
tanesi kapalı rnekanlara paralel, solda
kiler ise arkalarındaki kapalı mekana ka
dar bir kavis yapacak şekilde yerleştiril
miştir. Bu sebeple dükkanlar arasında 
bir plan birliği ve cephede simetrik dü
zen sağlanamamıştır. Son yıllarda resto
re edilen dükkanlar, cephelerindeki kes
me taş ve tuğladan örülmüş yuvarlak ke
merlere uygun biçimde beşik tonazlarta 
örtülmüştür. Yalnız girişin solundaki dör
düncü dükkanın üzerinde sekizgen kas
nakli bir kubbe bulunmaktadır. Dükkan
Iarın içinde çeşitli büyüklükte nişlerle bi
rer ocak vardır. Güneydoğuda yer alan 
dokuz dükkanın cepheleri iki sıra tuğla, 
bir sıra kesme taş, diğerlerininki ise sade 
kesme taş duvar örgüsüne sahiptir. 

Ekmekçizade Ahmed Paşa Kervansa
rayı. yerleştirme düzeni bakımından Os
manlı kervansaray mimarisi içinde farklı 
bir tipe sahiptir. Kapalı mekanları ve de
koratif ajurlu pencerelerin yer aldığı cep
heleri yönünden Büyükçekmece'deki Ka
nünf Sultan Süleyman'ın kervansarayı ile 
yakın bir benzerlik gösterir. Yine dikdört
gen planlı kapalı mekanları ile Silivri'de
ki Pfrf Mehmed Paşa Kervansarayı'na 
benzediği görulmekte, planı itibariyle de 
daha sonra yapılan Vezirhan ·daki ker
vansaraya öncülük etmiş olduğu anla
şılmaktadır. Ayrıca Bulgaristan'daki XVII. 
yüzyılın başına tarihleneo Harmanlı Ker
vansarayı'na da çok büyük bir benzerlik 
göstermektedir. 

Pek çok tamir görerek çeşitli değişik
liklere uğramış ve zamanla kervansaray 
fonksiyonunu kaybetmiş olan yapı bir sü
re de süvari kıştası olarak kullanılmıştır; 
bugün ise PTI"ye garaj hizmeti vermek
tedir. 
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EKMEKÇizADE 
AHMED PAŞA KÖPRÜSÜ 

Edirne'de Tunca üzerinde 
XVII. yüzyıl başlannda 

yapılan köprü. 
_j 

Ewelce yerinde ahşap bir köprü bu
lunduğu söylenen bu taş köprü, başdef
terdarlık görevinde bulunan Ekmekçiza
de Ahmed Paşa (ö 1027/ 1618)tarafın

dan 1016 ( 1607 -1608) yılında yaptırılmış
tır. Edirneli şair Kamf tarafından yazılan 
ve kitabe köşkünde yer alan beş beyit
lik tarih manzumesi şöyledir: "Ekmek
çizade Ahmed Paşa- yı kamkarı 1 Hay
ratını görenler etmez mi hayr ile yad 11 
Bu devlet içre defterdar oldu on sekiz 
yıl 1 Ba-haşmet-i vezaret ba-devlet-i 
Huda-dad ll Doldurdu Tunca nehrin bf
şübhe sfm ü zerle 1 Bu cisr-i bf-adTii 
ti'llah etti bünyad 11 Maksüdu bir dua
dır ancak gelip geçenden 1 Layık budur 
ki sen de rühunu edesin şad 11 Ka mf de
di esas-ı müstahkemine tarfh 1 Zfben
de rah-ı gülşen bu cisr-i Ahmed-abad; 
ka d büniye ft sene 1 O 16, rüsime ft se
ne 1116 (1704)". 

Abdurrahman Hibrf Efendi'nin eserin
den naklen Rifat Osman Bey ve onu takip 
eden yazarlar (Peremeci, Aslanapa, Çu l
pan) köprü n ün yapımının 1 024'te ( 1615) 
tamamlandığını bildirirler. Oral Onur ise 
kaynak göstermeksizin, Kadı Mehmed 
Şerif tarafından köprünün tamamlanma
sıyla ilgili şu tarihin yazıldığını söyler: 
"Kad bena Ahmedü ikdü'l-vüzera 1 Fevka 
nehrin ma'beren mu'tebera ll Rend-i 
tarfh eylemiş kalemi 1 Ma'ber-i mu'te
berun mi nh haberi. 1024 ( 1615)" (bu ta
rihin as lı görülmediğinden Oral Onur'un 
kitabındaki yazı! ı ş imkan ölçüsünde düzel
tilerek verilmiştir) . Önceleri Edirne köp
rülerinin sonuncusu olduğundan Yeni 
Köprü olarak adlandırılırken daha son
ra Eski Köprü denilmiştir. Köprünün ı. 

