M~MARBA~I SEDEFKAR MEHMET A~A DÖNEMI
EDIRNE YAPILARI VE DEFTERDAR EKMEKÇIO~LU
AHMET PA~A*
Yrd.Doç.Dr. AY~E GÜLÇIN/ KÜÇÜKKAYA
GIRI~~
Bu çal~~mada 1603-1622 tarihleri aras~ nda Hassa Ba~~Mimari olarak
görev yapan Sedeflcâr Mehmet A~a'n~ n Edime'de yapt~~~~eserler ile bu
eserler aras~ nda önemli bir yer tutan Defterdar Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a'n~ n yapt~rd~~~~yap~ lar mimari form ve i~ çiliklerinde görülen devirsel yenilemeleri ele al~ narak irdelenmektedir.
Amaç, tarihi gerçeklere tan~kl~ k etmi~~bu mimar~~ yap~ tlar~~ inceleyerek
de~i~en ve geli~en Edirne'de eski eserlere verilmesi gereken önemi vurgulamak, mevcutlar~~ ileride kar~~la~abilece~i zararlardan korumakt~ r. Edirne
içinde bulundu~umuz son otuz y~l içinde h~zl~~ bir g
n çizgisi izlemi~~
bu arada eski yollar yeni yollarla ikinci hatta üçüncü plana itilmi~, tarihi
doku esas hüviyetini kaybederek belgesel niteli~ini koruyamaz hale gelmi~tir.
Edime'nin Mehmet A~a'n~n mimarba~~~oldu~u dönemini irdelemekle
bir dönemin mimari yakla~~m~ n~~ ara~t~ rm~~, tan~ tm~~~olaca~.~z.Bu ve benzer
ara~t~rmalar~ n geli~tirilmesi ve bunlardan restorasyonlar, imar planlar~~ haz~ rlamada, bölge için koruma kararlar~~ alma a~amas~nda faydalan~ lmas~,
merkezi bir bilgi birikiminin sistemli olarak istifadeye sunulmas~, yani bilgisayarlardan faydalan~ lmas~ n~~ gerektirecektir. Umudumuz ilerleyen teknolojinin koruma alan~nda da kullan~ lmas~~ ve ara~t~ rmalar~ n uygulamada,
restorasyonlarda istifadeye sunulmas~ d~r.
SEDEFKAR MEHMET AGA'NIN YA~AMI VE R~SALE-~~
MIMARIYYE
Risale-i Mimariyye
Mehmet A~a'n~n gerçek ad~n~n ne oldu~u, nerede, nas~l do~du~u,
hakk~nda kesin bir bilgi yoktur. Ayr~ nt~ l~~ bilgi veren güvenilir ve
* "Mimarba~~~Sedefkür Mehmet A~a'n~ n Ya~am~~ ve Türk Osmanl~~ Mimarisine Katk~s~ ", Mimar Sinan Üniversitesi Fen Filimleri Enstitüsü Restorasyon Bölümü (Bas~lmam~~~
Doktara Tezi bir bölümü), ~ubat, 1987.
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günümüze ula~abilmi~~tek eski kaynak: Mehmet A~a'n~n senelerce yan~ nda ya~am~~~dostlanndan Cafer Efendi'nin Mehmet A~a'y~~ tan~tmak maksad~yla yazd~~~, müzik, mimarl~k, geometri bilgilerini içeren devrinin kaynak kitab~~ (ansiklopedisi) niteli~inde bir kitap olan Risale-i Mimariyye'dir l. Eser, Mimar Sinan için yaz~lm~~~kitap olan Tesküretü'lBünyan'dan sonra gelen bu soydan ikinci de~erli kitapt~r2. Eserde, Mehmet A~a'n~n yapt~~~~i~lerden bahsederken, konulara derinlemesine inilmi~,
döküman çal~~mas~~ yap~lm~~~olmas~ 3, Cafer Efendi'nin ara~t~rmac~~ bir ki~ili~i oldu~unu, fakat konulara Mehmet A~a kadar yak~n olmad~~~n~~ ortaya
koymaktad~r. 17. yy. ba~~nda ya~am~~~bir sanat tarihçisi olarak tan~tabilece~imiz Cafer Efendi'nin yazd~~~~bu kitap, devrim sanatsal faaliyetlerini aktarmas~~ bak~m~ndan önemlidir.
Bu çal~~ma içinde Orhan ~aik Gökyay'~n Türkçele~tirdi~i Risale-i Mimariyye'nin verdi~i bilgiler birinci derecede kaynak olarak de~erlendirilip,
di~er yazarlar~n çevirilerine fazlaca itibar edilmemi~ '', Risale-i Mimariye'den al~nan bilgiler yerinde yap~lan çal~~malar di~er bilgi ve bulgularla
de~erlendirilerek konulara aç~kl~k getirilmi~tir.
K~sa Ya~am Öyküsü
"Mehmet A~a, Kanuni Sultan Süleyman'~n son zamanlar~nda 97oH.
(1 562-1563) y~l~ nda Rumeli'den ~stanbul'a gelmi~~be~~y~l ulüfesiz durmu~tur" diyerek ba~layan, Risale-i Mimariyye'de verilen bilgiler aras~nda
Mehmet A~a'n~n as~ l ad~~ ve do~du~u yer ile ilgili bilgilere rastlanamad~~~~
gibi, yabanc~~ kaynaklar da dahil olmak üzere di~er bütün kaynaklarda
Cafer Efendi'nin yazd~~~~bilgiler tekrar edilmi~, fazlaca ara~t~rma yapmaya
da gerek görülmemi~tir. Goodwin, "Mehmet A~a 154.o y~llar~nda AvruRisale "Bir konuda yaz~lm~~~olan kitap" demektir (M.N.Ozen, Osmanl~ca Türkye
s.662).
2 0.5.Gökyay, "Risale-i Mimariyye ve Mimar Mehmet A~a-Eserleri", ~. H. Uzunçarpl~ 'ya Arma~an Kitab~, 5.1 13.
3 Ölçü birimlerinden bahsederken eski ve yeni uygulamalar~~ ayr~ nt~lar~yla anlatm~~,
Kâbe onar~ m~n~~ anlat~ rken o güne kadar Kfibe'nin u~rad~~~~bütün de~i~iklikleri yorum yaparak s~ralam~~t~ r (0z, "Kfibe'nin Tamirleri", s.13o.).
0.~.Gökyay, a.g.e., s.~~ ~~ 3.
C.E.Arseven, Türk Sanal: Tarihi, 5.768.
T.oz, "Mimar Mehmet A~a ve Risale-i Mimariyye, Arkitela, 1943, 5.179, 1944, s.13.
K.Altan, "Mimar Mehmet", 5.223.
N.Emre, "Ahmet Refik'in Türk Mimarlan Adl~~Eseri Hakk~nda", s.13.
Cafer Efendi, Risale-i Mimariyye, s. I 22 (0.~.Gökyay çevirisi).
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pa'da dünyaya geldi"' derken, Mayer, "1540 y~llar~nda Rumeli'de dünyaya geldi" deyip (?) i~areti koymu~ tur'. Esasen tek ipucu veren kaynak Evliya Çelebi Seyahatnamesidir. Seyahatnamede Mehmet A~a'dan ~öyle
bahsedilmektedir 8.
"Bu ~ehr (~lbasan) içre k~ rk adet çe~me-i âb-~~ hayat vard~r. Cümle
çe~mesarlar~n kemerleri kâ~ii çinidir. Tahrir olunan tarih budur.
Cami-i Han Ahmet âli-mesrebe bennâ-yi pâk
Hazret-i mimarba~~~ol dert~ nu tâbnâk
Ruh-~~ pâk-i Hazret-i Sultân-~~ Kevneyn içün ol
Eyleyüp bu çe~me-i pâki bina ol havfnâk.
hat~r
Deh dü~üp tarihini didi
Geldi a~k~ na Muhammet Mustara'n~n mâ-i pâk".
Buna göre Mehmet A~a ~lbasan'da k~ rk adet çe~me yapm~~t~ r. Bugün
~lbasan'da Mehmet A~a'n~ n yapt~~~~bir cami, hamam ve iki çe~me vard~ r'. Bütün bilgiler de~erlendirildi~inde ~ lbasan'a gösterdi~i öneme göre;
Mehmet A~a'n~n Arnavutluk ~lbasan'da dünyaya gelmi~~olmas~~ muhtemeldir ve o zamanlar dev~irilen her hristiyan çocu~una bir müslüman ismi verildi~i için ona da "Mehmet" ad~~ verilmi~~olmal~d~ r. Risale'de babas~ n~n ad~ n~n Abdülmuin oldu~u yaz~ l~d~r ". Bundan ailesinin de
müslümanl~~~~kabul etti~i ve müslüman ismi oldu~u anla~~l~ r. Kumbarac~lar "Türk Mimarlar~ " adl~~ makalesinde, "Kalkandelenli" idi, diyorsa da
kayna~~n~~ göstermemektedir'.
Risale-i Mimariyye'nin verdi~i bilgilere dayan~larak Mehmet A~a'n~ n
hayat~~~öylece özetlenebilir:
97oH.(1562/1563) y~l~nda Rumeli'den dev~irme olarak getirtilen Mehmet A~a, be~~y~l kadar ulufesiz durmu~tur.
' G.Goodwin, A History of Ottoman Architecture, s.342.
L.A.Mayer, ~slamic Architecis and Their Works, s.g~~.
Evliya Çelebi, Seyahatname, C.13, s. 7.

