
Şewal 850 (Ara lık 1446). diğer oğlu Hızır 
Bey'in Şaban 856 (Ağustos 1452) tarihli 
taşlarından başka Mihal Bey'in. tarih kıs
mı kırık olduğu için vefat tarihi okuna
mayan üçüncü oğlu Yusuf Bey'in ve to
runu Hızır Bey'in oğlu Bali Bey'in 881 
( 1476 -77) tarihli taşları vardır. 

Gazi Mihal Bey Camii'nin bir de ima
reti olduğu ileri sürülürse de bugün izi 
kalmayan bu yapı, avlunun bir köşesine 
yerleştirilmiş küçük bir aşhane olmalı
dır. Aynı vakfa ait olan. köprünün diğer 
ucundaki çifte hamam ise son derece 
harap durumdadır. 

Cami. erken Osmanlı döneminde yay
gın olarak yapılan, Kanuni Sultan Süley
man'ın ilk yıllarına kadar inşasına de
vam edilen, yanlarında tabhane odala
rı bulunan zaviye-camilerin günümüze 
harap da olsa ulaşan bir örneğidir. Ga
zi Mihal Bey ailesinin Sofya yakınında 
ihtiman'daki camii de bu tipin temsilci
sidir. 
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Iii SEMAVİ EYİCE 

GAZi MİHAL KÖPRÜSÜ 

Rumeli kervan ve sefer yolunun 
Tunca üzerindeki köprülerinden. 

_j 

Edirne çıkışında Tunca ırmağı üzerin
de bulunan taş köprünün esasının Ro
ma dönemine kadar indiği kabul edil
mektedir. Yıllar önce Edirne'deki Bizans 
kitabelerine dair bir araştırma yapan 
Rum yazarı M. Paranika, köprünün bazı 
taşları üzerinde gördüğü Grekçe harf
lerden bunun Bizans yapısı olduğu so
nucunu çıkarmıştır. Ancak esası ister Ro
ma ister Bizans dönemine ait olsun, köp
rü Osmanlı devrinde belki eski temeller
den faydalanılarak yeniden yapılmıştır. 

Akıncı beylerinden Gazi Mihal Bey'le 
ilgisi kesin olarak tesbit edilemeyen köp
rüyü Ekrem Hakkı Ayverdi açık bir va-

XVI I. yüzyılın 

ortasında 

yapılan 

onarıma ait 
ki ta be 

kıf kaydı da bulunamadığı için ona iza
fe etmekten kaçınmıştır. Fakat )0!. yüz
yıl Edirne'sinin dışında bir ana yolun üze
rinde ve Gazi Mihal Bey'in camii ile ha
mamının yakınında olduğuna göre bu 
eserin de aynı kurucunun vakfı olması 
kuwetle muhtemeldir. Köprünün şehir 
tarafındaki ucuna komşu olan ve Şah
melek Camii'nin karşısında bulunan bu
gün çok harap durumdaki hamam da 
Gazi Mihal adıyla anılır. Hamam 1829'
daki Rus istilasından beri kaderine ter
kedilmiştir. 

Yapılan incelemelere göre, köprü baş
langıçta yalnız Tunca suyu esas yatağı 
üstünde iken sonraları nehrin genişle
mesiyle batı yönünde uzatılmıştır. Gazi 
Mihal Köprüsü, Sultan ibrahim dönemin
de 1050 (1640-41) yılında Sadrazam Ke
mankeş Mustafa Paşa tarafından. Evli
ya Çelebi'nin ifadesiyle "kendi malından 
nice yüz kese sarf edilerek" onarılmış
tır. Bu tamiri bildiren 1050 tarihli dört 
beyitlik manzum kitabede, " ... işitip cisr-i 
Mihal'e kesr ü noksan erdiğin 1 Kesrini 
cebreyleyip noksanını itmam eyledi 1 Ol
du bu cisr-i sevab-encama tarih-i ta
mam 1 Mustafa Paşa bu all cisri ihkam 
eyledi" denilir. 

GaziMihal Köprüsü'nün kitabe köskü 

,... .. 

