
KÖPEK 

Resul-i Ekrem, ziraat veya hayvancılık fa
aliyeti ya da bekçilik veya av gibi bir se
bep olmaksızın köpek besleyen kimsenin 
çeşitli iyi davranışlarından elde edeceği 
sevap ve mükafattan her gün bir miktar 
eksileceğini bildirmiş (Buhar! , "I:Iarş", 
3. " Zeba,iJ:ı", 6; Müslim, "Müsa]5at", 50-

61 ) , içinde köpek bulunan eve meleklerin 
girmeyeceğini ifade etmiştir (Buharl, 
" Bed'ü ' l - J;ı.al~" , 7, 17; Müslim , "Libas " , 
81 -84) . Gerek bu hadislerden gerekse kö
peğin artığının necisliğiyle ilgili hadisler
den hareketle fakihler, avianmanın yanı 
sıra ihtiyaç duyulan diğer alanlarda kulla
nılmak üzere köpek beslenmesinin caiz 
olduğunu, ihtiyaç olmadığı durumlarda 
evde köpek beslenmesinin caiz sayılma
dığını söylerler. İslam dini çevreyi, tabii 
güzellikleri korumayı, hayvanlar da dahil 
bütün canlılara karşı merhametle dav
ranınayı emretmiş, hayvaniara eziyet 
edilmesini, onların boş yere öldürülme
sini yasaklamıştır. Bir ara köpeklerin Hz. 
Peygamber'in emriyle veya bilgisi dahilin
de öldürüldüğüne dair rivayetler de (Bu
har!, "Bed,ü'l-)Jal]5", 17; Müslim, "TaM
ret" , 93, "Müsa]5at", 43-48) bu rivayetle
rin bir kısmında bazı köpekleri n istisna 
edildiği veya öldürülmelerinin daha son
ra yasaklandığı şeklindeki ifadelerden de 
anlaşılacağı üzere saldırgan ve kuduz 
köpeklerle ilgili olmalıdır. Müslümanların 
kültür tarihinde geliri aç kalan hayvanları 
doyurmaya tahsis edilmiş vakıf örnekleri 
vardır (bk.HAYVAN) . Ancak İslam dini in
san sağlığına, temizliğe ve koruyucu he
kimliğe de ayrı bir önem vermiştir. Köpe
ğin ihtiyaç halinde beslenmesine izin ve
rilmesi, fakat ev içinde süs hayvanı olarak 
beslenmesinin hoş karşılanmaması bu 
anlayışın sonucu olmalıdır. 

Bir hadiste hayvanların vereceği zarar
Iarın tazmininin gerekmeyeceği genel 
bir ilke olarak zikredilmiş (Buhar!, "Di
yat", 28-29; Müslim, "I:Iudüd", 45-46). bir 
başka hadiste de hayvanların yolda ve ka
labalık yerlerde vereceği zararın sahipleri 
tarafından tazmin edileceği belirtilmiştir 
(Şevkanl, V, 364-366) . Gerek hadisler ge
rekse sorumluluk hukukunun genel ku
ralları, saldırgan köpek gibi yarı vahşi 
hayvanların vereceği zararın tazmini ko
nusunda fakihlerin hareket noktası ol
muştur. Hanefi. Maliki ve Zahiriyye fa
kihleri kusura dayanan sübjektif sorum
luluktan yana olup sahip ve bakıcısının 
tesebbübü, açık kusuru ve ihmali bulun
madıkça köpeğin verdiği zarardan onla
rın sorumlu tutulmayacağı görüşündedir. 
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Köpeğinin saldırganlığını bildiği ve bu ko
nuda uyarıldığı halde onu barındırmakta 1 
besiernekte ısrar etmek açık kusur sayılır. 

