋτα ότι ή λύση τής πολιορκίας δεν έγινε δι’ απλής ντρο- 
πιαστικής φυγής των πολιορκητών, άλλα άπ’ εναντίας συνετελέστηκε υστέρα 
από διπλωματικέ) συνεννόηση τών Βυζαντινών μέ τούς "Αραβες.

Είνε παράξενο πώς κανένας άπ’ τούς κλασσικούς χρονογράφους δεν 
μάς το λέγει αυτό ρητά. “Ολοι συμφωνούν νά πούν ότι οί “Αραβες, άφοΰ 
καταστραφήκαν εμπρός στην Πόλι, έλυσαν άναγκαστικά την πολιορκία τους 
καί φΰγαν.

Καί οί νεώτεροι άκόμη Ιστορικοί, όσοι περιγράψαν τήν πολιορκία αυτή’ 
δεν αναφέρουν κανενός είδους διπλωματική συνεννόηση πού νά κανόνισε 
τότε τά τής άναχωρήσεως τών Σαρακηνών.

Εντούτοις "Αραβες χρονογράφοι αναφέρουν χαρακτηριστικές συνεν
νοήσεις μεταξύ τών άντιπάλων γιά τή λύση τής πολιορκίας εκείνης, καί νό 
κυριώτερο περιγράφουν φιλική είσοδο τού Μασλάμα στην Πόλι, άποδίδον- 
τας φυσικά τό πράγμα σ’ αδυναμία τών Χριστιανών καί παριστάνοντας 
τήν είσοδο αυτή τού στρατάρχη τών 'Αράβων στο Βυζάντιο, ως κάτι τα
πεινωτικό γιά τούς Βυζαντινούς.

"Αν μονάχα ’Αραβικά χρονικά άναφέρναν αυτά τά πράγματα, μπορούσε 
ίσως κανείς νά τά θεωρήση ώς υπερβολικά καί νά τά παραβλέψη. Υπάρ
χει όμως καί χριστιανική μνεία τής εισόδου τού Άμηρά τών ’Αράβων 

τότε στήν Πόλι, ή οποία πάλι παρουσιάζει τό γεγονός ώς έξυψωτικό τής 
δόξας τής Παναγίας κι εξευτελιστικό γιά τούς άπιστους ’Αγαρηνούς *).

Τέτοιες αντιθέσεις είνε λογικές καί εύκολοεξήγητες’ παρουσιάζονται δ· 
άλλωστε σ’ όλες τις εποχές τής ιστορίας. Άποβγαίνει όμα»ς άπ’ όλες αυτές 
τό γεγονός, τό όποιον, όπως θά δούμε παρακάτω, έρχονται κι άλλα συμ
βάντα νά επικυρώσουν, ότι οι ’Άραβες ήλθαν σέ διπλωματική επαφή μέ 
τούς Βυζαντινούς, γιά τή λύση τής πολιορκίας τους, κι ότι ένα άπ’ τά άπο- 
τελέσματα τών συνεννοήσεων τους αυτών τότε, ήταν κι ή φιλική επίσκεψιζ 
ή είσοδος τού Μασλάμα μέσα σιήν Πόλι.

Είνε επίσης άξιοπαρατήρητο ότι παρά τις ζημίες τους καί τή θαλασ- 
σοκρατία τών Βυζαντινών, οί ’Άραβες χωρίς βία καί έν τάξει έπιβιβαστή- 
καν στά πλοία τους καί φύγαν άνενόχλητοι άπ’ τήν Πόλι στις 15 Αύγού- 
στου τού 717.

Ή παράξενη αυτή έλευθερία κινήσεων πολυάριθμου ήττημένου καί αχε

ί*). Tabari, Χρονικόν: μετάφ. Zottenberg, Τόμ. IV οελ: 224 καί 240—243 καί 
τό συναξάρι τής αΰτοκρ. Βιβλιοθήκης τής Βιέννης: cod: Hist: Graec: 45 τού 11ου 
αΐίόνος πού δημοσίευσε στά ’Ιστορικά Μελετήματα, σελ. 141 ό Σπ, Λάμπρος.
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δον αποσυντεθειμένου στρατού, *) ενισχύει την υπόθεση ότι μεταξύ ’Αρά
βων καί Βυζαντινών έγιναν τότε αμοιβαίες υποχωρήσεις καί ειδικές συνεν

νοήσεις, για τή λύση τής πολιορκίας εκείνης.
Ή τελεία άποσύνθεσις των ’Αράβων συντελέστηκε μονάχα στο Αιγαίο 

Πέλαγος κατά την επιστροφή του στόλου τους, ό όποιος καταστράφηκε εν
τελώς, μαζύ μέ τό στρατό πού μετάφερν.ε, από φρικτή τρικυμία καί μόνο, 
πέντε ή δέκα καράβια του, όπως φαίνεται, μπόρεσαν νά φθάσουν γερά 
πίσω στή Συρία *).

"Ενα όμως από τά σπουδαιότερα αποτελέσματατών διπλωματικών συν
εννοήσεων πού έγιναν τότε μεταξύ ’Αράβων καί Βυζαντινών είνε καί τό 
ότι ή Αυτοκρατορία δέχθηκε νά κτισθή μέσα οτά τείχη τής Πόλις τζαμί 
γιά τούς Μουσουλμάνους.

