SV~ LENGRAD'DA MUSTAFA PA~A KÖPRÜSÜ
(Cisr-i Mustafa Pa~a)
Prof. Dr. SEMAV~~EY~CE
Bir Bulgar periodi~inde, Narodna Kulture ( = Halk Kültürü) nin
19 Temmuz 1963 tarihli say~s~ nda, bugün Bulgaristan-Türkiye s~n~r~nda bulunan me~hur Cisr-i Mustafa Pa~a'n~n y~kt~ r~lmas~n~n dü~ünüldü~ü haber veriliyor ve bu münasebetle kaleme ald~~~~makalesinde
mimar R. Radzeff, bu eski sanat eseri ve tarih yadigâr~mn muhakkak
surette kurtar~lmas~~gerekti~ini kuvvetli bir ifade ile aç~klamak lüzumunu hissediyordu°. Bu yaz~n~n yarnlan~~ indan bu yana, köprünün
encam~~ hakk~ nda ne gibi bir karara var~ld~~~n~~bilmiyoruz. Tarih
bak~m~ndan de~eri inkâr kabul etmiyecek derecede büyük olan bu
güzel mimari eserin, önemine dikkati çekmek üzere elimizdeki dar
imkânlar ile bu yaz~y~~haz~rlama~~~faydal~~gördük 2 . Köprü hakk~nda
yerinde yap~lm~~~incelemeler olmaks~z~ n bu çal~~mam~z~ n eksik kalaca~~n~~bilmekle beraber, topl~ yabildi~imiz bu notlar~n köprünün tarihçesini ve sanat de~erini ortaya koyabilece~ini umuyoruz.
Mimar Radzeff 'in bu yaz~s~n~n asl~n~~göremedik. Türk Tarih Kurumu'nda bulunan bir tercümesinden istifade edebildik. Bu tercümeyi ve köprünün iki foto~raf~n~~
temin eden D~~i~leri Bakanl~~~m~za, bu yaz~ m~z~~haz~ rlarken yard~mlar~n~~ esirgemiyen Ba~bakanl~k ar~ivi müdürlü~üne, Ar~ ivde görevli Rauf Tuncay'a, Osmanl~~
devri tarihi ile ilgili meselelerde kendisinden faydaland~~~m Ord. Prof. Cavid Baysun'a, vesikalar~n okunmas~nda büyük yard~m~n~~gördü~üm dostum Prof. Dr. Münir
Aktepe'ye, köprü kitabesini okuyarak bugünkü dile çeviren Prof. Ahmed Ate~, Dr.
Nihad Çetin ve Nazif Hoca'ya, köprünün iki resmini veren Yük. Mim. E. Hakk~~
Ayverdi'ye ve bu yaz~m~ zla yak~ndan ilgilenerek baz~~notlar sa~layan Em. Gl. Cevdet
Çolpan'a burada te~ekkürü bir borç bilirim.
2 ilmi mahiyetteki Bulgar periodiklerinde bu köprü ile ilgili bir ara~t~ rma yaz~s~n~n bas~l~p bas~lmad~~~n~~tesbit edemedik. Bulgaristan'~n çe~itli devirlere ait
eserleri hakk~ nda bilgi veren rehberlerde bu köprüden bahsedilmeyi~i cidden gariptir. Nitekim, A. Protitch, Guide d travers la Bulgarie, Arcidologie, histoire, art, Sofia
1923; ile J. Petkov, Bulgarien, Sofia (1932) de köprüye dair bir aç~klama yoktur.
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KÖPRÜNÜN YIKTIRILMASI TASARISI

"Yüzy~llarca dayand~ ktan sonra. . ." ba~l~~~~alt~nda yay~nlanan yaz~s~ nda Radzeff ~unlar~~yazmaktad~r :
"1960'da, Meriç'in mecras~n~n Svilengrad civar~ nda tashihi incelendi~i
s~ rada "Mustafa Pa~a köprüsü" adl~~köprünün akibeti ile kamu oyumuz
kaygulanm~~t~. Baz~~uzmanlar, —Tar~ m Bakanl~~~~ve yerli makamlar taraf~ ndan desteklenerek,— köprünün y~kt~r~ lmast ve yerine, buzlar~~ve nehrin ta~k~nhklannt tutm~yan, ayn~~zamanda da Belgrad-~stanbul yolunda trafi~i kolayla~t~racak ba~ka bir köprünün yap~lmas~~fikrini savunuyorlard~. E~itim ve Kültür
Bakanl~~~~ile Bulgar ilimler Akademisi ve kamu oyu bu teklifi daha o zaman
reddetmi~lerdi. Gerçekten, eski köprüyü muhafaza etmek suretiyle nehrin tashihinin mümkün oldu~u anlaplm~~t~r. ~imdi de Sular idaresi, Mustafa Pa~a
köprüsünün evvelce red edilmi~~olan y~kt~nlmas: fikrine bir daha dönmekte ve bu
da tekrar endi~eler uyand~rmaktad~r.
Svilengrad yak~n~ndaki Mustafa Pa~a köprüsü, mimari tertibi ve yaln~z
Balkan yanmadas~ na inhisar etmiy~n tarihi önemi ile bir kültür an~t~d~r. Memlekette bu kadar hayranl~k üzerine çeken ba~ka bir Ortaça~~an~t~~yokturs. Köprü 295 metre uzunlu~u ile Meriç'in a~~ r akan sular~n~~ a~maktad~ r. Hafifçe
m~yilli s~rt~, kesme ta~~ile kaphd~ r. Sivri kemerli yirmi göze sahip olup, bu
gözlerden ortada bulunan dört tanesi, di~erlerinden bariz ~ekilde büyüktür.
Gözlerden di~erleri iki uca do~ru tedricen daha alçakt~r. Ortada ta~tan bir
pa:ye, bir kitabeyi ta~~ maktad~r.
Miman:ye hâkim olan dü~ünce apapkt~ r. Ortaça~~deha:: ve Balkan ya=adas~~ile kom~u ülkelerin imkânlan hesaba kat~lma ba~ka bir plân dü~ünmenin imkâns~zl~k apkca görülür. Bütün köprü masif ta~~bloklan ile in~a edilmi~tir. Bu ta~lar çevrede bulunan bir ocaktan ç~kar~lm~~~olamaz, pinki civarda
bu cins malzeme verebilecek bir ocak yoktur. A. S. Razboynikoff'a göre ta~lar,
Yunanistan'da Karaba~~köyü yak~n~nda bulunan bir ocaktan ç~kar~lm~~t~r.
Mimar( tertip mülc~mme/dir ; ona hiçbir ~ey ilâve edilemez, hiçbir ~ey de ondan
pkanlamaz, bu da yapt~.: üstadlann elinden ç~ kan klâsik eserlerin vasf~d~r.
Radzeff 'in yaz~s~n~n tercümesinin iki yerinde köprünün yap~ld~~~~devir
Ortaça~~olarak adland~ nlmalctad~r. Makalenin asl~ nda burada hangi terimin kullan~ld~~~n~~bilmemekle beraber, yazann Ortaça~~ile Osmanh -Türk idaresi devrini
belirtti~i tahmin edilebilir.
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Yazd~n, S. Dimitrof ve B. Nedkof taraf~ndan yap~lan en son analizi,
köprünün yap~ld~~~~y~l~~ortaya koymu~tur: Bu, Hicri takvime göre 935' dir ki,
15.9.1528 ile 4.9.1529 tarihleri aras~na dü~mektedir. Akla s~~m~yacak kadar
k~sa bir in~aat müddeti ve bugünün insanlar~n~n tam de~erlendirebilecekleri bir
ba~ar~.
Köprünün ünü Balkan s~n~rlar~n~~ a~m~~t~r. Kanuni Süleyman nezdinde
Venedik elçisinin sekreteri Benedetto Ramberti, 1534' de bu köprüden geçtikten
sonra ~öyle yazm~~t~r: "Meriç üzerinde Mustafa Pa~a köprüsünden geçtik,
köprü pek güzel ve geni~, yirmi kemeri var, ba~tanba~a mermerdendir. Ortada
alt~n yald~zl~~bir ta~, köprünün yap~ld~~~~devri, mimar~n~, yap~c~s~n~~ve yap~lan
masraflar~~mavi renkte türkçe harfli bir yaz~~ile bildirmektedir".
Radzeff, bu köprüden bahseden Evliya Çelebi ile di~er yazarlar~n (K. Jirecek, Razboynikoff, P. Delidareff vs.) adlar~n~~verdikten
sonra, iki cümle ile bu eseri yapt~ ran Mustafa Pa~a'n~n ~ahsiyeti üzerinde durmakta ve, Mimar Sinan'~n eseri oldu~u yolundaki hipotezin
esass~z oldu~unu da belirterek, bunun mahalli imkânlar ve insan gücü
ile meydana gelmi~~bir kollektif eser oldu~unu belirtmektedir. Yazar,
k~sa makalesini ~u cümleler ile bitirmektedir :
Yüzy~llar boyunca Meriç'in sular~~durmadan eski Mustafa Pa~a köprüsünün kemerlerinden, geçmekte hayat gece-gündüz i~lemektedir. Köprü ise tam
ve sa~lam olarak durmaktad~r. Sanki, bugün öneminin yüz misli daha büyük
Oldu~unu, varl~~~n~n her gün daha derin bir anlam kazand~~~n~~anlar gibidir.
Fakat onun al~n-yaz~s~n~~ellerinde bulunduranlar bunun bilincine acaba
sahip midirler ?
~~~
KÖPRÜNÜN 13ÂN~S~~MUSTAFA

PA~A

Meriç üzerindeki bu köprüyü yapt~ran Mustafa Pa~a'n~n kim
Oldu~u tesbit etmek ilk bak~~ta biraz güç olacak gibi görünmektedir.
Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde, Koca Lala Mustafa Pa~a ad~n~~vermekte, Radzeff de bu eserin banisinin I. Selim'in vezirlerinden Bo~nak
Mustafa Pa~a oldu~unu yazmaktad~r 4. Çevresindeki kasabaya dahi
kendi ad~n~~ Cisr-i Mustafa Pa~a ( = Mustafa Pa~a köprüsü) ~eklinde
veren bu köprünün kurucusunun 16. yüzy~lda Osmanl~~Imparatorlu~unda büyük eserler meydana getiren ve Çoban lâkab~~ile de tan~nan Mustafa Pa~a oldu~u çe~itli vesika ve kaynaklar~n yard~m~~ ile
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hiçbir ~ üpheye meydan vermiyecek surette anla~~lmaktad~ r 5. Köprünün üzerinde, mihrap kö~ kündeki arapça kitabesinden bu eserin
H. 935'de yâni 1528/29 y~l~ nda I. Selim'in o~lu Süleyman (15201566) zaman~ nda Mustafa Pa~ a taraf~ndan yapt~ r~ld~~~ n~~ ö~reniyoruz.
