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37. SÖYLEŞİ 

 

KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA VE CAMİSİ  

  

▬ Sizin Köprülü Mehmet Paşa ve Safranbolu’da onun adıyla anılan cami 
hakkında farklı görüş ve değerlendirmeleriniz olduğunu bilmekteyim. Bu 
konuya ilişkin görüşlerinizi açıklar mısınız ? 

▬ Safranbolu’da, çarĢının merkezindeki bir cami yıllardır Köprülü Mehmet Pa-
Ģa’nın adıyla anılır. Mehmet Behçet tarafından kaleme alınan “Kastamonu Asar-ı 
Kadimesi” adlı kitapta; Köprülü’nün Sadrazam olmadan önce bir süre Safranbo-
lu’da sürgün hayatı yaĢadığına, bir dergahta namaz kılarak zamanını geçirdiğine 
ve affedildiği takdirde Safranbolu’ya  bir cami yaptırma sözü verdiği için, Sadra-
zam olunca, sözünü yerine getirerek camiyi yaptırdığına iliĢkin bir söylentinin 
varlığından söz edilmektedir. 

 Bu arada son yıllarda bazı yayınlarda, kaynağı belirtilmeyen bir söylentiye 
göre de, Köprülü’nün sürgün olduğu Safranbolu’da büyük geçim derdine düĢtü-
ğü, bir akĢam zorlukla hazırlattığı çorbasına, bacadan fare düĢünce aç kaldığı ve 
Allah’a bu  durumdan  kendisini kurtarması için yalvardığı, kurtulunca bu Ģehre 
cami yaptıracağını söylediği, bunun hemen akabinde affedildiğine iliĢkin haberci-
lerin geldiği ve Sadrazam olunca da Safranbolu’daki camiyi yaptırdığı ileri sürül-
mekte; böylece caminin yapımı son yıllarda, daha önceden hiç bilinmeyen, hiç 
duyulmamıĢ, çok daha ilginç, ancak uydurma bir hikayenin konusu olmaktadır. 

● KÖPRÜLÜ,  SAFRANBOLU’YA DA SÜRÜLDÜ MÜ? 

   Köprülü’nün, zaman zaman devlet hizmetlerinden azledilip sürgüne gön-
derildiği tarihsel gerçeklerdendir. Ancak, bu sürgün yerlerinden birinin de Safran-
bolu olduğuna  iliĢkin olarak kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  
Hulusi YAZICIOĞLU tarafından hazırlanan, Safranbolu Tarihine ait Belgeler ve 
Kaynaklar adlı kitapta, Silahtar Fındıklılı Mehmet Ağa Tarihine göre Köprülü’nün 
hayatında iki kez sürgüne gönderildiği; ikinci sürgün yerinin Trabzon Beylerbeyli-
ği’nden  azli üzerine Samsun’un Köprü kasabası olduğu bilindiği için, ilk sürgün 
yerinin,  gençliğinde Safranbolu olması gerektiği görüĢüne yer verilmektedir.  

 Köprülü’nün son sürgün yerinin Köprü kasabası olduğunun ve  buraday-
ken Sadrazamlığa atandığının, tarihsel kaynaklara dayalı bir gerçek olduğu anla-
Ģılınca ve bu arada 80 yaĢına yakın bir dönemde  Sadrazam olduğu da kesinlikle 
bilindiğine göre, gençliğinde veya yaĢlılığında Safranbolu’da sürgündeyken Sad-
razam olmasının yakıĢtırma bir söylenti olduğu sonucuna ulaĢılır. Böyle olunca 
affedilirse Safranbolu’ya cami yaptıracağını söylemesi ya da çorbaya fare dü-
Ģünce Sadrazamlık haberinin gelmesi hikayeleri de dayanaksız kalır.  