9 Bu ilbasan kenti içinde k~rk adet suyu çok güzel çe~me vard~r. Bütün çe~melerin
kemerleri çini ile bezenmi~tir. Yaz~t~~ ~öyledir: "Sultanahmet Camisinin iyi huylu yap~c~s~,
ruhu ayd~nl~k sayg~deger ba~~mimar bu çe~meyi yapt~. Tanrm~n aciz kulu Hu~üi tarih
dü~ürdü. Su, Muhammed Mustafa'n~n a~k~na geldi".

19 E.H.Ayverdi, Avrupada Osmanl~~Eserleri, C.IV, s.30.
11 Cafer Efendi, a.g.e., s. I 20.
12

~.Kumbarac~lar, "Türk Mimarlar~", s.6o.
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(1567/1568) Sultan Süleyman Türbesinde bir y~ l ulC~ feli bahçe bekçili~i yapm~~,
(1568/ 1 569) Has bahçeye girmi~~ve izledi~i bir müzik çal~~mas~ na kap~ larak müzi~e heves etmi~~ve bir y~ la yak~ n müzik dersi alm~~t~ r. Daha
sonra gördü~ü bir rüya üzerine musikiden vazgeçmi~tir.
977H. (1569/1570) Sedefkârlar kârhanesinde dinlendi~i bir hendese
dersinden sonra mimarl~ k ve sedefkârl~ k sanat~ na heves etmi~, Sedefkârlar
halifesi Üstad Mehmet taraf~ ndan yetenekleri s~ nanm~~, ba~ar~ l~~ görülerek
Mimarl~ k ve Sedefkârl~ k e~itimi ba~lam~~t~ r.'977H.(1569/157o)-997H.(1588/
1589) y~ llar~~ aras~ nda Cstad Mehmet, Mimar Sinan ve birçok devrin
büyük mimar~ n~ n yan~ nda 20 y~ la yak~ n bir süre talebelik ve yard~ mc~ l~ k
yapm~~, mimarl~ k sanat~ n~~ en iyi ~ekilde ö~renmi~tir. Mimar Sinan, Mehmet A~a ile yak~ndan ilgilidir. Yapt~ klar~ n~~ be~enir ve onu III. Murat'a
bir rahle i~lemeye te~vik eder.
998H.( ~~ 589/159o) y~ l~ nda Mehmet A~a geometrik sedefkâri ~ekillerle
güzel bir rahle i~leyerek III. Murat'a hediye eder ve padi~ah taraf~ ndan o
zamanlar sedefkârlar halifesi olan Mehmet A~a, saray~ n kap~ c~ ba~~l~~~~ile
taltif edilir".
(1589/ r 59o)-( I 59 / 1592) y~ llar~~ aras~ nda Mehmet A~a iki y~ l kadar
kule sofili~i yapm ~~, bu s~ rada Sehlâ Mahmut'u M~s~ r Beylerbeyi Üveys
Pa~a'ya teslim etmek gayesiyle Arabistan'~~ gezmi~tir ". Istanbul'a
döndü~ünde padi~ah taraf~ ndan Rumeli tefti~ine memur edilmi~, Istanbul'dan Selânik'e kadar k~ y~ lar~~ takip ederek yol üzerindeki bütün kasabalar~~ kaleleri ara~t~ r~ p, Malta, Arnavutluk vilayetlerini Ispanya'ya kadar gezmi~~oradan bütün s~ n~ r boylarm~~ Erdel, Eflak, Bo~dan ve Leh vilâyetlerine
gidip onlar~ n durumlar~ n~~ da görüp Silistre ve Ni~bolu'yu da dola~~ p sa~~
koldan do~ru Istanbul'a gelmi~~ve durumlar~~ Padi~aha ~ifahen nakletmi~tir
w00H.(1591/1592) y~ llar~ nda III. Murat'a alt~ n i~lemeli kemandan hediye ederek muhz~ rba~~l~~a terfi etmi~~ve dört kad~ ya muhz~ rba~~~olmu~tur 16.

'

Cafer Efendi, a.g.e., s.135; C:.E.Arseven, a.g.e., s.768.
Ayn~~ eser, 5.138.
Cafer Efendi, a.g.e., s. ~~ 38.
Ayn~~eser, s.1 39.
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( 59 / 592)-(1596/1597) y~llar~~ aras~ nda Suyolu Naz~ n oluncaya kadar
önce: alt~~ ay kadar Diyarbak~r Beylerbeyi'ne vekalet etmi~, sonra ~stanbul'a dönerek Hüsrev Pa~a'n~n Kap~~ Kethüdas~~ olmu~tur. Bir ara ~am
Beylerbeyi olan Hüsrev Pa~a'n~ n yerine vekalet etmi~~daha sonra Hayran
Nahiyesine Nahiye Hakimi olmu~tur. Bu s~rada Hüsrev Pa~a ile, Kâbe
yollar~n~~ asi araplardan temizlemek için sava~lar yapm~~, Hüsrev Pa~a'n~n
çekilmesiyle Mehmet A~a tek ba~~na sava~~~kazanm~~t~r. Fakat Hüsrev Pa~a ile aralar~~ aç~larak istemeyerek de olsa Istanbul'a geri dönmü~tür".
oo6H.( ~~ 597/ ~~598)- I o ~~5H.( ~~ 6o6) Mahmiyye-i Konstantiniyye'de (Istanbul'da) 8 y~l Su Naz~ rl~~~~yapm~~t~r
~~o ~~ 5H.(~~ I Ekim ~ 6o6) da Mimarba~~~olmu~tur.
o32H.(~~622)
sürdürmü~tür

tarihinde

ölene

kadar

Mimarba~~l~k

görevini

Risale-i Mimariyye deki bilgiler ve Mehmet A~an~n yapt~~~, Istanbul'daki Sultan Ahmet Camii ve Külliyesi, Vefa'daki Ekmekçio~lu Ahmet
Pa~a Külliyesi ve Vezneciler'deki Kuyucu Murat Pa~a Külliyesi gibi belli
ba~l~~ eserlerinde yapt~~~m~z incelemeler ve Edirne'de (ilerki k~s~ mlarda inceleyece~iz) yapt~~~~eserlerin genel de~erlendirmesine göre Sedefkâr Mehmet A~a Musiki ile ilgilenecek kadar ince ruhlu bir ~ahsiyetti~ . Mimarl~k
ö~renimi s~ ras~ nda sedefkârl~kta kazand~~~~becerilerini çe~itli uygulamalarla
peki~tirmi~~e~itimi süresince kazand~~~~becerilerini ince yap~~ uygulamalar~~
ile mimarl~k sanat~ nda da sergilemi~tir.
EDIRNE YAPILARI VE DEFTERDAR EKMEKÇIO~LU
AHMET PA~A
Edime'nin Mehmet A~a'n~n Mimarba~~~ oldu~u dönemiyle (16061622) ilgilendi~imiz bu çal~~mada ba~ta Abdurrahman H~brl Efendi'nin
1637 y~llar~nda haz~rlad~~~~eseri "Enüsü'l-Müsâmirin" olmak üzere çe~itli
kaynaklara ba~vurulmustur'.
Cafer Efendi, a.g.e, s.142.
Ay~n yer.
19 Mimar Kas~ m A~a Mimarba~~~olmu~tur (M.Süreyya, Sicil-i Osman, IV, s.4.9). O
dönemde Mimarba~~l~ k görevi ölene kadar devam ediyordu.
20 Abdurrahman H~ bri, Enisiil Müsdmirin
Ahmet Bâdi Efendi, Riyaz-: Belde-i Edirne
Örfi Çelebi, Edirne Tarihi (Yazma), Ekrem Hakk~~ Kolleksiyonu.
17