Φαίνεται ότι τό εξαιρετικό αυτό προνόμιο τό ζήτησε ό Μασλάμας καί 
τό δέχτηκε ό Αύτοκράτωρ χωρίς δυσαρέσκεια, άφοΰ ό τόπος πού παραχω- 
ρήθηκε άπ’ τό Κράτος, κι όπου κτίσθηκε τό πρώτο αυτό Μουσουλμανικό 
τέμενος τής Κωνσιαντινουπόλεα>ς δεν είνε ασήμαντος ή παράμερος, αλλά 
είνε αυτή αΰτη ή περιφέρεια τού Βασιλικού Πραιτωρίου ;:).

Ό χρονογράφος ονομάζει τό τέμενος αυτό «Μαγίσδιον» * 2 * 4) έξ ού 
πρέπει νά συμπεράνωμε ότι δεν κτίσθηκε τότε τζαμί κανονικό στήν Πόλι 
άλλα μονάχα μικρός ευκτήριος οίκος, αφιερωμένος οτή λατρεία τού ’Αλλάχ

Πάντως όμως έκτελέστηκε τότε ή αΐτησις τού Μασλάμα καί τό Μα- 
γίσδιον αυτό κτίστηκε μέσα στήν περιφέρεια τού Βασιλικού πραιτοτρίου, δη
λαδή κοντά στήν 'Αγία Σοφία καί στήν 'Αγία Ειρήνη κι’ όχι μακρυά απ’ 
τον ιππόδρομο, προς τή βορινή παραλία τής Πόλις 5).

Δεν πρέπει νά φανή παράξενη ή ΰποχωρητικότης αυτή τών Βυζαντι
νών στήν αίτηση τού Μασλάμα τότε.

Ή Αυτοκρατορία, ά'νκαι νικήτρια, είχε απόλυτη ανάγκη ησυχίας καί ει
ρήνης εκείνην τήν εποχή. Πόλ,εμοι, πολιορκίες, εσωτερικοί τρομακτικοί πε

ρισπασμοί, οικονομικό αδιέξοδο, είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση τόσον

1) . Βλέπε Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τού Ελληνικού "Εθνους, εκδ: 1902, Τό
μος III: σελ. 375.

2) . Θεοφ. σελ. 613, 614. Αέον. τον Γραμματ. 178. 179. Κε6ρ. 791
’). Πορφυρογέννητος,Τόμος 4, σελ- 101 «...έκγονος δέ τού Μαδίου ύπήρχεν ό Μάσαλ- 

μας ό κατά Κωνσταντινοΰπολιν έκστρατεύσας ού τινός καί δι’ αίτήσεως έκτίσθη τό τών 
Χαρακηνών μαγίσδιον έν τφ βασιλικά) πραιτωρίιρ.»

‘) Μαγίσδιον παράγεται άπό τήν αραβική λέξη «masjid». Κατά τόν Ποσπάτην: 
Βυζαντιναί Μελέται σελ. 189: «Μαγίσδιον» σημαίνει ήσυχαστήριον, ευκτήριος οίκος, 
όπως καί τό τουρκικόν « μεστζήδ » .

5) Βλέπε: Παοπάτη, Βυζαντιναί Μελέται, σελ. 372.
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επικίνδυνη, ώστε ή ειρήνη ήταν αναγκαία στο κράτος μέ κάθε θυσία.
Ό μεγαλεπίβουλος Λέων δ Ίσαυρος έβλεπε λαμπρά τη θέση τών 

πραγμάτων και θέλοντας νά έργασθή για να δόση ζωήν στον αναστατω
μένο κρατικό οργανισμό τής Αυτοκρατορίας, καθαρώτατα άντελήφθηκε, δτι 
ήταν ανάγκη νά μεταχειρισθή τους ’Άραβες μέ πολλή λεπτή διπλωματία.

Άνκαι μέ ηρωισμό καί σθένος κι αυτός κι οί διάδοχοί του πολέμη
σαν τό Αραβικό Ίσλάμ, εντούτοις οί σχέσεις τών δύο εκείνων αντιπά
λων κόσμων πάντα σταθήκαν ίπποτικές καί συχνά κι άπ’ τά δυο μέρη 
έγιναν απόπειρες συμφιλιώσεως καί προσπάθειες ειρηνικής συνεννοήσεως.

Τήν έξυπνη καί πατριωτική αυτή πολιτεία τοΰ Λέοντος συχνά τήν πα- 
ρεξήγησαν οί αντίπαλοί του καί μέ περιφρόνηση οί εχθροί του τον ωνό- 
μασαν «σαρακηνόφρονα» γιά νά στιγματίσουν δήθεν τήν ύποχωρητικό- 
τητα τοΰ Ισαΰρου απέναντι τών εχθρών τής Αυτοκρατορίας.

Χωρίς νά μποϋμε στις λεπτομέρειες τής πολιτείας τής δυναστείας 
εκείνης, τό γεγονός είνε δτι στά 717 επί Λέοντος τοΰ Ισαΰρου ιδρύθηκε 
στήν Πόλι τό πρώτο Μουσουλμανικό Τέμενος πού μάς αναφέρει ή ιστορία.

