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BALA TEKKESİ SEBİL, MUVAKKİTHANE VE DERVİŞ ODALARI YAPISI 
RESTORASYON PROJESİ 

ÖZET 

Osmanlı dönemindeki sosyal kültürel yaşantının günümüze ulaşan birçok yapısı, 
Osmanlı döneminden günümüze geçirdiği tarihsel süreç içinde büyük ölçüde tahrip 
edilmiştir. Yok olmaya yüz tutmuş bu yapıların korunması, tarihsel ve kültürel 
değerleri açısından önemlidir. Bala Külliyesinin bünyesinde olan çeşme, sebil, 
muvakkithane, kuyu, su haznesi ve derviş odalarının bütününden oluşan bu yapı 
1925' ten sonra işlevi değisse de kullanılarak yaşatılmış ve günümüze ulaşmış nadir 
örneklerinden birisi olmuştur. Özgünlüğünü büyük ölçüde koruyan bu yapının bize 
sunduğu tarihsel ve kültürel referanslar bu yapının tez konusu olarak seçilmesinde 
önemli bir etken oluşturmuştur. 

Fatih ilçesinde Silivrikapı' da yer alan külliye ile aynı isimle anılan Silivrikapı’dan 
Mevlevihane Kapısı’na doğru dördüncü ile beşinci burç arasında bulunan Sigma 
Kapısı olarak da adlanrılan üçüncü askeri kapının yakınında kurulan Bala Tekkesine 
ait ilk temeller İstanbul'un fethine katılmış olan Topçubaşı Bala Süleyman Ağa 
tarafından Fatih Sultan Mehmed zamanında atılmıştır. Külliyenin bulunduğu yerde 
ahşap çatılı küçük bir mescit yaptıran Topçubaşı Bala Süleyman Ağa ölümünden 
sonra mescidin yanına gömülmüştür. Zamanla harap olan Bala Mescidi ve Tekkesi 
Sultan Abdülaziz devrinde Nakşibendiliğe bağlı bir tekke olarak genişletilmiş 
programıyla birlikte eskisinden daha büyük bir şekilde yeniden inşa edilmiştir. 
Sekizgen planlı tevhidhaneye ek olarak türbe, harem dairesi, hela, su haznesi, derviş 
hücrelerini, selamlığı ve mutfağı barındıran yapı, sebil, muvakkithane, çeşme ve 
misafir derviş gözlerini içeren Bala Tekkesi olarak anılan yapılar bütünü eklenmiştir. 
Yapı, moloz taşlarla örülerek, iki sıralı tuğla bantlarıyla hatıllanmış duvarlardan 
meydana gelen sağır duvarlar üzerine oturan sebil, su haznesi, muvakkithane ve 
çeşmenin olduğu doğu cephesi hariç ahşap yapım tekniği ile yapılmış olup kırma 
çatılıdır. Yapıya sokak tarafından bakıldığında tek katlı, batıdan bakıldığında ise 
neredeyse bir kat yüksekliğinde sağır yığma duvarla birlikte iki katlı bir yapı gibi 
algılanmaktadır. Yapı şu anda konut olarak kullanılmaktadır, mekansal olarak 
özgünlüğünü kısmen yitiren bu yapı yapıldığı döneme ait malzeme ve üslup 
açısından özelliklerini korunmuştur. Tez konusu olarak ele alınan bu çalışmada 
yapının, bir kültür varlığı olarak korunması ve en uygun şekilde değerlendirilmesi 
düşüncesi önemli bir yer tutmaktadır. 
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THE RESTORATION PROJECT OF THE BUILDING WHICH INCLUDES 
FOUNDATION, MUVAKKITHANE AND DERVISH LODGES 

SUMMARY 

Many buildings of social-cultural life during the Ottoman Empire which exit, are 
being still harmed in this  period of history. The preservation of these buildings 
which almost ruined, is very important because of their cultural and historical values. 
The fountain, “muvakkithane”, well, water tank and the dervish lodges which are 
parts of the building complex called Bala Tekke is one of the rare buildings which 
exit physically. However its mission has changed since 1925. The cultural and 
historical references, presented to us by Bala Tekke which keeps itself authenticity, 
have an impact on the selection of it as a thesis.  

The first basis, Bala “Tekke” (dervish convent) was build next to “Sıgma Gate” 
which was the third military gate lies between fourth and fifth bastions in the 
direction of Mevlevihane Gate from Silivrikapı and  it owns the same name with 
“Külliye” (complex of buildings associated with a mosque ) in Silivrikapı, the first 
structure of dervish convent was built by Bala Süleyman Ağa who was the artillery 
sergeant in Ottoman Empire during Fatih Sultan Mehmed.  Artillery sergeant Bala 
Süleyman Ağa procured a small mosque whose roof was wood. After his death, he 
was buried near this mosque. Bala “Tekke” and the mosque was deteriorated day by 
day and during Sultan Abdülaziz’s era it was used by Nakşibendi’s religious order. 
Its program was rearranged and the Tekke was widened by annexes. With its 
octogonal planned shape, tomb, harem lodges, toilet, madrasah, kitchen, fountain ve 
dervish lodges were added and as named Bala Tekke. The building was bonded with 
rubbles and except the east front which has the water tank, fountainand 
muvakkithane, it was build with timber framed structure. The building from the 
street, it is observed a single-storey building; however it is observed double-storey 
building with high wall of masonry from the other sides. Now Bala Tekke is used a 
dwelling. Although it loses its originality but still carries a crucial importance about 
the timber in itself belongs to its own period of history. As the subject of the thesis 
dealt with the structure, as a cultural heritage preservation and the idea is very 
important in evaluating the most appropriate way. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Konunun Önemi ve Kapsamı 

Fatih İlçesi’nde, Silivrikapı’da Veledi Karabaş Mahallesi’nde, dik açı ile kesişen 

Tekke Malağı ve Bala Tekkesi sokaklarının kesişim noktasında yer alan yapı bir 19. 

yüzyıl yapısıdır. 

İstanbul’un fethine katılmış olan Topçubaşı Bala Süleyman Ağa’nın külliyenin 

bulunduğu yerde kagir duvarlı, ahşap çatılı küçük bir mescid yaptırmıştır. Zamanla 

harap olan Bala mescidi ve tekkesi,  Sultan Abdülaziz devrinde 1862-1863’te II. 

Mahmud’un saraylılarından Sazkar Kalfa tarafından Nakşibendiliğe bağlı bir tekke 

olarak yeniden inşa edilmiştir. 

Tekke ve Zaviyelerin Setri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra yapı konut 

olarak kullanılmaya devam etmiştir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde olan 

yapı günümüzde halen konut olarak kullanılmaya devam etmektedir. 

1.2 Çalışma Hedefi 

İstanbul’da 19. yüzyıl sonu resmi kayıtlarda 350’den fazla ismi geçen tarikat 

yapılarından günümüze ulaşabilenlerinin sayısı azdır. Mevcut olanların ise durumları 

oldukça kötüdür. Birçoğu farklı işlevlerde kullanılmak yerine tamamen terk edilerek 

yıkılmaya yüz tutmuştur. Araştırma konusu olan bu ahşap tekke yapısının 

restorasyon projesine seçilmesinde birden fazla amaç vardır. Günümüzde mevcut 

olan bu nadir tekke yapısına ait hazırlanmış herhangi bir rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon çalışması bulunmamaktadır. Diğer bir konu ise Osmanlı’nın son 

dönemlerinde yapılmış olan bu tekke yapısının günümüze ulaşmış nadir ahşap tekke 

yapılarından biri olması ve kullanıldığı için yapıya dair özgün detayların günümüze 

ulaşabilmiş olmasıdır. 
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1.3 Çalışma Metodu 

Çalışma, Topçubaşı Bala Süleyman Ağa Külliyesi’nin yapılarından ‘Bala Tekkesi’  

olarak anılan, içerisinde sebil, muvakkithane, çeşme, su haznesi ve misafir derviş 

odalarını barındıran yapının mevcut durumunu belgeleyen rölöve,  fotoğraf, özgün 

halini gösteren restitüsyon ve önerilen işlev doğrultusunda yapılacak teknik 

müdahaleleri açıklayan restorasyon projesini kapsamaktadır.  Rölöve çalışmasıyla 

beraber, yapıyla ilgili İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’ndaki yapıya ait dosyaları, İstanbul Teknik 

Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kütüphane ve arşivleri, İstanbul Kitaplığı, 

Atatürk Kitaplığı, Alman Arkeolojisi Kütüphanesi, İslami Araştırmalar Merkezi 

Kütüphanesi ve internet ortamında ulaşılabilen konuyla ilgili web sayfalarında 

araştırmalar yapılmış, sonucunda elde edilen bilgiler derlenerek yapıya ait analiz 

çalışmalarında kullanılarak tez çalışması kapsamında verilmiştir.Yapının yerinde 

üçgenleme metoduyla alınan ölçümleriyle elde edilen plan şeması ve krokiler, 

bilgisayar ortamında çizim programları kullanılarak rölövelere aktarılmış, çizimlerin 

yerinde yapılan kontrollerle hata payları asgari seviyeye indirilmiştir. İkinci adım 

olarak yapının ayrıntılı kesit krokileri çizilmiştir. Kesitlerin ölçülmesinden sonra 

ayrıntılı cephe krokileri çizilmiştir. Hazırlanan rölöve çizimlerinde yapıdaki mekanik 

ve yüzeysel bozulmalar işaretlenmiş, bozulmalar hakkında ayrıntılı bilgiler tez 

çalışmasının ilgili bölümlerinde verilmiştir. Bir sonraki adım olarak yapının 

restitüsyon çalışması için bilgi toplanmış ve bu bilgiler ışığında restitüsyon ve 

restorasyon çalışmaları hazırlanmıştır. Yapıdaki bozulmalar göz önüne alınarak 

yapılacak müdahaleler belirlenmiştir. Vaziyet planı 1/200, plan, kesit ve görünüşler 

1/50, sistem kesiti 1/20 farklı türdeki kapı ve pencere detayları 1/10, özgün demir 

parmaklık ve tavan silme detayları 1/5 tekniği ile çizilmiştir. Yapıda kullanılan 

malzemeler, farklı dönemler ve hasarlar rölöve üzerinde çeşitli renk ve taramalarla 

gösterilmiştir. Çizimler, detaylı anlatımlar ve fotoğraflarla desteklenmiştir. 
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2. TEKKE 

2.1 Tekke Tanımı 

Aslı “tekye” olan, Farsça “dayanmak, dayanılan yer” anlamına gelen sözcükten 

türetilen bu terim Türkçe’ de “Tekke” olarak yerleşmiştir. “Tekke” sözcüğü diğer 

İslam ülkelerinden çok Türkiye’de dervişlik kurumu ile ilgili yapılarda için 

kullanılan bir deyim olarak dilimize yerleşmiş, tarikat yapıları içinde en büyük 

uygulamalardan, ufak şubelere kadar bütün kuruluşları tanımlayıcı genel anlamda 

kullanılmıştır [1]. 

Derviş denen tasavvuf ehlinin toplandıkları, zikrettikleri, kendilerince tekerrür etmiş 

töreyi yerine getirdikleri yapı ve müştemilatına tekke denir. Tekkeye,  farsça olan ve 

huzur, büyüklerin kapısı, kapı yanı anlamına gelen “dergah” da denir [2]. 

2.2 Tarikat Tanımı 

Arapça “tarik” ten gelen tarikat kavramı dar kullanımıyla Allah ile kul arasındaki 

“yol” anlamını karşılar. Sosyal bilimlerde kullanılan geniş anlamıyla ise, sivil 

toplumun oluşmadığı geleneksel düzenlerde ikincil yapılar meydana getiren 

sosyokültürel kurumlar şeklinde tanımlanmaktadır. 

Klasik anlamda tarikatlar, toplumsal örgüt olarak hiyerarşik birer yapılanmaya 

sahiptirler. Bu yapılanma piramidinin başında, silsilesi Hz. Muhammed’e bağlanan 

tarikat piri, yani manevi otoritesi bulunur. Pir, daha çok tarikatı motive eden değerler 

bütününü kişiliğinde sembolleştiren ruhani otorite olarak dikkati çeker. Silsilesi kan 

bağı ya da hilafet yoluyla ruhani otoriteye ulaşan ve tarikatin adap ile erkanını 

düzenleyerek kurumlaşmasını sağlayan şeyhler ise ikinci pir anlamına gelen “pir-i 

sani” olarak adlandırılırlar. Tarikat hiyerarşisinde pir-i saniden sonra sırasıyla halife, 

şeyh, derviş ve muhip gibi tabana doğru giderek kalabalıklaşan bir kadrolaşma söz 

konusudur. Halife ve şeyhler tarikat organizasyonlarında tekke yönetimlerini 

üstlenmişler, dervişler farklı görevleri yürüten iç hizmet kadrolarını meydana 
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getirmişler, muhipler ise bu mistik kuruluşların en geniş çaplı toplumsal tabanını 

oluşturmuşlardır [3]. 

Osmanlı devrinde islami müesseselerin önemlilerinde birini tarikatlar teşkil etmiştir. 

Osmanlı’da başta İstanbul olmak üzere  pek çok şehir ve kasabada, değişik 

tarikatların kurduğu tekke, zaviye ve hanhaklar mevcuttu [4]. 

Yapının ilk önceleri Rıfai tarikatına bağlı olduğu fakat bunun Abdülaziz devrinde 

genişletilerek yeniden inşa edildiği dönemde bağlı olduğu tarikatın değiştiği 

bilinmektedir [5]. Tez konusu olan yapının Nakşibendi tarikatının ve onun bir kolu 

olan müceddediyye tarikatının ait bir tekkeye bağlı bir yapı olduğu çeşitli 

kaynaklardan öğrenilmektedir. 

2.2.1 Başlıca tarikatlar 

Tasavvufun giderek örgütlenmesi sonucu İslam dünyasında “tarikat” kurumu ortaya 

çıkmıştır. İslam dünyasında sayıları yüzleri bulan ve çoğu çeşitli kollara ayrılmış 

olan tarikatların belli başlıları ve kurucuları şunlardır [6]. 

1-Kadiriyye Tarikatı: Abdülkadir Geylani (1077-1165) 

2-Yeseviyye Tarikatı: Ahmet Yesevi (     -1166) 

3-Rıfaiyye Tarikatı: Seyyid Ahmet El-Rıfai (1118-1183) 

4-Kübreviyye Tarikatı:Necmüddin El-Kübra (    -1145) 

5- Medyeniyye Tarikatı: Ebu’l Medyan B. El-Hüseyin (    -1193) 

6- Desukiyye Tarikatı: İbrahim El-Desuki (    -1277) 

7- Bedeviyye Tarikatı: Ahmed El-Bedevi ( 1200-1276) 

8- Şazeliyye Tarikatı:Ebu Hasen Takuyiddin Ali B.Abdullah Eş-Şazeli (    -1258) 

9- Ekberiyye Tarikatı: Muhyiddin İbnü’l-Arabi ( 1164-1240) 

10- Mevleviyye Tarikatı: Mevlana Celaleddin Rumi (1207-1273) 

11- Sa’diyye Tarikatı: Sa’deddin Muhammed El-Cibavi (    -1389) 

12-  Nakşibendiyye Tarikatı: Muhammed Bahaeddin Nakşibend (1318-1389) 
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2.2.2 Nakşibendilik 

Nakşibendi tarikatı, 14.yy’da Bahaeddin Nakşibend (d.1318-öl.Buhara 79171389)  

tarafından Buhara’da kurulmuştur [7]. Kurucusu olan Mehmet Bahaeddin Nakşibend 

Buhara’lı bir Türk olarak tarikatı Türk elinde doğarak yayılmıştır [8]. 14.yy’da 

kurulan bu tarikat İstanbul’un gündelik hayatına 15.yy’ın sonlarında Abdullah İlahi 

aracılığıyla girmiş ve Ahmet Buhari tarafından II. Bayezıt döneminde (1481-1512) 

kurumlaştırılmıştır. 

Nakşibendi tekkelerinin İstanbul topografyasındaki dağılımı, tarikatın gündelik 

hayattaki örgütlenme şekli ve bu merkezler arasında kurduğu sosyokültürel ilişkiler 

sistemi hakkında genel bir değerlendirme için yeterli ipuçlarını vermektedir. 

Tarikatın İstanbul’da yoğunlaştığı üç bölge Suriçi, Eyüp ve Üsküdar’dır. Bu üç 

bölgenin dışında Beşiktaş ve Kanlıca’da birer tekke kurmuş ve bunlar birer satalit 

örgütlenme merkezi şeklinde gelişmişlerdir.  

Suriçi İstanbul’u, Nakşibendiliğin en yoğun biçimde tekke organizasyonunu kurduğu 

bölgedir. Özellikle Fatih semti bu bölgenin çekirdeğini oluşturur. II.Mehmet 

döneminden itibaren ulema semti görünümü alan Fatih, gerek medrese eğitiminin en 

yaygın şekilde yapıldığı gerekse bu kurumlarda görev yapan ilmiye sınıfı 

mensuplarının ikamet ettikleri bir yerleşim bölgesi olması nedeniyle, Nakşibendiliğin 

hitap ettiği kültür çevresine en uygun toplumsal şartları bünyesinde barındırmaktadır 

[9]. 

2.2.3 Nakşidendilik’te zikir usulü 

Nakşibendilik, Hace Yusuf Hemedani ile kurumlaşan “Hacegan Tarikatı” 

denilebilecek olan tasavvuf ekolünün Abdülhalik-i Gücdavani ile “zikr-i hafi” 

denilen sessiz zikri, Hace Ahmet Yesevi ile “zikr-i cehri” denilen açık ve sesli zikri 

benimsemesi ile, her iki zikir tarzının yer aldığı bir tarikattır [10]. 

Nakşibendilerin ayinleri şu şekilde olmaktadır. Nakşi dervişleri çok kere geceleri bir 

mescidin hariminde toplanırlar. Şeyh post üzerine yere bağdaş kurup oturur. 

Dervişler de şeyhin sağ ve solundan itibaren yere bağdaş kurup bir halka teşkil 

ederler. Nakşibendi tarikatının Hatemi Hacegan Cuma ve Pazartesi akşamları yatsı 

namazından sonra yapılır. Bütün zikirler gizlidir. Bunlarda zikr-i hafi vardır. 

Bağırmak suretiyle zikretmezler [11]. 
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2.2.4 Tekke ve tarikat ilişkisi 

Tasavvuf bir aksiyon ve fikir hareketi olarak ortaya çıkıp tarikat biçiminde 

teşkilatlanmaya başladıktan sonra, önceleri ribat, daha sonraları hankah, tekke ve 

zaviye denilen müesseseler kurarak buralarda organize olmaya başlamışlardır [12].  

I ve II/VII-VIII. asırlar her bakımdam İslami cereyanların faal ve hareketli olduğu 

çağlardır. Zahiri ilim alanında ilerleyen, bağlı oldukları ilim dallarını mektep, 

mektebe, mescid ve münazara meclisi gibi isimlerle verilen yerlerde yayarken, zahid 

ve süfiler de kendilerine mahsus olan Batıni ve manevi ilimleri vaaz meclislerinde ve 

zikir halkalarında yaymakta idiler. Medrese, zahiri ilimler alanında görülen 

gelişmenin ortaya çıkardığı bir müessese idi. Zahiri ilimleri medresesiz düşünmek 

imkansız olduğu gibi tasavvuf ve zühdü de tekkesiz düşünmek mümkün değildir 

[13]. Tekkelerin tarikatlar arasındaki dağılımı da zaman içerisinde dalgalanmalar 

geçirmiştir. 16.yy’ın ortalarından itibaren Halvetilik ile Nakşibendiliğn daima en 

fazla tekkeye sahip olduğu, arkadan Kadirilik, Rıfailik, Sadilik ve Celvetiliğin 

geldiği, Bayramilik, Bedevilik, Mevlevilik, Gülşenilik ve Şazeliliğin ise bunları 

izlediği söylenebilir. Bu arada bir tarikatın toplum ve kültür hayatındaki ağırlığının 

belirlenmesinde sahip bulunduğu tekke adedinin tek ölçek olarak kabul edilmemesi 

gerekmektedir [14]. 

2.2.5 Tarikatların kapatılması 

1811, 1836 ve 1847 tarihli tekkelerin ıslahı ile ilgili padişah fermanları ve daha sonra 

1868’de Meclis-i Meşayih adında denetim kurulları oluşturularak tekkeler 

düzenlenmeye çalışılmıştır [15].  

2 Eylül 1923 tarihinde çıkarılan “Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasına” ilişkin 

kanunla tekkeler kapatılmış, 30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı 

Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılmasına ve Türbedarlar ile bazı ünvanların 

men ve ilgasına dair kanun ile tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kabul edilmiş, 

bazı geleneksel ünvanların kullanılması yasaklanmıştır. Tekkelerin kapatılmasından 

sonra yapıların bir kısmı işler durumlardaki içeriklerinden soyutlanarak boş birer 

“eski eser” haline getirilmiş, bir kısmı ise işlev değiştirerek mescid, konut, depo vb. 

gibi yapılarla ilgili olmayan amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. Terk edilen pek 

çok tekke, doğanın etkisiyle ya da zamanla özel mülkiyete geçerek, satılmış, yıkılmış 

ve böylece ortadan kalkmıştır [16]. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/30_Kas%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/1925
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2.3 Tekkelerin Genel Özellikleri 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde, İslami müesseselerin önemlilerinden birini 

tarikatlar teşkil etmiştir. Tarikat mensuplarının oturmalarına ve ayin icra etmelerine 

mahsus yerler, bazı ufak anlam farklarıyla, tekke (veya tekye), zaviye( yolcu 

dervişler için menzil yapıları), hankah (veya hanikah), dergah, asitane ( veya astane; 

aşevi, çilehane, misafirhane, mezarlık, semahane gibi bütün işlevleri içeren yapıları 

barındıran külliye) gibi isimlerle anılmıştır. Tekke, farsça dayanma, güvenme 

anlamına gelen tekye sözünden gelmekte olup, tarikat erbabının barındığı ve ayin 

yaptığı yer manasındadır. Hankah, tekke manasına gelip, tarikat müesseselerinin 

merkezi yerine kullanılırdı. Hankah postunda oturan şeyh, o tarikatın en büyük şahsı 

sayılırdı. Dergah da yine tekke anlamına gelir [17]. 

Osmanlıların tasavvufa, fikir ve felsefe yeniliği olarak çok şey kattıkları iddia 

edilemez. Genellikle Selçuklular devrinde doğup gelişin tarikatlar sonrası ıstılahlar 

işlenmiştir. Yani Tekke düşüncesini, sistemleştirmek, müesseseleştirmek ve bu 

düşünceyi çeşitli yol ve teşkilatlarla topluma aktarmak konusunda Osmanlıların payı 

büyüktür. Tekkeler, özellikle kuruluş yıllarında kendi seçtikleri yerlerde yapılmıştır. 

Kendilerinin ruh selametiyle beraber, etrafındaki insanların da manevi ihtiyaçlarını 

temin ederek bölgelerinin insanlarına sahip çıkmışlar ve bunu önemli bir görev 

saymışlardır [18]. 

Tekkelerde kurallar asırlar boyu sürdürülmüş, her tarikat kendine özgü kurallar 

koyarak bunları uygulamıştır. Zaman içinde bu kurallar, tekke kültürünü oluşturmuş, 

yaşam tarzı haline gelmiştir [19]. 

Tarikatların İstanbul’un gündelik hayatına kültürel olduğu kadar iktisadi açıdan da 

katkıları vardır. Geniş kapsamlı tekke organizasyonu kuran tarikatlar, bu kuruluşları 

maddi açıdan yaşatabilmek için vakıf sistemi oluşturmuşlardır [20]. 

İstanbul ile yakın çevresinde, gerek 1330’lardan 1925’e kadar tesis edilmiş olan 

tekkelerin, gerekse de belirli bir zaman kesintinde aktif olan tekkelerin sayılarını 

kesin tespit etmek hemen hemen imkansızdır. Ancak fethi izleyen yüz yıl zarfında 

(1453-1546) suriçinde 75 civarında tekkenin var olduğu, 18.yy’ın sonlarından 

tekkelerin kapatılmasına kadar uzanan dönemde (1784- 1925) ise bu sayının 250-300 

arasında oynadığı, öte yandan İstanbul ve civarında tarih boyunda 500 dolaylarında 

tekkenin tesis edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.  
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İstanbul ve çevresinde karşılaşılan tarikat yapıları “asitane, dergah, hankah,zaviye” 

gibi çeşitli terimlerle anılmaktadır. Ayrıca “Gülşenihane, Kalendarhane, Kadirihane, 

Mevlevihane” gibi belirli bir tarikatın tesislerini ifade eden terimlerde mevcuttur. 

Asitane ve zaviye terimlerinin istanbul’daki tarikat  yapılarının, bağlı bulundukları 

tarikat içindeki statülerini belirleyici olduğu görülmektedir. Asitaneler belirli bir 

tarikatın ya da tarikat kolunun İstanbul’daki merkezi olan , çoğunlukla o tarikatın ve  

ya kolun kurucusuna (pire ve ya pir-i saniye) ait türbeyi de bünyesinde barındırdığı 

için pir evi sıfatına haiz, genellikle geniş kapsamlı kuruluşlardır [21]. 

Tekkelerin bazıları kervansaray, medrese, imaret gibi müesseselerde, külliyelere ek 

bir kuruluş olarak teşkilatlanmıştır. Vakıflara bağlı bu müesseselerin  yaşamasını 

sağlayan vakıfın öngördüğü şartlara göre tekkenin şeyhi ve gerekli personeli tayin 

edilegelmiştir. Ayrıca tekkenin şeyhi ve personel ile ilgili şartları gösteren yazılı 

metinler mevcuttur. Örneğin Süleymaniye vakfiyesine göre tekke şeyhinde aranılan 

vasıflar tarif edilmiştir “ Vaiz ve nasih  ve şeyh-i Salih, alim, amil ve fazıl ve kamil, 

mufessir-i Kelam-ı Allam ve muhaddisi ahbar-ı nebi…” [22]. 