Şafii, Hanbeli ve Şia fakihleri ise kusur
suz sorumluluk eğiliminde olup sahibinin 
kural olarak köpeğinin verdiği zarardan 
sorumlu tutulacağını ve böyle bir hayvanı 
beslemekle tazmin sorumluluğunu üst
lenmiş olacağını ileri sürerler. Ancak kö
peğin bulunduğu yere izinsiz olarak veya 
köpeğin saldırganlığı bilinerek girilmişse 
sahibinin sorumluluğu kalkar. Tabiinden 
Kadi Şüreyh'in ve Şa'bi'nin de bu yönde 
hüküm verdikleri rivayet edilir (İbn Hazm, 
X II, 344-345; köpekle ilgili diğer hadisler 
ve fıkhl ah ka m hakkında ayrıntılı bilgi için 
b k. ibnü'l-Mibred, s. 79-319). 
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İki yakayı birbirine bağlayarakyolun de
vamını sağlayan köprüler, önceleri geçi
Iecek yerin bir tarafından öbür tarafına 
uzun bir taş veya ağaç gövdesi uzatmak 
suretiyle yapılmıştır. Köprüler şekillerine 
göre kiriş, kemer, asma, askılı, açılıp ka
panan; yapıldıkları malzerneye göre ah
şap, betonarme. metal veya bunların bir
kaçının birlikte kullanıldığı karışık malze
meli; yapı elemaniarına göre dolu gövde: 
kafes-kiriş, asma, askılı, yüzer, açılıp ka
panan; statikyönlerine göre hiperstatik, 
izostatik. mafsallı, ankastre, bir veya çok 
açıklıklı; yapılış amaçlarına göre yayala
rın, kara ulaşım araçlarının, trenlerin, bo
ruların ve su galerilerinin geçmesi için ya
pılan köprüler olmak üzere çeşitli tipiere 

ayrılır. İlk köprüleri n tamamı ahşap veya 
kagirdir. Betonarme ve metal köprülerin 
yapımına XIX. yüzyılın sonlarından itiba
ren başlanmış ve kısa sürede bu alandaki 
gelişmelerin hızlanmasıyla ön gerilmeli 
betonarme köprüler gerçekleştirilmiş, 
çelik kalitesinin iyileştirilmesi, kaynak 
tekniğindeki ve statik hesap metotların
daki ilerlemeler sayesinde narin ve büyük 
açıklıklı betonarme, metal köprülerle as
ma ve askılı köprülerin yapımına geçil
miştir. Arapça'da köprü anlamına gelen 
cisr ve kantara kelimelerinden ilki daha 
çok ahşap köprüler, diğeri ise taştan ya
pılan kemerli köprüler için kullanılır. 

Ahşap Köprüler. Kazıklar üzerine otur
tulan ahşap köprü inşaatında zamanla 
çok büyük değişiklikler olmuş ve kemer, 
kafes- kiriş, çerçeve, asma ve dolu gövde 
şeklinde adlandırılan türler geliştirilmiş
tir. Bilinen en eski ahşap köprü, Sabinalı 
Ancus Martius'un milatta n önce 620 yı
lında Tiber nehri üzerine yaptırdığı Ro
ma'daki Pons Sublicius'tur. Julius Se
zar'ın (m.ö. 104-44) Ren nehri ve Tra
yan 'ın ( 5 1-11 7) Tu na nehri üzerine yap
tırdığı köprüler de ahşap köprülerin es
kilerindendir. Kanuni Sultan Süleyman'ın 
Karabuğdan seferinde ( 1538) ordunun 
ağırlıklarıyla birlikte Prut nehrini geçebil
mesi için Mimar Sinan'ın yaptığı muh
kem ahşap köprü çok beğeniimiş ve son
radan kendisinin mimarbaşılığa tayinine 
sebep olmuştur. 

Kagir Köprüler. Kemerli olmalarından 
dolayı şekfen düz ahşap köprülerden ay
rılan kagir köprülerde, her tarafında eşit 
basınç gerilimi sağlanması için kemerin 
basınç çizgisine uygun yapılması gerekir. 
Kemer içerisindeki basınç çizgisinin şekli 
ise kemerin üzerine binen yükle ilgilidir . 
Romalılar'ın hemen daima yuvarlak (be
şi k) kemer, İranlılar, Türkler ve Araplar'ın 
ise sivri kemer tercih ettikleri görülür. 
Osmanlılar, daire merkezlerini açıklığın 
ortasına yakın bir noktada aldıkları için 
kemerierin şekli genellikle yarım daire ile 
parabol arasındadır. Köprü kemerlerinin 
tepesindeki taşa kilit taşı, ayaklara ba
sanlarına da üzengi taşı denir. Köprülerin 
mesnetleri ve ayakları daima sağlam ze
mine oturtulur. Akarsuların oymaması 
için ayak temellerinin yeteri kadar deri
ne inmesi gerekir. önce su içerisinde kazı 
yapılacak yerin etrafına ahşap perdeler 
çakılır. Açılan çukura dolan sular kova, tu
Ium veya tulumbalarla boşaltılır. Toprak 
sağlam zemin bulununcaya kadar kazılır; 
sağlam zemin bulunamıyorsa ahşap ka-