1553'de Istanbul'a gelen Alman, Hans Dernschwam (1494-1568),
köprünün in~as~ ndan yirmibe~~y~l sonra 18 A~ ustos 1553'de üzerinden
geçmi~~ve bu eserin bir Mustafa Pa~a taraf~ndan yap~ld~~~ n~~ yazm~~t~r 6. Ayn~~ seyyah, 1555'de Istanbul'dan Amasya'ya gitmek üzere yola
ç~ kt~~~ nda, ii mart günü, Gebze'ye vard~ klar~n~~kaydettikten sonra
~unlar~~bildirir :
"Alda zw Geuise ein schone meczith vnd karwasalia, hot ein bascha, Polak
Mustaffa genant, gepawt, welcher auch die bruken ober die Moricze nahent
bey Trinapol gepawt hot." ( = Edirne yak~n~ nda Meriç üzerindeki köprüyü
de yapt~rtm~~~olan ve Polak Mustafa denilen bir Pa~a, Gebze'deki güzel mesci d
(yani cami) ve kervansaray~n da kurucusudur" 7
Fakat bu hususdaki kayna~~m~z yaln~z bu Bat~l~~ seyyaha inhisar etmemekte, Tapu defterlerinden de bu köprü ve bânisi ile ilgili
baz~~ bilgiler elde edilebilmektedir. Gâzi veya Çoban Mustafa Pa~a
denilen bininin, Çirmen'de Karaa~aç köyü ile Alada~~~mezreas~~
mülkü idi. 370 say~l~~ Tapu defterinde H. 935'de Sultanzade Sultan
Han~ m Hatun mülkü ile birlikte tahrir edilmi~tir 8 . Mustafa Pa~a
bizzat veya veresesi Çirmen'deki bu mülkünü, az sonra evkaf~na tahsis ederek, Karaa~aç köyü mahsulünü Meriç üzerinde, Cisr-i Mustafa
Pa~a ad~~ ile an~ lan köprüsünün tamirine ay~rm~~t~ r. Köprünün devaml~~olarak bak~m~~-n sa~lamak kaygusu ile bu köyün mahsulünün
tahsis k~l~nd~~~ n~~bildiren bir vesika noksan bir halde zaman~m~za
Evliya Çelebi, Seyahatnilme, ~stanbul 1314, III, 422.
M. Süreyya, Sicill-i Osman t, IV , 372; I. Selim'in k~zlar~ ndan biri ile evlenen
ve Ikinci vezirli~e kadar yükselen Mustafa Pa~ a'ya yak~~ t~r~lan Çoban lâkab~~ sonralar~~ ortaya ç~km~~~intiba~n~~ b~rakmaktad ~ r; Mustafa Pa~a hak. k~l. H. Yurtayd~n,
Kanuni' nin cültisu ve ilk seferleri, Ankara 1961.
4

6 Hans Dernschwam's T agebuch einer Reise nach Konstantinopel und Kleinasien
(1553155) yay. F. Babinger, Munchen-Leipzig 1923, 22-23 ; Dernschwam, köprünün
21 gözlü oldu~unu kaydeder, gerek köprü, gerek kasaba ve etraftaki binalar (hamam, kervansaray) hakk~ nda da bilgi verir.
Ay. esr. 153.
8 Ba~bakanl~k ar~ivi, Tapu defteri, No. 370, 326; ayr~
ca bk. T. Gökbilgin, XVXV I. as~rlarda Edirne ve Pa~a liz~ asz, Vak!flar-Mzilkler-Mukatalar, ~stanbul 1952, 515 vd.
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kadar gelmi~ti. Ba~bakanl~k Ar~ivi'ndeki vesikalar aras~nda No. ~ 78'de
bulunan bn vesika maalesef y~rt~lm~~~bir parçadan ibarettir 9:
(Ba~~k~sm~~eksik) . . . Merhum Mustafa.. . mülk. neslen bâde neslen
.
sâir..
emvâl me~ru'alar~na ne vechile mutasarrf ise mü~ârünileyh dahi
ol vechile mutasarr~f ola, dilerse sata ve dilerse bak~~laya ve isterse vakf eyliye
deyii mülk-nâme-i hümâyzin sadaka olunmak~n vech-i me~râh üzre Defter-i
hakaniye sebt olundu deyü Defter-i atik-i hakanide mukayyed olma~~n Defter-i
cedide dahi kayd olundu deyü Defter-i atikde mukayyed olma~~n halâ Defter-i
cedide dahi kayd olundu.
an
evkaf
an evkaf Çirmen der livâ-i mezbûr :
Merhum Mustafa Pa~a
Karye-i Kara-a~aç'da merhâm-~~ mü~ârün ileyhin Meriç üstünde olan. . .
Çirmen cisri meremmat~na karye-i merkum mahsulünden virmeler deyü Defter-i
atikde mestur olma~~n Defter-i cedide kayd olundu.
Çerge ( ?)
Çiftlik
gebran
Mahalle-i
neferan
Hâs~l:
Ispençe-i gebran
H~nta
Sair
çift
Mut
Mut
10,5
19
12
4
resm
resm
k~yye
k~yye
2400
232
400
475
(yekün) ?
6637
Köprünün, 1528/29 tarihlerinde, Kanuni Sultan Süleyman zaman~nda, vezir Çoban lâkab~~ile de tan~nan Gâzi Mustafa Pa~a taraf~ndan yapt~r~ld~~~~ve gerek in~a gerek bak~ m masraflar~n~~ kar~~lamak
üzere de Karaa~aç köyü mahsulünün tahsis edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
Prof. Tayyib Gökbilgin taraf~ndan ar~iv vesika ve kaptlanndan
ç~kar~ld~~~na göre Kara-a~aç köyü önce Davud Pa~a azadl~s~~Yunus
9 T. Gökbilgin, ay. esr. 516. Son y~llarda ar~ivde, Fekete tasnif i vesikalar~~ ~imdi
kullan~lan tasnife uyduruldu~undan vesikan~n yeri de~i~mi~tir. Bu vesikan~n bulunmas~~ için gösterilen kolayl~k ve yard~mdan dolay~~ Ba~bakanl~k Ar~ivi Müdürü,
M. Serto~lu ile di~er ilgililere te~ekkür ederim.
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ad~nda bir ~ahsa Çirmen sancak beyi Husrev Bey taraf~ ndan 350 akçeye mukataaya verilmi~, Yunus öldü~ünde, Sultan II. Bayaz~d (14861512) damad~~Iskender'e tevcih etmi~, fakat sonra mukataa kald~r~ld~~~ndan, Kara-a~aç Sultan I. Selim taraf~ ndan Hazinedarba~~~Mehmed A~a'ya temlik edilmi~se de, bunun da öldürülmesi üzerine hass-~~
humayun için zaptedilen bu yer, sonradan Kanuni Süleyman taraf~ndan Mustafa Pa~a'ya temlik olunmu~tur. O da buray~, yukar~da i~aret
edildi~i gibi, Meriç üzerindeki köprüsüne vakf etmi~tir ki, bu vak~f
H. 935'e do~ru veya az önce cereyan etmi~~olmal~d~r. Sultan damad~~
olan, Mustafa Pa~a'n~n e~i Sultan-zade Han~m Hatun'un (hakiki ad~~
tesbite muhtaçt~r), beraberce sahip olduklar~~ Rumeli'de daha ba~ka
yerler oldu~unu T. Gökbilgin'den ö~renmekteyiz. II. Bayaz~d ve
Kanuni Süleyman taraf~ ndan temlik edilen bu yerler bilhassa Üsküp
civar~ndaki köylerdir. Mustafa Pa~a'n~ n Gebze'deki muhte~em menzil
külliyesinden, Meriç üzerindeki köprüsünden ba~ ka Usküp'de de
evkaf~~oldu~u T. Gökbilgin taraf~ndan bildirilmektedir. Üsküp'deki
H. 898 ( = 1492/93) tarihli Mustafa Pa~a camiinin, Çoban Mustafa
Pa~a ile bir ilgisi olam~yaca~~~da bu arada göz önünde tutulmas~~
laz~m gelen bir hususdur". Zaten iki eserin ayn~~ bâniye ait olmad~klar~~her ikisinin de (Gebze ve Üsküp) yanlar~ nda birer bâni türbesinin bulunu~u ile anla~~lmaktad~ r. Istanbul'da bir semte ad~n~~veren ve bir Bizans kilisesinden çevrilen Koca Mustafa Pa~a camii
(~eyh Sünbül Sinan dergah') nin de bu iki Mustafa Pa~a ile bir münasebeti yoktur. Bu eserin kurucusu olan Mustafa Pa~a da H. 918
( = 1512) de idam edilerek Bursa'da gömülmü~ tür. Onbe~inci yüzy~l
sonlar~~ ile onalt~nc~~yüzy~l ba~lar~ndaki Mustafa Pa~alar~ n ekseriyetle
biribirlerine kar~~t~r~ld~klar~~ve bunun sarih surette ay~rdedilmelerinin
elzem oldu~unu evvelce i~aret etmi~tik n. Her üçü de hemen hemen
ayn~~devrin insanlar~~olan bu Mustafa Pa~a'lardan Koca lakab~~ ile
10 Bu cami hakk~nda bk. H. Duda, Balkantürkische Studien, Wien 1949, 51-53;
k~l. R. Anhegger, Neues zur balkantürkischen Forschung, "Zeitsch, d. Morgenl. Ges."
103, N. F. XXVIII (1953) 81, not ~~ ; E. Hakk~~Ayverdi, Yugoslavya'da Türk aideleri
ve vak~f lar~, "Vak~flar Dergisi" III (1957) 157-158; bu yaz~da, Mustafa Pa~a'n~n
Duda'n~n zannetti~i gibi Koca Mustafa Pa~a ile ayn~~olmad~~~~belirtilmi~tir. Ayr~ca
bk. S. Eyice, Iisküp'de Türk devri eserleri, "Türk Kültürü", say~~ ii (1963) 22.
~l S. Eyice, Istanbul'da Koca Mustafa Pa~a camii ve Osmanl~~ -Türk mimarisindeki
yeri, "Tarih Dergisi" V (1953) say~~8, 153-182; T. Yaz~c~, Fetih'den sonra Istanbul'da
ilk Halveti ~eyhleri : Çelebi Muhammed Cemaleddin, Sünbül Sinan ve Merkez Efendi, "Istanbul Enst. Dergisi" II (1956) 95, 100 vd.
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tan~nan Mustafa Pa~a, Istanbul'da eski Andreas manast~r~n~~zâviyeye
çevirmi~~ve Bursa'da idam olunarak orada gömülmü~tür. üsküp'de
Gemalmaz veya Kuzgunsuz lâkab~~ ile ay~ rd edilen di~er Mustafa
Pa~a ise oradaki camiini 1492/93'de yapm~~, ve H. 925 (= 1519) da
ölerek eserinin yan~ndaki kubbeli büyük türbeye gömülmü~tür. Nihayet üçüncü Mustafa Pa~a ki Çoban lâkab~~ile bilinir, birçok vak~f
yap~lar~n ve tesislerin kurucusudur ve yukar~da da i~aret olundu~u
gibi 1529'da ölerek Gebze'deki külliyesinin yan~ndaki türbeye gömülmü~tür 12 .