 Son sürgün yeri değilse,  ilk sürgün yerinin Safranbolu olabileceği görüĢü 
de, irdelenmeden hemen kabul edilebilecek bir kesinlik taĢımamaktadır. Çünkü, 
Köprülü’nün ilk sürgün yerinin   Safranbolu olabileceğine iliĢkin güvenilir yazılı bir 
bilgi ve belge olmadığı gibi, kaynaklarda Köprülü’nün, Safranbolu’ya değil,  baĢ-
ka bir yere sürgününden söz edilmektedir.  
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  T.ĠĢ Bankası Kültür Yayınlarından, Ahmet Refik ALTINAY’ın, “Köprülüler” 
adını taĢıyan kitabında Ģu tarihsel olaya yer veriliyor: 1651 yılında, dönemin ço-
cuk yaĢtaki padiĢahı IV. Mehmet’in (Avcı Mehmet) annesi Turhan Sultan, Kethüdası 
MimarbaĢı Kasım Ağa’ya, Sadrazam Gürcü Mehmet PaĢa’nın  yetersizliğinden 
söz açınca, Kasım Ağa da valide sultana, Arnavutluk’tan hemĢehrisi Köprülü’nün 
sadrazam olmasını salık verir.  

  Bunu öğrenen sadrazam Gürcü Mehmet PaĢa, MimarbaĢı Kasım Ağa’yı   
zindana attırır; Köprülü’yü de Köstendil’e sürer. Böylece Köprülü’nün sadrazam-
lığına iliĢkin bu ilk giriĢim baĢarısızlıkla sonuçlanır. Prof.Dr. Semavi EYĠCE 
T.Tarih Kurumu yayını “Mimar Kasım Hakkında” adlı kitapta, Köprülü’nün ancak, 
1656’daki ikinci bir giriĢim sonrasında Sadrazam olduğunu anlatır. 

Bu durumda, Köprülü’nün sadece iki kez sürgüne gönderildiği bir gerçek 
ise,  Köprü kasabasındaki son sürgünlüğünden  önceki ilk sürgün yeri Safranbolu 
değil,   Köstendil olması gerekmektedir. Ya da Köprülü iki kez değil, daha çok 
sürgüne gönderilmiĢtir ve bunlardan biri de Safranbolu olabilir.  

Silahtar Mehmet Ağa Tarihi’nde, Köprülü’nün ilk sürgünlüğü,  Sipahi’lik 
görevi verilerek, neresi olduğu belirtilmeksizin,  Ġstanbul dıĢına gönderilmesi ola-
rak anlatılmakta; Sayın  Hulusi YAZICIOĞLU da, kitabında bu sürgün yerinin 
Safranbolu olabileceği varsayımında bulunmaktadır.  

 
Son 35-40 yıldır sık sık onarılan ve minaresi yeniden yapılan  

Köprülü Mehmet PaĢa Camisi’nin 1930’lu yıllardaki görünümü 
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  Köprülü’nün sürüldüğü Safranbolu’da zamanını hep bir dergahta   ibadet-
le geçirdiği ve Sadrazam olduğu haberinin,  Safranbolu’dayken geldiği söylentisi 
halk arasında yaygındır. Buna son yıllarda bir de çorbaya düĢen fare hikayesi 
eklenmiĢtir. Bu söylentilerin Safranbolu’dayken Sadrazamlığa getiriliĢine iliĢkin 
bölümünün, yazılı belgelerle geçersizliği anlaĢıldığına  göre, affedilirse Safranbo-
lu’ya cami yaptıracağı  söylentisi de, Köprü kasabasındayken affedildiğine göre 
büsbütün dayanaksız kalmaktadır.   

Acaba Köprülü’nün, son sürgününden önceki ilk sürgün yeri, Safranbolu 
mudur? Söylentiye göre Köprülü, sipahilik verilerek gönderildiği Safranbolu’da 
zamanını bir dergahta ibadetle geçirmiĢ. Sipahi görevindeki bir kiĢinin yönetsel 
görevlerini bir tarafa bırakıp, zamanını bir dergahta hep ibadetle geçirmesi de 
akla yatkın bir olasılık olamaz. Bu nedenlerle Köprülü’nün, Sipahilik verilip, Saf-
ranbolu’ya gönderilmiĢ olabileceği varsayımına  kuĢku ile yaklaĢmak gerekir. 

▬ Safranbolu ile Köprülü Mehmet Paşa arasında bir ilişki yoksa, Safranbo-
lu’daki bir cami, niçin  Köprülü Camisi olarak adlandırılsın? 