Πέρασαν τά χρόνια καί ά'λλαξαν τά πράγματα στήν ’Ανατολή.
Στά μέσα τοΰ ενδέκατου αίώνος τό κράτος τοΰ Χαλίφη ήταν υπό διά- 

λυσιν. Κομματιασμένο σέ άπειρα μικρά κράτη, διηρημένο από εσωτερικά 
πάθη καί φυλετικά μίση παρουσίαζε αξιοθρήνητη κατάσταση, ενώ απεναν
τίας ή Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε γνωρίσει στο μεταξύ ένδοξες ήμερες'

Οί θρίαμβοι τής Μακεδονικής δυναστείας είχαν σχεδόν άποκατασιήσει 
τό γόητρο καί τή δόξα τής αρχαίας Αυτοκρατορίας τών Ρωμαίων τής ’Ανα
τολής, κι οί φάλαγγες τοΰ Νικηφόρου Φωκά, τοΰ Τσιμισκή καί τοΰ Βουλ- 
γαροκτόνου είχαν πλατύνει τά σύνορα τοΰ Κράτους, ως στις πιο μακρυ- 

νές χώρες τής ’Ανατολής.
Τότε δμτος ακριβώς νέος σωτήρ τοΰ Ίσλάμ καί υπερασπιστής τής Χά- 

λιφικής αίγλης παρουσιάστηκε στή μέση.
Ό Σελτζούκ Τουγρούλ Μπέκγ άφοΰ τρομοκράτησε τό Ίσλάμ καί αύτο- 

χειροτονήθηκε προστάτης τοΰ Χαλίφη, βγήκε σέ πόλεμο καί μέ τούς Βυ · 

ζαντινούς.
Μακροί καί αιματηροί πόλεμοι γιά χρόνια φέραν σέ σύγκρουση τούς 

στρατούς τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου μέ τούς άγριους Τούρκους κα- 

βαλλάρηδες τοΰ Σελτζούκ Τουγρούλ.
Στά 1018 δ Μονομάχος αναγκάστηκε επιτέλους νά ζητήση ειρήνη άπ’

’). Θεοφαν, σελ. 62Β. « . , . καί μετά άλλων πολλών καλών «καθαιρέτης ό σαρα- 
ηνόφρων σίτος Λέων γέγονεν.»
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ιόν τρομερό αντίπαλό του.
"Ήλθε τότε στην Κωνσταντινούπολι Τούρκος πρέσβυς ό όποιος μέ αυ

θάδεια καί υπεροψία υπόβαλε τους βαρείς ορούς τοΰ νικητή Τογρούλ για 
νά κλειστή ή ποθητή εκείνη ειρήνη.

Μεταξύ των δρων αυτών συζητήθηκε πάλι καί τό ζήτημα τοΰ τζαμιού.

ΕΙνε φυσικό νά φαντασθοΰμε δτι τό τροπαιοφόρο κι’ ένδοξο Βυζάν 
τιο τής εποχής τής Μακεδονικής δυναστείας βεβαίως δεν είχε φροντίσει γιά 
τή συντήρηση τοΰ Μαγισδίου των Σαρακηγών τής Πόλις, των Σαρακηνών 
αυτών πού τόσες πια φορές είχε νικήσει κι απέναντι τών οποίων κανένα 
λόγο δεν είχε νά διατηρή τέτοια ταπεινωτική γιά τήν εποχή συμφωνία.

Τό παλιό Μαγίσδιον τών Σαρακηνών θά ήταν βέβαια σχεδόν ερείπιο 
τήν εποχή τοΰ Μονομάχου. Καί γι’ αυτό μ’ αληθινή οδύνη θά ακούσε 
ό Αύτοκράτωρ τον πρέσβυ τού Τογρούλ νά λέγη: &*Αν θέλης ειρήνη 
χτίσε στήν πραηεύουσά σου τζαμί γιά τούς ομόθρησκους μου, στό 
όποιο θά κηρύσσεται ή Κότμπα (τό ιερόν κήρυγμα) εις όνομα τού αύ- 
θέντη μου».

Κι ό Μονομάχος αναγκάστηκε νά δεχθή τήν απαίτηση εκείνη καί ν’ 
άναγείρη τά ερείπια τοΰ παλιού τζαμιού, πού είχε κτισθή άλλοτε επί Δέ
οντος τού Ίσαύρου γιά τούς Μουσουλμάνους τής Πόλις. Κι ακόμα πλή 
ρωσε φαίνεται ό Αύτοκράτωρ άπ’ τό ιδιαίτερό του ταμείο τούς Ίμάμι- 
δες, τό λάδι τών κανδηλών καί τά έξοδα τού εσωτερικού στολισμού τοΰ 
τζαμιού, Χ) γιά νά εύχαριστήση ακόμη παραπάνω τον άγριο Τογρούλ.

Τον δρο δμως αυτόν τής ειρήνης μεταξύ ιού Μονομάχου καί τού 
Σουλτάνου τών Σελτζούκ κανένας "Ελλην χρονογράφος δεν μάς τον ανα
φέρει.

