
ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΩΡΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΙΕ' ΑΙΩΝΟΣ

Ε’ις την πλατείαν Βαϊαζήτ της Κωνσταντινουπόλεως, πλησίον τοΰ έπ'ι 
Βυζαντινών φόρου (αγοράς) τοΰ Θεοδοσίου καί τής θριαμβευτικής στήλης 
τοΰ ίδιου Αύτοκράτορος, κατά το 1882, το τότε Ύπουργεΐον τής Παιδείας 
μετέτρεψεν εν μέρος τοΰ εκεί πτωχοκομείου (ίμαρέτ) εις βιβλιοθήκην.

Τό κτήριον τής βιβλιοθήκης κατά τα τελευταία έτη (1945) έπλατυνθη 
καί διερρυθμίσθη κατά τρόπον τοιοϋτον, ώστε διακόσιοι άναγνώσται νά 
ήμποροΰν νά μελετούν συγχρόνως. Ό αριθμός τών βιβλίων τής βιβλιοθήκης 
αυτής, όνομασθείσης «Γενικής Βιβλιοθήκης τού Βαγιαζήτ», ανέρχεται τό όλι- 
γώτερον εις εκατόν χιλιάδας τόμους μέ διευθυντήν τον Μουζαφέρ Γκιόκμεν, 
εσχάτως έκδώσαντα κατάλογον τών εν Κωνσταντινουπόλει βιβλιοθηκών.

Έκτος τών έντυπων βιβλίων, υπάρχουν έν τή βιβλιοθήκη καί χειρό
γραφα. Μεταξύ τών χειρογράφων ιδιαιτέραν έντΰπωσιν μοΰ έπροξένησε 
κατά την εις αυτήν έπίσκεψίν μου τό ύπ’ αριθμόν 77 χειρόγραφον γραμμέ- 
νον μέ αραβικούς χαρακτήρας καί φέρον χρονολογίαν σεβάλ 904 (έγείρας) 
ήτοι 1498. Έγράφη δήλα δη τούτο 17 έτη μετά τον θάνατον τού Πορθητού 
Μωάμεθ Β' (1451-1481) επί Βαγιαζίτ τοΰ Β' (1481-1512).

Τό χειρόγραφον ανήκε προηγουμένως εις την ιδιωτικήν βιβλιοθήκην 
τού Τούρκου καθηγητού Τζεβντέτ (Muallim Cevdet Kiitiiphaneqi). Ό 
τίτλος τού χειρογράφου είναι' «Kanonnamey Havasi Konstantinye».

Ή αραβική λέξις Kanonname σημαίνει κανονισμόν, κώδικα. To Havas, 
πληθυντικός τού Has, είναι αραβική λέξις δηλούσα τον ίδιάζοντα, έξαίρετον, 
εκλεκτόν καί τον αύτοκρατορικόν. Havas, πληθυντικός τού has=Xaoia, χω
ρία άνήκοντα εις τον Σουλτάνον, από τά όποια είσέπραττε ωρισμένους φό
ρους. Χασία κυρίως έλέγοντο τά χωρία τοΰ Βοσπόρου καί δή τού ευρω
παϊκού αυτού τμήματος (Rumeli). Είς επίσημον τουρκικόν έγγραφον τού 
1608 άναγινώσκομεν τήν ακόλουθον επιγραφήν' «εντολή είς τούς κατίδες 
(=ΐεροδικαστάς) τής Πόλεως, τού Γαλατά, τών Χασίων καί τού Σκουτάρεως» *. 1

1 Βλέπε έμήν Φωτίειον Βιβλιοθήκην Α', σ. 14, 67, σημ. 105, 238, σημ. 5, Β', 
4δ σημ. 50. Ό ίεροδικαστής τών Χασίων έτιτλοφορεϊτο «Haslar Kadisi» : Haslar 
τουρκικός πληθυντικός τοΰ αραβικού Has.
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'Ο ’Αντώνιος Πατεράκης εις τον κατάλογον τών ναών τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τον όποιον συνέταξε κατά τό 1604 σημειώνει :

Ναοί πόλεως, χασίων ή χωριών καί Γαλατά.
χασίων ή χωριών Χάσσκιόγι (τό Βυζαντινόν Πικρίδιον), Ταταβονλα (sic, 

Ταταύλα), Διπλοκιόνιον, “Αγιος Φωκάς, Ή χώρα τών Άοωμάτο)ν (μέγα 
Ρεϋμα), Νεοχώριον, Θεραπεία, Μπουγιοΰκτερε

Kostantaniye μέ την ελληνικήν ονομασίαν οι Τούρκοι έκάλουν την 
Κωνσταντινούπολιν. Ό Σουλτάνος Μουσταφάς ό Γ' διά διατάγματος τής 
30 Νοεμβρίου 1759 έζήτει την άντικατάστασιν τής λέξεως Kostantanye διά 
τής Islambol, ούχί Istanbul, (ΐ5ΐμηΛο1=πόλις τού Ίσλάμ). Παρ’ δλα 
ταΰτα εις φερμάνιον τού 1779 άπαντώμεν την ονομασίαν Kostantaniye 1 2.