2.4 Tekkelerin Ana Mimari Öğeleri 

Dış yapı itibariyle tekkeler cami, kervansaray gibi muhteşem bir görünüme sahip 

değillerdir. Genellikle sade, tek katlı hatta ahşap bir yapı tarzı ile yapılagelmişlerdir. 

Tekkenin iç mimari ve bölümleri ise genellikle tekkenin büyüklüğüne göre bir ayırım 

ve taksimata tabi tutulmuştur. Camisi, semahanesi, kileri, kahveocağı ile sadece bir 

odadan meydana gelen tekkeler olduğu gibi geniş bir alan üzerinde kurulmuş olan 

tekkelerde vardır [23]. 

İstanbul tekkelerinde teşhis edilen mimari programın temelinde söz konusu tesislerde 

karşılanan fonksiyonlar yatmaktadır. Bunlar ibadet, eğitim, barınma, beslenme, 

temizlenme ve ulaşım olarak sıralanabilir. İlk üçünün kendi aralarında girift bir bütün 

teşkil ettiği bu fonksiyonların doğurmuş olduğu bölümler ise tarikat ayinlerinin icra 

edildiği, vakit namazlarının eda edildiği, icabında, Mevlevihanelerdeki mesnevi 

şerhleri gibi ders türünden faaliyetlerin yürütüldüğü,  mevlit ve hatim cemiyetleri 

gibi birtakım dini toplantıların yapıldığı, Bektaşilerce meydan, Mevlevilerce 

semahane, diğer tarikatların mensuplarınca tevhidhane olarak adlandırılan ibadet-

ayin birimleridir. 
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Halvetilik başta olmak üzere ‘halvet’ uygulamasının görüldüğü tarikatların 

tekkelerinde rastlanan halvethane; tarikat pirlerinin, tekke postnişinlerinin, bunların 

aile efradının gömülü oldukları türbe ile tekke mensupları ve muhiplerinin kabirlerini 

barındıran haziredir. 

Şeyhlerin aileleri ile ikamet ettikleri, ayrıca, tarikata mensup olsun veya olmasın 

tekkeye gelen hanımların ağırlandığı harem, erkek misafirlerin ağırlandığı, sohbet ve 

meşk toplantılarının gerçekleştirildiği şeyh odası, ayinlerde musikiyi idare eden 

zakirbaşını odası, dervişlerin kendi aralarında oturup sohbet ettikleri meydan odası; 

selamlıkta sunulan kahvelerin ‘kahve nakibi’ denetiminde hazırlandığı kahve ocağı; 

selamlıkla haremlik arasındaki bağlantıyı mahremiyetin gereğine uygun biçimde 

sağlayan mabeyin odası gibi bölümlerden oluşan; birçok fonksiyonu bünyesinde 

toplayan selamlıktır. 

Tekkede ikamet eden dervişlerin barındığı derviş hücreleri; Bektaşi tekkelerinde 

mihman evi, diğerlerinde mihmanhane veya misafirhane denilen, seyyah dervişler 

başta olmak üzere misafirlerin ağırlandığı birimlerden oluşmaktadır. 

Tekkede ikamet edenlerin yanı sıra çeşitli vesilelerle tekkede yemek yiyenlere, 

misafirlere ve çevredeki yoksullara hitap eden, sıradan günlerde herhangi bir mutfağı 

gibi faaliyet gösteren, ancak icabında bir imaret mutfağı gibi çalışabilecek şekilde 

tasarlanan, Mevlevihanelerde buna ilaveten sema meşklerinin yapıldığı  ve matbah-ı 

şerif olarak adlandırılan Bektaşi tekkelerinde aşevi denilen, daima selamlık tarafında 

bulunan ve aşçı dede ile maiyetindeki dervişlerin görev yaptığı mutfak, harem 

halkının ihtiyacına cevap verecek ölçekte tutulan harem mutfağıdır. 

Erzağın saklandığı, Bektaşi tekkelerinde ayrıca çeşitli tekke eşyasının konulduğu ve 

kiler evi denilen kiler, fırın; topluca yemek yenilen, Mevlevihanelerde somathane 

adını alan taamhane; daha ziyade geniş kapsamlı tesislerde, özellikle Mevlevi 

asitanelerinde  bulunan, şerbetlerin hazırlandığı şerbethane mutfağın tamamlayıcı 

unsurları olan mekanlardır. 

Ahır; kümes; selamlık ve harem bölümlerinde temizlenme ihtiyacının giderildiği 

hamam ve gusülhane; basit bir musluk dizisinden abdest alma mahalleri; helaları; 

bazı geniş kapsamlı tekkelerde görülen çamaşırhane; su ihtiyacını karşılayan su 

haznesi, sarnıç ve kuyu tekkelerde yer alan diğer mekanlardır. 
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Tarikat faaliyetlerinin yanı sıra toplumun çeşitli ihtiyaçlarına da cevap veren “tarikat 

külliyesi” ölçeğindeki kimi tekkelerde, doğrudan tekke hayatı ve mimarisi ile ilişkisi 

olmayan, mimarlık tarihimizde bağımsız gelişme çizelgeleri izlenebilen 

muvakkithane, kütüphane, sıbyan mektebi, darülkurra, çeşme, sebil türünden 

birtakım tali bölümlerdir [24]. 

2.4.1 Tevhidhane 

Tekkelerin en önemli mimari bölümüdür. Tarikat ayinleri bu bölümde yapılır. Bir 

tevhidhanede bulunması gereken mimari öğeler mihrap ve kadınlar mahfelidir. 

Mihrap tevhidhanenin kıble yönündeki duvarında bulunur. Mihrap genellikle yarım 

daire niş şeklinde oluşturulmuştur. Mahfeller, tevhidhane içinde mihrap duvarının 

dışındaki duvarlardan birinde veya birkaçında bulunabilir [25].  

Tarikatlerin ayin usüllerine göre inşa edilen tekkelerde zikir saatleri dışında cemaatle 

namaz kılınmaz, Cuma ve bayram namazı civardaki camilerde kılınırdı. İşlevlerinden 

ötürü ilk yapıldıklarında minareye ihtiyaç duyulmasa da tekkelerde cemaatle namaz 

kılınması arzu edilince sonradan minber ve minare eklenmiştir. Tevhidhaneler plan 

şeması açısından farklılık gösterebilir, tevhidhaneler kare, kare pahlı, dikdörtgen, 

sekizgen, onikigen, daire planlı olabilirler. 

2.4.2 Meşruthane 

Tekkeyi oluşturan ana mimari öğelerdendir. Mimari açıdan herhangi bir İstanbul 

evinden farksız olan bu yapıların fonksiyonu tekkeye bağımlı bir ev olduğundan, 

sıradan bir eve göre farklı bölümler barındırır ve tekkenin bazı fonksiyonlarını 

üstlenir. Bu evde tekkeye konuk olarak gelenlerin kaldığı mekanlar vardır. Haremlik 

ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşur. 

2.4.2.1 Haremlik 

Tekkenin şeyhin ailesiyle yaşadığı bölümdür. Tekkeye konuk olarak gelen kadınların 

kalabileceği bölümler ve bu bölümlere hizmet eden helaları ve gusülhaneleri vardır. 

2.4.2.2 Selamlık 

Tekke şeyhinin özel yaşamı dışında kullandığı bölümdür. Bu bölümde şeyhin özel 

olarak kullandığı, tekkeye gelen erkek konuklarla görüştüğü bölümler, tekkede 

devamlı kalan görevli dervişler ve sadece zikirler için gelen zakirbaşı, zakir ve diğer 
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dervişlerin kullanacağı mekanlar, nevbe, şeyh ve dervişlerin kullandığı özelgiysilerin 

saklandığı dolapları bulunduran odalar, konuk olarak gelen erkekler için ayrı 

bölümler ve bunlara hizmet eden helaları bulunur [26]. 

2.4.2.3 Servis bölümleri 

Mutfak, yemekhane ve hamam meşruthanenin başlıca servis bölümleridir.  Mutfak 

her meşrutada bulunur. Mutfak genellikle selamlıkta bulunur. Harem bölümünün 

içinde harem ihtiyacını karşılayacak büyüklükte ayrıca harem mutfak bulunur. 

Haremin ihtiyacına cevap veren harem mutfağı genellikle büyük mutfakla yan yana 

tasarlanır. Küçük kapsamlı zaviyelerde harem kısmında mutfak bulunmayabilir, bu 

gibi durumlarda harem halkı yemeğini tekke mutfağından almaktadır.  

Yemekhane (taamhane) her meşrutada bulunmaz.  Yemeğin geleneksel olarak yerde 

yenilmesi, meşruta içinde ayrı bir mekana gereksinimi ortada kaldırmıştır [27]. 

Tekkede bulunan hamam veya gusülhaneleri selamlık hamamı ve harem hamamı 

olarak ikiye ayrılmaktadır. Selamlık hamamı; tekkede yaşayan dervişlerin ve 

konaklayan erkek misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Selamlığın ya da derviş 

hücrelerinin bünyesinde bulunan bu mekan bazı tekkelerde tek halvetli, ev hamamı 

boyutunda küçük bir hamam iken, bazı tekkelerde ocakta ısıtılan suyun dökünüldüğü 

bir gusülhane olarak karşımıza çıkmaktadır. Harem hamamı; şeyhin ailesinin 

ihtiyacına cevap vermek üzere tekkelerin harem dairelerinde tek halvetli küçük bir 

hamam ya da en azından bir gusülhane bulunmaktadır [28]. 

2.4.3 Türbe 

Çoğu tekkede bulunan türbeler, tekke mimarisinin ana öğelerinden biridir. Tekke 

mimarisinde türbenin önemli bir yeri olmasında tasavvufdaki ölüm ve ölüm sonrası 

hayat ile ilgili anlayış etkili olmuştur. 

Tekkenin genel yerleşim düzenine bağlı olarak, türbeler açık veya kapalı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Türbenin açık veya kapalı olmasının özel bir nedeni yoktur.  

Açık türbeler, bazı durumlarda ayrı bağımsız bir bölüm olarak bulunsalar da konuma 

göre, önlerinde bir veya birkaç pencerede bulunabilir. Gelip geçen insanların 

hazireye veya avluya girmeden kısa ziyaret ve dualarını yapabilmeler için açılan bu 

pencerelere “hacet penceresi” ve ya “niyaz penceresi” denilmektedir. Türbelerin 

üzerine veya mezar taşlarına tarikat remizleri, sikkeler, taclar vs de konulmuştur. 
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Kapalı türbelerde de bu pencereler vardır. Kapalı türbeler tevhidhaneye bitişik 

yapıldıkları zaman tevhidhaneye açılan pencereleri bulunur.  Bu pencereler bazen 

genişleyerek tevhidhane mekanı ile geçişi sağlayacak şekle gelir. Türbeler, 

tevhidhane binası içinde bulundukları zaman, tevhidhaneden pencereli bir duvar, 

şebeke veya korkulukla ayrılırlar. Türbe içinde bir veya birden çok kabir bulunabilir. 

Kabirlerin üzerinde genellikle, üzeri puşide örtülü ahşap sandukalar yer alır. Türbe 

içinde aydınlatma aracı kandiller, cam fanuslar, duvarlarda tasavvufi içerikli levha ve 

tasvirler, sandukaların üzerinde orijinal malzemesinden yapılmış tarikat tacları, 

tesbihler, Kuran-ı Kerimler, evradlar, şeyhin hayatta iken kullandığı bazı kutsal 

eşyalar bulunabilir [29]. 

2.4.4 Su yapıları 

Su yapıları birçok yerde bağımsız olarak yapılmış olmalarının yanı sıra, tekkelerde 

su ihtiyacını karşılamak üzere su yapılarından bir veya bir kaçının mutlaka yapılmış 

olduğu görülür. 

2.4.4.1 Çeşme 

Temizlik ve su içme amacıyla yapılan çeşmeler İstanbul kent mekanının estetiğine 

katkıda bulunan çarpıcı odak noktaları olmuşlardır. İstanbul’da özellikle kent içi su 

tesislerinin yapımının hızlandığı  16. yy’dan sonra çok sayıda çeşme inşa edilmiştir. 

İstanbul çeşmelerin çoğu kitabelidir. Çeşmeler kullanış amacına uygun olarak çok 

değişik konumlarda yapılmıştır. İstanbul çeşmelerinin bir bölümünün başka bir 

yapıyla tasarlandıklarını görmekteyiz. Sebille birlikte olanlar çoğunluktadır [30]. 

Bir çok tekkenin içinde ya da dışında su içmek, abdest almak vb. için mutlaka bir 

çeşme yapılmıştır.  

2.4.4.2 Abdest muslukları 

Mermerden tek parça olarak yapılmış üzerine kapaklı musluklu teknelerdir. Kitabeli 

ya da kitabesiz olabilirler. Tekkelerin avlu ve bahçelerinde yekpare mermerden 

yapılmış, kapaklı abdest tekneleri sıkça görülmektedir.  Küçük boyutlu elemanlar 

olduğundan taşınabilir özellikleri vardır. Kimi zaman bir kuyunun yanı başında, kimi 

zaman avlunun bir köşesinde bulunurlar. Üzerlerinde mermer kapakları vardır. Dış 

yüzeylerinde musluklar bulunur [31]. 
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2.4.4.3 Sebil 

Osmanlı su mimarisinin zarif sanatsal eserleri olan sebiller sadece Türk mimarisine 

özgü yapılardır [32]. 

Sebil, halka içecek su dağıtmak üzere inşa ettirilen hayır yapılarıdır. Sebil yapısında 

su dağıtarak sevap işlemek dışında banisine Fatiha okutmak da amaçlanmaktadır. 

Sebiller genellikle kagir yapılar olmakla birlikte ahşap olarakta yapılabilirler. 

Sebillerde dağıtılacak su hazne denen kapalı mekanlarda saklanır, su hazneye 

künkler veya sakalar aracıyla doldurulur.  

Haznenin önünde su dağıtımı için bir ikinci kapalı mekan bulunur. Bu kapalı 

mekanın boyutları sebilin işlevine ve anıtsallığına göre değişir. Kapalı mekanın 

hazne duvarında bir çeşme, cephede ise su dağıtımı için, kemerle ya da kirişle 

oluşturulan, dökme tunç ve ya demirden şebekeli pencere açıklığı vardır. Şebekeli 

pencereler etek olarak adlandırılan duvarlara oturur. Pencere açıklıklarının üzerinde 

baştabanı oluşturan duvar yer alır. Baş taban kitabe ve bitkisel bezeme alanına 

ayrılmıştır. Anıtsal örneklerde mermer ya da ahşaptan geniş bir saçak altı düzeyini 

dolanır. Sebil tasarımı banisinin statüsüne, işlevine ve konumuna göre değişir. 

Yalnızca su dağıtımı için yapılmış tek  ya da birkaç pencereli sebil yapıları dışında 

çeşme, hazire ve sıbyan mektebiyle birlikte bir küçük yapı topluluğu olarak 

tasarlanmış  anıtsal örnekler kent estetiğine katkıda bulunurlar. Konuma göre 

değerlendirildiğinde ise, sokak cephesine dayalı, köşe başına yerleştirilmiş ya da 

meydanın merkezinde çeşme yapısıyla birlikte bulundukları görülmektedir [33]. 

Sebiller genellikle külliyeler, camiler, türbeler ya da medreseler ile birlikte 

yapılmışlardır. Seyrek görülmekle birlikte tekke bünyesinde de sebillere yer 

verilmiştir. Yenikapı Mevlevihanesi’nde, Bala Tekkesi’nde, Aziz Mahmut Hüdai 

Hankah’ın da sebil bulunur [34]. Sebillerin gerçek fonksiyonlarını 

sürdürememektedir. İstanbul’da ayakta olan 67 sebilin bir çoğu büfe, türbe, görevli 

odası, çayhane, su satış yeri, abdest alma yeri vb şekilde kullanılmakta, yirmiye 

yakın sebil ise boş durmaktadır [35]. 

2.4.4.4 Kuyu 

Kuyular farklı yerlerde bulunabilirler, bahçede olabildiği gibi bina içinde de yer 

alabilirler. Osmanlı döneminde İstanbul’ da su dağıtımı sadece çeşmelerde 

yapılmaktaydı. İçme suyunu bu şekilde karşılayan halkı diğer su gereksinimleri için 
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ev, camii tekke vs gibi yerlerde kuyu bulunmaktaydı. Bu nedenler tekkelerde avlu, 

bahçe, mutfak ve taşlıklarında su ve soğutma ihtiyacını karşılamak amacıyla açılmış 

kuyular bulunmaktadır. Kuyunun ağzında mermerden yekpare bir bilezik ve basit bir 

çıkrık bulunmaktadır. 

2.4.4.5 Akarca 

Devamlı akan kaynak su, ayazma anlamına gelmektedir. Bazı tekkelerde bu tip su 

kaynaklarının aktığı yerde tesis edilmiştir. Bu sular havuzlar içine toplanır, 

çeşmelerden akıtılır. 

2.4.4.6 Sarnıç 

Su sızdırmaz kargir yapı tekniğiyle yapılmış su depolarıdır. Sarnıçların duvarları su 

geçirmez, ince tuğla kırıklı olan pembe renkte kalın horasan harcı ile sıvalıdır. 

Sarnıçların içeride köşelerinin sızıntıları önlemek için yarım yuvarlak yapılmaları ve 

ya takviye edilmeleri de usüldendir. Sarnıçlar genelllikle kubbe ve ya çapraz tonozla 

örtülüdür. Sarnıçlar genellikle altında bulundukları yapının su ihtiyacını 

karşılamaktadır [36]. 

2.4.5 Tekkelerin diğer mimari öğeleri 

2.4.5.1 Halvethane 

Arapça bir kelime olan halvet, tenhaya çekilme, yalnız kalma anlamlarına 

gelmektedir. Halvete girmek, ibadet, zikir ile meşgul olmak için yalnız başına tenha 

bir odaya, tekkelerde halvethane denilen bir hücreye kapanmaktır. Tekkelerde halvet, 

genellikle kırk gün sürdüğü için buna "erbain çıkarmak" da denir. İstanbul’da 

Halvetiyye başta olmak üzere halvete rağbet eden tarikatların tekkelerinde 

halvethane bulunmaktaydı. Ufak boyutlu olan bu mekanlar dikdörtgen planlı, basık 

tavanlı hücrelerdir. Halvethanelerin bazı örnekleri günümüze kadar korunabilmiş, bir 

kısmı da 1925’ten sonra işlevlerini kaybettikleri için tekkelerle birlikte ortadan 

kalkmıştır. 

2.4.5.2 Derviş hücreleri, konuk hücreleri, odaları 

Tekkelerde devamlı kalan dervişler ve konuk olarak gelenler için ayrı derviş 

hücreleri yapılmıştır. Her tekke yatılı derviş bulundurmayabilir, ancak her tekkenin 

geleni gideni mutlaka bulunurdu. Kent içinden ve ya kent dışından gelen konukların 
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gece kalabilmeleri için de hücreler ve ya odalar yapılmıştır. Erkek konukların 

selamlıktaki odalarda veya derviş hücrelerinde, kadın konukların ise haremlik 

kısmında odalarda kalabilmelerini sağlayacak düzenlemeler getirilmiştir [37]. 

2.4.5.3 Muvakkithane 

Cami, türbe gibi dinsel amaçlı yapı topluluklarında güneşin konumunun izlendiği, 

saatlerin ayarlandığı, namaz vakitlerinin belirlendiği kendilerine özgü mimarisi olan 

mekandır. Muvakkithanelerin Türk mimarisinde özel bir yeri vardır, diğer İslam 

ülkelerinde muvakkithane diye özel yapı yoktur. Muvakkithaneler bazen avlu içinde 

bazen küçük bir oda olarak camileri çevreleyen avlu duvarlarının bir kenarına 

yerleştirilmişlerdir. Bunlar geniş pencereler ile dışa açılmış, buralara konulan irili 

ufaklı saatlerden gelip geçen insanlar zamanı, namaz vakitlerini öğrenmişlerdir [38]. 

2.5 İşlev 

Tekkeler, tevhidhanesinde zikrin yapıldığı, gerektiğinde vakit namazının kılındığı, 

meşruthanelerinde şeyh ve ailesinin gündelik yaşamını sürdürdüğü, selamlık 

kısımlarında şeyh başta olmak üzere diğer tekke görevlilerinin ayrı odalarının 

bulunduğu, türbe ve hazirelerinde ölen şeyh ve yakınlarının gölümü olduğu, ibadetin 

yanı sıra eğitim, barınma, temizlenme gibi sosyal ihtiyaçların giderildiği, musiki 

meşki yapıldığı, sohbetlerin edildiği, gerektiğinde fakir çevre halkının doyurulduğu 

bir imaret gibi hizmet veren ve uzaktan gelen konukların konakladığı, bu hizmetleri 

verebilmek için bünyesinde değişik mimari bölümleri barındıran ve bu bölümlerin 

birbirleriyle ilişkisini sağlayan bir mimari programı içeren yapı ya da yapıların 

bütünüdür [39]. Tekkelerin bu görevlerinden başka, kervansaray, medrese, imaret 

gibi müesseselerde ek bir kuruluş olarak görülmektedir [40].  
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3. YAPININ YER ALDIĞI FATİH İLÇESİ 

3.1 Tarihsel Gelişimi 

İlin batı yarısında, Haliç’in batı kıyısına kadar uzanır. Fatih ilçesi kuzeyde Eyüp, 

kuzeydoğuda Beyoğlu, batıda Zeytinburnu ilçelerine güneyde ise Marmara Denizi’ne 

komşudur. 29 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5757 sayılı kanunla Suriçi’nde yer 

alan Eminönü ve Fatih ilçeleri birleştirilerek, İstanbul’u fetheden kumandan Fatih 

Sultan Mehmet’in adıyla anılan tek bir ilçeye dönüştürüldü. 

Konstantinopolis 1453’te Osmanlılar tarafından fethedildiğinde Ortodoks 

Patrikhanesi, Ayasofya’nın hemen yanında yer almaktaydı. Patrikhane fethi izleyen 

günlerde önce Havariyun Kilisesi’ne daha sonra da Fener’e taşındı. II. Mehmed 

(Fatih) fethin onuncu yılında yıktırdığı Havariyun Kilisesi’nin yerine kendi adıyla 

anılan büyük bir külliye yaptırmıştır. Fatih Külliyesi’nin çevresinde zamanla bir 

Müslüman mahallesi ortaya çıkmıştır. Külliyenin adıyla anılmaya başlayan bu 

mahalle günümüzdeki Fatih semtinin ve ilçesinin çekirdeğidir. 

Fatih İlçesi’nde adını tarihsel yapılardan alan mahallelerin yanı sıra bazı yerel 

işlevlerin ad verdiği semtlerde vardır. Yıllardır her hafta Çarşamba günü kurulan 

semte Çarşamba adının verilmiş olması buna bir örnektir. Karagümrük adı ise, 

Osmanlı döneminde İstanbul’un kara yönündeki ilk gümrük kapısının burada 

kurulmuş olmasından gelmektedir [41]. 

İlçe kuzey ve batıda tarihi kara surları ile çevrilidir. Ayvansaray’dan Yedikule’ye 

uzanan ve bir bölümü yeniden inşa edilen bu surlar Fatih İlçesi’ni, Eyüp ve 

Zeytinburnu ilçelerinden ayırır. Haliç ve Marmara kıyısındaki deniz surları büyük 

ölçüde tahrip olduğundan önemli bir bölümü günümüze ulaşmamıştır. Atatürk 

Köprüsü’nün güneybatısından başlayan Atatürk Bulvarı ve daha güneydeki Mustafa 

Kemal Caddesi, Fatih ve Eminönü ilçeleri arasında sınır oluşturmaktadır. İstanbul 

kent içi bağlantı yollarından bazıları Fatih İlçesi’nden geçmektedir. 

 



 18 

Bunlardan başlıcaları Saraçhane’den Edirnekapı’ya uzanan Macar Kardeşler ve 

Fevzi Paşa Caddeleri, Aksaray’ı Topkapı-Edirnekapı Caddesi’ne bağlayan Vatan 

Caddesi ile yine Aksaray’ı Topkapı’ya bağlayan Millet Caddesi’dir. Haliç kıyısı 

boyunca Ayvansaray, Demirhisar, Balat Vapur İskelesi ve Abdülezel Paşa caddeleri 

uzanır. İlçenin Marmara Denizi kıyısında Sirkeci’yi Bakırköy’ebağlayan Kennedy 

Caddesi geçmektedir. 

Kentin en eski yerleşim alanlarından bazılarının bulunduğu Fatih İlçesi, tarihsel 

yapılar açısından oldukça zengindir. Bunlardan başlıcaları; Bozdoğan kemeri, 

Yedikule Zindanları, Blahernai Sarayı, Fethiye Camii, Kariye Camii ve Fatih 

Külliyesi’dir [42]. 

3.2 Osmanlı’da Sosyal Yaşamda Yeri 

Binlerce yıllık tarihi içinde pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Fatih, bugün 

İstanbul’un en önemli tarihi, turistik ve ticari merkezidir. Doğu Roma’dan Bizans’a, 

Osmanlı’dan günümüze kadar,  Fatih önemini hep korumuştur. 13 Ekim 1923’te 

Ankara’nın Başkent olmasıyla ülkenin yönetim merkezi olması özelliğini yitirmiştir. 

1. Dünya Savaşı’nın getirdiği olumsuzluklar ve başkentin Ankara’ya taşınması, 

Tarihi Yarımada’nın bir süreliğine fakir kalmasına yol açmıştır. Fakat daha sonra 

stratejik konumu ve doğal yapısından dolayı yeniden toparlanarak ticaretin, 

sanayinin ve turizmin merkezi olmuştur. 