Ό Έμπν-Άθίρ, ό ’ Αμπούλ - Φέντα, κι’ ό Άμπούλ-Φάραγκ δμως 
συμφωνούν κι οι τρεις μέ τή λεπτομέρεια αυτή, ή όποια ασφαλώς εινε 
σωστή δν λάβη κανείς ύπ’ όψιν τήν περίσταση καί τό απροχώρητο εις 
τό όποιο είχε φθάσει τότε τό Βυζαντινό κράτος κι ό Αύτοκράτωρ Κων

σταντίνος ό Μονομάχος.
Τότε τό Μαγίσδιον τών Σαρακηνών μετετράπη εις κανονικό τζαμί.
Ό δρος δμως αύτός τον όποιον ό νικητής Τουγρούλ διά τής βίας 

επέβαλε στον Αύτοκράτορα δεν διατηρήθηκε καί πολλά χρόνια.
Τρία χρόνια μετά τό θάνατο τοΰ Μονομάχου στέφουνταν Αύτοκρά 

τωρ στήν Πόλι ό Ίσαάκιος Κομνηνός ό πρώτος τής δυναστείας τών 
Κομνηνών, πού ήταν γραφτό νά ξαναδώση 125 χρόνια ακόμη ζωή και

') Παράβαλε Άμπούλ - Φάραγκ (Bar Hebraeus), Chronicon Syriacun, σελ. 249,
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δόξα στην κουρασμένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Είναι βέβαιο, απ’ δτι θά έκθέσωμε παρά κάτω, δτι επί Κομνηνών 
καταργήθηκε σιωπηλά ό δρος εκείνος τής ειρήνης μεταξύ τοΰ Μονομάχου 
καί τοΰ 'Γουγρούλ κι δτι το τζαμί τής Πόλις ξαναέγινε ως στο τέλος 
τοΰ 12ου αίώνος τουλάχιστον απλώς ευκτήριος οίκος χωρίς Κότμπα, μουε- 
ζίνιδες καί κανονική Ίσλαμική λατρεία, προς μεγάλη ικανοποίηση τοΰ 
φιλότιμου τών Βυζαντινών.

Στα 1189 επί Ίσαακίου Αγγέλου γίνετσι πάλι λόγος στα χρονικά 
για τό Μαγίσδιον τών Σαρακηνών τής Πόλις.

Ό Αύτοκράτωρ Ίσαάκιος κατατρομαγμένος από την πλημμύρα τής 
τρίτης σταυροφορίας, μ’ αγωνία παρακολουθούσε τις βιαιότητες τών σταν

φόρων τότε. Ή δέση του ήταν τρομερή, κι ό ίδιος δεν ήξευρε τί στάση 
έ’πρεπε νά κρατήση απέναντι τών Χριστιανών εκείνων εχθρών του. Πότε 
τούς έκαμνε τό φίλο, θέλοντας μέ τό καλό ν’ άπομακρύνη άπ’ τό κρά 
τος του τά φανατικά εκείνα στίφη, πότε πάλι τούς παρενέβαλε κρυφά 
χίλιες δύο δυσκολίες καί μέ χαρά πληροφορούνταν τήν καταστρεπτική πο 
ρεία τους προς τή Συρία καί τον αιφνίδιο θάνατο τοΰ αγέρωχου Φρε- 
δερίκου Βαρβαρόσσα στήν Κιλικία.

Στήν αμηχανία τή μεγάλη πού βρέθηκε τότε ό Αύτοκράταιρ τοΰ ήλθε 
σκέψη νά ζητήση συνεννόηση μέ τον τρομερό Μουσουλμάνο αντίπαλο 
τών μισητών Φράγκων, τον έ'νδοξο Σάλαχ-έλ-Ντίν.

Ό Ισαάκιος ήταν τότε έτοιμος σέ κάθε υποχώρηση απέναντι τοΰ 
πανισχύρου Σουλτάνου, αρκεί νά καταστρέφονταν μιά ώρα άρχίτερα οί 

Σταυροφόροι.
Γι’ αυτό κι οί συνεννοήσεις μεταξύ Μουσουλμάνων καί Βυζαντινών 

τότε εύ'κολα προχώρησαν, κι ό Αύτοκράτωρ χωρίς καμμιά δυσκολία απο
δέχθηκε αίτηση τοΰ Σουλτάνου πού ζητούσε νά ξαναγίνη τό Μαγίσδιον 
τών Σαρακηνών τής Πόλις τακτικό καί κανονικό Μουσουλμανικό τζαμί.

Τά ’Αραβικά χρονικά μέ πολλές λεπτομέρειες μάς διαφύλσξαν τις συν

εννοήσεις εκείνες τοΰ Ισαακίου μέ τό Σουλτάνο.
Απ’ τό χρονικό τοΰ Άμπούλ-Μαχάσσεν-Γιούσεφ τοΰ έπιλεγομένου 

Μπέχα-έντ - ντίν ξεύρουμε δτι μεταξύ Αύγούστου καί Σεπτεμβρίου τοΰ 
σελ. 172.
1189 ήλθε αποσταλμένος άπ’ τήν Πόλι στο στρατόπεδο τών Σαρακηνών 
τοΰ Μάρτζ - Άγιοΰν κι έφερε στο Σουλτάνο γράμμα τοΰ Αύτοκράτορος, 
στο όποιο εκείνος τοΰ έλεγε δτι ευχαρίστως δέχουνταν τήν προγενέστερη 
αίτησή του γιά τό Μαγίσδιον τών Σαρακηνών τής Πόλις. *)