zıklar çakılır ve başları kurşunla pekişti
rilmiş demir kenetlerle bağlanır (Mimar 
Sinan, Büyükçekmece Köprüsü'nün ayak
larını bu usulle in şa etmiştir). Bugün kazık 
ve perdeler betonarme ve çelikten yapıl
maktadır. Köprü ayakları suyun geldiği 
yöne doğru gemi burnu gibi bir çıkıntı 
oluşturur ve sel yaran veya mahmuz de
nilen bu çıkıntılar gelen suyun ayakların 
altını oymasını ve buralara ağaç dalları
nın takılmasını önler. 

Bilinen en eski kagir köprü. milattan 
önce XIII. yüzyılda Hititler tarafından ya
pılmış olan ve bugün yalnız mesnetle
rindeki izlerine rastlanan Boğazköy'deki 
(Hattuşaş) köprüdür. Fırat'ın iki yakasım 
birleştiren Babil Köprüsü'yle (m .ö. VII . yüz
yıl) Romalılar'ın milattan önce 600 yılın
da Tiber nehri üzerine inşa ettikleri Pons 
Salari us bilinen diğer eski örneklerdir. 
Tr ayan'ın 104-1 06 yıllarında Cayo Julius 
Lacer'e İspanya'da bugünkü Aleantara 
yakınında Tagus (Tojo) nehri üzerine yap
tırdığı köprü ise en gelişmiş Roma köp
rüsüdür. Sekiz ton ağırlığındaki blok taş
larla harçsız olarak inşa edilen bu altı göz
lü köprü sebebiyle Emevller yanına kur
dukları yeni şehre el-Kantara (köprü !ke
mer!) adını vermişlerdir. Köprü yapımın
da çok mahir olan Romalılar hükmettik
leri dünyanın birçok yerinde çok sayıda 
köprü yapmışlardır. Bu köprüleri n büyük 
bir kısmı. başta Selçuklular'la Osmanlılar 
olmak üzere daha sonra gelen uygarlık
lar tarafından zaman zaman onarılarak 
günümüze kadar ulaştırılmıştır. 

Abbasiler devrinde Fırat. Dicle ve bun
ların kollarıyla çeşitli sulama kanalları 
üzerine çok sayıda ka gir ve yüzer köprü 
inşa edilmiştir. Halife Mu'tasım-Bil
lah ' ın Türk muhafızlarından Vasıfın adı 

nı taşıyan Samerra'daki Kantaratü Vasıf 
bunların en önemlilerinden biridir. Müs
lümanların X. yüzyılda yaptığı en eski 
büyük köprü, Zap suyu üzerinde bulu
nan Kerkük'ün kuzeyindeki Altınköp
rü 'dür. Orta Asya'da da Gazneli Mah
mud'un Tirmiz'de Ceyhun nehri üzerine 
bir köprü inşa ettirdiği bilinmektedir. İs
lamiyet öncesinde de birçok büyük köp
rüye sahip olan iran'da İslami dönemde 
yapılan kagir köprülerin başlıcaları Şeh
ristan , Kile, Baba Mahmud, Marnan ve 
Cubi (Cui) köprüleridir. iranlılar inşa et
tikleri ünlü bentler üzerine de gayet süs
lü ve sanatkarane köprüler yapmışlar
dır. Bend-i Allahverdihan. Bend-i HaçG, 
Bend-i Emir ve Bend-i Tilkan köprüleri 
bunların en meşhurlarıdır. 