Cumhuriyet döneminde, bölgede özellikle Menderes’in imar hareketleri döneminde 

(1954-1960) yoğun göçle birlikte yapı ihtiyacı ortaya çıkınca, çok katlı beton yapılar 

da artmaya başladı. Şehrin merkezi olan Tarihi Yarımada’da geniş caddeler açılmış 

ve 1950’den sonra başlayan iç göç hareketi kentin sosyo-kültürel dokusunu da 

değiştirmeye başlamıştır. 1990 nüfus sayımı sonuçlarına göre Fatih İlçesi’nin nüfusü 

462.464’tü. Bunun yüze 50.7’si erkeklerden, yüzde 49.3’ü ise kadınlardan 

oluşmaktaydı. İlçe halkının yüzde 43.2’si İstanbul doğumludur. Bundan sonra 

Kastamonu, Malatya,Trabzon ve Siirt doğumlular ön sıralarda yer almaktadır [43]. 
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4. BALA TEKKESİ 

4.1 Konumu ve Tanımı 

Bala Tekkesi, Fatih İlçesi’nde, Silivrikapı’da, Veledi Karabaş Mahallesi’nde, Tekke 

Maslağı Sokak ve Bala Tekkesi sokağının kesiştiği noktada Tekke Maslağı Sokak 

üzerinde, 1411 ada, 25 ve 31 nolu parsellerde yer almaktadır. Yakın zamana kadar 

bostanlarla çevrelenmiş olan ve zaman  içerinde bir tarikat külliyesi niteliği kazanmış 

bulunan yapı topluluğu dik açı ile kesişen iki sokağın çevresinde yerleşmiştir. 

Külliyenin en çok dikkati çeken unsuru ise sebil-muvakkithane-çeşme grubunu 

içeren yapıdır. Sokağa bakan cephesi mermer kaplı olan bu yapı kagirdir. 

Tekkeyi oluşturan yapı grubundan; cami-tevhidhane, türbeyi ve haremi barındıran 

ana binadan yıkılmış bulunan harem bölümü hariç diğer kısımları ile külliyenin diğer 

yapıları olan derviş hücrelerini, selamlığı ve mutfağı barındıran yapı ve sebil, 

muvakkithane, çeşme, su haznesi ve misafir derviş odaları  grubunu barındıran yapı 

günümüze ulaşmıştır. Mülkiyeti İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan sebil, 

muvakkithane, çeşmeyi kapsayan tek katlı ahşap bina Tekke Maslağı Sokak üzerinde 

moloz taşla örülmüş sığır duvarlar üzerine oturmaktadır. 

Yapının içerisinde kuzey- güney doğrultusunda bir uçtan bir uca kadar devam eden 

bir koridor ve bu koridora açılan farklı boyutlarda odalar ve bir hela sıralanmıştır. 

Söz konusu odaların tekkenin dervişlerine ya da konuklarına tahsis edildiği tahmin 

edilmektedir.  Günümüzde yapının içindeki koridora duvar örülerek yapı ikiye 

bölünerek konut olarak kullanılmaktadır. Yapının sokağa bakan cephesi diğer 

cepheler ile büyük tezat oluşturmaktadır. Ahşap kaplamalı arka ve yan cephelerinde 

bu odalara ait dikdörtgen açıklıklı bir dizi pencere bulunmaktadır. Yapının sokağa 

bakan cephesi tamamen mermer kaplı olup yapının iki ucundan birer giriş ile yarım 

altıgen biçiminde çıkmalar görülmektedir. Külliye programında, çokgen planlı olan 

sebilin üç cephesi bulunmakta olup kaide kısmı dikdörtgen panolarla çevrelenmiş, alt 

ve üst kısmı tablalı  dört yuvarlak sütunla üç basık kemerli pencereli sebilin neo-

klasik tarzda dökme demirden  dekoratif motifli şebekeleri bulunmaktadır [44]. Bala 
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tekkesinin sebili Osmanlı’nın 19.yy’da yaptığı son sebilleri arasında yer almaktadır 

[45]. 

Bu çıkmalardan güneyde yer alanı su haznesi ile bağlantılı sebile, kuzeyde yer alan 

ise muvakkithaneye aittir. Cephenin orta kısmında 18.yy sonlarından kalma, barok 

üslubunda büyük bir çeşme yer almaktadır. Çeşmenin yanlarında üçer tane abdest 

musluğu sıralanmaktadır. 

Bala tekkesi’nde göze çarpan ilk husus mimari programının genişliğidir. Anadolu 

türk mimarisinin çerçevesinde 12.yüzyıldan itibaren gelişmesini izlediğimiz ve 

‘tarikat külliyeleri’ olarak adlandırılan geniş kapsamlı tarikat kuruluşları içinde Bala 

Tekkesi geç döneme ait ilginç bir örnek oluşturmaktadır.hemen her tekkede 

bulunması gereken cami-tevhidhane, türbe, hazire, harem ve selamlığın yanı sıra 

sebil, çeşme, muvakkithane ve mektep gibi unsurların da barındıran bu külliye aynı 

zamanda Osmanlının mali kaynaklarının zayıflamasına paralel olarak 17.yüzyılın 

başlarından itibaren ortaya çıkan ufak boyutlu şehir külliyelerinin gelişme çizgisi 

içinde de ele alınabilir. Ayrıca Bala Tekkesi İstanbul’da kendisininde dahil olduğu 

bazı geniş kapsamlı tarikat kuruluşlarının çevreleri ile kurdukları ilişkiyi sergilemesi 

açısından da dikkate değerdir. Örneğin Üsküdar’da Hüdai Tekkesi ile 

Kocamustafapaşa’daki Sünbül Efendi Tekkesi bölümler arasında bağlantıyı sağlayan 

geçitler aynı zamanda içinde yer aldıkları mahallede sirkülasyonu sağlayan 

sokaklardır. Genellikle avlusundan geçip gittikleri tekkelerin adını taşıyan bu 

sokaklar, daha fazla cami merkezli külliyelerden bu yapı topluluklarının mahalle 

dokusuna ve yaşantısına entegre olduklarını göstermektedir. Öte yandan Bala 

Tekkesi’nde tarikatların semboller dünyasından ve tekkelerin kullanım biçiminden 

kaynaklanan bir takım geleneksel özellikler (sekizgen planlı cami, tevhidhane, cami-

tevhidhane/ türbe/ harem bağlantısı, derviş hüclerinin şadırvan avlusu etrafında 

toplanması gibi) söz konusu tekkenin saray çevresi ile olan yakın ilişkisinin 

yönlendirdiği üslup ve süsleme özellikleri ile yanyana görülebilmektedir. 

Çeşme, sebil, muvakkithane grubu çevresini şekillendiren konumu, iç düzeni, 

oranları ve süslemesi ile şüphesiz Osmanlı su mimarisinde son demlerinde ortaya 

koyduğu şaheserlerdendir. Ayrıca Bala Tekkesi’nin barındırdığı kitabe ve levhalarla 

adeta bir Türk hat sanatı müzesi düzeyinde olduğu görülmektedir [46]. Külliye 

yapılarının ikinci ampir üslubunda olduğu görülmektedir [47]. 
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4.1.1 Yapının yer aldığı Silivrikapı semti 

Surun dibinde kurulan bu semt adını yedi büyük sur kapısı olan Slivrikapı’dan 

almıştır. Bugün Fatih ilçesine bağlı bulunan Silivrikapı’ ya, surların üzerinde 

bulunan Bala Tekkesiyle aynı ismi taşıyan Bala Kapısından geçilerek girilir.  

Silivrikapı, Belgrad ve Mevlevihane kapıları arasında yer alır. Sosyal sınıf olarak 

gelir düzeyi daha düşük olan insanların yaşadığı gecekondularla,tarihi yapıların ve 

yüksek betonarme yapıların iç içe olduğu bir semttir. Semt tarihi açıdan kara 

surlarının yanı başında olması ile ve Osmanlı dönemin yapılan bir çok eseri 

barındırması ile tarihsel bir dokuya sahiptir. Silivrikapı Hipojesi olarak anılan 1700 

yıllık İstanbul'un en eski korunmuş Roma-Bizans mezarlığı, Hadım İbrahim Paşa 

Camisi ve Topçubaşı Bala Süleyman Ağa Külliyesi semtin tarihi yapılarınından en 

önemlileridir.Yapının bulunduğu yerde Fatih devrinde Bala mescidini inşa ettiren 

Topçubaşı Bala Süleyman Ağa bu sur kapısında çok hizmet sarfetmiş olmalı ki, 

İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi surların tamirleri hakkındaki tezkeresinde bu kapıya 

‘Bala Kapısı’ adını vermiştir [48]. 

Silivrikapının, kuzeyinde Seyyid Ömer; kuzeybatısında Mevlanakapı; güneyinde 

Sümbülefendi; güneydoğusunda Kocamustafapaşa; doğusunda Cerrahpaşa batısında 

ise Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme mahalleleri bulunmaktadır. 

Osmanlının ilk zamanlarından beri yerleşilmiş olan bu semtte Osmanlı dönemi 

öncesine ait II. Theodosios surlarının kapılarından biri olan Silivrikapı’nın kuzey 

tarafında Bizans kral mezarları olan hipoje yer almaktadır [49]. Tarihsel doku olarak 

zengin bir semt olan Silivrikapı en az bilinen sur kapılarından birinin eteğinde 

gelişmiş olan bir semttir. 

4.2 Tarihçesi 

Tekkenin kuruluşu İstanbul’un fethine kadar dayanmaktadır. İstanbul’un fethine 

katılmış olan Topçubaşı Bala Süleyman Ağa 1453-1457 yılları arasında külliyenin 

bulunduğu yerde kagir duvarlı, ahşap çatılı küçük bir mescid ile bir kuyu yaptırmış, 

ölümünden sonra bu mescidin yanına gömülmüştür. Ayvansarayi’nin Hadikatü’l 

Cevami’sinde bu tesis “Bala Mescidi” olarak anılmakta, Saliha Sultan’ın 1834’teki 

düğününe davet ed,len Rıfai şeyhleri arasından Silivri Kapı civarında Bala Yokuşu 

Zaviyesi Şeyhi İbrahim Efendi’nin” adı geçmektedir. Söz konusu mescide, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Seyyid_%C3%96mer,_Fatih
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mevlanakap%C4%B1,_Fatih
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmb%C3%BClefendi,_Fatih
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kocamustafapa%C5%9Fa,_Fatih
http://tr.wikipedia.org/wiki/Cerrahpa%C5%9Fa,_Fatih
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeytinburnu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazl%C4%B1%C3%A7e%C5%9Fme,_Zeytinburnu
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Hadika’nın kaleme alınmasından bu düğüne kadar geçen zaman içinde-18.yy’ın son 

çeyreğinde veya 19.yy’ın ilk çeyreğinde Rıfai tarikatından meşihat konduğu 

anlaşılmaktadır [50]. Süleyman Ağa’nın 1463 yılında yaptırdığı adını semte veren 

mescid ahşabtı. ‘Hadika’da belirtildiğine göre H. 1182/1768 tarihinde burası hala 

mescidi: “ Bala Mescidi der kurb-i Silivri Kapusu” [51]. 

Zamanla harap olan Bala mescidi ve tekkesi Sultan Abdülaziz devrinde 1862-1863’te 

II. Mahmut’un saraylılarında Sazikar Kalfa tarafından Nakşibendiliğe bağlı bir 

tekkenin cami-tevhidhanesi olmak üzere eskidene oranla daha büyük boyutlarda ve 

kubbeli olarak yeniden inşa edilmiştir [52]. Bu arada cami-tevhidhaneye bitişik bir 

türbe ile harem dairesi, ayrıca derviş gözleri, mutfak, kiler, hela, su haznesi gibi 

birtakım bölümlerim yapıldığı bilinmektedir [53]. 

Sazkar Kalfa, vakfiyesini 1860’ta Nakşibendi- Müceddidi şeyhlerinden oluşan şer’i 

mecliste tescil ettirmiştir. Sazkar Kalfa ‘nın inşaat bitmeden vefat ettiği, binarlı Şeyh 

Ali Efendi’nin tamamlattığı anlaşılmaktadır. Yeni cami-tekkenin açılışından kısa bir 

süre sonra   1863-1864’te , Sultan Abdülmecid’in IV. Kadını ve II. Abdülhamid’in 

analığı olan Perestu Kadınefendi, tekkenin yanına Bala Mektebi olarak tanınan 

mektebi inşa ettirmiştir [54]. Ayrıca Perestu Kadınefendi 1891’de 4 odalı müştemilat 

ile sebil, çeşme, muvakkithane ve abdest musluklarını barındıran yapıyı ilave etmiştir 

[55]. Bunlara ait belgeler  V.G.M.  Arşivi’nde bulunmaktadır. Sazikar Kadın’ın Bala 

Camii Manzumesiyle ilgili vakfiyeside vardır.İstanbul’da büyük hasara yol açan 10 

temmuz 1984 depreminde Bala Külliyesinin binaları da harap olmuştur [56]. II. 

Mahmud’un kızı Adile Sultan cami-tevhidhaneyi, türbeyi ve harem dairesini 

barındıran binayı genişleterek yeniden inşa ettirirken derviş hücrelerini, selamlık 

birimlerini ve mutfağı barındıran bina da II. Abdülhamid tarafından ihya edilmiştir 

[57]. 1895 yılında Perestu Kadınefendi Bala tekkesi çeşmesini yaptırmıştır [58]. 

Külliye, Sazkar Kalfa,  Adiler Sultanı’ın ve Perestu Kadının yaptığı ilavelerle çok 

daha mânâ kazanmıştır [59]. 

Tekkelerin kapatıldığı 1925 tarihinden sonra külliyenin çekirdeğini oluşturan cami-

tevhidhane, kullanılmadığından harap olmaya başlamış harem dairesi 1941-1942’de 

son şeyhin oğlu tarafından yıktırılmış, bu arada tekkeye vakfedilmiş olan sular da 

çevredeki bostanlara satıldığından çeşmeler susuz kalarak tahribe uğramıştır. Yapı 

1925’ten 1951’e kadar geçen dönemde kısmen terk edilmiş ve harap olmuştur. 1951 

yılında geçirdiği onarımdan sonra külliye yapıları kullanıma açılmıştır. 
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4.3 Topçubaşı Bala Süleyman Ağa Külliyesini Oluşturan Diğer Yapılar 

4.3.1 Bala Süleyman Ağa Cami 

Cami, kubbe ile örtülü sekiz kenarlı bir ana ibadet mekanından oluşmaktadır. İki 

kenarına giriş bölümü ve türbe eklidir. Diğer kenarların cepheleri birbirinin aynıdır, 

yalnız kıble cephesindeki düzenleme sağır olarak uygulanmıştır.  

Cepheler, kalınlığı fazla olmayan, dikdörtgen kesitli pilasterlerle iki yandan biraz pay 

bırakmak üzere sınırlandırılmıştır. Pilasterlerin taban seviyesi ve başlıkları üzerinden 

profilli bir korniş yapıyı dolaşmaktadır. Tabanda podyum görüntüsü verecek şekilde 

bırakılmış yükseltiden hemen sonra her kenarda birer pencere açılmıştır. Profilli bir 

silme ile çerçevelenmiş pencerelerin soğan biçimli kemerleri bulunmaktadır. 

Kemerin kilit noktası üzerine  de bir küre yerleştirilmiştir. Bu pencereden sonra gelen 

ikinci açıklık, çapı büyük pencere genişliğinden daha az olan ve yine profilli 

silmenin çevrelediği bir yuvarlak penceredir. Pilaster ve iki pencereden oluşan bu 

kompozisyon, kıble cephesinde sağır olarak tekrarlanmıştır.  

Yapı genel etkisi açısından ampir bir tasarımdır. Oryantalist akım etkisinin 

görüldüğü tek nokta ise pencerelerdeki soğan biçimli kemerler olmaktadır. Çift 

merkezli kemer açıklığı, pencere açıklığı ile aynı şekildedir. Üstte sivrilik 

kazanmadan önce, kemer yayına ‘S’ biçimi verilmiş, açıklığın üst iki yanında da iki 

oluşturulmuştur. Bu haliyle soğan biçimli kemerin tipik bir örneğidir [60]. 

Sekizgen prizma biçiminde bir gövde ile bunu örten bir kubbeden oluşan cami-

tevhidhane, türbeden çok daha yüksek tutulmuştur. Girişin karşısındaki kenarda 

mihrap, diğer altı kenarda birer büyük pencere yer almaktadır. Girişin hemen 

sağındaki pencere türbeye açılmakta ve bu iki mekan arasında, tarikat yapılarına 

özgün bir bağlantı kurmaktadır (Şekil B.146, B.147, B.148). 

Türbenin duvarı ile kaynaşmış olan kara planlı minare kaidesi içeri doğru taşmakta, 

cami-tevhidhane ile kaide arasında bir pencere bulunmaktadır. Kesme taşla örülmüş 

olan minarenin kare tabanlı kaidesi, geç dönem minarelerin pek çoğu gibi kubbe 

eteğine kadar yükselmektedir. Pabuç kısmının yerini silmeli bir platform almıştır 

[61]. 
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4.3.2 Türbe 

Türbe yapı topluluğunun kuzeyinde, kesme ve moloz taştan düzgün olmayan bir plan 

tipinde yapılmıştır. Cami içerisindeki bir odada yer alan türbenin dördü batıya, üçü 

kuzeye açılan yedi penceresi vardır. Türbenin dış cephesinde basık kemerli 

pencereleri ile ahşap saçağı arasına Ömer Faik Efendi’nin istifli bir sülüs yazısından 

oluşan bir kuşak bulunmaktadır. Türbede; Bâlâ Süleyman Ağa, hanımı, Şeyh Ali 

Efendi, Mekke Şeyhlerinden Muhammed Sait Can Efendi, Şeyh Ali Efendi’nin eşi 

Sıdıka Hanım ve Şeyh Mehmet Sadeddin Efendi’ye ait toplam  altı sanduka vardır. 

Türbe kuzey kesiminde dikdörtgen, güney kesiminde ise düzgün olmayan bir plana 

sahiptir. İlk mescitle birlikte inşa edilen kuyu da türbenin içinde bulunmaktadır. 

Türbenin dördü batıya, üçü kuzeye açılan toplam yedi adet penceresi vardır (Şekil 

B.149). 

4.3.3 Hazire 

Cami- tevhidhanenin mihrap duvarı arkasında yer alan ve üç kabir barındıran 

hazirede gömülü olanlar türbede  gömülü olan Mehmet Said Can Efendi’nin eşi 

Hacce Fatma Hanım ( - 9 Rebiyülevvel 1308-1890), yine türbede gömülü olan Şeyh 

Mehmet Sadeddin Efendi’nin oğlu Bahaeddin Efendi ( - 1333-1915) ile Adile 

Sultan’ın başkapı gulamı Neş’et Ağa (- 9 Receb 1338- 1920)’dir.  Neş’et Ağa’ya ait 

olan taşın üst kısmında görülen, sehpa üzerinde Nakşibendi serpuşu kabartması 

işçiliğinin üstün kalitesinin yanı sıra mezar taşlarında yer alan tarikat alametleri 

açısından da dikkate değer niteliktedir [62], (Şekil B.147). 

4.3.4 Derviş hücrelerini, selamlığı ve mutfağı barındıran yapı 

Tek katlı olan bu bina, Osmanlı medreselerinde ve bazı tarikat yapılarında görülen 

açık avlulu planın, geç döneme ait uygulamasını sergilemektedir. Yamuk planlı 

şadırvan avlusunun çevresinde, camekanlarla kapatılarak koridor niteliği kazanmış 

bir revak ile buna açılan, farklı boyutlarda birçok mekan sıralanmaktadır. Kuzey- 

güney doğrultusunda uzanan revak kolları kuzeye doğru uzatılmış, avlunun 

ortasına,günümüzde ahşap direkleri ve çatısı ortadan kalkmış bulunan sekizgen 

hazneli bir şadırvan yerleştirilmiştir.  
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Güneydeki Bala Tekkesi Sokağı’na açılan kapının üzerinde bulunması gereken halen 

Topkapı Sarayı Müzesin’de teşhir edilen kitabe son devir tekke kitabelerinin en güzel 

örneklerinde biridir. Sülüsle yazılmış olan bölümleri Ömer Faik Efendi’ye, ta’likle 

yazılmış olan esas metin ise Mısrizade Ali Rıza Efendi’ye aittir.  

Kitabenin üst kesimi sülüs hatlı ayet kuşağı ayrılmış, alt kesiminin iki ucuna, sehpa 

üzerinde duran birer sikke içine, istifli sülüslu Muhammed Bahadeddin Nakşibend’in 

adı yazılmış, ortaya fiyonklu bir çelengin içine II. Abdülhamid’in tuğrası konmuş, 

tuğra ile sikkelerin arasında kalan yüzeylere de1312/1894-1895 tarihli ve ta’lik hatlı 

manzum kitabe yerleştirilmiştir (Şekil B.143, B.144, B.145). 

1894 depreminde zarar görerek harap olan külliye yapılarını II. Mahmud’un kızı 

Adile Sultan onartmış ve Perestu Kadın ise bir çeşme ilave ettirmiştir [63]. Girişin 

soluna yerleştirilmiş olan çeşme Osmanlı baroğuna özgü hemen bütün motifleri 

içermekte, söz konusu çeşmenin, külliye yapılarından daha eski bir döneme-

muhtemelen 18.yy’ın son çeyreğine- ait olduğu ancak 1313/1895-1896 tarihli sülüs 

hatlı kitabesinden anlaşılmaktadır [64]. Musluğu koparılmış ve teknesi kırılmış olan 

bu çeşme baştan başa oymalarla süslü yekpare mermer bir ayna taşı vardır ve hafif 

beyzi bir madalyon içerisinde kitabesi bulunmaktadır  [65]. Perestu Kadın bu 

çeşmeyi, kitabeden anlaşıldığına göre külliyenin bulunduğu yerde ilk kez küçük bir 

mescid (1453-1457) ve su kuyusu yaptıran Topçubaşı Bala Süleyman Ağa’nın  ruhu 

için yaptırmıştır [66]. 

4.4 Yapının Mimari Açıdan Değerlendirilmesi 

 Bu bölümde mekan boyutları verilirken ilk olarak giriş kapısının bulunduğu duvar 

uzunluğu verilmiş, saat yönünde ardışık duvar uzunlukları ile devam edilmiştir. 

4.4.1 Plan özellikleri 

4.4.1.1 Z01 mekanı 

Z01 mekanı,yapının kuzey-güney doğrultusunda özgün haline boydan boya uzanan 

koridora bağlanan iki girişten güney tarafındaki yani sebil tarafındaki giriş holüdür. 

Şu an mutfak olarak kullanılmaktadır. Yapının doğu cephesindeki özgün olmayan 

K01  kapısının kapı kanadını genişliği 83 cm ve yüksekliği ise 223 cm dir. Özgün 

kapı boyutlarından küçük olan kapı için ahşap pervaz oluşturulmuştur, kapının eşik 
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yüksekliği 8 cm dir ve eşik granittir. Mekanın yığma taş olan doğu duvarında K01 

kapısının üstünde basık hafifletme kemerli vardır. Kemerin duvarda oluşturduğu niş 

109 cm genişliğinde 20 cm derinliğinde kemerin ucu 94 cm kemerin ortası 108 cm 

yüksekliğindedir (Şekil B.1). Mekanın güney duvarında özgün olmayan ve yapıya 

dıştan eklenen Z16 mekanı olan tuvalete açılan 64 cm genişliğinde 181 cm 

yüksekliğinde K05 kapısı doğu duvarından 57 cm uzaktadır. Bu kapı özgün P01 

penceresine ait boşluğu ile çakışmaktadır. Doğu duvarından 95 cm uzakta olan P01 

penceresine ait boşluğu alt kısmı kapatılarak özgün halinde giyotin doğrama olan 

pencerenin sabit olan üst kısmına yine sabit iki parçalı  özgün olmayan ahşap 

doğrama yerleştirilmiştir. Doğrama yerden 198 cm yüksekliktedir. Doğu duvarından 

299 cm uzaklıkta olan P02 pencere boşluğunda ise giyotin pencerenin hareketli alt 

kısmı kaldırılmıştır ve kontrplakla kapatılarak yerine üç gözlü mutfak rafı yapılmıştır 

(Şekil B.2). Sabit olan üst doğrama yerine ise birbirine gelişigüzel birleştirilmiş 

birkaç ahşap parçadan oluşan tek kanadı açılan iki parçalı doğrama yerleştirilmiştir. 

Yığma taş duvar olan doğu duvarı sıva üzeri pembe boyalı iken güney duvarının 

doğu duvarının P01 penceresine kadar kısmı sıva üzeri pembe boyalı gerisinde ise 

tezgah üzerinde üç sıra seramik kaplı ve kaplamanın üzerinde kalan ahşap karkas 

duvar kısımları ise tavana kadar duvar kağıdı ile kaplıdır. Güney duvarına dayanmış 

olan tezgah 65 cm genişliğinde ve 100 cm yüksekliğindedir (Şekil B.3). Sağır olan 

ahşap karkas üzeri duvar kağıdı batı duvarı K06 kapısına kadar devam etmektedir. 

Mekanın özgün boyutları tavandan ve kuzey duvarından koridora bağlanan kısımdaki 

ahşap kirişten anlaşıldığı üzere 217-428-216-431 cm boyutlarında bir dikdörtgen 

iken Z03 mekanını ayıran özgün olmayan K06 kapısı ve alçıpan duvar parçası ile 

oluşturulan bir niş mekana eklenmiştir (Şekil B.4). Kuzeyde girinti yapan bu kısım 

108 cm uzunluğunda ve 154 cm genişliğindedir. Kuzeydeki girintiden doğuya kadar 

olan duvar parçasının boyu ise 280 cm dir ve yığma taş duvar üzeri sıvalı boyalıdır. 

Kuzey duvarında doğu duvarında 29 cm uzakta Z02 nolu mekan açılan K04 kapısı 

bulunmaktadır. K04 kapısı özgündür, kapı kanadının genişliği 92 cm dir, yüksekliği 

232 cm, eşiği 3 cm dir. Tavan özgün ahşap pasalı tavandır, koridorla bağlantı olan 

noktada ahşap kiriş vardır. K06 kapısı tavan kaplama tahtalarının üzerine 

oturmaktadır. Z02 nolu mekanla ortak olan kuzey duvarının köşesinde ahşap köşe 

profili bulunmaktadır. Bu profil ahşap kirişe kadar uzanmaktadır (Şekil B.92, B.93, 

B.94). Zeminde özgün kaplamanın üzerine şap dökülerek giriş kapısından 115 cm 
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uzaklıkta batı duvarına kadar uzanan kısım 15 cm yükseltilmiştir. Şap olmayan 

kısımlarda yükseklik tavana kadar 385 cm, şap olan kısımda ise 370 cm dir (Şekil 

D.3, D.7). 

