
ΣΙΝΑΝ Ο APXITEKTQN

Καταγωγή, οικογένεια, έϋ'νικότης αυτόν.

’Ερευνών εσχάτους τά έν τφ οθωμανικό) άρχείω τής Κωνσταντινου
πόλεως έγγραφα, τα αφορωντα εις 
την ιστορίαν τοϋ Οικουμενικοί) Πα- 
τριαρχείου καί τοΰ Ελληνισμού τής 
Τουρκίας, είχον τό ευτύχημα όπως 
έντύχω, μεταξύ άλλων, καί τινι εγ- 
γράφισ, δπερ μοί έδωκε λαβήν όπως 
μελετήσω την βιογραφίαν τοϋ Σινάν, 
τοΰ έξοχου τούτου άρχιτέκτονος τοΰ 
Ι.ΣΤ' αίώνος. Τό έγγραφον τούτο, δη- 
μοσιευθέν τφ 1930 υπό τοΰ Τούρκου 
ιστορικού Α. Ρεφίκ, παρωράθη, είτε 
διότι ούτος, εις τό προτασσόμενον 
τής εκδόσεως τοΰ εγγράφου σημείω
μα, άπέφυγε νά έξάρη την σπουδαι- 
ότητα αύτοΰ, είτε δι’ άλλους λόγους.

Τό έν λόγφ έγγραφον, φέρον χρο
νολογίαν 7 Ραμαζάν 981 Έγ. = 8 
Αύγούστου 1573 “), εστάλη, διά χει-
ρός Μεχμέτ ούστά τίνος, προς τον καδήν τοΰ ’Άκ-Δάγ β), Χουσεήν Τσα
ούσην, ούδένα φέρει αριθμόν καί έχει οϋτω :

Ή είκών τοΰ Σινάν κατά τούς 
Τούρκους ιστορικούς.

Ή Επιτροπή τής εκδόσεως τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών έγνω όπως κάτωθι τοϋ κειμένου καί τών σημειώσεων πρόσθεση ιδίας ύποση- 
μειιόσεις φερούσας πρός διάκρισιν στοιχεία τής ελληνικής αλφαβήτου.

Πρός αποφυγήν δ’ επαναλήψεων, συνέτεμε τάς έν τε τφ κειμένφ καί ταΐς 
σημειώσεσιν ονομασίας τουρκικών συγγραμμάτων ώς ακολούθως"

ΤΜ = Τουχφέτ-οΰλ-μεϊμαρίν. ΡΜ = Ρισαλέτ-οΰλ-μεϊμαριγέ.
ΤΒ = Τεζκερέτ-ούλ-έμπνιγέ. ΤΒ = Τεζκερέτ-ούλ-μπουνιάν.
ΕΝΓ = Έσάσι-Νιζάμι-Γενιτσεριγιάν. ΚΟΜ = Κιτάπ-ούλ-μεϊμαριγέ.
ΟΙΤ = Όσμανλή Ίμπερατωρλουγοΰ Τεσκιλατή. ΚΜ — Κουγιουδάτι-μουχιμμέ.

α) "Ιδε μετατροπήν έτώνΈγείρας εις Χριστιανικά έν Χουδαβερδόγλου- 
Θεοδότου, «Ό Έβλιά Τσελεμπή άνά τάς Ελληνικός χώρας», Ελληνικά, 
Δ', 1931, σελ. 424.

β) Περί ”Ακ-Δάγ (δήμου τής ύποδιοικήσεως Μπογαζλαγιάν τής διοικήσεως

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:37 EEST - 34.211.113.242



444 Άβρ. Ν. Παπάζογλου

«Κέλευσμα προς τον Καδήν τοϋ “Ακ-Δάγ, Χουσεήν Τσαοΰς.
Επειδή ό ήδη «μπας» 1 των αρχιτεκτόνων τής αυτοκρατορίας μου, 

δι* επιστολής αΰτοϋ σταλείσης προς τήν Υψηλήν μου Αυλήν, έξαιτεΐται 
τήν έξαίρεσιν των συγγενών αΰτοϋ, Χριστιανών, Σαρήογλου Δογανδζή, 
έκ τοϋ χωρίου Καιδζή - Μπεριν-γκιόζ ν), Νισάνογλου Έλισάβ2, έκ τοϋ 
χο^ρίου Οΰρκιουπ δ)( καί τών κατοίκων τής γενετείρας αΰτοϋ Άγυρνάς, 
έκ τής διά προγενεστέρου «φερμανιού» μου διαταχθείσης μεταναστευ- 
σεως τών Ελλήνων «ραγιάδων» τής Καισαρείας εις Κύπρον3 διατάσσιο 
6πο)ς, άμα τή λήψει τοϋ παρόντος, καί εάν έτι έ'χιοσιν ήδη συμπεριληφθή 
εις τον κατάλογον τών εις Κύπρον άποσταλησομένων απίστων οί έν λό- 
γφ χριστιανοί συγγενείς τοϋ ρηΟέντος, έξαιρεθώσι καί έφοδιασΰώσι δι’ 
αντιγράφου τοϋ άνά χεΐρας κελευσματός μου. Τή 7η Ραμαζάν 981».

Βασιζόμενος λοιπόν επί τοΰ διατάγματος τοΰτου καί μελετήσας τά 
περί τοϋ Σινάν διάφορα τουρκικά καί ξένα συγγράμματα κατέληξα εις τά 
έξης περί αΰτοϋ βιογραφικά συμπεράσματα.

Ό Μεϊμάρ Σινάν4 έγεννήΐίη έν τφ παρά τήν Καισάρειαν ελληνική)

Ύοσκάτης έν τφ νομφ Άγκυρας) καί τών περιπετειών τών έν αΰτφ οίκούντων 
«Κ λ ω σ τ ώ ν» ή «Κ ρυπτοχριστιανώ ν», ΐδε Σεβαστείας Γ ε ρ- 
β α σ ί ο υ (εΐτα κυροϋ Μητροπολίτου Άλεξανδρουπόλεως), Οί Σταυριώται—’Α
πρίλιος 1919). Ουδόλως δ’ άπορον αν θεωρηθή καί ό Σινάν ώς καταγόμενος έκ 
τών Κλωστών τούτων, έφόσον τό σουλτανικόν κέλευσμα τό άφορών τήν οικογέ
νειαν του άπηυθύνθη πρός τόν ίεροδικαστήν ακριβώς τοΰ ’Άκ-Δάγ.

γ) Πρόκειται περί τής κώμης Μπουρούν-γκιόζ, τοΰ δήμου Καΐσση (Κασσια
νής) τής ύποδιοικήσεως Καισαρείας. Παρά ταύτην, καί έν τή πρός τήν κώμην 
τών Αγίων Αναργύρων όδφ, έκειτο μέχρι τής μεταναστεύσεως, έπί λόφου, αρ
χαίος, λαμπρότατος, τρισυπόστατος, σταυροειδώς έκτισμένος, Βυζαντινής έποχής 
ναός, δστις υπό τών περίοικων Ελλήνων έκαλεϊτο Μονή τών Αγίων τεσσαρά
κοντα Μαρτύρων, τών έν Σεβαστεία μαρτυρησάντων, ένεκα τοΰ έν τή αύτή κώμη 
Μπουρούν-γκιόζ αγιάσματος τών Μαρτύρων τούτων, ήτο όμως πράγματι ναός τής 
Θεοτόκου, ώς έμφαίνεται έκ τής τότε σφζομένης έπιγραφής «Η ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΣ 
ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΕΠΕΣΚΙΑΣΕΝ ΕΝ ΤΟΥΤΩ TQ ΑΓΙΩ ΤΟ- 
ΙΊΩ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΚΗΝΩΣΕΝ ΕΝ ΑΥΤΩ».

δ') Οΰρκιουπ, παραφθορά τής ελληνικής λέξεως Προκόπιον. Ή ελ
ληνική αυτή κωμόπολις, πρόιερον καλούμενη Όσίανα, μετονομασθεΐσα δέ Προ
κόπιον έκ τοΰ ναοΰ τοΰ Άγ. Προκοπίου, ΰπήγετο εις τήν έκκλησιαστικήν έπαρ- 
χίαν Καισαρείας, άπέχουσα 12 όίρας πρός Δ. τής Καισαρείας. Είχε 4 μεγάλας έκ- 
κλησίας καί τό ιερόν λείψανον τοΰ 'Οσίου Ίωάννου τοΰ Ρώσου, πέριξ δέ πολλάς 
έκκλησίας λελατομημένας, μοναστήριον έξ ήμισείας παρακεχωσμένον, κοιμητήρια 
διάτρητα καλούμενα Κολουμβάρια καί οικήματα τρωγλοδυτικά πολυώροφα. Α1616 
οίκογένειαι τοΰ «Προκοπίου» μετφκησαν τανϋν εις «Νέον Προκόπιον» τής Εύ
βοιας, ένθα μετέφεραν καί τό Λείψανον τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Ρώσου.
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χωρίφ Άγυρνάς5 ε). Έκ των στίχων τοϋ φίλου του, ποιητοΰ Σαή Μου- 
σταφά «Διήλθεν εκ τοΰ ματαίου τοΰτου κόσμου ό αρχηγός των αρχιτε
κτόνων Σινάν. Ζήσας πλέον των 100 ετών, έν τελεί άπέθανεν», όπου ή 
λέξις «διήλθε», τουρκιστί «γκετσδί», γραφόμενη «γκιτσδί» παρέχει κατά 
τό αραβικόν αριθμητικόν σύστημα «Έμπδζέδ (— ΑΒΓΔ)» στ') τό έτος 
τοΰ θανάτου τοΰ Σινάν, έξάγομεν ότι οΰτος έζησε πλέον των 100 ετών 
καί ότι κατ’ ακολουθίαν θά έγεννήθη προ τοΰ 896 Έγ.=1491 μ. X.6.

