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696). Muhtelif dergilerde yayýmlamýþ oldu-
ðu biyografik nitelikteki yazýlarý bir araya
getirilerek yeniden neþredilmiþtir (Osman-
lý Tarihinden Portreler: Seçme Makaleler 1,
Ýstanbul 2010).
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Ergene nehri üzerinde
XV. yüzyýlýn ortalarýna doðru

inþa edilen köprü.˜ ™

Eski adý Ergene olan bugünkü Uzunköp-
rü ilçesine adýný veren köprü, Âþýkpaþa-
zâde’ye ve ondan naklen Hoca Sâdeddin
Efendi’nin Tâcü’t-tevârîh’ine göre 829
(1426), Ravzatü’l-ebrâr’a göre ise 831’-
de (1427-28) yapýmýna baþlanmýþ ve 847’-
de (1443) tamamlanmýþtýr (Uzunçarþýlý, IV
[1958], s. 14). II. Murad devrinde Timur-
taþ Bey ile oðlu Osman Çelebi ve karde-
þi Gazi Ýshak Bey nezaretinde Mimar Mus-
lihuddin ile Usta Mehmed tarafýndan ku-
rulmuþtur. Varna zaferinden sonra Edir-
ne’ye dönen II. Murad ve beraberindeki-
lerle birlikte açýlýþý yapýlan köprüde zafer
ve fener alaylarý düzenlenerek mevlidler
okutulmuþtur. Köprü Eskiköy, Kulelibur-
gaz, Taþçýarnavut köyleriyle Kestanbolu ve
Süleymaniye köyleri ocaklarýndan getiri-
len taþlarla inþa edilmiþtir. Yapýmý on altý
veya on sekiz yýl süren köprünün inþa kitâ-
besi mermer üzerine celî sülüs hatlýdýr.

II. Abdülhamid zamanýnda yapýlan bir ona-
rým sýrasýnda köprü üzerindeki kitâbe, Ga-
zi Mahmud Bey veya Köprübaþý Çeþmesi
diye adlandýrýlan çeþme üzerine konulmuþ-
tur. Köþelerinde rozetler yer alan iki satýr-
lýk kitâbede II. Murad ismi ile 847 (1443)
tarihi, sað üst köþesinde de, “Bu köprü yüz
yetmiþ dört gözdür” þeklinde bir cümle
yer almaktadýr. Memba tarafýnda korku-
luk taþlarý arasýna yerleþtirilmiþ bir kitâbe
sütunu vardýr. Bunun orta kýsmýnda dik-
dörtgen bir çerçeve içinde yazý izleri gö-
rülmekteyse de tahrip yüzünden okuna-
mamaktadýr. Ýsmail Hakký Balkas, Kýrkka-
vak deresi üzerine rastlayan gözlerinden
birinin üstünde mimara ait diðer bir kitâ-
benin daha bulunduðunu bildirir, ancak bu
kitâbe günümüzde mevcut deðildir (Çul-
pan, Türk Taþ Köprüleri, s. 100).

Köprü ilk yapýldýðýnda 1392 m. uzunlu-
ðunda ve 5,24 m. geniþliðinde iken bugün
uzunluðu 1238,55 m., geniþliði 6,90 met-
redir. 174 gözden meydana gelen köp-
rüde en büyük kemer açýklýðý 14 metreyi
bulmaktadýr. Arazinin dolmasýyla günü-
müzde 164 gözü açýk kalmýþtýr. Köprü ke-
merleri sivri ve yuvarlak olup 147 ve 148.
kemerler diðerlerine oranla daha geniþ ve
yüksektir. Memba ve mansap taraflarýn-
daki sel yaranlar üçgen þeklindedir, üzer-
lerinde yedi adet tahliye gözü vardýr. Köp-
rüde ana gözün üstünde bir tarih köþkü
ve 40, 41 ile 102 ve 103. kemerlerin üze-
rinde iki balkon yer almaktadýr. Köprü in-
þasýndan bugüne kadar Fâtih Sultan Meh-
med, II. Bayezid, II. Osman, II. Mahmud
ve II. Abdülhamid dönemlerinde ve 1928,
1964, 1972 yýllarýnda onarým görmüþtür.
Evliya Çelebi’ye göre inþasýndan on dört yýl
sonra yýkýlan bir gözü onarýlmýþtýr. II. Os-
man devrine ait tamiri hakkýnda Murâdi-
ye Camii kitâbesinden bilgi edinilen köp-
rünün tarih köþkünde II. Mahmud döne-