*) Recueil des Ilistoriens des croirades: =Historiens Orientaux Tou. Ill σ. 172

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:26 EEST - 3.236.241.27



X. Λ. Νομικού —Τό πρώτο τζαμί τής Κωνσταντινουπόλεως. 205

Ό Σάλαχ-έλ-Νιίν μόλις έλαβε την τόση ευχάριστη για τό Ίσλάμ 

απάντηση αυτή τοϋ Αύτοκράτορος, έστειλε στην Κωνσταντινοΰπολι είδικό 
πρέσβυ για νά παρευρεθή, στη μετατροπή τοϋ Μαγισδίου και την εγκαι

νίαση τής κανονικής λατρείας εκεί.
Ό πρέσβυς αυτός φεύγοντας για τη βασιλεύουσα κουβάλησε μαζύ 

του έναν άμβωνα (μίμπαρ) κι ολόκληρη συνοδεία από μουεζίνιδες κι ανα
γνώστες τοϋ Κορανίου. Ή ήμερα τής εισόδου δλων αυτών στην Πόλι 
υπήρξε φαίνεται σχόλη σπουδαία για τούς Μουσουλμάνους.

"Ολοι οί έμποροι Σαρακηνοί πού ήταν από χρόνια έγκαταστημένοι 
στην Πόλι κι δσοι περαστικοί έ'τυχε νά βρεθούν τότε εκεί, υποδέχθηκαν 
μέ τιμές τούς άποσταλμένους τοϋ Σάλαχ-έλ - Ντιν καί τούς ακολούθησαν 

έν πομπή στο στολισμένο τζαμί.
Έκεΐ άφοΰ οί μουεζίνιδες καλέσαν τούς πιστούς εις προσευχήν, ανέ

βηκε ό ί'διος ό πρέσβυς στο νεοστημένο άμβωνα απάνω κι έξεφώνησε 
την ορθόδοξη Κότμπα (κήρυγμα) έν όνόματι τοϋ Άβασσίδη Χαλίφη τοϋ 
Βαγδατιοΰ.

Ό Αύτοκράτωρ τόσο πολύ θέλησε στην περίσταση αυτή νά περιποι- 
ηθή τον Σάλαχ-έλ Ντίν, ώστε, αμέσως μετά τήν τελετή, τοϋ έστειλε πρέ
σβυ στη Συρία νά τοϋ άναγγείλη ό ίδιος έπίσημα τήν τακτική καθιέρωση 
τοϋ τζαμιού, καί τήν κανονική έναρξη τής ορθόδοξης Μουσουλμανικής 
λατρείας στην Πόλι σύμφωνα μέ δσα τοϋ είχε ύποσχεθή.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή μέσα στο χρυσόβουλλο πού έστειλε τότε τοϋ 
Σουλτάνου δ Ίσαάκιος δέν παράλειψε νά τοϋ ύπενθυμίση τά σύμφωνη - 
μένα και νά τοϋ ζητήση πραγματική συμμαχία μιά πού αυτός είχε τίμια 
κρατήσει τό λόγο του στο ζήτημα τοϋ τζαμιού.

“Ολες αυτές οί λεπτομέρειες στις όποιες οί Άραβες χρονογράφοι συμ
φωνούν απολύτως1), μάς πείθουν δτι στά 1189 δέν λειτουργούσε κανο
νικό τζαμί στήν Πόλι κι δτι συνεπώς ή παλιά συμφωνία τοϋ 1048, με
ταξύ Μονομάχου καί Τουγρούλ, είχε σιωπηλά καταργηθή επί Κομνη- 
νών, οπότε στήν Πόλι μόνο τό αρχαίο Μαγίσδιον ταιν Σαρακηνών τοϋ 

ογδόου αιώνος διατηρούσε οπωσδήποτε τυπικά τή λατρεία τοϋ Ίσλάμ.
Εκείνο ποΰ αξίζει νά σημειωθή εΐνε δτι στά τέλη τοϋ δωδέκατου 

αιώνος ζοΰσαν αρκετοί Μουσουλμάνοι στήν Πόλι κι δτι ή οριστική κα
θιέρωση πλέον τοϋ τζαμιού τους τότε εκεί τούς έδοσε αφορμή νά εκδη
λώσουν ελεύθερα τά θρησκευτικά τους αισθήματα. * IV,

') Βλέπε επίσης: Recueil ties liistoriens des Cx’oisades—Historiens Orien- 
taux: Les deux jardins—El Tmad, Τόμος IV, οελ. 470. Cadi Ibn Chedad, Τόμ.
IV, σελ. 471.
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’Από τότε Μουσουλμάνοι έμεναν πάντα στην Πόλι αρκετοί, κι 6 Πα- 
σπατης λέγει χ), δτι ώς τά 1875 σώζονταν ακόμη πίσω άπ’ τόν αύτο- 
κρατορικό Ναύσταθμο ιδιαίτερο κοιμητήριο, οπού διατηρούνταν οί τάφοι 
των Μουσουλμάνων, πού είχαν πεθάνει στην Πόλι πριν από την άλωση.

’Άλλο τζαμί εκείνη την εποχή δέ φαίνεται νά υπήρχε στην Πόλι γιά 
τούς Μουσουλμάνους.

"Εχουν λάθος μερικοί πού θεωρούν τό Άράμπ -Τζαμί πού σώζεται κα] 
σήμερα στο Γαλατά τής Πόλις ώς τζαμί Σαρακηνιΰν τού Βυζαντίου ιδρυ
μένο εκεί πρό τής άλώσεως. Τό Άράμπ-Τζαμί αυτό είνε παλιά εκκλησία, 
Χριστιανική, ίσως μάλιστα τού πέμπτου αίώνος, ή οποία μετετράπηκε σέ 
τέμενος μόνο μετά τήν άλωση τού 14532).

