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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 

L 
(bk. SÜLEYMAN 1). 

_j 

r KANÜNi SULTAN SÜLEYMAN ı 
CAMii 

L 

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. 



Kanüni 
Sultan 

Süleyman 
camii'n in 
planı 

Evliya Çelebi, Macaristan seyahatinde Si
getvar'a da uğrayarak kaleyi ayrıntılı bi
çimde anlatır ve üstü çatılı, kurşun kaplı. 
kalabalık cemaati olan bu mabedi n sağ 
tarafında şerefeye kadar 11 O basa m aklı 
bir merdiveni olan yüksek bir minaresin
den bahseder. 

Malnar'ın verdiği bilgiye göre Sigetvar. 
1689'da savaşsız Avusturyalılar'a teslim 
edildikten sonra General de Vecchi bazı 
aramalarda bulunmak üzere içini kazdır
mış. arkasından da camiyi eve dönüştür
müştür. Onun 1702'de ölümünün ardın
dan Kanuni Sultan Süleyman Camii önce 
askeri hastahane. XVIII. yüzyılda da tahıl 
deposu olmuştur. Bir ara kapalı at mey
danı (manej) haline getirilen cami uzun 
yıllar depo olarak kullanıldıktan sonra 
1963'te perişan durumundan kurtarıla
rak büyük ölçüde tamirine girişilmiş. yak
laşık iki yüzyıllık süre içinde yapılan deği
şiklik ve ilavelerden ayıklanmıştır. 1970'
lerde restorasyon çalışmaları henüz ta
mamlanmamışken iç duvarlarında orüi
nal sıva üzerine yazılmış yazılar görülebi
liyordu. Bunlar arasında kapının yanında
ki duvarda 1 OSO ( 1640-41) tarihli bir gra
fitti mevcuttu. Ayrıca bazı duvarlarda. Si
getvar Avusturyalılar'ın işgaline uğradı
ğında yabancı askerlerin yazdıkları ha
tıra yazıları dikkati çekiyordu. Osmanlı 
tarihçisi Joseph von Hammer- Purgstall 
1847'de Sigetvar Kalesi'ndeki çeşitli ya
zılara dair bir makale yayımlamıştır. 

Mimarisi bakımından fazla gösterişli 
olmayan Kanuni Sultan Süleyman Camii 
uzunlamasına dikdörtgen planlı bir me
kandan ibarettir. Osmanlı devri Türk mi
marisinde genellikle enine yapılan bu tip 
camiierin tanınmış örnekleri istanbul'da 
Mimar Sinan'ın eseri Yedikule'de Hacı Ev
had. Fındıkzade'de Odabaşı. Balat'ta Fer
ruh Kethüda, başka bir mimarın eseri olan 
Laleli'de Çoban Çavuş camileri dir. Halbuki 
Sigetvar'daki camide uzunlamasına dik
dörtgen uygulanmıştır ki pek nadir örne
ği olan bu tipe çok geç bir dönemde. XIX. 
yüzyıl başlarında istanbul'da yapılmış 
olan Adilşah Kadın Camii (Edirnekapı) ör-

n ek verilebilir. Sigetvar Camii de üzeri ah
şap çatı ile yani sakıfla örtülen camiierin 
az rastlanan temsilcilerinden biri sayıla
bilir. 

Günümüzde mevcut binada bir son ce
m aat yeri yoktur. Minaresi ise Sigetvar 
elden çıktıktan sonra gövde başlangıcına 
kadar yıktırılmış. Evliya Çelebi 'nin bah
settiği minareden yalnız kürsü ve pabuç 
kısımları kalmıştır. Minarenin biri zemin
de. biri de daha yukarıdaki mahfi! kısmın
da olmak üzere iki girişi vardır. 

Duvarlardaki bazı kiriş deliklerinden ev
vel ce içeride bir mahfi! olduğu anlaşıl
maktadır. Mekanın üstünü örten tavanın 
aslında bu tip camilerdeki gibi çatı altın
da gizli bir ahşap kubbe ile örtülü olup ol
madığı bilinemez. Bugün basit bir tavan 
vardır. Son tamirde meydana çıkarılan 
mihrabın yaşmak kısmının en üst dizisi 
tahrip edilmiş olmakla birlikte klasik üs
lupta tuğladan mukarnaslı olduğu belli
dir. Eskiden buraya dayalı olan minberin 
izi kıble duvarındaki sıva üzerinde açık 
biçimde görülebilmektedir. 