Ό Σινάν κατήγετο από οικογένειαν χριστιανικήν7 τής Καππαδοκίας, 
ό δέ πατήρ του, κατά την ίσχΰουσαν τότε συνήθειαν τών εξωμοτών, πα
ρουσιάζεται άλλοτε μέν ως Άπτοΰλ-μεννάν, άλλοτε ώς Άπτούλ-ραχμάν, 
άλλοτε ώς Άπτούλ-ραχίμ, άλλοτε ώς Άπτουλλάχ, και άλλοτε τέλος ώς 
Άπτοΰλ-κερίμ 8.

Καίτοι γνωρίζομεν ότι ό Σινάν ήτο έκ τών «δεβσιρμέ»9, ήτοι τών διά 
τοΰ παιδομαζώματος συλλεχθέντων άνά τήν Ανατολήν καί εις τήν Κων- 
σταντινοΰπολιν μετενεχθέντων επί σουλτάνου Σελίμ Α' Γιαβοΰζ (—ώμοΰ, 
σκληροΰ) χριστιανοπαίδων, άγνοοΰμεν έν τούτοις τήν ακριβή χρονολογίαν 
τής έξομώσεως αυτοΰ 10, εις ποιον γενιτσαρικόν σώμα έτέλεσε τήν «μα
θητείαν» του καί αν πριν ή έγγραφή «άδζεμί-όγλάν» (=δόκιμος) διετέ- 
λεσεν εις τήν υπηρεσίαν Τούρκου τίνος ή ου 71. Άγνοοΰντες τήν χρονολο
γίαν τής έξομώσεο>ς αυτοΰ, δεν δυνάμεθα να καθορίσωμεν καί τήν διάρ
κειαν τής δοκιμασίας αυτοΰ ώς δοκίμου. Γνωστόν όμως τυγχάνει ότι τφ * 30

ε') Άγυρνάς, παραφθορά της ελληνικής ονομασίας "Αγιοι Ανάργυροι ή Α
νάργυρός έκ τοΰ αυτόθι ναοΰ τών Άγιων Αναργύρων, στρζομένου από τής 
Βυζαντινής εποχής. Τφ 1857 οί "Ελληνες κάτοικοι έκτισαν νέον ναόν κομψόν καί 
θολωτόν, τρισυπόστατον, τοϋ Άγ. Προκοπίου, έν φ έσφζοντο δύο μεγάλα μανου
άλια αρχαία ραβδωτά έκ πορφυρίτου. Καίσση δ’ είναι ή κώμη Κασσιανή, 
ήτις είχε ναόν τής Θείας Μεταμορφώσεως, έν φ έτηροΰντο λείψανα Αγίων μετα- 
κομισθέντα έξ αρχαίου ναοΰ λελατομημένου έκ μονολίθου καί καλούμενου Καγιά- 
άλτή (ύπό τόν βράχον). Έν τοϊς κήποις δέ τής Κασσιανής ήτο ναός τοϋ Άγ. Γε
ωργίου μετά πολλών σπηλαίων καλούμενων Άσκηταρίων καί μέγα Μοναστήριον 
κατεστραμμένον, καλούμενου Βιράν-Μοναστήρ, ήτοι ήρειπωμένον μοναστήριον.

στ') Οί "Αραβες μιμηθέντες τήν δΓ ελληνικών στοιχείων τής αλφαβήτου άρίθ- 
μησιν (Α=1, Β=2 κλπ.), έφήρμοσαν ταύτην καί εις τά γράμματα τής αραβικής αλ
φαβήτου, αλλά κατά τήν άρχαίαν Συριακήν τάξιν, καλέσαντες ιό σύστημα Έ μ π- 
δζέδ(=ΑΒΓΔ), έκ τών πρώτων τεσσάρων στοιχείων. Ούτως Έλίφ—1, Μπέ=2, 
Δζίμ=3, Δάλ=4, χΕ=5, Βάβ=6, Ζέ=7, Χά=8, Τή=9, Ιέ=10, Κιάφ=20, Λιάμ=
30, Μίμ—40, Νούν—50, Σίν=60, άϊν=70, Φέ=80, Σάδ=90, Κάφ=100, Ρέ=200, 
2σίν=300, Τέ=400, Θέ=500, Χή=600, Ζάλ=700, Δάδ=800, Ζή=900, Γάϊν=1000. 
Έπί τή βάσει τής αριθμητικής ταύτης άξίας τών γραμμάτων συνέτασσον οί λόγιοι 
όθωμανοί τά χρονογράμματα (ταρίχ), ήτοι τά εις έμμετρον ή πεζόν έπιγράμματα, 
έν οίς λέξεώς τίνος τά γράμματα μετρούμενα κατά τήν αριθμητικήν αυτών αξίαν, 
έχορήγουν τήν χρονολογίαν σημαντικού τίνος γεγονότος.
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922 Έγ. συμμετεϊχεν ώς βοηθός εργάτης οικοδομικών έργων εις την εκ
στρατείαν τής Αίγυπτου12. Βραδύτερου, ως γενίτσαρος πλέον, συμμετέ
σχεν εις την εκστρατείαν τοϋ Βελιγραδιού (927 Έγ.=1δ21 μ. X.) ζ') καί 
τής Ρόδου (928Έγ.=1522 μ.Χ.), εις ανταμοιβήν ταίν υπηρεσιών αΰτοΰ προ- 
αχθείς εις τον βαθμόν τοΰ άτλη σεκμπά\ 13 * *, ώς τοιοΰτος δέ συμμετέσχεν 
εις τάς επιχειρήσεις τής Μοχάτσης εν Ουγγαρία η'). "Αμα τή έπανόδφ 
αΰτοΰ έτιμήθη διά τοΰ τίτλου «γιαγιά-μπασή» τών «άδζεμί-όγλάν» (=άρ- 
χηγοΰ τοΰ πεζικοΰ τών δοκίμων) u, ειτα δέ, λόγω τής δραστηριότητος 
καί ίκανότητος αΰτοΰ, προήχθη εις «καποϋ-γιαγιά-μπασησή» (=άρχηγόν 
τοΰ πεζικοΰ τής Αυλής)1ο, βραδΰτερον δέ καί εις «ζεμπερεκτσή-μπασή»16. 
Τφ 938 Έγ. συμμετέσχεν εις την κατά τής Γερμανίας εκστρατείαν καί 
τώ 940 Έγ. εις την κατά τής Περσίας 17.

Κατά την διάρκειαν τής τελευταίας ταύτης εκστρατείας, τά Τουρκι
κά στρατεύματα κατεσκήνωσαν παρά την όχθην τής λίμνης τοΰ Βάν θ'), 
έ'χοντα απέναντι αυτών τους ΙΙέρσας. Ό βεζΰρης Λουτφή πασσάς, έπιθυ- 
μών νά λάβη πληροφορίας περί τής καταστάσεως τοΰ έχθροΰ, έχρειάζετο 
πλοία διά την διαπεραίωσιν τών κατασκόπων εις την απέναντι όχθην. 
Την ναυπήγησίν των άνέθηκεν εις τον Σινάν, όστις εντός σμικροΰ χρό
νου εν συνεργασίφ μετά τών συναδέλφων του, κατεσκεΰασε τρεις μεγά- 
λας γαλέρας, φροντίζων καί διά τήν έξάρτυσιν καί τον οπλισμόν αυτών. 
Διαπεραιωθείς δ’ ό ίδιος εις τό εχθρικόν στρατοπέδου, επληροφόρησε τον 
βεζΰρην περί τών κινήσεων τοϋ έχθροΰ. Εις ανταμοιβήν τής επιτυχίας 
του ταΰτης, έτιμήθη μεγάλως καί προήχθη εις χασεκην18. Εΐτα έλαβε 
μέρος καί εις ά'λλας εκστρατείας, οικοδομών γέφυρας, πΰργους καί οχυ
ρωματικά έργα, άπολαΰων έκάστοτε νέων τιμών καί άποκτών νέα αξιώ
ματα.

Κατά τό 940 Έγ., άποθανόντος τοΰ μεϊμάρ-μπασή19 τής αυλής Ά- 
δζέμ-Άλή ή Άδζέμ-Ίησά20, ολίγον δέ μετέπειτα, τφ 942 Έγ=1δ49 μ.Χ., 
καί τοϋ βεζΰρου Άγιας πασσα ι'), άνετέθη εις τον Σινάν ή άνέγερσις τοΰ 
μαυσωλείου τοΰ τελευταίου τοΰτου. Ώς εκ τής μεγάλης επιτυχίας αΰτοΰ,

ζ') Τότε κατά πρώτον ήλώθη τό τέως άπόρθητον Βελιγράδιον, περί της πο
λιορκίας τοϋ οποίου τφ 1456 ΐδε Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Δ', 1927, σελ. 267.

η') Ή ιστορία μετά φρίκης μνημονεύει τής έν Μοχάτση τής Ουγγαρίας γενο-
μένης τότε, τφ 1526, άποτροπαίου καί παράσπονδου σφαγής τών Ούγγρων αίχμα-
λώτων, έν οΐς καί επτά επισκόπων. Ό ολος αριθμός τών οϋτω τότε έξοντωθέντων
Ούγγρων άνήλθεν εις 200.000 (Χάμμερ Γ', 398—400).

θ') Τής Θωσπίτιδος λίμνης, κατά Κλαΰδιον Πτολεμαίον. Παρ’ αυτήν έκειτο 
ή πόλις Άρτέμιτα, κτίσμα Σεμιράμιδος, πατρίς ’Απολλοδώρου τοϋ ρήτορος καί
διδασκάλου τής ρητορικής.

Τ) ’Αρνησίθρησκου ’Αλβανού, οΰτινος οί 3 κληρικοί αδελφοί καί ή Χριστιανή
μήτηρ έζων έν Αΰλώνι κατά τό διάστημα τής βεζυρείας του.
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ό νέος πρωθυπουργός Λουτφή πασσάς προέτεινεν αυτόν διά την θέσιν 
τοΰ άποθανόντος αΰλικοΰ άρχιτέκτονος. Ό Γενιτσάρ-άγάς, καλέσας τότε 
τον Σινάν, τφ έγνωστοποίησε την προαγωγήν αυτοΰ, έρωτών άν άπεδέ- 
χετο ταΰτην. ’Ίσως εδίστασεν ό Σινάν όπως έγκαταλίπη το «δδζάκιόν» 
του, αλλά προαισθανόμενος την δόξαν, ήτις τφ έπεφυλάσσετο, έδέχθη 31. 
’Έκτοτε δ’ ήρχισεν ή περίοδος των μεγαλουργημάτων αυτοΰ.

