
yok ki Çakmakçılar Yokuşu üzerindeki 
cephesidir. Burada en üst katın odaları
na muntazam bir biçim vermek için bun
lar çıkmalar halinde yapılmış ve öndeki 
sokağın kavsine göre de bu çıkmalara 
bir köşelerinde sıfıra inecek bir biçim 
verilmiştir. Çıkmaları taşıyan taş konsol
lar da gittikçe küçülen ölçülerde yontul
muştur. Türk sivil mimarisinin bu güzel 
temsilcisinin bir benzerine de Beyazıt
Uileli caddesi üzerinde olan ve 1740 yılı 
civarında yapılan Hasan Paşa H anı· nın 
yandaki Yakup Ağa Camii sokağına ba
kan cephesinde rastlanır. Bu değerli han 
1894 zelzelesi ve 1955-1956 yılı istim
laklerinde büyük ölçüde zarar gördüğün
den yalnız üst katın üçgen çıkmalarının 
konsolları kalmıştır. 

Büyük Yeni Han'da göze çarpan diğer 
bir özellik de Sandalyeciler sokağı başın
daki köşesinde en yukarıda taştan işlen
miş olan kuşevidir. istanbul'un kuşevle
rine dair bir araştırma yazan Malik Ak
sel, bu küçük eseri - yanlışlıkla Yeni Va
lide Hanı olarak adlandırarak- şu cüm
lelerle tarif eder : "Bu yapının da en yük
sek ve köşeye düşen bir kısmında tah
minen bir metre genişliğinde, tuğlaları 
çıkmış bir kuşevi, bir masal evi görünü
şünü hatırlatır ki, her iki tarafında celi 
"maşallah" yazılarıyla bambaşka bir özel
lik taşır. Bu kabartmada renk renk, dö
külmüş, solmuş nakışlar göze çarpar. 
Dış tesirlerle fazlaca yıpranmış bu kü
çük ve zarif yapıda, kapılar ve pencere
lerden pek az izler ortada kalmış, güver
cin ve kuşlara mahsus hücreler biçim
lerini kaybetmişlerdir. Bununla beraber 
büyük bir ihtimarola yapılmış kuşevlerin
den biri de muhakkak ki bu zarif eser
dir. Suranın yine bir özelliği, yazı ile şek
lin bir arada kaynaşması ve birbirini ta
mamlamasıdır." 
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İstanbul'da Büyükçekmece'de 
XVI. yüzyılda yapılan 

L 
bir kervansaray. 

_j 

Kurşunlu Han olarak da tanınan Bü
yükçekmece Kervansarayı, istanbul'dan 
batı istikametinde Rumeli'ye uzanan ana 
kervan ve askeri yoldaki menzil yerlerin
den biri olarak yapılmıştır. Ewelce aynı 
yerde Fatih Sultan Mehmed tarafından 
bir kervansaray inşa ettirildiğine dair 
Kritoboulos (Kritovulos) tarafından bilgi 
verilmekteyse de bu yapıdan bir iz kal
mamıştır. Bugün mevcut kervansarayın 
kimin tarafından ve hangi tarihte yaptı
rıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Fa
kat Kanuni'nin son yıllarında, Büyükçek
mece Köprüsü'nün yapımına başlandığı 
sırada köprü başında aynı padişahın bir 
çatal çeşme (üçlü çeşme) yaptırdığı, Sad
razam Sokullu Mehmed Paşa'nın da Si
nan'a minareli bir mescid inşa ettirdiği 
göz önüne alınırsa kervansarayın da ay
nı yıllarda yapıldığı düşünülebilir. Nite
kim Sinan ' ın eserlerinin listesi olan Tuh
tetü '1- mi'mdrin ve Tezkiretü '1- ebniye ·
de bu kervansarayın adı geçtiğine göre 
XVI. yüzyıl içinde büyük ihtimalle KanO
ni devrinde (I 520- I 566) Sinan tarafından 
yapılmıştır. Kervansaray, istanbul'u Ba
tı'ya bağlayan ana yolun üzerinde oldu
ğundan Osmanlı Devleti'nin başşehrine 
karayolu ile gelen bütün seyyahlar ta
rafından görülmüştür. G. de Busbecq'in 
elçilik heyetiyle 1554'te istanbul'a ge
len H. Dernschwam'ın gecelediği ve se
yahatnamesinde tarifini yaptığı yerin bu
rası olduğu sanıımıştır (İstanbul ve Ana· 
dolu'ya Seyahat Günlüğü, s. 49). Halbuki 
heyetin konakladığı hanın ortasında av
lu bulunduğu ve iki katlı olduğu açıkça 
ifade edildiğine göre bu hanın Büyük
çekmece'deki kervansaray olamayacağı 
bellidir. Böyle bir han ya Küçükçekme
ce'de olmalıdır veya o tarihlerde bura
daki kervansarayın yerinde bulunan Fa
tih devri kervansarayı henüz ayaktaydı. 
Evliya Çelebi, Melek Ahmed Paşa ile 1 069 
Cemaziyelahirinde (Mart 1659) Bosna'ya 
giderken Büyükçekmece Kervansarayı'n
da konakladıklarında başından tatsız bir 
de olay geçmiştir. 