man’ýn ölümüne (Ankara 1949), III. cilt II.
Selim’in tahta çýkýþýndan Karlofça Antlaþ-
masý’na (Ankara 1951), IV. cilt Karlofça
Antlaþmasý’ndan XVIII. yüzyýlýn sonlarýna
kadar gelir (Ankara 1959). Osmanlý Tari-
hi Farsça’ya da çevrilmiþtir (I-II, Tahran
1370 hþ.). Uzunçarþýlý’nýn Osmanlý siyasî
ve özellikle teþkilât tarihlerine çeþitli eleþ-
tiriler yöneltilmiþtir. Osmanlý kurumlarýnýn
tarihini anlatýrken genellemeler yaptýðý,
sosyal ve ekonomik tarihi ihmal ettiði, te-
mel olarak vekayi‘nâmeleri ve Baþbakan-
lýk Arþivi’nde belirli bir kaynak grubunu
kullanýp meselâ þer‘iyye sicillerini, tahrir
defterlerini, Vakýflar Genel Müdürlüðü’nde-
ki belgeleri nazarý itibara almadýðý, Batý li-
teratürünü, hatta yeni araþtýrmalarý ta-
kip etmediði belirtilirse de eserlerin yazýl-
dýðý dönemler dikkate alýndýðýnda söz ko-
nusu eleþtiriler anlamsýz kalmaktadýr.

Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý’nýn bu iki te-
mel seri dýþýndaki eserleri þunlardýr: Ka-
resi Vilâyeti Tarihçesi (Ýstanbul 1341);
Karesi Meþahiri: Edib ve Þairler, Ri-
câl-i Devlet Faslý (Ýstanbul 1341); Ana-
dolu Türk Tarihi Tedkikatýndan Sivas
Þehri (Ýstanbul 1346/1928, Rýdvan Nâfiz
[Ergüder] ile birlikte); Kitâbeler (I-II, Ýs-
tanbul 1927-1929); Kütahya Þehri (Ýstan-
bul 1932); Anadolu Beylikleri ve Ak-
koyunlu, Karakoyunlu Devletleri (An-
kara 1937); Meþhur Rumeli Âyanlarýn-
dan Tirsinikli Ýsmail, Yýlýk Oðlu Süley-
man Aðalar ve Alemdar Mustafa Paþa
(Ýstanbul 1942); Midhat ve Rüþtü Paþa-
larýn Tevkiflerine Dair Vesikalar (Anka-
ra 1946); Midhat Paþa ve Tâif Mahkûm-
larý (Ankara 1950, 1985); Midhat Paþa ve
Yýldýz Mahkemesi (Ankara 1967); Mek-
ke-i Mükerreme Emirleri (Ankara 1972,
1984); Çandarlý Vezir Ailesi (Ankara 1974,
1986). Bunlarýn yanýnda bir kýsmý kitap
hacminde makaleleri de vardýr: “Sadra-
zam Halil Hamid Paþa” (TM, sy. 5 [1936],
s. 213-269); “Vezir Hakký Mehmed Paþa
1747-1811” (a.g.e., sy. 6 [1936-1939], s.
177-284); “Gazi Orhan Bey’in Hükümdar Ol-
duðu Tarih ve Ýlk Sikkesi” (TTK Belleten, IX/
34 [1945], s. 207-211); “Osmanlý Tarihinin
Ýlk Devrelerine Âid Bazý Yanlýþlarýn Tashihi”
(a.g.e., XXI/81 [1957], s. 173-188); “Cem
Sultana Dair Beþ Orijinal Vesika” (a.g.e.,
XXIV/95 [1960], s. 457-483); “II. Bayezid’in
Oðullarýndan Sultan Korkut” (a.g.e.,
XXX/120 [1966], s. 539-601); “Fatih Sul-
tan Mehmed’in Ölümü” (a.g.e., XXXIV/134
[1970], s. 231-234; XXXIX/155 [1975], s.
473-481); “Sancaða Çýkarýlan Osmanlý Þeh-
zadeleri” (a.g.e., XXXIX/156 [1975], s. 659-
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ðer yüzünde ise bir fil kabartmasý bulun-
maktadýr. Kemer kilit taþlarýnda altýgen
bir çerçeve içinde kûfî karakterde üç de-
fa tekrarlanarak “Ali” adýnýn baþ harfleri
ortada birleþtirilmiþ olup kemerlerden bi-
rinin kilit taþý üstünde bir çerçeve için-
de “el-Mülkü lillâh” ibaresi yer almaktaydý.
Köprünün doðu ucu yakýnýnda mansap yü-
zünde, dörtgen bir çerçeveye kabartma
olarak iþlenmiþ sekizgen içinde karþýlýklý
üçgenlerin meydana getirdiði bir yýldýz or-
tasýnda ise yapraklý bir dal kabartmasý bu-
lunmaktaydý. Ancak þehrin su ihtiyacýný
karþýlayan su borusunun üzerlerinden geç-
mesi sebebiyle tahrip olmuþtur. Bunlarýn
dýþýnda köprünün saðýnda ve solundaki
korkuluklara yerleþtirilmiþ yirmi sekiz adet
yuvarlak taþ görülmektedir. II. Murad,
Cisr-i Ergene adýyla anýlan bu yerleþime
köprü ile cami, imaret, medrese, kervan-
saray, hamam, otuz üç dükkân, yaðhâ-
ne, bozahâne, bezirhâne, mumhâne, üç
çeþme ve iki su deðirmeni inþa ettirmiþ-
tir. Yapýlardan günümüze sadece köprü ile
Murâdiye Camii, þadýrvan, hamam ve Gazi
Mahmud Bey Çeþmesi ulaþabilmiþtir.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Gökbilgin, Edirne ve Paþa Livâsý, s. 217; Ýs-

mail Hakký Balkas, Tarihte Ergene ve Uzunköp-
rü, Ýstanbul 1958; Nuran Canbil, Trakya’da Türk
Devri Köprüleri (mezuniyet tezi, 1969), ÝÜ Ed.
Fak. Sanat Tarihi bölümü, s. 16-17; Ayverdi, Os-
manlý Mi‘mârîsi II, s. 550-557; Cevdet Çulpan,
Türk Taþ Köprüleri, Ankara 1975, s. 98-105;
a.mlf., “Köprülerde (Tarih Köþkleri)”, STY, II
(1968), s. 34; Gülgün Tunç, Taþ Köprülerimiz, An-
kara 1978, s. 192-195; Latif Baðman, Uzunköp-
rü Tarihi ve Belgeleri, Edirne 2005, s. 14-40,
92-94; Faruk Pekin – Hayri Fehmi Yýlmaz, Türki-
ye’nin Kültür Mirasý 100 Köprü, Ýstanbul 2008,
s. 82; Ýsmail Hakký Uzunçarþýlý, “Sultan II. Mu-
rad’ýn Vasiyetnamesi”, VD, IV (1958), s. 14.

