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TAÞKÖPRÝZÂDE KEMÂLEDDÝN EFENDÝ

çirdi ve Ýstanbul’da vefat etti (935/1529).
Ýsâmüddin Ahmed (meþhur Taþköprizâde)
ve genç yaþta vefat eden Nizâmeddin Meh-
med adýnda her ikisi de ilmiyeye mensup
iki oðlu oldu. Ayný zamanda “Hilmî” mah-
lasýyla þiirler yazan Muslihuddin Efendi’-
nin Višåye ve Miftâ¼ üzerine hâþiyeleri,
ferâiz ilmine dair bir risâlesi bulunmakta-
dýr.

Hayreddin Halil Efendi’nin küçük oðlu
olup 867’de (1462-63) doðan Kývâmüddin
Efendi iyi bir tahsil gördü ve Müeyyedzâ-
de Abdurrahman Efendi, Molla Lutfi, Ha-
tibzâde Muhyiddin Mehmed gibi tanýnmýþ
âlimlerle beraber oldu. Çeþitli medrese-
lerde müderrisliklerde bulunup Ýnegöl Ýs-
hak Paþa Medresesi müderrisi iken orada
vefat etti (919/1513). Ayný zamanda Þeyh
Hamdullah’tan ders almýþ bir hattat olan
ve II. Bayezid için çeþitli eserler istinsah
eden Kývâmüddin Efendi, bazý meþhur
eserlere ta‘lîkatlar ve Teftâzânî’nin el-Mu-
¹avvel’i üzerine bir risâle yazdý. Taþköpri-
zâde Ahmed Efendi’nin oðlu olan Ebû Hâ-
mid Mehmed Efendi, Ebüssuûd Efendi’-
den mülâzým oldu. Rusçuk, Týrhala, Safed
kadýlýklarýndan sonra Haremeyn kadýlýðý gö-
revine giderken Hama’da Cemâziyelâhir
1005’te (Ocak 1597) vebadan öldü ve bu-
rada Âzerî Çelebi kabrine gömüldü.

Ailenin en meþhur ikinci ferdi olan Taþ-
köprizâde Kemâleddin Efendi’nin oðlu Þeyh
Mehmed Efendi, Sun‘ullah Efendi’den mü-
lâzým olup Sahn müderrisliðine kadar yük-
seldi. Ancak Rebîülâhir 1010’da (Ekim 1601)
vebadan öldü, Âþýk Paþa Camii hazîresin-
de babasýnýn ve dedesinin yanýna gömül-
dü. Kemâleddin Efendi’nin diðer oðlu Ýb-
râhim Efendi müderrislik ve kadýlýklarda
bulunduktan sonra Anadolu ve Rumeli ka-
zaskerliði yaptý. Mekke’de 1657’de vefat
ederek Cennetü’l-muallâ’ya defnedildi.
Onun oðullarýndan Ahmed Efendi, ilmiye
mesleðinde Süleymaniye Dârülhadisi mü-
derrisliðine kadar yükseldi ve Halep kadý-
lýðý görevine baþladýðý sýrada vefat etti
(1076/1665). Diðer oðlu Yahyâ Çelebi ise
çeþitli medreselerde müderrislik yaptý (ö.
1080/1669). eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye
müellifi Taþköprizâde Ahmed Efendi’nin
Kemâleddin, Muhyiddin, Ebû Hâmid Meh-
med, Þemseddin, Zeynüddin adlarýndaki
beþ oðlundan baþka Bahâeddinzâde Ab-
dullah Efendi isminde bir damadý bulun-
maktadýr. Ayný zamanda talebesi olan Ab-
dullah Efendi, Ebüssuûd Efendi’den mü-
lâzemet aldý. 992’de (1584) Rumeli kazas-
keri, 995’te (1587) Mýsýr, 996’da (1588)
Mekke kadýsý olup ayný yýl vefat etti (Atâî,
s. 305).