▬ Çok doğru, çok haklı bir soru. Bu soruyu yanıtlayabilmek için, Safranbolu ile 
Köprülü Mehmet PaĢa arasındaki iliĢkinin nereden kaynaklandığı bilinmelidir. 
Bilinirse iĢte o zaman, Köprülü’nün  Safranbolu’ya  cami yaptırma nedeni açıklığa 
çıkmıĢ olabilecektir. Bu amaçla, her Ģeyden önce kimi tarihsel gerçekleri anım-
samakta yarar vardır. ġöyleki; 

  PadiĢah Deli Ġbrahim 1648’de tahtan indirilip öldürüldüğünde, yerine 7 
yaĢındaki oğlu Mehmet (IV.Mehmet-Avcı Mehmet) geçer. Bu arada Kösem Sultan da 
öldürülmüĢ olduğundan, devlet yönetimine tümüyle, yeni valide sultan, 
IV.Mehmet’in annesi Turhan Sultan egemen olur. ĠĢte bu tarihten önce ve sonra, 
Cinci Hoca ile MimarbaĢı Kasım Ağa ve Kasım Ağa ile de Köprülü Mehmet PaĢa 
arasındaki iliĢkiler dikkat çekicidir. 

  Prof.Dr.Semavi EYĠCE’nin biraz önce değinilen kitabından öğrenildiğine 
göre, Sadrazam KemankeĢ Kara Mustafa PaĢa 1644’te,  PadiĢah Deli Ġbrahim’in 
talimatıyla   idam olunduğunda, yakın dostu MimarbaĢı Kasım Ağa da idam edil-
mek istenir. Ancak,   PadiĢahla  çok  yakın iliĢki içersinde olan  Safranbolulu Cin-
ci Hoca’nın ricası üzerine  MimarbaĢı Kasım Ağa, Gelibolu’ya sürgüne gönderilir. 
Kısa bir süre sonra yine Cinci Hoca’nin aracılığıyla affa uğrayarak, 1645’te tekrar 
MimarbaĢı olur.  

  Prof. EYĠCE, aynı kitabında, bu nedenlerle Kasım Ağa’nın, velinimeti ko-
numundaki Cinci Hoca’nın memleketi  Safranbolu’da yaptırdığı hanın ve hama-
mın da mimarı olması gerekir demektedir. 

   Yine Sayın EYĠCE’nin anlattıklarına göre, ilerleyen yıllarda  Sadrazam 
Boynuyaralı Mehmet PaĢa’nın  azli üzerine, MimarbaĢı Kasım Ağa, Valide Tur-
han Sultan’a sadrazamlık için Arnavutluk’un Berat yöresinden hemĢehrisi ve ya-
kın dostu  Köprülü’yü salık vermeğe  devam eder. Sonunda baĢarılı olur ve iĢle-
rine karıĢılmaması baĢta olmak üzere, kimi koĢulları kabul edilerek, 1656’da 
Köprülü Sadrazamlık’a atanır.  

  Sadrazam Köprülü ile Safranbolu arasında sürgünlükten ya da  sipahilik 
görevinden kaynaklanan bir iliĢki yok denildiğinde,   Sadrazamın Safranbolu’ya 
kendi adını taĢıyan cami yaptırmıĢ olması, Ģu olasılıkları akla getirir. 
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 MimarbaĢı Kasım Ağa’nın, sadrazam olmadan önce Köprülü Mehmet 
PaĢa’nın koruyucusu (hamisi) konumunda olduğu, tüm tarihsel kaynaklarca doğ-
rulanmaktadır. MimarbaĢı Kasım Ağa’nın koruyucusu ise, Safranbolulu Cinci 
Hoca’dır. Prof.Dr. Semavi EYĠCE’nin sözcükleriyle, “Kasım Ağa’nın ikinci velini-
meti Cinci Hoca’dır” 

  Bu durum karĢısında, Köprülü’nün “koruyucusunun korucusu”, eski de-
yimle “hamisinin hamisi” konumundaki Cinci Hoca’nın memleketine camı yaptır-
ması, bir vefa gereği olabilir. Ya kendiliğinden ya da koruyucusu Kasım Ağa’nın 
ricası üzerine, Köprülü’nün böyle bir kadirbilirlik gösterdiği düĢünülebilir.  

  O yıllarda Safranbolu’da  kiliseden camiye dönüĢtürüldüğü söylenen Eski 
Cami ve TaĢ Minare Camisi dıĢında görkemli bir cami olmadığı tarihsel gerçek-
lerdendir. Cinci Hoca’nın, han ve hamam yaptırarak önemli bir merkez haline 
getirdiği Safranbolu’ya, cami yaptırmayı da arzu ettiği, ancak 1648’de öldürülme-
si nedeniyle gerçekleĢtiremediği düĢünülebilir. 