4.4.1.2 Z02 mekanı 

Z01 mekanından K04 kapısı ile girilen bu mekanın özgün boyutları 292-251-287-

113-94-11 cm dir ve yüksekliğinde ortalama 388 cm dir. Güney duvarında bulunan 

K04 kapısı 3 aynalı ve özgündür, kapı kanadı 92 cm genişliğinde, 232 cm 

yüksekliğindedir. Eşik kenarlarında duvarlar pahlıdır. Kapı eşiği taştandır ve 30 cm 

genişliğinde, 10 cm yüksekliğindedir. Yapının doğu cephesinde düzgün bir çıkıntı 

oluşturan sebilin birbirine 135° ile bağlanan parapet duvarının üzerine 16 cm çapında 

mermer sütunlar arasında demir parmaklıklar oturmaktadır ve mermer sütunların 

üstünde de basık kemerler ile dışta kitabenin olduğu kısım oturmaktadır. Mekanın 

özgün işlevi sebildir, ancak şu an kiler olarak kullanılmaktadır. Kiler olarak 

kullanıldığı için mekanın içi eski eşyalarla doludur. 135° li gelen 87 cm lik parapet 

duvarının üzerindeki demir parmaklık açıklık içeriden ahşap plakalarla kapatılmıştır. 

Duvarlarda gözüken kısımlar sıvaları dökülmüş durumdadır. Mekanın kuzey 

duvarında özgün haliyle günümüze ulaşmış somaki mermer duvar çeşmesi 

bulunmaktadır. Elips şeklinde olan mermer çeşme teknesinin etrafını saran oymalı 

bezemeler  çeşme ayağına kadar devam etmektedir. M ermer teknenin üzerinde 59 cm 

lik genişliğindeki çeşmenin mermer aynalığı bulunmaktadır. Çeşmenin mermer 

aynalığı ortasında lale motifi ve iki yanında sarmal süs sütunlarının üzerinde yaprak 

bezemeli rozetle süslenmiştir (Şekil B.5, B.6). Çeşme yapının işlevi değiştikten sonra 

işlevini kaybetmiş, şebekeleri sökülmüş ve bakımsız bırakılmıştır. Mekanın kuzey 

duvarıyla batı duvarının birleştiği köşede üzeri kapatılmış kuyu bulunmaktadır. 

Kuyunun etrafını saran duvarları 65 cm yüksekliğindedir.  Kuyunun kapladığı alan 

130 cm boyunda ve 94 cm enindedir. Kuzey duvarında çeşmenin üzerinde sıvasız 

duvarda çeşmede üst kısmının tuğla duvar olduğu gözükmektedir. Sadece bu kısımda 

tuğla duvar üzeri sıvanmamış  bir şekilde bırakılmıştır (Şekil B.7).  Kuyunun parapet 

duvarına bitişik olarak Z15 nolu sonradan Z02 mekanının batı duvarına yapılan 

duvarı başlamaktadır. Sonradan eklenen  Z15 nolu banyo olarak kullanılan mekana 

ait duvarlar sıvanmıştır ve tavanı Z02 mekanının tavanına kadar çıkmayıp 223 cm 

yüksekliğinde olan bu mekanın tavan kontrplak ile kapatılmıştır (Şekil B.8, B.9). 

Batı duvarlarının görülen kısımları sıvalıdır. Mekanın zemini özgün taş kaplaması 
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yer yer gözükmektedir (Şekil B.10).  Duvarlardan zeminin orta kısmına doğru oluşan 

6 cm lik bir kot farkı vardır ve mekanın zeminindeki farklı oturmalardan ötürü 

oluşmuş olduğu düşünülmektedir. Mekanın tavanı ahşap pasalı tavandır. Ahşap tavan 

çıtaları doğu-batı doğrultusunda  dört adet dikdörtgen şekil oluşturmaktadır. Yapının 

çıkma yapan demir parmaklıklı kısmında tavan kaplama tahtaları aşırı 

nem,rutubet,mantar ve bakımsızlıktan dolayı büyük oranda koparak ayrılmıştır (Şekil 

B.11, B.12). Kopan kısımlardan ahşap çatıya ait mertekler gözükmektedir. Kaplama 

tahtalarının ve tavan çıtalarının durumu oldukça kötüdür (Şekil D.3, D.4, D.8). 

4.4.1.3 Z03 mekanı 

Z01 mekanından güney duvarındaki K06 nolu kapıdan geçilerek girilen bu mekan 

yapısının özgün kullanımında yapıyı güney-kuzey doğrultusuna kat eden koridorun 

güney kısmıdır. Mekanın boyutları 154-592-154-593 cm dir ve yüksekliği ise 

ortalama 358 cm dir. Mekanın güney duvarındaki özgün olmayan K06 kapısı ve 

güney duvarını oluşturan 77 cm genişliğinde 211 cm yüksekliğindeki tek kanat ahşap 

kapı olan K06 kapısı ve 77 cm genişliğinde 213 cm yüksekliğindeki alçıpan plakanı 

üzerine tavana kadar devam eden 97 cm yüksekliğindeki iki parçalı sabit cam 

doğramam yerleştirilmiştir (Şekil B.13).  Bu sabit doğrama özgün tavan çıtalarının 

üzerine gelmekte ve tavanı ikiye bölmektedir. Batı duvarında özgün olmayan güney 

duvarından sırasıyla 157 cm ve 297 cm uzakta K08 ve K09 kapılarını bulunmaktadır. 

Mekanın zeminine kotu yükseltmek için şap dökülmüştür.  

Yapıya ait esli rölöve çizimlerinde K08 ve K09 nolu kapının önündeki basamak 

gözükürken bugün kot farkı dökülen şap  ile 5 cm e kadar düşürülmüştür ve basamak 

ortadan kalkmıştır. K08 ve K09 kapıları mekanın zemininden 6 cm yukarda 

bulunmaktadır. K08 kapısı ahşap pervazıyla birlikte özgün haliyle durmaktadır. 

Fakat K09 kapısı özgün ahşap pervazının içine özgün boyutlarından daha küçük bir 

kapı kanadı yerleştirilmiş ve boş kalan yan kısmına ahşap parça ile boş kalan üst 

kısmına cam sabitlenmiştir. Mekanın açık olan kuzey tarafı sonradan duvarla 

kapatılarak iki ucu da açık olan koridorun iki tarafıda kapatılmıştır. Batı duvarı ahşap 

karkas üzeri duvar kağıdı olan bu mekanın sonradan örülen kuzey duvarının 

malzemesi üzeri duvar kağıdıyla kaplı olduğu için tespit edilememiştir fakat geç 

dönem müdahale olduğu için tuğla olduğu düşünülmüştür (Şekil B.14). Doğu 

duvarında ise su haznesinin duvarı olan yaklaşık 53 cm kalınlığındaki duvarda 
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sonradan örülen kuzey duvarından 59 cm uzakta başlayarak 301 cm devam eden bir 

açıklık sonradan açılarak kapalı olan su haznesine açık bir mekana dönüştürülmüştür. 

Ayrıca mekanın kuzey duvarından 521 cm uzakta sebilin 42 cm lik duvarında K07 

kapısı açılarak özgün olmayan Z15  mekanı olan banyo oluşturulmuştur (Şekil B.15). 

K07 kapısı tek kanat düz ahşaptan basit bir kapıdır. Mekanın zemini şap üzeri 

muşamba ve halı kaplıdır. 

Mekanın tavanı ahşap pasalı tavandır. Ahşap tavan çıtaları kuzey-güney 

doğrultusunda uzanarak iki adet dikdörtgen şekil oluşturulmuştur. Özgün tavan 

çıtalarının pervazının ve ahşap tavan silmesinin üzerine oturan güneydeki K06 kapısı 

ve üzerindeki doğrama mekanın özgün sınırlarını daraltmıştır (Şekil B.16, B.17). 

Tavan çıtaları ve ahşap korniş beyaz yağlı boya ile diğer kısımlar kahverengi yağlı 

boya ile boyanmıştır. Ahşap duvar ve yığma duvar olan mekanın bütün duvarları 

duvar kağıdı ile kaplanmıştır (Şekil D.3, D.4, D.7). 

4.4.1.4 Z04 mekanı 

Z03 mekanından batı duvarında sonradan açılan 301 cm açıklıktan 2 cm kot farkı 

çıkılarak girilir. Özgün halinde su haznesi olan bu mekanı dört tarafı da kapalı iken 

sonradan konut olarak kullanılmaya başlanıldığı dönemlerde batı duvarında 301 cm 

genişliğinde 199 cm yüksekliğinde bir kısım yıkılarak bir iç salon haline getirilmiştir 

(Şekil B.18). Yıkılan duvar parçasından da anlaşıldığı gibi bu mekanın su haznesi 

olmasından ötürü duvarları diğer duvarlardan daha kalındır ve duvar kalınlığı  52-54 

cm arasındadır (Şekil B.19).  Şu an duvarları kağıt kaplanmıştır. Kağıt kaplama basık 

kubbeli tonoza kadar devam etmektedir (Şekil B.20).  

Yapıda sadece Z04 mekanından tonoz kullanılmıştır. Dıştan çatı örtüsünde kırma 

çatıda bu mekana ait bir farklılık göze çarpmaktadır. Mekan zemini şaptır ve bu şap 

doğu batı yönünde birkaç cm lik bir eğime sahiptir. Basık kubbeli tonozun göbeğine 

elektrik kabloları tonoz üzerinden giden bir avize monte edilerek özgün halinde su 

haznesi olan bu mekan bir iç salon haline getirilmiştir. Tonoz örtü sıva üzeri 

boyalıdır (Şekil D.3, D.4, D.8). Beyaz badananın döküldüğü yerlerde horosan sıva 

gözükmektedir  (Şekil B.21, B.22, B.23).  
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4.4.1.5 Z05 mekanı 

Z06 nolu koridordan kuzeyden girilen Z05 mekanı 19.25 m² dir ve mekanın boyutları 

kuzeyde Z05 koridoruna açılan 158 cm boşluktan sonra 264 cm duvar ve 454-420-

464 cm dir. Z06 nolu mekan ile Z05 mekanı arasındaki özgün ahşap kiriş mekan 

sınırlarını belirlerken veri oluşturmaktadır. Sağır olan doğu duvarı yığma duvardır. 

Mekanın güney duvarı doğu duvarından başlayarak 251 cm yığma duvar ve özgün 

halinde su haznesi olan mekanla ortak duvardır. Yapıyı özgün halinde güneyden 

kuzeye kateden uzun koridor güney duvarındaki 168 cm sonradan örülen duvarla 

kapatılmış ve yapı bu noktada ikiye bölünmüştür. Sonradan örülen kısmın malzemesi 

bilinmemekle birlikte tüm duvarıların üzeri sıvalı pembe boyalıdır. Güney duvarında 

sonradan önüne çıkacak şekilde düzleminden 10 cm şaşarak yamuk örülerek batı 

duvarına bağlandığı görülmektedir. Güney ve batı duvarının bağlandığı köşede 20 

cm genişliğinde tavandan 98 cm aşağıda batı duvarındaki baca açıklığına bağlanan 

baca borusu kanalı vardır (Şekil B.24, B.25).  Batı duvarında güney duvarından 

sırasıyla 14 cm, 143 cm ve 320 cm uzakta P20 penceresi, K15 kapısı ve P19 

penceresi bulunmaktadır (Şekil B.26, B.27, B.28).  P19 ve P20 nolu giyotin pencere 

aynı boyutlardadır, tek farkları P19 penceresinin hareketli alt doğramasının iki 

parçalı olmasıdır. 91 cm genişliğinde 205 cm yüksekliğinde olan bu iki pencereden 

P19 penceresi yerden 87 cm yüksekte, P20 penceresi ise 90 cm yüksektedir, bu kot 

farkının nedeni zemindeki kot farkından kaynaklanmaktadır. Z05 nolu mekanına 

açılan K15 çift kanatlı kapıdan Z12 nolu mekanı geçişte K15 kapısının önünde 19 cm 

yüksekliğinde taş basamak bulunmaktadır (Şekil D.3, D.7).  Mekanın güneyiyle 

kuzeyi arasında 3 cm kot farkı vardır. Mekanın zemini muşamba ve halı kaplıdır. 15 

cm yüksekliğinde süpürgelik mekanı çevrelemiştir. Su haznesine komşu olan güney 

duvarının üzerinde doğu duvarından 95 cm uzakta olan mermer çeşme 

bulunmaktadır (Şekil D.8). Şu an kullanılmayan çeşme salon olarak kullanılan Z05 

mekanında eşyaların arasında kalmıştır (Şekil B.29, B.30). Çeşmenin mermerden 

aynalığı vardır ve üzeri bezemelerle süslenmiştir. Mermer çeşmenin teknesi, aynalığı 

ve ayağı da dahil olmak üzere yağlı boya ile boyanmıştır. Mekanın tavanı düz ahşap 

çıtalıdır. Ahşap tavan pervazı ve ahşap tavan silmesi özgündür fakat ahşap tavan 

çıtaları  sonradan yapılmıştır (Şekil B.31). Güney kuzey doğrultusundaki düz ahşap 

tavan çıtaları ahşap pervaz birleşiminde uyumsuzlukla göze çarpmaktadır. Özgün 

ahşap tavanın neden söküldüğü bilinmemekle beraber sadece bu mekanda ve Z06 
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nolu mekanlarda bu şekilde düz ahşap çıtalı tavan sonradan yapılmıştır (Şekil D.4). 

Z07 mekanı ile  ortak olan kuzey duvarının köşesinde yerden 19 cm yüksekte 

başlayan ahşap kirişine kadar devam eden 15 cm genişliğinde özgün ahşap köşe 

profili mevcuttur (Şekil B.32).  

4.4.1.6 Z06 mekanı 

Z08 mekanından güneydeki özgün olmayan K13 nolu çift kanatlı kapı ile 3.8 m² olan 

Z06 mekanına girilir. Özgün halinde iki mekanı bağlayan bir koridor olan bu mekanı 

sonradan eklenen özgün olmayan K13 nolu kapısı ile ikiye bölmüştür, koridora ait 

tavan çıtalarını kesmesinden özgün halinde burada bir kapı olmadığını 

anlaşılmaktadır. K13 kapısının kanatları iki aynalı olmak üzere alt kısımları ahşap, 

üst kısmı camdır (Şekil B.33, B.34).  Kapının üstünde batı ve doğu duvarına 

sabitlenmiş dörde bölünmüş camdan sabit bir doğrama mevcuttur. K13 kapısını 

güneyinde kalan duvar parçasının uzunluğu 246 cmdir, güneyde Z05 mekana 

bağlanan Z06 mekanının açıklığı 158 cm dir. Batı duvarında Z11 mekanına açılan 

K14 kapısı bulunmaktadır, kapı Z06 mekanında 119 x 29 cm boyutlarında 12 cm 

yüksekliğinde taştan tek bir basamak mevcuttur (Şekil B.35). Mekanın özgün 

sınırları açıklığın kuzey ve güney ucunda bulunan yaklaşık 20 cm yüksekliğinde olan 

ahşap kirişlerden anlaşılmaktadır. Tavan düz çıtalı ahşap kaplamalıdır. Ahşap tavan 

pervazı ve ahşap silmesi özgün olmasına rağmen düz ahşap tavan çıtaları özgün 

değildir, sonradan eklenmiştir. Mevcut tavan pervazına uymayan bu tavan çıtalarının 

güney ve kuzey doğrultusunda iki ucu ek çıtalarla desteklenmiştir (Şekil B.36). Doğu 

duvarı 42 cm yığma duvardır, batı duvarı ahşap karkastır ve 19 cm kalınlığındadır. 

Her iki duvarda sıva üzeri pembe boyalıdır. Güney duvarında Z05 mekanına 

bağlanan duvara birleşimde yerden 19 cm yüksekte başlayan ahşap kirişine kadar 

devam eden 15 cm genişliğinde özgün ahşap köşe profili vardır (Şekil B.37).  Zemini 

muşamba ve halıyla kaplıdır. Özgün olduğu düşünülen taş süpürgeliğin yüksekliği 15 

cm dir (Şekil D.3,D.4, D.7). 

4.4.1.7 Z07 mekanı 

 Z08 nolu giriş holünden güney duvarındaki K10 kapısı ile girilen bu mekan 267-

122-94-124-267-256- cm boyutunda ve 385 cm yüksekliğindedir. K10 kapısı 92 cm 

genişliğinde 238 cm yüksekliğinde özgün ahşap kapısıdır. Kapı çok tahrip edilmiş 

üzerine sonradan ahşap ekler yapılmıştır (Şekil B.38). Doğu cephesinde simetrik 
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olarak çıkıntı yapan sebil ve muvakkithanenin üç duvarının açıları 135° dir. Bu 

mekanların demir parmaklıklı parapet duvarları düzgün bir sekizgenin üç kenarı 

olarak cephede çıkmıştır. Özgün işlevinde muvakkithane olarak kullanılan bu mekan 

şu an kiler olarak kullanılmaktadır ve eski kullanılmayan eşyalarla doldurulmuştur. 

Ayrıca duvarlar özgün olan K10 kapısının mekana bakan yüzü ve tavanda kopan 

veya hasarlı yerler kartonlarla ahşap plakalarla kapatılmıştır (Şekil B.39, B.40).  

Mekanın zemini eşyalardan gözükmemektedir. Mekanın bütün duvarları yığma 

duvardır ve 42 cm kalınlığındadır. Tavan bakımsızlıktan ötürü çok tahrip olmuştur. 

135° açık gelen duvarlarla demir parmaklıların ve mermer sütunları üstüne gelen 

kısımlarda ahşap tavan pervaz ve ahşap silme tamamen yok olmuş, tavanda diğer 

kısımlarda ahşap malzemede ise ciddi böceklenme ve mantarlanma 

gözlemlenmektedir (Şekil B.41).  Mekanın güney ve batı duvarı sağırdır. Doğuda 

kalan duvar kısımlarında ise dışarı açılan üç göz demir parmaklıklı kısım vardır. Bu 

kısım dört adet mermer sütun üzerine binen basık kemerlerle taşınmaktadır. Eski 

eşyalar ve ahşap plakalarla kapatıldığı için bu elemanları cepheden görmek 

mümkündür, mekan içinden algılanamamaktadır (Şekil D.3, D.4). 

4.4.1.8 Z08 mekanı 

Z08 mekanı, yapının kuzey-güney doğrultusunda boydan boya uzanan koridora 

bağlanan iki girişten muvakkithane tarafındaki yani kuzey tarafındaki giriş holüdür. 

Şu an oturma odası olarak kullanılmaktadır (Şekil B.42) . Yapının doğu cephesindeki 

K02 giriş kapısı ile 10.25 m2 büyüklüğündeki Z08 mekanına girilir. Zamanla 

yükselen kaldırım kotu yüzünden caddeden düz girilen bu mekan şu an kaldırım 

kotundan 24 cm daha aşağıda kalmıştır (Şekil B.43). Mekanın boyutları 203-274-87-

154-297-429 cm’dir ve mekan L şeklindedir. Ortalama yükseklik ise 388 cm dir. 

K02 kapısı özgün olmakla birlikte zamanla nemden etkilenen ve çürüyen alt kısmı ek 

ahşap parçalar takılmıştır (Şekil B.44). Güney duvarında, doğu duvarından 13 cm 

mesafede muvakkithaneye açılan K10 kapısı 87 cm genişliğinde, 236 cm 

yüksekliğindedir, kapı pervazının genişliği 12 cm dir. Güney duvarının Z06  nolu 

mekanın batı duvarına bağlanan köşesinde yerden 19 cm yüksekte başlayıp tavana 

kadar devam eden 15 cm genişliğinde özgün ahşap köşe profili vardır (Şekil B.45, 

B.46). Batı duvarında Z09 nolu mekana açılan K11 kapısının özgün boşluğu ve 

ahşap pervazı vardır, özgün kapı kanadı yerinden sökülerek burası boş bırakılmıştır 

(Şekil B.47). K11 nolu kapının önünde 29 cm genişliğinde, 16 cm yüksekliğinde 



 33 

taştan tek basamak vardır. Mekanın kuzey duvarında batı duvarından sırasıyla 21 cm 

ve 216 cm uzaklıkta bulunan P17 ve P18 pencereleri bulunur. P17 penceresinin yeri 

ve pervazı özgün olmakla beraber doğramaları değiştirilmiştir ve özgün olan giyotin 

pencere takliti bir doğrama kullanılmıştır (Şekil B.48). P18 nolu pencere içten 

pervazı kalacak şekilde kapatılmış fakat duvarın dış yüzeyinde cephede özgün 

olduğu düşünülen pencere kafesi ve giyotin doğramaları gözükmektedir (Şekil B.49).  

Güney  ve doğu duvarları 42 cm kalınlığında yığma duvar iken kuzey ve batı 

duvarları ahşap karkastır. Zeminde güneyden kuzeye doğru 2 cm’lik kot farkı vardır.  

Mekanın zemini muşamba ve halı ile kaplıdır. Tavan ahşap pasalı tavandır, tavan 

çıtaları mekanın uzunlamasına yerleştirilerek üç adet dikdörtgen şekil 

oluşturulmuştur. Ahşap tavan eteği ve tavan silmesiyle birlikte tavan özgündür (Şekil 

B.50). Tavan kaplamasında göze çarpan uzunlamasına yarıklar vardır (Şekil B.51).  

Mekanın özgün sınırları tavan kaplamasından ve Z06 mekanını ayıran ahşap kirişten 

anlaşılmaktadır. Özgün olmayan K13 nolu kapı ile Z06 nolu holüne ait olan kısımda 

Z01 nolu mekan dahil edilmiştir, fakat mekanın  özgün boyutları 203-430-205-429 

cm dir ve güney duvarının batı ucu açık olarak Z06 nolu mekana bağlanan 

dikdörtgen bir mekandır (Şekil D.3, D.4, D.7). 

4.4.1.9 Z09 mekanı 

Mekana Z08 mekanından doğu duvarındaki K11 nolu kapı ile 16 cm yüksekliğindeki 

taştan basamakla girilir. Mutfak olarak kullanılan bu mekanın kotu Z09 nolu giriş 

holünden 30 cm yüksektir. Mekanın boyutları 273-202-22-203 cm dir, yüksekliği 

yaklaşık olarak 354 cm dir. Doğu duvarında güney duvarına bitişik K11 nolu kapının 

ahşap pervazı vardır, kapı kasası yerinden sökülmüş sadece özgün olan ahşap pervazı 

kalmıştır. Güney duvarı sağırdır. Batı duvarında güney duvarına dayalı özgün 

olmayan K12 nolu helaya açılan kapı bulunmaktadır. K12 nolu kapının pervazından 

başlayan ve kuzey duvarında 133 cm devam eden 70 cm yüksekliğinde bir tezgahı 

bulunmaktadır.  

Kuzey duvarında batı duvarından 70 cm uzakta P16 nolu pencere bulunmaktadır  

(Şekil B.52). Özgün olan bu pencere boşluğunda ahşap pervazı özgün olmakla 

birlikte mevcut giyotin pencere özgün değildir (Şekil D.11). P16  ahşap giyotin 

pencere ahşap pervazıyla birlikte 98 cm genişliğinde, 132 cm yüksekliğindedir (Şekil 

B.53). Mekanın zemini 20 x 10 cm boyutunda karo seramikle kaplıdır. Tavanı pasalı 
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ahşap tavandır. Ahşap tavan ve ahşap pervazı özgün haliyle olduğu gibi durmaktadır 

(Şekil B.54, B.55). Duvarlar ahşap karkas sistem olup üzeri sıvalı boyalıdır (Şekil 

D.3, D.4, D.6, D.7). 

4.4.1.10 Z10 mekanı 

Z09 mekanından doğu duvarındaki K12 nolu ahşap kapıdan geçilerek 3.60 m² 

büyüklüğündeki Z10 mekanına girilir. Mekan, 273-133-272-131 cm boyutlarında ve 

ortalama 353 cm yüksekliğindedir. Mekanın özgün işlevi heladır ve bugünde tuvalet-

banyo olarak kullanılmaktadır. K12 nolu kapınım ahşap pervazı özgün olmakla 

beraber ahşap kapı kanadı üç aynalı ve özgün değildir. Güney duvarı sağır olan bu 

mekanın, batı duvarında güney duvarından sırasıyla 26 cm ve 153 cm uzakta P13 ve 

P14 pencereleri bulunmaktadır. Batı tarafındaki bu iki pencere de içten kapatılmıştır, 

sadece ahşap pervazları gözükmektedir ancak dış cepheden bakıldığında P13 nolu 

pencerenin ahşap doğraması gözükmektedir, P14 nolu pencere ise harman tuğlasıyla 

kapatılmıştır (Şekil B.56). Kuzey duvarında ise batı duvarından 22 cm uzakta P15 

penceresi bulunmaktadır. Helanın üst kısmında bulunan P15 penceresinin ahşap 

pervazı özgün olmakla birlikte giyotin doğraması sonradan değiştirilmiştir. P15 

penceresinin doğramasının genişliği 5 cm, boyu 121 cm, yerden yüksekliği 149 cm 

dir (Şekil B.57). Mekanın tavanı pasalı ahşap tavandır ve iki parçadan oluşmaktadır. 

Tavanı özgün haliyle kalmıştır (Şekil B.58, B.59). Güney duvarından 122 cm uzakta 

tavanı ikiye bölen  ahşap 124 cm aşağı inen bir kiriş vardır. Bu ahşap kiriş Z10 nolu 

mekanın önceden hela kısmı ayıran bir duvar ve kapı olduğunu ve sonradan yapılan 

bir müdahale ile hela önündeki mekanın sonradan birleştirildiğini  göstermektedir 

(Şekil B.60). Mekanın zemini 20 x1 0 cm boyutunda seramikle kaplıdır. Duvarlar 

ahşap karkas üzeri boyalı sıvalıdır (Şekil D.3,D.4, D.6, D.7). 