Ýlmiye aileleri arasýnda önemli bir yere
sahip olan Taþköprizâdeler’de aile fertleri-
nin kadýlýktan ziyade müderrislik görevini
tercih ettikleri, eser telifiyle uðraþtýklarý,
ayrýca þiir, edebiyat, hat gibi sanat dalla-
rýnda önemli çalýþmalar yaptýklarý bilin-
mektedir. Belirli bir aile mezarlýklarý ol-
mamakla birlikte ailenin bazý fertleri Âþýk
Paþa Camii hazîresine defnedilmiþtir. Aile
fertleri Osmanlýlar’da ulemânýn ismi baþý-
na getirilen Hayreddin, Muslihuddin, Kývâ-
müddin, Ýsâmüddin, Kemâleddin, Nizâ-
meddin gibi sýfatlarý almayý bir gelenek ha-
linde sürdürmüþtür.
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– —
TAÞKÖPRÜ

Üsküp’te
XIV. yüzyýla ait köprü.

˜ ™

Makedonya’nýn Üsküp þehrini ikiye ayý-
ran Vardar nehri üzerinde inþa edilen köp-
rü (Kameni Most) Makedonya Meydaný ile
Eskiçarþý arasýnda bulunmaktadýr. Kaynak-
larda Fâtih Sultan Mehmed Köprüsü ya-
hut Vardar Köprüsü adýyla da zikredilen ve
uzun yýllar Üsküp’ün iki yakasý arasýnda
ulaþým görevini üstlenen köprü, 1971’de
yeni Goce Delcev Köprüsü’nün inþasýndan
sonra sadece yayalarýn geçiþine tahsis edil-
miþtir. Muntazam kesme taþtan yapýlan
bu eserin inþa tarihi tam olarak bilinme-
mektedir. Köprünün mimari özellikleri bir
Osmanlý dönemi eseri olduðunu göster-
mesine raðmen bazý yerli araþtýrmacýlar
onun Bizans devrine (I. Iustinianos’a [527-
565]) ait olduðunu iddia etmektedir (Iljov,
X-XI [1983], s. 155-163). Bazý Sýrp araþtýr-
macýlarý da köprünün Osmanlý öncesi Sýrp
döneminde inþa edildiðini ve Üsküp’ü baþ-
þehir yapan Sýrp Kralý Duþan tarafýndan
onarýldýðýný, dolayýsýyla Duþan Köprüsü di-
ye anýldýðýný ileri sürmektedir (Katani` –
Gojkovi`, s. 117). Üsküp halký arasýndaki
bir söylentiye göre ise köprü Krale Marko
devrinde yaptýrýlmýþtýr (Vasiljevi`, s. 125).
Ancak bu iddialar hiçbir delille desteklen-
memektedir. 23 Kasým 1972 – 12 Mart

baîn Tercümesi, Kasîde-i Bür‘e Tahmî-
si ve Sûre-i Kehf Tefsirine Hâþiye (Be-
yazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr.
377) sayýlabilir. Ayrýca II. Osman’ýn emriy-
le kaleme aldýðý bir Þehnâme’si olduðu
belirtilir (Atâî, s. 642). Târîh-i Sâf, baþta
Osmanlý Müellifleri olmak üzere birçok
kaynakta Kemâleddin Efendi’ye nisbet edil-
miþse de Hüseyin Gazi Yurdaydýn ve Nec-
det Sakaoðlu neþrinde bu eserin Bostan-
zâde Yahyâ Efendi’ye ait olduðu ortaya ko-
nulmuþtur.
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TAÞKÖPRÝZÂDELER

