
Mimar Sinan'ın eserlerinin listesini ve
ren Tezkiretü'l- ebniye 'nin sekizinci bö
lümünde köprüler anlatılırken üçüncü 
sırada "Mustafa Paşa Köprüsü, Meriç 
suyu üstünde" denilmektedir. Sinan ay
rıca köprü başında günümüzde izi bile 
kalmayan Haseki Sultan Camii'ni de in
şa etmiştir. Evliya Çelebi bunun "selatin 
camii gibi bir cami-i ruşen " olduğunu 

belirttikten sonra etrafındaki imaret 
sıbyan mektebi, han, hamam, çarşı ve 
pazarın da Mimar Sinan yapısı olduğuna 
işaret etmektedir . Sinan 1 539'da hassa 
mimarı olmuş, fakat bu tarihten önce 
de herhalde mimarlık kabil iyetini belli 
eden yapılar meydana getirmişti r. Eser
leri listesinde adı açık şekilde belirtil
diğine göre Mustafa Paşa Köprüsü bü
yük ihtimalle onun tarafından inşa edil
miştir. 

1964 yılı Eylül ayı içinde üzerinden geç
tiğimiz köprünün kimbesinin bir fotoğ
rafını gizlice çektik; eseri imkan nisbe
t inde incelememiz mümkün oldu. O ta
rihlerde köprü gayet sağlam durumday
dı . Tarih içinde Cisr-i Mustafa Paşa 'dan 

geçen seyyahlar değişik ölçüler vermiş
lerdir. Bunlara göre göz sayısı on yedi 
ile yirmi bir arasında değişmekte, uzun
luk ise 325-442 adım olarak verilmek
tedir. Jireçek köprüyü 325 adım uzun
luk ve 9 adım genişliğinde, on dokuz 
gözlü olarak kaydeder. Yeni tesbitiere 
göre 300 m. kadar uzunlukta olan Cisr-i 
Mustafa Paşa, ortada dört büyük göze 
ve bunlardan itibaren iki uca doğru al
çalan sivri kemer li sekizer göze sahip
tir. Böylece göz sayısı yirmiyi bulur. Göz
lerin aralarındaki payelerde mahmuzlar 
bulunmaktadır. Köprünün iki yanı düz 
korkuluk levhaları ile sınırlanmıştır. Tam 
ortada, köprünün genel nisbetleri için
de biraz yüksek ve gösterişli bir kitabe 
köşkü yükselir. Mihrap biçimindek i bir 
kemerin üstüne mermer kitabe yerleş

tirilmiştir. Köprü muntazam işlenmiş 

kesme taşlardan yapılmıştır. Bu malze
menin 1 O km. kadar uzakta Karabağ kö
yündeki ocaktan çıkarıldığı tesbit edil
miştir. O yıllarda Bulgar makamlarınca 
köprünün etrafl ı incelenmesi ve resmi
nin çekilmesi istenmediğinden, hatta bu 
yolda girişimleri olanlar çok şiddetli ta
kibata uğradığından daha /açık ölçüler 
elde edilememiştir. 

Cisr-i Mustafa Paşa sade, ahenk li ve 
temiz çizgilere sahip bir yapıdır. Osman
lı döneminin ana sefer ve kervan yolu
nun üstündeki hayrat eserlerinin en de
ğerlileri arasında yer alır. Ayrıca Sinan'ın 

ilk eserlerinden biri olarak da özel öne
me sahiptir. 
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Bulgaristan'da bugünkü adı 
Svilengrad olan kasaba. 

_j 

Edirne'nin 30 km. kuzeybatısında Bul
garistan sınırları içerisinde yer almak
tadır. Kasabanın bulunduğu bölge, 1362 
yılında Edirne'nin fethi sırasında Osman
lı idaresine gi rmiş olmalıdır. XV. yüzyıl
da Rumeli eyaJetine bağlı Çirmen san
cağı içerisinde yer alan bölgedeki kasa
ba adını , Kanuni Sultan Süleyman döne
minde ikinci vezir olup Çoban veya Gazi 
unvanı ile bilinen Boşnak Mustafa Paşa 
(ö 935/ 1529) tarafından inşa ettir ilen 
köprüden almaktadır. 