18
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Abdurrahman H~ bri Efendi 1606-1676 y~llar~~ aras~ nda ya~am~~~Edirne'li bir müderristir. Eseri kendinden sonraki bütün Edirne tarihçilerine
kaynak olmu~tur'.
Bu çal~~mada faydalan~ lan ikinci önemli kaynak ise Evliya Çelebi Seyahatnamesidir.
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nun ikinci ba~kenti Edirne, Trakya'n~ n bat~s~ nda Tunca ve Meriç akarsularm~ n çevreledi~i alan içinde geli~mi~, çevresini güzel mesire yerleri, ba~lar, bahçeler ku~atan tarihi ve mimari de~eri
büyük önemli ~ehirlerimizdendir.
Murat Hüdavendigâr 1362'de Edirne'yi Bizansl~ lardan ald~~~ nda ~ehirde mimariye ait hiçbir medeniyet kal~ nt~s~~ yoktur. ~~ 365'te ba~kent olu~uyla önem kazan~ r ve imar faaliyetlerine ba~lan~ r 22.
Kanuni devri kentin en çok geli~me gösterdi~i dönemlerden biri olur.
Avrupa seferlerinin önemli bir k~sm~ n~ n program~~ Edime'de haz~rlan~ r.
Kanuni hemen hemen bütün k~~lar~ n~~ Edime'de geçirir ve kentin etraf~ ndaki k~~l~k av sahas~~ bu s~ rada olu~ur'.
589'da ba~layan Avusturya sava~lar~~ s~ ras~nda k~ tl~k yüzünden bir
süre s~ k~ nt~~ çekilirse de I.Ahmet'in tahta ç~ k~~lyla ~ehir tekrar önem kazanmaya ba~lar".
I.Ahmet ilk defa ~~ 6o5 y~l~ nda Edime'ye gelmi~, be~~gün kalm~~~ve
Anadolu'daki Celali ayaklanmalar~~ yüzünden fazla kalamadan Istanbul'a
dönmü~tür'. M~~ 2'de ikinci defa ~stanbul Davutpa~a Kö~künden u~urlanan padi~ah, Selimiye'de bir namaz k~ ld~ktan sonra Edirne Saray~'na bir
mescit yapt~r~lmasm~~ istemi~tir. Edime'de kald~~~~müddetçe ba~l~ca me~kalesini av te~kil etmi~, k~~~~Edi~rne'de geçirdikten sonra 15 Nisan 1613'de ~sDr.R~ fat Osman, Edirne Rehnumas~, 1830; Edirne Saray/ar~~ (yazma)
Evliya Çelebi, Seyahalname.
Oktay Aslanapa, Edirne'de Osmanl~~Devri Abideleri.
Turhan Da~l~o~lu, "Edirne Mezarlar~".
21

T.Gökbilgin, "Edirne Hakk~ nda Yaz~lm~~~Tarihler", s.79.

0.N.Peremeci, Edirne Tarihi, s.11; Altan, "Edirne'de Türk Mimari Eserleri", s.307;
Edirne ~l r~/h~t, 1973, 5.9.
22

0.N.Peremeci, Edirne Tarihi,s. 11.
0.N.Peremeci, a.g.e., s.19.
25 R.E.Koçu, Istanbul Ansiklopedisi, C.I, s.280.
23

24
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tanbul'a geri dönmü~tür 26. Yine ayn~~ sene içinde ani bir kararla üçüncü
defa Edime'ye gelmi~, o k~~~~da Edirne'de geçirdikten sonra 1614.'te ~stanbul'a geri dönmü~tü'''. Son gidi~i s~ ras~ nda Istanbul'dan hünkâr f~likalar~ndan biri sandal sefalar~~ için, k~zaklarla Tunca'ya indirilmi~ ', ayr~ca
Sultan Ahmet zaman~ nda ellibinden fazla di~budak, me~e, ~hlamur fidan~~
getirtilmi~~ve Tavuk Orman~~ mevkii de~erli a~açlarla donat~ lm~~t~ r'.
Sedefkâr Mehmet A~a'n~ n Mimarba~~~oldu~u dönemde ( 6o6-1622)
Sultan I. Ahmet'in Edirne'ye s~ k geli~inden dolay~~ birçok imar çal~~mas~~ yap~ lm~~t~ r. Ço~u kaynaklarla tesbit edilen yap~lar ~unlard~ r:
Edirne Saray~ na: 16' !'de Yeni Saray ile Mamak Saray~~ aras~ na bir
kas~ r », Mumcular Dairesi yak~ nlar~ na Alay Kö~kü, S~ r~ k Meydan~~ ve bir
Namazgâh 3', Gülhane Çay~ rl~~~ na naz~ r, Sultanahmet dairesine yak~ n Aynal~~ Kö~k 32, II. Beyaz~ t Camii do~usuna Mehterhane-i Amire 33, Alay
Kö~kü yak~ nlar~ na büyük bir çe~me ve bir mescid 34 ve ayr~ ca Ekmekçio~lu Kethüdas~~ K~z~ lba~~Hasan A~a, Zindan Yak~ nlar~na bir han yapt~ rm~~ '
ve de ayr~ca Beylerbeyi Hamam~~ ile Çuhac~ lar Hamam~~ onar~larak kullan~lmi~lard~ r 36. Baz~~ kaynaklarda Balkapan~~ ve Yemi~kapan~~ Hanlar~~ da
I.Ahmet dönemi eseri olarak aç~ klanmaktad~r 37 (Foto !).
Günümüze gelebilen devrinin ve Mehmet A~a'n~ n en önemli eserleri
ise Edirneli Defterdar Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a'n~ n yapt~ r~ p Sultan I.Ahmet'e hediye etti~i Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray' (Ay~ekad~ n
Kervansaray!), Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Köprüsü (Tunca Köprüsü-Eski
Köprü), Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Hani ve Sebilidir (Havlucular Ham).
26
27
28
29

R.E.Koçu, a.g.e., s.28 ~~
R.E.Koçu, Istanbul Ansiklopedisz, C. I, 5.280.
Ayn~~ Eser, Ayn~~ yer.
0.G.Evyapan, Eski Türk Bahçeleri, 5.I2.

30 R.Osman, Edirne Saray~, 5.83.
31 P.L.Inciciyan, "Osmanl~~ Rumelisi", 5.31.
32 R.Osman, a.g.e., s.86.
33

Ayn~~eser, s. o8.
R.Osman, a.g.e., 5.86.
Abdurrahman H~ bri, "Enisü'l Müsamirin", 5.147. (çev.S.~ lgürel)
0.N.Peremeci, a.g.e., 5.96.