Bir Osmanlý ulemâ ailesi.
˜ ™

Ailenin menþei Taþköprizâde Ahmed
Efendi’ye göre Orta Asya’ya dayanmakta
olup ilk mensuplarý Cengiz Han’ýn batýya
akýnlarý sýrasýnda Afganistan ve Ýran üze-
rinden Anadolu’ya gelerek Taþköprü’ye yer-
leþmiþtir. Ailenin ilk meþhur simasý Hay-
reddin Halil Efendi b. Kasým b. Hacý Safâ’-
dýr (ö. 879/1474-75). Ýlk tahsilini Kastamo-
nu’da yaptý, daha sonra Bursa ve Edir-
ne’de öðrenim gördü. Ardýndan Taþköp-
rü’ye dönüp Muzafferiye Medresesi’ne mü-
derris oldu. Fâtih Sultan Mehmed kendi-
sini yeni kurduðu Sahn Medresesi’ne mü-
derrislikle davet ettiði halde Taþköprü’den
ayrýlmadý. Ulemâdan Niksarlý Muhyiddin
Mehmed Efendi’nin kýz kardeþiyle evlen-
di. Muslihuddin Mustafa ve Kývâmüddin
Kasým adlý iki oðlu da ilmiyeye intisap etti.

Taþköprizâde Ahmed Efendi’nin baba-
sý olan ve 857’de (1453) doðan Muslihud-
din Efendi, II. Bayezid tarafýndan Þehza-
de Selim’e hoca olarak tayin edildi. Kýsa
süren Halep kadýlýðý dýþýnda babasýnýn tav-
siyesine uyup ömrünü müderrislikle ge-
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puklar vardýr. Köprünün ortasýnda bir ayak
üzerinde mansap yönünde yer alan kitâ-
be köþkü ayaðýn kalýn tutulmasýyla biraz
geniþçe ele alýnmýþtýr. Eskiden mukarnas-
lý niþ üzerinde bulunan kitâbe Üsküp’ün
Avusturyalýlar tarafýndan iþgali sýrasýnda
(1100/1689) sökülüp atýldýðýndan yeri boþ-
tur. Kitâbe þöyledir: “Ta‘mîrini görenler bu
cisr-i bî-nazîrin / Tahsîn edip dediler çok
evvelkiden a‘lâ / Ta‘mîr olunmak ile yapýl-
dý gönlü halkýn / Oldu hilâlî târîh ‘termîm-i
cisr-i bâlâ’” 987 (1579). Zaman içinde ha-
rap olan köprü çeþitli tarihlerde pek çok
tamir görmüþ, bazý kýsýmlara yapýlan fark-
lý müdahalelerle kýsmen özgünlüðünü yi-
tirmiþtir. 1566 ve 1579 yýllarýnda esaslý þe-
kilde onarýlmýþtýr. 1817, 1818, 1869, 1888,
1896-1897 ve 1905 yýllarýnda da tamir edil-
diði bilinmekle beraber bunlarýn ayrýntý-
larý belli deðildir. 1888’de yapýlan onarým-
larda köprüdeki dört kemer tuðla ile ta-
mamlanmýþtýr. 1909 yýlýndaki tamiratta
köprünün korkuluðu kaldýrýlmýþ, her iki ta-
raftan demir konsollarla desteklenen 1,90
m. geniþliðinde yaya kaldýrýmý yapýlmýþtýr.
Bu tamirde köprüye konulan kitâbenin de
âkýbeti meçhuldür: “Sultan Murâd-ý sânî
eyledi bu cisri evvel / Tevsîi etti ferman
Sultan Reþâd-ý a‘del / Ý‘mâr olundu köprü
hakkan ki pek mükemmel / Unvânýna de-
nilse þâyân-ý cisri ekmel” (Kumbaradÿi-Bo-
goevi`, XXIV/3 [1980], s. 168). Sâlih Âsým ve