Büyük bir yap~c~~olan Çoban veya Gâzi Mustafa Pa~a, Rodos
seferine kat~lm~~~13 , orada 24 Zilhicce 928'de M~s~r valili~ine tâyin
edilmi~~ve 928-929 y~llar~~ ( = 1522/23) aras~nda alt~~ ay kadar bu
makam~~ i~gal etmi~tir. Mustafa Pa~a'n~n Gebze'de yapt~rtt~~~~külliyesinin bâz~~malzeme ve mefru~at~n~~orada topl~yarak veya yapt~rarak
Gebze'ye getirtti~i bilinir. Mimar Sinan'n~n eserleri listesinde bu külliyenin de ad~na rastlanmas~~halli güç bir problem te~kil etmekle beraber", Meriç üzerindeki köprünün bu sanatkârm eseri olmas~~ihti12 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Istanbul 1314, II, 168; plan kompozisyonu bak~m~ndan sathi bir inceleme olarak bk. E. Egli, Sinan, Der Baumeister osmanischer
Glanzzeit, Erlenbach 1954, 116, res. 113 (plan~), 114 (fotosu); S. Eyice, Gebze'de
Mustafa Pa~a külliyesi, "Bilgi -Türkiye Muallimler Birli~i Organ~" X, say~~119 (1957)
9-10; bu külliye hakk~nda, ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, Sanat
tarihi kürsüsünde Ayhan ~ahinba~kan taraf~ndan 1953 y~l~nda bir lisans tezi yap~lm~~t~r. Külliyenin tabhanesi hakk~nda bk. A. Süheyl Cnver, Gebze imaretinin tabhanesi, ~stanbul 1947. Mustafa Pa~a, H. 935 ~aban ay~~içinde vefat etmi~~ve ikinci vezir
Kas~m Pa~a olmu~tur, K~l. Peçevi, Tarih, I, 132; Mehmed ibni-Mehmed Nuhbetü-lteviirih ve'l-ahbar (bask~s~ : Istanbul 1276) 46 da (Bu 17. yüzy~l tarihçisi hak. bk. F.
Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen, Leipzig 1927, 182) ölüm tarihi 18 ~aban'd~r ki, milâdi takvime göre 1529 y~l~n~n 27 gününe isabet eder. Bu yazarlar~n
her ikisi de bu bilgiyi muhakkak ki, önceki kaynaklardan derlemi~ lerdir. Mustafa
Pa~a hak. etrafl~~bir inceleme yap~ld~~~nda, bu esas kaynaklar da taranmal~d~r.
13 Çoban Mustafa Pa~a ile kar~~t~r~lan gene bu devirde ya~am~~~bir de Donanma
kumandan~~ Y~lak Mustafa Pa~a vard~r, k~l. Hammer, Hist. de l'Emp. Ottoman, (Hellert bask.) V, 426; Mehmed Hafid, Sefinetü'l-Vüzera, yay. I. Parmaks~zo~lu, Istanbul
1952, 19 ve not 23, burada Peçevi'den naklen Y~lak Mustafa Pa~a'ya P~lak de denildi~i kaydedilmektedir ki, Dernschwam'~ n da Gebze'deki külliyenin bânisine Polak
demesini hat~ra getirir. Fakat bu ~ahs~n da ayr~~ oldu~u anla~~lmaktad~r, bk. M.
Süreyya, Sicill-i Osmant, IV, 372; I. H. Dani~mend, hahlt Osmanl~~tarihi kronolojisi,
Istanbul 1948, II, 436. Y~lak veya P~lak Mustafa Pa~a, H. 934 (= 1533/34) de
ölmü~tür. Lala Mustafa Pa~a (öl. 1580) hakk~nda bk. yaz~m~ z~n sonundaki not.
14 Camiin arapça kitabesi H. 930 (= 1523) tarihlidir. Kap~~kanatlar~nda ise
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mali nisbeten daha kolay izah edilebilir. Bu hususdaki dü~üncelerimizi
a~a~~da ayr~ca aç~ldama~~~uygun görüyoruz. Mustafa Pa~a'n~n bu iki
önemli tesisinden ba~ka yap~lar~~da oldu~u anla~~lmaktad~r. Eski~ehir'in de~erli eserlerinden olan Kur~unlu cami, Çoban Mustafa Pa~a'n~n vakf~~olarak bilinir 15. Ayr~ca, Istanbul'da Bo~aziçinde Rumelihisar~'nda Hamam mescidi yan~nda bir de ta~~mektebi oldu~u Hadikatü'l-cev~lmi'den ö~renilmektedir 16.
Osmanl~~Imparatorlu~unun yükseli~~devri ileri gelenlerinin ço~u
gibi Mustafa Pa~a'da memleketin birçok yerlerinde hay~r binalar~~
b~rakm~~t~r. Evvelce Muallim M. Cevdet tarafindan yay~nlanmas~~
tasarlanan, sonra öylece kalan ve k~sa bir özeti Osman Ergin tarafindan yay~nlanan"a Gebze külliyesi vakfiyesinden anla~~ld~~~na göre Mustafa Pa~a'n~n, Gebze'de Cami, medrese, kervansaray, a~hane, tabhane
Mustafa Pa~a'n~n ad~~ile birlikte H. 929 (=1522) tarihi vard~r. Mustafa Pa~a k~sa
süreli M~s~r valili~i s~ras~nda Gebze'de yapt~raca~~~camiin malzemesini haz~rlam~~~
ve bunlar~~Gebze'ye deniz yolu ile getirterek burada kullanm~~t~r. Memffik üsl~1bundaki duvar kaplamalar~~bunun en bariz delilidir, k~l. H. Edhem, M~s~r'~n son
Memlak sultan: Melik Tumanbay 11 ad~na Çorlu'da bulunan bir kitabe, Istanbul 1935, 57
vd.; K. Erdmann, Beobachtungen auf einer Reise in Zentralanatolien im juli 1953, "Archâologischer Anzeiger" (1954) süt. 205, res. 29-30. Tezkiretü'l-Ebniye, I, 42 de ve
matbu, Sâi Çelebi, Tezkiretit'l Bünyan, Istanbul 1315, 30, de Sinan'~n eserleri aras~nda bu camiin de ad~na rastlan~r. Fakat camiin kitabesinin 1523 tarihli olu~u bir
~üphe yaratmaktad~r. Ah~ap kap~~kanatlarm~n Kahire'de Ahmed Usta ad~nda bir
sanatkâr taraf~ndan yap~ld~klar~~ve üzerlerine de o tarihin kaz~ld~~~~göz önünde
tutulacak olursa, camiin kitabesinin de gene M~s~r'daki ta~c~lara önceden yazd~r~ld~~~~dü~ünülebilir. Kitabe, camiin duvarlar~n~n kaplamas~nda kullan~lan di~er ta~lar ve Çorlu'da bulunan Tumanbay ad~na kitabe ile birlikte getirtilmi~~olabilir. Bu
ihtimal göz önünde tutuldu~unda Gebze külliyesinin in~a tarihini daha sonralara
indirmek mümkündür. Gebze külliyesinin bir vakfiyesi oldu~u ve bir ara bunun yay~nlanmas~n~n dü~ünülerek, Muallim M. Cevdet (1883-1935) taraf~ndan haz~rl~klar
yap~ld~~~~da bilinir, bk. O. Ergin, Muallim M. Cevdet'in hayat~, eserleri ve kütüphanesi,
Istanbul 1937, 253 ve bilhassa 383, bu hususda ayr~ca bk. a~a~~da not ~ 6a.
15 Bu eseri tan~tan bir yay~n oldu~unu görmedik. Iki foto~raf~~ile Çoban Mustafa Pa~a'n~n vakf~~oldu~unu bildiren çok k~sa bir not, Bas~n-Yay~n ve Turizm Genel
Müdürlü~ü'nün Eski~ehir adl~~bro~üründe ve Sicill-i Osman t, IV, 372'de bulunmaktad~r. Eski~ehir'deki Kur~unlu catlarin genel resmi ile, kitabesinin kötü bir foto~raf~~
ve bunun bir kopyas~~ise evvelce yay~nlanm~~t~r, k~l. Ihsan (Sungu?), Eski~ehir kitabeleri, "Türk Tarih, Arkeologya ve Etno~rafya Dergisi" II (1934) 262 vd.
15 Ayvansarayl~~Haf~z Hüseyin Efendi, Hadikatü'l-cevâmi, Istanbul ~~ 281, II,
~~32.
~ ea Osman Ergin, Türkiyede ~ehircili~in tarihi inki~aji, Istanbul 1936, 36 vd.,
bilhassa 4.0 vd., ayr~ca bk. yukar~da not 14.
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ve türbe ile kütüphane'den ibaret büyük külliyesinden ba~ka, Eski~ehir'de büyük bir camii, Rumelihisar~'nda, Seyyitgazi'de, Eski~ehir'de
birer s~byan mektebi, Silistre ve Pravadi'de hamandar~~ve hay~r binalar~n~n bak~m~ n~~ sa~lamak üzere, Filibe, Ah~ska, Selanik, Pravadi,
Gebze ve, Edirnede Yeni~ehir'de akarlar~~vard~. Ayr~ca Edirne'de,
Eski carni'in sa~~taraf~nda, Bedesten'in önünde Iki kap~h han ad~~ile
tan~nan büyük bir han ile gene o civarda Tahmis hamam~~denilen
bir hamam~~daha vard~. Biri kuzeye di~eri güneye aç~l~r iki kap~s~~oldu~undan bu adla tan~nan han harap olmu~~ve 1935/40 y~llar~~aras~ndan
tamamen ortadan kald~r~larak yeri düz bir saha haline getirilrni~tir.
Hamam da tamamen yok edilmi~tir. Ancak baz~~y~k~nt~lar~~son y~llarda görülüyordu. Han~n bir kap~s~~üzerinde olan ve Mustafa Pa~a'n~n
bütün di~er hayrat~ndaki kitabeler gibi arapça olan kitabesi bu s~rada
parçalanm~~~ve bu hali ile müzeye kald~r~lm~~t~r. O. Nuri Peremeci
bu kitabenin ebçedinin H. 931 (.---1524/25) tarihini verdi~ini bildirir 16b. Çoban lakab~~ ile an~lan Mustafa Pa~a'n~n Imparatorlu~un
muhtelif yerlerinde yapt~rd~~~~eserlerin hepsini tesbit ederek bir mono~rafya haz~rlamak muhakkak ki cazip bir konudur. Üzerlerindeki
kitabelere göre, yapt~rd~~~~eserleri ~imdiki halde ~öyle kronolojik bir
s~raya koymak kabildir:
Eski~ehir'de Kur~unlu cami :
Gebze'de, Menzil külliyesi :
Edirne'de, Iki kap~l~~han :
Meriç üzerinde köprü :

H.
H.
H.
H.

921
930
931
935

(1515)
(1523)
(1524/25)
(1528/29)

Belki vesikalar, vakfiyeler, ve yerinde yap~lacak uzun ara~t~rmalar ile, di~er eserlerinin de tarihlerini meydana ç~kararak bu listeyi
18h H~bri Abdurrahman Çelebi'nin Enis'ül-Müsâmirin'de "muazzam han"d~r
88-go, ve
dedi~i bu eser hakk~nda bk. O. Nuri Peremeci, Edirne tarihi, ~stanbul 1940,
T. Gökbilgin, Edirne hakk~nda yaz~lm~~~tarihler, ~~o ~~ Edirne'de birer Mustafa Pa~a
taraf~ndan yapt~r~lan iki ayr~~hamam vard~. Bunlardan ilki, Mezid Bey veya Ye~ilce
imaret kar~~s~nda olan Salhane veya Ye~ilce hamam~~di~eri ise, Iki kap~l~~han'~n
yak~n~nda Tahmis hamam~~idi. T. Gökbilgin, ay. yaz~, ~~c14. de, bunlardan birincisini
Çoban veya Gazi Mustafa Pa~a'n~ n olarak kabul eder. Rifat Osman, Edirne hamamlart,
"T. T~b Tarihi Arkivi", IV, say~~15 (1940) 110, no. 21 de ise, Tahmis hamam~n~n
Kara Mustafa Pa~an~n de~il Çoban Mustafa Pa~an~n olmas~~gerekti~ini ileri sürer ki
ayn~~fikir, Peremeci, Edirne tarihi, 97 de de kabul edilmi~tir. Edirne'de eski eserlerin
u~rad~klar~~korkunç zayiat kar~~s~nda bu yoldaki ara~t~rmalar~n ne kadar güçle~ti~i
bir defa daha belirmektedir.