' 0.N.Peremeci, a.g.e., s.19.
Abdurrahman H~ bri Efendi "III. Murat zaman~ nda yap~lm~~t~ r" demektedir
'T.Cökbilgin, "Edirne Hakk~ nda Yaz~ lm~~~Tarihler", s. ~~ o .
3
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Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a
Sultan I. Ahmet dönemi imar faaliyetleri incelendi~inde Defterdar Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a'n~ n bu dönemin an~ tsal mimarisine büyük katk~s~~
oldu~u görülür.
Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kanuni devrinde okuyup yeti~mi~, III. Murat, III. Mehmet,!. Ahmet döneminde ya~am~~, 1595 y~l~ nda Ba~ defterdar
olmu~, birçok cenklerde bulunmu~, say~ l~~ maliyecilerdendir".
Defterdar Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Sadrazam ~brahim Pa~a'n~n güvenini kazanm~~sa da, 1606 y~l~ nda Sadrazam olan Kuyucu Murat Pa~a ile
geçinememi~, aralanndaki dü~manl~ k gün geçtikçe ~iddetlenmi~tir". Hatta
Sadrazam Ekmekçio~lu'nun idam ferman~ n~~ padi~ah Sultan Ahmet'ten alm~~ , ölümden son dakikada kurtulmu~tur. Bu arada Edime'de gizlenmi
~,
Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray] ve Köprüsünü yapt~rm~~, padi~aha
hediye ederek affin ~~ sa~layabilmi~ tir. Bundan sonra Nasuh Pa~an~ n sadareti s~ras~ nda, sadrazam~ n kendisini rakip görmesi yüzünden Ba~defterdarl
~ktan azledilmi~ ; önce Karaman Valili~ine sonra Halep'e gönderilmi~tir. Fakat Sadrazam Öküz Ahmet Pa~a, 1615 y~l~ nda Do~u seferine ç~ karken Sadaret Kaymakam' Gürcü Mehmet Pa~a'n~ n beceriksizli~ini görerek onu
görevinden alm~~ , yerine Halep'ten Ahmet Pa~a'y~~ getirtmi~tir «).
Daha
sonraki y~ llarda pa~a bir ara sadrazaml~ k görevinin kendisine verilece
~ini
ummu~, arzusu olmay~ nca da üzüntüsünden ölmü~tür(1618) 41.
Edirneli Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a'n~ n en önemli Vak~ f eserleri Edirne'dedir. Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray~ , Köprüsü, Hani ve Sebili
bunlardan ba~l~ calar~ d~r. Ayr~ ca Beylerbeyi Hamam~n~~ onartm~~~ve kullan~ma açt~ rm~~t~ r 42.
~stanbul'da ~ehzadeba~~ nda Külliye halinde Medrese, Türbe, Sebil
yapt~ rm~~ , Eyüp Camiine Hünkar Mahfili', Koca Mustafa Pa~a
Camii'ne
bir kap~~ ve mahfil ilave ettirmi~tir 44. Ere~li'de tamamlanmam~~~
bir hani
vard~r 4 .
R.E.Koçu, a.g. e. , s4o3.
Natn~a Tarihi, C.I, S.220 (Z.Dani ~man Cev.).
R.E.Koçu, ayni yer.
Naima Tarihi, ayn~~ yer.
42 0.N.Peremeci, a.g. e., 5.96.
4 ' Ayvansarayi, Vefayai, s.18.
" Meydan Larousse, C.1, 5.179.
4 ' E.Yücel, "Ekmekçizade Ahmet Pa~a
Medresesi", s. ~~32.
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EKMEKÇIO~LU AHMET PA~A KERVANSARAY!
(Ay~ekad~ n Kervansaray')
Avrupa'ya yap~ lan seferlerin ra~bette oldu~u 16. yy. sonlar~ nda Avrupa yolu üzerinde birçok han ve kervansaray yapt~ r~ lm~~t~ r. Bu bölümde
Türk Osmanl~~ han ve kervansaray yap~ lar~ n~ n özelliklerini k~saca belirterek
Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray~~ ve hani üzerinde yo~unla~acak ve
Sedefkâr Mehmet Aga'n~ n Türk han ve kervansaray mimarisine katk~s~ n~~
irdelemeye çal~~aca~~z.
Tüccarlar~, hac~ lar~ , i~~için seyahat edenleri, ~ehirde ve seyahat yollar~~
üzerinde hayvanlanyla ve e~yalanyla birlikte bar~ nd~ ran ve onlara yatacak
emin bir yer ve yiyecek temin eden binalara, Kervansaray, Mihmansaray
veya Han ismi verilirdi".
Risale-i Mimariyye'de han ve kervansaray~ n tarifi için":
"Han, arâbidir, Farisi olan hane'den tarib olmu~tur. Fariside ve
Türkiye'de yine han derler. Ribat arâbidir. Farisi'de kervansaray, Türkiye'de avam galat edip kervansaray derler. Misafirler için bina hand~ r"
denmektedir.
Arapça RBT kökünden gelen" ribat: Askeri, ticari yollar üzerindeki
kervanlar~~ himaye ve dahili asayi~i temin için kullan~ lan kale tarz~ndaki
menzil binalar~~ için kullan~ lan bir kelime olup', Osmanl~~ öncesi Türklerin çok uygulad~ klar~~ bir yap~~ tipidir. Kervansaray yap~ lar~na prototip te~kil etmi~lerdir.
Bütün bu tariflere ve aç~ klamalara göre; Han kelimesi Kervansaraylar
içinde kullan~lan bir kelime olmas~ na ra~men, fonksiyon ve amaçlar bak~m~ndan ayr~~ yap~ lard~ r. ~öyle ki; Kervansaraylar genellikle ~ehirler aras~ nda kale gibi sa~lam yap~ lar olarak in~a edilir ve yolcular para ödemeden
kalabildikleri gibi bünyelerinde bulunan çar~~, hamam, ah~r, a~hane gibi
k~s~ mlardan istifade edilebilirdi. ~ehir hanlar~~ ise, yard~ mc~~ binalar~~ olmayan, kontrüksiyon yönünden belirgin bir sa~laml~ k göstermeyen ve özellikle ticari amaçlarla yap~ lan yapilard~~50.
F.Akozan, "Türk Han ve Kervansaraylan", s. 33.
0.~.Gökyay, "Risale-i Mimariyye ve Mimar Mehmet A~a", 5.175.
" Köprülü, "Ribat", s.268.
Ayn~~yer.
T.Gören, Türk Hanlarzn~ n Geli~imi ve Istanbul Ilanlar~, s. I .
Belleten C. LV, 26
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16. yy. sonunda Avusturya sava~lar~~ Rumeli sefer yollar~ na ilgiyi art~rm~~~ve ~stanbul, Edirne, Sofya, Belgrat yollar~~ üzerinde Sadrazam Koca
Sinan Pa~a, Damat ~ brahim Pa~a, Vezir-i Azam Siyavu~~Pa~a, Defterdar
Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a taraf~ndan önemli kervansaraylar yapt~nlm~~t~r.
Türk han ve kervansaraylan ba~l~ca üç grupta incelenebilir 51:
Birinci grup han ve kervansaraylar, umumiyetle kare veya dikdörtgen
~eklindeki tek bir yap~ dan ibarettirler. Bu mekanda hayvanlarla insanlar
bir arada yatmaktad~ rlar. Yüklerini han~n ortas~ ndaki ortak mekana indirme imkan~~ bulan yolcular kendilerine zeminden yüksekte bir seki üzerinde, ocak ba~~ nda yatacak yer bulurlar. Hayvanlar~ n~~ yine kendilerine yak~ n
bir yere ba~larlard~. Edirne Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray~ na prototip te~ kil eden bu grup hanlara örnek olarak Büyükçekmece Kervansaray~~ ve Gebze Çoban Mustafa Pa~a Kervansaray! gösterilebilir'.
~ kinci grup Türk Hanlar~: Birinci gruptaki hanlar~ n tekamül etmi~~
örnekleridir. Bu grupta yolcular~ n konaklad~~~~kapal~~ mekan~ n önünde üç
taraf~~revaklar ve yap~larla çevrili bir avlu, avlunun ortas~nda bir çe~me ve
mescit bulunur. (Harmanl~~ Siyavu~~Pa~a Külliyesi Kervansaray~~(159o) 53 gibi).
Edirne Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray~ 'da (1609) bu grupta
gösterilebilir.
Üçüncü grup hanlar: ~ kinci grupta incelenen hanlar~ n en geli~mi~~
örnekleri olup iki katl~d~r. Üst kat tamamiyle ikamete ayr~ lm~~t~r. Edirne
Rüstempa~a Kervansaray!, Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Hani (Havlucular
Hani) bu grubun ömekleridir.
Kaynaklara göre: Sultan Birinci Ahmet döneminde Edime'de 18 yerde büyük handan ba~ ka 28 yerde misafir inecek kervansaray vard~r'. Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray~, Hani ve Ekmekçio~lu Kethüdas~,
K~z~lba~~Hasan A~a'n~ n Zindan yak~ nlar~ nda yapt~rd~~~~161 'de in~a ettirdi~i bugün mevcut olmayan han 55 o dönemde yap~lm~~~olanland~r.
51