Büyükçekmece Kervansarayı ll. Dünya 
Savaşı yıllarında askeri depo ve konak
lama yeri olarak kullanılmış, sonra bir 
şahıs tarafından saman arnbarı yapıl

mıştır. Bakımsızlıktan harap bir hale gi
ren bu tarihi eser Vakıflar Genel Müdür-
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Büyükcekmece Kervansarayı ve planı )E. Yücel' den) 

lüğü tarafından 1965-1966 yıllarında ta
mir ettirilmiştir. Şimdi de bakımsız du
rumda bulunmaktadır. 

Büyükçekmece Kervansarayı veya ha
nı. 41 x 18,50 m. ölçüsünde dikdörtgen 
planlı bir yapı olup aralarında tuğla ha
tıllar konulmuş kesme taşlardan yapıl
mıştır. Üstü iki tarafa meyilli kırma ça
tı ile örtülmüştür. Binaya Kurşunlu Han 
da denilmesinden ewelce çatısının kur
şun levhalarla kaplanmış olduğu anlaşıl
maktadır. Şimdi üstü alaturka kiremit
le örtülüdür. Kervansarayın kuzey cep
hesinde yuvarlak kemerli tek girişi var
dır. içi yalnız güney cephesindeki pen
cerelerden ışık alır. Burada en alt dizi
de sekiz tane mazgal bulunur. Üstteki 
sekiz pencere ise alternatif olarak yu
varlak ve sivri kemerli biçimlerde açıl

miştır. Cephenin üçgen biçiminde yük
selen yukarı kısmında da ortada sivri 
kemerli bir pencere ile iki yanında yu
varlak pencereler vardır. Bu pencerele
rin hepsi taştan yontulmuş şebekelere 
sahipti. Yan cepheler ise sağırdır. 

Kervansarayın içi, tam ortada sırala
nan on destekle ikiye ayrılmıştır. Aslın
da ahşaptan olan bu destekler, son ta
mirde kare kesitli beton payelere dönüş
türülmüştür. Ahşap çatı da bu payeler 
tarafından taşınmaktadır. iki yan duvar
ların her birinde on bir ocak ile bunla
rın aralarında on iki dolap nişi bulunur. 
Konaklayanların yataklarını sermesi için 
bu duvarlar boyunca orta kısımdan yük
sek sekiler uzanmaktadır. 

Büyükçekmece Kervansarayı'nın giriş 
cephesinde kapının iki yanında birer me
kan olduğu kalıntılardan anlaşılır. Bun-
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lardan soldakinin · t amamen yıkılmış ve 
sadece bazı izlerinin görünür olmasına 
karşılık sağdaki iyi durumdadır. Dikdört
gen biçimindeki bu odanın giriş dehlizi
ne açılan kapısı ve iki penceresi olduk
tan başka dışarıya açılmış, lokma demir 
parmaklı klı iki penceresi daha vardır. 