Benekli C. XXVIII, 47
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tamamlamak mümkün olacakt~r. Fakat ~u muhakkak ki, son eseri
Meriç üzerindeki köprüsü olmu~~ve büyük bir ihtimal ile bunun tamamland~~~n~~göremeden ölmü~tür. Zaten bu hususu destekliyen,
a~a~~da görülece~i gibi, bir delile de sahip bulunuyoruz.

KÖPRÜ VE ktbdAR SINAN

Radzeff, yukanda tercümesini verdi~imiz yaz~s~nda "Köprünün
ünlü Türk miman Sinan'~n eseri oldu~una dair ~imdiye kadar öne sürülen
tahminler temelsiz ve ispat edilernemi~~olarak kalm~~t~r" demektedir. Halbuki Meriç üzerindeki köprünün büyük Türk yap~~ustas~~Mimar
Koca Sinan'~n bir eseri oldu~u hemen hemen aç~k bir ~ekilde tesbit
olunabilmektedir. Sinan'~n yapm ~~~veya yap~lmas~na nezaret etmi~~
oldu~u eserlerin listesi olan Tezkiretü'l-Ebniye'de sekizinci bölümde
Bina olunan cisirlerin esas~~ve adad~n~~ beyan ederken, üçüncü olarak
Mustafa Pa~a köprüsü, Meriç suyu üstünde denilmektedir". Sinan'~n bu
köprü çevresindeki faaliyeti sadece onun in~as~na inhisar etmemi~,
gene Tezkiretü'l-Ebniye'den ö~rendigimize göre, Sinan, Edirne'de Meriç suyu üzerinde Mustafa köprüsü ba~~nda Haseki (?) Sultan camiini
de yapm~~t~r 18. Böylece Imparatorlu~un bir ana caddesi üzerinde bir
17 Tezkiretü'l-Ebniye, VIII, no. 3; matbu, Tezkiretif 1-Bünyan, 40. Sinan'~n eserlerini bildiren yazma Tezkiretti'l-Ebniye ve Tezkiret~V1-Bünyan nüshalan iyice aranarak
kar~~la~t~nl~p, de~erlendirilmi~~olmad~~~~gibi, Topkap~~saray~ndaki çok bozuk yaz~l~~
fakat yeni bilgiler ile dolu Tuhfetü'l-MintanYe'nin mahiyeti, devri ve kaynak olarak
de~eri de yeter derece incelenmi~~de~ildir. (bu sonuncu hak. k~l. Z. Orgun, Sinema
ait yeni bir vesika, "Arkitekt" (1941). Bu i~ler yap~ld~ktan sonra ancak belki Sinan'~n
eserlerinin listesi ~imdiye kadar oldu~undan daha aç~k bir ~ekilde ortaya konabilecektir.
18 Ayn~. yerde, I, 8o, ve TezkirettVI-Bünyan, 32. Topkap~~saray~~ ar~ivinde, Cisr-i
Mustafa Pa~a evkaf muhasebesi ile ilgili H. 965-967 (= ~ 557-1559) ve H. 1178
(-1764) tarihli vesikalar vard~ r, N. 4577-6600, k~l. Topkap~~saray~, Ar~iv klaznizu,
Istanbul 1940, II, I coo. Ayr~ca Ba~bakanl~k ar~ivinde (Mühimme defteri 3, hüküm
1272) de Mustafa Pa~a köprüsü kurbinde yap~ lmakta olan imarette bir muallimhane
bina °kalmas~na dair H. 967 (1559/60) tarihli, Edirne kad~s~na bir hükümden ba~ka,
Kâmil Kepeci ar~iv kay~tlar~~not defterinde de Cisri Mustafa Pa~a kasabas~nda,
Haseki Sultan camii (H. 1117), Haseki Sultan imareti (H. 1117), Mustafa Çelebi
Mescidi (H. 11°8), Mustafa Pa~a köprüsü (H. 1125) ve Rü~diyc mektebi (H. 1300)
hakk~nda vesikalar oldu~una dair bilgilere rastlan~r. H~brl Abdurrahman Çelebi'.
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akarsu üzerinden geçi~i sa~l~yan bir teknik yap~~ortaya koymakla kalmam~~, onun yak~n çevresini de imar etmi~tir. Çoban Mustafa Pa~a'n~n di~er önemli eseri olan Gebze manzumesi de gene memleketin
ana yolu üstünde bir menzil külliyesidir. Rumeli'de nas~l Cisr-i Mustafa Pa~a çevresindeki yap~lar~~ile bir iskân yerinin parlamasau sa~lam~~~ise, Anadolu taraf~nda Istanbul'a 45 km. uzaktaki Gebze'de de
yapt~rd~~~~büyük menzil külliyesi de Gebze kasabas~n~n geli~mesinde
büyük bir rol oynam~~t~r. Evliya Çelebi, H. 1063 ( = 1653) de Sofya'dan Istanbul'a gelirken ziyaret etti~i Cisr-i Mustafa Pa~a kasabas~~
hakk~nda etrafl~~ bilgi verir, ve bu yerdeki binalar~n Sinan'~n eseri
olduklar~na da temas eder.
Yedi yüz evli ve yedi rnihraph bir kasaba oldu~unu belirttikten
sonra Evliya Çelebi, Cisr ba~~ndaki camiin, selâtin camii gibi bir
cami-i rü~en oldu~unu yazd~ktan sonra, Karahisari Hasan Çelebi
hatt~~ ile yaz~lan tarihini vermekte, bu camiin imareti, mekteb-i s~byan~, han ve hamam~, çar~~~ve pazar~n~ n Koca Mimar Sinan binas~~
oldu~unu da sözlerine eklemektedir. Evliya Çelebi, Meriç nehri üzerindeki oniki gözlü cesr-i dzim Koca Lala Mustafa Pa~a'n~n hayrat~d~r,
diyar-~~Rum' da memduh-u diem olan köprülerin biri de budur dedikten sonra
kitabesinin dört m~sra~ru verir l". Evliya Çelebi bunun arkas~ndan bu
köprünün yap~lmas~~ s~ ras~nda cereyan eden bir olay~~anlatmakta ve
bunun üzerine menküp olan Mustafa Pa~a'n~n Gebze'deki manzumenin de kurucusu oldu~una i~aret etmektedir 2°.
nin Enisü'l-Müsâmirin'in sekizinci bölümünde tafsilâtl~~ anlat~lan alt~~kasabadan be~incisi buras~d~ r, k~l. T. Gökbilgin, Edirne hakk~nda yaz~lm~~~tarihler, Edirne Fethi y~ldönümü kitab~, ~~13. Eski Salnâme'lerde de buras~~hakk~nda bilgiler vard~ r.
19 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, III, 422.
20 Evliya Çelebi'nin anlatt~~~na göre 1529 Viyana seferine ç~kan Kanun?
Süleyman, bu köprü ba~~na geldi~inde, Mustafa Pa~a'dan köprüsünden geçmek
üzere izin istemi~, "Lala, hani köprü bina elyemi~sin, bize ihsan eder isen geçip
gazaya gidelim" dedi~inde, ihtiyar Vezir "Padi~ah~m Allah gazan~~müyesser ide,
dönü~de geçin" cevab~n~~ vermi~tir. Sultan Süleyman at~n~~ Meriç nehrine vurup,
maiyeti ile sudan geçmi~~ve ~u beyti okumu~tur :
Minnet ile kokma gülü al eline suseni
Geçme namerd köprüsünden ko aparsun su seni.
Burada susen den kastedilen susam d~r. Halk aras~nda hâlâ ya~ayan bu atalarsözünün içindeki aparmak kelimesi azerl lehçesine i~aret eder gibidir, ayr~ca bk.
Dehri Dilçin, Edebiyat~m~zda Atasözleri, Istanbul 1945, s. XVII.
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Mimar Sinan'~n bu köprü ile ilgisi sadece yap~lmas~na inhisar
etmemi~, az sonralar~~ ba~ka bir münasebetle de bu eser ile yeniden
me~gul olmu~tur.
Evvelce Ahmed Refik tarafindan ar~iv vesikalar~~aras~nda bulunarak yay~nlanan H. 981 ( = 1573) tarihli bir yaz~ da Mustafa Pa~a
köprüsü ba~~ nda kurulan bir de~irmenin köprüye zarar verdi~i yolundaki bir ihbar üzerine, Edirne kad~s~~ve Mimarba~~~(ki o s~rada
Mimar Sinan idi) n~n derhal bu de~irmeni y~kt~rtmalar~~ve köprüde
meydana gelen zarar~n tesbit edilerek derhal tamirinin yap~lmas~~bildirilmektedir 21. [Mühimme defteri, 2 2; hüküm 4071:
Edirne kad~s~na ve Mimarba~~na hüküm ki:
Bundan akdem Edirne kurbinde vaki olan Mustafa Pa~a köprüsünün
önünde bina olunan de~irmenin köprüye zarar~~oldu~u lâm olunma~la hedmolunmas~~emrim olup hâlâ Umur Bey evkaf~~mütevellisi gelii p mezk~lr de~irmen
henüz hedmolunmam~~t~r dahi sed bina etmi~lerdir köprüye zarar~~vard~r deyu
bildirme~in zikrolunan de~irmen bilkülliye hedmolundu ve de~irmen sebebiyle
köprüye olan zarar ne mikdar nesne ile tamir olunacak mufassal arz eylemen
emr idi~p buyurdum ki yamak bizzat üzerine varub camii ~erfe su gelmek
içün vaz' olunan dolaba mütearr~z olm~yub de~irmeni bilkülliye emrim üzre
hedmeyleyüb emrime mugayir kimesne[ye] teallül itdirmiyesin dahi zikrolunan
de~irmen ihdas olunma~la köprüye ne mikdar zarar olmu~dur ve ne kadar nesne
ile tamir olunma~a mümkündür s~hhat üzre tahmin itdüriip arz eyliyesin.
Umur Be mütevellisi Hasan' a verildi, fi 9 rebiülâhir 981 ( = 1573).
Gerek Gebze'deki manzume, gerek Meriç üzerindeki köprü Sinan'~n eserleri listesinde yer almaktad~r. Ancak burada bir problem
ortaya ç~kmaktad~r. Sinan'~n Mimarba~~l~k makam~na geçmesi 1539
tarihi olarak kabul edilir ve ilk önemli eserinin Istanbul'da Haseki
Hürrem Sultan camii oldu~u ötedenberi yerle~mi~~bir kanaat halinde
kabul edilir. Halbuki bu durum kar~~s~ nda gerek Gebze, gerek Meriç'deki eserler bu tarihden çok önceleri yap~lm~~~olmaktad~r. Evliya Çelebi, Gebze manzumesinin Sinan'~n Ba~kalfas~~Hüsam Kalfa idaresinde
yap~ld~~~n~~bildirir. Sinan'~n eserlerini kronoloji bak~m~ndan bir re21 A. Refik, Türk mimarlar:, Hazine-i Evrak vesikalartna göre, ~stanbul 1937,
86-87, no. 20. A. Refik, bu vesikay~~daha önce bir yaz~s~nda tan~tm~~t~ r, k~l.
Mimar Sinan, TTEM, yeni seri, I (1930/31) 9, no. 19. O. Nuri Peremeci, Tuna
boyu tarihi, Istanbul 1942, 137 vd. da bu köprünün Sinan veya Acem Isa'n~n
eseri olabilece~ini yazmaktad~r ki, bu sadece bir tahminden ibarettir.