Τό τελευταίου γνωστόν κέλευσμα προς τον Σινάν φέρει χρονολο
γίαν 26 Σεφέρ 996 Έγ.=10 Φεβρουάριου 1588) 33, μέχρι δε τοΰδε οΰδέν 
έτερον μεταγενέστερον έγγραφον, απευθυνόμενου προς αυτόν, άνευρέθη.

Κατά τον ποιητήν Σαή Τσελεμπή ό Σινάν άπέθανε τφ 996 Έγ. 
ΰπερεκατοντουτης. Εις τήν έπιτΰμβιον όμοις επιγραφήν του33 οί ανα
γραφόμενοι στίχοι δίδουσι τό έτος 986 Έγ., έπ’ αυτής δέ βασιζόμενος 
καί ό εκδότης τοΰ ΤΒ 34 σημείο! χρονολογίαν θανάτου τοΰ Σινάν τήν 12 
Δζεμαζί-οΰλ-έββέλ 986 Έγ.—9 ’Απριλίου 1578. Ή ανεξακρίβωτος αΰτη 
εκδοχή έγένετο καί έπισήμως δεκτή ως χρονολογία τοΰ θανάτου τοΰ 
Σινάν.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 Μπάς=κεφαλή, αρχή, άρ.χι-, εν xfj περιπτώσει . ταύτη σημαίνει 
«πρωτομαΐστωρ».. Είναι δέ γνοοστόν δτι τότε επί Σελίμ Α', «πρώτος» άρ- 
χιτέκτων τής αυλής ήτο ό Σινάν,

2 Πρόκειται πιθανώτατα περί τίνος Ελισάβετ, συγγενούς ,τοΰ Σινάν, 
ής τό όνομα κατά την επικρατούσαν παρά τούρκοις συνήθειαν παρεμορ- 
φώθη εις Έλισάβ. Άλλα καί ως υποκοριστικόν (Έλισάβ, Έλισάβη) συν- 
ειθίζετο ούτω παρά τοΐς τουρκοφώνοις 'Έλλησι τής Καισαρείας.

3 Ώς γνωστόν ή Κύπρος κατελήφθη υπό ταίν Τούρκων τή 9η Σε
πτεμβρίου 1570. Βραδύτερον ό σουλτάνος διέταξε την βιαίαν άνάσπασιν 
Ελλήνων ορθοδόξων-τής ’Ανατολής εις Κύπρον, όπερ καί έγένετο.

4 Είς τό ά'νευ ημερομηνίας «άψιεριοτήριόν» του, εις τά μητρφα 
τών πολεμιστών τής εποχής εκείνης, είς μεταγενέστερα «άψιερωτήρια», 
εις τά μητρφα τού κτΐ]ματολογίου, εις τά εν τώ οθωμανικά» άρχείφ έγ
γραφα καί κελεύσματα καί είς τά έργα ΤΒ, ΤΜ, PM, ΚΟΜ, είς τό «Σε- 
φαναμέ». την ιδιωτικήν του σφραγίδα, τάς ίστορίας τά»ν Σελανικί καί 
Σολακζαδέ, τά συγγράμματα «Έβζάχ-ούλ - μεσαλίκ» καί «Ένισέλ-μου- 
σαμιρίν», είς τό 'Οδοιπορικόν τού Έβλιά-Τσελεμπή ι“'), καί εις τάς έπι- 
γραφάς τού τεμένους Σελιμιέ τής Άδριανουπόλεως, ό άρχιτέκτων άναφέ- 
ρεται απλώς ώς Σινάν.Είς τον έμμετρον όμως πρόλογον τών αντιγράφων 
τού ΙΈ, τών βιβλιοθηκών Έσάτ-έφέντη καί τού Γιλδίζ καί τής συλλογής 
τού Σ. Νουσχέτ, άπαντά ό στίχος «ό δούλος σου Ίουσούφ υίός τού Ά- 
πτουλάχ, άρχιτέκτων», εξ ου καταφαίνεται ότι <5 Σινάν έλέγετο Ίουοονφ 
(—’Ιωσήφ) Φ').

5 Έκ τού δημοσιευομένου εγγράφου καί εκ τής φράσεως «καί τών 
κατοίκων τής γενετείρας του Άγυρνάς (='Αγίων ’Αναργύρων)» τεκμαι- 
ρόμεθα σαφώς ότι ό Σινάν έγεννήθη αυτόθι καί μέχρι τής έξομώσεώς του 
έζησεν εκεί. Ό συγγραφεύς τού Σιδζίλι-’Οσμανί, Σουρεγιά, θέλει τον 
Σινάν ώς καταγόμενον έξ ’Αλβανίας ιγ'), δ δέ Ριφάτ έφ. έν τφ Λεξικφ 
του 'Ιστορίας καί Γεωγραφίας, τον άναφέρει ώς γεννηθέντα έν Αύστρίρ. 
’Εν τφ προλόγφ τής α' έκδόσεο)ς τού ΤΒ λέγεται ότι έγεννήθη εις την

ια') Περί τοϋ παραδοξογράφου καί τερατολόγου Έβλιά Τσελεμπή, ϊδε Mes- 
sager 21 Δεκεμβρίου 1931.

ιβ') Πόρισμα πρώτον, δτι τό βαπτιστικόν χριστια
νικόν δ ν ο μ α τ ο ΰ Σινάν ήτο ’Ιωσήφ.

ιγ') Καί ό αοίδιμος Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, έν τφ έ'ργιρ του «’Επί τή άλώσει 
κτλ.» γραφών πλεϊστα περί Σινάν, σελ. 92, τόν δέχεται επίσης ώς έξ ’Αλβανίας 
προελθόντα.
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Καισαρείαν. Καί τό ΚΜ δίδει την πληροφορίαν δτι δ Σινάν ήτο εκ τών 
χριστιανοπαίδων τοϋ παιδομαζώματος τής Καισαρείας κατά την εποχήν 
τοϋ σουλτάνου Σελίμ. Συναντήσας ό συγγραφεύς τήν λέξιν Καισαρεία εις 
αρκετά τοΰ προλόγου σημεία θά έφαντάσθη δτι εκ τής πόλεως Καισα
ρείας έ'λκει τό γένος ό Σινάν ιδ'). Πάντες δ’ οί περί Σινάν γράψαντες 
έπαναλαμβάνουσι τήν αυτήν πληροφορίαν, καί αυτός δ Babinger έν τή 
Encyclopedic de l’lslam. ’Άλλη τέλος εκδοχή παρουσιάζει τον Σινάν 
ως γεννηθέντα έν Δζηρλαβήκ ιε'), χωρίφ τής Καισαρείας, ϊσως δέ επί τής 
διαδόσεως ταΰτης βασιζόμενοι καί οί νΰν κάτοικοι τοϋ χωρίου τοΰτου τό 
μετώνόμασαν εις Μεϊμάρ Σινάν. ’Αλλά τό τε δημοσιευόμενου έγγραφον 
καί τά υπό τοΰ Ά. Ρεφίκ δημοσιευθέντα άποκαθιστώσι τήν αλήθειαν 
περί τής ιδιαιτέρας πατρίδος τοϋ Σινάν καί θέτουσι τέρμα εις τάς ποι
κίλας εικασίας.

6 Ποικίλαι καί άντιφάσκουσαι ϋπάρχουσιν υποθέσεις περί τοϋ έτους 
τής γεννήσεως τοΰ Σινάν. Έν τφ προλόγφ τής α έκδόσεως τοϋ ΤΒ ού 
μόνον αναγράφεται τό έτος τής γεννήσεως αϋτοϋ, αλλά καί ή ακριβής 
αυτής ημερομηνία, 9 Ρεδζέπ 895 Έγ.= 1490 μ. X.

Ουδεμία αμφιβολία δτι ή μνεία αϋτη πηγάζει εκ τοΰ ΚΜ, δπερ ανα
φέρει δ συγγραφεύς τοΰ προλόγου, ούδείς όμως εκ τών μελετητών τής 
οθωμανικής ιστορίας έχει συναντήσει μέχρι τοΰδε, αυτός δ’ ούτος ό τί
τλος του γεννά αμφιβολίας περί τής ύπάρξεώς του. Φαίνεται δτι δ προ
λογίζουν τό ΤΒ, καθορίζων εκτός τής χρονολογίας καί τήν ημερομηνίαν 
τής γεννήσεως καί τοϋ θανάτου τοϋ Σινάν, αδιαφορών δέ διά τάς απελ
πιστικούς άντιφασκοΰσας πληροφορίας ας παρέχει, έπεδίωκεν όπως κα- 
ταστή οϋτο) μάλλον πιστευτός εις τον αναγνώστην.

'Ο Ά. Ρεφίκ βασιζόμενος προφανώς εις τον πρόλογον τούτον, ανα
γράφει τό αυτό έτος 895 Έγ. ως έτος γεννήσεως τοΰ Σινάν. Άλλ’ δ στί
χος τοΰ Σαή Τσελεμπή, καίτοι λέγει δτι δ Σινάν έζησε πλέον τών 100 
ετών, δεν ύποβοηθεϊ τον καθορισμόν, αν έγεννήθη τφ 894 ή τφ 895 
Έγ. ή καί προγενεστέρως.

Ό συγγραφεύς τοΰ ΚΟΜ, Δζαφέρ Τσελεμπή, λέγει επίσης δτι δ Σι
νάν έζησε πλέον τών 100 ετών, γράφων όμως 20 ή καί 25 έτη μετά τον

Σινάν ό άρχιτέκτων.