E. Hakký Ayverdi’ye göre tarihi belirtilme-
yen bu kitâbenin yazarý Rifâî þeyhi Sâded-
din Efendi’dir. Ancak onun 1327 (1909) ta-
rihini gösteren asýl kýtasý þudur: “Görüp tev-
sî-i cisri / Söyledim cevher gibi târîh / Me-
hemmed Hân-ý hâmistir / Veren bu cisre
âbâdý” (Sâlih Âsým, s. 15; Ayverdi, Avrupa’-
da Osmanlý Mi‘mârî Eserleri III, s. 302). Son
olarak 1963 depreminde hasar gören köp-
rü daha sonra tamir edilmiþtir. Köprünün
sofa köþkündeki 987 (1579) tarihli ona-
rým kitâbesi 1930’lu yýllardaki onarýmda,
köprü mihrabýndaki 1327 (1909) tarihli
onarým kitâbesi 1970’li yýllardaki onarým-
da ortadan kaldýrýlmýþtýr (Katani` – Gojko-
vi`, s. 117-121; Çulpan, s. 126-127; Cvet-
kova, s. 255-256). 2000 yýlýnda baþlayan
son restorasyonda köprünün yedinci ayaðý
üzerinde yer alan mihrâbiyesi 4 Temmuz
2003’te bazý iþçilerin dikkatsizliði yüzün-
den yýkýlmýþtýr. 1970’li yýllardaki tamirde
kitâbelik köþkü yýkýldýðýnda fazla bir tep-
kiyle karþýlaþýlmamýþ, ancak 4 Temmuz
2002’de köprünün mihrabý Vardar nehrine
düþürülerek parçalandýðýnda müslüman
halk tarafýndan büyük tepki gösterilmiþ-
tir. Üsküp Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçi-
liði tarafýndan Makedonya devlet makam-
larý ve UNESCO nezdinde temaslarda bu-
lunulmasý üzerine köprünün restorasyonu
durdurulmuþ, Eylül 2002’deki yeni ikti-
dar döneminde tekrar devam edilmiþ ve
Üsküp’te 1963’te meydana gelen þiddetli
depremin kýrkýncý yýlýnda 26 Temmuz 2004’-
te köprünün açýlýþý yapýlmýþtýr.

2000 yýlýnda baþlayan söz konusu res-
torasyon ve 2004’te devam eden çalýþma-
lar esnasýnda köprü korkuluklarýnda ve
zeminindeki taþlar sökülerek orijinallerin-
den daha geniþ ve yüksek biçimde yeni-
lendiði, eski taþlarýn köprünün yanýna atýl-
dýðý, Türk taþ köprüleri mimarisinde gö-
rülen bir özellik olarak köprünün yedinci
ayaðý içinde yer alan iki bekçi odasý giriþi-
nin kapatýldýðý, köprü ayaklarýnda ve ke-
mer yüzeylerinde bulunan sekiz adet gül
bezek, çarkýfelek vb. Osmanlý süsleme sa-
natýný sembolize eden motiflerin detaylý

1973 tarihleri arasýnda Üsküp Kenti Kül-
tür Eserlerini Koruma Kurulu tarafýndan
Gordana Spasovska ve ekibine yaptýrýlan
arkeolojik araþtýrmalarda da köprünün Os-
manlý öncesi döneme aidiyetini veya bu-
rada daha eski bir köprünün bulunduðu-
nu kanýtlayan bir delile rastlanmamýþtýr
(Kumbaradÿi-Bogoevi`, XXIV/3 [1980], s.
166; Osmanliski Spomenici vo Skopje, s.
202).

1566 tarihli bir arþiv belgesinde köprü-
nün on sekiz gözlü olduðu belirtilir. Evliya
Çelebi köprünün on dört gözü bulunduðu-
nu, Fâtih Sultan Mehmed tarafýndan yap-
týrýldýðýný, dört gözü harap olunca III. Mu-
rad devrinde tamir edildiðini ve bu tami-
re ait 987 (1579) tarihli kitâbenin varlýðýný
belirtmektedir (Seyahatnâme, V, 557-558).
Hammer ve Ekrem Hakký Ayverdi köprü-
nün Fâtih devrine aidiyeti fikrini benim-
semekle beraber Þemseddin Sâmi ve Sâ-
lih Âsým köprünün inþasýný II. Murad’a at-
fetmektedir. Makedonyalý araþtýrmacýlar
tarafýndan neþredilen köprüyle ilgili vak-
fiyelerin bir kýsmýnda köprünün gerek in-
þasý gerekse onarýmlarýndaki masraflar ay-
rýntýlý biçimde verilmektedir. Üsküp kaza-
sý, Þiþevo, Glumovo, Kondovo, Sedlarevo vb.
köylerin köprü inþasý esnasýnda dokuz yýl
vergiden muaf tutulduðu, inþaatýnda Se-
rez ve Selânikli ustalarýn çalýþtýrýldýðý kay-
dedilmektedir (Kumbaradÿi-Bogoevi`, Os-
manliski Spomenici vo Skopje, s. 205-206;
Sokoloski, VIII/2 [1977], s. 81-87).