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Res. 6 — Mustafa Pa~a köprüsünün kitabesi (Foto. S. Eyice, 1964 Eylül).
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Res. 7 — Mustafa Pa~a köprüsünün kitabe kö~kü (Foto, S. Eyice 1964).

Res. 8 — Filibe yak~ n~nda eski bir Türk köprüsü (Foto, S. Eyice, 1964).
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vizyona tabi tutarak, onun Hassa mimarl~~~ ndan önce de eserler verip
vermedi~ini, vermi~~ise hangi eserleri meydana getirdi~ini aç~k olarak
ortaya koymak lâz~md~r. Zira, Tezkire bütün karanl~k noktalar~na
ra~men bu hususda daha iyisi veya do~rusu ele geçinceye kadar elimizde tek ve inanmarrnz gereken bir rehberdir. E. Egli'nin de ifade
etti~i gibi, bu listede ad~~olm~yan herhangi bir eser müspet bir vesika
ile desteldenmedikçe Sinan'a izafe olunam~yaca~~~gibi, daha sanatkâr~n sa~l~~'~nda defalarca istinsah olunan bir listede önernlice bir eserin
unutulmu~~olabilece~ine de ihtimal verilemez 22 .
Acerrlio~lan olarak dev~irilerek, yeniçeri, atl~-sekban nihayet haseki olan Sinan'~n, 1539'da resmen Hassa mimari tayin edilmeden
önce yapt~~~~eserleri sarih olarak ay~rd edebilmi~~de~iliz. Fakat bu
sanatkâr~n ancak Ba~mimar olduktan sonra birdenbire mimarl~~a
ba~lamad~'~~~da muhakkakt~r. Kat~ld~~~~seferlerde ordu içinde bir
istihkâm subay~~gibi çal~~t~~~n~~hayat~~hakk~ndaki k~sa notlardan ç~kar~yoruz. Sinan 1522 'de Rodos seferinde hiç de~ilse 30-32 ya~lar~nda
idi. Mohaç (1526), Viyana (1529), Iran (1534) ve Bo~dan (1538)
seferleri s~ras~nda Sinan, deha ve kabiliyetini belli edebilmi~tir. Bu
aralarda askerlik hizmeti d~~~ndaki binalarda da faaliyet gösterip göstermedi~ini bilmiyoruz. Fakat do~rudan do~ruya askeri hizmet için
lüzumlu tesisleri kurmaktaki ustal~~~~ile dikkati çekti~i malümdur.
Prut suyu üzerinde Haseki Sinan'~n onüç gün içinde kurdu~u köprünün Kanuni Sultan Süleyman taraf~ndan ne kadar be~enildi~i her
tarih kitab~na geçmi~~bir olayd~r. Sinan bu sefer dönü~ü, Istanbul'da
Ba~mimar olmu~tur.
Gebze külliyesinde Mimar Sinan'~n pay~n~n ne derecede oldu~u
bir problem olarak kalmaktad~r. Halbuki Meriç üzerindeki köprünün
Mimar Sinan'~n eseri olmas~~ihtimali çok daha kuvvetli bir durum
arzetmektedir. Sinan'~n eserleri listesinde sarih olarak ad~~görülen bu
22 Sinan hakk~ndaki, A. Refik, Mimar Sinan, ~stanbul ~~93 ~ 'den sonra birçok
yay~n yap~lm~~~olmakla beraber tatmin edici bir toplu ara~t~rma ortaya konulamam~~t~r. E. Egli'nin Sinan, Der Baumeister osmanischer Glanzzeit, Erlenbach g54, de
yabanc~~dilde oldukça etrafl~~bir kitap olmakla beraber, Sinan'~n hayat~~üzerindeki
problemleri ayd~nlatamad~ktan ba~ka, baz~~meseleleri daha kar~~~k hale koymakta
ve, bu sanatkar~n çe~itli sahalardaki faaliyetini yeter derecede belirtmemektedir.
Nitekim bu kitapda Sinan'~n yapt~~~~mescidler, köprüler vs. den hiç bahsedilmemi~tir. Geni~~bir Sinan bibliyografyas~~için bk. L. Mayer, Islamic architects and their
works, Gene've 1956, ~~2 I - I 24.
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köprü bir defa bu surette onun eseri olarak kabul edilebilece~i gibi,
bu sanatkar~n Hassa mimarl~~~ndan önce bilhassa köprü in~as~ nda
kendisini gösterdi~i dü~ünülecek olursa daha da sa~lam bir ~ekilde
onun eseri olarak kabul edilebilir. Kald~~ki, Sinan'~n eserleri hakk~ndaki listede de ad~~sarih olarak yaz~l~d~r. A~a~~da etrafl~~surette üzerinde durulacak olan ve son parças~~Evliya Çelebi taraf~ndan da verilen tarih manzumesi, köprünün H. 935 ( = 1529) dan bâninin ölümünden sonra tamamland~~~n~~ ve tarih kasidesinin bâninin gene
ölümünden sonra tertiplendi~ini göstermektedir. Pa~a'dan merhum
olarak bahsedilmesi, hattâ ahrete göçü~~ile köprüden geçi~~aras~nda
bir benzeti~~yap~lmas~, Mustafa Pa~a köprüsünün 1529'dan sonra ve
manzum tarihi yazan ~air Gazali'nin Istanbul'dan ayr~lma tarihi olan
~~53 ~~'den önce bitmi~~oldu~unu ispat etmektedir. Kanaatimizce, Meriç
üzerindeki Mustafa Pa~a köprüsü, Mimar Sinan'~ n gençlik devresinin
ilk ve abidevi eserlerinden biridir ve bu bak~ mdan çok büyük ve özel
bir de~ere sahipdir.
IV
KÖPRÜNÜN K~TABES~~

Evliya Çelebi, Mustafa Pa~a köprüsünden bahsederken biraz
kaçarnald~~bir ifade kullanarak tarihi olarak türkçe iki beyti nakleder.
A~a~~da, yaz~m~z~n be~inci bölümünde görülece~i gibi bu iki beyit
daha uzun bir tarih kasidesinin sadece bir parças~d~r. Bir ~uara tezkiresi'nde ve oradan al~nmak suretiyle daha ba~ ka yerlerde kar~~m~za
ç~kan bu kasidenin yaz~ld~~~ndan itibaren be~enildi~i ve bu yüzden de
tekrarland~~~~anla~~lmaktad~r. Asl~~herhalde çok daha uzun olan bu
kasidenin incelenmesini be~inci bölüme b~rakarak ba~ka bir noktaya
i~aret etmek isteriz. Evliya Çelebi'nin ifadesi, köprünün kitabesinin
bu kaside ile ayn~~oldu~u zehab~m uyand~rmaktad~r. Bu hususda ~üpherniz oldu~undan, yaz~m~z~~haz~rlay~p Belleten'e teslim ettikten sonra,
yerindeki kitabenin bir kopya veya foto~raf= elde etme~e u~ra~t~k.
Bu arada bu kitabe hakk~nda bir Bulgar yay~n~~olup olmad~~~m ara~t~rma~a çabalad~k. Bütün bu u~ra~malar~m.~ z bir netice vermedi. Fakat büyük bir talih eseri olarak, 1964 y~l~~Eylül ay~nda Bulgaristan'dan
geçmemiz ve bu arada da köprüyü bizzat görrnemiz mümkün oldu.
Bu s~rada çekmi~~oldu~umuz kitabe foto~raf~n~, Istanbul Üniversitesi
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~arkiyat kürsüsü mensuplar~~büyük bir dikkatle okuyup, transkripsiyonunu yapt~lar ve ayr~ca bugünkü dile de çevirdiler. Mermer üzerine
çok güzel bir istifle fakat muhakkak ki oldukça girift ve güç okunur
bir hatla i~lenen bu arapça kitabenin metni ~u ~ekilde çözülmü~tür:
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Bu metnin transkripsiyonu ise ~u ~ekilde yap~lm~~t~r:
1-152â cisrun an~a'ahu fl ablâfj a'?ami 's-salâtiln as-Sultân Sulayrnân Hân b. as-Sultan Salim 1:1ân dâma bihi '1-arr~nu val-arnân va
zabarahumâ Mustafâ Bâ~â vaffalahu 'Ilâhu li-mâ ya~ "u iz ablsa '1mabni 1-liasanâtu 's-sanIya a~balia târIt~uhâ l~asanatan abadIya.
Mustafa Pa~a köprüsünün kitabesini bugünkü dile ~öyle çevirmek
mümkündür:
Bu köprüyü, büyük Sultanlar~n halefi Sultan Selim Han'~n o~lu Sultan
Süleyman Han (zaman~ nda) —emniyet ve emân, sâyesinde devam etsin—
Mustafa Pa~a —Allah onu diledi~ine muvaffak etsin— yapt~rd~~ve onu sa~lamla~t~rd~. En devaml~~ yap~~yüksek iyilikler oldu~undan, tarihi
"ebedi iyilik" oldu.
Kitabenin sonundaki basanatan abadiya ibâresi ebçed hesab~na
göre H. 935 (----1528/29) tutmaktad~r. Böylece kitabe Mustafa Pa~a'n~n ve ölümü hakk~nda bilinenlere tamamen uymaktad~r. Bu kitabenin Evliya Çelebi'nin verdi~i beyitler ile hiçbir ilgisi olmad~~~~çok
aç~kt~r. Seyahatname'deld beyitler kitabidir ve Evliya Çelebi bunlar~,
di~er geç devir yazarlar~n~n hepsi gibi Hasan Çelebi tezkiresi'nden kitab~na aktarm~~t~r.
Çoban veya Lala Mustafa Pa~a'n~n tarihli dört büyük eserinin,
Gebze külliyesi, Eski~ehir camii, Edirne'deki kervansaray~~ ve Meriç
üzerindeki köprüsünde kitabeler arapça olarak yaz~lm~~t~r. Fakat
köprü kitabesi dil ve manâ bak~m~ndan dikkate de~er oldu~u kadar,
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hat sanat~~ bak~m~ ndan da dikkat çekicidir. Kitabe o kadar ustal~ kh
ve ahenkli bir istife sahiptir ki, daha ilk bak~~ta bunun büyük bir hattat~n elinden ç~km~~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Evliya Çelebi, Cisr-i
Mustafa Pa~a kasabas~ ndan bahsederken, buradaki Haseki Sultan
camii kitabesinin. Karahisari-zâde Hasan Çelebi hatt~~ ile oldu~una
i~aret eder. Köprünün de kitabesinin H. 963 (= 1555/56) de ölen
Hattat Ahmet Karahisar" veya Süleymaniye camiinin yaz~lar~n~~ yazan, kölesi sonra manevi o~lu ve talebesi Karahisar"' Hasan Çelebi
(öl. H. 1002=1593/94) taraf~ ndan tertiplenrni~~olmas~~ihtimal d~~~~
say~lamaz. Sanatkâr~~ hakk~nda daha kesin bir ~ey söyleyecek durumda
olmamakla beraber, köprü kitabesinin o devrin hat sanat~n~n birinci
derecede güzel örneklerinden birisi oldu~unu belirtebiliriz.