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin görüşüne gö
re caminin dışında cep h eye bitişik bir sah
nın varlığı tahmin edilmektedir. Herhalde 
cemaatin çokluğu sebebiyle gerekli görü
lerek eklenmiş olan bu yan bölümden 
bugün hiçbir iz kalmamıştır. Ayverdi, mi
nareden başlayan bu ekin caminin giriş 
kısmı ve sol tarafında" L" şeklinde uzan
dığın ı söylemektedir. Bu bölümün önü 
kıble tarafında bir duvarla kapatılmış ve 
buraya bir mihrap yerleştirilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Selanik!, Tarih (ipşirli). 1, 35-36; Il, 568; Evli
ya Çelebi, Seyahatname, VI, 516; E. Foerk. 
Emlekek Magyarsziigban, Budapest 191 7, lv. 
27-28; Danişmend, Kronoloji', Il, 350 vd.; J. 
Molniır. Macaristan 'daki Türk Anıt/arı, Ankara 
1973, s. 12, lv. Xl, XII; G. Gerö, Turkish Monu
ments in Hungary, Budapest 1976, s. 23; Ay
verdi, Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri, 1, 
248-249; J. Hammer- Purgstall. "lnscriptions 
turques, arabes, persanes dans la forteresse 
de Szigetvar", Revue d'Academie (ı 847). 

!il SEMAVi EvicE 

r 
KANUNNAME 
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Osmanlılar'da devlet tarafından 
belirlenen ve derlenen kanunları 

L 
ifade eden bir terim. 

__j 

Osmanlı döneminde genel olarak be
lirli bir konuya dair hukuki maddeleri or
taya koyan padişah hükmünü ifade eder. 
XV. yüzyılda yasakname kelimesi de aynı 

KANUNNAME 

anlama sahipti. Arap hilafeti sırasında 
kavanin "kanunlar kodu" manasma gel
mekteydi. Osmanlı Devleti'nde kanun
name teriminin anlamı genellikle vezir
lerin ve paşaların yürürlüğe koyduğu dü
zenlemeleri. yetkili bir otoritenin kesin 
ve açık olarak belirlediği kanunları ya da 
reform tasarılarını ifade edecek şekilde 
genişlemiştir. Bununla birlikte kanun
name. ancak padişah hükmü tarafından 
resmi bir nitelik kazanabiieceği için her
hangi bir normal kanun gibiydi. Sadece 
tek bir hüküm (ferman veya berat) ya da 
belirli ve sınırlı bir konu kanunnarneyi 
şekillendirebileceği gibi bütün impara
torluğa yahut belirli bir bölgeye veya sos
yal bir gruba uygulanabilen kanunname
ler de vardı. 

İslam ülkelerinde resmi. tedvin edilmiş 
kanunnarnelerin uygulamasının iki kayna
ğı vardı: Eski Ortadoğu kültürlerine ait 
gelenekler ve Türk- M oğal hanlıklarının 
gelenekleri. Eski İran imparatorlukları 
resmi görevliler tarafından suistimal edil
mesini önlemek için hukuki maddeleri 
-özellikle vergi kanunlarını- sürekli olarak 
halkın görebileceği yerlerde taşlar üzeri
ne kazımak suretiyle il~ın etmekteydiler. 
Bu uygulama. muhtemelen eski Mezopo
tamya medeniyetlerinden intikal eden 
bir gelenekti. Benzer biçimde hilafet dö
neminde kanunname şeklinde hükümleri 
ve arazi vergileriyle ilgili şartları (şürQt) 
ihtiva eden kayıtlar olmalıydı. Bu hüküm
ler. vergi toplanmasında bir düstur olarak 
mültezimlere ve idarecilere resmen gön
derilirdi. Moğol İran imparatorluğu dö
neminde "Yasa-yi Kadim-i Cengiz Han. 
Yarguname" olarak bilinen Cengiz Han Ya
sası ya da Yasak-ı Büzürg. askeri -siyasi 
işlerin düzenlenmesi için kaynak vazife
si görmüştür . Müslüman Gazan Han dö
neminde bile Cengiz Han yasası geleneği 
devletin iyi idaresi için esas kabul edildi. 
Moğol idaresinin çöküşünden sonra ule
manın yasaya karşı güçlü tepkisine rağ
men yasakname veya sadece yasak te
rimi. hükümdar tarafından hazırlanan 
kanun kodları için kullanılmaya devam 
etti. Yerli görevlilerin çabalarıyla yasa ile 
iran-islam mezalim yargılaması gelene
ği ortaya çıktı. Tedvin edilmiş kanunna
rnelerin yalnızca İran. Anadolu. Irak ve 
Hindistan'da. yani Türk-Moğal gelenek
lerinin ve hanlıklarının etkili olduğu yer
lerde ve tipik Osmanlı kanunlarının ve 
idaresinin yürürlükte bulunduğu Osmanlı 
Devleti'ne ait bölgelerde ( Rumeli ve Ana
dolu) ortaya çıkmış olması ilginçtir. 
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