ιδ') Είναι φυσικώτατον νά θεωρήται ό Σινάν δαισαρεύς, έφ’ όσον καιήγετο έκ 
χωρίου της Καισαρείας, τών Αγίων ’Αναργύρων

ιε') Δζηρλαβήκ, κώμη παλαιά τρωγλοδυτική παρά τήν ελληνικήν κώμην Ταυ- 
λοσόν. Είχε ναόν έσκαμμένον έν κρύπτη, τοΰ Ίω. Χρυσοστόμου, έ'τερον τοϋ Άγ. 
Βασιλείου, τρίτον τοΰ Άγ. Μηνά καί τέταρτον τής Άγ. Αικατερίνης, έν φ λοΰμα 
θεραπεϋον τούς πυρέσσοντας. Αυτόθι έσώζετο ή έπιγραφή «Ζηνόβιος Ζηνοβίρ θυ- 
γα ρί μνήμα τόδ’ έθηκε».

ΕιΙΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΓ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'. 29
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θάνατον τοΰ Σινάν, καί παραδεχόμενος δτι οΰτος έπήλθε τφ 996 Έγ., 
ΰπέπεσεν εις πλήθος σφαλμάτων καί ανακριβείων.

Τό ήμικατεστραμμένον ωσαύτως έξώφυλλον τοΰ παρά τφ Σ. Νου- 
σχετ χειρογράφου ΤΒ δίδει τό έτος 997 Έγ. ώς έτος θανάτου τοΰ 
Σιναν, αλλ’ ο στίχος τοΰ Σαή Τσελεμπή βέβαιοι άδιστάκτοις δτι πρέ
πει νά όρίσωμεν τον θάνατόν του τφ 996 Έγ. Τήν αλήθειαν τοΰ εγ
γράφου τοΰτου ενισχύουν δ τε πρόλογος τοΰ ΤΒ (12 Λζεμαζί-οΰλ-εββέλ 
996 Έγ.), καί τό τελευταίου γνωστόν προς τον Σινάν απευθυνόμενου 
επίσημον έγγραφον (ΐδ. σελ. 447). Άλλ’ εκ τών γνωστών μέχρι τοΰδε εγ
γράφων, οΰδέν περιέχει πληροφορίαν τινά περί τής γεννήσεώς του, δεν 
υπάρχει δ’ αμφιβολία δτι αυτή θά ήτο κατεχωρισμένη καί εις τα μητρφα 
τής εκκλησίας δπου έβαπτίσθη καί εις τά τών συλλεχθέντων χριστιανο- 
παίδαιν τής εποχής τοΰ Σελίμ Α'. Εφόσον δμως στεροΰμεθα τών στοι
χείων τούτων, θά ήτο παράλογον νά θελήσωμεν νά καθορίσωμεν ακρι
βώς τό έτος τής γεννήσεώς τοΰ Σινάν.

7 Καίτοι τά ποικίλα περί Σινάν συγγράμματα δίδουν αρκετά στοι
χεία έμφαίνοντα δτι οΰτος κατήγετο εκ χριστιανικής οικογένειας τής 
Καππαδοκίας, οί Τοΰρκοι ιστορικοί μέχρι τοΰδε ου μόνον ίσχυρίζοντο 
τήν τουρκικότητά του, αλλά καί ήμφεσβήτουν τό έγκυρον τών συγγραμ
μάτων τούτων καί τών άλλων γνωστών στοιχείων. Μΰθοι πολλοί έπλάτ- 
τοντο διά τήν προσωπικότητα τοΰ Σινάν, καί εχθροί τής τουρκικής Ιστο
ρίας έχαρακτηρίζοντο οί τολμώντες νά αμφισβητήσουν τήν τουρκικήν κα
ταγωγήν του. Ό τέως διευθυντής τοΰ γραφείου Τΰπου Άγκυρας Σ. Έρ- 
τέμ, εις χρονογράφημά του δημοσιευθέν εις τήν Βακήτ τής 20 ’Απριλίου 
1932 κατεφέρετο εναντίον Έλληνος δημοσιογράφου τών ’Αθηνών ιητ') 
γράψαντος περί τής έλληνικότητος τοΰ Σινάν, καί εις άπάντησιν άνέφε- 
ρεν δτι οΰτος ΰπήρξεν υιός τοΰ γραμματέιος τής υπηρεσίας τών συλλεγο- 
μένων χριστιανοπαίδων, Άπτούλ-μενάν. ’Άλλος ιστορικός, ό Ίσμ. Κόνι- 
αλη, εις άρθρον του τής «Τάν» (13. 7. 1937) δημοσιεΰων άντίγραφον 
πράξεως άγοροπωλησίας μεταξύ Σινάν καί συγγενών του, ισχυρίζεται δτι 
οΰτος έγεννήθη μωαμεθανός, καί ή οίκογένειά του ήτο μία τών φανατι
κών μωαμεθανικών οικογενειών τής Καισαρείας. Περιττόν, φυσικά, νά 
τονισθή δτι οΰδεμία τών εκδοχών τούτων στηρίζεται επί σοβαρών στοι
χείων, ουδόλως άλλοιοΰσα τήν ιστορικήν αλήθειαν. Αΰτη δ’ είναι δτι ό

ιστ') Ό περί οΰ ό λόγος "Ελλην δημοσιογράφος είναι ό κ. Ν. Μοσχόπουλος, 
τέως Διευθυντής τοΰ Γραφείου Τύπου τοΰ Υπουργείου ’Εξωτερικών, βαθύς γνώ
στη, τών τουρκικών, οθωμανικών καί μωαμεθανικών πραγμάτων, συγγραφεύς δέ, 
σύν άλλοις, καί τοΰ περιπύστου συγγράμματος «Ή Τουρκία» (’Ίδε Μεγ. 'Ελλην. 
’Εγκυκλοπαίδειαν).
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Σινάν υπήρξε Χριστιανός. To ΤΕ δίδει σχετικώς τάς έξης πληροφορίας. 
«Ό πρώτος των αρχιτεκτόνων, Σινάν, υΙός τοΰ Άπτούλ-μενάν, υπήρξε 
«δεβσιρμέ» (=συλ λεχθείς χριστιανόπαις) τής εποχής τοΰ σουλτάνου Σε- 
λίμ, υίοΰ τοΰ Βαγεζήτ». Άντιθέτως τό ΤΜ λέγει ότι ό Σινάν ήτο υιός 
Άπτουλλάχ, ένφ έν τφ προλόγφ ημιτελούς συγγράμματος ανώνυμου συγ- 
γραφέως, ευρισκομένου παρ’ ήμϊν, άναφέρεται δτι ό Σινάν ήτο πράγματι 
«δεβσιρμέ», ό δε πατήρ του έλέγετο Άπτούλ-χακίρ. ’Άλλο πάλιν ανω
νύμου σύγγραμμα τοΰ ΙΗ' αϊώνος εύρεθέν προ ετών υπό τοΰ Ρ. Όσμάν 
λέγει δτι ό Σινάν ήτο υιός τοΰ χριστιανού γραμματέως τής Πόλης, τοΰ 
συνοδεύοντος εις Κωνσταντινοόπολιν τους συλλεχθέντας χριστιανόπαι- 
δας.

Ό συγγραφεός τοΰ εν λόγφ έργου αποφεύγει νά σημείωση τό ό'νομα 
τοΰ πατρός τοΰ Σινάν, χειρόγραφος δμως σημείωσις Μεβλεβή τίνος, όνό- 
ματι Άλή, είς την γ' σελίδα τοΰ αΰτοΰ συγγράμματος, πληροφορεί δτι ό 
πάππος τοΰ 2ινάν έλέγετο Δογάν Ίονσοΰφ (Ίωσηφ Δοάνογλους) ιζ').

Είναι βέβαιον δτι ό Σινάν προήρχετο εκ τοΰ παιδομαζώματος, κατά 
τάς διατάξεις δε περί συλλεγομένων χριστιανοπαίδαιν, έδει νά είναι οντοι 
γόνοι καλών και εύπορων οικογενειών. Τό ΕΝΓ μάς διαφωτίζει έπαρκοις 
περί τούτου, λέγον «καί εάν θά παρουσίασή ανάγκη νά συλλέξαισι τέ
κνα απίστων, νά λαμβάνωοι τέκνα προκρίτων καί τέκνα Ιερέων μεταξύ 
τών «κιαφίριδων» (—απίστων). Την αυτήν πληροφορίαν άπαντώμεν καί 
παρά τφ ΟΙΤ «διά τά δδζάκια τών δοκίμων προσελαμβάνοντο τέκνα προ
κρίτων Χριστιανών καί ιερέων». Έκ τούτων συνάγομεν δτι ό Σινάν 
όπωςδήποτε ήτο Χριστιανός, φαίνεται δ’ δτι μετά τήν έξόμωσίν του τινές 
τών συγγενών του έξηκολούθουν ό'ντες Χριστιανοί, γεγονός δπερ έπιβε- 
βαιοΐ. καί ή κάτωθι αναγραφή εν τφ ύπ’ άριθ. 7 κώδικι τοΰ ιεροδικείου 
Κωνσταντινουπόλεως «καί προσκαλέσας ό Σινάν έκ Καισαρείας τάς με- 
ταγενεστέρως έξισλαμισθείσας θυγατέρας τοΰ άδελφοΰ του, Ραζιέ καί 
Κεριμέ καί τον ενταύθα έξομώσαντα καί διορισθέντα «σεκμπάν» (=χω- 
ροφύλακα) αδελφόν του Σουλεϊμάν».

Τό ίδιον τοΰτο γεγονός έπιβεβαιοϊ καί τό δημοσιευόμενον έγγραφον, 
δπερ ούδένα πλέον επιτρέπει ενδοιασμόν περί τής Χριστιανικής καταγω
γής τοΰ Σινάν. Δεν δυνάμεθα όμως έξ αύτοΰ νά καθορίσωμεν αν ήτο 
"Ελλην ή ’Αρμένιος ή καί Τούρκος Χριστιανός, έξ έκείνων ο'ίτινες έφε- 
ρον βαπτιστικά ονόματα οια Άρσλάν, Καπλάν, κλπ., ένφ τά τών μιοαμε- 
θανών Τούρκων ήσαν Χασάν, Χουσεήν, Μεχμέτ, Άλή, Βελή κλπ.

