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İstanbul 'da

L

Yenibahçe deresi olarak da anılan
dere üzerinde kurulmuş köprü.

Şehrin su rları içindeki tek köprü olan
bu yapının esas adı ve yapılış tarihi bilinmemektedir. İstanbul'un ortasından
surları geçerek şehre giren ve Aksaray'da güneye dönerek Marmara 'ya dökülen, eski adı Lykos olan Bayrampaşa deresinin üzerinde surların iç ta rafında yapılmış küçük bir köprü idi. Yakınında Arpa Emini Mustafa Efendi tarafından vakfedilmiş bir mescid bulunduğundan üzerinden geçen yol Arpa Emini Köprüsü
sokağ ı olarak adlandırılm ı ştır. Halbuki
köprünün hemen başında Hoca Attar Halil Ağa (Yenibahçe) Mescidi bulunuyordu.
Aslında Tahtakale' de olan bu mescid,
Mimar Sinan tarafından aynı yerde Rüstem Paşa Camii'nin yapılması sebebiyle
yı ktınlarak şehrin bu uzak köşesinde aynı adla yeniden kuru lm uştur. Ahşap olan
mescidin önemli bir özelliğ i, kitabesiz iki
cepheli ve Edirnekapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nin temelinden çı kan su ile
beslenen büyük bir köşe çeşmesinin üstüne oturtutmuş tek şerefeli minaresiydi. Bu mescid ve çeşme, Rüstem Paşa
ve Edirnekapı Mihrimah Sultan camilerinin yapımı yıllarında inşa edildiklerine
göre köprünün de o sı ralarda , XVI. yüzyıl ortaların d a yapıldığına ihtimal verilebilir. Köprü ve yanındaki mescid ile çeş
me 1956'da Vatan caddesi yap ı lırken hiçbir iz kalmayacak şekild e ortadan kaldırılmıştır.

Bayrampaşa Deresi Köprüsü tek gözlü
olup kesme köfeki taşından yapılmıştı.
İki yanında yine taştan yontutmuş korkuluklar vardı. Mimarisi bakımından önemli

bir eser olmamakla beraber İstanbul'un
içinde tek köprü olduğundan tarihi topografya bakımından bir değere sahipti.
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BAYRI, İsmail
(bk. İSMAİL EFENDi, Kesikbacak).
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(1896 - 1958)
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Cumhuriyet dönemi halk edebiyatı
ve folklor derleyicilerinden.
Diyarbakı rlı

~

Ahmed Muammer Bey'in

oğludur. İl k ve orta tahsilini İstanbul'da
tamamladı. Daha sonra İstanbul Darül-

fünun Edebiyat Fakültesi'nden mezun
oldu. 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de askerlik yaptı (1914-1918) Dönüş
te Osmanlı Ayan Meclisi katibi olarak
devlet hizmetine girdi. Bir süre sonra İs
tanbul Belediyesi Şehir Meclisi bürosunda (1925), Belediye istatistik ve Neşriyat
Şubesi şefliğinde (1930-1936), İktisat İ ş~

leri müdür muavinliğinde (ı 936-1939). hesap kontrolörlüğü ile Levazım müdürl üğünde ( 1939- ı 946) çalıştı ve buradan
emekli oldu. Ölümüne kadar İstanbul Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüğü görevini de yürüttü. 27 Ekim 1958'de öldü, kabri Merkezefendi Kozlu Mezarlı
ğı'ndadır.
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Yazı hayatına Fuad Köprülü ve Yahya
Kemal'in teşvikleriyle başlayan Mehmed
Halid, Mütareke yıllarında yayın hayatı
na giren Düşünce (ı 922) dergisi ile daha sonra Anadolu Mecmuası ' nın (ı9241925) yazı işleri müdürlüklerini yaptı. Anadolu'daki Türk milli edebiyatının çeşitli
türlerini ilk defa Anadolu Mecmuası ' n
da tanıttı. Ayrıca Edebiyat Fakültesi neş
riyat encümeninde de rehber olarak çalıştı. Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu) ile bir
nizarnname hazırlayarak o sırada İstan
bul Belediye Konservatuarı müdürü bulunan Yusuf Ziya Demircioğlu'nun da yardımıyla Ankara'da Türk Halk Bilgisi Derneği'ni kurdu (Kasım ı 927). Aynı d erne-

ğin istanbul şubesini açtı ve bu şubenin
umumi katibi olarak görev aldı (ı 928).
Türk Halk Bilgisi Derneği'nin fikir hayatı
mıza kazandırdığı eserlerin başında Halk
Bilgisi Haberleri Mecmuası gelmektedir. 1 Kasım 1929 ·dan 1 Mayıs 1931' e
kadar bu dernek tarafından yayımlanan
mecmuayı , 25 Nisan 1933'ten başlaya
rak Şubat 1942'ye kadar yine Halit Bayrı'nın idaresinde Eminönü Halkevi neşre
devam etti. Böylece kendisini tamamen
halk edebiyatı ve falklor araştırmaları
na veren Mehmed Halid'in edebi şahsi
yeti de bu dönemde teşekkül etti. Fuad
Köprülü milletvekili olunca ondan boşa
lan Eminönü Halkevi Dil ve Edebiyat Şu
besi başkanlığını yürüttü (1936- ı 941 ı

Halid

Türkiye'de falklor kavrave falklor çalışma
larının sistemli ve geniş bir şekilde yayılmasında önemli hizmetlerde bulunmuştur. Türk folkloru üzerinde çalışma
yı daha Darülfünun öğrencisi iken düşünmüş ve o sırada sınıf arkadaşı olan
Ziyaeddin Fahri ile iş birliği yapmıştır.
idealist. teşkilatçı ve iyi bir falklor derleyicisi olan Bayrı, büyük bir hazine durumundaki Türk falklorunun özellikle
Cumhuriyet'ten sonra sistemli bir şekil
de derlenmesi ve ilim adamlarının incelemesine sunulması için uzun yıllar çalışmıştır. 1932 yılında Yusuf Ziya Demircioğlu ve Hikmet Turhan Dağlıoğ l u ile
birlikte Balıkesir, Dursunbey ve Sındır
gı'da yaptığı falklor derlemeleri, ilmi metotlara uygun önemli çalışmalardır.
Bayrı,

mının yerleşmesinde

Eserleri. 1. İstanbul Argosu ve Halk
Tabirleri (İstanbul ı 934). Bayrı'nın en çok
emek verdiği eserdir. 2000 kelime ve
deyimden meydana gelen bu eseri 19271932 yılları arasında İstanbul'u semt
semt dolaşarak ve günlerce külhanbeyi
kahvelerinde oturarak derlemiştir. 2. İs
tanbul Folkloru (İstanbul 194 7) Bayrı'
nın asıl derleme çalışmaları İstanbul'a
aittir. Büyük bir yekün tutan bu çalışma-
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