Τέσσαρα έτη μετά τήν επίσημη καθιέρωση τού τζαμιού των Σαρακη
νών οί Φράγκοι τής τετάρτης σταυροφορίας καταλάμβαναν τή βασιλεύ
ουσα καί έπανάφερναν στο θρόνο τόν Ίσαάκιο "Αγγελο μαζύ μέ τόν 
υιό του τόν Αλέξιο τόν Α'.

Οι Φράγκοι εγκαταστάθηκαν φιλικά δήθεν τότε στήν Πόλι (18 ’Ιου

λίου 1203), αλλά σάν αύθάδεις νεοφερμένοι τυχοδιώκτες πού ήταν στά
θηκαν ανίκανοι νά μαλακώσουν τήν έχθρα τών Βυζαντινών εναντίον τους.

Άπειρες καθημερινώς αφορμές δυσαρέσκειας καί αδιάκοπος ερεθι
σμός τού παλιού μίσους μεταξύ ’Ορθοδόξων καί Λατίνων γρήγορα έφε

ραν τήν κατάσταση στο απροχώρητο.
Οί φανατικοί σταυροφόροι ό'χι μόνον μισούσαν τούς σχισματικούς ορ

θοδόξους, αλλά δεν μπορούσαν κυρίως νά υποφέρουν τήν παρουσία αρ
κετών Μουσουλμάνων τότε στήν Πόλι μέ τούς οποίους εξάλλου τόσα 
χρόνια είχαν ζήσει αρμονικά οί αρχοντικοί Βυζαντινοί.

Τούς Σαρακηνούς αυτούς τούς οποίους δήθεν πήγαιναν νά έξολο- 
θρεύσουν, τούς βλέπαν μέ κακό μάτι οί νέοι εκείνοι απόστολοι τής χρι
στιανικής αγάπης κι εύκολα μπορεί κανείς νά φανταστή τί φρικτή έντύ- 
πιοση τούς προξενούσε ή θέα τού Μουσουλμανικού τζαμιού τής Πόλις 
πού ειρηνικά καί ήσυχα ύψωνε τούς ά'σπρους τοίχους του ανάμεσα απ’ τό 
δάσος τών Σταυρών τών εκκλησιών τής Βασιλεύουσας.

Πααπάτη, Βυζαντιναί Μελέται, σελ. 190.
'ή Βλέπε τήν λανθασμένη αύτή γνώμη στό βιβλίο τοϋ Νζελά/.-’Εσσάδ, Constanti

nople : de Byzance a Stamboul, σελ. 190. καί τό ιστορικό τοϋ Άράμπ-Τζαμί, κα
θώς καί τήν αποκατάσταση τής αλήθειας στό βιβλίο τοϋ κ. Jean Ebersolt, Mission 
archeologique a Constantinople, σελ. 39 κι έκεϊ, καί Ιδίως στήν υποσημείωση τής 
σελ. 42.

Βλέπε επίσης: Tounefort, Relation d’ un voyage dn Levant: έκδ. Lyon 1717 
Τόμ 2, σελ. 221.
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Επόμενο ήταν οί εντελώς διάφορες αυτές αντιλήψεις να ξεσπάσουν 
κάποτε σέ τραγικότητες, κι έπ'ι τέλους τό τζαμί αύιό στάθηκε ή αφορμή 
τής καταστρεπτικής πυρκαϊάς τοΰ 1203, τής όποιας τα φοβερά αποτελέ
σματα συμπλήρωσε λίγους μήνες έπειτα (12 ’Απριλίου 1204) ή άγρια 
άλιοσις, κι ή συστηματική λεηλασία τής Κωνσταντινουπόλεως από τους 

Σταυροφόρους.
Ήταν χειμώνας τοΰ 1203, δτε από κάποια ασήμαντη ρήξη μεταξύ 

Βυζαντινών καί Φράγκων, οι τελευταίοι αυτοί έπετέθηκαν εναντίον τοΰ 
τζαμιού τών Σαρακηνών για νά τό ληστεόσουν καί νά τό κάψουν.

Καί λέγει ό χρονογράφος *):
« Καί δή τό σύνταγμα εκείνο τό πονηρόν τή πόλει προσσχόν δΓ αλι

άδων (ουδέ γάρ ήν τις ό προσιστάμενος δλως έπιπλέειν σφάς τή πόλει 
καί αύθις άνάγεσθαι) τω τοιν εξ *Αγαρ συναγωγίφ λάθρα έπεισπίπτου- 
σιν, δ φησί Μιτάτον ή δημώδης διάλεκτος, καί τά ένόντα μετά ξίφους 
ληστεΰουσιν. 'Ως δ’ ουτω ταϋτα παραλόγως καί υπέρ δόκησι,ν πάσαν 
παρηνομεΐτο, ήμΰνοντο μέν αυτούς οί Σαρακηνοί τάς χεΐρας τοΐς πα- 

ρατυχοΰσιν όπλίσαντες, έπιβοηθοΰσι δέ καί Ροηιαΐοι, παρά τής τοΰ κα
κού φήμης έκεΐσε συνηλισμένοι.»