Dünya Savaşı'ndan az önce tabliyesinin 
genişletilmesinin tasarlandığını ve bu
nun Mimar Kemaleddin Bey'in şiddetli 
tepkisiyle karşılandığını Rifat Osman Bey 
bildirir. Ekmekçizade Ahmed Paşa Köprü
sü'nün. Hassa Başmimarı Sedefkar Meh
med Ağa'nın eseri olduğu yolundaki id
dia da sadece tahminden ibarettir. Köp
rü taşkınlar yüzünden yer yer harap ol
muş, hatta kitabe köşkü de zarar gör
müştür. 1960 ' lı yıllarda tamir edilerek 
yıkılan kısımlar kemersiz düz bir beton 
tabliye ile tamamlanmış, köşk de yeni
den yapılmıştır. 

EKMEKÇiZADE AHMED PAŞA MEDRESESi 

Ekmekçizade Köprüsü 136,30 m. uzun
luğunda ve 6,90 m. genişliğinde olup en 
büyük kemeri 1 S m. açıklığında yarım 

yuvarlak on gözden oluşmuştur. Eser çok 
muntazam işlenmiş kesme taşlardan ya
pılmıştır. Mahmuzlar menba tarafında 
çokgen, mansab tarafında sivridir. Bun
ların üstlerinde veya yanlarında yalnız or
ta gözler yanında olmak üzere sivri ke
merli taşma gözleri de vardır. 

Köprünün ortasında bir çıkıntı üzerin
de gösterişli bir kitabe köşkü bulunur. 
Tabliyeye sivri yüksek kemerli bir eyvan 
halinde açılan köşkün iki yanında daha 
alçak birer sivri kemerli açıklık yer alır. 
Mansab tarafındaki duvarı ise taştan 
payelerle ayrılmış mazgallar halindedir. 
Mermere işlenmiş olan kitabe de bura
da bu mazgal biçimindeki açıklıkların üs
tündedir. 
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EKMEKÇizADE 
AHMED PAŞA MEDRESESi 

İstanbul'da 
XVII. yüzyıl başlannda 

yapılan medrese. 
_j 

Vefa semtinde, Cemal Yener Tasyalı 
(Eski Kovacılar) caddesi üzerindeki Molla 
Hüsrev Camii karşısındadır. Sanisi olan 
Ekmekçizade Ahmed Paşa, 1015 yılı Sa
fer ayından (Haziran 1606) 1022 Şewali 
sonlarına kadar (Aralık 1613) başdefter
darlık makamında bulunmuş, 1027'de 
(1618) vefat edince medresesinin bitişi
ğindeki türbesine defnedilmiştir. Med
reseyi de başdefterdarlığı sırasında yap
tırmış olabileceği tahmin edilmektedir. 
Nitekim Ahmed Paşa'nın Edirne'deki 
kervansarayı da 1018 (1609-10) tarih
lidir. 

20 Ağustos 1330 (2 Eylül 1914) tarihli 
bir keşif raporunda medresenin o sıra
daki durumu şöyle anlatılmaktadır: "Ze
mine muttasıl ve birkaçının arka pence
releri olmağla bir dereceye kadar cere
yan-ı havaya müsaid ise de, diğerlerinin 
arkaları kapalı olduğundan cereyan-ı ha-
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EKMEKÇiZADE AHMED PAŞA MEDRESESi 

vadan ve cümlesi de ziya-ı şemsin nüfü
zundan mahrüm ve ratıb on yedi odası, 
gusülhane, abdesthane, çamaşırhane 

ve suyu na- mevcud bir şadırvan ile bir 
dershanesi, hey'et-i mecmüasıyla harab 
bir halde olduğundan , talebe iskanı fen
nen mahzürdan salim değildir. Havlısı 

vüs'at-i kafiyyede olmağla tadilat ve ta'
mfrat-ı fenniyye icrasıyla talebe iskan 
etdirilebilir : yirmi kişi ikamet edebili~" 

(Kütükoğlu , iTED, VII / 1-2, s. 72) 1914'
te rutubetli ve harap durumda olması
na rağmen "kadro dahili" olan Ekmek
çizade Medresesi'nin 1918'deki büyük 
yangın felaketinden sonra evleri yanan
lar tarafından işgal edildiği aynı belge
deki bir ek nottan öğrenilmektedir. 

Bu tarihten sonra uzun yıllar bakım 

görmeyen ve birtakım yersiz yurtsuzla
ra barınak olan medrese, ancak 1963' e 
doğru Vakıflar İdaresi'nce tahliyesi yo
luna gidilerek Mimar Cahide Tamer ta
rafından 1966-1968 yılları arasında ta
mir edilmiştir: bir müddet sonra da bi
tişiğindeki Nuri Bey Konağı'nın yıkılma
sı ile yerine yaptırılan İlim Yayma Cemi
yeti talebe yurdunun müştemilatı olmuş
tur. Günümüzde de ( 1994) bakımlı bir şe
kilde bu maksatla kullanılmaktadır. 