  Safranbolu’ya büyük bir cami, Köprülü’nün koruyucusu Kasım Ağa’nın  
dostu ve koruyucusu konumundaki Cinci Hoca’nın arzusunun, bir vefa duygusu-
nun gereği olarak, Cinci Hoca’nın ölümünden sonra, Sadrazam Köprülü tarafın-
dan  yerine getirilmesi amacıyla yaptırılmıĢ olamaz mı? 

 Hiç kuĢkusuz böyle bir düĢünce, ilk bakıĢta  haklı olarak bir senaryo ola-
rak yorumlanabilir. Hiçbir belge ve bilgiye dayalı olmadıkça baĢka türlü değerlen-
dirilmesi de beklenemez.  

  Aslında, Köprülü’nün Safranbolu’ya sürgün edildiği veya Ģu ya da bu ne-
denle Safranbolu ile bir  iliĢkisi bulunduğu saptanırsa; bu düĢünce, olasılık olarak 
da, senaryo olarak da bir değer taĢımaz.  

   Ancak güvenilir tarihsel belge ve bulgulara dayalı olarak Safranbolu ile 
Köprülü arasında hiçbir bağlantı bulunamazsa, üç önemli tarihsel kiĢi arasında 
olağan görülebilecek vefa duygularını temel alarak kurulmağa çalıĢılan bu iliĢki, 
sadece bir varsayım  değil, güçlü bir olasılık olarak değerlendirilmelidir. 

 
Solda ĠzzetpaĢa Camisi, sağda Köprülü Camisi ve ortada Cinci Hoca’nın Hanı 

(Hasandede Kayası’ndan görünüm)  
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▬ Köprülü Mehmet Paşa Camisi’nin, diğer camilerden farklı olarak,  bir 
kitabesinin olmayışı nasıl açıklanabilir? 

 ▬ Safranbolu’nun ünlü  Köprülü Camisi’nin kitabesinin olmayıĢı çok  dikkat çe-
kicidir ve üzerinde durulmasını gerektirir bir önem taĢır.  

  Köprülü Camisi gibi büyük ve görkemli olmayan çok küçük cami ve mes-
citlerin bile, yaptıranını ve yapım tarihini gösterir, kimilerinde dualar da içeren, 
genellikle giriĢ kapılarının üzerinde kitabeleri varken, Köprülü Camisi’nde kitabe  
bulunmayıĢını açıklayabilmek kolay değil. 

   Hulusi YAZICIOĞLU da, biraz önce değindiğim kitabında, bu konuya bir 
açıklık getirememekte; sadece “Caminin bağlı olduğu Köprülü Mehmet Paşa 
vakfının mühründe Hicri 1072, Miladi 1661 yılının tarihi bulunmaktadır. Muhteme-
len caminin yapımı da bu tarihte tamamlanmıştır” demekle yetinmektedir. 

 Tarihsel belgelerde Köprülü’nün, 30 Ekim 1661 tarihinde vefat ettiği kayıtlı 
bulunduğuna göre, Safranbolu’da yaptırdığı cami tamamlanmadan ya da tamam-
landıktan sonra aynı yıl içinde ölümü ile camide kitabe bulunmayıĢı bir arada 
değerlendirilmelidir. 

   Prof.Semavi EYĠCE’nin kitabından öğrenildiğine göre, Köprülü’nün 
hemĢehrisi ve  koruyucusu, daha önceleri Cinci Hoca tarafından korunmuĢ bulu-
nan MimarbaĢı Kasım Ağa ise, bir yıl önce ölmüĢtür. 

    Acaba dönemin  bu iki ünlü kiĢisinin, cami ibadete açılmadan, ard arda 
ölmelerinden kaynaklanan nedenlerle mi cami kitabesiz kalmıĢtır? Bu soruya  
bugün yanıt bulmak kolay değildir.  

 
Köprülü Mehmet Paşa Camisi’nin avlusu 

(Sağ alt köĢede, parmaklık içersinde Güneş Saati) 
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▬ Köprülü Camisi’ne ilişkin yanıtı bilinmeyen  başka sorular da var mıdır? 

