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Öz 

Osmanlı Mimarlığı, 14. yüzyıldan 20.yüzyılının başlarına kadar uzanan; Erken dönem (14.yy-15.yy), 
Klasik Dönem (15.yy-17.yy), Batılılaşma Dönemi (17.yy-19.yy) şeklindeki üç üslûpsal etkinlik sürecinde 
tarihin en zengin mimarlık repertuvarlarından birisini yaratmıştır. Üç kıtada geniş bir coğrafyada etkili 
olan Osmanlı mimarlığı, zaman içinde büyük değişimler geçirmiş ve kendini, hakim olduğu topraklar 
üzerinde gelmiş geçmiş tüm kültürlerin sentezini yaparak geliştirmiştir. Bu makalede konu edilecek 
olan köprü mimarlığı bu büyük mimarlık geleneğinin en önemli yapı tiplerinden birisidir. 
İmparatorluğun ilk yıllarından itibaren Avrupa’da bulunan topraklarında çok sayıda köprü yapılmıştır. 
Osmanlı devleti, bu topraklar üzerindeki küçüklü büyüklü akarsular üzerine yaptığı köprülerle 
Avrupa’ya açılmıştır. Bu incelemede; Osmanlı’nın bu erken yıllarında yaptığı en önemli köprüler 
arasında yer alan 15. yüzyıl Edirne köprüleri konu edilmektedir. Osmanlı Döneminde yeni köprülerin 
inşa edilmesi yanı sıra daha önceki dönemlere ait olanlarda onarılarak kullanılmıştır. Bu durum 
kültürlerin etkileşimi, eserin mimari özelliklerinin farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlanması gibi 
durumlara da olanak sağlar. Araştırma konusu olan köprülerin sıklıkla görüldüğü alanlar suyolları 
bakımından oldukça zengin olan bölgelerdir. Sadece büyük nehirler üzerinde değil daha küçük ve 
yerleşim içlerinde kalan dereler üzerinde de örnekler görülür. Osmanlı Döneminde önemli bir 
konumda bulunan Edirne nehirler yönünden zengin oluşuyla köprü mimarisi konusunda oldukça 
önemli örneklere sahiptir. Bu örneklere sadece şehir merkezinde değil ilçeler ve köylerde de rastlanır. 
Boyutları, mimari özellikleri, inşa edildikleri dönemler birbirinden farklı olan Edirne köprüleri 
günümüze çoğunluğu iyi ve sağlam durumda olarak ulaşmıştır. İncelenen köprüler bulundukları nehir, 
sahip oldukları göz sayısı, kemer biçimleri, süsleme anlayışları, günümüzdeki kullanımları gibi 
yönleriyle ele alınmıştır. Çalışma kapsamında Uzunköprü, Muradiye Taş Köprü, II. Beyazıd Köprüsü, 
Saraçhane Köprüsü ve Fatih Köprüsü incelenmiştir. Araştırmada kentin farklı noktalarında yer alan 
aynı yüzyıla ait örnekler arasındaki farklı ve ortak özellikler ortaya çıkarılmıştır. 
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Abstract 

Ottoman Architecture, 14th century to the beginning of the 20th century; The three stylistic activities of 
the early period (14th-15th century), the Classical Period (15th-17th century) and the Westernization 
Period (17th-19th century) created one of the richest architectural repertoires in history. Ottoman 
architecture, which is influential in a wide geography on three continents, has undergone great changes 
over time and developed itself by synthesizing all the cultures that have ever existed on the lands it 
dominated. The bridge architecture to be discussed in this article is one of the most important building 
types of this great architectural tradition. Since the early years of the Empire, numerous bridges have 
been built in Europe. The Ottoman state was opened to Europe by its bridges over small and large rivers 
over these lands. In this review; 15th century Edirne bridges which are among the most important 
bridges built by the Ottomans in this early year are discussed. During the Ottoman period in addition 
to the construction of new bridges, it is also seen that it was used by repairing the ones from previous 
periods. This also allows for situations such as the interaction of cultures, the reinterpretation of the 
architectural features of the work from a different perspective. The areas where bridges are frequently 
seen are areas that are very rich in waterways. Examples are not only seen on large rivers, but also on 
smaller and smaller streams in the settlements. Edirne, which was an important position during the 
Ottoman period, has very important examples of bridge architecture because it is rich in rivers. These 
examples are not only found in the city center, but also in districts and villages The Edirne bridges, 
whose dimensions, architectural features and periods when they were built, have survived to this day 
in good and solid condition. The bridges examined have been handled in terms of the river in which 
they are located, the number of eyes they have, the arch forms, their understanding of decoration and 
their current usage. In this research, Uzunköprü, Muradiye Stone Bridge, II. Bayezid Bridge, Saraçhane 
Bridge and Fatih Bridge were examined.  
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