ιζ') Πόρισμα δεύτερον, δτι τό οικογενειακόν επώνυ
μο ν τοΰ Σινάν ήτο Δ ο ά ν ο γ λ ο υ ς (Δ ο α ν ί δ η ς).
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Ώς τοιοΰτοι Τούρκοι Χριστιανοί θεωροΰνται οί έν τη ευρωπαϊκή 
ακτή τοΰ Εύξείνου Πόντου οίκοϋντες τουρκόψιονοι ορθόδοξοι Γαγα- 
οΰζοι ιτΓ), ως τοιοΰτον δέ Τούρκον Χριστιανόν Τούρκοι τινες ιστορικοί 
ήθέλησαν νά παραστήσουν καί τον Σινάν. Ούδέν όμως έκ τών μέ
χρι τοΰδε γνωστών στοιχείιον πείθει περί τοΰτου. Άλλα καί δεν δυ- 
νάμεθα νά ίσχυρισθαιμεν μετ’ ασφαλείας αν υπήρξεν 'Έλλην ή ’Αρμέ
νιος Τό μόνον γνωστόν καί έπιβεβαιούμενον υπό τοΰ έν λόγφ εγ
γράφου είναι δτι κατήγετο από Χριστιανικήν οικογένειαν. Την αλήθειαν 
δέ ταΰτην ήσπάσθησαν καί νεώτεροι Τούρκοι ιστορικοί καθώς καί ό Στίν- 
δεσμος Μελέτης Τουρκικής 'Ιστορίας διά τοϋ γραμματέως του Ουλ. Ίγ- 
δεμίρ (περιοδ. «Ι’ιουδζέλ» ΣΤ', 91-93).

8 Καί τό όνομα τοΰ πατρός τοϋ Σινάν ποικίλλει εις τάς περί αϋτοϋ 
πηγάς. Ποϋ μέν λέγεται Άπτουλλάχ, ποϋ Άπτούλ-μενάν, άλλαχοΰ Ά- 
πτούλ-κερίμ ή Άπτοϋλ-ραχμάν ή Άπτούλ-ραχίμ. Άλλ’ έν τφ προλόγφ 
τοΰ έντυπου ΤΕ 6 πατήρ τοϋ Σινάν καλείται Χρηστός, δπερ καί τό πι- 
θανώτερον «’).

Έκ τών έργων τών πραγματευομένων τον τρόπον συλλογής τών 
χριστιανοπαίδων, πληροφοροϋμεθα δτι έκρατοϋντο μητρφα αυτών, εις α 
άνεγράφετο τό όνομα τών ιδίων, τοΰ πατρός καί τής μητρός αυτών, τά 
χαρακτηριστικά καί τό μωαμεθανικόν όνομα, δπερ έλάμβανον μετά τήν 
έξόμωσιν. Οϋδέν έκ Ιών μητρώων τούτων κατέχοντες, άδυνατοΰμεν ϊνα

ιη') Ή προσπάθεια τών Τούρκων έθνολογούντων, δπως παραστήσουν τούς 
τουρκόφωνους "Ελληνας ορθοδόξους ώς Τούρκους τήν εθνικότητα, είναι αστήρι
κτος. ’Ίδε Άρβανιτάκην έν Messager τής 25 Φεβρουάριου 1934, X ο υ δ α- 
βερδόγλουν έν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Ζ', 1930, Μ ά ν ω φ, έν Έπ. Έτ. Βυζ. 
Σπ. I', 1933, Ok. L ί s s ο f έν Messager τής 17 Αύγουστου 1935, Μ ο σχ ό π ο υ- 
λ ο ν έν Messager τής 16 Φεβρουάριου 1936, Θ ε ό δ ο τ ο ν έν «Μούσαις» Ζακύν
θου 16 Αύγουστου καί 30 Σεπτεμβρίου 1935. Οί "Ελληνες τουρκόφωνοι τής ’Ανα
τολής έφερον ένίοτε σύν τοΐς τουρκικοΐς έπωνύμοις καί τουρκικοί τύπου βαπτι- 
στικά χριστιανικά ονόματα (Άρσλάν=Λέων, Μουράτ=Εύδύκιμος), άλλ’ .ουδέποτε 
μουσουλμανικά ή μουσουλμανικοί τύπου χριστιανικά, οΐα Ήβραήμ, Ίακούμπ 
Δαούτ, Μούσα, Ίουνούς, Ίουοούφ, Ίαχιά, χρώμενοι αύστηρώς τοΐς χριστιανικοϊς 
τοιούτοις ’Αβραάμ, ’Ιακώβ, Δαυίδ, Μωϋσής, ’Ιωνάς, ’Ιωσήφ, ’Ιωάννης κλπ.

ιθ') Κατά τούς χρόνους τοϋ Σινάν δέν είχον είσέτι άποικισθή ’Αρμένιοι περί 
τήν Καισαρείαν. ’Άλλως τε ή έκ τής 'Ελληνικής κώμης Αγίων ’Αναργύρων κα
ταγωγή του, τό όνομα του πατρός του, Χρήστος, καί τό τής συγγενούς του ’Ελι
σάβετ, καί τό διι ήτο υιός ετίπόρου προκρίτου, ’ίσως καί ίερέως (’ίδε πρόσθεν σελ. 
451), άρκοίν δπως πείσουν δτι ό Σινάν ήτο "Ελλην.

κ') Καί καταλήγομεν ούτως είς τό συμπέρασμα ό τ , 
ό Σινάν έλέγετο ’Ιωσήφ Χρήστου Δοανίδης, έξ 'Αγίων 
’Αναργύρων τής Καισαρείας.
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έξακριβώσωμεν το δνομα τοΰ πατρός τοΰ Σινάν. Έκ των άνά τα αρχεία 
των ιεροδικείων Καισαρείας, Άγκυρας, Σεβαστείας καί Κων/πόλεως γε- 
νομένων ερευνών ούδέν σχετικόν έγγραφον προέκυψε διαφωτίζον τό ση- 
μεΐον τοϋτο.

9 Αεβαιρμε (έκ τοΰ ρήματος δεβσιρβεκ=σνλλέ·γειν) έλέγοντο οί χρι- 
στιανόπαιδες, οΐτινες διά τοΰ παιδομαζώματος συνελέγοντο έκ τής Ανα
τολής καί τών άλλων περιοχών τής Τουρκίας προς κατάταξιν εις τα γε- 
νιτσαρικά σώματα. Μέχρι τών χρόνων Σελίμ τοΰ Α' τό παιδομάζωμα 
έγίνετρ μόνον εις την Ευρωπαϊκήν Τουρκίαν, ήρχισε δ’ επ’ αΰτοΰ καί εν 
τή ’Ανατολή διά τούς εξής λόγους/Ότε ό σουλτάνος οΰτος διετέλει έπαρ- 
χος-ύποδιοικητής τής διοικήσεως Τραπεζοΰντος, οί αυτόθι κάτοικοι ήσαν 
αύτφ πάντοτε πιστοί καί πρόθυμοι έκτελεσταί τών διαταγών καί έπιθυ- 
μιών αύτοΰ. Καί μετά την άναγόρευσιν αύτοΰ ως σουλτάνου τή 25X1 Α
πριλίου 1512, προθΰμως έδέχθησαν την πρότασιν δ πως κατατάσσωνται 
καί ούτοι εις τά γενιτσαρικά τάγματα ώς «δεβσιρμέδες». "Οτε δμως κατά 
την εκστρατείαν τοΰ Τσαλδηράν ό Σελίμ διεπίστωσεν δτι ούτοι παρεκί- 
νουν τον στρατόν εις στάσεις καί ταραχάς, διέταξε την ομαδικήν αυτών 
σφαγήν. Άπεφασίσθη δέ τότε ή έφαρμογή τοΰ θεσμού τούτου καί εις 
τήν νομαρχίαν τοΰ Καραμάν κ“), ούτως ώστε έν τφ στρατεύματι νά εύ- 
ρίσκωνται ποικίλα στοιχεία μή δυνάμενα νά συμφωνήσωσιν εις κοινάς 
ταραχάς. Έκτοτε χρονολογείται τό παιδομάζωμα τής ’Ανατολής. Τήν 
ιδίαν ταύτην πληροφορίαν, ολίγον παραλλάσσουσαν, άπαντώμεν καί εις 
τό ΟΙΤ.«'Ότε δ σουλτάνος Σελίμ Α' έπρόκειτο νά έκστρατεύση κατά τοΰ 
πατρός του, τοΰ σουλτάνου Βαγεζήτ Β', συνέλεξε χριστιανόπαιδας τής 
Τραπεζοΰντος. Ωσαύτως, κατά τήν βασιλείαν αύτοΰ, έφηρμόσθη δ θε
σμός ουτος καί εις τήν νομαρχίαν τοΰ Καραμάν, καί ούτω προέκυψαν οί 
«δεβσιρμέδες» έκ τών Χριστιανών τής ’Ανατολής».

Παρά τάς πληροφορίας δμως ταύτας, δτι δηλ. ό θεσμός τοΰ παιδο
μαζώματος τής ’Ανατολής ήρχισεν έπί Σελίμ Α', από έγγραφός μητρώου 
χρονολογουμένου 65—70 έτη προ τοΰ ΤΒ, καί 85—90 έτη προ τοΰ ΕΝΓ, 
προκύπτει δτι καί προγενεστέρως ή Ελληνική καί Χριστιανική ’Ανατολή 
έδιδε τά τέκνα αυτής εις τά γενιτσαρικά τάγματα. Έν ταϊς άναγρα- 
φαϊς ταύταις άναφέρεται δτι δ «Χαδζή Ήβραήμ, προερχόμενος έκ τοΰ 
παιδομαζώματος τής ’Ανατολής, έγένετο έπί σουλτάνου Βαγεζήτ «μπο-

κα') Ή έν Λυκαονίμ Ίσαυρική κωμόπολις Καραμάν, λεγομένη καί τουρκι
στί έπισήμως διά τοΰ 'Ελληνικοί αυτής ονόματος Λάρανδα, τής Εκκλησιαστικής 
Επαρχίας Ίκονίου καί Τυάνων. ’Επίσκοποι Λαράνδων παρήσαν είς τάς Οίκου- 
μενικάς συνόδους, ό Παύλος εις τήν Α' έν Νικαίμ, ό Άσχόλιος καί άλλοι είς 
άλλας.
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στανδζής καί άρχιθυρωρός». —«Ό Ήλίας Μιχαλίτς, έκ τοΰ παιδομα
ζώματος τής ’Ανατολής, επί σουλτάνου Βαγεζήτ, ΰπηρέτησεν ... ».— 
«Ό Όρνός Έκερτήρ, προσληφθείς ως «δεβσιρμέ» από την’Ανατολήν, επί 
σουλτάνου Βαγεζήτ........». Αί έγγραφαί αΰται έκ μισθολογίου γενι

τσάρων τοΰ 942 Έγ., άποδεικνΰουσι σαφώς δτι καί επί Μωάμεθ τοΰ ΙΙορ- 
θητοϋ συνελέγοντο χριστιανόπαιδες από την ’Ανατολήν καί δτι ή εκ
δοχή καθ’ ήν ό θεσμός οΰτος έφηρμόσθη έν ’Ανατολή επί Σελίμ Α' εί
ναι άβάσιμος καί στερείται ιστορικής αλήθειας.