Anadolu'da Eskiçağ ve Ortaçağ'dan kal
ma Ankara- Kırşehir arasında Kızılırmak 
üzerinde yer alan Çaşniglr Köprüsü. Silif
ke'de Göksu Köprüsü, Gönen'de Güvercin 
Köprüsü, Adana'da Taşköprü, Misis Köp
rüsü ve Seyhan Köprüsü gibi birçok köp
rü Selçuklu ve Osmanlılar tarafından ye
niden yapılmış veya tamir edilmiştir. İs
lami dönem köprülerinin en eskisi Diyar
bakır'daki Dicle Köprüsü'dür (457/1064-
1 065) ve bu köprünün ilk defa. kitabe ta
rihinden çok önce Emevl Halifesi Hişam 
zamanında (724-743) belki eski bir köp
rünün tamir edilmesiyle ortaya konuldu
ğu düşünülmektedir. Bir köprünün öne
mini belirten faktörlerin başında açıklı
ğının büyüklüğü gelir. Anadolu'da ve Ya
kındoğu'da açıklığı en büyük köprüler Ar
tuklular tarafından yapılmıştır. Bunlar
dan Hasankeyf'teki (H ısnıkeyfa) Dicle Köp
rüsü dört gözlüdür ve en büyük açıklığı 
40,22 metredir. Diğer önemli bir Artuklu 
köprüsü Diyarbakır-Silvan arasındaki Ma
labadi Köprüsü'dür. Bugün sağlam du
rumda olan ve çok kötü bir şekilde res
tore edilmiş bulunan köprünün sivri ke
merli büyük açıklığı 38,60 metredir ve 
köprüyü Hasankeyf Köprüsü'nden sonra 
en büyük açıklıklı ikinci köprü haline ge
tirmektedir. Yine Dicle üzerinde yer alan 
Cizre Köprüsü ile Diyarbakır'ın kuzeyinde 
Devegeçidi suyu üzerindeki Devegeçidi 
Köprüsü de başlıca köprülerdendir. Bun
lardan başka Çermik, Halep Kuvayk ve 
Urfa Harran köprüleri de önemlidir. 
Artuklu köprülerinde görülen ortak bir 
özellik. genellikle kıtabelerinin de yerleş
tirildiği yan yüzlerinde astrolojik kabart
malar ihtiva etmeleridir. 

Selçuklu köprülerinin açıklıkları Artuk
lular'ınkilere göre daha küçük ve daha 
çok olduğundan bu köprüler daha basık 
ve genelde daha uzundur. Anadolu Sel-
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çuklu köprülerinin başlıcaları şunlardır: 
Kayseri Tekgöz Köprüsü (ı 202), Afyonka
rahisar Altıgöz Köprüsü (ı 209), Ankara 
Akköprü (ı 222). Akşehir Arguthan Köp
rüsü (ı 243), Tokat Yeşilırmak Köprüsü 
(ı 250). Kırşehir Kesikköprü (ı 25 ı). Gazi
antep Debbağhane Köprüsü (ı 2 59), Er
zurum Çoban Köprüsü (1271-1297),An
talya Sultan Alaeddin Köprüsü (XIII. yüz
y ıl). Sivas Yıldızırmak Köprüsü (X III. yüz
y ıl), Sivas Kesikköprü (XIII. yüzy ıl), Sivas 
Eğriköprü (XIII. yüzyıl), Kayseri Kızılırmak 
Köprüsü (XIII. yüzyıl), Kayseri Çokgöz 
Köprüsü (XIII. yüzy ıl) , Ankara Kızılırmak 
Köprüsü (XIII. yüzy ıl), Amasya Hundi Ha
tun Köprüsü (XIII. yüzyıl), Amasya İltekin 
Gazi Köprüsü (XIII. yüzyıl), Çemişkezek 
Sividin Köprüsü (XIII yüzyı!J?J), Keban 
Değirmen Köprüsü (XII-XIII . yüzy ıl), Aksa
ray Akköprü (XIII. yüzy ıl J?J) , Denizli Ak
köprü (XIII y üzy ıl J?J). Tercan Köprüsü . 
Tokat Talazan Köprüsü. Antalya Düzença
yı Köprüsü (XIII. yüzyıl). Bunların mühen
dislik ve mimarlık bakımından en önem
lilerinden olan Kayseri Tekgöz Köprüsü'
nün boyu 119,5 m .. büyük kemerinin 
açıklığı 27 m .. altı gözlü Erzurum Çoban 
Köprüsü'nün boyu 220 m., büyük açıklığı 
1 5,5 metredir. Anadolu 'daki önemli köp
rülerden olan ErmenekAlaköprü ile (XIV. 
yüzy ıl ) Ermenek Bıçakçı Köprüsü ise (XIV. 
yüzy ı I) Karamanoğulları'na aittir. 

