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Bakıyor 

Nuran Tezcan 

(Resim 95) 

Bosna'da Mostar şehrinde Neretva nehri üzerine 1566 yılında Mi
mar Sinan 'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından yapılmıştır. Şehrin 
iki yakasını birbirine bağlayan tek göz köprü 30 metre uzunluğunda, 
4 metre genişliğinde ve nehirden 20 metre yüksekliktedir. Köprü mi
marisinin en güzel örneklerinden biri ve Mostar'ın sembolü olan bu 

köprü, Bosna savaşı sırasında Hırvatların saldırısıyla 9 Kasım 1993'te 
yıkılmış, 2002-4 arasında uluslararası katkıyla yeniden inşa edilmiştir. 
Bugün "dünya kültür mirası" listesinde yer almaktadır. 

Evliya Çelebi'yi 1664'te yaptığı Balkan yolculuğu sırasında en çok 
etkileyen eserlerden birisi Mostar Köprüsü olmuştur; köprüyü bir 1 7. 
yüzyıl tanığı olarak şöyle tasvir eder: 

Der-beyfin-ı ibret-nümfi-yı cisr-i azim-i Mostar Sene(---) tarfhinde 
bu cisr-i vacibü 's-seyri (görülmeye değer köprüyü) dahi Sultan 
Süleyman Han'ın fermanıyla Koca Mi'mar Sinan ibn Abdülmennan 
Ağa bir kantara-i azfm (büyük köprü) inşa etmişdir kim guya kavs-ı ku
zah (gökkuşağı) gibi kehkeşan-asa (samanyolu gibi) semaya kad-keşan 
olup (göğe boy çekip) bir kayadan bir kayaya bir tak etmişdir kim guya 
Bağdad-ı behişt-abadda tak-ı Kisra'dır (sanki cennet yapılı Bağdat 
şehrinde Kisra'nın yaptırdığı kemerdir). Şehr-i Mastar 'ın ta vasatından 
cereyan eden (ortasından akan) nehr-i Neretva üzre bu püll-i ibret-asar 
(ibret verici köprü) bina olunup (yapılıp) iki başı kal'a olmak ile şehrin 
bir tarafından bir tarafına bu sıratdan gayri yerden ubur olunmak bir 
vech ile mümkün değildir (bu sırat gibi köprüden başka bir yerden geç
mek hiç bir şekilde mümkün değildir). 

İmdi sami 'fnden olan (şimdi işiten) ihvan-ı vefaya (vefalı dostlara) 
şöyle ma 'lum ola kim bu abd-i kem ter (bu değersiz kul) Evliya-yı bf-riya 
(iki yüzlü olmayan Evliya) bu ana gelince yigirmi yedi yılda pey-ender
pey (27 yıldır ard arda) seyahat edüp oıı altı padişahlık yeri geşt [ü] giizar 
ediip (gezip) niçe kerre yüz bin asar-ı binalara (yüz binlerce bina eserle
rine) im 'fin-ı nazar ile nazar ediip (dikkat ile bakıp) Vil{/yet-i ErzurCım 'da 
Hasan kal'ası kurbunda (yakınında) nehr-i Araz üzre ibret-nüma Çoban 
Köprüsü ve ErzurCım ile Malazgird mabeyninde yine Araz nehri üzre 
Altunhalkalı cisri (köprüsü) ve kal'a-i Hazzo ile kal'a-i Mefarıkfn ara-
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sında Batman cisri ve Hasankeyf kal'ası cisri ve nehr-i Asf üzre Aııta
kiyye pülli ve Misis 'de Cihan kaııtarası ve Adana cisri ve Tarsus cisri ve 
Sivas 'da Eğriköprü ve Kızılırmak üzre Çaşnigfr sıratı ve Kızılırmak üzre 
Osmancık cisri ve nehr-i Sakarya üzre Sultan Bayezfd'in Geyve kasabası 
cisri ve diyar-ı Anadolu' da ııiçe yüz cisr-i ibret-nümalar var, amma bun
lar ibret-nümalardır: 

Diyar-ı Rum 'da olan vacibü 's-seyr Süleyman Han ve Selim Han-ı 
Sanf'nin Çekmeceler cisrleri ve Burka;:, cisri ve nehr-i Ergene üzre 
Koca Murad Han 'ın Ergene köprüsü ve Edirne 'de Mihal köprüsü ve 
yine Edirne' de Yeniköprü ve Sarrachane cisri ve Edirne kur bunda 
Koca Mustafa Paşa cisri ve nehr-i Drin üzre Vişegrad pülli (köprüsü) 
Koca Sokollu Mehemmed Paşa 'ııın on iki göz cisr-i azfmidir. 