Εις τό περί ού ό λόγος χειρόγραφον άναφέρονται χασία (=χωρία) τά 
όποια άνήκον εις τούς λεγομένους σιπαχήδες. Σιπαχή (sipahi) είναι λέξις 
αραβική σημαίνουσα στρατιώτην τού ιππικού. Κατά τήν εποχήν τής συντά
ξεως τού είρημένου κανονισμού τών χασίων, σιπαχήδες ήσαν "Ελληνες άνα- 
λαμβάνοντες τήν εΐσπραξιν ωρισμένων φόρων από ελληνικά χωρία. Οΰτοι 
εις ωρισμένας περιοχάς τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εχρησιμοποιούντο 
και εις πολεμικάς επιχειρήσεις 3. Σπαχήδες άρχικώς εκαλούντο οί χριστιανοί 
δεκατιαται τών προϊόντων τών χωρίων, παραχωρουμένων αύτοϊς κληρονομι- 
κώς δι’ έκμισθώσεως 4.

Οί έν τφ τουρκικφ χειρογράφφ τής βιβλιοθήκης Βαγιαζήτ άναφερόμε- 
νοι Σπαχήδες άλ'ήκουν εις τήν κατηγορίαν αυτήν τών δεκατιστών. Διά τον 
λόγον τούτον άπαντώμεν εις αυτό τήν λέξιν Σιπαχίογλου δ'περ δηλοΐ δτι 
κληρονομικώς μετεβιβάζετο ή ίδιότης τού δεκατιστοΰ. Εις τό αυτό τουρκι
κόν έγγραφον άναγινώσκομεν «“Οσοι κατοικούν και σπείρουν σύντροφοι μέ 
τό κράτος εις τήν σποράν».

Εις τό χειρόγραφον αναγράφονται ονόματα πολλών χωρίων, ως Ayo- 
foka—”Αγιος Φωκάς, σήμερον τουρκιστί Όρτάκιογι, ήτοι μεσόχωρον. Αιγον- 
ρια=Κουρουτσεσμές· άπαντά και τό όνομα Βοθίας' επί Βυζαντινών ελέγετο 
καί "Αγιος Δημήτριος έκ τού ονόματος τού 'Αγίου τό όποιον έφερε ή εκκλη
σία τού χωρίου, ή μάλλον τής Μονής τής κτισθείσης υπό τού Αύτοκράτορος 
Βασιλείου τού Μακεδόνος. Άοωμάτων (σ. 13) ή χώρα τών Άσωμάτων, τό 
άλλοτε Μιχαήλιον νύν Μέγα Ρεϋμα καί Άρναούτ κιόγι.

1 «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 1900, σ. 523.
3 Φωτίειος Βιβλιοθήκη Α', σ. 12, 13 καί αυτόθι σημ. 23.
3 Οί έν τή στρατιωτική υπηρεσίμ διατελοΰντες Ήπειρώται Σπαχήδες ήναγκά- 

σθησαν (έπί Σουλτάνου Μουράτ Δ') (1623 - 1640) νά έξισλαμισθώσι.
4 ’Ιστορικόν κατά παράδοσιν Κοσμά Μπαλάνου διδασκάλου Ίωαννίνων, περιο

δικόν «Άθηνά» Γ', σ. 100, 202. I. Φιλήμονος, Δοκίμιον, σ. 18, 19.
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Εις την σελίδα τοΰ χειρογράφου 97 φέρεται Άσωμάτων, Άρναούτ 
Φίλιππος. Εγκαίρως λοιπόν μετεφέρθησαν εις το Μέγα Ρεΰμα μειανάσται 
εκ της βορείου Ηπείρου, τούς οποίους οι ’Οθωμανοί χαρακτηρίζουν «Άρ- 
βανίτας» Arnaoute Έκ τοΰ χωρίου αύτοΰ αναφέρει τό χειρόγραφον ονό
ματα άνδρών καί γυναικών περίπου 144. «Τριαντάφυλλος, Φρόσω, Μάρα, 
Δέσποινα, Μηλιώ, Γεώργιος, Δημήτριος, Κώστας, Τριαντάφυλλος, Μαροΰλα, 
Στέφανος Πρωτόγερος» 1 2.

Ή λέξις πρωτόγερος άπαντα καί εις τό έγγραφον τό όποιον έδωκεν ό 
Πορθητής Μωάμεθ εις τούς Γενουάτας τοΰ Γαλατά κατά τό 1453, καί 
τό όποιον δημοσιεύει ό Χάμμερ. Ό πρωτόγερος κατόπιν εξελίχθη εις «καπε- 
τάνον» τής ενορίας 3.