Bu iki hattat~ n ölüm tarihleri göz önünde tutulacak olursa
köprü kitabesinin Ahmet Karahisâri taraf~ndan yaz~lm~~~olmas~~
belki daha akla yatk~ n görülebilir. Hasan Çelebi 1593/94 de öldügüne göre, 1529 da yap~ lan bir eser üzerinde hattat olarak çal~~mas~~ihtimali biraz zay~f kalmakta ise de tamamen imkâns~z da
de~ildir. Zira Hasan Çelebi'nin 85 ya~lar~nda iken öldü~ünü kabul
edecek olsak, 1529 da yirmi ya~lar~ nda kadar olmas~~gerekir. Cisr-i
Mustafa Pa~a kasabas~ ndaki Haseki Sultan camiinin kitabesi e~er
hâlâ duruyorsa, bunun hat sanat~~ bak~m~ ndan inceledikten sonra
Hasan Çelebi elinden ç~kt~~~~bilinen Istanbul'da Süleymaniye camiinin baz~~yaz~lar~~ile mukayese edilmek suretiyle belki baz~~ipuçlar~~
elde etmek kabil olacakt~r 22a .
V
KÖPRÜ ~LE ~LG~L~~TARIH KAS~DES~~

Köprünün rrlihraph kitabe kö~kündeki yaz~n~ n bir kopyas~n~,
transkripsiyon ve bugünkü dilde kar~~l~~~n~~verirken Evliya Çelebi
Seyahatnâme.~ i' nde köprünün tarihi olarak iki beytin kaydedildi~ine de
22a Evliya Çelebi, Sinan'~ n türbesi ile Çekmece köprüsünün kitabelerinin de
Hasan Çelebi hatt~~ile olduklar~n~~yazmaktad~ r, halbuki köprü kitabesinde hattat~n imzas~~Dervi~~Mehmed olarak okunmu~tur, k~l, H. B. Kunter, Kitabelerimiz,
"Vak~flar D," II (1942) 448. Biri ~eyh Hamdullah'~n talebesi, di~eri Karahisari'nin has ~akirdi iki Dervi~~Mehmed vard~ r, bk. Suyolcuzade, Devhatü'l-küttab (yay.
Kilisli Rifat), Istanbul 1942> 49.
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yukar~da IV. bölümde i~aret etmi~ tik. Pek umulmayacak bir yerde
bu tarih kasidesinin daha uzun bir parças~n~n bulunmas~~ve bu arada
~airinin de meydana ç~kmas~~oldukça sevinç vericidir. Ayr~ca, bu kasideyi tertipliyen ~airin de o devrin çok tan~nm~~~bir sanatkar~~ olmas~,
Mustafa Pa~a köprüsünü bu bak~ mdan da ilgi çekici yapmaktad~r.
Manzum tarih kasidesinin naz~ m', Gazali mahlas~~ile tan~nmakla
beraber, daha fazla Deli Birâder lakab~~ile ~öhret bulan Bursa% Mehmed Efendi (1466-1535)dir. Önce Bursa'da Bayezid Pa~a medresesine
müderris olan, sonra Manisa'da II. Bayaz~d'~n ~ahzadesi Korkud'un
zevk-sefa arkada~~~olan Gazali, Sehzade Korkud'un ölümünden sonra
Bursa'da Geyikli Baba zaviyesi ~eyhli~ini alm~~~ve arkas~ndan s~ras~~
ile Sivrihisar, Ak~ ehir, Amasya'da medreselerde müderrislik yapt~ktan
sonra Istanbul'a yerle~mi~tir. Be~ikta~'da bir mescid ile bir de zaviye
kuran ve yan~na havuzlu bir de hamam yapt~ran Gazali bu yap~lar~~
kurdurabilmek için Sadrâzam Ibrahim Pa~a'n~n yard~m~~ sayesinde bu
program~~ gerçekle~tirmi~~ve Sadi-aza= arac~l~~~~ile, devrin ileri gelenlerinin ~aire maddi yard~mda bulunmalar~~ da sa~lanm~~t~r. 1525'e
do~ru tamamland~~~~tahmin edilen bu binalardan hamam, e~lence
alemlerine sahne olmu~~ve kar~~~hücumlar sonunda havuzu Sadrazam~n emri ile tahrib ettirilmi~ tir. H. 938 ( = 1531) de Gazali bu davran~~dan müteessir olarak, Mekke'ye gitmi~, orada bir mescid yapt~rtm~~~
H. 941 ( = 1534) de vefat ederek orada gömülmü~ tür 23.
Istanbul camileri hakk~nda de~erli bilgiler ile dolu olan Hadikatü'l-cevdmi de Be~ikta~'daki cami ve mescidlerden bahsedilirken
yazar, Gazdli mescidi ba~l~~~~alt~nda ~ 'âirin buradaki vakf~m da tan~tmaktad~r 24. Burada mescidin yukar~da i~aret edildi~i gibi, devrin
ileri gelenlerinin maddi yard~mlar~~ile yap~labildi~i söylenirken, Mustafa Pa~a'n~n da yapt~rmakta oldu~u köprü tarihi kar~~l~~~~bin akçe
vaad etti~i, fakat vefat~~ üzerine, takdim etti~i tarih kasidesi için Pa~an~n zevcesi Sultan Hanundan yüz alt~ n ihsan ald~~~n~~bildirmektedir.
Ve arkas~ ndan da bu kasidenin dört beytini kaydetmektedir: Böylece
Hadika yazaruun bunu, ~uara Tetkire'lerinden nakletti~i aç~kca belli
23 Hammer-Purgstall, Geschichte der Dichtkunst, Pesth 1837, II, 198-202; F. Köprülü, Harabat Erenleri : Deli Birâder, "Yeni Mecmua" I (1917) 285-288; Bursal~~ Tahir, Osmanl~~müellifleri, II, 348; F. Köprülü, Gazâli maddesi, islâm Ansiklopedisi, IV ,

728-729.

24 Hadikatü'l-cevâmi, II, 115 vd.; bu mescid hakk~nda ayr~ca bk. Mehmed Râif,
Mirat-t ~stanbul, 319.
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olmaktad~r. Bu in-inzum tarihde köprünün, Pa~a'n~ n sa~l~~~ nda bitmedi~i ve ancak onun vefat~ ndan sonra tamamlanabildi~i, güzel bir
bulu~~ile ifade edilmektedir 25. Kasidenin asl~ n~n herhalde çok daha
uzun oldu~una ihtimal verilebilir. Gazali mahlasl~~ Deli Birader'in
Divan'~~ bulunsa belki bu hususda daha ayd~nlat~c~~ bir kanaate var~labilirdi. Gazali'nin kar~~l~~~ nda yüklü bir ihsan ald~~~~tarih kasidesinin
köprünün üzerindeki kitabe ile ayn~~ olmad~~~n~~ tesbit etmi~~bulunuyoruz. Köprünün yap~ lmas~~ve bânisi ile çok yak~ ndan ilgili bulundu~unu dü~ ünerek Gazali'nin bu tarih manzumesini aynen buraya
geçiriyoruz :
Bildi merhüm Mustafa Pa~a
Köpridür fi'l-hakika bu dünya
Yapd~~ bir köpri harç idüp yar~n
Ide tâ kim bu ma'niyi Ima
Dahi köpri tamâm olmad~ n
Ana itdi hücüm seyl-i fena
Göçdi merhüm didiler tarih
Köpriden geçdi Mustafa Pa~a
Bu tarih kasides bu ~ekli ;le Hadika ve ondan naklen Mirat gibi
geç devirlere a:t derlemelerde bu unduktan ba~ka, eski bir ~uara tezkiresi'nde de kar~~ m~za ç~ kmaktad~r. Nitekim ayn~~parça, K~nal~zade
Hasan Çeleb (1546-16o7) nin yazma Tezkiretü'~-~uarâ's~nda mevcut25 Tarih kasidesi, K~ nall-zâde Hasan Çelebi Tezkiresi
(Univ. Ktp. No. 2579) da,
var. 234 b de vard~ r. Ayn~~ parçay~ , Ord. Prof. Cavid Baysun'un özel klitüphanesindeki oldukça eski (bir kaç sahifesi noksan) Hasan Çelebi tezkiresi'nde de bulmak
kabildir. Eski ve Gazali hakk~nda çok geni~~bilgi ihtiva eden A~~k Çelebi (1520-1572)
Tezkiresi'nde bu manzum parça bulunamad~~~~gibi, matbu Seli( Bey (bask~, Istanbul
1325) 86-87; Lâtif t' (bask~ , Istanbul 1314) 254-256, tezkirelerinde Gazali hakk~ nda
sahifelerde bu kaside al~ nmam~~t~r. Kaside Hadikatü'l-cevâmi, II, 117 de ve Mirat-~~
Istanbul, 320 de de mevcuttur. Di~er taraftan J. von Hammer, Hist. de l'Empire
Ottoman, V, 259-261'de Gazali üzerinde durarak, s. 517-51 8'deki ekde, ayn~~ parçan~n
k~smen frans~ zca tercümesini vermi~ tir. Daha tamam almanca tercümesi ise, Gesth~ihte der Dichtkunst, II, 200'de bulunmaktad~r.
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tur. Bu durum kar~~s~nda, ba~ ka bir delil bulununcaya kadar Hadika'n~n bu hususdaki kayna~~n~n bu tezkire oldu~unu söyliyebiliriz. Yaln~z ~u var ki, bu kasidede tarih m~sra~n~n tutar~~hesapland~ kta, Mustafa
Pa~a'n~ n ölümü ve köprünün yap~lmas~~tarihlerine çok uzak ve erken
bir rakkam elde edilmektedir. Tamamen ihtisas~m~z d~~~nda kald~~~ndan, bu meselenin ayd~nlat~lmas~n~ , daha yetkili olanlara b~rakma~~~uygun görüyoruz. Sadece burada bir noktaya i~aret etme~i lüzumlu bulmaktay~ z ki o da, son beyitte, her ikisi de ayn~~ ~ekilde yaz~lan (.54,g" kelimesini, birinci m~srada göçdü son m~srada ise geçdi ~eklinde okuman~n, ~airin burada yapmak istedi~i kelime oyununu ifade
bak~m~ ndan belki daha uygun dü~ece~idir. Tabiat~ yla, bu hususda da
kesin hükmü ancak eski Türk metinleri mütehass~slar~~verebilirler.
VI
KÖPRÜNÜN SANAT TAR~H~~BAKIMINDAN DE~ER~~

Henüz yap~ld~~~~s~ rada 1534'de üzerinden geçen Ramberti'nin
hayranl~k duydu~u bu güzel eser Istanbul'u Avrupa'ya ba~l~yan ana
yol üzerinde oldu~undan Bat~ dan gelen bütün seyyahlar taraf~ndan
görülmü~~ve mükemmeliyeti belirtilmi~ tir. Daha 1553'de elçi Baron de
Busbecq bu köprüyü "muhte~ em" olarak tavsif eder 26 . C. Jireçek,
26 Ogier Ghiselin von Busbecq, Vier Briefe aus der Türkei, yay. W. von der Ste~nen, Erlangen 1926, 32; türkçesi, Türk mektuplar~, çev. H. Cahid Yalç~n, ~stanbul
1939, 37. Istanbul'a kara yolundan gelen birçok seyyah ve bilhassa elçilik heyetlerinin seyahatnâme ve ruznâmelerinde bu köprü ile ilgili de~erli veya de~ersiz notlara rastlan~ r. Zaten tamam olmak iddias~nda olmad~~~m~ z bu yaz~m~zda bu çe~it
eserlerdeki bilgileri derlemekten kaç~nd~k. Yaln~z burada bir tanesine i~ aret etmek
isteriz : G. Cornelius von den Driesch, Historische Nachricht von der Röm. Kayseri.