4.4.1.11 Z11 mekanı 

Z06 mekanından doğu duvarındaki K15 ahşap kapısından geçilerek Z11 mekanına 

29 cm lik bir kot farkı 12 cm yüksekliğindeki tek taş basamakla çıkılarak girilir. 8.15 

m² büyüklüğündeki mekanın boyutları 233-350-232-351 cm ve yüksekliğide 

ortalama 355 cm dir. Mekanın tüm duvarları ile tavanı duvar kağıdı ile kaplıdır, 

mekan şu an kullanıldığı için duvar kağıtları kaldırılarak ahşap tavan kaplamasının 

durumu ve ahşap duvarların durumu tespit edilememiştir (Şekil B.61). Duvar 

kağıdının üstünde ahşap tavanın özgün haliyle durduğu ahşap pervaz, ahşap silme ve 
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ahşap tavan çıtalarının varlığıyla anlaşılmaktadır. Güney ve kuzey duvarı sağır olan 

mekanın P12 nolu penceresi güney duvarından 57 cm uzakta bulunmaktadır. P12 

penceresinin doğraması 93 cm genişliğinde 205 cm boyundadır ve yerden yüksekliği 

72 cm dir. Pencerenin ahşap pervazının genişliği 12 cm dir ve bir kısmı duvar 

kağıdının altında kalmıştır. Giyotin pencere doğraması özgündür fakat ahşap 

doğraması bakımsızlık sebebi ile çok kötü bir hal almış, içten ve dıştan naylon  

poşetlerle kapatılmıştır (Şekil B.62). K14 kapısı ahşap tablalı üç aynalıdır ve 

özgündür, ahşap pervazı da özgün haliyle durmaktadır. Ahşap pervazı 13 cm olan 

K14 kapısının kanadı 95 cm genişliğinde,228 cm boyundadır (Şekil D.3,D.4, D.6). 

4.4.1.12 Z12 mekanı 

Z05 mekanından doğu duvarındaki K15 nolu çift kanat kapıdan geçilerek 16.60 m² 

büyüklüğündeki Z12 nolu mekana girilir. Mekan, 472-352-474-350cm boyutlarında 

ve ortalama 355 cm yüksekliğindedir. Z05 mekanı ile arasında 29 cm kot farkı vardır 

ve K15 kapısının önündeki 15 cm yüksekliğinde tek taş basamak bulunmaktadır 

(Şekil B.63). K15 kapısının genişliği 140 cm, özgün yüksekliği 276 cm olmakla 

beraber K15 kapısının iki kanadında da büyük tahribat yaratılarak sol kanadın 169 

sağ kanadın 175 cm si alt kısmından kesilerek kalan parçalara yerine sabitlenmiştir. 

Kapı kanadında kalan kısım camlıdır. Her iki kapı kanadında da iki parça cam 

bulunmaktadır (Şekil B.64, B.65, B.66). Eşiği 6 cm olan K15 kapısının ahşap 

pervazının bir kısmı duvar kağıdıyla kaplı olmakla birlikte pervaz genişliği 13 cm 

dir. K15 kapısının her iki yanında pencere vardır.  

Kuzey duvarından sırasıyla 2 cm ve 330 cm uzakta olan P19 ve P20 pencereleri bir iç 

salon olan Z05 mekanın ışık almasında etkili olduğu için özgün durumuyla 

korunmuştur. 91 cm genişliğinde 25 cm yüksekliğinde olan bu iki giyotin doğrama 

pencerenin tek farkı P19 penceresinin alta açılan kanadının iki parçalı P20 

penceresinin ise dört parçalı olmasıdır. P19 penceresinin yerden  yüksekliği 75 cm , 

P20 penceresinin yerden yüksekliği 78 cm dir (Şekil B.67, B.68, B.69). Güney ve 

kuzey duvarı sağırdır. Batı duvarında kuzey duvarından sırasıyla  26, 180, 333 cm 

uzakta P09, P10, P11 pencereleri bulunmaktadır. P9 penceresi briketle kapatılmış 

sadece duvar kağıdının altından ahşap pervazının varlığı anlaşılmaktadır. P10 ve P11 

nolu giyotin pencereler özgündür ve P12 nolu pencere ile aynıdır. Doğrama genişliği 

93 cm dir, hareketli alt kanat yüksekliği ise 106 cm dir. Her kanat kendi içinde dört 
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parçalıdır. Ahşap pervazları yer yer duvar kağıdı ile kaplı olmakla birlikte 12 cm 

genişliğindedir. Pencerelerin yerden yüksekliği 70 cm dir (Şekil B.70, B.71). 

Duvarlar ahşap karkas üzeri duvar kağıdı kaplıdır. Mekanın zemini muşamba ve halı 

kaplıdır. Mekanın ahşap tavanı motiflidir. Ahşap tavanın, ahşap tavan kornişi, 

pervazı ve ahşap silmesi de özgün haliyle durmaktadır (Şekil B.72, B.73). Tavan iyi 

durumda olmakla beraber ahşap tavan tahtalarının bazılarında yarıklar göze 

çarpmaktadır. Mekanda sonradan çekilen elektrik tesisatının kabloları duvarın ve 

tavanın üstünden açıktan gitmektedir (Şekil D.3,D.4, D.6, D.8). 

4.4.1.13 Z13 mekanı 

Z03 mekanında batı duvarındaki K09 kapısından geçilerek, Z13 mekanına 5 cm lik 

bir kot farkı çıkılarak girilir. Mekan , 299-357-296-355 cm boyutlarında ve ortalama 

354 cm yüksekliğindedir. Batı duvarındaki K09 kapısı özgün pervaz içine 

yerleştirilen küçük bir kapı ve yan tarafındaki sabitlenen ahşap parça ve kapı 

kanadının üstüne sabitlenen cam kısımdan oluşmaktadır, özgün kapı kanadı boyutu 

96 cm genişliğinde ve 225 cm yüksekliğinde iken bugün var olan kapı kanadı 71 cm 

genişliğinde 179 cm yüksekliğindedir (Şekil B.74, B.75). 

Güney ve kuzey duvarları sağırdır. Batı duvarında güney duvarından sırasıyla 12 cm 

ve 167 cm uzakta yerinden kaldırılmış ve alt kısmına açılan çift kanatlı doğrama ve 

üst kısma sabit iki parça doğrama yerleştirilmiştir. P08 penceresi ise dış cepheden 

teneke parçaları ve içten ahşap kontrplak üzeri duvar kağıdıyla kapatılmıştır, duvar 

kağıdının altında pervazın durduğu izlerden anlaşılmaktadır (Şekil B.76, B.77). 

Yapıda sadece bu mekanda özgün ahşap döşeme kapı önünde açılan kısımdan tespit 

edilebilmiştir. Ahşap döşeme tahtaları 28 cm genişliğindedir (Şekil B.78). Mekanı 

saran ahşap süpürgelikte duvar kağıdının altında kalmıştır. Duvarlar ahşap karkas 

üzeri duvar kağıdı kaplıdır. Ahşap duvar kalınlığı 19 cm dir.  

Mekanın tavanı pasalı ahşap tavandır ve özgündür. Tavan çıtaları kuzey güney 

doğrultusunda yerleştirilerek beş adet dikdörtgen şekil elde edilmiştir (Şekil B.79). 

Tavan çıtaları ve korniş beyaz yağlı boyalı geriye kalan bütün kısımlar kahverengi 

yağlı boya ile boyanmıştır (Şekil D.3, D.4, D.8). 
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4.4.1.14 Z14 mekanı 

Z03 mekanından batı duvarındaki K08 kapısı ile girilen bu mekanın boyutları 606-

359-605-356 cm boyutlarında ve ortalama 352 cm yüksekliğindedir. Z03 

mekanından 6 cm kot farkıyla bu mekana çıkılır. K08 kapısı 96 cm genişliğinde, 230 

cm yüksekliğindedir, ahşap pervazının bir kısmı duvar kağıdının altında kalmakla 

birlikte pervaz genişliği 12 cm dir, eşik yüksekliği 2 cm dir (Şekil B.80). Güney 

duvarında özgün halinde pencere boşluğu olan alan doğrama ve pervazının 

değiştirilmesi K03 nolu kapıya dönüştürülmüştür (Şekil B.81).  

Yapıya ait 1958 tarihli Vakıflar Dergisi’nde yer alan yapıya ait krokide güney 

duvarındaki iki tane pencere açıklığı gözükürken bugün batı duvarına yakın olan 

açıklık yan parseldeki yapının terasına çıkan kapıya dönüşmüş ve önüne hareketli 

ahşap üç basamaklı bir merdiven koyulmuştur. Diğer pencere açıklığı tamamen 

kapatılmıştır.  Duvar, duvar kağıdıyla kaplıdır ve kaldırılan pencereye dair bir ize 

rastlanılmamıştır (Şekil B.82). Batı duvarında güney duvarından sırasıyla 12, 168, 

323 ve 476 cm uzakta P03, P04, P05 ve P06 pencereleri bulunmaktadır. Bu 

pencerelerde özgün doğrama kaldırılmış, özgün açıklık alttan bir sıra tuğla eklenerek 

yerden yükseltilmiştir. Doğramalar özgün giyotinden farklı olarak özgün olmayan 

dört parçalı sabit üst parça ve onun altında ise daha geç dönemde eklenmiş tek 

kanatlı ahşap pencere yerleştirilmiştir (Şekil B.83). Mekan açıklıkları çok fazla 

kullanıcı müdahalesine maruz kalmıştır. Üst kısımdaki giyotin pencere benzeri 

doğramaların yarısı duvar kağıdının altında kalacak şekilde bütün mekan duvar 

kağıdıyla kaplanmıştır. Kuzey duvarı mekanın tek sağır duvarıdır. Bütün duvarlar 

ahşap karkas sistemdir ve duvar kağıdıyla kaplı olduğu için ahşapların durumunu 

tespit edilememiştir (Şekil B.84, B.85, B.86). Zemini muşamba ve halı kaplıdır.  

Mekanın tavanı ahşaptır ve tavan çıtalarıyla oluşturulmuş iki tane baklava dilimli 

göbek etrafında sıralanmış dikdörtgenlerle süslenmiştir. Tavan özgün haliyle 

korunmuştur, ahşap tavan eteklerinde koltuk silmelerindeki çıtalı bezemelerde 

bazıları yerinden kopmuştur (Şekil B.87, B.88). Batı ve kuzey duvarının birleştiği 

yerde baca borusunun 34x15 cm boyutlarındaki çıkıntı ahşap tavanın, tavan eteğinin 

bu kısımda kesilmesine sebep olmuştur. Motifleri oluşturan ahşap çıtalar ve ahşap 

korniş beyaz yağlı boya ve diğer kısımlar kahverengi yağlı boyalıdır (Şekil D.3, D.4, 

D.6, D.8). 
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4.4.1.15 Z15 mekanı 

Z03 mekanından K07 kapısı ile girilen bu mekan 1.30 m² dir. Z02 nolu mekanın batı 

duvarından kapı açılarak oluşturulan bu mekanın işlevi banyodur. Mekanın 

duvarlarından batı ve güney duvarı 42 cm kalınlığında özgün Z02 mekanının 

duvarıdır. Doğu ve kuzey duvarı ise sonradan örülen duvarlardır, üzeri sıvalı 

boyalıdır. Islak hacim olan bu mekanın havalanması için mekanın doğu duvarında 

Z02 mekanına açılan 54 cm boyunda 3 cm yüksekliğinde havalandırma penceresi 

vardır.  Zemin 20 x 20 cm boyutlarında seramikle kaplıdır (Şekil B.89). K07 kapı 

kanadı genişliği 68 cm yüksekliği 16 cm dir (Şekil B.90). Z15 mekanının kotu Z03 

mekanının kotundan 28 cm aşağıdadır. K07 kapı eşiğinden sonra bu kot farkı inilerek 

mekana girilir (Şekil D.3, D.8). 

4.4.1.16 Z16 Mekanı 

Z01 mekanından özgün olmayan K05 kapısı ile Z16 mekanına girilir (Şekil B.91). 

Tuvalet olarak kullanılan bu mekanın boyutları 103-94-102-92 cm dir. Ana yapıya 

dışarıdan ek olarak yapılan bu mekanı duvarları brikettendir, mekanın zemini 

seramik kaplıdır ve bir adet alafranga tuvalet bulunmaktadır. K05 kapı kanadının 

genişliği 61 cm, yüksekliği ise 181 cm dir. Batı duvarında mekanın havalanmasını 

sağlayan dışarı açılan küçük bir pencere bulunmaktadır (Şekil D.3, D.11). 

4.4.2 Cephe özellikleri 

4.4.2.1 Doğu cephesi 

Yapının sokağa bakan giriş cephesi olan doğu cephesi Tekke Maslağı Sokağı 

üzerinde bulunmaktadır. Bu cephede bulunan Z01, Z02, Z04, Z05, Z07 ve Z08 

mekanlarına ait duvarlar masif tuğla duvardır. Cephenin iki ucunda birer giriş kapısı 

vardır. K01 kapısı özgünü olan K02 kapısı taklit edilerek geç dönemde yeniden 

yapılmıştır (Şekil B.95). K01 kapısının kuzeyinde demir parmaklıklı mermer sütunlu 

yarım sekizgen biçiminde Z02 mekanına ait çıkma vardır (Şekil B.96, B.97, B.98, 

B.99, B.100, B.101). Çıkmanın kuzeyinde ise üç adet abdest musluğundan sonra 

duvara monte edilmiş ayna taşı somaki mermerden oyularak yapılmış çeşme 

bulunmaktadır. Cephe simetrik bir düzenle yerleştirilmiştir (Şekil B.102, B.103, 

B.104, B.105, B.106, B.107).  
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Çeşmenin diğer yanında da üç tane abdest musluğu ve muvakkithaneye ait olan 

yarım sekizgen çıkma ve cephenin kuzey ucundan Z08 mekanına ait K02 kapısı 

bulunmaktadır. Cephede çıkmaların arasındaki duvar mermer kaplıdır. Çıkmalardan 

cephe ucuna devam eden giriş kapılarının bulunduğu kısımlar ise sıva üzeri 

boyalıdır. Çıkmalardan güneyde olanı Z02 mekanı olan sebile aittir, diğeri ise 

kuzeydeki muvakkithaneye aittir. Çıkmaların ikisi de aynı düzene sahiptir,16 cm 

çapında 161 cm uzunluğunda mermer sütunların üzerine basık kemerler 

oturmaktadır. Mermer sütunların arasındaki açıklık demir parmaklıkla kapatılmıştır. 

Parmaklıklar dökme demirdendir ve üzeri yeşil yağlı boyalıdır. Saçağa kadar mermer 

kaplı olan çeşmenin ve çıkmaların üzerinde kuşak halinde uzanan kitabe 

bulunmaktadır (Şekil B.111, B.112, B.113). 

Çeşmenin üzerine gelen kısım boştur, bu kısımda özgün halinde bir madalyon içinde 

Sultan II. Abdülhamid’in tuğrası bulunmaktayken yerinden koparılarak ayrılmıştır 

(Şekil C.4). Çeşmenin üslubu baroktur. Eskiden tuğranın bulunduğu, çeşmenin üst 

kısmının iki yanında aşağı doğru stilize edilmiş yaprak motifleri bulunmaktadır, 

istiridye kabuğu şeklinde stilize edilmiş yaprak motifleri yanlarda devam etmektedir. 

Çeşmenin birçok yerinde pembe ve beyaz mermer kakma taşlar kullanılmıştır. Bu 

renkli taşlardan çoğu şu an yerinden sökülmüştür. Çeşmenin iki yanında ikişer payesi 

vardır. Çeşmenin ayna taşı dalgalı kemerli olup ortada istiridye kabuğu şekilli motif 

vardır. Çeşmenin önündeki mermer tekne taşının ön yüzeyinde oval bir çiçek motifi 

bulunmaktadır. Tekne taşının iki yanında 60 cm uzunluğunda ve 52 cm 

yüksekliğinde iki seki kısmı bulunmaktadır. Mermer olan bu duvar aşırı kirlilikten ve 

müdahaleden ötürü kötü bir hal almıştır ve üzeri pembe boya ile çeşme ve abdest 

muslukları açıkta kalacak şekilde boyanmıştır (Şekil B.108, B.109. B.110). Cephe 

boyunca devam eden saçak özgün olmayan çubuklu ahşap saçak altı kaplaması ile 

kaplanmıştır (Şekil B.114, B.115).  

Külliyenin KTVKK dosyasında 1944 tarihli fotoğraflardan yapının saçağında ahşap 

bezemeli saçakaltı kaplaması göze çarpmaktadır (Şekil C.8, C.9). Aynı üslupla 

yapılmış olan külliyenin bir diğer yapısı olan  türbede yakın dönemde yapılan  

restorasyon çalışmalarından özgün saçak altı kaplamasına uygun saçak altı kaplaması 

yapılmıştır. Demir parmaklıkları da bu yapıyla aynı formlara sahip olan türbedeki 

saçak altı kaplamasıyla aynı oranlarda yapıldığı düşünülmektedir (Şekil C.27). Sebil 

ve muvakkithaneye ait çıkmalara yola çok yakın olduğundan büyük araçlar çarparak 
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bu kısımlardaki saçak ve üst örtüsünün bozulmasına sebep olmuşlardır. Abdest 

musluklarının önündeki özgün yalak zamanla yükselen kaldırım kotu yüzünde 

günümüze ulaşamamıştır (Şekil C.2, C.3),  (Şekil D.1, D.3, D.4, D.9). 

4.4.2.2 Güney cephesi 

Yapının en çok müdahale görmüş cephesidir. Güney cephesini oluşturan pencere 

bütünlüğü yapının yan parseline yapılan tek katlı betonarme yapı ile tamamen 

değişmiştir (Şekil B.116, B.117). Moloz taş bodrum duvarının üstünde yükselen 

ahşap karkas tek katlı yapı bu cepheden bakıldığında yarım kat yüksekliğinde 

görünmektedir. Bu yapıya bitişik bir şekilde yan parsele yapılan betonarme yapı ile 

sağır olan moloz taş bodrum duvarı tamamen kapanmıştır. Bu cephede Z14 nolu 

mekana ait olan batı tarafındaki pencere boşluğundan özgün doğrama çıkarılarak tek 

kanat basit bir ahşap kapı (K03) koyulmuştur (Şekil B.119). Bu kapı ile yan 

parseldeki tek katlı binanın +0.04 kotundaki teras çatısına çıkılmaktadır. Bu 

cephedeki Z14 nolu mekana ait olan diğer pencere boşluğu ise tamamen 

kapatılmıştır.  

Yapının güney cephesinin yan parsele yapılan yapı ile kapanan sağır moloz taş 

duvarının üstünde görünürde kalan tüm kısmı çatıya kadar tamamen ondülin sac 

levha ile kaplanmıştır. Z01 nolu mekana ait P01 ve P02 nolu pencerelere ait olan 

özgün boşluklarda yan parselde yapıya bitişik yapılan betonarme yapı yüzünden yan 

parseldeki yapının terasının üst kısmında kalacak şekilde küçültülmüştür (Şekil 

B.118). Batı cephesindeki özgün pencerenin kotuna bakılarak yapılarak tahminlere 

göre, özgün halinde -0.19 kotundan başlayıp +1.95 kotunda biten özgün pencere 

boşluklarından P02 nolu pencereye ait olan boşluk +0.95 kotuna kadar doldurularak 

100 cm genişliğinde, 104 cm boyunda rastgele ahşap elemanlardan oluşturulmuş 

basit, bir kanadı açılan bir kanadı sabit özgün olmayan bir doğrama yerleştirilmiştir. 

P01 penceresinin dolduran kısmı ondülin ile kaplanmamış, açıkta bırakılmıştır. P02 

penceresinin önünde ise yaklaşık 20 cm lik dışa taşan bir denizlik yapılarak oluşan 

bu düzensiz çıkıntıda ondülin ile kaplanmıştır. Alt kısımlarda duvara direk monte 

edilen ondülin elemanlar, +1.99 kotundan sonra eğimli bir şekilde saçağın ucuna 

bağlanacak şekilde cephenin üst kısmı kaplanmıştır. 

Özgün olmayan yakın dönemde yapılmış ondülin kaplama yüzünden cepheye ait 

kaplama tahtalarının durumuna dair bilgi edinilememiştir. Yapıya sonradan dışarıdan 
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eklenen Z01 nolu mekandan geçilen işlevi tuvalet olan Z16 nolu mekana ait tuğla 

üzeri düzgün sıvalı olmayan duvarı bu cephede görünmektedir. P01 nolu pencerenin 

önüne gelen Z16 nolu mekanın duvarı +0.91 kotuna kadar çıkmaktadır, Z16 mekanın 

tavanı naylon ve ondülin ile örtülmüştür (Şekil B.120). Güney cephesinin sokağa 

bakan doğu ucunda yapıya yapışarak biten +1.26 kotuna kadar çıkan parapet duvarı 

bulunmaktadır (Şekil D.11). 

4.4.2.3 Batı cephesi 

Batı cephesi sokağa bakan doğu cephesinin aksine sade bir görünüme sahiptir. 

Yapıldığı tarihte bostanlara bakan bu cephe sağır bodrum kat yığma duvarı üzerine 

oturtulmuş ahşap karkas, 12 adet pencere açıklığı olan sade bir cephedir (Şekil 

B.121, B.122, B.123). Sırasıyla P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, 

P13 ve P14 cephede güney cephede olduğu gibi P08 nolu pencereden güney cepheye 

kadar ondülin ile kaplanmıştır (Şekil B.124, B.125, B126). 

 Güney cepheden farklı olarak moloz taş duvar açıkta kalacak şekilde ahşap karkas 

kısım ondülin ile kaplanmıştır. P03, P04, P05 ve P06 nolu pencerelerin özgün 

boşlukları alt kısımdan eklenen tek sıra tuğla ile küçültülerek yükseltilmiştir (Şekil 

B.127). Bu doğramalar özgün değildir ve pencereye ait boşluk özgün olmak üzere 

doğraması değiştirilmiştir. Şu an yan parseldeki yapıya ait bahçe olarak kullanılan 

mekan için örülen parapet duvarı kuzey duvarından 10.87 metre uzakta 

bulunmaktadır ve dış cepheden parçalarıyla kapatılmış P8 nolu pencerenin altında 

bulunmaktadır. 

Ahşap karkas duvarı kaplayan ondülin malzeme pencere boşluklarının yanlarında ve 

altında direk ahşap duvara monte edilmiştir fakat pencere üstünden itibaren ise 

saçağın ucunu tutacak şekilde eğimli bir şekilde monte edilmiştir. Yığma taş duvarın 

ahşap karkas duvarla birleştiği yerlere ise uzunlamasına metal plaklar yerleştirilmiş, 

bazı yerlerde altta son sıra ahşap kaplama tahtası açıkta kalmıştır (Şekil B.128). 

Yığma taş duvar iki sıra tuğla hatıllı moloz taşla almaşık duvar örgüsünden meydana 

gelmektedir. Yan parseldeki yapıya ait parapet duvarın sınırladığı alanda zemin 

düzlenmiş ve yığma taş duvar ortalama -2.46 kotuna kadar kapatılmıştır. Yığma 

duvar üzerinde yer yer boya ve sıva bulunmaktadır. Cephenin P08 nolu pencereden 

kuzey cephesine kadar olan kısımda özgün ahşap karkas duvar üzerindeki kaplama 

tahtaları cephenin diğer tarafı gibi ondülin saç kaplama ile kaplanmamıştır, kaplama 
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tahtaları özgün halinde olduğu gibi bırakılmıştır. Kaplama tahtaların durumu oldukça 

kötüdür, çoğunda özellikle pencerelerin altında kalanlarda ayrılmalar, kopmalar 

meydana gelmiştir. P09 nolu pencere dıştan briket örülerek kapatılmıştır. P10, P11 

ve P12 nolu pencerelerde ise özgün giyotin pencerenin durumu çok kötü olmakla 

beraber hala kullanılmaktadır. Bunda en büyük etken işlevi değişmiş bile olsa 

yapının aralıksız olarak kullanılmış olmasıdır. Pencere etrafındaki 13 cm kalınlığında 

kenarları süslü ahşap pervaz alt kısımdaki baklava desenli uç kısımları hariç 

durmaktadır. P11 nolu pencerenin yanında ve alt kısmında, kopan ahşap kaplama 

tahtalarının yerine sonradan düzensiz bir şekilde yerleştirilmiş ahşap parçalar 

bulunmaktadır. Z10 nolu mekana ait P13 ve P14 nolu pencereler diğer pencerelerden 

farklı olarak daha küçüktür.  

Özgün kaplama tahtalarından bu pencerelerin boyutunun bu pencerelerin özgün 

halinde de böyle olduğu anlaşılmaktadır, bunun nedeni olarak Z10 nolu mekanın hela 

olması ve pencere boylarının daha yukarıda kısa tutulmak istenmesi olmasıdır. Her 

ikisi de içeriden kapatılmış olan bu pencerelerden P13 nolu pencereye ait doğrama 

özgün olmasa da dış cepheden hala görülebilmektedir. P14 nolu pencere ise pişmiş 

tuğla ile kapatılmıştır (Şekil B.129). Pencere açıklıkları diğer pencerelerden farklı 

olmamasına rağmen P13 ve P14 nolu pencereye ait ahşap pervazlar diğer pencere 

pervazlarıyla aynı düzende olup -0.18 kotuna kadar inmektedir. Pervazın alt 

kısmında bulunan süslerden en iyi durumda olanları P13 nolu pencereye ait olan 

pervazda bulunmaktadır. 