Üsküp’ün simgesi durumundaki Taþ-
köprü’nün uzunluðu vaktiyle 210 m., ge-
niþliði dýþtan dýþa yaklaþýk 6,50 m. idi. Ya-
nýna yaptýrýlan rýhtýmla bazý gözleri kapa-
nan köprüde on kemerli göz mevcuttur.
Kemerleri yuvarlak olmakla birlikte farklý
geniþlikteki köprü iki uçtan ortaya doðru
hafifçe yükselmektedir. Köprü ayaklarýn-
da her iki yönde benzer sel yaranlar ve to-
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(bk. HÝCÝV).
˜ ™

– —
TAÞLICALI YAHYÂ

(ö. 990/1582)

Hamsesiyle ünlü divan þairi.
˜ ™

Arnavut asýllý Dukakin ailesinden olup ke-
sin doðum tarihi ve yeri bilinmemektedir.
Kaynaklarda ailesine nisbetle Dukakinzâ-
de, geldiði yerin taþlýk bir bölge oluþundan
dolayý da Taþlýcalý diye anýlmýþtýr. Kuzey Ar-
navutluk’tan devþirilip Ýstanbul’a getirildi.
Acemi Oðlanlarý Ocaðý’nda eðitilerek ya-
yabaþý ve ardýndan sipahi oldu. Yeniçeri
Ocaðý’nda iken öðrenme hevesi ve yetene-
ðiyle ocaðýn kâtibi Þehâbeddin Bey’in dik-
katini çekti ve onun çýraðý sýfatýyla birta-
kým mecburiyetlerden kurtuldu. Âþýk Çe-
lebi’nin ifadesiyle “tâlimhâneyi muallimhâ-
ne bilmek suretiyle” Kemalpaþazâde ve
Fenârîzâde Muhyiddin Çelebi gibi âlim ve
þairlerin meclislerinde bulundu. Yavuz Sul-
tan Selim’in Çaldýran ve Mýsýr seferlerine
katýldý. Zamanla þiirdeki þöhreti arttýysa
da hemþehrisi Hayâlî Bey’in bazý eleþtirile-
ri yüzünden hak ettiði mevkiyi elde ede-
medi. Kanûnî Sultan Süleyman, Hayâlî Bey’e
gösterdiði iltifatý Yahyâ Bey’den esirgeyin-
ce o da veziri Rüstem Paþa’nýn himayesi-
ne girip Eyüp Vakfý mütevellisi oldu. An-
cak bu ikbal devri uzun sürmedi; Rume-
li’de Ýzvornik sancaðýna sürülünce Yahya-

lý Akýncýlar Ocaðý’na katýldý ve bir daha Ýs-
tanbul’a dönmedi. Son kasidesini Siget-
var seferi esnasýnda (1566) Kanûnî’ye su-
nan þair burada yaþýnýn seksene ulaþtýðýný
belirtti ve padiþahtan çocuklarýný himaye
etmesini istedi. Son yýllarýnda Gülþenî þey-
hi Uryânî Mehmed Dede’ye intisap ederek
kendini tamamen tasavvufa verdi. Kay-
naklarda Yahyâ Bey’in ölüm tarihi ve ye-
riyle ilgili farklý kayýtlar bulunmakla birlikte
990 (1582) yýlýnda yaþý doksaný aþmýþ ol-
duðu halde vefat ettiði kabul edilmekte-
dir. Mezarý Sýrbistan sýnýrlarý içinde Ýzvor-
nik yakýnlarýndaki Lozniçe’dedir.

