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In de voetsporen van Constantijn
Mehmet II en de verovering van
Constantinopel
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De verovering van Constantinopel door de Ottomaanse sultan Mehmet II [1432-1481] wordt
doorgaans beschouwd als een definitieve breuk met het verleden. De hoofdstad^^telijke Byzantijnse Rijk werd immers de hoofdstad van het islamitische OtKmi^In dit artikel wordt aandacht geschonken aan aspecten van continuïteit die totfl^Hj
werden gebracht in de toe-eigening van Constantinopel door Mehmet II, de suil
als opvolger en erfgenaam van de Byzantijnse keizers zag en meer in het bijzondHj
Constantijn de Grote.
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De datum 29 Mei 1453 markeert het moment van DE VESTIGING VAN EEN NIEUWE HOOFDSTAD
De stad die Mehmet II op 29 mei 1453 veroverde was,
na vierenvijftig dagen van beleg, grotendeels verwoest
en geplunderd. Opmerkelijk genoeg is het de contem-
poraine Byzantijnse kroniekschrijver Doukas die sug-
gereert dat de sultan de stad had willen sparen. Volgens
Doukas ontbood Mehmet II de Byzantijnse staatsman
Lukas Notaras, die moest uitleggen waarom de keizer
(Constantijn XI) zich niet had overgegeven om beschadi-
ging en vernietiging van Constantinopel te voorkomen.3
Diezelfde Doukas omschreef het resultaat van de ver-
overing als volgt: "And the City was desolate, lying dead^naked, soundless, having neither form nor beauty".4^De taak waar Mehmet II zich voor gesteld za^de vestiging van een nieuwe Ottomaanse hoofdsta
moet te vergelijken zijn geweest met die waarvoor
Constantijn stond toen hij koos om op de plek van h^boude Byzantium de stad te stichten die zijn naam kreeg?
In contemporaine bronnen wordt gesuggereerd dat
Constantijn in 324 een compleet nieuwe stad stichtte. In
werkelijkheid was Constantinopel een voortzetting en
uitbreiding van de Romeinse stad zoals die door keizer
Septimius Severus aan het einde van de tweede eeuw was
ingericht.5 De Constantijnse stad was zeker niet meteen
volledig christelijk. Constantijn eigende zich de Romeinse
stad op een selectieve manier toe; nog lange tijd zouden
in Constantinopel pagane monumenten, die deels door
Constantijn zelf waren gesticht, naast christelijke bestaan.

de val (vanuit het Grieks-Byzantijnse perspectief )
of de verovering (vanuit het Ottomaans-Turkse

perspectief ) van Constantinopel en daarmee van het
einde van het Byzantijnse Rijk zoals dat gevestigd werd
door keizer Constantijn de Grote in 324. De omvang en
identiteit van het Byzantijnse Rijk was echter geen con-
tinuüm gedurende de ruim elf eeuwen van haar bestaan.
Belangrijke perioden van discontinuïteit waren die van

in de achtste en negende eeuw en die van
de Latijnse kruisvaarders tussen

de Latijnse ritus werd ingevoerd in
^ f̂cxe kerken van Constantinopel. Met

de stad door de Ottomaanse sultan

worden op deze
manier genoteerd.
De bestandsnaam

correspondeert met
de nummering in het

artikel.

Citaten en
quotaties worden

I tussen dubbele
aanhalingstekens

weergegeven

slotte een einde aan meer dan1
ristelijwe geschiedenis en werd de islam

P^godsdienst.
1

Mehmet II (afb.1) was in 1451 definitief aan
de macht gekomen nadat hij als adolescent van 1444
tot 1446 voor een korte periode sultan in Edirne was
geweest. In die tijd droomde hij al van de verovering
van Constantinopel, een aspiratie die hij deelde met
zijn voorgangers. Het in bezit hebben van de hoofdstad
van het Byzantijnse Rijk was van grote symbolische
waarde voor de Ottomanen omdat daarmee zowel hun
heerschappij als de overwinning van de islam definitief
bevestigd zouden worden.1 Volgens de traditie kwam met
de verovering van Constantinopel een voorspelling van
de profeet Mohammed uit, die verklaard zou hebben: "Op
een dag zal Constantinopel veroverd worden. Een goede
emir en een goed leger zullen in staat zijn deze taak te
vervullen”. Verder zou Mehmets spirituele leider, de mys-
tieke sjeik Ak^emseddin, een doorslaggevende rol hebben
gespeeld in het uiteindelijke slagen van diens missie.
Ak^emseddin schreef naar de sultan over de goddelijke
tekens die hij had gezien, waarin een overwinning werd
voorspeld.2