F.Akozan, a. g. e. , s. 34.
E.Yücel, "Büyükçekmece'deki Türk Eserleri", s.og.
0.Keskino~lu, "Bulgaristandaki Türk Vak~ flan", 5.87.
S.Selen, "Yazma Cihannümaya Göre Edirne ~ehri", 5.308.
ss Abdurrahman H~ bri, "Enisül-Müsamirin", s.147 (Çev.~lgürel).
R.M.Meriç, "Edirne'nin Tarihi ve Mimari Eserleri Hakk~ nda", 5.453.
52
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Edirne Belediyesi, ~~ 14 Pafta, 542 Ada, 5-6-7-8-9-10- ~~ - 2-13-14-15- ~~617-18-19-2o-21-22-23-24-25-26-27 nolu parsellere kay~tl~~ Ekmekçi o~lu Ahmet Pa~a Kervansaray~, Eski ~stanbul Caddesi ile Uzun Kald~r~m Caddesi
aras~ ndad~ r. 1609 (1o18H.) tarihinde, Ekmekçizade Ahmet Pa~a taraf~ ndan, Sultan I. Ahmet'e hediye olarak, Sedefkâr Mehmet A~a ile Edime'li
Mimar Hac~~ ~aban A~a'ya yapt~ r~ lm~~, iki ~ad~rvan~~ ve tabhanesi bulunan
çifte hand~r (Bkz. Vaziyet Plan~, Plan Rölövesi, ~ekil 2,3,4; Foto
1,2,3,4,5,6,7,8,9,1o,11,12,13,14,15,16,17,18). Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde yap~y~~ ~öyle anlatmaktad~ r 57:
"Büyük Hay~rat. Bu Sultan Ahmet zaman~ nda küçük bir han imi~.
Sonra Ekmekçizade Ahmet Pa~a temelinden y~ k~ p büyük bir han yapt~ rm~~t~~ ki Edirne ~ehrinde ve Istanbul'da misli yoktur. Illa Tatar Pazarc~~~~
Kasabas~ ndaki makbul ~brahim Pa~a Hani olsa. Bu E~e Kad~n Han~~ tam
ikiyüz ocak olup avlusunun bir taraf~nda da içli d~~l~~ harem odalan var.
Ah~r~~ bin tane at al~ r. Dört taraf~~ sofal~~ olup, d~~~avlusu dahi bin kadar
deve ve at al~ r. Kale gibi hand~r. Cadde üzerinde kuzeye bakan demir kap~s~~ üzerinde yaz~l~~ tarihi ~udur:
Tema~a eyleyip didi itmam~na tarih
Yap~ ld~~ Han-~~ Sultan Ahmet oldu bibedel abad,
Sene ~ o18
Tamamland~ ktan sonra Sultan Ahmet Hana
hediye edilmi~~kur~unlu hand~ r"
demektedir.
Yap~ya Eski ~stanbul Caddesi üzerindeki giri~~mekan~ ndan girilir (Foto 4, 8). mekan~n 2 yan~ nda yüksek sekiler vard~r. Bugün yok olan giri~~
kap~lar~~ eskiden belli bir saatten sonra kapat~l~r 58, sabah da herkesin e~ya
kontrolü yap~lmadan aç~lmazd~. ~air Kesbi'ye ait olan, yap~n~n Sultan Ah" Gökbilgin "Edirne Hakk~ nda Yaz~lm~~~Tarihler", s. ~~ o3.
Abdurrahman H~ bri, a.g.y.
H.S.Selen, "Yazma Cihannümaya Göre Edirne ~ehri", s.308.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C.3-4, s. ~ o37, (Çeviren Zillioglu). Meriç, "Edime'nin Tarihi ve Mimari Eserler Hakk~ nda", s.453Korkut, Ye~il Yurt Edirne, s.u.
s? Evliya Çelebi, a.g.y.
58 C.E.Arseven, Türk Sanat~~ Tarihi, s•474.
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met'e hediye edildi~ini aç~klayan, kitabe, kap~ n~ n üzerindedir ve ~öyleFeridün menzilet ~ems ü felek kudret-i melek haslet
Ki yani hazreti han Ahmed ol ~ah-~~ kerem mutad
Süvar olup saadet rah~ine seyr ü ~ikâr için
Rikâb~ na dü~ün pilyende saydüfken nice sayyâd
O z~ll-ullah Edirne taht-gâhine salup saye
Hümayun baht~~ ile halk~~ ~ehri eyledi dil-~âd
Olup mail o ~ehr-i dil-kü~âya ~ah-1 dânâ-dil
Murad idindi bir han-~~ cedidi eyliye icad
Yapulsun deyu ferman idecek ol hani âli-~ân
Veziran içre defterdâr~~ oldu emrine münkad
Bina k~ ld~~ o dem bir han-i dil-ke~ab-~~ kevser-ve~~
An~ n tarh~nda makdürini sarfetti nice üstad
Olup rahat-resân~~ reh-revân ol hani âll-~ân
Mekin olan safalar kesbedip gamdan ola âzâd
Metanette bu resme olmad~~ mihmân-seray elhâk
Rub'at âlemi bennâ-y~~ kudret ideli bünyâd
Tema~a eyleyüp Kesbi dedi itmam~ na tarih
Yap~ ld~~ han-~~ sultan Ahmed oldu bibedel âbâd.
Giri~~mekan~~ üç taraf~~ revakl~~ bir avluya aç~l~r. Bugün revaklar yok olmu~,
sadece tonozlar~ n izleri kalm~~t~ r (Bkz. Foto No.' o). Avlunun sa~~nda bulunan yap~~ kal~ nt~ lar~ n~ n tabhane veya imarete ait oldu~u kaynaklarda belirtilmi~tir (Bkz. Foto No.8,g,~ o).
~rrasyonel forma sahip bu avlunun Uzun Kald~ r~m Caddesi ve Eski ~stanbul Caddesine bakan cepheleri d~~a aç~ k dükkanlarla çevrelidir (Foto
5,6,13,14). Bugün say~ lar~~ 18 olan bu dükkanlar birbirlerinden gerek ölçü
gerekse plan ~emas~~ olarak farkl~d~ rlar ve Uzun Kald~ r~m Caddesi üzerinde
kapal~~ han k~sm~ n~ n d~~~yüzünden 1,5 m. kadar içeride birle~irler (Bkz.
Plan Rölövesi ~ekil 4).
Giri~e göre tam kar~~da, bugün çat~s~~ yok olmu~, Evliya Çelebi'nin
"Görçenlik, Güvercinlik" diye bahsetti~i yar~~ aç~ k mekana geçilir (Foto
3,7,8; ~ekil 4,5). Üç büyük sivri kemerle giri~i düzenlenmi~~olan güvercinli~in iki yan~ ndaki kap~ lardan kapal~~ han k~s~ mlar~na girilir. Ayr~ca kemerli
giri~in tam kar~~s~ nda da bir kap~~ vard~ r. Bugün nereye aç~ld~~~~belli olma0.0nur, Edirne Kaabelert,