10 Έκ των διαφόρων γνωστών πηγών προκύπτει δτι καί ό Σινάν 
υπήρξε χριστιανόπαις συλλεχθείς, καί ως τοιοϋτος μετεφέρθη εις Κ/ΓΙο- 
λιν δπου καί ήρχισε τήν σταδιοδρομίαν αύτοΰ ως «άδζεμί-δγλάν» (=δό- 
κιμος), άνελθών μέχρι τοΰ αξιώματος τοΰ μεϊμάρ-μπασή. Έκ τών αυτών 
πηγών μανθάνομεν καί δτι δ Σινάν έξώμοσεν επί Σελίμ Α'. Έξ άλλου ό 
Ά. Ρεφίκ, έν τφ έ'ργφ του «Ή ζωή καί τό έ'ργον τοΰ Μεϊμάρ-Σινάν», 
αναφέρει τό έτος 1512 μ. X. ώς έτος κατατάξεως αύτοΰ. Ή χρονολογία 
αύτη ίσοδυναμεϊ προς τό έτος 918 ’Ey., δπερ σημειοΐ καί ή α' έκδοσις 
τοΰ ΤΒ, ένθα φέρεται «έν έτει 918 Έγ., εχων ηδη συμπληρώσει τό 23ον 
έτος της ηλικίας τον, έφαρμοσθέντος τό πρώτον εις τήν ύποδιοίκησιν 
τής Καισαρείας τοΰ θεσμού τοΰ παιδομαζώματος έπί σουλτάνου Σελίμ 
Α', μετεφέρθη εις τήν Κ/Πολιν».

Τήν εκδοχήν ταύτην, ήν άσπάζεται καί ό Ά. Ρεφίκ, έκτος τοΰ αμφι
βόλου αραβικού έργου ΚΜ, ούδέν άλλο έ'ργον ή έγγραφον φαίνεται ύπο- 
στηρίζον ή έπικυροΰν.

Ό Σελίμ Α' άνηγορεύθη σουλτάνος τή 8 Σεφέρ 918 Έγ.=25 ’Α
πριλίου 1512. Ό συγγραφεύς λοιπόν τής μελέτης, βασιζόμενος εις τήν 
φράσιν δτι δ Σινάν ήτο χριστιανόπαις συλλέγεις έπί Σελίμ, καί λαμβά
νουν ύπ’ δψιν δτι ό θεσμός τοΰ παιδομαζώματος εις τήν Καισάρειαν τότε 
έφηρμόσθη, συμπεραίνει δτι ή διαταγή τής έφαρμογής τοΰ θεσμού τού
του καί έν ’Ανατολή έδόθη τφ 918 Έγ. καί έφηρμόσθη αμέσως. Πάν- 
τες δ’οί περί Σινάν γράψαντες άσπάζονται τήν άνεξακρίβωτον ταύτην 
έκδοχήν.

Κατά τον αυτόν Ά. Ρεφίκ, δ Σινάν «έμαζεύθη» υπό τών γιαγιά- 
μπασήδων» (αρχηγών πεζικού). Ούδέν στοιχειον κατέχομεν έπικυροΰν 
τήν εΐδησιν ταύτην. Έκ δε τοΰ ΕΝΓ μανθάνομεν δτι ή έκτέλεσις τής 
συλλογής τών χριστιανοπαίδων υπό τών άξιωματούχων τοΰ γενιτσαρικοΰ 
τάγματος ήρχισεν έφαρμοζομένη μόνον κατά τήν έποχήν τοΰ Σελίμ Α'. 
Προγενεστέρως, άγνοοϋμεν υπό τίνων συνελέγοντο οί χριστιανόπαιδες, 
καθόσον από διάφορα έργα τής εποχής εκείνης μανθάνομεν δτι τήν απο
στολήν ταύτην έξετέλουν άλλοτε μέν οί «ίμάμιδες» εκάστης συνοικίας,
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άλλοτε δέ, ως έπί τό πλεΐστον, οί διοικηταί έκάστης διοικήσεως. Και οΰ- 
τω πρέπει νά πιστεύωμεν δτι έγένετο καί διά τον Σινάν.

11 Τά διάφορα περί Σινάν συγγράμματα, καί δή τά ΤΒ, ΤΕ καί ΤΜ, 
πληροφοροΰσιν δτι ό Σινάν είσήχθη τό πρώτον εις την εσωτερικήν αύ- 
τοκρατορικήν σχολήν «εντερουν» των ανακτόρων τοϋ Τόπ-Καποϋ (παρά 
τό Χρυσοΰν Κεράς) καί αυτόθι έξετέλεσε τήν περίοδον τής μαθητείας 
του. Τουναντίον τό ΤΒ λέγει δτι κατ’ άρχάς προσελήφθη εις τήν υπη
ρεσίαν σημαινόντων προσωπικοτήτων καί βαθμούχων τοϋ «δδζακίου». 
Τά δέ ΤΜ καί ΡΜ αναφέρουν δτι έξετέλεσε τήν θητείαν του ό)ς δόκιμος, 
υπηρετών διαφόρους προσωπικότητας, έκτελών υπηρεσίας τοϋ δδζακίου 
καί ζήσας επί τι διάστημα μακράν τής πρωτευούσης.

Έκ τού ΕΝΓ γνωρίζομεν δτι οί συλλεγόμενοι χριστιανόπαιδες, άμα 
τη άφίξει των εις Κ/Πολιν, διενέμοντο εις διάφορα δδζάκια, είς τά ανά
κτορα καί είς άλλα σημαίνοντα πρόσωπα, προς εκμά'&ηαιν τής Τουρκι
κής γλώσσης καί των μωαμεθανικών ηθών καί εθίμων. ’Από τάς έρευ
νας μας είς διαφόρους πηγάς, συνάγομεν δτι ό Σινάν εις ούδενός Τούρ
κου υπηρεσίαν έδόθη, άλλ' έκρατήθη είς τό δδζάκιον. Πάντως, έάν κατ’ 
ευθείαν προσελαμβάνετο είς τά ανάκτορα, δεν θά παρήρχετο δ ίδιος έν 
σιγή τοΰτο, αλλά θά τό άνέφερεν είς τον βιογράφον του Σαή-Τσελεμπή. 
Ένφ δέ στερούμεθα στοιχείων έμφαινόντων είς ποιον δδζάκιον έξετέλε
σε τήν μαθητικήν του θητείαν ό Σινάν, ό συγγραφεύς τοϋ προλόγου τής 
α έκδόσεως τοϋ ΤΒ γράφει «Καί διά νά λάβη τήν άρμόζουσαν είς γενί
τσαρον μόρφωσιν, ένεκλείσθη είς τό δδζάκιον τού Έτ-Μεϊδάν», καί πι
στεύει αφελέστατα δτι διευκρινίζει έν σκοτεινόν σημεΐον τής ζωής τοϋ 
Σινάν.

Καί έάν έ'τι τήν λέξιν ’Έτ-Μεϊδάν άναγνώσωμεν ’Άτ-Μεϊδάν, πάλιν 
ή πληροφορία αυτή στερείται ιστορικής αλήθειας, διότι έπί Σελίμ είς 
το ”Ατ-Μεϊδάν (ήτοι τον 'Ιππόδρομον τοϋ Βυζαντίου) δέν ύπήρχεν δδζά
κιον διά δοκίμους ούτε καί γενιτσαρικόν τοιοΰτο χβ'). Τό αυτόθι άνάκτο- 
ρον τοϋ Ήβραήμ πασσά, δπερ κατά τάς ομολογίας τών Σελανικί, Χάμ- 
μερ καί ΤΜ, έπεσκευάσθη υπό τοϋ Σινάν, τφ 990 Έγ. κγ'), καθιερώθη

κβ') Βεβαίως είς τό ”Ατ-Μεϊδάν, ήτοι τόν ιππόδρομον τοϋ Βυζαντίου, δέν 
ύπήρχεν δδζάκιον γενιτσαρικόν. Ύπήρχεν όμως, τό καί κεντρικόν τοιοΰτο, είς τό 
Έτ-Μεϊδάν, ήτοι τό κρεωνομεΐον τών γενιτσάρων, πυρποληθέν, μετά τών έν 
αΰτφ γενιτσάρων, τή 27 ’Ιουνίου 1825 ύπό του σουλτάνου Μαχμούτ. Έπί Βυζαν
τινών υποτίθεται δτι έκεΐ έ'κειτο τό Λεωμακέλλιον. Δέν «ρέπει λοιπόν νά συγχέη- 
ται τό ”Ατ-Μεϊδάν πρός τό Έτ-Μεϊδάν.