Amma bu zikr olunan cümle cüsurlardan (köprülerden) vacibü 's
seyr (görülmeye değer) ibret-nüma-yı hı-misal (benzersiz güzellikte) 
cisr-i la-nazır (eşi benzeri olmayan köprü) bu Mastar köprüsüdür kim 
Arab u Acem ve Rum u Firengistan 'da ve Belh u Buhara 'ya varıııca tek-i 
pumız var (gezip dolaşmışlığımız var), bu hakir (ben aciz kul Evliya 
Çelebi) eyle bir cisr-i alf (öyle yüksek köprü) rub'-ı meskunda (yeryü
zünde) görmedim. Gerçi Kürdistan 'da zikri sebkat eden (adı geçen) Bat
man cisri ve Hasankeyf cisri dahi gayetü '!-gaye (son derece) musanna' 
cüsurlardır (sanatkarane yapılmış köpıiilerdir), amma bu Mastar cisri 
eflake ser çekmiş (göğe kadar yükselmiş) bir kayadan bir kayaya tak-ı 
Havarııak (ünlü Havemak köşkünün kemeri) gibi atılmış bir göz cisr-i 
müntehadır (gayet uzun köprüdür) kim aşağı bakaııın zehresi çak olur 
(ödü patlar). Hatta bu cisrin iki başıııdaki kal'aların iç yüzdeki kapuları
ııın bir kapudan bir kapuya varıııca bu Mastar köprüsünün tulu (uzunlu
ğu) kamil yüz germe adımdır. On beş ayak enniliği vardır. 

İbret-nümii-yı diğer (başka özelliği): Aceb ma'rifet üzre ma'rifet 
hezar ahsend kim (binlerce aferin ki) bu cisrin (köprünün) üstünden 
Sultan Murad Haıı-ı Rabi'in ruznamecisi İbrahfm Efendi bu cisrin 
canib-i garbfsi tarafindaki olan Tabahi'ıne varoşu içinden nehr-i Rado
bola (Radobolya) suyun bu cisir üstünden tuç (tunç) künkler ile beri 
tarafdaki çarsu-yı hazar şehrine geçirüp cümle lıammamlara ve cami' 
ve han ve imaret [ve J medreselere ve niçe yerde çeşmelere ve' !-hasıl kırk 
beş yere bu cisir üzre sular getirdiğine şu 'ara-yı Mastar tarfh-perdaz,lık 
etmişdir (Mostar şairleri güzel tarihler düşürmüşlerdir), ammtı san'at-ı 
şi 'riyye kasd etmişdir (adeta şiir sanatı göstermişlerdir). Tarfh: (---) (---) 
(---) (---) (---) (---) (---) (---) (---) 

,/;i6\_ EVLİYA ÇELEBİ 



Hulasa-i kelam seyyahan-ı herr [ ü J hiharaıı içre (kısacası deniz ve 
kara seyyahları arasında) işidilmemiş ve görülmemişdir kim hir cisrin 
hem altından ve hem üstünden ah-ı revan cereyan ede (su aksın), ağ
reb ü gara 'ibden seyr [üj temaşadır (son derece ilginç bir seyirliktir), 
amma Süleyman Han-ı Gazı bina etdiğine tôrfh-i musanna 'ı (sanatlı 
tarihi) budur: 

Kudret kemeri. 

Sene 974. 

Andan diğer tarih-i -::,iba: 

Kavs-ı kuzahun aynı bu köprü binô oldu, (Bu köprü aynı gökkuşağı gibi 
inşa edildi. ) 

Var mı bu cihan içre manendi hey Al/ahım, (Hey Allahım dünyada 
bunun bir benzeri var mı?) 

İbretle bakup dedi tarihini bir arif, (A.rif bir kişi ibretle bakıp tarih 
düşürdü. ) 

El geçdiği köprüden bi-::, de geçeri: şahım. (Şahım, elin geçtiği köp
rüden biz de geçeriz. ) 

Sene 973. 