Eskiden bostan olan alan, bugün eski araçların kalıcı olarak park edildiği otopark 

olarak kullanılmaktadır ve buraya park edilen araçlar yapının batı cephesinde yığma 

taş duvarın önünü sürekli olarak işgal etmektedir. Cephenin bu kısmında yığma taş 

duvarda ciddi bitkilenme sorunu vardır. P12, P13, P14 nolu pencerelerin altına gelen 

yığma duvara 4 adet çanak anten monte edilmiştir. Ahşap çatıya ait merteklerin 

duvarın üstünden dışarı doğru taşırılmasıyla, oluşturulmuş olan çatı saçağına ait 

saçak altı kaplama çıtalarından ve alın tahtasından birkaç parça kalmıştır. Ayrıca 

çatıdan su alan cephe kaplama tahtalarından merteklere denk gelenlerde oluşan 

nemden ve bakımsızlıktan ötürü ahşapta dağılma ,böceklenme sonucu oluşan uçuş 

delikleri ve cepheden ayrılmalar meydana gelmiştir (Şekil D.10). 
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4.4.2.4 Kuzey cephesi 

Kuzey cephesi yapının kısa yöndeki cephelerinden surlara bakan cephesidir. Z08, 

Z09 ve Z10 nolu mekanlara ait açıklıklar bu cephe üzerinde bulunmaktadır (Şekil 

B.130, B.131). İki sıra tuğla hatıllı almaşık moloz taş duvarı üzerine oturan bu 

cephede malzemede oluşan hasarlar ve bozulmalar daha belirgindir. Moloz taş 

duvarda zemin kata ait kaplama tahtalarının başlandığı yere kadar ulaşan düşeyde 

derin iki tane çatlak vardır. Bu çatlaklardan biri P17 nolu pencerenin altına gelen 

kısımda, diğeri ise P16 nolu pencerenin altına gelen kısımda bulunmaktadır. Moloz 

taş duvarda göze çarpan diğer hasarlar yapının ıslak hacmi olan Z09 nolu mekanın 

oturduğu kısımdaki duvarda nem ve rutubetten oluşan kabuklanma ve sonradan taş 

örgüde oluşmuş tahribatın briket ile doldurularak onarıldığı görülmektedir (Şekil 

B.132, B.133, B.134). Batı cephesinde olduğu gibi otoparka bakan bu cephede de 

kalıcı olarak park edilmiş eski araçlar yapıya çok yakın park edilmiş ve moloz taş 

duvara yer yer ulaşımı engellemiştir (Şekil B.141).  

Külliyenin KTVKK dosyasında yapıya ait 1944 yılında çekilmiş fotoğraflardan da 

anlaşıldığı gibi sokağa bakan doğu cephesinde yapıya bitişik olarak devam eden 

yüksek bahçe duvarının yıkılması ile kuzey cephesiyle doğu cephesinin birleştiği 

yerdeki üç sıra tuğla ile almaşık olarak örülmüş duvar detayı ortaya çıkmıştır (Şekil 

C.3). Cephede P18 nolu pencerenin yan kısmında koparak cepheden ayrılan kaplama 

tahtalarının altındaki bağdadi çıtaların açığa çıkmış olduğu görülmektedir (Şekil 

B.135). Tek katlı olan yapıya ait duvarları, içeriden bağdadi çıtası üzeri sıvalı, 

aralarda ahşap dikmeli, dış yüzü değişmekle birlikte ortalama 26 cm eninde ahşap 

kaplama tahtalarıyla kapatılmış ahşap karkas sistemle inşa edilmiştir. Ahşap kaplama 

tahtalarının en alt sırası büyük oranda koparak cepheden ayrılmıştır. Moloz taş duvar 

üzerine oturan 5 x 15 cm kesitindeki bir döşeme kirişi ve bu kirişe dik olarak tespit 

edilmiş olan 8x 12 cm boyutunda bir diğer döşeme kirişinden meydana gelen döşeme 

kopan kaplama tahtalarının altından açığa çıkmıştır (Şekil B.136).  

Ahşap kaplama tahtalarında böceklenme, mantarlanma, ufak parçalara ayrılarak 

koparak ayrılma gibi bozulmalara dair veriler cephenin bütününde gözlenmektedir. 

P18 nolu pencereye ait giyotin doğramalar arasına ahşap elemanlar yerleştirilerek 

pencere boşluğu kapatılmıştır (Şekil B.137). Islak hacim olan Z09 ve Z10 nolu 

mekanlara ait P15 ve P16 nolu pencereler, bu mekanların özgün işlevinden ötürü 

daha yüksek olan pencerelere ait açıklık +0.76 kotunda başlayıp +1.98 kotunda 
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bitmektedir. Diğer pencere açıklıkları ise -0.07 kotundan başlayıp +1.98 kotunda 

bitmektedir (Şekil B.138, B.139). Saçağı oluşturan kısımda sonradan yapılan çatı 

değişiklikleri ile saçak altı kaplaması kaldırılmış ve saçağı oluşturan merteklerin 

uzantısı açıkta kalmıştır. Yapının bu cephesinde moloz taş duvarda farklı bir yapıdan 

devşirme olan mermer blok cephede görünmektedir (Şekil B.140). Cephede boşalan 

yerler briket, tuğla gibi özgün olmayan malzemeler ile doldurulmuştur. -3.78 kotunda 

başlayan moloz taş duvar örgüsü -1.15 kotuna kadar çıkmaktadır (Şekil D.11). 

4.4.3 Yapım tekniği ve taşıyıcı sistem özellikleri 

4.4.3.1 Temeller 

Çalışma kapsamında gerek yapının zemininde gerekse bahçede kazı ve sondaj 

çalışmaları yapılamadığı için temellere dair bilgi edinilememiştir. 

4.4.3.2 Duvarlar 

Yapıda üç çeşit duvar kullanılmıştır. Bunlardan birincisi çift sıra tuğla hatıllı moloz 

taş duvar olup yapıyı bahçe kotundan yükselterek tevhidhane - türbe ile aynı kota 

çıkaran sağır duvarlardır.  İkincisi ise harman tuğlası ile örülmüş kagir duvarlardır. 

Kagir duvarlar mermer çeşmenin olduğu doğu cephesi boyunca uzanan duvar, doğu 

cephesinde çıkıntı yapan Z02 nolu sebil ve Z07 nolu muvakkithaneye ait mekanları 

saran duvarlar ve Z04 nolu su haznesini saran duvarlardır. Bu moloz taş duvarların 

kalınlığı ortalama 42 cm dir (Şekil D.3). Üçüncü duvar tipi ise, ahşap kaplama veya 

bağdadi çıtalı üzeri sıvalı ahşap karkas duvarlardır ve kalınlıkları ortalama 19 cm dir. 

Yapıdaki duvarın büyük bölümünü meydana getiren ahşap karkas duvarlar dış 

cephede ahşap kaplamalı, iç yüzeylerde ise bağdadi üzeri sıvalıdır. Cephedeki özgün 

ahşap kaplama tahtaları ise ortalama 26 cm genişliktedir (Şekil D.16- D.24). 

4.4.3.3 Döşemeler 

Üst döşemelerin nasıl olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Fakat zemindeki döşeme 

5 x15 cm kesitinde ahşap kirişe dik oturan 8x10 cm kesitinde ahşap kirişler üzerine 

oturan 3 cm kalınlığında 28 cm genişliğindedir. Zemindeki döşeme 5x15 cm 

kesitinde ahşap kirişe dik oturan 8x10 cm kesitinde ahşap kirişler üzeri 3 cm 

kalınlığında 28 cm genişliğindeki kaplama tahtalardan oluşmaktadır. Batı cephesinde 
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moloz taş istinat duvarında bodrumu havalandırmak amacıyla açılmış küçük 

boşluklar mevcuttur (Şekil D.16). 

Özgün olan ahşap döşeme yapı içinde korunmamış yapı içinde bazı mekanlar 

arasındaki 30 cm lik tek basamakla çıkılan kot farkını kapatmak içine şap kaplama 

yapılarak özgün kot yükseltilmiştir. Tavan kaplamaları büyük oranda özgün haliyle 

korunmuştur. Cephede çıkıntı yapan Z02 ve Z07 nolu mekanlara ait tavan 

kaplamalarında yoğun böceklenme ve mantarlanmadan ötürü çürüyen kısımlar 

kopmuştur. Z06 ve Z05 nolu mekanlarda ise ahşap tavan kaplama tahtaları 

değiştirilerek ortası fugalı 18 cm genişliğinde özgün olmayan ahşap tavan kaplama 

tahtaları tavana monte edilmiştir. Z12 ve Z14 nolu mekanlarda ahşap tavanda tavan 

çıtaları ile geometrik desenler oluşturularak süslenmiştir (Şekil D.17). 

4.4.3.4 Örtü 

Yapı örtü sistemi ahşap kırma çatı olarak uygulanmıştır.  Merteklerin üzerinde 

kiremit altı kaplama tahtası olup, bu ahşap sistem marsilya tipi kiremit ile 

kaplanmıştır. Merteklerin dış duvarlar üzerinde taşırılması ile saçaklar 

oluşturulmuştur. Çatı doğu tarafında yapıdan bir 1.50 m taşarak doğu cephesindeki 

çeşme abdest muslukları sebil ve muvakkithanenin üzerini örtmektedir. Bu kısımdaki 

saçak altı kaplama tahtaları tahrip edilerek tamamen ortadan kalkmıştır (Şekil C.6, 

C.7, C.12). Bugün özgün olan saçak altı kaplama tahtalarının yerinde ahşap çıtalı 

saçak vardır. Çatının özgün halinde alaturka kiremit olduğuna dair bir veriye 

rastlanılmamıştır. Sebil ve muvakkithaneye ait çıkmalar üzerinde gelen çatıda yoğun 

hasarın oluşturduğu deformasyonlar gözükmektedir  (Şekil D.1, D.18). 

4.4.4 Dekoratif öğeler 

4.4.4.1 Pencereler 

Yapıdaki özgün pencerelerin hepsi giyotin penceredir (Şekil D.13). Özgün olmayan 

daha sonradan kullanıcı müdahelesi ile değiştirilmiş olan pencereler özgün giyotin 

pencere takliti ahşap pencere ile tek kanatlı ve çift kanatlı ahşap pencerelerdir. Özgün 

olan giyotin pencerelerde, sabit olan üst kısım düşey ve yatay kayıtlarla dörde 

bölünmüştür. Düşey olan hareketli alt kısım ise P19 nolu pencere hariç  sabit üst  

kısım gibi düşey ve yatay kayıtlarla dörde bölünmüştür. P19 nolu pencere de ise 

hareketli alt kısım düşey bir kayıtla ikiye bölünmüştür.  
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Özgün olmayan pencerelerde sabit bir form olmamakla beraber  pencere boyutları ve 

çeşitleri farklılık göstermektedir. Özgün doğrama boşluğu boyutları değiştirilerek 

yerleştirilen özgün olmayan pencereler ahşap sabit pencere, tek kanatlı ahşap 

pencere,çift kanatlı ahşap pencere ve özgün giyotin pencere takliti olan giyotin 

pencerelerdir. P01 nolu pencere düşey kayıtla ikiye bölünmüş sabit penceredir. P02 

nolu pencere tek kanatlı penceredir. Z14 nolu mekana ait pencereler ise üst kısım 

giyotin pencerenin sabit olan parçası altına yerleştirilmiş tek kanatlı pencerelerdir. 

Z13 nolu mekanda bulunan  P07 nolu pencere üst kısım düşey kayıtla ortadan ikiye 

bölünmüş sabit doğramanın altına yerleştirilmiş olan çift kanatlı pencere 

bulunmaktadır. Özgün olmayan P17 nolu pencere ise özgün olan giyotin pencere 

oranları taklit edilerek  kasa kalınlığı artırılarak yapılmış üst ve alt kısımda düşey ve 

yatay kayıtlarla dörde bölünmüş sabit ve hareketli iki parçadan oluşmaktadır. 

4.4.4.2 Kapılar 

Dış kapılar; yapının, doğu cephesi üzerinde Tekke Maslağı Sokağı’na açılan biri 

yapının kuzey ucunda biri güney ucunda  olmak üzere iki tane dış kapısı 

bulunmaktadır. K02 nolu ahşap dış kapı geç dönem müdahaleleri ile birlikte  özgün  

haliyle günümüze ulaşmıştır. K01 nolu kapı ise  form olarak özgün olan K01 nolu 

özgün ahşap kapıya benzetilerek yapılmış özgün olmayan ahşap kapıdır. Özgün olan 

kapıdan geriye kalan demir kapı tutacağı özgün olmayan bu kapıya yatay olarak 

monte edilmiştir (Şekil D.12).  

İç kapılar; tümü ahşap olan iç kapılar tek ve çift kanatlı olmak üzere iki tiptir. Çift 

kanatlı olan kapılar; K15 nolu olan salon kapısı ve özgün olmayan K13 nolu koridor 

kapısıdır. K15 nolu kapının alt kısmı sonradan yapılan müdahaleler ile kesilmiş ve 

üstte kalan kısım sabit eleman olarak kullanılmıştır. Özgün yüksekliği 283 cm, 

genişliği  145 cm olan K15 nolu kapıdan kesilen kısım, kanatlarında alt taraftan  181 

cm boyutundadır. Kapı pervazı özgün haliyle kalmıştır. Tek kanatlı olan özgün ahşap 

kapılar  13 cm genişliğinde ahşap pervaz ile çevrilidir. Kapı kanatları üç tablalıdır. 

Alt ve üstte  kareye yakın formda fakat eşit olmayan, ortada ise dikdörtgen ince uzun 

bir tabla bulunmaktadır. Z10 nolu mekana ait olan kapı dört tablalıdır ve  üstteki üç 

tablası camlıdır. K11 ve K09 kapıların sadece ahşap pervazlaru durmaktadır. K09 

nolu kapıda, 73 cm genişliğinde 183 cm yüksekliğinde özgün olamayan bir kapı 

kanadı takılarak özgün boyutları 96 cm x 225 cm olan kapı boşluğundan arta kalan 
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kısımlara yanda kapı boşluğuna sabitlenmiş ahşap plaka ve üst kısımda ahşap destek 

üzerine yerleştilmiş cam takılmıştır. Yapıya sonradan eklenmiş olan Z15 ve Z16 nolu 

mekanlara ait olan K07 ve K05 kapılar ise tek kanatlı ahşap kapılardır. 

4.4.4.3 Kitabe ve tuğra 

Yapının doğu cephesinde yapının güney ve kuzey ucunda bulunan sebil ve 

muvakkithane çıkıntısı ve bu ikisinin arasında kalan barok çeşmenin de bulunduğu 

mermer kaplı kısımda çeşmesinin üst kısımda bulunan ve cepheyi sebilden 

muvakkithaneye kadar saran kitabe kuşağı bulunmaktadır. İki parçadan oluşan kitane 

celi sülüs ile yaldızlı olarak yazılmıştır. Kitabe H. 1309/1891 tarihini taşımaktadır ve 

Üsküdarlı Ali Rıza Efendi tarafından yazılmıştır. Cepheden muvakkithaneninn 

olduğu kısımdan başlayan kitabe çeşmenin üzerinde kesintiye uğrayarak sebilin 

bitimine kadar devam etmektedir. Çeşmenin üstündeki boş kalan kısımın iki 

yanındaki ayet kitabesi ise Ömer Faik Efendiye aittir (Şekil C.5, C.10, C.11). 

Çeşmenin üzerinde boş bırakılmış kısıma ise Sultan II. Abdülhamid’e ait tuğra 

eskiden yer almaktaydı. Yapıya ait KTVK’deki dosyada yapının eski fotoğraflarında 

görülen bu tuğra yerinden sökülmüştü ve günümüzde yeri boştur,  külliyenin diğer 

yapılarından dergahın kitabesi de sökülen mimari öğelerden  biridir. Sebil ve 

muvakkithane üzerindeki kitabedeki yazı; 

Gel oku Besmele iç çeşmeden bir ab-ı ruh-efza 

Dahi elhamdülillah su ile eyle sünneti icra 

Mükemmel oluyor hamd u sena bu veche-i has üzre 

İde Hak illet-i atşe şifa ender şifa ata 

Ciharüm kadını Abdülmecid Hanın Perestu nam 

Kim anı bais etdi böyle hayra Hazret-i Mevla 

Bu hayra maksadı feyz almakdır ruh-i azizandan 

Yapub bu çeşmeyi ayn-i mürüvvet eyledi icra 

Sebil ile muvakkithane zeyn etmiş cenaheynin 

Bu himmet eylemezmi zü’l-cenaheyn olduğun ima 

Okusun Fatiha ruh-i mukaddeslerine pirin 
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Cenab-ı Hacı Şeyh Seyyid Ali mürşid-i dil-derya 

Bu hayratın delili Şeyh Mehmet Sadeddin oldu 

Kim oldur postnişin-i dergeh-i Balay-i dil-ara 

Şehid-i Kerbela aşkına carı sersebil abı 

Kim içse bu duayı eylesün baisine ifa 

Revan-ı şeyh-i merhumu idüb müstağrak-ı rahmet 

Muammer eylesün basilerinde Rabb-ı bi-hemta 

Kalender kaldırub ved suy-i Hakka yaz bu tarihi 

Su iç ma-i hayatın aynıdır bu çeşme-i bala 

Nemekahu el-fakir el-dai Ali Rıza Üsküdari 1309 (1891-1892) 

4.4.4.4 Mermer elemanlar 

Yapının işlevinden ötürü yapıda kullanılan bir çok eleman mermerdir. Bunun yanı 

sıra süs amaçlı kullanılan mermer elemanlarda mevcuttur. Z02 nolu özgün işlevi 

sebil olan mahaldeki duvara yapışık mermer aynalı, bezemeli mermer teknesi olan 

duvar çeşmesi bulunmaktadır. Çeşme sarmal motifli iki sütun arasında mermer 

aynası birisi ters dönmüş iki lale ile süslenmiş, üstünde ise S ve C kıvrımlarıyla 

süslenmiş yapraklarla taç kısmı ile tamamlanmıştır. Boyut olarak daha küçük olan 

diğer duvar çeşmesi ise Z05 nolu mahalle yer almaktadır. Bu çeşme Sebil 

duvarındaki çeşmeden form olarak daha sabit ve sadedir. Bu iki duvar çeşmesinin 

bulunduğu duvar su haznesiyle ortak duvarlardır. Şu an bir duvarı yıkılarak odaya 

çevrilen su haznesi işlevini yerine getiremediği için çeşmeler susuz kalarak 

kullanılmaz hale gelmiştir. Doğu cephesinde sebil ile muvakkithane arasında kalan 

kısım yerden saçağa kadar mermer kaplıdır. Bu kısımda ortada büyük bir çeşme ve 

her iki yanında üçer adet olmak üzere toplam altı adet mermerden abdest musluğu 

bulunmaktadır. Duvardaki çeşmenin üslubu barok olup, çeşme yoğun bir bezemeye 

sahiptir. Çeşmenin ayna taşı dalgalı şekilli kemerlidir ve ortada istiridye kabuğu 

şeklinde bir motif görülmektedir. İnce bir işçilik sergileyen çeşmenin pilastrları, 

birleşik kemerler ve kıvrımlı dalgalarla süslenmiş cephesinde renkli taş kakma 

motiflerin boş kalmış yuvaları göze çarpmaktadır. Yer yer kalan pembe taşlar çok 

azdır. Çeşmenin dört ince zarif payesi olup, üzerlerinde küçük ve dorik üslupta 
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başlıklar vardır. Yarım yuvarlak iki sebil  bu sütunlara dayanmaktadır. Çeşmenin 

önündeki mermer tekne taşının dış yüzünde oval şekilli bir çiçek motifi 

bulunmaktadır. Tekne taşının iki yanında 60 cm uzunluğunda 52 cm yüksekliğinde 

iki seki kısmı bulunmaktadır. Ortada hafif göbekli ve büyük yalaklı çeşmenin 

kitabesi üstte bordürlü bir şekilde muvakkithaneden sebille kadar devam etmekte 

olup bu kısımda mermerdendir. Çeşmenin iki yanında abdest musluklarının önünde 

bulunan mermer yalak yükselen kaldırım kotuyla birlikte ortadan kalkmıştır. 

Sebil ve muvakkitneye ait olan çıkıntıları oluşturan sütunlar ve üzerinde yer olan 

basık kemerli kısımda mermerdir. Yola bakan bu cephe yapının ana cephesi olduğu 

için yoğun olarak mermer kullanılmıştır. Yerden saçağa kadar mermer bloklarla kaplı 

olan bu cephe aşırı kirlilikten ve bakımsızlıktan kötü bir hal almıştır ve üzerin pembe 

yağlı boya ile çeşme ve abdest abdest muslukları açıkta kalacak şekilde diğer 

kısımlar boyanmıştır (Şekil D.22). 

4.4.4.5 Diğer dekoratif unsurlar 

Yapıda kullanılan diğer mimari elemanlar sebil ve muvakkithaneye ait basık kemerli 

çıkmalarla mermer sütunlar arasındaki demir şebekeli parmaklıklar, duvarlarda 

bulunan ahşap süpürgelikler, hafif bezemelei ahşap tavan silmeleri  ve yapıyı boydan 

boya kat eden koridorun iki uç köşesinde  yer alan taş duvara monte edilmiş ahşap 

köşe profilleridir. Ayrıca ahşap kaplamalı dış cephelerde ahşap pencere söveleri 

uçlarında hafif bezemeler bulunmaktadır. Ahşap olan cephelerle herhangi bir bezeme 

ve süsleme yapılmayıp bu cepheler gayet sade bırakılarak yola bakan cephe olan 

doğu cephesinde yoğun mermer kullanılmıştır. 

4.4.5 Yapıdaki bozulmalar 

Nakşibendiliğe bağlı olan Topçubaşı Süleyman Ağa Külliyesi yapılarından olan bu 

yapı 1925’te tekkelerin kapatılmasıyla beraber özgün işlevini yitirmiş ve kullanım 

amacı değişmiştir. Sebil, muvakkithane, su haznesi, çeşme ve misafir dervişlerin 

ağırlandığı odaları bünyesinde barındıran bu yapı 1925 yılından sonra camiye 

imamlık yapan kişiler tarafından konut olarak kullanılmış ve daha sonrasında da 

konut olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Yapının kullanım amacının 

değişmesinden dolayı yapıda mekansal olan bozulmalar meydana gelmiştir. Yapıdaki 

diğer bozulmalar ise strüktürel ve malzeme kaynaklı bozulmalardır. 
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4.4.5.1 Mekansal bozulmalar 

Yapıdaki mekan bozulmaları, işlev değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan 

bozulmalardır. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması tekke yapılarının artık 

özgün işlevini yerine getirememesine yol açmıştır. Bala Tekkesi olarak anılan 

Topçubaşı  Bala Süleyman Ağa Külliyesi bünyesinde yer alan tez konusu olan sebil, 

muvakkithane, su haznesi, çeşme ve misafir derviş odalarını kapsayan bu yapı 1925 

yılından sonra özgün işlevini yitirmiş ve daha sonrasında konut olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu işlev değişikliği ile birlikte mutfak ve ıslak hacim ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır.  

Yapının mahalleri yeni işleve göre düzenlenmiş, ihtiyacı karşılamadığı yerlerde ekler 

yapılmıştır. Mekanlar bölmek için duvar örülerek, kapı boşluğu açılarak veya duvar 

yıkılarak yapılan müdahaleler ile yapının mekansal düzeni ve bütünlüğü bozulmuştır. 

Örneğin, yapının bütünlüğünü sağlayan yapıyı bir baştan diğer uca kadar kateden 

uzun ince koridor, koridorun ortasına örülen bir duvar ile ikiye bölünmüş ve bir 

bütün olarak tasarlanan yapı iki farklı girişi olan iki bağımsız konut haline 

getirilmiştir. Yapının ikiye bölünmesi ile ortaya çıkan iki farklı konut ile mutfak ve 

banyo ihtiyacı da iki katına çıkmış, iki konutta da farklı şekillerde bu mahallere 

niteliksiz ekler ve mekansal değişimlerle çözüm aranmıştır. Sebil, su haznesi ve 

misafir derviş odalarından ikisini içeren konut olan güneyde kalan konutta Z02 nolu 

özgün işlevinde sebil olan mahalin içerisindeki kuyunun yanına batı duvarından 

koridordan açılan bir kapı boşluğu açılarak briketle örülen duvarları olan sebilin 

içerisinde farklı girişi olan bir banyo oluşturulmuştur. Z01 nolu giriş holüne mutfak 

tezgahı eklenerek bu mahal mutfak olarak kullanılmıştır.  

Yapının güney duvarında yapının dışından yapıya bitişik şekilde briket tuğla ile 

oluşturulan tuvalet için yapının güney duvarından tuvalete açılan kapı için kapı 

boşluğu açılmıştır. Sebil olan Z02 nolu mahal konutun kileri olarak kullanılmaktadır. 

Su haznesi olan Z04 nolu mahal batı duvarı yıkılarak ve zeminin toprak doldurularak 

konutun iç salonu haline dönüştürülmüştür. Koridorun ortasına örülen duvarın kuzey 

tarafında kalan;  muvakkithane, hela, koridora açılan dikdörtgen girinti ve misafir 

derviş odalarından ikisini barındıran konut olarak kullanılan kısımda mekanlar özgün 

haliyle kullanılmıştır. İşlev değişikliğinden ortaya çıkan mekan bozulmaları 

mevcuttur. Özgün işlevinde muvakkithane olarak kullanılan Z07 nolu mahal konutun 

kileri olarak kullanılmaktadır aynı şekilde özgün işlevinde sebil olan Z02 nolu 
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mahalde kiler olarak kullanılmakta olup bu mahallerin özgün halinde dışarıya açık 

olan mermer sütunlar arası demir parmaklıklı cepheleri tahta ve muşamba ile 

kapatılarak dışarıya tamamen kapalı birer mekan haline getirilmiştir. Z08 nolu giriş 

holü ile koridorun bağlandığı köşeye sonradan eklenen K13 nolu çift kanatlı kapı ile 

koridorun ve giriş holünün devamlılığı ve bütünlüğü bozulmuştur. Z10 nolu mekanda 

hela ile musluğun olduğu kısımı ayıran duvar kapı üstüne kadar yıkılarak kapısı 

kaldırılarak bu mahal konutun tuvaleti ve banyosu olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Z09  nolu adbesthane olduğu düşünülen  mahal, mutfak tezgahı eklenerek mutfak 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Derviş odalarından Z15 nolu büyük olanı konutun 

salonu, Z14 nolu küçük olan oda ise konutun yatak odası olarak kullanılmaktadır. Bu 

mahallerin duvarlarında herhangi bir yıkım veya bölücü ek duvar örülmemiştir. Z05 

nolu güney duvarında çeşme olan dikdörtgen mekanın özgün halinde de koridora 

direk açılan bir mahal olduğu Z07 nolu mahalle ortak olan yığma duvarın batı 

köşesindeki yerden tavana kadar devam eden özgün  ahşap köşe profilin varlığından 

anlaşılmaktadır.  