Gross-Botschaf t nach Constantinopel, Nürnberg 1723, 125-126'da, güzel, kâgir, kurs uu
kapl~~ hanlar~~olan Uzuncaova ve Harmanl~ 'dan bahsettikten sonra Mustapha Basc ha
Kiupri sünü de anlat~ r. ".. .ungemein schönen Briicke, dergleichen man in ganz Europa
wenig sehen wird.. ." (=bütün Avrupa'da bir benzerine nadir olarak rastlanabilecek, hârikulade güzel bir köprü...) dedikten sonra, kesme ta~tan in~a edilmi~~olan bu eserin
yirmi gözlü oldu~unu ve tam ortas~ nda mermere i~lenmi~~kitabesinde yapan~n ad~~
ile niçin yapt~rd~~~n~~bildirildi~ini de kaydeder. 400 kese yâni 200.000 Thaler'e mal
olan bu köprüyü, oradaki Türklerin rivayetine göre, devrin Sultan~~ yapt~ randan
kendisine ba~~~lamas~n~~istemi~. Bunun üzerine, yapt~ran Pa~a dü~ünmek üzere bir
gün mühlet alm~~~ve o gece intihar etmi~ tir. Bu Bat~l~~ kaynak Evliya Çelebi taraf ~ndan da anlanlan laikâyenin biraz de~i~ik bir versiyonunu vermekte, böylece hiç
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Harmanl~'da ayn~~Mustafa Pa~a'n~ n çok büyük bir hani oldu~unu
yazd~ ktan sonra, köprü ba~~ nda da ba~ka bir hani oldu~unu yazar ve
eski seyyahlar~ n bu köprü hakk~ nda verdikleri de~i~ik rakkam ve ölçüleri de özetler 27.
Üç yüz metre kadar uzunlukda olan Mustafa Pa~a köprüsü ortada dört büyük göze ve bunlardan itibaren iki uca do~ru alçalan seldzer göze sahiptir. Böylece göz say~s~~yirmiyi bulmaktad~ r. Gözlerin
aralar~ nda mahmuzlar bulunmaktad~r. Eski bir foto~rafindan ö~rendi~imize göre köprünün iki yan~~düz korkuluk levhalar' ile sm~rlanm~~, tam ortaya ise köprünün genel nisbetleri içinde biraz yüksek ve
gösteri~li intibanu b~ rakan bir kitabe kö~ kü yap~lm~~t~ r. Bunun üst
k~sm~ nda mermer kitabe bulunmaktad~r. Etrafl~ca inceleyemedi~imizden köprünün mimari özellikleri hakk~nda fazla bir ~ey söylememize imkan yoktur. Elimizdeki eski foto~raf~nda 29 orta gözlerin üzerinde, köprünün genel siluetini bozan bir çöküntü veya kötü bir tamir
izinden ba~ ka kayda de~er hiçbir aksakl~ k görülmiyen, sade, ahenldi
ve temiz bir güzelli~in hakim oldu~u bir kullan~~~yap~s~d~r. Trakya'n~n uzunluk bak~m~ ndan ba~l~ba~~na bir ~aheser olan Uzunköprü'sü 29
de~ilse ve 17 ve 18. yüzy~l ba~lar~nda köprü ile ilgili, o çevrede bir halk rivayetinin
ya~ad~~~~anla~~lmaktad~r.
27 C. J. Jireçek, Die Heerstrasse von Belgrad nah Constantinopel und die Balkanpaess e,
Prag 1877, ~~32'de köprünün 19 gözlü olup, uzunlu~unu 325 ad~m, geni~li~ini 9 ad~ m
olarak gösterir. Ayn~~yerde not 44'de Verantius'un 21 göz (325 ad~m), Vratislav'~ n
2 2 göz (404 ad~m), Benaglia'n~ n 17 göz, Arsenij Cernojevic'in 18 göz, Venedik elçilik sekreterinin, 20 göz, Schweigger'in 365 ad~ m, Tafferner'in 442 ad~ m tesbit
ettikleri kay~d
29 Köprünün bu yaz~m~zla birlikte bas~lan foto~raf~~ile buradaki camiin eski
resmi, ~stanbul Üniversite Kütüphanesinde, Y~ld~z albumlerinden No. 90412, 11
albumden al~nm~~t~ r.
29 Uzunlu~u hemen hemen birbuçuk kilometreyi bulan bu 15. yüzy~la it
hârikulâde köprünün ne yaz~k ki Türk Trakyas~ ndaki özel önemi bir tak~m ilgililere e
yeteri derecede anla~~lmam~~~ve anla~~lmamaktad~ r. Bu yüzden köprünün bilhassa
Uzunköprü kasabas~~ taraf~ ndaki ucu devaml~~ olarak tahrip edilerek, yer ve ta ~~
kazamlma~a çal~~~ lmakta, üzerinden geçen ta~~tlar~n daha nizaml~~ bir ~ekilde yür ümelerine lüzum görülmemektedir. Bu köprünün ölçüleri hakk~nda baz~~ bilgiler,
I. Hakk~~Balkas, Tarihte Ergene ve Uzunköprii, Edirne 1958,
de vard~r. Yazar, S. 54'de,
köprünün mimarinin Hac~~Ivaz oldu~unu iddia etmektedir. Köprünün korkuluk
ta~lanndan birinin iç taraf~ nda, geçen ta~~tlar~n sürtünmeleri ile a~~nm~~~ve okunm az
hâle gelmi~~eski bir kitabede Hac~~Ivaz'~n ad~n~~ te~his hayli zordur. Bu köprü
hakk~nda etrafl~~ bir ara~t~rmam~z Türk Trakyas~~ hakk~nda haz~rlad~~~m~z bir
yay~nda yer alacakt~r.
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ile gene Sinan'~n Büyükçekmece ile Silivri'deki zarif, 32 gözlü köprüsünden sonra 3° ba~ta gelen Mustafa Pa~a köprüsü eski Türk mimarisinin profan yap~~sanat~nda meydana getirdi~i fayda yap~lar~n~n (Nutzbau) en de~erlilerinden biridir. Ad~, Türk tarihinin önemli ~ah~slar~ndan birine ba~l~~olduktan ba~ka bilhassa Sinan'~n ilk eserlerinden
biri olmas~~bak~m~ndan sanat tarihinde özel bir yere sahiptir. Sinan'~n
daha sonraki daha geli~mi~, daha iddial~~ eserlerine, mesela, köprü
mimarisinde bir ~aheser olan Alpullu'da Sinanl~~köprüsüne nazaran
belki biraz sert ve sade görünü~lü olmakla beraber muhakkak ki bu
dâhi sanatkar~n ilk mimari eserlerinden biri olmas~~itibariyle emsalinden ayr~lmaktad~r. Ne yaz~k ki Türk sanat~n~n bu çe~it eserleri hakk~nda toplu bir etüdden mahrum bulunuyoruz. Sinan'~n köprüleri
ile ilgili doçentlik tezi ise yaln~z bugünkü s~n~ rlar~m~z içindeki baz~~
köprüleri incelemektedir 31 . Fakat daha nice güzel eser unutulup gitMi~~32 ve ta~~oca~~~olarak kullan~larak kaybolmaktad~r.
3° O. Bozkurt, Koca Sinan'~n köprüleri, ~stanbul 1952 (I. Teknik U. Mimarl~ k
Fak. Doçentlik tezi), 20 vd.
81 O. Bozkurt, ay. esr. güzel rölöveler ile süslenen bu kitapda, eserlerin alt~s~~
Türk Trakya's~nda (Haramf deresinde Kapua~as~, Silivri, Edirne'de Saray, Lüleburgaz'da Mehmed Pa~a, Büyükçekmece ve Alpullu'da Sinanl~~köprüleri), biri
Anadolu taraf ~nda (Gebze'de Sultan Süleyman) biri de Hersek'de Mostar köprüsüdür. Mostar köprüsü hakk~nda ayr~ca bk. J. Neidhardt-Dj. Celiç, Stari most u
Mostaru ( =Mostar köprüsü), "Na~e Starine" I (1953) 133-140, ayr~ca bk. ay. yerde,
141-144; R. Anhegger, Die Römerbrücke von Mostar, "Oriens" VII (1954) 87-107;
Mostar'da ba~ka bir köprü hakk~nda ise bk. M. A. Mjiç, Krivi most na radoboloji u
Mostaru (= Mostar' da kemerli köprü), "Na.~e Starine" (1956) 213-216.
82 Balkan memleketlerinde muhtelif yerlerde bugün unutulmu~~köprüler vard~r. Yugoslavya'da Usküp'de, Yunanistan'da Tesalya Yeni~ehri'nde (=Larissa)
muhte~em eski Türk köprüleri vard~r. Yunanistan'da Tempe vadisindeki pitoresk
köprünün daha ~ 812'de resmi yap~lm~~t~, bk. G. Rodenwaldt, O. M. von Stackelberg,
Der Entdecker der griechischen Landschaft, (1786-1837), München-Berlin (1957), lev.
30; ayn~~köprünün foto~raf ~, E. Reisinger, Griechenland, Landschaf t und Bauten, Leipzig
1916, res. 48'de mevcuttur. Epiros'da Narda'da (=Arta) 142 metrelik büyük köprünün biraz tan~nmas~na ra~men, k~l. A. Orlandos, Arkhtion ton byzantinon mnemeion
tes Hellados, II (1936) 195-199; Reisinger, ay. esr. res. 59; birçoklar~~ hiç incelenmeden yokolmu~tur, nitekim Selanik civar~nda 13 ayakl~~ 210 m. boyundaki bir
köprünün daha altm~~~y~l önce ta~~oca~~~gibi kullan~ld~~~~görülmü~tü. bk. A. Struck,
Makedonische Fahrten ~~. Die Makedonischt Niederlande, Sarajevo 1908, 17. Arnavutlukda Droja vadisindeki tek gözlü köprü hakk~nda bk. Th. Ippen, Skutari und die Nordalbanische Kiistenebene, Sarajevo 1907, 69, res. s. 70 de. Vi~egrad'da Sinan'~n eseri
olan Sokollu Mehmed Pa~a köprüsü ise son y~llarda incelenmi~~ve kitabesi de tamir
edilerek kurtar~lm~~ur, bk. Dj. Çeliç, Obnova Sokoloviceva mosta u Vi~egradu (=Vi~e-
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Mustafa Pa~a köprüsünün Imparatorlu~un yollar~~üzerinde emniyetle geçi~i sa~l~yan bir menzil eseri oldu~u da ayr~ca üzerinde durulma~a de~er. Büyük seferlerin yol ruznâmeleri, bu çe~it köprülerin
önemini ve bunlar~n baz~lar~n~n ne gibi ~artlar içinde yap~ldiklar~m
anlat~r. Gerek Sultan Süleyman'~n muhtelif Avrupa seferlerinde, gerek di~er seferlerde bu köprülerin adlar~ na, bunlar~n yap~l~~lar~na
dair kay~tlara rastlan~r. Büyük Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Avrupa,
Asya yakas~ndaki yollar~~üzerinde kurulan bu faydal~~tesislerin, seferler s~ras~nda ordunun geçmesine yararl~~olduktan ba~ka33, her türlü
mal nakillerinde, sa~lad~klar~~kolayl~ klar inkâr kabul edilmez bir
hakikattir. Büyük Osmanl~~imparatorlu~u içinde büyük ticari merkezlerin ba~ka yerler ile ba~lant~lar~~bu çe~it tesisler ile kabil olmu~tur.