▬ Yanıtı bulunması gereken  baĢka önemli sorular da var. Kültür Bakanlığı tara-
fından yayınlanan “Devletler ve Hanedanlar” kitabının 2.cildinde, Prof.Dr. Yılmaz 
ÖZTUNA, Köprülü Mehmet PaĢa’nın çeĢitli kent ve yörelerde yaptırdığı emlak ve 
hayratının neler olduğunu  sıralarken, Safranbolu’daki Köprülü Camisi’ne hiç yer 
vermemektedir.   

  Buna karĢılık Köprü kasabası voyvodası Yusuf Ağa’nın kızı,  Köprülü’yü 
Köprülü yapan kiĢi olarak anılan Köprülü’nün eĢi AyĢe Hanım’ın, baba servetini 
harcayıp çeĢme, han, hamam, mescit ve cami yaptırdığı kentler arasında, Köprü 
ve ÇarĢamba’nın yanı sıra, Safranbolu’nun da bulunduğunu bildirmektedir.  

  Oysa, Köprülü’nün eĢi AyĢe Hanım  tarafından   yaptırıldığı bilinen veya 
söylenegelen Safranbolu’da ne çeĢme, han, hamam ve ne de  mescit ya da cami 
vardır. Acaba, Safranbolu ile Köprülü arasında kurulamayan bağlantı,  aslında 
Safranbolu ile eĢi AyĢe hanım arasında  mı vardır? 

  Köprülü Mehmet PaĢa ile eĢinin emlak ve hayratının birbirine karıĢtırıl-
ması düĢünülemeyeceğine göre, AyĢe Hanım, eĢi Köprülü adına yahut kendi 
adına, Safranbolu’da  Köprülü Camisi dıĢında, Yılmaz ÖZTUNA’nın sözünü ettiği 
hangi çeĢme, mescit ya da baĢka bir hayratı yaptırmıĢtır?  

 Köprülü Camisi’nin avlu duvarındaki çeĢmenin, kitabesine göre, 1715 
yılında TopçubaĢı Ali Ağa tarafından, ViranĢehir Voyvodası Mehmet Ağa’nın  
yardımıyla onarıldığı anlaĢılmaktadır. Köprülü çeĢmesi denilen bu çeĢmenin ilk 
kez ne zaman, kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir.  

 Caminin yapımının bittiği yıl ya da kısa bir süre önce veya  sonra Köprülü 
vefat ettiğine göre, acaba çeĢme, eĢi AyĢe Hanım tarafından daha sonra mı yap-
tırılmıĢtır? Ya da AyĢe Hanım caminin yanında olduğu söylenen mektebi veya 
caminin akarı olarak bitiĢiğindeki Arasta’yı  mı yaptırmıĢtır? Yoksa, camiyi AyĢe 
Hanım yaptırmıĢtır da, eĢi Köprülü’nün adı mı verilmiĢtir? 

 Bu soruları ancak Safranbolu tarihi ile ilgilenen veya ilgilenecek olan uz-
man kiĢiler yanıtlayabilir. Özellikle üniversitelerimizin tarih ana bilim dallarında 
Safranbolu veya Köprülü Mehmet PaĢa ile ilgili olarak, yüksek lisans ya da dok-
tora çalıĢması yapmak isteyenler, hem Köprülü Mehmet PaĢa ile ve hem de eĢi  
ile Safranbolu arasındaki nasıl bir bağlantı olduğunu araĢtırmalıdırlar. 

BaĢta Naima ve Fındıklılı Silahtar Mehmet Ağa Tarihleri ile vakfiyeler  ol-
mak üzere, eski Osmanlı arĢivlerinde yapılacak  araĢtırmalarla, gerçeklerin ay-
dınlığa çıkartılması çok yararlı olacaktır.  

Bunları, öncelikle, tarih dalında  lisans üstü öğrenim gören Safranbolulu 
gençlere, bir Safranbolulu olarak anımsatmak isterim. Daha önce, “Bir Safranbo-
lulunun Penceresinden Safranbolu” kitabım ile Müzekent Safranbolu Gazete-
si’nin, Nisan-Mayıs/2010 tarihli 118. sayısındaki yazımda da benzer dilekte bu-
lunmuĢtum.  Bu söyleĢide de, aynı dileğimi yinelemiĢ oluyorum.  

 

 