Koridorun ortasından örülen duvarla yapı ikiye bölünürken güneyde kalan bölümde 

zemin kotu yükseltirelerek özgün halinde basamakla girilen Z13 ve Z14 nolu mahale 

koridordan girerek giriş sağlanarak basamak ortadan kaldırılmış ve mekanlar 

arasındaki kademelenme de ortadan kalkmıştır (Şekil D.25). 

4.4.5.2 Strüktürel bozulmalar 

Strüktürel bozulmalar yapının zemininden yapının çatısına kadar bir çok yerde 

gözlenmiştir. Yapının üzerine oturduğu sağır moloz taş yığma duvarının üzerinde 

oluşan çatlaklar yapının kuzey cephesinde gözlenmiştir. Düşey olan bu çatlaklar 

zemin oturmasından kaynaklandığı düşünülmüştür. Yapının ahşap karkas iskeletinde  

de strüktürel sorunlar ciddi boyuta ulaşmıştır.  

Dış cephede ahşap kaplama tahtalarında büyük oranda çürüme ve mantarlaşma 

sonucu cepheden ayrılmış olduğu bölümlerde boş kalan yerlerden bağdadi duvarda 

da çürümeler olduğu görülmektedir. Yapı devamlı kullanılmasına, deprem ve ya 

yangın gibi büyük felaketler geçirmemiş olmasına rağmen strüktürel açıdan oldukça 

kötü durumdadır.  

Yapıda en sık kullanılan malzeme olan ahşap malzemedeki bozulmaların en büyük 

nedenini bakımsızlık ve kötü kullanımdan kaynaklanan sorunlar oluşturmaktadır. Su, 
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nem ve rutubetten büyük oranda etkilenen ahşap yapı ve kaplama elemanlarında 

çürüklük mantarı ve ayrıca tahta kurdunun çürümeye ve koparak ayrılmaya neden 

olduğu gözlenmiştir. Kırma çatının ahşap strüktüründe, Z02 ve Z07 nolu mekanlarda 

pasalı ahşap tavan kaplamasının mantarlaşarak çürüyüp kopmasıyla açığa çıkmış 

elemanlarında rutubetin etkisiyle çürümeler ve merteklerde ayrılarak kopmalar 

olduğu gözlenmiştir. Ayrıca çatıdan gelen su ile tuğla yüzeylerde suda çözünebilir 

tuzların kristallenmesi, donama-çözünme döngüleri tuğlalarda yüzey kaybı,tozlanma 

ve yoğunlanmaya yol açmıştır. Islak hacim olarak kullanılan Z10 nolu banyo ve Z09 

nolu mutfağın dış cephesinde su sızıntısının oluştuğu ve bunun sonucu moloz taş 

duvarda yosunlaşma oluştuğu ayrıca bazı yerlerde duvardaki sızıntıyı engellemek 

için müdahaleler yapılarak oyulan moloz taş duvarda boşalan yerleri tuğla ile 

doldurulduğu gözlenmiştir. Çürüklük mantarından ve tahta kurusundan yoğun olarak 

etkilenen ahşap iskelet ve onun üzerini kaplayan ahşap kaplamasını korumak için 

önlem alınmaması strüktürel bozulmaların artmasına neden olmuştur. Konut 

kullanıcıları cepheden koparak ayrılan kaplama sonucu boş kalan yerlerin kötü 

gözüktüğünü düşüneren ve yapıya fare gibi haşerelerin girmesini engellemek için  

yapının güney cephesini ve batı cephesinin güneyde olan kısmını ondülin sac ile 

kaplamışlardır. Yapının içerisinde çatıdan gelen su sonucu tavanda yoğun rutubet ve 

bunun sonucu ahşap tavanda çürümeler oluştuğu görülmüştür (Şekil D.17-D.27). 

4.4.5.3 Malzemede bozulmalar 

Yapıdaki malzeme bozulmaları; yapının iskeletini oluşturan ve bu iskeleti kaplayan 

ahşap malzeme ile kagir duvarları meydana getiren taş ve tuğladaki bozulmalardır. 

Moloz taş duvarda bağlayıcı kireç harcının ayrışarak dağılmıştır. Cepheleri 

yağmurdan ve kötü hava koşullarından koruyan  saçağın ortadan kalması ile cepheler 

korunaksız kalmıştır.  Moloz taş duvarda boş kalan derz yerlerine rüzgarla taşınarak 

gelen toprakla berabert bitkilenme meydana gelmiştir. Bu zemine yakın yerlerde 

daha sık gözlenmektedir. Z10 nolu mahalin dış cephesinde ıslanma kuruma, tuz 

kristalleri çevrimleri ve yoğun rutubet ile oluşan yosunlaşma görülmektedir. Moloz 

taş duvarda tuğla hatılı oluşturan tuğla yüzeylerinde ufalanma ve kırılmalar 

gözlenmektedir (Şekil D.33).   

Yapıda kullanılan, gerek yapının strüktüründe kullanılan gerekse kaplama olarak 

kullanılan ahşap malzeme büyük oranda bozulmaya maruz kalmıştur. Ahşap karkas 
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iskeleti kaplayan ahşap kaplama tahtalarında ise çatı saçağının ortadan kalkması ile 

cephedeki ahşap kaplama tahtaları sudan ve hava koşullarından yoğun olarak 

etkilenerek ahşap kaplama tahtalarında çürüme, mantarlaşma ile ayrışma ve koparak 

cepheden ayrılmalar oluştuğu gözlenmiştir. Kopan ahşap kaplama tahtaların altından 

çıkan bağdadi duvardada  çürüme olduğu gözlenmiştir (Şekil B.135). Özgün haliyle 

günümüze ulaşabilmiş giyotin pencerelerde bakımsızlık ve suyun ahşap malzemede 

bozulmaya neden olmasıyla ahşap pencere doğramasında ufalanarak kopmalar 

oluşmuştur (Şekil D.31, D.32, D.33). 

Doğu cephesinde sıvalı yüzeylerde ıslanma-kuruma, rutubet, tuz kristallenmesi ile 

sıva ve badanada dökülmeler gözlenmiştir. Sebil ve muvakkithaneye ait doğu 

cephesindeki çıkıntıları saran saçağı yoldan geçen büyük kamyonların çarparak 

hasara neden olduğu gözlenmiştir. Bunun sonucu olarak saçak altı kaplama tahtaları 

kopmuş ve mertek uçları açığa çıkarak korunaksız kalmış ve çürüyerek ahşap 

malzemede ayrışmalarak kopmalar meydana gelmiştir. Yapının 1944 yılında çekilen 

fotoğraflarında özgün bezemeli saçak altı kaplamalarınında bozulmaların başladığı 

görülmektedir ve bu özgün kaplama günümüze ulaşamamıştır (Şekil C.13). Yapının 

dışandaki ahşap kaplamalara göre içerideki tavan kaplamaları daha bakımlı ve 

korunmuş bir durumdadır. Yapının çatısında oluşan strüktürel bozulma sonucu 

yapıya giren su yapıyı oluşturan ahşap ve taş malzemede bozulmanın artmasına 

neden olmuştur. Çatıdan giren sudan en çok etkilenen Z02 ve Z07 nolu mahallerin 

tavan kaplamalarında yoğun çürüme, mantarlaşma ve tahta kurusu ile oluşan 

deformasyon ile dağılmaya ve kopmaya başlayan ahşap  tavan kaplamaları olduğu 

gözlenmiştir. Çatıda kiremit altı kaplama tahtalarında oluşan çürümeler ile çatıda 

ufak göçükler oluşmuş ve bir çok marsilya kiremiti kırılmıştır.  

Genel olarak bozulmanın en çok gözlendiği malzeme yapının ana malzemesi olan 

ahşaptır ve ahşap malzemede görülen bozulmalar ise çürüme, mantarlaşma, böcek 

tahribatıdır (Şekil D.26, D28-D33). 

4.4.5.4 20. yy eklentileri, değiştirilmiş elemanlar 

Yapının ilk yapımından sonra kullanıcıların müdahaleleri ile eklenen ve değiştirilen 

yapı elemanları sonucu yapı günümüzdeki halini almıştır. Yapı boyunca uzanan 

koridoru ortadan bölen duvar parçası yapıya sonradan eklenmiştir. Z04 nolu su 

haznesinin batı duvarı kullanıcılar tarafından yıkılmıştır. Yapının güneyde kalan 
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konutun zemini sonradan yükseltilmiş ve özgün döşeme kaplaması ortadan 

kalkmıştır. Z05 ve Z06 nolu mahallerde özgün tavan kaplaması kaldırılarak düz çıtalı 

ahşap tavan yapılmıştır. Z09 ve Z13 nolu mahallere ait kapı kanatları sökülmüş , 

özgün olan ahşap pervazlarından Z09 nolu mahale özgün olmayan kapı kanadı 

takılmış, Z13 nolu mahalde ise boş bırakılmıştır. Özgün doğramalardan  bir çoğu 

günümüze ulaşamamıştır ve özgün olmayanları ile değiştirilmiştir.  

Yapıyı kötü yönde etkileyen mekansal eklentiler; Z02 nolu sebile ait mahalin içinde 

briket tuğla ile banyo oluştulması, güney cephesinde 61 cm genişliğinde 180 cm 

yüksekliğinde bir kapı boşluğu açılarak yapının tuvalet ihtiyacını karşılayan Z16 

nolu mahal yapıya dışarıdan bitişik olarak briket tuğla ile örülmüştür. Yapının 

güneyinde komşu parselde yapılan tek katlı yapı tez konusu olan yapının güney 

duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Komşu parselde yapıya bitişik yapılan yapı ile tez 

konusu olan yapının güney cephesindeki sağır moloz taş bodrum duvarı tamamen 

kapanmış ve doğramaların önüne duvar gelmiştir. Konut kullanıcıları güney 

cephedeki doğrama boyutlarını pencere açıklığını alt kısımdan daraltarak yan 

parselde yapılan yapının teras çatısının üstünde kalıcak şekilde küçülmüştür. Ayrıca 

güney cephe ile batı cephesinin bir kısmı ondülin saç ile kaplanmıştır. Yapılan tüm 

bu değişiklik ve müdahaleler sonucu güney cephe özgünlüğü tamamen bozulmuştur. 

Güney cephede özgün doğramalar ve bunlara ait özgün pencere boşluklar, özgün dış 

cephe kaplama tahtaları ortadan kalmıştır. Z14 nolu mahalin güney cephedeki 

pencere doğramalarından birisi çıkartılıp bu boşluğa yan parselin teras çatısına 

çıkmak için kapı eklenmiştir. Z14 nolu mahalin zemininden yüksekte kalan Z03 nolu 

kapının önüne üç basamaklık  ahşap merdiven eklenmiştir.  Batı cephesinde 

tamamen kapatılan pencere açıklıkları ve pencere boşluklarının boyutlarının alt 

kısımdan tuğla eklenerek küçültüğü gözlenmiştir. Z14 nolu mahalin P03, P04, P05 

ve P06 nolu pencerelerin denizlik seviyesi pencere boşluğunun alt kısıma eklenen 

tuğlalar ile 20 cm arttırılmıştır. Z13 nolu mahaldeki P08 nolu pencere açıklığı teneke 

ile kapatılmıştır. Z12  nolu mahaldeki P09 nolu pencere açıklığı ise briket ile 

doldurularak kapatılmıştır. Z10 nolu tuvalet ve banyo olarak kullanılan  mahalde P13 

ve P14 nolu pencere açıklıkları kapatılmıştır. P13 nolu pencere içten kapatılmış 

olamasına rağmen dış cepheden özgün olmayan giyotin pencere doğramaları 

görülmektedir. Aynı şekilde Z08 nolu giriş holünde kuzey cephedeki P18 nolu 

pencere içten kapatılmasına rağmen dış cepheden giyotin pencere doğramaları 
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görülmektedir. Yapının doğu cephesinden iki adet dış kapısı bulunmaktadır, 

bunlardan biri sebilin yanında, diğeri muvakkithanenin yanındadır. Bu kapılardan 

muvakkithane tarafında bulunan K02 nolu kapı özgündür, fakat sebil tarafındaki K01 

kapısı özgün değildir ve özgün kapı boşluğuna oturmayan bu kapının boşluğa 

oturması için kapı pervazı ek ahşaplarla yanlardan daraltılmıştır. Yapının içerisinde 

sonradan oluşturulmuş Z15 nolu banyo ve yapının güney cephesine bitişik inşa 

edilen Z16 nolu tuvalete açılan kapı boşlukları ve kapıları ile koridorun iki ucuna 

yapılmış K06 ve K13 nolu kapılar yapıya sonradan eklenmiştir. Z12 nolu mahalin 

K15 nolu çift kanatlı kapısı sonradan yapılan müdahaleler ile alt kısmı kesilerek, 

üstte kalan kısım sabitlenerek kullanılmaya devam edilmiştir (Şekil D.34). 
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5. RESTİTÜSYON 

Tez çalışmasında ele alınan yapının rölöve çalışmaları esnasından tespit edilen 

veriler ve kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda dönem analizi yapılmıştır. 

Yapının KTVKK’daki dosyasında bulunan 1944 tarihli fotoğrafları, 1958 tarihli IV 

sayılı Vakıflar Dergisi’nde yer alan Muhiddin Hattatoğlu’nun kaleme aldığı; 

İstanbul, Silivrikapı’da Topçubaşı Bala Süleymanağa Mimari Manzumesi adlı 

yazısından ve plan şemasından ve Baha Tanman’ın İstanbul Tekkelerinin Mimari, 

Süsleme Örnekleri, Tipoloji Denemeleri adlı doktora tezindeki verilerden 

faydalanılmıştır. Bala Tekkesi bünyesinde bulunan bu yapı son dönem Osmanlı tekke 

yapıları içerisinde eşine az rastlanır bir mimari programa ve üsluba sahiptir. Bu 

nedenden ötürü restitüsyon çalışmaları aşamasında benzeri yapılardan tipolojik 

karşılaştırma yapılması mümkün olmamıştır. 

5.1 Dönem Analizi 

Yapıda kullanılan malzeme ve yapım tekniği ile kullanıcı ihtiyaçlarına göre 

değiştirilen bölümler ve zaman içirisinde yapılan ekler yapının geçirdiği evreler 

hakkında bilgi vermektedir. Tüm bu bilgiler ışığında yapı iki dönemde incelenmiştir. 

5.1.1 İlk yapım 

Yapının  ilk yapım tarihi 1892’deki depremden hemen sonraya denk gelmektedir. 

Büyük İstanbul depreminde harap olan Bala Külliyesi yapıları II. Mahmud’un kızı 

Adile Sultan tarafından genişletilerek yeniden inşa ettirilmiştir. Daha sonra Sultan 

Abdülmecit’in IV. Kadını Perestu Kadın tarafından tekkenin Şeyhi Ali Efendi’nin 

ruhu için 4 odalı müştemilatıyla sebil, çeşme, muvakkithane ve abdest muslukları 

içeren yapı yapılmıştır. Yapının üzerinde muvakkithaneden başlayıp ortaya kesintiye 

uğrayarak sebilin bitiminde son bulan kitabenin tarihi 1309/1891-1892 dir. Yapının 

yapım tarihi ve yapının içindeki mahallerin kullanım amaçları bilinmektedir. Yapının 

programında; sebil, muvakkithane, su haznesi, hela ve boyutları farklı dört oda 

vardır. Yapının yapım tekniğine dair özgünlüğünü koruduğu için ilk yapımı dahil bir 
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çok veri vardır. Yapıda kullanılan malzemelerin özgün boyutlarına ve formuna 

bugün hala ulaşmak mümkündür. Günümüzde konut olarak kullanılan bu yapı 

1925’te tekkelerin kapatılmasına kadara özgün işlevini yerine getirmiş ve mekansal 

bozulma olmamıştır. 

5.1.1.1 Plan düzeni 

Yapının doğu sokak kotuna oturan sağır moloz taş duvarlarla yükseltilmiş bir 

yapıdır. Yapının doğu cephesinde iki ucundan yapıya girişi sağlayan iki kapı yapıyı 

boydan boya geçen koridora açılmaktadır. Z01 ve Z08 nolu mahaller uzun koridora 

bağlanan girişi holleri olarak düşünülmüştür. Ayrıca bu girişi hollerinden Z01 nolu 

olanından Z02 nolu sebile giriş, Z08 nolu olanından Z07 nolu muvakkithane giriş 

sağlanmaktaydı. Uzun koridor boyunca ilk yapıldığı tarihte bostana bakan cephe olan 

batı cephesi boyunca sırasıyla hela ve dört oda aynı düzlem üzerine yerleştirilmiştir. 

Bu mahallere koridordan tek basamak ile çıkılmaktaydı. Günümüzde Z11 ve Z12 

nolu mahallerin önünde bu basamaklar hala mevcuttur. Z07 nolu muvakkithane ve 

Z02 nolu sebil arasındaki alanda sebil yanında su haznesi mevcuttur.  

Yapının en büyük mahali olan Z12 mahalinin yapının en önemli mahali olduğu çift 

kanat kapısından ve kapı yanlarındaki iki adet iç penceresinden ve yapıdaki en özenli 

bezemeye sahip tavanından anlamak mümkündür. Diğer üç oda tek kanatlı kapılıdır 

ve kapıları aynıdır fakat bunların içerisindende Z14 nolu oda diğer iki odadan daha 

büyük ve tavanda çift göbekli tavan silmesi ile süslüdür. Bu odanında yapı içerisinde 

Z12 nolu mahalden sonra en önemli oda olduğu düşünülmektedir. Z12 nolu odanın 

çift kanat camlı kapısı, iki adet iç penceresi ile bu mahalin önündeki Z05  nolu 

dikdörtgenle ilişkisini daha çok sağlamaktadır. Z02 nolu mahalin dervişlerin toplanıp 

sohbet ettiği meydan odası olduğu düşünülmektedir. Misafir olarak dışarıdan gelen 

dervişlerin kaldığı odalardan en büyüğü olan Z14 nolu odada daha önemli misafirler 

için daha büyük ve daha gösterişli bir oda olarak düşünülmektedir. Tam bu mahalin 

önünde su haznesi ile muvakkithane arasındaki dikdörtgen girintide su haznesi ile 

ortak olan güney duvarında bir duvar çeşmesi bulunmaktadır ve bu çeşme günümüze 

ulaşmıştır. Yapının içerisinde olan bir diğer çeşme ise Z02 nolu sebilin içerisinde su 

haznesi ile ortak olan duvarının üzerindedir ayrıca bu mahalde birçok kuyu 

bulunmaktadır. Z10 nolu mahal özgün işlevinde hela olarak kullanılmıştır. Bu 

mahaldeki pencereler odalardaki pencerelerden daha yüksek olarak tasarlanmıştır. 
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Aynı şekilde bu mahale geçişi sağlayan Z09 nolu mahalinde penceresi oda 

pencerelerinden daha yüksektedir. Bu mahalde abdest almak için musluk olduğu 

düşünülmektedir (Şekil D.35-D.47). 

5.1.1.2 Cephe düzeni 

Yapının yola bakan doğu cephesi yapının en önemli cephesidir. Külliye içinde 

külliye yapılarının narasından geçen Tekke Maslağı Sokağına açılan iki tane dış 

kapısı yapının iki ucunda yer almaktadır. Sebil ve muvakkithaneye ait çıkıntıların 

arasında ortada büyük bir çeşme ve her iki yanından üçer tane abdest musluğu yer 

almaktadır. Yapının KTVKK’daki 1944 yılına ait fotoğrafla abdest musluklarının 

önünde yerde uzanan su teknesinin varolduğu görülmektedir (Şekil C.1, C.5). Ayrıca 

yapının iki yanında yüksek bahçe duvarları bulunduğu görülmektedir. Yapının ön 

cephesi ile diğer cephelerin ilişkisi bu bahçe duvarı ile koparılmıştır. 

Doğu cephesi mermer kaplı ve muvakkithaneden sebilin bitimine kadar cephe kitabe 

ile süslenmiş ortadaki barok çeşme ve sebil ile muvakkithaneye ait basık kemerli 

mermer sütunlu çıkıntılar ile gösterişli bir cephe iken bostanla bakan arka ve yan 

cepheler ahşap kaplı ve aşırı sade olduğu görülmektedir. Bu ahşap kaplı üç cephedeki 

tek süsleme ahşap sövelerdeki hafif bezemedir. 1944 yılına ait KTVKK’daki 

dosyadaki diğer fotoğraflarda saçak altı detayların  bezemeli olduğu görülmektedir 

(Şekil C.3, C.9). Aynı saçak altı detayı yolun karşısındaki camii-tevdidhane 

bitişiğindeki türbedede kullanıldığı görülmüştür. Günümüzde çeşmenin üzerinde 

tuğra olduğu  görülmektedir. Yapının yapıldığı zamanki cephe detayların her 

mahalde korunmasa da şu an var olan özgün pencerelerinin detayının yapıyı saran 

bütün pencerelerde kullanıldığı düşünülmektedir (Şekil D.43, D.44, D.45). 

5.1.2 II. dönem 

Yapı, 1925 yılında tekkelerin kapatılmasıyla özgün işlevini yitirmiş ve bir süre 

sonrada konut olarak kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde halan konut olarak 

kullanılmakta olup, bu uzun süreçte yapı devamlı kullanılmış ve konut işlevini yerine 

getirebilmesi için süreç içerisinde birçok kullanıcı müdahelerine maruz kalmıştır. 
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5.1.2.1 Plan düzeni 

Yapı, kuzey-güney doğrultusunda yapıyı boydan boya geçen bir koridora ve iki uçta 

birer tane dış kapıya sahipken kullanıcılar yapıda iki ayrı konut elde edebilmek için 

uzun koridorun ortasına duvar örülerek ikiye bölünmüştür. Bu bölünme sonucu 

yapıya ait olan hela kuzeyde muvakkithane tarafında kalmıştır. Güney kısmında 

sebilin olduğu tarafta tuvalet ihtiyacı için Z01 nolu giriş holünde yapının dışına 

cepheden yapışan ve yapının güney duvarından ahşap duvara 60 cm genişliğinde 180 

cm yüksekliğinde bir kapı boşluğu açılarak bu tuvalete yapının içinden ulaşım 

sağlanmıştır. Konut olarak kullanılan yapıya mutfak ve banyo eklenmiştir. Z01 nolu 

giriş holüne mutfak tezgahı yerleştirilmiştir. Z02 nolu sebilin içerisinde kuyunun 

yanına koridordan geçiş sağlayan banyo yapılmıştır. Banyonun havalandırma 

penceresi Z02 nolu mahale açılmaktadır. Özgün işlevi sebil olan Z02 nolu cephesi 

mermer sütunlu ,mahal konutun kileri olarak kullanılmıştır. Sebilin içerisindeki 

duvar çeşmesi kullanılmaz durumdadır. Ayrıca kuyunun üzeri kapatılmıştır. Dört 

taraftan kapalı olan tavanı tonozlu olan Z04 nolu su haznesi batı duvarı yıkılarak 

koridora açılan bir girinti oluşturulmuş ve iç salon olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Z13 ve Z14 nolu odalardaki kullanıcı müdahaleleri genellikle pencerelerde 

görülmektedir. Z13 nolu mahalde P08 nolu pencere açıklığı kapatılmıştır. Z14 nolu 

mahalde P03, P04, P05 ve P06 nolu pencereler ait özgün pencere açıklığı alt tarafa 

koyulan bir sıra tuğla ile daraltılmıştır. Z14 nolu mahalin güneye açılan pencere 

açıklıklarından biri tamamen kapatılmış bir diğerine ise kapı takılmıştır. Bu kapı ile 

yan parseldeki yapının teras çatısına ulaşılmaktadır.  

1958 yılına ait Vakıflar Dergisi’nde yer alan küllliye planında Z13 ve Z14  nolu 

mahalin önünde koridorda yer alan basamak görülmektedir, fakat bugün koridor 

zemini doldurularak odaların önündeki basamak ortadan kaldırılmıştır. 

Muvakkithanenin bulunduğu kuzeydeki kapı ile girilen konutta ise Z10 nolu özgün 

işlevinde hela olan mahal tuvalet ve banyo olarak kullanılmaktadır. Batı 

cephesindeki P13 ve P14  nolu pencere açıklıkları kapatılmış ve helanın önündeki 

duvar kaldırılmıştır. Helaya geçişide sağlayan Z09 nolu mahal, tezgah eklenerek 

mutfak olarak kullanılmıştır. Z08 nolu giriş holündeki P18 nolu pencere boşluğu 

kapatılmıştır. Z07 muvakkithane olan mahal konutun kileri olarak kullanılmaktadır 

ve  demir parmaklı olan cephesi içten ahşap parçalar çakılarak muşamba ile 

kapatılmıştır. Z12 nolu mahalin çift kanatlı kapısı alt kısımdan kesilerek üst parça 
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duvara sabitlenmiştir. Ayrıca P09 nolu pencere açıklığıda kapatılmıştır. Yapıyı 

oluşturan ahşap duvarlar duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Z11 nolu mahalin tavanıda 

duvar kağıdın ile kaplanmıştır.  Ahşap döşemelerin üzeri muşamba ile kaplanmıştır. 

Z05 nolu mahalin  ve Z06 nolu koridorun tavan kaplamaları değiştirilmiştir. Yapıda 

oluşan farklılaşmalar yapının konut olarak kullanılması ve mutfak banyo gibi 

mahaller eklenmesinden kaynaklanmaktadır. 

5.1.2.2 Cephe düzeni 

Yapının yola bakan cephesi olan doğu cephesinde mermer kaplı yüzeyler yağlı boya 

ile boyanmıştır. Cepheyi örten saçağın, saçak altı bezemeli kaplama tahtaları yerinde 

şu an düz ahşap çıtalı saçak altı kaplaması vardır. Yapının yola açılan doğu cephesi 

ile diğer cepheleri ayıran yüksek bahçe duvarı yapının kuzey tarafında yıkılmıştır. 