GAZi MiHAL KÖPRÜSÜ 

Evliya Çelebi. 1063 ( 1653) yılında Saf
ya'dan istanbul'a döndüğü sırada uğra
dığı Edirne'de buradaki eserleri anlatır
ken Gazi Mihal Köprüsü hakkında hayli 
bilgi verir. Uzunluk ve genişlik bakımın
dan yeryüzünde benzeri olmadığını be
lirttikten sonra, "Fil cüssesi kadar taş
larla yapılmış, kaldırımlı, sanatlı bir köp
rüdür; gözleri gök kuşağı gibi kemerler
dir" diyerek bunların Mostar ve Batman 
suyu köprüleri kadar yüksek olmadığı
na da işaret eder. Gazi Mihal Köprüsü, 
Edirne'de çok büyük zararlar veren 1165 
( 1752) zelzelesinde harap olduğundan 
lll. Mustafa'nın iradesiyle tamir edilmiş
tir. Cevdet Çulpan'ın tesbit ettiğine gö
re Ahmed Bad! Efendi'nin Riyôz-ı Bel
de-i Edirne adlı eserinde, bu tamiri be
lirten Örfi Mahmud Ağa tarafından ya
zılmış 1171 ( 1757 -58) tarihli beş beyit
lik bir manzume bulunmaktadır: " ... Ha
rab iken bu cisri eyledi abad esasından 1 
Ebülhayrat şah-ı alem-i vakt oldu ba
nfsi 1 ... Heman bir bende geldi Örfi gibi 
dedi tarihin 1 Bu cisri yaptı Sultan Mus
tafa'nın emr-i alfsi". 

Köprü XIX. yüzyılın sonlarında tekrar 
harap bir duruma girdiğinden 1318 
( 1900) yılında ll. Abdülhamid'in emriyle 
italyan ustalar tarafından yeniden inşa 
editireesine tamirine başlanarak 1321'
de ( 1903) açılışı yapılmıştır. Bu vesile ile 
köprünün adı Hamidiye Köprüsü olarak 
değiştiritmiş ve kuzey cephesinin orta
sına bunu gösteren bir levha konulmuş
tur. Mermer üzerine işlenmiş dört sa
tırlık ikinci bir kitabede ise. "işbu Mihal 
Bey Köprüsü mail-i inhidam iken ... 1321 
sene-i hicriyyesinde Edirne vali vekili ve 
ikinci Ordu-yı Hümayun müşiri Arifi Pa
şa hazretlerinin ikdamat-ı mütevaliye
leriyle tecdfden imar ve inşa edilmiştir" 
cümleleri yer alır. Fakat bu yenileme ile 
köprünün Evliya Çelebi'nin hayranlığını 

çeken mimarisi yok olmuştur. 

Gazi Mihal Köprüsü yakın tarihlerde 
bir tamir daha görmüş ve kitabe köşkü 
eskisinden daha değişik olarak yeniden 
yapılmıştır. Rifat Osman Bey'in, 1877'-
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GAZi MiHAL KÖPRÜSÜ 

ye doğru çekilmiş fotoğrafını esas ala
rak çizdiği bir resme göre bu kitabe köş
kü ewelce piramit biçiminde kagir bir 
külahla örtülü idi. 

Gazi Mihal Köprüsü genellikle üç ayrı 
bölümden ibaret olarak gösterilir. Bu
nun 125 m. uzunluktaki bir kısmı Yıldı
rım Bayezid Köprüsü olarak da bilinir. 
Esas Gazi Mihal Köprüsü, Karayolları tes
bitlerine göre 184,18 m. uzunluğunda 
ve 5,90 m. genişliğindedir. 8,50 m. açık
lıktaki gözlerin sayısı on altıdır. Bunlar, 
Türk yapı sanatına uymayan bir biçim
de yayvan yarım yuvarlak kemerli ol
duklarına göre köprünün görünür yapı
sı bütünüyle ll. Abdülhamid döneminde 
yeniden inşa edilmiştir . Kesme taş tek
niği bunu gösterdiği gibi kemer arala
rındaki cephelerde işlenmiş olan ayyıl

dızlı armalar ve sel yaranlarının (mah
muz) biçimlerinden de belli olmaktadır. 
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1!\11 SEMAVİ EYİCE 

GAZi MiHALOGLU 
MAHMUD BEY CAMii 

Gazimihaloğulları ailesinden 
Mahmud Bey tarafından 

L XV. yüzyılda yaptırılan imaret-cami. _j 

Günümüzde Bulgaristan'da kalan, Saf
ya'nın 50-55 km. kadar doğusundaki İh
timan kasabasında bulunmaktadır. Ka
sabanın adı Ahtaman veya Ahtıman ola
rak da anılır. XVII. yüzyıl içinde defalar
ca buradan geçen Evliya Çelebi İhtiman'
daki kalenin Lala Şahin Paşa tarafından 
fethedildiğini. kasabanın Yörük beyleri
nin ocaklığı olduğunu bildirdikten sonra 
ocak beyinin Gazi Mihaloğulları 'ndan ol
duğunu da kaydeder. O sırada İhtiman 
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600 eve. camilere, iki tekkeye, bir ha
mam. 1 00 kadar dükkan ve üç hana sa
hip marnur bir kasabadır. Bey Ham'nın 
kapısı dibinde, Köprülü Mehmed Paşa '

nın kethüdasının 1 070'te ( 1659-60) yap
tırdığı bir de çeşme vardır. Evliya Çelebi 
cami hakkında bir şey yazmaz. Yalnız 

büyük hana Bey Hanı denildiğini söyle
mesi, bunun da Mihal Beyoğulları ' nın 

bir eseri olması ihtimalini akla getirir. 