TOE-EIGENING VAN BYZANTIJNS ERFGOED
De toe-eigening van de Byzantijnse stad door Mehmet II is
eveneens selectief te noemen. De eerste symbolische daad
van de sultan was de ingebruikname van de Hagia Sophia,
ook Grote Kerk genaamd, als moskee. De eerste Hagia
Sophia zou in opdracht van keizer Constantijn gebouwd
zijn en werd voltooid onder zijn zoon Constantius. Het
gebouw dat in 1453 door Mehmet in gebruik werd
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ini, Portret van sultan Mehmet II, 1480,olieverf op doek, 69,9 x 52,1 cm,
Londen, National Gallery.

een originele tekening door Gaspare
Fossati).

genomen voor de islamitische ritus was qua structuur in
essentie nog de kerk die keizer Justinianus tussen 532 en
537 liet bouwen nadat de oude kerk verloren was gegaan
tijdens de zogenaamde Nikarevolte in 532. Tursun Beg,
wiens geschiedenis van Mehmet II de enige contemporai-
ne bron in het Ottomaans is, vergezelde Mehmet II toen
hij voor de eerste keer de Hagia Sophia inliep. Tursun
beschrijft hoe de sultan onder de indruk is van de enorme
koepel, de marmeren vloer en de gouden mozaïeken.
Volgens Tursun klom de 'wereldheerser' omhoog naar
de koepel 'zoals de geest van God oprees naar de vierde
verdieping van de hemelen'. Toen hij de betekenis van het
gebouw volledig begreep gaf de wereldheerser opdracht
tot reparatie en de transformatie ervan tot moskee.6 De
esthetische appreciatie van de Hagia Sophia door Mehmet
II wordt ook bevestigd in zijn vakfiye (stichtingsoorkon-
de) waarin naar het gebouw verwezen wordt als de
'verfijnd geornamenteerde kerk'.7

De Hagia Sophia was een van de zes kerken die
ten tijde van Mehmets bewind in gebruik kwamen als
islamitische institutie. Andere voorbeelden zijn de
Pantokratorkerk (Zeyrek Camii), de kerk van Maria
Kyriotissa (Kalenderhane Camii) en de Pantepopteskerk
(Eski Imaret Camii). Om deze toe-eigening te legitimeren

gaf Mehmet opdracht voor het schrijven van een mythi-
sche geschiedenis waarvan talloze versies zijn overgele-
verd.8 Niet alleen Constantijn en Justinianus figureerden
hierin, maar ook Salomon (volgens sommige versies van
deze geschiedenis was de Hagia Sophia gebouwd met
gebruikmaking van spolia uit gebouwen van Salomon)
alsook de mythische figuur Yanko bin Madyan, een
afstammeling van de Perzische keizer Shaddad, die via
goddelijke ingeving in een droom de opdracht kreeg om
een stad te bouwen waar twee zeeën samenkomen. In
een versie van deze mythische geschiedenis door sjeik
Ak^emseddin uit 1480, wordt keizer Justinianus in een
droom door Elia opgedragen om een kerk te bouwen op
de plaats van een antieke tempel om zo de triomf van het
christendom over het heidendom te demonstreren. De
conversie van deze kerk tot moskee bevestigde vervol-
gens de overwinning van de islam op het christendom.
Volgens de Ottomaanse bronnen zou de halfkoepel
boven de apsis ingestort zijn in de nacht dat de profeet
Mohammed werd geboren. De profeet gaf vervolgens
opdracht tot de herbouw omdat hij wist dat op een dag
de moslims hier hun dienst zouden houden. De nieuwe
koepel bleef op zijn plaats door een speciaal soort mortel
die was samengesteld uit zand uit Mekka, water uit de
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Afb. 3) Het complex von Mehmetll en het Volensoquaduct, detail van de zgn. Köprülü water-
distributie plattegrond,uit: Kafescioglu,Constantinopolis/lstanbul:Cultural Encounter,
Imperial Vision,and the Construction of the Ottoman Capital,Philadelphia 2009, fig. 34.

heilige bron van Zemzem bij de Ka'ba en speeksel van de
profeet.