Osmanlı döneminde Eskiçağ ve Orta
çağ'dan kalan köprüler tamir edilirken 
çok sayıda yeni köprü yapılmıştır. Bugün 
mevcut 1 OO'ü aşkın Osmanlı köprüsün
den -Mimar Sinan'a ait olanlar hariç- ba
zıları şunlardır: Bursa Nilüfer Hatun Köp
rüsü (X IV. yüzy ıl) , Bursa Uluabad Köprü
sü (Orhan Gazi devri). Edirne GaziMihal 
Köprüsü (XIV. yüzyıl), Filibe (Bulgaristan) 
Lala Şahin Paşa Köprüsü ( 1363 J?J). Kas
tamonu Taşköprü (76811366-67), Tire 
Gürcü Melek Köprüsü (ı 372 ), Ankara 
Sultan Murad Köprüsü (ı 3 75). Bergama 
Koyun Köprüsü (ı 383), Kirmastı Lala Şa
hin Paşa Köprüsü (XIV. yüzy ıl). Karacasu 
Köprüsü (XIV. yüzyıl), Uzunköprü ( 84 71 
I 443-44), Edirne Şehabeddin Paşa (Sa
raçhane) Köprüsü ( 14 5 ı) , Edirne Fatih 
Sultan Mehmed Han Köprüsü (1452), 
Bursa Selçuk Hatun Köprüsü ( 1465-
66). ll. Bayezid'in Edirne, Geyve ve Os
mancık'ta yaptırdığı üç köprü (bk. BEYA
ZlT Il KÖPRÜSÜ), Eski Malatya Kırkgöz 
Köprüsü (XV yüzyıl), Köstendil (Bulgaris
tan) İshak Paşa Köprüsü (874/1469-70). 
Üsküp (Makedonya) Vardar Köprüsü (XV. 
yüzy ıl), Saraybosna (Bosna - Hersek) H ün
kar Köprüsü (XV. yüzyıl ), N arda (Yunan is-
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XVI. yüzyılın ikinci yarısına ait Mostar Köprüsü 

tan) Arta Köprüsü (XV. yüzyıl). Maraş 
Ceyhan Köprüsü (XVI yüzyıl J?J). Konjiç 
(Bosna- Hersek) Karagöz Mehmed Bey 
Köprüsü (XVI yüzyıl). Mostar Köprüsü 
( 1557-1567), Trebinje (Bosna- Hersek) 
Arslanağa Köprüsü (981/1573-74), Podga
riça (Yugoslavya) Vezirköprü (XVI. yüzyıl). 
Larisa-Yenişehir (Yunanistan) Hasan Bey 
Köprüsü (XVI yüzyıl). Edirne Ekmekçi
zade Ahmed Paşa Köprüsü (XVII yüzyıl). 
Babaeski Köprüsü (I633). Çorlu Kara 
Mustafa Paşa Köprüsü (XVII. yüzyıl). Deb
re (Makedonya) Kaçanikti Mehmed Paşa 
Köprüsü (XVII. yüzyıl). Buna (Bosna- Her
sek) Danyal Paşa Köprüsü (XVII. yüzyıl). 
Muş Murad Nehri Köprüsü (1817). 