Girişin iki yanındaki bu mekanların ne 
maksatla kullanıldığı bilinmemektedir. 
Belki kervansarayın bakımı nı yapan han
cının ikametgahı idi. Başka bir ihtimal 
de bilnların "paşa odaları" olmasıdır.Bü

yük kervan ve sefer yolları üzerindeki 
kervansaraylarda ordu ileri gelenlerinin 
misafir edilmeleri için paşa odası deni
len ayrı mekanlar yapılmıştır. Nitekim 
Konya-Adana yolu üzerindekiVezir Ha
nı'nda da böyle odalar vardır. 

Büyükçekmece Kervansarayı Osmanlı 
dönemi Türk mimarisinde ahşap çatılı 

menzil hanları tipinin bir örneğidir. Bu
nun benzeri, Anadolu yakasında Geb
ze'de Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin 
bir parçası olan kervansaray ile Vezir 
Hanı kasabasındaki Köprülü Kervansa
rayı'dır. Rumeli tarafında bu tip, mima
ri bakımdan çok daha zengin biçimde 
Edirne'deki Ekmekçizade Ahmed Paşa 
Kervansarayı'nda (yanlış olarak Ayşekadın 
Kervansarayı olarak tanınır) temsil edil
miştir. Bu sonuncusunun bir benzeri de 
şimdi Bulgaristan'da kalan Hasköy (Has
kova) Kervansarayı idi. 
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BÜYÜKÇEKMECE KÖPRÜSÜ 

Büyükçekmece gölünün 
denize kavuştuğu yerde 

XVI. yüzyılda Mimar Sinan tarafından 

L 
yapılan köprü. · · 

istanbul'dan Rumeli 'ye uzanan ker
van ve sefer yolu üzerinde inşa edilmiş 
büyük bir su yapısıdır. Buradaki alçak 
ve dar kara parçası genellikle batak ol
duğundan daha İlkçağ'da geçişi kolay
laştırmak üzere bir köprü yapılması ge
rekli görülmüştü. istanbul'u batıya bağ
layan Via Egnatia adlı ana yolun üzerin
den geçtiği bu köprü bütün Ortaçağ bo-
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yunca hizmet etmiş, Bizans İmparator
luğu'nun son döneminde ise bakımsız
lıktan harap olmuştur. "Athyras Köprü
sü" denilen bu yapının iki başında birer 
koruma kulesi bulunuyordu. 1433'te bu 
köprüden geçen Sertrandon de La Bro
quiere, o sıralarda bunun harap bir hal
de olduğunu bildirir. istanbul fethinin 
hemen arkasından Fatih Sultan Mehmed 
tarafından tamir ettirilen köprünOn da
ha bir süre öylece kullanıldığı anlaşılmak
tadır. Kanuni Sultan Süleyman'a elçi ola
rak gelen Ghislen de Busbeke (Busbecq) 
de bu köprüden geçtiklerini yazar. Aynı 
elçilik heyetinin arasında bulunan Hans 
Dernschwam ise yol üzerinde gördükle
rini büyük dikkatle not etmesine rağ
men buradaki köprüden bahsetmediği
ne göre köprü o yıllarda henüz bütün 
yabancı seyyahların hayranlığını çeken 
biçimini almamış olmalıdır. 

Romalılar'ın taş döşeli yolu bataklık 

içinden geçiyor ve köprüye ulaşıyordu. 