Καί παρακάτω ?)

«Ήρξατο μέν ούν ή πρώτη τοΰ πυρός αφή από τοΰ συναγωγίου 
τών Σαρακηνών (τό δέ έστι κατά τό προς θάλασσαν επικλινές βόρειον 

μέρος τής πόλεως καί τφ τεμένει έγγίζον δ έπ’ δνόματι τής αγίας Ειρή
νης ΐδρυται) καί προς έω κατ’ εύρος λωφήσαν εις τον νεών τον παμ- 
μέγιστον, κατά δ’ εσπέραν εις τό λεγόμενον Πέρασμα έξεμηκίσθη....»

"Ωστε οι Φράγκοι τής τετάρτης Σταυροφορίας βάλαν φωτιά στήν 
Πόλι, αρχίζοντας από τό μισητό γι’ αυτούς τζαμί τών Σαρακηνών, κι 
ε!νε χαρακτηριστικό γιά τά φρονήματα τής εποχής νά σημειώση κανείς 
δτι οί Βυζαντινοί αμέσως απ’ τήν πρώτη στιγμή συνταχθήκαν μέ τούς 
Σαρακηνούς κα υπερασπίστηκαν μαζυ τους τό τέμενος εκείνο τών παιδιών 
τής ’Άγαρ κατά τής ληστρικής έπιθέσεως τών Δυτικών.

Ό Χωνιάτης τό τζαμί αυτό τό ονομάζει «συναγώγιον» 8) κι όχι Μα- 
γίσδιον, δπως άλλοτε ό Πορφυρογέννητος, γιατί δπως είδαμε ό παλιός μι
κρός ευκτήριος οίκος τής εποχής τών Ίσαόρων είχε στό μεταξύ μετα- * 3

‘) Νικ. Χωνιάτης, Τόμ. 2 σελ. 731.
3) Νικ Χωνιάτης, Τόμ. 2, σελ. 733.
Ί) Άπό τήν ονομασία αυτή «πατήθηκε ό Μ. Michaud καί λέγει ότι ή πυρκαϊά 

αυτή άρχισε απ’ τή συναγωγή τών Εβραίων τής Πόλις. *Histoire des Cl'oisades - 
έκδ. 1817. Τόμ. Ill σελ. 204.
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βληθή εις κανονικό τζαμί, κι ονομασία συναγωγή ήταν πιο σωστό γι 
αυτό τότε.

Ό λαός όμως φαίνεται ότι εξακολουθούσε ακόμη να θεωρή τό τζαμί 
εκείνο ως απλό ησυχαστήριο, καί νά τ’ όνομάζη «Μιτάτον» *) βέβαια από 
λαϊκή συνήθεια.

“Αξιο ακόμα να οημειωθή είναι τό ότι ό Χωνιάτης ορίζει στή διή
γησή του ακριβώς τήν τοποθεσία τού τζαμιού των Σαρακηνών τής Πό
λις τό 13° αιώνα κι ή τοποθεσία αυτή (....τό τέμενος έγγίζον ό επ’ όνό· 
μάτι τής 'Αγίας Είρήνης ιδρυται) αντιστοιχεί ακριβώς μέ τήν τοποθεσία 
τού Βασιλικού Πραιτωρίου όπου, κατά τον Πορφυρογέννητο, ιδρύθηκε 
όπως είδαμε κατόπιν αίτήσεως τού Μασλάμα τόν όγδοο αιώνα, τό πρώτο 

Μουσουλμανικό τέμενος τής Πόλις.
"Ωστε είνε μάλλον πιθανόν ότι καθ’ όλο αυτό τό μακρύ χρονικό διά

στημα τών πέντε περίπου αιώνων ενα καί μόνο τέμενος Μουσουλμανικό 
ιδρύθηκε καί διατηρήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη ότι δέ γι’ αυτό καί 
μόνο πάντα φρόντισαν οι επικεφαλής τού Ισλάμ, όσες φορές τό κάναν 
ζήτημα μέ τούς αύτοκράτορας τού Βυζαντίου.

'Οπωσδήποτε τό τέμενος αυτό αποτεφρώθηκε κατά τήν τρομερή εκείνη 
πυρκαϊά τού 1203, ή οποία κινδύνευσε νά καταστρέψη ολόκληρη τήν 
Κωνσταντινούπολι. Κι εινε συγκινητική ή ταραχή, πού διαφαίνεται ανά
μεσα απ’ τις γραμμές τής απλής διήγησης τού Νικ. Χωνιάτη, άμα λέγει 
ότι οί φλόγες φθάσαν τότε ως στον «νεών τόν παμμέγιστον» δηλ. τήν 

Αγία Σοφία.
ΟΙ ’ίδιοι οί Σταυροφόροι μέ φρίκη παρακολούθησαν τις τραγικές συν

έπειες τής πυρκαϊάς εκείνης κι οί χρονογράφοι τους μέ τρόμο τήν περι
γράφουν στά χρονικά τους * 2),

Λίγους μήνες έ'πειτα ή Πόλι γίνουνταν οριστικά Φραγκική καί βέβαια 
κατά τά πενήντα επτά χρόνια πού βάσταξε ή Λατινική Αυτοκρατορία ού'τε 
λόγος δεν μπορούσε νά γίνη γιά τζαμί τών Μουσουλμάνων στήν Κων

σταντινούπολή
Πέρασαν πάλι τά χρόνια κι οί ΓΙαλαιολόγοι αφού άνακτήσαν τήν Πόλη 

από τούς Φράγκους μ’ απελπισία άναλάβαν τόν ύστατο αγώνα κατά τών 
Τούρκων, πού από παντού απειλούσαν τήν εξαντλημένη Αυτοκρατορία.