bleef tot in de zeventiende eeuw staan. De belangrijkste
verandering in het interieur bestond uit de verwijdering
van het christelijke liturgisch meubilair dat vervangen
werd door islamitische inrichtingsstukken. In de apsis
werd in de richting van Mekka een mihrab (gebedsnis)
geplaatst evenals een minbar (preekgestoelte].
de gebedsnis werden een gebedskleed van
Mohammed opgehangen en vier banierendi îiHiBiiliBlIll!̂
verovering van Constantinopel memoreerde
mozaïeken op begane grondniveau werden cWÉjtSi
terd maar die op de hogere niveaus bleven zicnfe
waaronder de Maria Theotokos in de apsis en de
Pantokrator in de koepel, voorstellingen die dateerden
van na de periode van het iconoclasme. In latere eeuwen
zouden uiteindelijk alle mozaïeken onder pleisterwerk
verdwijnen en werden meer zichtbare Islamitische
elementen toegevoegd, zoals de enorme schilden met
Islamitische kalligrafie op de pijlers (afb. 2). De naam van
het gebouw bleef hetzelfde, Aya Sofia, net zoals de naam
van de stad, Konstantiniyye, in officiële documenten en
op munten bleef bestaan naast het nieuwe Istanbul dat
waarschijnlijk is afgeleid van het Griekse ‘eis tin polis’
(naar de stad].

De Ottomaanse mythes rondom de Hagia Sophia
werden verder gevoed door de ontdekking van het graf
van Ayyub al-Ansari door sjeik Ak^emseddin. Ayyub
was een metgezel van de profeet Mohammed die deel
had genomen aan de mislukte poging tot verovering van
Constantinopel door de Arabieren in 668. Ayyub zou
een overeenkomst met de Byzantijnse keizer gesloten
hebben, die inhield dat hij zijn poging om Constantinopel
te veroveren zou opgeven in ruil voor de toestemming om
te mogen bidden in de Hagia Sophia. Hij werd uiteindelijk
door de Byzantijnen gemarteld en begraven buiten de
muren. Het herontdekte graf (nog steeds een belangrij-
ke plaats van pelgrimage in de wijk Eyüp in het huidige
Istanbul] speelde een belangrijk rol in de legitimatie van
de Ottomaanse heerschappij over de stad.

Met minimale ingrepen werd de Hagia Sophia
tot moskee getransformeerd.9 Aan de buitenzijde kreeg
het gebouw een houten minaret die gebouwd werd op
de zuidoostelijke steunbeer. Korte tijd later werd er een
tweede, gemetselde minaret toegevoegd aan de zuidwes-
telijke zijde. Het kruis op de koepel evenals de klokken uit
de klokkentoren werden verwijderd, maar de toren zelf

niet-Nederlandse
woorden of termen

worden gecursiveerd.
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Links: Afb. 4) Luchtfoto van de Fatihmoskee (CKD
Radboud Universiteit Nijmegen).

Onder: Afb. 5) Plattegrond van Constantinopel
in Cristoforo Bundelmonti's Liber Insulorum
Archipelagi, ca. 1481, inkttekening, Düsseldorf,
Universitats uns Landesbibliothek,MS G 13, fol.
54 r. in:Kafescioglu 2009, fig. 111.

VAN BYZANTIJNSE TOT OTTOMAANSE STAD
Dat Mehmet II zichzelf zag als erfgenaam en opvolger
van de Byzantijnse keizers wordt duidelijk gemaakt
door Kritovoulos in een passage bij het jaar 1458 in zijn
kroniek van de sultan: "Now it was his plan to make the
City in every way the best supplied and strongest city, as
it used to be long ago, in power and wealth, glory, learn-
ing, and trades, and in all the professions and all sort of
good things, as well as in public and in private buildings
and monuments".10 Het bouwprogramma dat geïnitieerd
werd door Mehmet II begon met de oprichting van een
paleis op het Byzantijnse Forum Tauri dat voltooid werd
in 1458. De bouw van een tweede paleis, dat bekend
werd als het Nieuwe of Topkapipaleis op de plaats van
de antieke Acropolis begon in 1459. Het omvangrijkste
bouwproject van Mehmet II was dat van de Nieuwe of
Fatihmoskee ( Fatih betekent Veroveraar in het Turks) en
het bijbehorende complex met islamitische instituties
zoals een koranschool, een hospitaal en een gaarkeuken
(afb. 3). Het complex, waarvan de bouw in 1463 begon,
verrees op de plek van de Apostelkerk, een van de belang-
rijkste kerken van Byzantijns Constantinopel. Het is niet
duidelijk in welke toestand de kerk in 1453 verkeerde. De
kerk was sterk beschadigd en geplunderd toen de kruis-
vaarders de stad veroverden in 1204. Contemporaine
Byzantijnse bronnen maken met name melding van de
plundering van de keizerlijke graven. Sinds Constantijn
was dit de plaats waar de keizers hun laatste rustplaats
vonden. Net als in het geval van de Hagia Sophia sticht-
te volgens de traditie Constantijn hier al een kerk (in
werkelijkheid was het opnieuw zijn zoon Constantius die
de bouwheer was), die ten tijde van Justinianus vervan-
gen werd door de kruisvormige kerk die rond 1200 werd
beschreven door Nikolaos Mesarites.