Enderun ·dan yetişen Mustafa Paşa, 

kapıcıbaşılık ve Rumeli beylerbeyiliğ i gö
revlerinde bulunduktan sonra üçüncü 
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vezirliğe, 1 522'de Rodos seferi sırasında 
da Mısır valiliğine getirilmiş, daha son
ra istanbul'a çağrılarak ikinci vezirliğe 
yükseltilmiştir. Önemli devlet hizmetle
rinde bulunan ve ülkenin çeşitli yerlerin
de hayır eserleri yaptıran Mustafa Paşa 
bu eserlere, Osmanlı hanedanına damat 
olması sebebiyle, gerek ll. Bayezid ge
rekse Kanuni tarafından kendisine ve 
hanımına temlik edilen mülklerden bir 
kısmını vakıf olarak bağlamıştır. Nite
kim Çirmen'de bulunan Karaağaç köyü 
ile Aladeresi mezraası gelirini de köprü
sünün inşa ve bakım masraflarını kar
şılamak üzere tahsis etmiştir. Mustafa 
Paşa'nın yaptırdığı köprünün yanında yi
ne kendisi ve Yavuz Sultan Selim'in kızı 

olan hanımı Hafsa Sultan tarafından bü
yük bir cami, imaret muallimhane ve 
han yapılmış, böylece yeni bir yerleşme 
yerinin temelleri atılmıştır. 

Suranın Cisr-i Mustafa Paşa adıyla 

bir kasaba haline gelmesi ise muhte
melen lll. Murad devrinden (ı 574-1595) 
itibaren olmuştur. Nitekim 1530 tarihli 
Tahrir Defteri'nde bir yerleşim birimi 
olarak ismi görülmezken lll. Murad dö
nemine ait 651 numaralı Çirmen Tah
rir Defteri'nde ilk defa kasaba olarak 
adına rastlanmaktadır (BA, TD, nr. 651 , 
s. 115-116). öte yandan yine arşiv kayıt
larından anlaşıldığına göre bu tarihler
den itibaren (1602) Naldöken Yörükleri 
köprü çevresine yerleşmişlerdir (Gökbil

gin, Rumeli 'de Yürük ler, s. 56, 59). lll. Mu
rad dönemine ait tahrir defterinde ka
sabanın, biri hıristiyanlara ait olmak üze
re Cami -i Şerif. Mahalle-i Atik ve Mahal
le-i Cedid adlarını taşıyan dört mahalle
si olduğu kayıtlıdır. Yeni kurulduğu an
laşılan kasabada otuz bir hane. sekiz mü
cerred gayri müslim ile 1 SO hane, yet
miş bir mücerred müslümandan oluşan 
bir nüfus bulunmaktaydı (tahminen 980 
kişi) . 1653'te buradan geçen Evliya Çe
lebi'ye göre kasabada 700 hane, yedi 
cami bulunmakta, köprü başında ise Mi
mar Sinan'ın yaptığı selatin camilerine 
benzer bir cami, bunun yanında bir ima
ret, sıbyan mektebi, han, hamam, çarşı 
ve pazar yer almaktaydı (Seyahatname, 
lll, 42 2) 

Yol üzerinde bulunması sebebiyle kı

sa sürede gelişen Cisr -i Mustafa Paşa, 
1829 yılına kadar Çirmen sancağına bağ

lı bir naiblik olarak kalmıştır. Edirne vi
layeti kurulunca bu vilayete dahil bir 
nahiye oldu. 1831 nüfus sayımında ka
za olarak yer alanCisr-i Mustafa Paşa '

da 91 4 müslüman ve 1329 gayri müs-
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!im erkek nüfus bulunmaktaydı ki bu 
da kadınlarla birlikte yaklaşık 4500 ci
varında bir nüfus yapmaktadır. Kasaba 
1829 ve 1876 yıllarında Rus orduları ta
rafından işgal edildi. Doğu Rumeli viia
yeti kurulunca, daha sonra da vilayetin 
Bulgarlar'ca işgali üzerine sınırda bulun
ması dolayısıyla önemi arttı. Kiimılsü 'l~ 
a'lôm'da belirtildiğine göre bu sırada 

kasabada 8000 kadar nüfus, biri büyük 
birkaç cami. hükümet konağı ile kışla, 

bir de askeri hastahane yer atmaktaydı. 
Ayrıca ·müslümanlar için bir rüşdiye, iki 
ibtidai ile bir Rum. beş Bulgar, bir yahu
di mektebi mevcuttu. Çirmen, Lefke ve 
Selbüken nahiyelerinden teşekkül eden 
kazada ise mevcut elli iki köyle birlikte 
toplam 27.138 nüfus vardı. Bunlardan 
971S'i müslüman-Türk. 12 .716'sı Bul
gar, 4150'si Rum, 425'i yahudi ve 132'si 
de Ermeni idi. Kasaba Balkan savaşla
rından sonra da önemini korudu. Bu sa
vaşlarda Bulgar işgaline uğradığı esna
da kasaba ve çevre köylerinde S 154 ev, 
650 dükkan. otuz iki cami, yirmi bir ki
lise, bir havra, kırk beş okul, bir medre
se, iki türbe, iki manastır bulunuyordu. 
Kazada en çok tahıl. burçak, fasulye, no
hut, mercimek, bakla. tütün ve pamuk 
üretimi yapılmaktaydı. Bağ ve bahçe zi
raatı da önemli bir gelir kaynağıydı. 