S.22I.
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yan bu kap~n~n tuvaletlere aç~lan kap~~ olmas~~ ihtimali kuvvetlidir (Foto 16;
~ekil 6). (Blcz. Harmanl~~Kervansaray~~ plan restitüsyonu ve Ekmekçio~lu
Ahmet Pa~a Kervansaray~~restitüsyonu).
Kay~tlarda "Kur~un örtülü" diye belirtilen kapal~~ han k~s~mlar~~ en
son 1950 y~llar~nda olmak üzere çe~itli onanmlar görmü~se de, orijinal
görünü~ünü tamamen kaybetmemi~tirler'. Bugün kiremit çat~l~~olarak
tesbit edilen bu kapal~~ han k~s~mlar~~ birbirinin simetri~i olup kendi içlerinde de yine simetrik düzenlemi~lerdir (~ekil 4,5,6; Foto 1,7,8,9,10,5). içeride giri~in kar~~s~na gelen ortadaki sütun dizisi han mekan~n~~ iki simetrik
parçaya ay~nr. Duvarlarda o.8o m yüksekli~indeki seki üzerinde e~it aral~kl~~ocak modülleri insanlar~n yatacak yerlerini belirler (Foto 17,18). Hayvanlar dö~eme hizas~nda, sekiden daha alçak seviyede üç s~ra halinde uzanan yemliklere ba~lan~rlar.
Yap~n~n bütünü ele al~nd~~~nda, kervansaray~n muntazam bir mimariye sahip kapal~~ han k~sm~~ ile irrasyonel forma sahip aç~k avlu etraf~ndaki
dükkan ve yap~~ kal~nt~lanndan olu~an iki lus~mdan meydana geldi~i
görülür. Dükkanlarda hiçbir geometrik düzen yoktur. Giri~~mekan~~ bile
kapal~~ han k~s~mlar~yla muntazam bir ba~lant~~ içinde de~ildir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi de dahil olmak üzere hiçbir kaynakta düklcânlardan
bahsedilmez. Üstelik bu kervansaray gelir getirmek amac~yla yap~lmam~~t~r. Yapt~~~m~z ara~t~rmaya göre Sultan Ahmet Vakfiyesinde6 ' belirtilen
"Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Hani etraf~nda 30 dükkan" ibaresi Selimiye yak~nlar~ndaki Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Hani (Havlucular Han~) na aittir.
Bütün bu bilgiler dükkanlar~ n muhdes birer ilave olduklar~n~~ göstermektedir.
Benzer yap~~ analizi için yap~lan çal~~malar s~ras~nda tesbit edilen Gudenus'un haz~rlad~~~~Bulgaristan Harmanl~'da, Il!. Murat'~n veziri Siyavu~~
Pa~a için 1590 tarihinde yapt~rd~~~~cami, kervansaray (~ekil 8,9,10), köprü;
hamamdan müte~ekkil külliyenin (~ekil ~ l) kervansaray~na ait restitüsyonlar ile Teply'nin haz~rlad~~~~"bir Türk kervansaray~" minyatürü (~ekil 7)
konuya aç~kl~k getirmektedir.
60 Hasta yata~~nda ziyaret etti~imiz 96 ya~~ndaki müteahhit Ali Osman Soygel, 1950
onar~m çal~~mas~~için "zelzeleden y~k~lan sa~~yan cephe soldakine bak~larak ve kendi ta~tan
kullan~larak yeniden taraf~mdan yap~ld~" demekte ve görçenli~in daha önce y~k~ld~~~n~~söylemektedir.
61 "Ar~ivdeki Orijinal Vakfiyeler", Vak~flar Bülteni, 5.913.
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Gudenus restitüsyonlar~ nda (~ekil 8,9,10,11,12) Harmanl~~ Kervansaray~ n~ n ortas~ nda bir tek ~ad~ rvan~~ vard~ r. Ve güvercinlik Evliya Çelebi'nin
tabiri ile gö~e ba~~uzatm~~t~ r'.
Teply'nin minyatüründe (~ekil 7) ise avludaki iki ~ad~rvan kaynaklarda belirtilen Ekmekçio~lu Kervansaray~'na benzemektedir. Yaln~z bu minyatürde güvercinli~in giri~inde Harmanl~ 'da oldu~u gibi iki giri~~kemeri
çizilmi~tir.
Avlu ise her iki kaynakta da muntazam forma sahiptir.
Teply'nin minyatürünün Ekmekçio~lu Kervansaray~ na ait olabilece~i
ve Gudenus'un restitüsyon çizimlerinin Ekmekçio~lu Kervansaray~ na çok
benzedi~i dü~ünülerek yukar~ da aç~ klad~~~ = yap~~ yan~ nda yapt~~~ m~z incelemelerden ~u sonuca var~ labilir (~ekil ~~2).
Ekmekçio~luahmetpa~a Kervansaray~ : Revakl~~ iki ~ad~ rvan~~ olan muntazam forma sahip avlu ve güvercinlikten giri~i olan iki kapal~~ han k~sm~ ndan meydana gelmi~tir. Avlunun sa~~ nda Evliya Çelebi'nin bahsetti~i yerinde kal~ nt~ lar~ n~~ görebildi~imiz imaret yap~ lar~~ vard~ r. Görçenlik ise kademeli üçgen al~ nl~ klara oturan konik bir külaha sahiptir.Bugünkü güvercinlik kasna~~~15.30 m kotundaki yan üçgen al~ nl~kl~~ çat~lar~ n alt seviyelerinde kalmaktad~ r (13.35 m kotu) (Bkz. Kesit Rölövesi). Bu da bu bölgenin
orijinaline uygun olmayan yanl~~~bir müdahale ile bozuldu~unu kan~tlar.
Bütün bu bilgi ve bulgulara göre; 1590 tarihli Harmanl~~ Kervansaray~~
Ekmekçio~lu Kervansaray~ ndan önce yap~ lm~~t~ r. ~ kinci grup hanlar~ n az
geli~mi~~bir örne~i olarak kabul edilebilir. Ekmekçio~luahmetpa~a Kervansaray~~ ise çok geli~mi~~bir kervansaray örne~i olmamakla beraber, ekonomik s~k~ nt~ lar~ n oldu~ u Sultan I. Ahmet döneminde kapal~~ han k~s~ mlar~~
esas olan, imareti olan küçük bir külliye görünü~ündedir.
Orijinal birçok eleman~ n kaybetmi~, birçok de~i~ iklikler geçirmi~~olmas~ na ra~men Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray~~ bugünkü haliyle
abidevi kesme ta~~i~çili~inin nadide örneklerinden biridir. Yap~ n~n orijinal
kalabilmi~~sol yan cephesi (Bkz. sol yan cephe rölövesi) (Foto 1,2), güvercinlik mekan~~ giri~~kemerleri (üç adet) (Foto 3) ve güvercinlik üst
örtüsünün geçi~~ögeleri olan sivri kemerli tromplar~~ (Foto 15) ve kemerlerin orijinal mukarnaslar~~ bugüne gelebilmi~~yap~~ ögeleri olup genelde yap~~
bütündeki süsleme unsurlar~ na gösterilen önemi yans~ tmaktad~rlar.
0.Keskinoglu, "Bulgaristan'daki Türk Vak~ flar~ ”, s.87.
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Sol yan cephedeki ajurlu kesme ta~~pencere süslemeleri (Foto 1,2) alç~~
d~~l~k pencerelerin ta~~ile geli~tirilmi~~tezyinat örnekleri olup bu yap~da
adeta Sedeficâr Mehmet A~an~ n Sedelkârl~kta kulland~~~~geometrik motiflerin cephe ölçe~inde pencereler uyarlamas~~ yap~lmak istenmi~tir. Bu süslemeler Sinan'~n ~ehzadeba~~~ve Selimiye Camilerinde ve hatta klasik
dönemde birçok yap~da kullan~lm~~t~ r. Fakat bu yap~daki kadar hiçbir kervansaray yap~s~nda ba~ar~ l~~ uygulanamam~~t~r. Bu d~~l~ k pencereler Mehmet A~a'n~n sanat~ndaki inceli~i, Sedefkârl~ktaki prati~ini d~~~cepheye
uyarlama kabiliyetini yans~ tan günümüze gelebilmi~~süsleme elemanlar~din Sultanahmet Camii külliyesi ile ayn~~ dönemlerde in~aat~~ devam eden
bu kervansarayda Mehmet A~a yan cephelerdeki monotonlu~u bozmay~~
pencere süslemelerinde çe~itlilik yaparak sa~lamaya çal~~m~~~ve mimarl~k
sanat~na ölümsüz bir eser b~rakm~~t~r.
Ekmekçio~lu Kervansaray~~ Mehmet A~a'n~ n Sultanahmet Külliyesinden sonra gelen en önemli eseridir.
EKMEKÇIO~LU AHMET PA~A HANI (Havlucular Hani) ve SEB~L~~
Edirne Belediyesi 23 nolu paftada kay~tl~~ 625 nolu adan~n tamam~n~~
i~gal eden Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Hani, Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a taraf~ndan ~~7.yy. ba~lar~nda, eskiden Yediyol A~z~~ denilen, bugünkü K~y~k
Caddesi üzerinde bir mevkiye, iki katl~~ olarak in~a edilmi~tir" (~ekil
20,21,22,23). Sultanahmet döneminde yap~ld~~~ nda çevresinde bugün kal~nt~lar~~ kalm~~~Balkapan~ , Yemi~~Kapan' gibi bir tak~m hanlar vard~r"
(Foto 19; ~ekil ~~4, ~~5).
Yap~ , çevresindeki birkaç tarihi hanla birlikte (Balkapan~~ Yemi~kapan~) 1752 y~l~ nda meydana gelen büyük zelzelede y~k~lm~~, daha sonraki
dönemlerde yanl~~~restorasyon politikas~ yla kurtanlamayarak bugüne gelememi~tir. ~u an üst kat~n varl~~~~ancak kaynaklara dayan~ larak söylenebilmektedir. Günden güne bozulan, orijinal hüviyetini tamamiyle kaybeden
yap~~ günümüze gelene kadar çe~itli adlar alm~~t~ r: Bir ara solaklar oturdu~u için "Solaklar Ham" denmi~, sonra astarc~ lann yeri olup "Astarc~lar
63