Osmanlı köprülerinin en güzel örnek
leri başlıcaları aşağıda verilen Mimar Si
nan'ın yaptıklarıdır. 1. Cisr-i Mustafa Paşa 
(Mustafa Paşa Köprüsü). Edirne'nin 30 km. 
kuzeybatısında ve Meriç üzerinde, eski 
adını bu köprüden alan (Cisr-i Mustafa 
Paşa) Bulgaristan'ın Svilengrad kasaba
sında bulunmaktadır. 300 m. uzunluğun
da ve yirmi gözlü olan köprünün Ahmed 
Şemseddin Karahisiki tarafından yazılan 
kitabesindeki tarih 935'tir (1 528-29) . z. 
Odabaşı Köprüsü. Küçükçekmece gölü
nün kuzeyinde Sazlıdere üzerindeki se
kiz gözlü köprünün yapılış tarihi 1 529'
dur. 3. Kanuni Köprüsü. Gebze'de Diliske
lesi'ne akan Dilderesi üzerinde orta açık
lığı 9, 70 m. olan üç gözlü bir köprüdür. 4. 
Lüleburgaz Köprüsü. Lüleburgaz'daki So
kullu Mehmed Paşa Kervansarayı'nın ki
tabesine göre 973 ( 1565-66) yılında ya
pıldığı tahmin edilmektedir; dört gözlü
dür. 5. Büyükçekmece Köprüsü. Birbiri
ne bitişen dört büyük köprüden meyda
na gelmiştir. Toplam göz sayısı yirmi sekiz 
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olup uzunluğu 635,57 metredir ve yapı
mı 975 (1567-1568) yılında tamamlan
mıştır. 6. Silivri Köprüsü. 1568'de Silivri 
çayı üzerine inşa edilen köprü otuz iki 
gözlüdür ve 332,88 m. uzunluğundadır. 
7. Drina Köprüsü. Vişegrad'da (Yugoslav
ya) Drina ırmağı üzerinde olan köprünün 
inşa tarihi 985 (1577-78), göz sayısı on 
bir ve uzunluğu 179 metredir. Önceleri 
bulunduğu yerin veya banisinin (Sokullu 
Mehmed Paşa) adıyla tanınırken ünlü Yu
goslav yazarı lvo Andriç'in Nobel ödüllü 
Drina Köprüsü ( 1945) romanı sebebiyle 
bu adla anılır olmuştur. 8. Alpullu Köprü
sü. Alpunu Tren İstasyonu'nun hemen ya
nında bulunan köprü 123.80 m. uzunlu
ğunda olup beş gözlüdür ve orta gözü
nün genişliği (20,05 m.) sebebiyle Mimar 
Sinan'ın yaptığı en büyük açıklıklı köprü 
konumundadır. 9. Haramidere Köprüsü. 
Edirne asfaltının 30. kilometresinde eski 
İstanbul-Rumeli kervan yolu üzerindedir. 
8, 79 m. açıklığındaki orta gözünün yan
larına yapılan hafifletme gözleriyle dik
kat çeker. 10. Sarayiçi Köprüsü. Edirne'
den Sarayiçi'ne gidilirken Tunca nehri 
üzerinden bu dört gözlü köprü ile geçilir. 
Kitabesi yoktur; yapılış tarihi Terazi Kas
rı ile beraber 1 554 olarak kabul edilmek
tedir. Ortadaki gözlerin açıklıkları 9, 75 
metredir. Ayaklar üzerinde üçgen şeklin
de selyaranlar vardır ve üstleri piramit 
şeklindedir. 11. Yalnızgöz Köprüsü. Edir
ne'de İmaret Köprüsü diye de bilinen Be
yazıt ll Köprüsü'nün yapıtışından ( 1484-
1488) yüzyıla yakın bir zaman sonra Tun
ca'nın suları köprünün yanındaki adadan 
ileride yeni bir mecradan akmaya başla
mış ve bunun üzerine yeni mecraya bu
gün İmaret mahallesini şehre bağlayan 
6,60 m. açıklıklı tek bir gözden ibaret 
olan Yalnızgöz Köprüsü yapılmıştır. Bu 
köprüye sonradan bazı kısımların eklen
diği bilinmektedir. 1Z. Kırkgöz Köprüsü 
( Bolvadi n Köprüsü). Halen Çay- Bolvadin 
yolunun 1-1,5 km. kadar doğusunda ve 
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Akarçay'ın eski yatağı üzerinde metruk 
vaziyette bulunan köprü aslında bir Bi
zans eseri olup Kanuni Sultan Süley
man'ın Bağdat seferi hazırlıkları sırasın
da Mimar Sinan tarafından onarılmış ve 
uzatılmıştır(95711550). Eski köprü200 
m. boyunda ve kırk iki gözlü, Osmanlı 
bölümü ise 1 75 m. boyunda ve yirmi iki 
gözlüdür; bu sebeple Sinan tarafından ya
pılan uzatma başlı başına büyük bir köp
rü sayılır. 