Φαίνεται ότι τήν εποχή τών Παλαιολόγων, μαζύ μέ τις τόσες άναγ-

') Μιτάτον σημαίνει κυρίως κατάλυμα διαβατικού στρατού καί κατά σύμβαση ήσυ- 
χαστήριον. Βλέπε Θεοφαν. Τόμ. I. 113.

2) Geoffroi de Ville Hardouin, Κεφ: XLIV, 203-201 *et oil feus si granz 
et si orribles que nus horn nel pot esteindre ne abaissier.»
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χαοτικές τους υποχωρήσεις απέναντι τών ολοένα πιο απαιτητικών Τούρ
κων, πρέπει να λογαριασθή κι ή άνοικοδόμησις τοΰ Τουρκικού τζαμιού 
τής Πόλις, πού είχε καταστροφή από τήν πυρκαϊά τού 1203.

Λέγω ότι οι Παλαιολόγοι αποκατέστησαν τή Μουσουλμανική λατρεία 
στην Πόλι, διότι δτε στά 1396, ό τρομερός Βαγιαζ'ιτ ό Ίλδεμΐρ (Κεραυ
νός) επρόβαλε στον Αύτοκράτορα Μανουήλ νέες απαιτήσεις, τού ζήτησε, 
μεταξύ άλλων, μονάχα τήν εγκατάσταση τούρκου δικαστή (καδί) στήν Πόλι, 
κι ό'χι καί τήν ίδρυση Μουσουλμανικού τεμένους.

Ό Δούκας ρητά λέγει, *) δτι ό Βαγιαζ'ιτ έστειλε πρεσβεία τού Μα
νουήλ ζητώντας τό διορισμό Μουσουλμάνου κριτή καί νομιμαρίου (καδί, 
δηλ.) στήν Πόλι, γιατί δέν ήταν σωστό, κατά τή γνώμη του, οι Μουσουλ

μάνοι έμποροι τής Πόλις νά δικάζονται από χριστιανούς δικαστάς.
Ό Σουλτάνος των Τούρκων πού μέ τόση υπεροψία ζητούσε τότε 

Μουσουλμανικό δικαστήριο στήν Πόλι, θά απαιτούσε βέβαια καί τήν 
ίδρυση τζαμιού, άν δέν παραδεχθούμε δτι ασφαλώς λειτουργούσε ήδη 
τότε τακτικό Μουσουλμανικό τέμενος εκεί. Στο τέμενος αυτό πλάι θέλησε 
ό Σουλτάνος νά ιδρύση καί μεκχεμέ, δπου θά διιόριζε δικό του καδί, γιά 
νά έγκαταστήση έτσι τέλεια τή λειτουργία τοΰ νόμου τού Μωάμεθ στήν 
περίβλεπτη πρωτεύουσα πού μέ λαχτάρα από παντού περιέσφιγγε.

Ό Αύτοκράτωρ Μανουήλ τότε άρνήθηκε τήν αληθινά ύπερβολική πιά 
αυτή απαίτηση τοΰ Βαγιαζίτ. "Οταν δμως ό Μανουήλ αναγκάστηκε νά 
καταπιαστή τό κουραστικό του εκείνο ταξεΐδι στήν Ευρώπη, γιά νά πάη 
νά ζητιανέψη τή βοήθεια τών αδιάφορων Φράγκαιν, κατά τοΰ παγκόσμιου 
Τούρκικου κινδύνου, κι άνάλαβε τό θρόνο ό ανεψιός του ’Ιωάννης, ή 
άπαίτησις εκείνη τοΰ Βαγιαζίτ έγινε αμέσως δεκτή κι ό Τούρκος καδίς 
εγκαταστάθηκε στήν Πόλι.

«'Ο δέ Βασιλεύς Ιωάννης εισελθών έν τή πόλει καί στεφθείς βασι
λεύς, εισήξε πρώτον κατά τό αίτημα τοΰ Παγιαζήτ κριτήν Τούρκον, δς 
τάς αμφιβολίας τάς αναμεταξύ συμβαινούσας Ρωμαίοις καί Τούρκοις 
αυτός διέκρινε κατά τόν ’Αραβικόν νόμον» * 2).

Ήταν τότε Δεκέμβριος τοΰ 1399.
Πενήντα τρία χρόνια μετά, ή Πόλι έπεφτε εξαντλημένη κι οί Τούρκοι 

άγρια εισωρμοΰσαν στά τείχη της μέσα, ενώ ό Πορθητής μεθυσμένος απ’ 
τόν θρίαμβό του καθιέρωνε ό ίδιος τόν «νεά)ν τόν παμμέγιστον» τήν τι- 

μημένη ’Αγία Σοφία, στή λατρεία τοΰ Θεού τών παιδιών τής "Αγαρ.

X. Α. ΝΟΜΙΚΟΣ

*) Δούκας, Κεφ. XIII, σελ· 49.
2) Δούκας, Κεφ. XV· σελ. 56.
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