Muntazam bir dikdörtgen plana göre 
yapılan medresenin girişi Kovacılar cad
desindendir. Baktavalı başlıklı on dokuz 
mermer sütun aviuyu çeviren revak ke
merlerini taşır. Revakların üstleri kub
beli olduğu gibi gerideki hücreler de kub
belerle örtülmüştür. Dershanenin karşı
sındaki sırada helalarta gusülhane hüc
resi bulunur. Güzel ve nisbetli medre
senin avlusunun güney tarafında. üs
tü büyük bir ku b be ile örtülü mescid
dershane yer alır. Burası altlı üstlü iki 
sıra halinde bol pencerelerle aydınlatıl
mıştır. 

Ekmekçizade 
Ahmed Pasa 
Medresesi -

Vefa 1 
istanbul 

Sokakla dershanenin yan duvarı ara
sına dershane ile hemen hemen aynı bü
yüklükte olan Ekmekçizade'nin türbesi 
yerleştirilmiştir. Yandaki Taştekneler so
kağından girişi olan türbe de büyük bir 
kubbe ile örtülü olup içinde küçüklü bü
yüklü dokuz sanduka vardır. Türbenin 
Ahmed Paşa tarafından veya medrese
nin inşaatından sonra vefatının ardından 
yapıldığı tahmin edilebilir. 

Dershane ve türbenin dışında Taştek
neler sokağı kenarında, içinde pek çok 
mezar taşı bulunan etrafı duvartarla çev
rili oldukça geniş bir hazfre vardır. Pek 
bakımlı olmayan bu hazTrenin içinde son 
yıllarda kaçak bir duvar yapılmış, bir kıs
mı tanzim edilen mezar taşlarından ye
ri belli olmayanlar ise duvar diplerinde 
istiflenmiştir. Türbenin girişi üstündeki 
sundurma da yıkılmıştır. 

Hazfre duvarı ile türbenin birleştiği 

köşede çok güzel bir sebil bulunmakta
dır. Ayvansarayf, Molla Hüsrev Camii'n
den bahsederken bunun bitişiğinde Hüs
rev Kethüda adında bir hayır sahibinin 
bir darülkurrası ile ( 1565-1566) sebilinin 
olduğunu da kaydeder. Darülkurradan 
bugün bir iz olmamakla beraber Hüsrev 
Kethüda sebili son derece perişan bir 
halde durmaktadır. İstanbul'un en eski 
sebillerinden olan bu küçük eser, önün-

Ekmekcizade Ahmed Pasa Medresesi müstemiıatından deki sokak seviyesinin çok yükselmesi 
sebil ve türbenin caddeden görünüsü sonunda şebekelerinin alt kenarına ka-
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dar toprağa gömülmüştür. Mukarnas
lı başlıklı mermer üç sütun sebilin mer
merden sivri kemerlerini taşır. Herhal
de üstünde ewelce ahşap ve geniş sa
çaklı bir çatı örtülü idi. Sütunların ara
sında ise zarif desenli üç şebeke bulu
nur. İzzet Kumbaracılar, kaynağını gös
termeden sebilin 973 (1565-66) yılında 
yaptırıldığını bildirir. 

Sebil gerçekten XVI. yüzyıla aitse biti
şiğinde bulunan XVII. yüzyıl medresesi 
ve türbesiyle münasebeti ayrıca araştı
rılması gereken bir konudur. 
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EKMELEDDİN ei-BABERTİ 

(bk. BABERTİ). 

EKMELEDDİN en-NAHCUVANİ 
( _,;~1 .:,;...ıllj.St ) 

Ekmelüdd!n Müeyyed b. Eb! 
Bekr b. İbn1h!m ei-Konev! 

en-Nahcuvan! et-Tab!b 
(ö. 701/ 1302'den sonra) 

Mevlana'nın hekimi ve yakın dostu. 

_j 

i 

_j 

Nisbesinden aslen Nahcıvanlı olduğu 

anlaşılmakta, ne zaman doğduğu, nere
de ve kimlerin yanında öğrenim gördü
ğü bilinmemektedir. Hayatıyla ilgili ba
zı bilgiler, Selçuklular hakkındaki birkaç 
menkıbevf esere ve münşeat mecmua
sına dayanmaktadır. Bu eserlerde adı 

genellikle Ekmeleddin Tabfb şeklinde 

geçer. Sultan Veled onu kırk bir beyitlik 
bir kasideyle övmüştür. Bu kasidenin 
baştan yirmi iki beyti müveşşah (akros-