Gene ayn~~tesislerin bulunduklar~~yerde, o çevredeki halk~n ihtiyaçlar~~
da temin edilmi~, ücra kalmas~~mukadder birçok yer, bu tesisler sayesinde d~~~'Meme ba~lanm~~t~r. Ne yaz~k ki Osmanl~~ Imparatorlu~u
yollar~~ ve bunlar~n üzerlerindeki, ba~ta irili ufakl~~köprüler olmak
üzere, namazgâh, çe~me, kuyu, han-kervansaray, menzil külliyesi vs.
gibi tesisler ile hiçbir incelenmesi yap~lmam~~t~r. Halbuki Osmanl~~
devri Türk medeniyetini tan~ mak bak~m~ ndan bilhassa üzerinde durulmas~~ gerekli bahislerden biri de budur". ~~te kanaatimizce, Meriç
üzerindeki Mustafa Pa~a köprüsünün medeniyet tarihi bak~m~ndan
özel de~erini de sa~layan budur. Mustafa Pa~a köprüsü bir vak~f eser
olarak, devrin bir davran~~~m aksettirmektedir. Fakat bu defa vak~f;
grad'da Sokollu köprüsü), "Na~e Starine" I (1953) 177-182; kitabenin tamiri için ise,
M. Mujezinoviç, Obnova natpisa na Sokolovicevu mostu u Vi~egradu, "Na~e Starine" I
(1953) 183-188. Bulgaristan'daki köprüler için bak, a~a~~da not 35. Vi~egrad'da
Drina üzerindeki Türk köprüsü Ivo Andriç'in kitab~~ ile edebiyata da geçmi~tir.
Rumeli'deki Türk köprüleri hakk~nda genel bir fikir veren popüler fakat faydal~~ ve iyi bir özet olarak bk. K. K~enitz, Aile Türkenbrücken, Meisterwerke Scldschukischer und Osmanischer Kultur.. .
"Mitteilungen d. Deutsch-Türk. -Gesel."
say~~51 (Bonn 1963) 6-1 o.
33 Silâhdar F~nd~kl~l~~Mehmed A~a, Tarih'inde (Istanbul 1928) II, 7 ve 8 de,
1683 seferi s~ras~nda Belgrad yolunda ordunun köprüler yüzünden çekti~i s~k~nt~lar~,
köprülerin bak~m~~ile görevli bir ~ahs~n suiistimal yaparak kaçmas~n~~ anlat~r ve nihayet ayn~~görevi ba~ar~~ ile yerine getiren bir di~erinden sitayi~le bahseder,.
34 Evvelce bu yolda bir te~ebbüse giri~erek, Istanbul-Ba~dat yolu üzerindeki
eserleri tesbite çal~~m~~t~k. Bu ara~t~rmam~z~n ancak ilk k~sm~n~~yay~nlamam~ z
mümkün oldu, bk. S. Eyice, Istanbul-~am-Ba~dat yolu üzerindeki mimari eserler, "Tarih
Dergisi" XI (1958) 83-11o.
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herkesin ve çok geni~~bir çevrenin faydalanabilece~i bir tesis halinde
ortaya konulmu~~ve yüzy~llar boyunca, üzerinden her gelip geçenin
kurucusunu anmas~na vesile olmu~tur. Mustafa Pa~a köprüsü, Anadolu'yu Avrupa'ya ba~l~yan esas yolun üzerinde sosyal bir tesis olarak
yüzy~llarca medeniyet âlemine hizmet görmü~tür 35 . Medeni bir münakale ~ebekesinin bir parças~~olarak de~erinin inkâr kabul etmedi~i
bir hakikat oldu~u gibi, kendisine has tarih ve sanat bak~m~ndan özel
de~eri de bu yaz~m~zda ana çizgileri ile imkânlar~m~z çerçevesi içinde
belirtilmi~~bulunmaktad~r.
•

* *

Radzeff'in yaz~s~~yarnland~~~ndanberi, Mustafa Pa~a köprüsünün gelece~i hakk~nda nas~l bir karara var~ld~~~n~~ö~renmek kabil olmam~~t~r. Bu güzel ve faydal~~eserlerin yaln~z bugünkü s~n~rlanm~z
d~~~nda kalanlarm de~il, fakat snurlanm~z içinde olanlar~n da, hep
ayn~~bahaneler ile birtak~m "ilgililer" taraf~ndan nas~l merhametsizce
tahrip edildiklerini görmekteyiz, veya duymaktarz. Yüzy~llarca insanlara, ve çevresindeki topraklara faydal~~olmu~, bu sayg~ya lay~k yap~lar~n, art~k i~e yaramad~klar~~bahanesi ile kald~r~lmalar~m istemek,
en k~sa anlam~~ile tarihe kar~~~sayg~s~zl~kt~r. Bugün art~k fonksiyonunu
kaybeden ~ehir surlar~, kaleler, eski mâbedler, gibi bu köprüler de görevleri bitmi~~dahi olsa, art~k medeniyet tarihinin mal~~olduklar~ndan
korunmal~~ve zararl~~olmamalar~~için de lüzumlu tedbirler vaktinde
alinmal~d~r.36 Böyle bir davran~~~medeni her memleket için ~art ve
" Bulgaristan'daki eski Türk köprülerinden baz~lar~n~n resimleri için bk.
J. Petkov, Bulgarien, Sofia (1932), 43 (Dupniça); 88 (Karlovo); 119 (Gabrovo) ;
139 ve 140 (Trevna); Struma üzerindeki XV. yüzy~l sonlar~na ait güzel Kad~~köprüsü ise daha etrafl~~olarak tan~n~r, bk. J. Ivanov, Rapport sur les fouilles de Kadinemost, arrondissernent de Kustendil (asl~~bulgarca), "Izvestija (=Bulletin) de la Socit
Arch&~logique Bulgare", I (1910)197-201; bozuk bir resmi ~u yay~nda da vard~ r,
M. Celâleddin, Bulgaristan tetkik seyahati, Istanbul 1932, 28. 1964 y~l~~Eylûl'ünde
Bulgaristan'dan geçerken, Filibe (=Plovdiv) e 12 km. kala, modern bir köprünün
sol taraf~nda eski bir köprünün bulundu~u dikkatimizi çekti. Hakk~nda fazla bir
bilgi edinemedi~imiz bu eserin de bir foto~raf~n~~bu yaz~m~z~n resimlerine ekleme~i
uygun bulduk.
35 Modern ~artlar kar~~s~nda tarihi köprülerin korunmas~~meselesi daha y~llarca önce Ingiltere'de ele al~narak, bir komite korunmas~~gerekli eski köprüleri
tesbit etmi~ti, bu hususda bol resimli bir haber olarek, Preserving ancient bridges
of England. .. ba~l~~~~ alt~nda "The Illustrated London News" 8 Eylül 1928,
422-423, ilgi çekicidir. 1961 de UNESCO eski eserleri, Dünya medeniyetinin
mü~terek mal~~olarak kabul ederek, bunlar~n bir Milletleraras~~kanunun hima-
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elzemdir. Bunu, yaln~z kom~ular~m~z~n s~n~ rlar~~ içinde kalan eserlerimiz için de~il, fakat kendi topraklar~ m~zdaki çe~itli devirlere ait
eserler için de israrla hat~rlatmak isteriz.
yesine girmesini sa~layan bir tasar~~ ortaya atm~~ t~. Bu tasar~n~n nas~l bir neticeye ula~t~~~n~~ bilmiyoruz. Kienitz, yukar~da not 32 deki yerde, ". . eski Türklerin
dünya tarihinin en büyük köprü yap~c~lar~ndan olduklar~n~~ söylemek muhakkak ki
Türk dostu görünmek için ortaya at~lan bir mübala~a de~ildir..." dedikten sonra
yaz~s~n~~ ~öyle ba~lar: "Hakikaten bu eski köprüler medeniyet icraat~d~rlar...
Bugünün bizlerinin, bu sanat eserlerini — zira bu köprüler sanat eseridirler —
ihmal etmememiz gerekirdi."
EK NOT : Yukar~da Onalt~nc~~yüzy~l~n muhtelif Mustafa Pa~a'lar~~ ile eserlerinin biribirlerine kan~t~nld~klanna i~aret etmi~tik. Bu köprü üzerinden 21 aral~ k
1577 de geçen elçilik heyeti papaz~~ alman Salomon Schweigger (1551-1622), Ein
net« Roubeschreibung aus Teutschland nach Constantinopel. .., Nürnberg 16o8, adl~~
seyahatnamesinde, çok güzel bir ta~~köprü olarak vas~fland~rd~~~~bu eseri k~saca
tan~t~p, bir ucunda bulunan 135 ad~m boy ve 35 ad~ m eninde, içine üçbin at s~~abilen kervansaray'dan bahsettikten sonra, Cisr-i Mustafa Pa~a denilen köprünün,
1571 de K~br~s'~~feth eden Mustafa Pa~a'n~ n yap~s~~ oldu~unu kaydeder ( s. 47-48 ).
Kitab~n ba~ka yerlerinde de hakk~nda bilgi verilen (k~l. 70, 74, 75) bu Mustafa
Pa~a'n~ n, bu ara~t~rmam~zdan kolayca anla~~laca~~~gibi, köprünün bânisi olam~ yaca~~~aç~kca görülmektedir. Böylece daha o devirde bile Mustafa Pa~alar~n kar~~t~r~ld~klan meydana ç~kmaktad~r. K~br~s fatihi denilen Lala Mustafa Pa~a'n~n Ilg~n'da Sinan'~n eseri, 1574-1584 tarihli muhte~em bir külliyesi (bk. M. Önder, Mevlâna
~ehri Konya, Konya 1962, 478) ile Erzurum'da gene Sinan'~n eseri bir camii vard~r
(k~l. I. H. Konyal~, Erzurum tarihi, Istanbul 1960, 230 ved.) ki, H. 970 (( =1562)
tarihlidir. Ayr~ca ~am'da büyük bir hani vard~~ ki, bunun H. 971 (=1563/64)
tarihli çok güzel fevkani mescidi kalm~~t~ r (k~l. K. Wulzinger - C. Watzinger, Da~~~askus, die islamische Stadt, Berlin-Leipzig 1924, 52-54, lev. 32-33 ). Gene ~am
dolaylannda Kunayt~ra'da da cami ve imareti (k~l. Evliya Çelebi, Seyahatname,
III, 133; Istanbul Kütüphanesi, Tarih-Co~rafya yazmalan kataloglan, fas. XI, Vakifnâmeler, Istanbul 1962, 877, no. 594 Süleymaniye Ktb. 2001/1 deki vakfiyesi vard~r)
Kars ve Tiflis kalelerinde birer cami'i olan Mustafa Pa~a K~br~s'da Lefko~e'deki
eski bir kiliseyi de Omeriye ad~~ile camie çevirmi~~ve H. 988 (=158o) de ölerek
Istanbul'da Eyub'deki türbesine defnedilmi~tir (k~l. Hadikatü'l-cevâmi, I, 246, ~.
Turan, Lala Mustafa Pa~a hakk~nda notlar, "Belleten" XXII (1958) 551-593, B. Kütüko~lu, Mustafa Pa~a mad. islâm Ansiklopedisi, VIII, 732-736). Ilg~ n ve ~am'daki
eserlerinin kitabelerinde Mustafa Pa~a Lala olarak belirtilmi~tir. Nitekim Marmara'da Pa~al~man~~ adas~nda, ayn~~ adl~~köyün bir çe~mesinin 1935 den sonra kaybolan
kitabesinde de evvelce :
K~br~s'~~ feth eyledi Lala Pa~a
l~bu ~nenba-t ye~~neyi eyledi ihy'â
beytinin okundu~u bilinmektedir, bk. R. M. Ertüzün, Kap~cla,~t yar~madas~~ve çevresindeki adalar, Istanbul 1953, 263.