Ö.N.Peremeci, Edirne Tarihi, s.92.
A.H~bri, "Enüsül-Müsamirin", 5.147. (ÇeY.~lgürel).
S.Selen, "Yazma Cihannümaya Göre Edirne ~ehri", s.308.
R.M.Meriç, "Edime'nin Tarihi ve Mimari Eserleri", s.453.
O.N.Peremeci, a.g.e., s. ~ g.
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Hani" ad~ n~~ alm~~t~ r. En son havlu dokuyanlar~ n çok oldu~u bir dönemde
de "Havlucular Hani" ad~ yla günümüze gelmi~tir" 65.
I. Sultan Ahmet Vak~ f defterinde" "Edirne'de Ahmet Pa~a hani etraf~ nda 30 dükkan ve bodrum" ibaresi han~ n dükkan say~s~n~ n 30 adet oldu~una i~aret etmekte ise de bugün ayakta olan tonozlu orijinal dükkan
modülü say~s~~ ancak 12 tanedir.Eski K~y~ k Caddesi üzerinde
~~ nolu (bkz. plan, ~ekil 14) dükkanlar u~rad~klar~~ birçok müdahaleden sonra ancak tonoz örgüleriyle karakterlerini anlatabilmektedirler. Duvarlar boya ve fayans kaplamalarla kapat~ lm~~, yaln~z giri~~
kap~s~~ ve sebil üzerinde ta~~örgü bir miktar görülebilir olmu~tur (Bkz. Ön
Cephe Rölövesi ~ekil ~~ 5).
Geçirdi~i de~i~ikliklere ra~men Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Ham Sultanahmet Vakfiyesinde belirtildi~i için Mehmet A~a'n~ n atfedilebilecek yap~lardan biridir. Üçüncü grup hanlara dahil edebilece~imiz yap~n~n
bugünkü durumu ne yaz~ kki han mimarisine katk~s~ n~~ irdelemek için yetersizdir.
Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Han~'n~ n Eski K~ rk Caddesi üzerindeki Mezitbey Hamam~ na kar~~~ kö~eba~~ nda yer alan sebili orijinal kalm~~~ en
önemli bölümüdür. Sebil 2 kattan olu~maktad~r (~ekil 14,15,16,17; Foto
20,22,23). Mezitbey hamam~ na kar~~~olan giri~~holüne aç~lan pencere, bu
giri~~holünün han~ n üst kadar~yla ba~lant~ l~~ olabilece~ini dü~ündürmektedir (bkz. Sebil Plan Rölövesi).
Kesme ta~~üzerinde itinal~~ cephe süslemelerini bar~ nd~ ran cepheleri
han~ n bütünündeki orijinal süsleme ögelerinin de de~erini gösteren tek
numunedir.
Han~n iki katl~~ oldu~unu ve üst kat~ nda bir kahve oldu~unu söyleyen
kitabesi ~öyledir 67.
BÜYÜK K~TABE
Mah-i burc-i ~eref ayn-~~ saadet
Semiyyi ~ems defterdar-~~ ekber
Cenab-~~ hazret-i Ahmed efendi
Verip bu menziler hür~id-ve~~fer
Behist-asa yap~ p bir Kahvehane
Nazirin görmedi dünyada gözler...
" Ayn~~ eser, s.92.
" Vak~flar

"Ar~ivdeki Orijinal Vesikalar", s.99.

0.0nur, a.g.e., 5.21.
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EKMEKÇIO~LU AHMET PA~A KÖPRÜSÜ (Tunca Köprüsü
Eski Köprü) (Bkz. ~ekil 2,3,18 Foto 24,25,26)
Bulgaristan'~ n Rila da~~ndan ç~ kan Meriç nehri, yine Bulgaristan topraklar~ ndan gelen Tunca ile Edime'nin bat~s~ nda ~ehre yak~ n bir yerde
birle~irler". Eski ad~~ Bülbül Adas~~ Mevkii' olan bu birle~me yerinde
Edirne Karaa~aç istikametinde ardarda iki köprü vard~ r. Bunlardan birincisi Ekmekçio~lu Ahmet Pa~ân~ n yapt~ rd~~~~Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a
Köprüsü, di~eri 1842'de Sultan Abdülmecit taraf~ ndan yapt~r~ lan' Meriç
Köprüsüdür. Tunca üzerinde oldu~u için "Tunca Köprüsü" olarak da
an~lan Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Köprüsü esasen Sultan Ahmet'in çok s~ k
kulland~~~~ ah~ap bir köprünün (Bkz.~ekil 1) yerine yap~ ld~~~~için (CisriCedid, Yeni Köprü) olarak tan~ n~ rken Meriç Köprüsü yap~ ld~ ktan sonra
(Eski Köprü) olarak bilinir olmu~ tur'.
Kitabesine göre 16o8 y~ l~ nda in~aat~na ba~lanan köprü 1615 y~ l~ nda
tamamlanm~~t~ r n. Mimarinin Mehmet A~a oldu~u birçok kaynakta belirtilmi~se de Edirne'li Hac~~ ~aban Beyinde yard~ mlar~~ oldu~u söylenir 73.
Evliya Çelebi köprü için "Tunca üzerinde gayet saltanatl~~ bir
köprüdür, Timurta~~kasabas~ na oradan gidilir" demektedir'.
Kesme ta~tan on gözlü yedi ayakl~~ olarak yap~ lan köprü, 1947 y~ l~ nda's bir sel bask~ n~~ s~ ras~ nda Bulgaristan istikametinden gelen buzullar~ n
etkisiyle tahribe u~ram~~ , iki göz kemeri ve bir ayak y~k~ lm~~t~r. Bugün betonarme bir dö~eme ile aç~ kl~ k geçilmektedir (Bkz. Foto 25; ~ekil 18).
Zarif sivri kemerleri, muntazam kesme ta~~çokgen ayaklar~~ ve nadide
tarih kö~küyle Osmanl~~ köprü mimarisine oldu~u kadar Avrupa köprü
68

71
72

73
74

yer.

F.Turangil, Edirne Merkez Kazas~~ Monografyast, s. ~~ o.
S.Selen, "Yazma Cihannumaya Göre Edirne ~ehri", s. 308.
E.H.Ayverdi, Türk Sanat~~ Tarihi, C.II, s.529.
0.0nur, Edirne Kitabeleri, s. 55.
S.Ünver, "Edirne'de Eski Köprü", s.71.
Abdurrahman Hibri, "Enisii'l-Müsaminn"(S.Ilgürel Çevirisi), s.14.9.
0.Aslanapa, Edirne'de Osmanl~~ Devri Abideleri, s. 23.
C.Çulpan, Türk Ta~~Köpriileri, s.1 7o.
0.Aslanapa, ayn~~ yer; C.Çulpan, ayn~~ yer.
Evliya Çelebi, Seyahalname, C.3-4, s.1040 (Çev. Zillioglu).
S.Ünver, a.g.y., s.73; A.Korkut, Yak~ n Yurt Serhat ~ehri Edirne,s. I 2 ; E.H.Ayverdi, ayn~~
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mimarisine de öncülük eden Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Köprüsü Mehmet
A~a'n~n itina gösterdi~i ve günümüze kalabilmi~~say~l~~ eserlerinden biridir.
Köprünün kitabesi ve tarih kö~kü bütünündeki düzenleme içinde
önem verilen bir noktad~r. Tarih kö~kü arka cephesi, köprü bütünündeki
yan cephe düzenlemesi içinde iki yan~nda iki~er hafifletme kemeri olan
ayaklarla bütünle~tirilmi~, di~er ayaklarda benzer hafifletme kemeri kullan~lmam~~t~r. Ayn~~ ~ekilde kitabe kö~kü kemerlerle uyum sa~lamak amac~yla sade tutulmu~, süsleme ögesi olarak kö~elerde küçük sütünceler
dü~ünülmü~tür (Bkz. Cephe Rölövesi). Kitabe Kö~künün bugün kapat~lm~~~olan orta kemeri, bu cephede hareketlilik sa~lamaktad~r. Buna mukabil yola bakan, suyun ak~~~na kar~~~olan cephesinde yükseltilen kitabe
kö~kü giri~i, kitabenin her yönden rahat okunmas~n~~ temin etmek gayesini
gerçekle~tirmektedir (Foto 26). Tarih kitabesi ~öyledir76:
Ekmekçi zade Ahmet pa~ay-~~ km-kâri
Hayrat~n~~ görenler itmez mi hayrile yâd
Bu devlet içre defterdar oldu on sekiz y~l
Ba ha~met-i vezaret ba devlet-i hüdadâd
Doldurdu Tunca nehrin bi ~üphe sim-ü-zerle
Bu cisri bi âdilt illâh etti bünyâd
Maksudu bir duad~r ancak gelip geçenden
Lay~k budur ki sen de ruhunu idesin ~âd
Kimi dedi esas~~ müstahkemine tarih
Zibende rah-~~ gül~en bu cis~ri Ahmed âbâd
Kadbüniye fi seneti: '016- 6o8
Aç~klamas~~77:
Murat veren Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a'n~n bu hayat~n~~ görenler onu
hay~rla anmazlar m~? Onsekiz y~l bu devlete defterdarl~k etmi~~olan Ahmet Pa~a tanr~~ vergisi yüceli~i ve ha~meti vezareti ile Tunca nehrini alt~n
ve gümü~le doldurdu ve bu e~i olmayan köprüyü Allah~n inayeti ile yapt~.
Bütün iste~i gelip geçenden sadece bir duad~r. Lay~~~~budur ki sen de
onun ruhunu ~âd edesin. Kimi bu sa~lam yap~n~n esas~na bir tarih
dü~ürdü. "Bu güller aras~nda ne güzel yoldur".
0.0nur, a.g.e., s.163.
Li~men, ~nsanlar ve Kil~raler, s.404.
C.Çuipan, "Köpriilerde Tarih Kö~iderr, S.25.
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Genelde köprülerin esas~n~~ meydana getiren ayaklar, kemerler, dö~emelerden ba~ka baz~~ köprülerde emniyet ve kontrol amaçl~, baz~lar~nda
dinlenme amaçl~~ balkonlar, kö~kler, yap~lm~~t~r. Ve hatta bu geli~imin bir
ürünü say~labilecek (köprü üzerinde çar~~ ) fikrinin örneklerini görmek hiç
de zor de~ildir.
Bizdeki tarih kö~klerinin men~ei olarak ~slam öncesi Türklerin bir yap~s~~ olan ate~gedeler ve sonra da aç~k türbe mimarisi gösteriliyorsa da 78
konu köprü mimarisinin geli~imi olarak ele al~nd~~~nda; köprülerde, eserin
sahibini, yapt~ran~n~ , yapan miman ve hatta kitabeyi yazan ~airi belirleyen
kitabeler önceleri köprünün ayaklarmdan birinin üzerine yerle~tirilirken
(Selçuklu ve Artuklularda) Osmanl~~ imparatorlu~u döneminde bu kitabeler için ayn~~ zamanda dinlenme amaçl~~ köprü balkonlar~~ in~a edilmeye
ba~land~~ (Babaeski ve Büyükçekmece Köprüleri). Daha sonra bu balkonlar
Elanekçio~luahmetpa~a Köprüsü gibi üstü örtülü bir kö~k hüviyetini alarak geli~imin içinde bir yer ald~ .
SONUÇ
Sultan I.Ahmet dönemi Edirne Mimarisini irdeledi~imiz bu çal~~ma
ile koruma alan~nda Edime'de çok geride olundu~unu vurgulam~~~oluyoruz. Ekmekçio~lu Kervansaray~~ ço~u yap~~ ögesini kaybetmi~, zaman~nda
onanlmad~~~~için orijinal hüviyetini de~i~tirmi~, Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a
Han~~ (Havlucular Hani) ise önce yol açma çal~~malar~~ ile mekanlar~n~n
büyük bir k~sm~n~~ yitirmi~, daha sonra da Vak~f te~kilat~n~n dükkanlar~~
satmas~~ ile kontrolden ç~km~~, ~ah~slar~n keyfi koruma kararlar~~ ile tahrip
olmu~tur. Köprü ise gün geçtikçe artan araç trafi~ine daha ne kadar dayanabilecektir? Bu köprünün Meriç üzerindeki di~er köprü ile birlikte Karaa~aç güzergâh~n~n tek köprü olmaktan ç~kar~l~p sadece yaya trafi~ine b~rak~lmas~~~artt~r.
Günümüze gelebilmi~~tarihi de~erleri korumam~z ilerki sa~l~kl~~ restoasyorlara en fazla bilgi verecek ~ekilde intikalini sa~lamam~z Milli görevimizdir.
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~ekil 2 Edirne müdafaas~~ için haz~rlanm~~~harita (tarihsiz). Kaynak: ~stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi Albüm No: 90425.
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~ekil ~~ 7 — Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Sebili görünü~leri (rölöve 1987).