Bu cisr-i bi-naz.frin (bu benzersiz köprünün) hakkına ııiçe tarihler 
vardır (pek çok tarihler düşürülmüştür), amma hatıra hutur eden (ama 
hatrıma gelenler) bunlardır. Hakkô ki üstfid benııa-yı selef (önceki 
usta mimarlar) var makdurun sarf edüp (bütün gücünü harcayıp) yed-i 
tCılasını ayan etmeğiçüıı (yeteneğini göstermek için) bir kayadan bir 
kayaya bir kemer inşa eylemiş kim bir mesafe-i ba 'ideden (uzak bir 
mesafeden) bu cisre nazar olunsa heman çarhdan çıkmış z.ehgfr-misal 
müdevver durur bir memerr-i nas-ı hi-hemtadır kim (çarktan daha yeni 
çıkmış zıhgir [okçu yüzüğü] gibi yusyuvarlak duran, benzeri olmayan 
bir insan geçididir) bunda olan tasarrufları ve letafet ü z.erafet ü ilm-i 
mi 'marf (burada yapılanları, mimari bilgiye dayanan incelik ve güzellik
leri), bu atlas-ı felekde (bütün dünyada) böyle bir kargerlik şfrfııkdrlığz 
(böyle bir güzel işçiliği) bir mi'mar-ı selef etmemişdir (daha önceki 
mimarların hiç biri yapmamıştır). [165a] Ve böyle kantara-i ibret-nüma 
çeşm-i felek görmemişdir (Dünyanın gözü böyle müstesna bir köprü 
görmemiştir). 
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Amma hakfkatine nazar olunsa ([konumunun] gerçeğine dikkatle 

bakılsa) bu mahallin kayaları üzre böyle bir göz cisir yapmak iktiza 
eder (gerekir), zira iki canibi evc-i asumana çıkmış (göğün tepesine ka

dar çıkmış) kayalar ve aşağıda cereyan eden nehr-i Neretva bir minare 
boyu süf{adan (alçaktan) akup enli ııehr-i azim olmağile iktiza hasebiyle 
(büyük nehir olması gereği) Koca Mi 'mar Sinan böyle bir göz cisr-i 
tak-ı tumturak etmişdir (gösterişli kemer köprü yapmıştır). Seyyahan-ı 
cihan böyle tak-ı alf görmemişdir (dünya seyyahları böyle bir yüksek 

kemer görmemiştir). (Resim 96) 

Der-vasf-ı cür' et-i beni Adem 

Bu kantara-i bala-kad (bu yüksek köprü) böyle asumana seramed 
(göğe yükselmiş [bir şekilde]) bina olmuşken ba'zı vüzera (vezirler) ve 
vükela (vekiller) ve a 'yan-ı kibar (şehrin ileri gelenleri) ve hukema-yı 
alf-vakar (onurlu bilgin) kimseler bu cisrin temaşasına gelüp mezkur 
kasreynde (daha önce anlattığım iki köşkte) otururlarken şehrin niçe 
cür'et sahibi sıbyanları (birçok cesaretli çocukları) cisir kenarında 
amade durup (köprünün kenarında hazır durup) vüzera huzurunda her 
bir sıbyan "Ya Allah" deyüp cisirden aşağı kendülerin pertab edüp 
(atıp) nehre atar ve kuş gibi uçar. Her bir gulam (delikanlı) birer san 'at 
ile perende-bazlık ederek (bir ustalıkla atlama gösterisi yaparak) kimi 
baş aşağı ve kimisi bağdaş kurar ve kimisi ikişer üçer olup birbirlerin 
kucaklayup aşağı suya atılırlar. Cenab-ı Allah hıfz, edüp derhal selamet 
taşra kenara çıkup kayalardan yukaru tırmaşup (tırmanıp) cisir başına 
gelüp vüzera ve a 'yan-/ kibar/ardan ihsan alırlar, amma gayri ademler 
aşağı atılmak değil aşağı bakmağa cür'et edemeyüp zehresi ademin çak 
ve menzil-hak olur (ödü kopar ve ölür), zfra bu cisrin kaddi (boyu) ta 
aşağı ruy-ı aba (suyun yüzüne) varınca seksen yedi kulaçdır. Ve nehr-i 
Neretva'ııın umku (derinliği) dahi seksen yedi arşındır . ... (Vl.164a-b) 

Savaşta haince kıyılan dünya harikası Mostar Köprüsü'nün yeni

den inşasından sonra Mostar gençleri, Evliya'nın anlattığı atlama gös

terilerini televizyon kameraları önünde yaparak hem kendi cesaret ve 

yeteneklerini hem de Evliya'nın doğru yazdığını bütün dünyaya kanıt

ladılar. 