’Άλλα χωρία άναφερόμενα εις τό ίδιον χειρόγραφον, είναι Γερος=Ιερόν 
Διός, άντικρύ τοΰ Φαναριού, Καλόναγρος=Μπουγιούκ δερέ, ’ Αρνοδέσποινα, 
Σπάρτικον, Κουταλάκι,, Πιβάτες (Έπιβάται), Κεντηνάριον 4 Papaz Bur- 

(7αζ = Πΰργος ; Καμινάρη, Κεατενιες= Καστανέαι. Φανάριον (Βοσπόρου). 
Άγριπίνα=Τσουφούτ Μπουργάζ ; Καρφας=Καλφάς, Λογοϋήρα, Πλαγιά, 
Άαϊκράτε«α=Καλλικράτεια. Πραστιά, Παρακτέα, Άνγκούρια—Μικρός Τσεκ- 
μετλές ; ’Άμιντος (Τσιφτλίκι ;) Μακροχώρι, Ιίετεινοχώρι (Horoz κιογιοΰ).

'Ως παρατηρεί ό αναγνώστης, δλα τα ονόματα τών χωρίων των κειμέ
νων πέριξ τής Κωνσταντινουπόλεως, 45 έτη μετά την "Αλωσιν, παρέμειναν 
ελληνικά. Ή τοιαΰτη κατάστασις συνεχίσθη καί κατόπιν επί πολλά έτη. Οί 
Τούρκοι μετέβαλλον τά ονόματα μόνον ως προς την προφοράν ή, κατά την 
συνήθειάν των, προσέθετον εν ι εις τήν αρχήν τοΰ ονόματος ή εν φωνήεν 
ε μεταξύ δύο συμφώνων, αν τό όνομα ήρχιζε με δύο σύμφωνα. Τό Σωσθέ- 
νιον π.χ. ή Στένη έγινε Istenya, ή Σμύρνη Ismir, ή Νίκαια Isnik, ή 
Προύσα Berousa 5.

1 Επίσημον τουρκικόν έγγραφον επί Σελήμ τοΰ Β' τοΰ έτους 1568 αναφέρει τό 
ονομα Arnavutkoyii διά τό χωρίον τών Άσωμάτων (Μέγα Ρεΰμα). Βλέπε έμήν 
Ιστορίαν τοΰ Μεγ. Ρεύματος, ο. 8, 9.

2 Μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως Γενναδίου, Φωτίειος 
Βιβλιοθήκη, Βον. 50, 160. Τοΰ ίδιου, 'Ιστορία τοΰ Μεγ. Ρεύματος, σ. 98.

3 Ή υπό τοΰ τουρκικού εγγράφου τής βιβλιοθήκης τοΰ Βαγιαζήτ μνεία τοΰ 
πρωτογήρου ενισχύει τήν γνησιότητα τοΰ υπό τοΰ Hammer δημοσιευθέντος γράμμα
τος εκείνου τοΰ Πορθητοΰ.

4 Προσθέτει τό κεντηνάριον νάμ χοσάν—τό όνόματι κεντηνάριον.
5 Οί Τούρκοι δχι μόνον άφήκαν τά ελληνικά ονόματα πολλών χωρίων καί πό

λεων, αλλά καί πλείστας λέξεις έλληνικάς έδανείσθησαν διά νά δηλιόσουν διάφορα 
πράγματα καί πρόσωπα. Τό θεμέλιον π.χ. λέγεται τουρκ. temel. "Ολα σχεδόν τά 
ονόματα τών ψαριών είναι ελληνικά- κέφαλος kefal, σμαρίδα ismarid, στογγυλη 
istrogili, λάβραξ levrek, σπάρος ispargos. Καί αυτή ή λεχώ τουρκιστί λέγεται

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:39 EEST - 3.236.241.27



Τά πέριξ τής Κωνσταντινουπόλεως χωρία 299

Πιστεύω δτι θά ή μπορέσω νά επανέλθω εις την έξέτασιν τοΰ εκ πολ
λών φύλλων άποτελουμένου τουρκικού τούτου χειρογράφου και νά διασαφη
νίσω μερικάς βυζαντινός τοπωνυμίας.

f Μητροπολίτης 'Ηλιουπόλεως ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

λαχοΰσα=λεχοΰσα. 'Ολόκληρος πραγματεία ήμπορεΐ νά γραφή διά τά πάμπολλα 
ονοματα τά όποια ή τουρκική γλώσσα, πρίν νά άρχίστ) νά δανείζεται άπό τήν αρα
βικήν, έδανείσθη άπό τήν ελληνικήν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:39 EEST - 3.236.241.27


