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KANÜNIHACJAJUFBEY 

(bk. HACI ARiF BEY, Kanuni) . 

KANÜM KÖPRÜSÜ 

Gebze ile Hereke arasındaki 
Dilovası'nda 

XVI. yüzyıla ait köprü. 

_j 

_j 

Kocaeli ili sınırları içinde Diliskelesi mev
kiinde Marmara denizine ulaşan Dilde
resi üzerinde inşa edilmiş olup bundan 
dolayı Dilderesi Köprüsü diye de anılır. 
Osmanlı Devleti 'nin doğuya uzanan en 
önemli ana yolu olan istanbul- Bağdat 
yolu üzerinde yer almaktadır. Ordunun 
doğuya yapacağı seferler için ordugahın 
Gebze yakınında Sultançayı rı denilen yer
de kurulduğu bilinmektedir (Katib Çe le
bi, s. 6 71 ). Bu sebeple köprü kervan ve 
sefer yolunun üzerindeki önemli mimari 
tesislerden biri durumundadır. Eskiden 
şehirler arası yol bu köprüden geçerken 
günümüzde yaklaşık 50 m. kuzeyinden 
geçmektedir. Bu sebeple bakımsız kalan 
yapı zamanla harap olmuş ve 1972-1973 
yıllarında Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından onarımı yapılmıştır. Köprü ha
len araç trafiğine kapalıdır ve yayalarca 
kullanılmaktadır. 

Köprünün inşa tarihi bilinmemektedir; 
kitabesi yoktur. fakat mimari özellikleri 
göz önüne alınarak XVI. yüzyıl içine tarih
lenir ve Mimar Sinan'ın eseri olarak de
ğerlendirilir. Gerçekten Kanuni Köprüsü. 
Mimar Sinan'ınyapıları olduğu bilinen 
Trakya'daki Alpullu Köprüsü ve Harami
dere (Kapı Ağ ası) Köprüsü'ne oldukça ben
zemektedir. Mimar Sinan'ın eserlerini ele 
alan kaynaklar içinde bu köprünün adına 
sadece Tuhfetü'l-mi 'marfn'de rastlan-
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maktadır. Aptullah Kuran. kaynak verme
den köprünün Kanuni'nin lrakeyn Sefe
ri'nden önce yapıldığının söylendiğini be
lirtirse de 940-942 ( 1533-1536) yılları 
arasına rast! ayan sefer hakkında Matrak
çı Nasuh'un yazdığı Beyan-ı Menazil-i 
Sefer-i Irakeyn adlı eserin yegane nüs
hasında resmedilen (İÜ Ktp., TY, nr. 5964, 
vr. ı 3•) ve Hereke Kalesi ile yakın çevresi
ni tasvir eden minyatürde böyle bir köp
rü yer almamaktadır. Eserin minyatürle
rinde görülen en önemli özellik güzergah 
üzerindeki yerlerin asıllarına uygun bir 
şekilde resmedilmiş olmasıdır, dolayısıy

la köprü gibi askeri bir tesisin burada yer 
almaması mümkün değildir. Buna göre 
köprü 1 533 yılından sonra yapılmış olma
lıdır. Kanuni Köprüsü'nün, dönemin imar 
faaliyetlerinin en yoğun olduğu XVI. yüz
yılın ikinci yarısının hemen başlarında in
şa edilmiş olması mümkündür. 

Köprünün üç adet kemeri vardır. Bun
lardan ortada yer alan sivri kemer daha 
geniş bir açıklık halinde 9, 70 m. genişli
ğe sahipken bunun iki yanında bulunan 
yuvarlak kemerli açıklıklar 6,50 m.- geniş
liğindedir. Kemerierin arasında sel yaran
ların üst kısmına rastlayan yerlerde su
yun yükselmesine karşı yapılmış sivri ke
merli ince uzun tahliye gözleri mevcuttur. 
Uzunluğu 45,24, genişliği 6,05 m. olan 
köprünün eğimi% 12-%6 arasında de
ğişmektedir. 

Kanuni Köprüsü'nün inşasında kullanı
lan taş düzgün kesilmiş kalkerdir. Ke
merlerde, tahliye gözleri ve duvarlarda 
küçük boyutlu taşlar kullanılmış . direnç 
gerektiren ayaklar ve sel yaranlarda ise 
daha büyük boyutlu taşlar yer almıştır. 
Sel yaranlar üçgen prizma şeklinde ve uç
ları sivriltilmiş olup arka yönleri dikdört
gen prizma biçiminde ve uçları küttür. 
Ana kemerin iki yanındaki hafıfletme göz
lerinden bir üçüncüsü de köprüye Dilis
kelesi tarafından bakıldığında (güney) sağ 
uçta bulunmaktadır. Ana kemerin kilit 
taşı çok belirgin bir şekilde dışa taşkın
dır. Köprünün korkulukları mevcut kıs.-

Kanüni 
Köprüsü

Gebze 1 

Kocaeli 

ma zarif bir kornişle bağlanarak yenilen
miş , çok fazla tahrip görmüş olan esas 
döşemenin üzeri betonla kaplanmıştır. 
Sağlam kalan orüinal bir baba taşı Gebze 
istikametindeki uca monte edilmiş. di
ğerleri buna benzetilerek yapılmıştır. 
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r KANÜM SULTAN SÜLEYMAN ı 
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(bk. SÜLEYMAN 1). 
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CAMii 
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Macaristan' ın 
Sigetvar Kalesi içinde 

XVI . yüzyılda yapılmış cami. 
_j 

Sigetvar (Szigetvar) Kalesi. Kanuni Sul
tan Süleyman'ın son seferinde 21 Safer 
974'te (7 Eylül 1566) fethedilerek Osman
lı topraklarına katılmıştır. Kale içindeki 
cami fetihten sonra inşa edildiğine göre 
Kanuni Sultan Süleyman'ın hatırası için 
onun adına yaptırılmış olmalıdır. Selanik! 
Mustafa Efendi. padişahın katılımıyla bu 
camide büyük bir cemaatle cuma nama
zının kılındığını söylüyorsa da caminin ya
pımı bu kadar kısa bir sürede bitirileme
yeceğine göre padişahın burada bizzat 
namaz kılmış olmasına ihtimal verilemez. 