κγ') Φρέγκ(=Φράγκος) Ήβραήμ πασσάς, "Ελλην έκ Πάργας. Προσωνυμεΐτο 
Φράγκος, ώς ύπάρξας Βενετός υπήκοος καί λαλών, συν άλλαις γλώσσαις, άπταίστως 
καί τήν ιταλικήν. Μετεχειρίσθη πρός οικοδομήν τοϋ ανακτόρου τούτου τφ 1524,
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ως οδζάκιον δοκίμων γενιτσάρων μετά τήν δολοφονίαν τοΰ ιδιοκτήτου 
του. ’Άλλως τε τό άνάκτορον τοϋτο φκοδομήθη άφοΰ ήδη ό Σινάν ειχεν 
έκτελέσει την μαθητείαν του καί συμμετειχεν ως γενίτσαρος πλέον εις 
τάς διαφόρους εκστρατείας. Έκτος τοΰτου, τό αυτό άνάκτορον τοΰ Έτ- 
Μεϊδάν προωρίζετο διά τούς γενιτσάρους, δηλ. διά τούς καταλλήλως εκ- 
παιδευθέντας καί διελθόντας την ως δοκίμων περίοδον τής μαθητείας 
των.

'Ως εξάγεται εκ των μνημονευθέντων συγγραμμάτων, τήν εποχήν 
εκείνην οί δόκιμοι έξεπαιδεΰοντο είς τά δδζάκια τοΰ Διρεκλέρ-άρασή (συν
οικίας τοΰ Βυζαντίου) κδ'ή τιΤιν Παλαιών Ανακτόρων (τοΰ Χρυσού Κέ- 
ρατος), τοΰ Γαλατά Σεραΐου (εν Σταυροδρομίφ Κ/πόλεως), τής Άδρια- 
νουπόλεως καί τής Καλλιπόλεως.

Λαμβάνοντες ύπ’ οψιν δτι ό Σινάν προήχθη είς γενίτσαρον βραδύτε- 
ρον, όφείλομεν νά παραδεχθώμεν δτι προ τής εγγραφής του είς τό «ού- 
λουφέ (λουφέν=σιτηρέσιον) έξεπαιδεΰθη πρώτον είς τό εν Διρεκλέρ-άρασή 
οδζάκιον καί είτα είς τήν σχολήν «έντεροΰν». Επειδή δέ δεν συναντώ- 
μεν τό δνομά του είς τά μισθολόγια τών δοκίμων προ τοΰ 930 Έγ. ϋπο- 
θέτομεν δτι δ Σινάν άπεσπάσθη πρό τοΰ έτους τοΰτου καί ήρχισε τήν 
εκπαίδευσίν του ώς τεχνίτης οικοδομών. Σημειωτέον δτι δλοι οί περί Σι
νάν άσχοληθέντες άσπάζονται τήν εκδοχήν τοΰ ΤΒ.

'Ως προς τήν διάρκειαν τής μαθητείας τοΰ Σινάν τό ΤΕ καί τό ΤΒ 
πληροφορούν δτι έγένετο γενίτσαρος επί σουλτάνου Σουλεϊμάν τοΰ Α'. 
Επειδή δέ υπήρξαν «τσηκμάδες άδζεμί-δγλάν» (τελειόφοιτοι δόκιμοι) 
συμπληρώσαντες τήν θητείαν των καί κατά τήν περίοδον τής «μεσοβα- 
σιλείας», δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι ό Σινάν προήχθη είς γενίτσα
ρον τή 17 Σεββάλ 926 Έγ.=22 ’Οκτωβρίου 1520 ή καί ολίγον μετά τήν 
ένθρόνισιν τοΰ νέου σουλτάνου. Ό συγγραφεύς έξ άλλου τοΰ προλόγου 
τής α' έκδόσεως τοΰ ΤΒ γράφων «ό μεϊμάρ Σινάν, τήν ημέραν τοΰ προ
βιβασμού του από δοκίμου είς γενίτσαρον έλαβε μέρος ως απλούς οπλίτης 
τοΰ πεζικού είς τήν κατά τής Περσίας εκστρατείαν καί μή υποπτευόμε
νος τήν δόξαν ήν τό μέλλον έπεφΰλαττεν αυτή), επιδιώκουν ίσως προαγω
γήν καί εξέλιξιν εν τή> στρατιωτική» σταδίφ, επέδειξεν ανδρείαν καί πει
θαρχίαν» άντιλέγει καί άντιφάσκει προς τά ίδια αυτού λεγάμενα.

Κατά τήν εκδοχήν ταΰτην, καί τήν άλλην δτι κατετάγη τή» 918 Έγ., 
δ Σινάν παρέμεινεν είς τό οδζάκιον τών δοκίμων 2 έτη, τήν δέ 22

έπιστατοΰντος τοΰ Σινάν, δλα τά έναπολειπόμενα τέως μαρμάρινα βάθρα τοΰ 
Ιπποδρόμου.

κδ') Διρεκλέρ-άρασή είναι ή άμφοδος άγυιά τοΰ Βυζαντίου, οπού επί Βυζαν
τινών υποτίθεται οτι ήσαν αί Στοαί τοΰ Εθβούλου.
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Μουχαρέμ 920=17 Μαρτίου 1511 (Χάμμερ) προσεκολλήθη εις το στρά
τευμα τό αναχώρησαν εξ ’ Αδριανουπόλεως διά την εκστρατείαν τοϋ Τσαλ- 
δηράν κε').

Ό Ά. Ρεφίκ, άναφέρων δτι δ Σινάν παρέμεινεν 7 έτη ως δόκιμος, 
προήχθη δ’ εις γενίτσαρον επί Σουλεϊμάν Α', και ύπολογίζων τό διά
στημα τοϋτο, λαμβάνει ώς χρονολογίαν τής διά τοϋ παιδομαζώματος κα
τατάξει»; τοϋ Σινάν τό έτος 1512. Καί π,άντες οί άσχοληθέντες με τον 
Σινάν — πλήν τοϋ Ρ. Μερίδζ — έπαναλαμβάνουσι την λελανθασμένην 
ταϋτην εκδοχήν.,

12 «Ύπηρετήσας ως οπλίτης επί τι χρονικόν διάστημα παρά τω σουλ- 
τάνιρ εις τάς εκστρατείας κατά των ’Αράβων καί των ΙΙερσών . . . επέ- 
στρεψεν εκ νέου εις Κ/πολιν ...» (ΤΒ).

Καίτοι ό Σαή Τσελεμπής έν τω άποσπάσματι τούτφ λέγει δτι ό Σι
νάν συμμετέσχεν εις τάς κατά τής Περσίας καί τής Αίγυπτου εκστρα
τείας, δεν αποκλείεται νά ϋπέπεσεν εις ανακρίβειαν, άφοΰ άλλως τε καί 
τό δλον του έργον είναι πλήρες τοιούτων καί άλλων πληροφοριών στε- 
ρουμένων ιστορικής αλήθειας.

’Ανωτέρω εϊδομεν δτι δέν ήτο δυνατόν νά συμμετέσχεν δ Σινάν εις 
την κατά τής Περσίας εκστρατείαν. Βεβαίως δ Σαή Τσελεμπής θά 
έδωκε πλείονα σημασίαν καί προσοχήν εις τό λογοτεχνικόν ύφος παρά 
εις την ιστορικήν καί χρονολογικήν αλήθειαν. "Αλλως τε εις τό «Ρισα- 
λέϊ-βεζαήφ-χαράν», είδος πρωτοκόλλου, άναγινώσκομεν’ «"Οτε δ σουλτά
νος αναχωρεί δι’ εκστρατείαν, συνοδεΰουσιν αυτόν αί ύπηρετοϋσαι έν τή 
πριοτευοΰση ομάδες. Είναι δ’ αύται α') τό προσοιπικόν των αυτοκρατορι- 
κόν σταΰλων. β') τό των ανακτόρων καί τής 'Υψηλής Πόλης, γ') τό των 
μαγειρείων καί ό άρχιμάγειρος. δ') τό ιδιαίτερον προσωπικόν τοϋ άνα- 
κτος καί τά βοηθητικά τάγματα, καί ε/) οί σωματοφύλακες, οί κλητήρες 
τής αυλής, ό θησαυροφύλαξ, οί σύμβουλοι κλπ. κατ'). Ό Σινάν λοιπόν 
έλαβε μέρος εις την εκστρατείαν ταύτην ώς ακόλουθος τοϋ σουλτάνου 
εκ τής τέταρτης όμάδος.

κε') Τσαλδηράν είναι ή πρό των τειχών τής έν Περσία Ταυρίόος πεδιάς, 
όπου τφ 1514 συνήφθη ή μεταξύ των υπό τόν σουλτάνον Σελίμ Α' Οθωμανών καί 
τών υπό τόν Σάχην ’Ισμαήλ ΙΙερσών μάχη. Καί αυτοί οΰτοι οί ’Οθωμανοί ιστοριο
γράφοι μέμφονται τοΰ Σελίμ διά τάς εις βάρος Περσών τε καί ίδικών του, καί 
γυναικών επίσης, διαπραχθείσας τότε σκληρότητας, άπανθρωπίας, παραβάσεις «ό- 
μων καί παρασπονδίας (Χάμμερ Γ'. σελ. 178).

κστ') Ποιοι συνώδευον τόν σουλτάνον καιά τάς εκστρατείας, άναγράφουσι 
λεπτομερώς δ τε Ύψηλάντης («Τά μετά τήν "Αλωσιν» σελ. 717—776), Σκαρλάτος 
ό Βυζάντιος («Κωνσταντινοΰπολις» Γ', 284—286), ό Bon. JucbereaudeSt. 
Denis (Histoire de l’Empire Ottoman I, σελ. 543 x. έφ.).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:37 EEST - 34.211.113.242



458 Άβρ. Ν. Παπάζογλου

13 ’Έφιππον γενιτσαρικόν σώμα, κατ’ άντίθεσιν προς τούς γιαγιά= 
πεζούς. (’Άτ—ίππος’ άτλή=έφιππος).

14 Τάγμα γενιτσαρικόν έκτων ίκανωτάτων γενιτσάρων.'Ως γνωστόν 
δ Όρχάν ίδρυσε πρώτος πεζικόν στρατόν καί δή μόνιμον κληθέντα «για
γιά» ή «πιαδέ» = πεζόν (Χάμμερ A 106) Έξ άλλου δμως ό Όρχάν, 
δστις έπολέμησε πρός τον Ανδρόνικον εν Μάλτεπε (κατά Χάμμερ Πε- 
λεκάνφ) τφ 1330 κΐ'), ειχεν εν τφ στρατφ του καί «γιαγιά-μπασή».