Teknik bakımdan kagir köprüterin açık
lıklarının 1 00 metreyi geçmemesi gere
kir. Leonarda da Vinci, ll. Bayezid zama
nında Haliç üzerine 240 m. açıklığında 
bir köprü yapmayı teklif etmiş ve teklifi
ne köprünün krokisini de eklemiştir; an
cak olumlu cevap alamamıştır. Bu açık
lıkta bir kagir köprünün yapılması müm
kün değildir; zira köprü kendi ağırlığını 
dahi taşıyamaz. Ayrıca Haliç sahillerinde
ki zeminin durumu da ağır bir köprünün 
yapılmasına uygun değildir, bu sebeple 
Haliç ve Atatürk köprüleri dubalar üzeri
ne oturtulmuştur. XX. yüzyıl başında en 
ileri teknikle yapılan kagir köprüterin açık
lığı 1 00 metreden küçüktür. En büyük 
açıklıklı kagir köprülerden Lüksemburg'
da Adolph Köprüsü'nün açıklığı 84 m .. Al
manya'da Plan en Köprüsü'nün açıklığı 90 
metredir. Betonarme ve metal köprüterin 
yapılmasıyla 2 kilometreye yaklaşan açık
lıklar aşılmış (Akaşi Bağazı asma köprüsü
nün iki ayağı arası 1780 m.) ve kagir köp
rüler çok küçük açıklıklı örneklere inhisar 
etmiştir. 

Yüzer Köprüler. Thrihte büyük örnek
lerine rastlanan, fakat uzun ömürlü olma
yan bir köprü çeşidi de sali ar. kayıklar ve 
du bal ar gibi yüzen elemanlar üzerine ya
pılan köprülerdir. Pers Kralı ı. Darius (Da
ra). milattan önce S13yılında İstanbul Bo
ğazı'nı geçmek için Samoslu Mandrok
los'a küçük gemiler üzerine oturan böyle 
bir yüzer köprü yaptırmıştır. Onun oğlu 
Kserkses de milattan önce 481 yılında iki 



taraftan demirlenmiş 674 kayık üzerine 
bir köprü yaptırarak ordusunu Çanakka
le Bağazı 'ndan geçirmiştir. Daha sonraki 
dönemlerde Roma imparatoru Sezar'ın 
1iber nehrini , Bizans imparat oru Herak
leios'un istanbul Boğazı'nı , Fatih Sultan 
Mehmed'in Haliç'i ve Kanuni Sultan Sü
leyman'ın Irak seferisırasında Dicle ve 
Fırat nehirlerini bu tip yüzer köprülerle 
geçtikleri bilinmektedir. 
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IV. Mehmed devri sadrazamlarından 
Köprülü Mehmed Paşa tarafından 1 072'
de ( 1662) yaptırılan külliye dershane
mescid (darülkurra) , medrese odaları (da
rü lhadis). dükkanlar, çeşme, türbe ve se
bilden oluşmaktaydı. Daha sonra bunla
ra, oğlu Sadrazam Fazı! Ahmed Paşa ta
rafından 1087 ( 1676) yılından önce inşa 
edilen kütüphane ve Vezir H anı ilave edil
miştir. Ayrıca türbenin etrafına zamanla 

eklenen mezarlarla bir de hazlre oluş

muştur. Külliye yapılarından sebil günü
müze ulaşmam1ştır. Divanyolu caddesinin 
genişletilmesi esnasında değişi kliğe uğ

rayan külliyenin eski düzeni hakkında tek 
belge Köprülü Su Yolları Haritası 'ndaki 

görünüştür. Minyatür tekniğine has bir 
bakış açısı ile çizilmiş olan bu haritadan 
yapıların durumu ve külliyenin düzeni 
kısmen anlaşılabilmektedir. 

Vakfiyesinde "Darülkurra-i latlfe" olarak 
bahsedilen yapı medresenin dershanesi 
olup aynı zamanda dışa açık bir mescid
dir. Divanyolu caddesiyle Peykhane soka
ğının kesiştiği köşede yer alan yapı kes
me köfeki taşından inşa edilmiştir. Sekiz
gen planlı olan yapı kasnakl ı ku b be ile ör
tülüdür. Çift sıra pencere düzenine sahip 
yapıda biri kuzeyde caddeye, diğeri gü
neyde medrese avlusuna açılan iki kapı 
vardır. Caddenin 1288 (1871 ) yılında ge
nişletilmesi esnasında kapı önündeki re
vak kaldırılmış ve iki yıl sonra kapı yeni
lenmiştir. Bu durum kapı üzerindeki 1290 
( 1873) tarihli kitabeden anlaşılmaktad ır. 