Uzun yıllar RUmeli 'de çeşitli görevlerde 
bulunan Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in 
notları arasındaki bir kayıtta, "İhtiman 
kasaba ve köyleri Mihal Beyzade Mah
mud Bey vakfıdır" denildikten sonra o 
yıllarda burada şu eserlerin var olduğu
na işaret edilir: Cami, hamam, kiliseden 
çevrilme imaret, 1210 (1795-96) tarihli 
Mestçi Mustafa Ağa Mescidi, Köprülü
zade kethüdası çeşmesi (üç adet). müte
velli İbrahim Bey Çeşmesi (iü Ktp , ibnül
emin, nr. 2466, 2475, vr. 54) . 

Balkan tarihi uzmanı Constantin Jire
cek 1891 'de basılan bir eserinde, 3426 
nüfuslu İhtiman kasabasının ewelce hal
kının ekseriyeti Türk ve müslüman iken 
1888'de müslümanların sayısının 142'ye 
düştüğünü bildirir. Jirecek buraya dair 
bazı bilgilerden sonra, "Kasabanın gü
neyinde, asırlık ağaçların gölgelediği kab
ristanda Gazi Mihaloğulları'ndan biri ta
rafından yaptırılmış küçük bir cami var
dır. Bu ailenin torunları son yıllara kadar 
buranın mütevellisi olarak kalmış ve bu
rada yaşamışlardır" der. 

Caminin, çok geniş bir aile olduğu bi
linen Gazi Mihaloğulları'ndan kimin ta
rafından yaptınldığı meselesine gelince, 
ewelce Çarşıkapı'da Sadrazam Sinan 
Paşa Türbe ve Medresesi'nde muhafa
za edilirken daha sonra Topkapı Sarayı 
Müzesi Arşivi'ne gönderilen eski belge
ler arasında, 919 yılı Rebiülahiri başları
na (Haziran 1513) ait olup ı. Selim'in tuğ
rasını taşıyan bir beratta, "İhtiman'daki 

Gazi Miha loğlu 

Mahmud Bey 

Camii 'nin 

eski bir 
fotoğrafı 

(Semavi Eyice 

foto9raf 

arşivi) 

Gazi Mihaloğlu Mahmud Bey Camii 'nin restitüsyon plan ı 

Mahmud Bey vakfının beratı muharebe
de zayi olduğundan Vidin sancak beyi 
Mehmed'in iş'arı üzerine tecdidin yapıl
dığı" bildirildiğine göre İhtiman ile ya
kından ilgili olan kişinin bu soydan Mah
mud Bey olduğu kabul edilir. Mihaloğul
ları ' nın şeceresinde pek çok Mahmud 
Bey adına rastlanmakla beraber en ak
la yatkın olanı, 1402'de Ankara Savaşı'n
da şehid düşen İlyas Bey'in oğlu Mah
mud Bey'dir. Yukarıda sözü edilen be
rattan da "merhum" Mahmud Bey ev
kafının Fatih Sultan Mehmed devrinde 
temlik edildiği anlaşılmaktadır. Bu Mah
mud Bey, aynı ailenin Bulgaristan top
raklarındaki üçüncü kolundan olup aile
nin diğer fertleri gibi akıncı, aynı zaman
da vakıf kurucusu ve imarcı bir kişidir. 

M. Tayyip Gökbilgin ise Mahmud Bey'in 
ll. Murad döneminde yaşadığını tahmin 
eder. 

Yaşar Gökçek tarafından derlenen 
bilgilere göre Gazi Mihaloğulları ailesin
de de İhtiman'daki vakıflara dair bazı 
belgeler bulunmaktadır. Bunlar arasında 
Mahmud Ragıp Gazimihal Bey'deki bir 
berat, 1048 ( 1638-39) tarihinde İhti
man imaretine Mahmud Bey soyundan 
Mehmed Bey ile oğlu Kurd Bey'in mü
tevelli tayin edildiklerine dairdir. 1208 
( 1794) tarihli bir beratla yine aynı soy
dan Nüman Bey mütevelli olmuş, 1267 
( 1851 ) tarihli belge ile de aynı ailenin 
başka bir ferdi mütevelli tayin edilmiş
tir. Bu beratta şu cümleler dikkate de
ğer : "Mahmud Bey İbn-i Mihal Zaviyesi, 
vakıfı tarafından zaptolunmak iktiza ey
Iediği defter emininin arz-ı mealinden 
anlaşılmış idüğüne ve vakıf-ı mümailey
hin zaviyesi denilen salifü'z-zikr imareti 
olup ... derünunda ayende ve revende fu
karaya it'am-ı taam olunmakta ve cami-i 


