
İSTANBUL - ASPAR SARNICI (Xerokipion)

Yavuz Sultan selim Camisi’nin güneybatısında, Sultan Selim ve Yavuz Selim Caddeleri
arasında uzanan Aspar Sarnıcı'na Bizans kaynakları, kare bahçe anlamına gelen “Xerokipion
” ismini vermişlerdir. 

Sarnıç, Leon I (457-474) zamanında Bizans İmparatorluğu’nun hizmetine giren got generali
Aspar tarafından inşa edilmiş ve bundan dolayı da onun ismiyle tanınmıştır. Aspar, 471’de Leon
I’in emriyle idam edildiğinden, sarnıcın inşa tarihini bundan daha evvelki bir tarihe, büyük
olasılıkla 459 veya 460 yıllarına indirmek mümkündür. 

Bizans kaynaklarına göre, bu sarnıcın civarında Manuel Sarayı, Kaiouma ile St. Théodosie
ailesinin manastırları bulunmaktadır. 

Aspar sarnıcının yeri hakkında, dört ayrı fikir ileri sürülmüştür. 

Chevalier, Andéossy ve Déthier, bu sarnıcın Bodrum Cami yakınında bulunduğunu iddia
ederler. Fakat bu fikrin kabul edilmesi olanaksızdır. Zira, “Chronicon Paschale” de buna uygun
en ufak bir işaret dahi yoktur. Constantios, A.M.Paspati, M.Gédéon, Mordmann, Straygowski,
A.V.Millingen ise sarnıcın tamamiyle Konstantin sur duvarına dayandığını kabul ederler. Nihayet
Siderides, sarnıcı Sivaslı Toklu Dede Mescidi’nin yanında gösterir. Aspar sarnıcının İstanbul’un
beşinci tepesi üzerinde, Sultan Selim Camii yanındaki Çukurbostan’da olması kuvvetle
muhtemeldir. Yapının mimari özelliği itibariyle de buradaki manastıra ve özellikle Konstantin
suruna bitişik olduğu görülmektedir. 
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Aspar sarnıcı, bir kenarı 152 m. Uzunluğunda olmak üzere dikdörtgen bir plan şeklindedir.
Derinlik aslında 10.80 metre olmasına rağmen, zeminin zamanla toprakla dolmasından,
bugünkü derinliği 8.20 metredir. Duvar kalınlığı 5.20 metredir ve burada beş tuğla ve beş taş
dizisinden meydana gelen bir mimari teknik kullanılmıştır. Sarnıcın iç cephesinde rastlanan
kemer izlerinden, vaktiyle üzerinin kapalı olduğu düşünülmüşse de bu pek yerinde bir düşünce
değildir. 

  

Aspar sarnıcı, Bizans’ın son döneminde önemini kaybederek kurumuştur. Nitekim 1540 yılında
İstanbul’a gelen P.Gylles, burasının bahçe halinde olduğunu belirtmektedir. 

  

Fetihten kısa bir süre sonra, içerisinde yapılan evler ve XVI.Yüzyılın ikinci yarısında ilave edilen
bir cami ile sarnıç, bir çeşit mahalle halini almıştır. Günümüzde de bir yerleşim yeri
konumundadır.
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