Yapıda barak üslübunda yapılmış olan 
mermer mihrap bulunmaktadır. Üzeri 
sıvalı, oval formlu bir kaideye oturan vaaz 
kürsüsü yarım yuvarlak şekilde olup üs
tünde ajurlu ahşap korkuluk bulunmak
tadır. Yapıda bugün mevcut olan ahşap 
minber ise yeni olup sade bir işçiliğe sa
hiptir. Mihrabın karşısında yer alan ah
şap mahfi! de yine XIX. yüzyılın sonunda 
eklenmiş olmalıdır. Mahfilin sağında mer
divenlerle ulaşılan üst pencere ahşaptan 
köşk tipi m inareye geçit vermektedir. Ya
pının içi yakın zamanda yenilenmiş olan 
kalem işleriyle süslenmiştir. 

Peykhane sokağı üzerinde yer alan ve 
üstte sivri kemer li olarak düzenlenen, 
altta ise yuvarlak kemerli açıklığa sahip 
bulunan kapı ile medresenin revaklı avlu
suna geçilmektedir. Medrese odaları bu 
avlunun iki yönünde " L" şeklinde sıralan
mıştır. Yapıda bugün dokuzu tam, biri 
yarım olmak üzere toplam on oda bulun-
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avlusundan 
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maktadır. Divanyolu'nun genişletilmesi 

sırasında caddeye uzanan koldaki oda
lardan bir bölümü yıkılmıştır. Yı ktırılan 

bu kolda bir oda ve önündeki revak tam 
ortadan bölünmüş olup cephe XIX. yüz
yılın zevkine göre düzenlenmiştir. Med
resede revaklardan doğudakiler sivri, gü
neydekiler ise geç devirde yenilenmiş 
olup yuvarlak kemerlidir. Mermer sütun 
ve baklavalı başlıklara sahip revaklarla 
odalarda birimlerin üzerieri pandantif
lerle geçişi sağlanan kubbelerle örtül
müştür. Revaklı avluya köfeki taşından 
dikdörtgen söveli birer kapı ve pencere 
ile açılan odaların dışa bakan pencereleri 
yoktur. Kapı karşısındaki duvarlarında 
ocak ve dolap nişi bulunmaktadır. iki ko
lun kesiştiği köşede medrese odal arı ke
sintiye uğramıştır. Arada yer alan basık 
kemerli kapı ile arkadaki küçük bahçeye 
geçiş sağlanmaktadır. Burada helalarla 
vaktiyle çamaşırhane ve gusülhane ola
rak kullanılan bir mekan daha vardır. Ay
rıca medresenin avlusunda bir kuyu ile 
mermer su haznesi bulunmaktadır. 1869 
yılında faal durumda olduğu anlaşılan 
medrese 1894 depreminde zarar gör
müştür. 2 Eylül 191 4 tar ihinde yapılan 
bir tesbitte kısmen tamire ihtiyacı oldu
ğu halde faaliyetine devam ettiği , 1 Ocak 
1919 tarihli diğer bir tesbitte ise yangın
zedeler tarafından işgal edilmiş olduğu 
belirtilmektedir. Son yıllarda medrese ta
mir edilerek Kubbealtı Akademisi Kültür 
ve Sanat Vakfı'na tahsis edilmiştir. 

Türbe Divanyolu caddesi üzerinde ders
hane- mescidin doğusunda , medrese 
odaları ile dershane -mescid arasında yer 
almaktadır. Vaktiyle dershane-mescidin 
kuzeyine yakın bir yerde olduğu tahmin 
edilen türbenin eski durumu Köprülü Su 
Yolları Haritası 'ndan öğrenilmektedir. Di
vanyolu'nun 1288 (1871) yılında genişle
tilmesi esnasında yıktırılan türbe bugün
kü yerinde yeniden inşa edilmiştir. ilk ya
pının ne şeki lde olduğu hakkında ayrıntı lı 

bilgi mevcut olmamakla beraber bugün-
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