ÿN. Çiçek Akçýl

– —
UZUNKÖPRÜ

Ýstanbul Silivri’de
XVI. yüzyýlýn ortalarýna ait köprü.˜ ™

Silivri’nin yaklaþýk 1 km. batýsýnda Siliv-
ri çayý üzerinde Mimar Sinan’ýn eseri olan
köprünün kitâbesi bulunmadýðýndan in-
þa tarihi arþivde yer alan iki belgenin yar-
dýmýyla 975 (1568) olarak tesbit edilebil-
mektedir. Köprünün adý Tuhfetü’l-mi‘mâ-
rîn ve Tezkiretü’l-ebniye’de geçmekte-
dir. Silivri çayýný ve su baskýnýna uðrayan
geniþ bataklýk araziyi geçen köprü 333 m.
uzunluðunda ve otuz iki gözlü inþa edil-
miþ, orta ayaklar fazla çýkýntý yapmadýðýn-
dan ince ve mükemmel bir perspektif sað-
lanmýþtýr. Böylece bütün gözleri bir arada
görmek mümkündür. Mimar Sinan’ýn eser-
lerinde karþýlaþýlan âbidevî tesir burada da
mevcuttur. Köprünün çok uzun ve alçak
olmasý sivri kemerin yerine burada basýk
kemerin tercih edilmesine yol açmýþtýr; ke-
mer açýklýklarý 7 m., ayak geniþlikleri ise
3 m. civarýndadýr. Çevre taþlarý 50-60 cm.
arasýndadýr. Kemerlerin iç yüzeylerinde
uzunca taþlara rastlanmaktadýr. Malzeme

miyle ilgili bir tamir kitâbesi vardýr. Yunan
iþgali sýrasýnda kazýlmýþ olan bu kitâbenin
yerine sonradan yeni bir kitâbe yerleþtiril-
miþtir. Köprünün sol baþýnda yine II. Mah-
mud onarýmýna iliþkin meþrutiyet kulesi
bulunmaktadýr.

Ergene nehri, Þoldrak ve Kýrkkavak de-
releri üzerinde yer alan köprü topografik
durum ve teknik zorunluluk gereði altý
adet iniþli çýkýþlý bir þekilde ele alýnmýþtýr.
Ýlk zamanlar çeþmenin önüne kadar ge-
len köprü 1970’li yýllarda Karayollarý tara-
fýndan üzerinden iki arabanýn geçebilme-
si için tabliye konsollarý büyütülmüþ, kor-
kuluklar ince tutularak dýþtan dýþa 1,70 m.
kadar geniþletilmiþtir. Yapýnýn büyük gö-
zünün memba ve mansap taraflarýnda iki
deðirmenin olduðu bilinmektedir. Deðir-
menlerden memba tarafýnda yer alaný
1956 taþkýnýnda yýkýlmýþtýr. Ayrýca köprü-
nün sað kanadýndaki korkuluk taþlarýnýn
bir kýsmý 1908’de belediye tarafýndan sök-
türülerek þehir içindeki çeþmelerin inþa-
sýnda kullanýlmýþtýr. Köprünün baþýnda
Mahmud Baba Sultan Tekkesi yer almak-
taydý.

Süsleme özellikleri bakýmýndan olduk-
ça dikkat çeken köprünün ayaklarý arasýn-
daki kýsýmlarda ve köprü ayaklarýyla ke-
merlerin kilit taþlarý üzerinde birbirinden
farklý geometrik, bitkisel, yazý ve figüratif
bezemeler görülmektedir. Bunlarýn için-
de özellikle kartal, kuþ, fil, üç aslan figür-
leriyle üç defa tekrarlanan “Ali” yazýsý il-
ginçtir. Baþlarý yuvarlak bir çerçeve orta-
sýnda birleþtirilen üç aslan figürünün ya-
ný sýra büyük gözün üstünde yer alan üç-
gen cumbanýn korkuluðuna 1972 yýlý ona-
rýmý sýrasýnda iþçiler tarafýndan bir aslan
kabartmasý daha yapýlmýþtýr. Kuyruðu sýr-
týna paralel durumdaki aslan bir zincirle
baðlý þekilde tasvir edilmiþ olup arkasýn-
da bir saksý ve bir dal görülmektedir. Di-
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Uzunköprü’nün kesiti ve kýsmî planý ile kitâbe köþkü çerçevesindeki figürlü taþ süsleme