1915'te Bulgaristan Krallığı'nın Alman 
ittifakina katılması için Almanya'nın bas
kısıyla yapılan bir sınır düzeltmesinde 
Bulgaristan'a terkedilen kasaba, bugün 
de transit yolu üzerinde ticaret merkezi 
olma durumunu korumaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 
BA, TD, nr. 370, s. 326 ; nr. 651 , s. 115·116; 

O. C. Busbecq. Türk Mektuplan (tre. Hüseyin Ca
hit Yalçın), İstanbul 1939, s. 37; H. Dernschwam, 
istanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü (tre. 
Yaşar Önen), Ankara 1987, s . 43; Evliya Çelebi. 
Seyahatname, lll, 422; Sicill-i Osmanf, IV, 372; 
Kamüsü 'l·a'lam, VI, 4309; Mir'at· ı Hakikat (Mi
roğlu). s. 211, 526, 689; Enver Ziya Karaı. Os· 
man/ı imparatorluğunda ilk Nüfus Sayımı 
(1831), Ankara 1943, s. 38; Gökbilgin, Edirne 
ve Paşa Livası, s. 515·516; a.mlf .. Rumeli'de 
Yürükler, s. 56, 59; Yusuf Halaçoğlu. Osmanlı 
İmparatorluğu 'nda Menzil Teşkilatı ve Yol Sis
temi ( doçentlik tezi, I 982), iü Ed. Fak. Ktp., TE, 
nr. 32; a.mlf., "XN. Yüzyılda Sosyal Ekono
mik ve Demografik Bakımdan Balkanlar'da 
Bazı Osmanlı Şehirleri", TTK Belleten, Lll! / 
207-208 (1 989), s. 643, 670; L. İnciciyan- H. 
D. Andreasyan, "Osmanlı Rumelisi'nin Tarih 
ve Coğrafyası", GDAAD, sy. 4-5 (1976). s. 134; 
TA, XXIV, 504. fAl 

• YusuF HALAÇOÖLu 

L 

34 

CİVANMERT 

(bk. FÜTÜWET). 
_j 

L 

ciVAR 
(.J~\) 

Cahiliye devrinde ve İslami dönemde 
Araplar arasında yaygın olan 

bir himaye müessesesi. 
_j 

Civar sözlükte "komşuluk" anlamın

dadır. "Komşu" demek olan car kelimesi 
hem haksızlığa uğrayan kimseyi koruya
nı. hem de ona sığınan şahsı ifade eder. 
Kur'an-ı Kerim'de, müşrikleri, "Ben si
zin yardımcınızım" ( ~ .J ~ ı,;ı.J ) diyerek 
(el-Enfal 8/ 48) Bedir Gazvesi'ne teşvik 
eden şeytanın yardım vaadi car kelime
siyle anlatılmıştır. Aynı kökten gelen ica
re ve mücavere de "himaye ve komşu
luk" anlamlarına gelmektedir. Allah Tea
la Kur'an-ı Kerim'de kendisinin her şeyi 
koruyup kolladığını. fakat zatının hima
yeye muhtaç olmadığını ifade etmekte
dir (bk. el-Mü'minün 23 / 88). Ayrıca civar 
ve mücavere kelimeleri "mescidde itika
fa girmek" manasma da gelmektedir. Ni
tekim bazı hadislerde Hz. Peygamber'in 
Mekke'de iken Hira'da, Medine'de ise 
mescidde itikafı bu lafızlarta rivayet edil
miştir (msi. b k. Buhari, "ttikaJ", 2; Mü s
li m, "İman", 257, "Şıyam", 213). Daha son
raki dönemlerde Mekke veya Medine'ye 
gidip yerleşen müslümanlar için müca
vir tabiri kullanılmıştır. 