�s'\.... EVLİYA ÇELEBİ 



Evliya Çelebi, Muzu Anlatıyor 

Nuran Tezcan 

(Resim 97) 

Karye-i Burter: Bir dere içre vaki' olmuş (kurulmuş) iki yii;fellah 
evli ve bir cami' li bir ma 'mCtr belfdedir (bakımlı yerleşim yeridir). 
BeyrCtt hakiminin hassıdır. Voyvadası hükumet eder nalıiyedir. Ab [ u J 
hevası latif olduğundan mevz-i Veys el-Karanı (Veysel Karanı muzu) 
bunda ( burada) hasıl olur ( yetişir). Niçe bin ademleriniıı kar [uj kisb
leri bu mevzdir ( Bütün halkının üretim ve kazançları muzdur). On bir 
yük akçe senevf hasıl olur, gayet mahsüldar köydür. Amma bi-emrillalı 
Yemen 'den sonra bu mertebede olan mevz (bu miktarda muz) bir 
diyarda olmaz. Şam ve Haleb ve Mısır'a bundan (buradan) ııiçe bin 
deve yükü gider. 

Eşkiil-i şecere-i mevz ve hiisiyyet-i ıııisal-i levz (Badem gibi özelliği 
olan muz ağacının biçimi): Ve bu mevz bir turfa ağaçdır (ve bu muz 
tuhaf bir ağaçtır). İki adem kaddi ( iki adam boyu) olur, dahi alf (daha 
yüksek) olmaz. Ve cüssesi uyluk kalınlığı olup ağaçın sıksan suyu çıkar. 
Ve lıerbir varak/arı ( yaprakları) kilim kadar tCtlanf (uzun) yaprakları 
filandıra bayrak gibi salınır, gayet sebzgıın herklerdir ( gayet yeşil yap
raklardır). 

Ve meyvesi dahi bir turfa bôrdır (tuhaf meyvedir). Yılda bir kerre 
verir, gayri vermez . Ba 'delıu anı dibinden kat' edüp (sonra onu dibin
den kesip) kamış gibi biri dahi dibinden zdhir olur ( kamış gibi biri daha 
dibinden çıkar). Meyvesi , yaprağı yanında bir kol kalınlığı dalııı ucun
da bir sini cirminde (büyüklüğünde) bir sininin canib-i erba 'asında (et
rafında) iki yü::., üç yüz patlıcan ve lıurde (küçük) hıyar gibi evvel yeşil, 
ba 'delıu ( sonra) sarı sarı hasıl olup kemalin buldukda ( olgunlaşınca) 
araba tekerleği gibi tertfb ile cli"::.ilüp durur. Ba'delıu kat' ediip (sonra 
kesip) kabuğu bf-te 'essüf (kolayca) soyulup şekerle ve yalıııd şekersiz 
tenavül olunur ( yenir). 

Gayet lezfz ve mukavvf ve serf'u 'l-lıazmdır (son derece lezzetli, kuv
vet verici ve hazmı kolaydır), derece-i Cılada hardır ( son derecede sı
caklık vericidir). Ve ademin bedenine kuvvet-i kuva veriip lafım tenavül 
etmiş (et yemiş) kadar gına verir ( tokluk verir). Güya taze palCtde köie
ri ( sanki yeni yapılmış pelte köfteri) gibi terdir (tazedir). Çekirdeği gibi 
bir şeyi yokdur. Ancak kökünden zahir olan fi/islerin diküp hasıl olur. 
Güya kamış nev'idir amma da'ima su içinde ağacı turmak ister. 
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Sebeb-i hilkat-i şecere-i mevz misli'l-levz (badem gibi muz ağacı

nın yaradılış sebebi): Ol gün ki Hazret-i Mefhar-i mevcudat ve Server-i 
ka'inat (Hz. Muhammed) Uhud gazasında mübarek dendan-ı dürdane-i 
şerifi, (inciye benzeyen mübarek dişinin) şehfd olduğun Yemen 'de Veys 
el-Karanı hazretleri istima' edüp (işitip), 

"Aya Hazret-i Risalet'in şehfd olan mübarek sinn-i şerffieri (kutsal 

dişi) bu mudur, yohsa bu mudur?" deyü mübarek dişlerin çeke çeke biri 
kalmayup mübarek ağzı yarı ile (ağız suyuyla) kanın yere tükürdüke bi
emrillah ol kandan der-akab (hemen) mevz ağacı zahir olup (çıkıp) ol 
sa'at meyve verüp ilham-ı Rabbanf ile (Allah'ın yaratma gücüyle) Veys 
hazretleri tenavül edüp (yiyip) def' -i cu ' eder ( açlığını giderir). Hakka ki 
ihtiyar kimesnelerin zülbiyyat-ı katr-ı nebatıdır (bitkiden hasıl olan tat

lısıdır). Hikmet-i hilkat budur (yaradılışının sım budur) (IX. Y191a-b). 
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