Bundan da eski köprünOn kuzeyde ve 
batak arazinin içinde bulunduğu anla
şılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman bu
rada yeni bir köprü inşasını istediğinde 

Hassa başmimarı Koca Sinan, bataklı

ğın üzerinden geçecek kısa bir köprü 
yaparak iki ucunu araziden yüksekte kal
dırırnlara bağlamak yerine batak arazi
nin bütünü üzerinde uzanan çok daha 
uzun bir köprü yapmayı tercih etmiştir. 
Bunun için eski Roma Köprüsü'nü ten
kit etmiş, "Eski köprüyü deryadan ka
çıp kenardan yana batak içinde düşür
müşler, ol cihetten temel bozulup harap 
olmuştur, deryadan canibi hem sığ ve 
hem sağ yerdir" diyerek projesini daha 
güneyde kurulacak biçimde tanzim et
miştir. Eyyubi Menô.kıb-ı Sultan Sü
leyman adlı manzum eserinde (s. 266) 

Büyükçekmece Köprüsü ve köprünün kitabesi ·istanbul · 

eski köprünOn sel taşkınlarından zarar 
gördüğünü , bu sebeple de yenilenmesi
ne ferman çıktığını ifade eder. Sal Mus
tafa Çelebi de Tezkiretü'l- ebniye'de 
Mimar Sinan'ın ağzından köprünOn ya
pımını şöyle anlatır: "Buyurdu bendesi
ne hazret-i şah 1 Yaparn deryaya bir köp
rü ola rah ll Çeküp kavs-i kuzah gibi 
kemerler 1 Ki yeksan ola halka bahr ile 
ber ll Salındı ka'r-ı deryada esası 1 Er
mişti eve-i a'laya binası ll Hakkın avni 
ile buldu kemali 1 Büyükçekmece'deki ol 
cisr-i ali" . 

KöprünOn üzerindeki kitabelerden 
Arapça olanı, eserin Sultan Süleyman'ın 
emriyle inşasına başlandığını ve oğlu Sul
tan Il. Selim tarafından 97S'te (1567-
68) tamamiatıldığını bildirir. Yazı sanatı 
bakımından çok başarılı olan kitabenin 
hattatı ketebe imzasına göre Derviş Meh
med'dir. Kitabenin sol kenarında ise 
·amel-i Yusuf b. Abdullah" ibaresinin 
okunduğu bir kitabe daha vardır ki bu 
da köprüyü yapan mimarın adını ver
mektedir. Mimar Sinan'ın eseri üzerin
de bilinen tek imzası olan bu Ievhada, 
tanındığı ad yerine sadece Yusuf adının 
yazılışı onun daima alçak gönüllü görün
mek isteğinin bir belirtisi olarak kabul 
edilebilir. Nitekim Sal Mustafa Çelebi'ye 
yazdırdığı manzum otobiyografyasında 
kendisini, "Bu tilmiz-i habib pir-i nec
car 1 Kulun Yusuf bin Abdullah mi'mar" 
şeklinde takdim eder. Osmanlı devrinde 
Yusuf adının daima Sinaneddin adı ile 
beraber oluşu ve devşirmelerde baba 
adı olarak da "abd " lı adların kullanılma

sı bunun Sinan'ın imzası olduğunu gös
terir. Türkçe olan ikinci kitabede . yine 
Derviş Mehmed'in hattı ile köprünOn 
Sultan Süleyman'ın fermanıyla yapımı
na başlandığı, fakat onun vefatı üzerine 
Sultan Selim tarafından bitirildiği ifa
de edilmiştir. Kitabedeki tarih beyti şöy
ledir: "Dedi tarihin Hüdayi ol zaman 1 
Yaptı ab üzre bu cisri Şeh Selim". Bey
tin son mısraının ebcedi 975 ( 1567 -68) 
tarihini verir. 

Kanuni Sultan Süleyman Büyükçek
mece'deki eski köprünOn harap halde 
olduğunu ve yolcuların büyük zorluklar
la buradan geçebildiklerini görerek yeni 
bir köprü i nşası için ferman verdiğinde 
Mimar Sinan yeni köprünOn her ayağ ı 

için "bir kalyon" büyüklüğünde kalıp san
dıkları yaptırmış, bunların içlerine 2-3 
insan boyu kazıklar çakılmış ve araları
na kurşun akıtılarak birbirlerine bağlan
mıştır. Selaniki Mustafa Efendi'nin yaz
dığına göre Defterdar Hasan Çelebi ile 