Κατά την μαρτυρίαν τοϋ Άσήκ-πασσά-ζαδέ, τό τάγμα τών «γιαγιά» 
(—πεζικού) ίδρύθη τη συστάσει τού Καδή τού Βηλεδζίκ Τσενδερελή 
Καρα-Χαλίλ. Ουτοι οί γιαγιά, κατά τον νόμον, ειχον εις την δικαιοδοσίαν 
των ολόκληρον τσιφτλίκι καί ήσαν ίδιοκτήται δλων τών εν αύτφ υπαρ
χόντων. Έξηρούντο τού κεφαλικοΰ φόρου, τοϋ κτηματικού καί τού τών 
κτηνών. Άντιθέτως δεν εδικαιούντο νά πωλώσι καί νά μεταβιβάζωσι τά 
κτήματά των εις τρίτους.

ΙδΤό αυτό με τό ανωτέρω αξίωμα. Οί φέροντες αυτό παρέμενον πε
ρισσότερον εις τά ανάκτορα (έξ οΰ καί ό τίτλος «καπού») καί τά δδζάκια 
καί άπηλλάττοντο τών εκστρατειών.

16 «Ζεμπερεκτσή-μπασή» ήτο πρώτον όφφίκιον πολεμικόν, τών έπι- 
στατούντων εις τάς μηχανάς, δι’ ών έρρίπτοντο οί λίθοι κατά τών εχ-

κζ') ’Αμέσως μετά τήν σΰστασιν τοϋ μονίμου πεζικού στρατού (τών γιαγιά), 
ό Όρχάν έφήρμοσε τήν «καταχθόνιον έφεΰρεσιν του καταχθονίου Τσενδερελή, 
ήτοι του παιδομαζώματος καί τής συστάσεως τοϋ σώματος τών γενιτσάρων, δι’ ής 
τουλάχιστον 500.000 έλληνοπαίδων άφιχρέθησαν άπό τόν Ελληνισμόν, άπό πατρί
δα, γονείς, θρησκείαν» (Χάμμερ A 108—110).

κη') Τό Μάλτεπε (ή ό Μ ά λ τ ε π ε ς), καί ό παρ’ αυτό γνωστός παρά
λιος καί κατάφυτος λόφος Δράκος (παρ’ άρχαίοις «Ύρίς», δέν είναι τό 
Πελεκάνον, άλλ’ ό Β ρ ΰ α ς τών Βυζαντινών (ϊδε Μ η λ ι ο π ο ύ λ ο υ μελέτην 
«περί Βρύαντος», άνακοινωθεΐσαν έν τφ Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγφ Κ/Πόλεως 
καί δημοσιευθεϊσαν έν Byzantinische Zeitschrift ιόμ. 27 σ. 325 κέξ. Τό δέ Πε
λεκάνον έκειτο επίσης έν τή Βιθυνική παραλίφ, αλλά πολύ νοτιώτερον, μεταζΰ Ρυ- 
σίου καί Παλαιοκάστρου, έν θέσει «Καστρωμένη» (ϊδε Μ η λ ιό π ου λ ο ν έν 
«Byzantinische Zeitschrift» 24. 8. 1898, σ. 471—476 καί έν «Νέφ Ποιμένι» 1923, σ. 
15—17, καί τοϋ αΰτοϋ «’Αρχαιολογικοί Ζητήσεις» 1921, σελ. 32). Περί τής 
παρά τό Πελεκάνον μεταξύ ’Ανδρονίκου καί Όρχάν μάχης, ϊδε Καντακου- 
ζ η ν ό ν 1. 342. 25. Χάμμερ Α σ. 114—119, καί Σιδερίδην (Έλλην. Φι- 
λολογ Σύλλογον Κ/Πόλεως ΚΖ, σ. 270—271)

κθ') Βηλεδζίκ είναι τά Βυζαντινά Βηλόκωμα ή Βηλοκώμη τής 
’Επίκτητου Φρυγίας, άλωθέντα υπό τοϋ Όσμάν δολίως, (ϊδε Παχυμέρην 2. 
414. 20) καθ’ οδηγίας τοϋ εϊτα έξομώσαντος Μιχαήλ τοϋ Κοσσύφου (Σπανού ή 
Όξυγενείου, τουρκιστί Κιοσέ, οΰχί δέ Κετζέ, (όπως παραναγινώσκει ό Παπαρρηγό- 
πουλος), οΰτινος οί απόγονοι καλούνται είσέτι Μιχάλογλου.
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Ορών, δηλ. εις τάς μηχανάς τού κριού και άλλων. (Ύψηλάντου, Τά μετά 
την Άλωσιν, σελ. 766).

17 «Καί εόρισκόμην μεταξύ των άνδρών των άναχωρησάντων διά 
Βαγδάτην». (ΤΜ—ΡΜ).

18 Χασεκής ελέγετο ό λοχαγός τής αύτοκρατορικής φρουράς. «Έπι- 
στρέψας εκ τής εκστρατείας, προ ήχθην εις χασεκήν ...» (ΡΜ).

19 "Οπως προανέφερον, «μεϊμάρ-μπασής» ώνομάζετο ό άρχιτέκτων 
τής αυλής. Εις τούτον άνετίθετο πάντοτε ή άνέγερσις καί οικοδομή τεμε
νών, μαυσωλείων, μονών, ανακτόρων κλπ. Έφρόντιζεν επίσης διά τάς εν 
γένει οίκοδομικάς εργασίας τού κράτους, την ρυμοτομίαν τών πόλεων καί 
την συντήρησιν γενικώς σουλτανικών κτημάτων. ’Ίσιος δεν θά ήτο τολ
μηρόν νά παραλληλισθή προς 'Υπουργόν συγκοινωνίας.

20 Ούτος ήτο προκάτοχος τού Σινάν.’Απαντάται καί ως Άδζέμ-Άλή 
καί ως Άδζέμ-Ίησά (=Πέρσης Ιησούς). Κατά τον Ά. Ρεφίκ άπέθανε 
τφ 1535, κατ’ άλλους δέ τφ 1529 ή τφ 1528.

21 «Μ. Μερίτς,'Ο βίος τού ’Αρχιτέκτονος Σινάν», σ. 12. «Ά. Ρεφίκ, 
Άρχιτέκτων Σινάν», σ. 8. «-4. Gabri I, Architecte Sinan», σελ. 7.

22 Πρόκειται περί εγγράφου, δι’ οΰ καθορίζονται τά ημερομίσθια 
τών εργατών οικοδομών.

23 Ό γλύπτης ό χαράξας εις την έπιτύμβιον επιγραφήν τού τάφου, 
τού Σινάν, παρά τό τέμενος Σουλεϊμανιέ τής Κ/Πόλειυς, τήν λέξιν 
«γκιτσδί» ώς «γκετσδί» (=διήλθεν), ύπέπεσεν εις σφάλμα μη φανταζό- 
μενος δτι τοσαύτην άναστάτιοσιν θά επέφερεν ούτως εις τά κατά τον 
Σινάν.

24 Τούτο είναι βιογραφία τού Σινάν έμμετρος γραφεΐσα υπό τού φί
λου του Σαή Τσελεμπή, καθ’ ύπαγόρευσιν τού ίδιου. Τό δέ ΤΕ είναι ό 
κατάλογος τών έργων, άτινα εδημιούργησε, συνταχθείς υπό τού ίδιου. 
Τό δλον έργον διαιρείται εις 12 κεφάλαια. Τό α περιέχει τά τεμένη 
ά'τινα άνήγειρεν, 81 τον αριθμόν, τό β' τά ευκτήρια (μεσδζίτ=μασγίδια), 
άνερχόμενα εις 50, τό γ' τά ιεροδιδασκαλεία, 55 τον αριθμόν, τό δ' τά 
μαυσωλεία, 26 τον αριθμόν, τό ε' τά συσσίτια, εν δλφ 14, τό στ' τά νο
σοκομεία, 3 τον αριθμόν, τό ζ' τά ύδραγο)γεία, εις 5 άνερχόμενα, τό η' 
τάς μεγάλας γέφυρας έν δλφ 8, τό θ' τούς ξενώνας, 16. τό ι' τά ανά
κτορα, 33, τό ια' τά θησαυροφυλάκια, 7 τον αριθμόν, καί τέλος τό ιβ' 
τούς λουτρώνας, 32 έν δλφ λ').

λ') Περί τών χτισμάτων τοϋ Σινάν ϊδε Μυστακίδου, «’Επί τη 'Αλώ- 
σει», σ. 92. Ό δέ Σκαρλάτος Βυζάντιος (Κωνσταντινοΰπολις Β 1ΐ) 
απορεί παρατηρών δτι «εις τον Σινάν αποδίδεται ή κτίσις τόσων πολλών δζαμίων, 
ώστε αμφιβάλλει εάν ολόκληρος αύτοϋ ό βίος έπήρκει πρός μόνην αυτών τήν σχε- 
διογράφησιν».
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Ούτως ό Σινάν κατά τό διάστημα τής έπ'ι ενα αιώνα διαρκεσάσης 
ζωής του άνήγειρεν, έκτος των μικρότερων, άτινα δεν περιέχονται έν τφ 
καταλογή), 329 κτήρια, μεταξύ των οποίων υπάρχουν αρκετά αρχιτεκτο
νικά αριστουργήματα λα').

ΑΒΡ. Ν. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΣ

λα') Είναι περίεργον δτι εις την τουρκικήν γλώσσαν τό όνομα τοΰ άρχιτε- 
κτονος Σινάν (μεϊμάρ Σινάν) περιεφρονεΐτο, καταντήσαν νά σημαίνη σκιοπτικώς 
τόν άζιοϋντα είδέναι, άλλα μή είδότα τά τής αρχιτεκτονικής, ίδίφ δέ άσωτον πτω- 
χεύσαντα. Σημειούσθω δ’ ότι μία τών ένδοθεν τής Νέας Πύλης τοΰ Βυζαντίου, 
μεταξύ Αγίας Θεοδοσίας καί Φαναριού, τριών συνοικιών, φέρει τό όνομα Μεϊμάρ 
Σινάν.
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