Hayâlî Bey ile birlikte Kanûnî’nin Baðdat
Seferi’ne katýlan, bu sýrada Fuzûlî ile gö-
rüþen Taþlýcalý Yahyâ “sâhib-i seyf ü ka-
lem” sýfatýna lâyýk asker þairlerden olup
“Þehzade Mustafa Mersiyesi” gibi devrin
þartlarý gereði yazýlmasý cesaret isteyen
þiiri kaleme alacak kadar gözü pek ve kor-
kusuz bir kiþiliðe sahipti. Kendi dönemin-
de gazel ve mesnevi sahasýnýn güçlü tem-
silcilerinden sayýlmýþtýr. Nitekim hem di-
vanýnda hem hamsesinde özgün olmayý
baþardýðýný ve kimseyi taklit etmediðini
belirtir. Gerek saðlýðýnda gerekse ölümün-
den sonra yazýlan tezkirelerde kiþiliði, þiir-
leri ve hamsesi övülmüþtür. Taþlýcalý Yah-
yâ’nýn bilhassa kasideleri dikkat çekicidir.
Bunlarýn teþbîb bölümlerinden itibaren he-
men her beyitte bir kahraman þairin, bir
Osmanlý gazisinin coþkun heyecaný akýcý
bir üslûp ve gür bir sesle yer almaktadýr.
Geleneksel kaside yapýsýna göre uzun tu-
tulmuþ olan teþbîblerde yer alan bazý tas-
virlerdeki orijinallik, soyut-somut tezadýný
pek çok yerde baþarýlý biçimde kullanma-
sý ve konu farklýlýðýnda gösterilen titizlik
Yahyâ Bey’i çaðdaþlarýndan ayýran özellik-
lerindendir.

çizimlerinin bulunmadýðý, köprü üzerinde
birer dinlenme ve seyir yeri olan, seferde
köprüden geçen birliklerin denetlenmesi
için yapýlan sofa ile kitâbelik kýsmýnýn ve
yýkýlan mihrâbiyenin yerine konulmadýðý
tesbit edilmiþtir. Köprünün bu son res-
torasyonunu incelemek üzere Temmuz
2004’te Türkiye’den gönderilen bir uzman
ekibin raporunda köprüye ait mihrap köþ-
künün toplam yetmiþ altý taþtan meyda-
na geldiði belirlenmiþtir. Bunlardan yet-
miþ iki taþýn kullanýlabilir durumda oldu-
ðu, geriye kalan dört taþýn da aslýna uy-
gun biçimde yenileneceði belirtilmiþ, köp-
rü mihrâbiyesinin çok iþçilik gerektirme-
sinden dolayý restorasyonun sonunda ye-
rine konulacaðý bildirilmiþtir. Mihrap köþ-
künün de orijinaline uygun þekilde mev-
cut taþlarla yapýlacaðý, mihrap niþinde ký-
rýlmýþ mukarnaslý taþlarýn yerleþtirileceði,
varlýðýndan söz edilen kitâbenin bulunaca-
ðý veya arþiv fotoðraflarýna bakýlarak ye-
nisinin yazdýrýlacaðý ifade edilmiþtir. Çe-
þitli baskýlar neticesinde 2007’de mihrâbi-
ye yaptýrýlmýþtýr. Ancak mihrâbiyenin kar-
þýsýna Osmanlý karþýtý bir isyancýnýn, sözde
kahramanlarý olan Karpoþ’un anýsýna bir
plaket konulmuþtur. Makedonyalý yetkili-
lerin, restorasyon ve konservasyon proje-
si adý altýnda farklý bir dönemi ve üslûbu
yansýtacak biçimde yeniden inþa etmeye
çalýþtýklarý Üsküp Taþköprüsü’nün mimari-
sinde ve tarihlendirilmesindeki hatalarýn
yeni bilgiler ýþýðýnda düzeltilmesi gerek-
mektedir.
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