In eerste instantie werd de Apostelkerk na de ver-
overing toegewezen aan de patriarch van Constantinopel,

Gennadios, die tot dan toe zijn zetel in de Hagia Sophia
had. In 1456 vroeg Gennadios zelf om overplaatsing
van het patriarchaat naar de Pammakaristoskerk (nu de
Fethiyemoskee) en het bijbehorende klooster. Volgens

\Wi \

U 'v-4 _
A An,23

_ . Êr tr

Ïï fr

y * *

A.

i.' è
i. n .J "’ ' V' —' Y

- f f

I4J. LV



7Richtlijnen

contemporaine christelijke bronnen bezocht Mehmet
II de patriarch in het Pammakaristosklooster om de
christelijke geloofsbelijdenis uitgelegd te krijgen die hij
vervolgens liet vertalen. Het gevolg zou zijn geweest dat
hij de christenen begon te waarderen.11 Nadat de patri-
arch de Apostelkerk verlaten had besloot sultan Mehmet
II het gebouw af te breken en te vervangen door de eerste
sultanmoskee binnen de stadsmuren. De keizerlijke
sarcofagen liet hij overbrengen naar het Topkapipaleis,
als onderdeel van een collectie Byzantijnse relieken
en antiquiteiten. Zijn eigen mausoleum verrees als een
echo van de keizerlijke mausolea achter de qibla-muur
(gebedsrichting) van de nieuwe moskee. Waar de moskee
topografisch gezien in de Voetafdruk' van de Apostelkerk
trad, werd het model geïnspireerd op dat van de Hagia
Sophia maar dan in een eenvoudiger vorm. De centrale
koepel werd ondersteund door twee vrijstaande en twee
in de wand geïntegreerde pijlers en slechts een halfkoe-
pel in de richting van de qibla-muur. Volgens Tursun Beg
echter, was het ontwerp een exacte kopie van dat van de
Hagia Sophia. De moskee van Mehmet II ging verloren
tijdens een aardbeving in 1766 en werd vervangen door
de huidige Fatihmoskee (afb. 4).

In zijn traktaat uit 1466 dat is opgedragen aan Mehmet
II, erkent George van Trebizonde Mehmet II als legitieme
opvolger van de Byzantijnse keizers: "all the Westerns
agree that in Constantine's time the universal kingdom
passed to that city which as a grace from God you now
rule''.12 Mehmet transformeerde de Byzantijnse stad
die onder zijn gezag kwam slechts gedeeltelijk (afb. 5).
Zoals al genoemd, werden niet meer dan zes kerken
tot moskee getransformeerd ten tijde van zijn bewind.
De conversie van de meeste andere kerken en de bouw
van nieuwe moskeeën vond later in de zestiende en
vooral in de zeventiende eeuw plaats. Sommige kerken,
zoals de Hagia Irene, werden nooit een moskee maar
de stad was bijna volledig geïslamiseerd toen Atatürk
de seculiere Turkse republiek stichtte in 1923. Atatürk
gaf toestemming om een aantal voormalige Byzantijnse
kerken te restaureren. Zo werden de Hagia Sophia, de
Chorakerk (Kariyemoskee) en de parekkleision van de
Pammakaristoskerk (Fethiyemoskee) een museum. De
Hagia Sophia toont sinds 1935 zowel de Byzantijnse
als islamitische geschiedenis van het gebouw. In de
Chorakerk en de zijkapel van de Pammakaristoskerk is
het islamitische verleden vrijwel volledig
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V )IN THE FOOTSTEPS OF CONSTANTINE
Mehmet II and the conquest of Constantinople
The capture of Constantinople by the Ottoman sultan Mehmet II (1432-1481) is generally regarded as a final rupture with
the past. It was at this moment that the city ceased to be the capital of the Christian Byzantine Empire and instead became
the capital of the Islamic Ottoman Empire. This article highlights the various aspects of continuity, which can be observed
through Mehmet's appropriation of Constantinopel, the new seat of his empire. His first symbolic act of appropriation was the
conversion of the Hagia Sophia. By making simple changes to the already existing architecture, the church was changed into
a mosque. Subsequently, he started with the construction of a palace on the Forum Tauri, followed one year later by a second
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eantique Acropolis. His most extensive plan by far was the construction of the Fatih Mosque at the place of the

Holy Apostles. Mehmet's aspirations are maybe comparable to Constantine's when he founded the city
to be the capital of the Roman Empire.
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