Ay~e Gülçin Kiiçiikkaya

Ay~e Giikin Kiiçiikkaya

Res. ~~ — Sol yan ve arka cepheler (1937).
Kaynak : Sn. Prof. Feridun Akozan foto~raf ar~ivi.

Ay~e Gülçin Kiipikkaya

Res.

2 -

Sol yan üçgen alinl~ldt cephe (1937). Orijinal ajurlu pencereler ve aralannda tahrip olmu~~kaplama ta~tan.

Ay~e Gülçin Küçükkaya

Res. 3 — Ekmekçio~lu Kervansaray' (1937). Görçenli~in avlusundan görünü~ü. Tuvaletlere
aç~lmas~~ihtimali olan kap~~ duvarla örülmeden önce.
Kaynak: Sn. Prof. Feridun Akozan foto~raf ar~ivi.

Res. 4 — Ekmekçio~lu Kervansaray~~ (1937). Giri~~mekan~n~n avludan görünü~ü, muhdes
kubbe y~k~lmadan ah~ap me~ruta kald~ nlmadan önceki hali.
Kaynak: Sn. Prof. Feridun Akozan foto~raf ar~ivi.

Ay~e Giilçin Kiiçiikkaya

Res. 5 — Uzunkald~nm Caddesi. Dükkanlar~~ restorasyon s~ ras~nda (~ 975).
Kaynak : Edirne Vak~flar Bölge Müdürlü~ü foto~raf ar~ivi.

Res. 6 — Eski ~stanbul yolu dükkanlar~ n~n restorasyonu (1975).
Kaynak : Edirne Vak~flar Bi. Md. foto~raf ar~ivi.

Ay~e Gülçin Kaçakkaya

Res. 7 — Ay~ekad~n Camii minaresinden kervansaray~n sol yan görünü~ü. Avlu temizlenii
Edirne PIT'sine kiraya verilmeden önce (1980).

restorasRes. 8 — Ay~ekad~n Camii minaresinden kervansaray~n sa~~yan görünü~ü. ~~
yonu bitmi~~dükkanlar kiraya verilmi~, fakat iç avlu henüz temizlenmemi~tir
(198o).

Ay~e Gülçin Kiiçiikkaya

Res. 9 — Sa~~yan iç cephedeki kal~ nt~ lar~n Ay~ekad~ n Camii minaresinden görünü~ü
(1990). Edirne PTT'si buray~~ garaj olarak kullanmaktad~ r.

Res. ~~ o — Avlu içinden sa~~yan cephedeki kal~ nt~lar~ n görünü~ü (1986).

Ay~e Gülçin Ki~çi~kkaya

Res. ii — Ay~ekad~n Camii minaresinden sol yan görünü~~(t99o). Muhdes çat~~ müteahhit
Ali Osman Soygel taraf~ ndan 1950 senelerinde bu ~ekle sokulmu~tur. Orijinali
daha yüksek ve kur~un kaplamad~ r. 1950 restorasyonu s~ ras~nda üçgen al~nl~g~n
üzeri koruyucu ~ap ile kaplanm~~t~ r.

Res. 12 - Avludan sol yan kapal~~ han k~sm~ n~ n görünü~ü (199o). Orijinal sol yan cephenin iç görünü~ü, pencerelerin bir k~sm~~ d~~anda kalm~~t~ r.

Ay~e Gülçin Kiiçi~kkaya

~~.me~n~ffilillieem~~~~~..—
Res. 13 — Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kervansaray~. ~ stanbul Caddesi 18 no.lu dükkan
1975 restorasyonu s~ras~nda.
Kaynak : Edirne Vak~ flar Bölge Müdürlü~ü Foto~raf Ar~ivi.

Res. 14 — Ekmekçio~lu Kervansaray! Istanbul Caddesi ~ y no.lu dükkan~ n 1975 restortisyonu s~ras~nda temizlenmi~~hali.
Kaynak : Edirne Vak~ flar Bölge Müdürlü~ü foto~raf ar~ivi.

Ay~e Giikin Kiiçiikkaya

Res. 15 — Detay-Görçenli~in de~i~ik devir ilavelerini gösteren bugün de tahrib olmu~~
tramplar~ ndan birinin iç görünü~ü (1986).

Res. 16 — Arka cephe; Görçenli~in arkaya aç~ lan bugün kapat~lm~~~kap~s~~ ( ~ ggo). Harmanl~~
Kervansaray~'nda bu kap~~ tuvalete aç~lan kap~d~ r. Restitüsyon yap~l~ rken bu bilgiden istifade edilmi~tir.

Ay~e Giikin Ki~çiikkaya

Res. 17 — Kapal~~ han k~sm~n~ n iç görünü~ü ocakl~~ seki.

Kes. 18 — Kapal~~ han k~sm~ nda ocak (bu ocaklar Istanbul, Arasta odalarmdaki ocaklara
benzemektedir). (Bkz. Ocak rölövesi ~ekil 16).

Ay~e Gülçin Küçükkaya

Ay~e Giikin Kiiçiikkaya

Res. 20 - Eski K~y~ k Caddesi, yeni yaya yoluna bakan birçok de~i~ikli~e u~ram~~~dükkanlar ve sebil (1986).

Res. 21

Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Han~"n~ n orijinal giri~i ve yan~ ndaki dükkanlar~ n
görünü~leri ( ~~ g86).

Ay~e Giilçin Knç~ikkaya

Res.

2 2 -

tian~ n ve seb~ l~~~~ eski gorunusle~~~~ (1975).
Kaynak : Vak~ flar Edirne BI.Müd. Foto~raf Ar~ivi.

Res. 23 — Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Sebili'nin görünü~ü (1986).

Ay~e Gülçin Ktiçiikkaya

Ay~e Gülçin Kiiçiikkaya

Res. 25 — Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Kitabe Kö~kü.

Res. 26 — Ekmekçio~lu Ahmet Pa~a Köprüsü Kitabe Kö~kü.
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