Civar kelimesi tarihi bir terim olarak 
Cahiliye devrinde ve İslam'ın ilk dönem
lerinde son derece yaygın olan eman • 
ve himaye müessesesini ifade etmekte
dir. Birini himaye etme işini hem fertler 
hem de aile, aşiret ve kabileler üsttene
bildiği için civarı ferdi ve içtimal olmak 
üzere iki grupta ele almak mümkündür. 
Gerek himaye isteyen (müstecfr) ve bu 
isteği kabul edilerek himaye altına alı

nan kimsenin (dir). gerekse himaye eden 
şahsın (mücfr) uyacağı bazı esaslar mev
cuttu. 

Bir bölgede herhangi bir haksızlığa 

ve zarara uğramaktan endişe eden kişi 
veya zümreler, muhtemel haksızlığı ön
leyebilecek güçte olanlardan kendilerini 
himaye etmelerini isterlerdi. Gerek hi
maye isteği gerekse bunun kabulü, in
sanların bir araya geldiği hac ve benze
ri toplantılarda taraflarca açıkça ifade 
edilir, himayenin kalkması da aynı şe
kilde aleni olurdu. Habeşistan · a hicret 
eden müslümanlar, Kureyş'in İslamiyet'i 
kabul ettiği şayiası üzerine Mekke'ye ge
ri döndüklerinde haberin asılsız olduğu
nu öğrenmişler ve eski dostları arasın
da bulunan bazı müşriklerin .himayesi-

ne sığınmak zorunda kalmışlardı. Osman 
b. Maz'Qn Kureyş'in ileri gelenlerinden 
Velid b. Mugire'nin himayesine girmiş, 
fakat bir müşrik tarafından korunmanın 
ıstırabını hissedince bu himayenin kalk
masını arzu etmiş, Velid b. Mugire ile Ka
be'ye giderek civarın son bulduğunu kar
şılıklı ilan etmişlerdi. Birini himayesine 
alan şahsın onu her türlü kötülükten ko
ruması ve bu uğurda her türlü tehlikeyi 
göze alması bir şeref meselesi sayılırdı. 
Bu konuda gösterilecek herhangi bir ih
mal, verilen söze ihanet sayıldıktan baş
ka himaye sözü verenin şahsı, ailesi ve 
kabilesi için bir utanç, tenkit ve tahkir 
vesilesi kabul edilirdi. Dolayısıyla Arap
lar himaye sözü verdikleri şahsı koru
mak için gerekirse canlarını feda etmek
ten çekinmezlerdi. Nitekim Arap tari
hinde civar sebebiyle çıkmış kabileler 
arası savaşlar vardır. Taraflar arasında 
civarın iyice benimsendiği ve kökleştiği 
durumlarda onun kan bağı derecesin
de, hatta daha ileri tutulduğu ve himaye 
edilen şahsın nesebe dahil edildiği de ol
muştur. Şahısların dışında mukaddes 
yerler de mesela Kabe ve çevresi emin 
bölge sayılmıştır. Kendisinden himaye 
istenilecek kişi evinde bulunmadığı za
man onun evine girip sığınmak, evinin 
gölgesinde oturmak veya himaye sözü 
veren kişinin elbisesini giymek, hatta el
bisesinden bir parçayı taşımak da hima
ye alameti olarak kabul edilmiştir. Top
luluk karşısında ilan edilmese bile bir 
evde misafir olan kimse üç gün süreyle 
himaye altında sayılırdı. İlan edilen hi
mayelerde bazan koruma süresi sınır

landırılır, bazan da himayenin kimlere 
karşı olduğu belirtilirdi. Bu durumda ko
ruma süresi bittikten sonra veya himaye 
ilanında belirtilen zümreler dışında bir 
yerden gelen zarar ve haksızlıktan hi
maye eden kimse sorumlu tutulmazdı. 

Civar müessesesi islami dönemde de 
varlığını sürdürdü. Kur'an-ı Kerim'deki, 
"Eğer müşriklerden biri senden eman 
dilerse Allah'ın ketarnını işitip dinleyin
eeye kadar ona eman ver" (et-Tevbe 9/ 
6) mealindeki ayet bu hususu ifade et
mektedir. Bir müslüman bir müşriği hi
maye edebileceği gibi onlardan birinin 
himayesine de girebilir. Hz. Peygamber'in 
uygulamaları da bu mahiyettedir. Me
sela onun Taif dönüşü müşriklerin ileri 
gelenlerinden ve akrabalarından olan 
Mut'im b. Adfnin himayesinde Mekke'
ye girişi, çevre kabHelere islam'ı tebliğ 
ederken onların himayesine sığınma is
teği, Bi'rimaune faciasından önce Amir 