Ahşap kaplama tahtalarıyla kaplı olan diğer üç cephede kapatılan pencere 

açıklıklarındaki tuğla, teneke ve ahşaplar görülmektedir. Batı cephesindeki yan 

parselin bahçe kotuna kadar toprakla doldurumuş ve o kısımdaki sağır bodrum kat 

duvarı toprağa gömülmüştür. Yan parselin bahçe duvarı yapıya dayandırılmıştır. 

Sebilin bulunduğu güneydeki konut kullanıcıları cepheyi ondülin sac ile kaplamıştır. 

Güney cephede yan parselde yapıya bitişik şekilde inşa edilen yapı ile güney 

cephedeki sağır bodrum duvarı doğramaya kadar olan kısıma kadar kaplanmıştır. Bu 

cephede batı cephesinin yarısı gibi ondülin sac ile kaplanmıştır.  

Yapının çatısına yapılan müdahalaler sonucu saçağın ortadan kalktığı açıkta kalan 

mertek uçlarından anlaşılmaktadır. Kuzey cephesinde saçak tamamen ortadan 

kalkmış ve bu cepheyi kaplayan ahşap kaplamalar yağmura ve kötü hava koşullarına 

karşı korumasız bırakılmıştır. Ahşap kaplamalı cephelerde kaplama tahtalarının 

koptuğu yerlerde açık kalan yerler metal, teneke plakalarla bazı yerlerde ahşap 

parçalar çakılarak kapatılmıştır. Batı cephesinde komşu parselin bahçeye bakan 

kısımdaki moloz taş duvar bazı yerlerde sıvanıp boyanmıştır. Pencere boyutlarındaki 

ve detaylarındaki farklılıklar batı cephesinde açıkça görülmektedir.  Bakımsız olan 

P10, P11 ve P12 nolu özgün giyotin pencerelerin yanında boyutları değiştirilmiş ve 

pencere boşlukları kapatılmış penceler mevcuttur. Güney cephedeki ondülin 

kaplama, yan parselde yapıya bitişik yapılan yapı ve değiştirilen ve kapatılan 

pencereler ile özgün cepheye dair veriler ortadan kaldırılmıştır.  
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Yapıya ait 1982 tarihli İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi’nde yer alan batı 

cephesinin yer aldığı fotoğrafta yapının düz bir zemine oturmadığı güneye doğru 

zemin kotunun yükseldiği görülmektedir (Şekil C.14). 

5.2 Restitüsyon Önerisi 

Yapının restitüsyonu çalışmalarında yapının ilk yapıldığı dönemdeki haline dair 

veriler kaynak olarak ele alınmıştır. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla 

yapı özgün işlevini kaybederek konut olarak kullanılmaya başladığı dönemde  

işlevinin değişmesi sonucu yapılan yapının özgün tasarımına ve yapının bütünlüğüne 

uygun olmayan müdahaleler ve niteliksiz ekler temizlenmiştir. 

5.2.1 Külliye planı restitüsyon önerisi 

Tez konusu olan bu yapı bir külliye yapısı olduğu için külliyeyi oluşturan yapılarla 

beraber bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir (Şekil C.15-C.26). 

Günümüzde tekkeye ait diğer yapılardan bazıları işlevleri değiştirmekle beraber 

halen kullanılmaktadır. Derviş hücrelerini, selamlığı ve mutfağı barındıran yapı okul 

olarak kullanılmaktadır, tevhidhane camii işlevini sürdürürken  işlev değişikliğine 

uğrayarak konut olan  sebil,  muvakkithane, çeşme, su haznesi ve misafir derviş 

odalarını barındıran yapı diğer külliye yapılarından daha çok kullanıcı müdahalesine 

maruz kalmıştır (Şekil C.31). Aynı zamanda yapılan bu külliye yapılarında benzer 

veya aynı mimari detaylar kullanılmıştır. Külliye yapılardan türbenin saçak altı 

bezemesi ve demir parmakları tez konusu olan yapıda kullanılanlar ile aynı 

formdadır.  

Yapılar iki sokağın kesiştiği köşede yolun üç tarafına yerleşecek şekilde ve 

aralarından sokak geçicek şekilde inşa edilmiş olup sokakla bütünleşmiştir (Şekil 

C.30). Sokağa bakan derviş hücrelerini, selamlığı ve mutfağı barındıran yapı, 

türbe,tevhidhane ve sebil, muvakkithane, çeşme ve derviş odalarını grubunu içeren 

yapı içerisinde sokaktan yüksek bahçe duvarlarıyla ayrılan tek yapı tez konusu olan 

yapıdır.  Diğer yapılar sokakla daha bütünleşik olarak tasarlanmıştır.  Külliye 

yapılarından harem dairesi 1942 yılında yıkılmıştır (Şekil C.17).  

Yıkılan harem dairesinin yeri bilinirken plan şemasına dair herhangi bir veri 

günümüze ulaşmamıştır. Külliyenin üzerine yerleştiği sokak bugün hale aktif olarak 

kullanılmakta olup yol ve kaldırım kotu zaman içerisinde yükselmiştir ve bu yüzden 
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yapıların girişi etkilenmiştir. Basamakla girilen derviş hücrelerini, selamlığı ve 

mutfağı barındıran yapı kaldırımın yükselmesiyle direk kaldırımdan girilebilir hale 

gelmiştir.  

Tez konusu olan yapıda ise K02 nolu kapı kaldırım kotunun altında kalmıştır. 

Külliye yapılarını saran moloz taş bahçe duvarları yıkılmıştır. Yapının 1944 tarihli 

eski fotoğraflarından yola çıkılarak özgün bahçe duvarının yerleri tespit edilerek 

eklenmiştir (Şekil C.3). Yol ve kaldırım kotu yapının yapıldığı ilk zamanki özgün 

kotuna düşürülerek yapı girişlerindeki basamaklı giriş detayları ortaya çıkarılmıştır 

(Şekil D.35). 

5.2.2 Yapının restitüsyon önerisi 

Yapıya ait eski fotoğraf ve 1958 tarihli Vakıflar Dergisi’nde yer alan plan şeması ve 

veriler ışığında restitüsyon çalışması hazırlanmıştır (Şekil C.32). 

Dönem analizi sonucunda yapının işlev değişikliği sonucu iki farklı kullanım dönemi 

olduğu anlaşılmıştır. Yapı ilk yapıldığı tarihten tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına 

kadar özgün işlevinde kullanılmıştır. 1925 yılında tekkelerin kapatılmasından sonraki 

süreçte konut olarak kullanılmıştır, günümüzde konut olarak kullanılmaya devam 

edilmektedir. Yapının özgün işlevi için kullanıldığı haline dair veriler restitüsyon 

çalışmasının ana hatlarını oluşturmaktadır.  

Günümüzde iki farklı aile tarafından konut olarak kullanılan yapı özgün halinde 

bulunmayan yapıyı ikiye bölen koridora örülen duvar yıkılarak yapı bir bütün haline 

getirilmiştir. Yapının plan düzeninde yapılan diğer müdahalelerde yapının özgün 

işlevinden konuta geçişte olşan niteliksiz ekler ve müdahaleler olduğu için konut 

olarak kullanıldığı döneme ait eklerden yapı arındırılmıştır. Yapıya güney cepheden 

bitişik olarak yapılan niteliksiz ek olan tuvalet yıkılarak, tuvalete açılan güney duvar 

üzerindeki K05 nolu kapı sökülerek kapı boşluğu kapatılmıştır. Z01 nolu mahalden 

koridora geçişte eklenen K06 nolu kapı kaldırılmıştır. Aynı şekilde Z08 nolu giriş 

holü ile koridoru ayırmak için eklenen K13 nolu yapı da kaldırılmıştır. Özgün 

halinde hela olarak Z10 nolu mahaldeki hela taşının olduğu kısımı ayıran kaldırılmış 

ahşap duvar eklenmiştir. Z09 nolu mahaldeki mutfak tezgahı kaldırılmıştır. Z09 nolu 

mahalin, Z10 nolu hela ile ilişkili olduğundan yola çıkılarak gusülhane olduğuna 

karar verilmiştir. Sebil kısmındaki konut olarak kullanılan güney taraftaki koridor ile 

Z01 nolu giriş holünün yükseltilmiş zemin kotu özgün kotuna düşürülmüş ve Z13 ile 
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Z14 nolu mahallerin kapıları önünde olan basamak eklenmiştir. Z14 nolu mahaldeki 

tuğla eklenerek küçültülmüş pencere boşlukları özgün boyutuna sağlamak için 

eklenen tuğlalar kaldırılmıştır. Yapının iç duvarlarının saran duvar kağıtları 

kaldırılmış, tuğla, teneke ve ahşapla kapatılan özgün pencere açıklıkları açılarak 

yapıda halen mevcut olan özgün giyotin pencereye ait detaylar kullanılarak 

oluşturulan giyotin pencereler yerlerine monte edilmiştir. Aynı şekilde özgün 

olmayan doğramalarda özgün giyotin pencereye ait detaylar kullanılarak yerlerine 

monte edilmiştir. Z12 nolu mahalin alt kısmı kesilen çift kanatlı K15 nolu kapısı var 

olan kısımdaki özgün detaylar ışığında tamamlanarak yerine monte edilmiştir. Z12 

nolu mahalden koridora açılan P19 ve P20 nolu pencerelerde koridora bakan 

yüzlerinde ahşap kepenkler eklemiştir. Ahşap yapım sistemi ile inşa edilmiş yapının, 

içten bağdadi çıtalı üzeri sıvalı, dıştan ahşap cephe kaplamasından oluşan yapı 

elemanları ile özgün haline göre tamamlanmıştır. Z05 ve Z06 nolu mahallerdeki 

özgün olmayan tavanı sökülerek özgün detaylara uygun olarak pasalı ahşap tavan 

şeklinde tamamlanmıştır. Z02 nolu sebil ve Z07 nolu muvakkithanedeki çatıdan 

gelen su ile çürüyerek kopan ahşap tavan özgün malzeme ve detaylara göre 

yapılmıştır. Ayrıca bu mahallerin demir parmaklıklı cephelerine çakılan ahşaplar 

sökülmüştür. Yapının zeminini kaplayan zemine yapıştırılmış muşamba 

kaldırılmıştır. Z13 nolu mahaldeki halen var olan özgün ahşap döşeme detayına göre 

ahşap döşeme kaplama tahtaları yapılmıştır.  

Yapıya ait 1944 tarihli fotoğraflarda görülen bezemeli saçak altı kaplaması 

detaylarına uygun olarak saçak altı kaplaması dönemin tekniklerine uygun olarak 

yapılmış ve yerine monte edilmiştir (Şekil C.7, C.9). Yükselen kaldırım kotuyla 

ortadan kalkan abdest musluklarının önündeki mermer yalak, kaldırım kotunun 

özgün kotuna düşürülmesi ile abdest musluklarının önünde çeşmenin iki yanında 

yerde uzanıcak şekilde tekrar oluşturulmuştur. Çatının özgün halinde cepheleri 

koruyacak şekilde saçaklı olduğu düşünülmüş, buna göre restitüsyon önerisinde 

ahşap kaplı cepheleri koruyacak şekilde saçak oluşturulmuş  ve dönemin tekniklerine 

uygun olarak saçak altı kaplaması yapılmıştır (Şekil D.36-D.47). 
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6. RESTORASYON 

Rıfai tarikatına bağlı olarak kullanılan  Topçubaşı Bala Süleymanağa tarafından 

yaptırılan mescid Sultan Abdülaziz devrinde genişletilerek yeniden inşa edilmiş ve 

Nakşibendi tarikatine bağlı bir külliye haline gelmiştir. Külliye yapılarından sebil, 

muvakkithane, su haznesi, çeşme ve misafir derviş odalarının kapsayan tez konusu 

olan yapı 19.yy mimari üslubunun günümüze ulaşmış nadir örneklerinden biridir. 

Tekke ve zaviyelerin kapatılması kanunun yürürlüğe girmesinin ardından özgün 

işlevini kaybederek konut olarak kullanılmaya başlanan yapı, konut olarak 

kullanıldığı süreç içerisinde yanlış kullanım, bakımsızlık, kanunlarla bağdaşmayan 

müdahaleler ve yetkili kurumların takipsizliğinden ötürü yapı günümüze ulaşmasına 

rağmen yoğun bir tahribat süreci yaşamıştır. Bu süreçte; yapının bazı kapı ve pencere 

doğramaları ile açıklıkları ortadan kalkmış,  özgün ahşap yapım sistemine ve ahşap 

kaplamalara dair bazı detayları günümüze ulaşamamıştır ayrıca komşu parselde 

yapıya bitişik olarak tek katlı spor tesisi yapısı inşa edilmiştir. Yapı günümüzde 

konut olarak kullanılmaya devam etmekte olup günümüze ulaşabilmiş özgün 

detaylarıyla yapı varlığını sürdürmektedir. Rölöve çalışmaları sırasında yapının 

kullanım şeklindeki değişim ve bakımsız sonucu ortaya çıkan tahribatın boyutu 

incelenmiştir. Buna göre yapının restorasyon önerisi; yapının niteliksiz eklerden 

arındırılması, kagir duvarların dayanımlarını arttırıcı müdahaleler, gerekli görülen 

yerlerde duvarların, tavan ve döşemelerin sökülerek özgün malzeme ve yapım 

tekniği kullanılarak yeniden inşa edilmesi, ortadan kalkan döşeme, kapı ve pencere 

doğramalarının restitüsyon çalışmasında önerilen şekle uygun olarak özgün malzeme 

ile yeniden yapılması öngörülmüştür. 

Restorasyon uygulaması için, yapılan mülkiyetini elinde bulunduran İstanbul 

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile temasa geçirilmiş ayrıca KTVKK’ daki yapıya ait 

dosyada yapının konut işlevinin sonlandırılarak eğitim amaçlı kullanılmasın 

öngörüldüğünden yola çıkılmıştır. Restitüsyon önerisinde yapı ile birlikte plan ve 

cephe önerisi geliştirilirken komşu parselde yapıya bitişik olarak yapılan yapının 

yıkılarak yan bahçenin kullanıma takılması ve yapının arkasındaki hurda araba 
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otoparkının buradan kaldırılarak yapıyı olumsuz etkileyen sorunlara  çözüm 

oluşturularak yeni işlev önerisine karar verilmiştir. Restorasyon projesi, rölöve 

çalışması ve restitüsyon önerisi doğrultusunda hazırlanmıştır. 

6.1 Yeni İşlev Önerisi 

Tez konusu olan bu yapı, yapıldığı dönemin estetiğini, mimarisini yansıtan fiziki bir 

belge olmasının yanında, özgün işlevini sürdürdüğü dönemde sebil, muvakkithane, 

su haznesi, çeşme ve misafir derviş odalarını bünyesinde barındırarak bir çok alanda 

yaşama katkılarının sunmuştur. Yapıldığı dönemin mimari detaylarıyla günümüze 

ulaşan bu yapının korunması ve kullanılarak yaşatılması gerekmektedir. 

Yapının bir tekke yapısı olmasından ötürü özgün işlevi sona ermiş olsa da önerilen 

yeni fonksiyonun, yapının mimari özelliklerine zarar vermeyecek şekilde 

oluşturulmasına dikkat edilmiştir. 

Yapıda, yeni işlev önerisine uygun olarak gerekli düzenleme ve tasarım yapılmış, 

komşu parseldeki hurda araba otoparkının kaldırılması ve yan parselde yapının 

cephesini örten spor tesisi yapısının yıkılabilirliği göz önünde bulundurularak 

yapının plan ve işleyiş programının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 

yapı, okul olarak kullanılan külliyenin diğer yapılarından olan selamlık ve mutfak 

binasıyla ilişkilendirilmesi öngörülmüş ve okulun idari çalışanlarının kullanabileceği 

ve okulun kütüphane ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılması öngörülmüştür. 

Restitüsyon önerisinde Z15 ve Z16 nolu konutun banyo ve tuvalet ihtiyacını 

karşılayan niteliksiz müdahaleler ile oluşturulan bu mahallerin yapı içine ve yapının 

dışana örülen duvarları yıkılarak, bu mahaller için açılan kapı boşlukları 

kapatılmıştır. Yapıyı iki farklı aile kullandığı için ortadan ikiye bölmek amaçlı 

koridora örülen duvar yıkılmış ve koridorun iki ucuna yerleştirilen kapılar kaldırılmış 

yapı bir bütün olarak ele alınarak işleyiş şeması oluşturulmuştur. 

Özgün işlevindeki gibi Z01 ve Z08 nolu mahalleri giriş holü olarak kullanılması 

düşünülmüş ve Z01 nolu mahaldeki mutfak tezgahı kaldırılmıştır. Yapının 

içerisindeki Z02 nolu özgün işlevi sebil olan mahaldeki ve Z05 nolu mahaldeki duvar 

çeşmeleri korunmuş ve susuz kalmış bu çeşmelere su verilerek kullanılması için 

gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Aynı şekilde yapının sokağa bakan cephesi olan 

doğu cephesindeki yapıldığı dönemin ince işçiliğini yansıtan barok üslupta yapılmış 
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mermer duvar çeşmesinin kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Z02 

nolu özgün işlevinde sebil olan mahal için yapının yiyecek ve içecek ihtiyacını 

karşılayacak yapı bünyesindeki bireylere hizmetle sınırlı kalıcak kantin işlevini 

üstlenmesi düşünülmüştür. Burada yemek pişirilmeyecek, dışarıdan gelen hazır 

yiyecekler servis edilecektir. Z02 nolu mahalin batı duvarındaki kuyunun tehlikeli 

olacağı düşünürelerek üzeri kapatılarak çevresine yaklaşılmasını engelleyici cam 

panel yapılması düşünülmüştür. Özgün halinde cephede mermer sütunlar arası demir 

parmaklıkla kaplı olup herhangi bir pencere doğraması bulunmayan bu mahale, dış 

etkenlerden korunması ve kullanım ihtiyacına karşılık vermesi amacıyla demir 

parmaklıkların arkasına yapının iç kısmına yapıya zarar vermeyecek şekilde sabit 

cam monte edilmesine karar verilmiştir. Aynı yapıya sahip Z07 nolu özgün işlevinde 

muvakkithane olarak kullanılan mahalinde demir parmaklıklarının arkasına yapıya 

zarar vermeyecek şekilde sabit cam monte edilerek bu mahalin yola bakan idari ofis 

olmasına karar verilmiştir.  

Yapı boyunca uzanan koridora kapıları açılan  odalardan Z11 ve Z13 nolu odaların 

okulun rehberlik öğretmenleri tahsih edilmiştir. Z12 nolu oda öğretmenlerin 

dinlenleri ve çalışmaları için ayrılan odadır, Z05 nolu mahalde Z12 mahalin devamı 

niteliğinde kullanılacak şekilde tasarlanması düşünülmektedir. Z14 nolu mahal ise 

yapının en büyük hacmi olmasından ötürü kütüphane olarak kullanılması en uygun 

mahaldir. Özgün işlevinde de ıslak hacim olarak kullanılan Z09 ve Z10 nolu 

mahallerin gerekli düzenlemeler yapılarak tuvalet olarak kullanılmasına 

düşünülmüştür. Bunun için Z09 nolu mahalde, Z10 nolu mahale geçişi de sağlayacak 

şekilde bölücü paneller ile oluşturulacak tuvalet ile beraber yapının bay-bayan 

tuvalet ihtiyacının karşılanması düşünülmüştür. Su haznesinin (Z04) yıkılan duvarı 

tekrar örülerek kapatılması düşünülmektedir, Z04 için diğer bir öneri ise günümüzde 

su haznesinin işlevini kaybetmiş olduğundan yola çıkılarak su haznesi olan mahalin 

depo olarak kullanılmasıdır.  

Yapının güney cephesine bitişik bir şekilde inşa edilerek cepheyi kapatan tek katlı 

yapının yıkılarak güney cephede kapatılan ve boyutu küçültülen  pencere 

boşluklarının özgün boyutunda açılması düşünülmüştür. Yapının bitişindeki yapının 

yıkılması ile yan bahçe ortaya çıkmış olup bu bahçenin kullanılması için yapının 

doğu cephesi boyunca devam edicek olan bahçe duvarında bahçeye geçiş için açıklık 

bırakılarak bahçe kullanılması öngörülmüştür. Z01 nolu giriş holüne danışma masası 
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ve bekleme koltukları koyularak bu girişin ana giriş olarak kullanılması 

düşünülmüştür. Islak hacimlerin seramik döşeme kaplaması ile kaplanması uygun 

görülmüştür.  Ayrıca mekan genişliği tavan yüsekliği oranlarının optimum koşulları 

sağlaması amacıyla özgün ahşap tavan korunmak kaydı ile asma tavan uygulaması 

önerilmiştir. Islak hacimler haricindeki mahallerde zeminlerin ahşap kaplanmasına, 

Z02 ve Z07 nolu mahalin doğal taş kaplamasının var olan kısımlardaki doğal taşa 

göre yapılarak kullanılmasına, ahşap tavan kaplaması olan mahallerde bu ahşap 

tavanların korunarak kullanılmasına karar verilmiştir (Şekil D.58-D.69). 

6.2 Yapının Onarımına İlişkin Müdahaleler 

Rölöve çalışması sürecinde yapıdaki hasarlı ve onarım gerektiren yerlerin tespiti 

yapılmasının ışığında yapı için onarıma yönelik müdahaleler belirlenmiştir. Yapının 

ömrünün uzatılması, kötü müdahalelerin izlerinini silinmesi için bir takım onarım ve 

iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.  Eğitim amaçlı kullanılacak bu 

yapıda; alt yapının iyileştirilmesi, sağlıklı olmayan soba ile ısıtılan bu yapıya yeni bir 

ısıtma tesisatının kurulması ve yapının depreme karşı güçlendirilmesi gibi 

müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak müdahale ve onarımlarda dikkat 

edilmesi gereken en önemli husus, yapının bütünlüğü ve özgünlüğünün mümkün 

olduğunca korunması olmalıdır. Yapının onarımına dair müdahaleler; temizleme, 

sağlamlaştırma, bütünleme ve yeniden yapım başlıkları altında toplanmıştır. 

6.2.1 Temizleme 

Yapıda uygulanacak temizlik çalışmaları; yapıyı niteliksiz eklerden arındırma ve 

yapıda kullanılan malzemelerin temizlenmesi ve yüzey temizliği olarak üç başlık 

altında incelenecektir. Yapının özgün tasarımında yer almayan fakat zaman altında 

incelenecektir. Yapının özgün tasarımında yer almayan fakat zaman içerisinde 

kullanıcılar tarafından eklenen, yapıyla uyumsuz mekanlar ile yapı elemanı ya da 

malzemesinin temizlenmesi, yüzey kirliliğinin görüldüğü yüzey malzemesinin 

temizlenmesine yönelik müdahaleler bu alt başlıklarda incelenecektir (Şekil D.54, 

D.55, D.56). 
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6.2.1.1 Eklerden arındırma 

Yapıda görülen eklerin büyük bölümü yapının özgün işlevini kaybedip konut olarak 

kullanıldığı dönemde kullanıcı ihtiyaçlarından oluşan eklerdir. Bu ekler yapının 

bütünlüğü bozan niteliksiz eklerdir. Yapıyı iki farklı ailenin kullanabilmesi için 

koridora örülen duvar, konutun tuvalet ve banyo ihtiyacını karşılaşaması için tuğla 

ile oluşturulan tuvalet ve banyo, koridorla giriş holünü ayırmak için eklenen kapılar, 

eklenen mutfak tezgahları, kapatılan pencere boşlukları; yapıda görülen ekleri 

oluşturmaktadır. Özgün olmayan bu eklerin kaldırılması yapının özgün halindeki 

bütünlüğüne kavuşmasını sağlayacaktır. Yapıyı kuzey-güney doğrultusunda geçen 

uzun koridorun ortasına örülen duvarın yıkılarak koridorun iki ucunda bulunan K06 

ve K13 nolu kapılar kaldırılarak koridor ve giriş hollerinin devamlılığı sağlanmalıdır. 

Z01 nolu giriş holündeki mutfak tezgahı ile Z09 nolu mahaldeki mutfak tezgahları 

kaldırılmalıdır. Z02 nolu mahalin içerisine tuğla duvar örülerek oluşturulan banyo 

duvarları yıkılmalı ve bu mahalin işgal ettiği yerdeki döşeme ve duvarlardaki tahribat 

özgün malzeme ve özgün detay ile giderilmelidir (Şekil D.48). 

Özgün olmayan tüm pencere ve kapı doğramaları, özgün doğrama detayları örnek 

alınarak üretilmiş ahşap doğramalarla değiştirilmelidir. Tuğla, teneke gibi 

malzemeler ile kapatılmış özgün pencere boşlukları açılmalı, özgün doğrama 

detayları örnek alınarak üretilmiş ahşap doğramalar bu boşluklara monte edilmelidir. 

Z05 ve Z06 nolu mahallerdeki özgün olmayan tavan kaplamaları kaldırılarak özgün 

tavan detayları örnek alınarak ahşap tavan yapılmalıdır. Yapının güney kısmında 

doldurularak yükseltilmiş döşeme eski kotuna düşürülmelidir. Diğer kısımlarda 

döşemeye yapıştırılmış muşambalar sökülmelidir. Yapının güney ve batı cephesinin 

bir kısmını kaplayan ondulin sac kaplama sökülerek yapıdan uzaklaştırılmalıdır. 

Yapının batı cephesinde yapının dış duvarına monte edilmiş çanak antenler  ile 

kablolar sökülmelidir (Şekil D.54, D.55, D.56). 

6.2.1.2 Yapı elemanı ve malzeme temizliği 

Doğu cephesinde sebil ve muvakkithaneye ait mermer sutünlar arasındaki demir 

parmaklıkların korozyona uğramış yüzeyleri mekanik yöntemlerle temizlendikten 

sonra ortofosforik esaslı pas inhibitörü uygulanmalıdır. Demir parmaklıklar metal 

verniği sürülerek korunmalıdır (Şekil D.54). Yapıda kullanılan ana kaplama 

tahtalarının ve bazı mahallerde pasalı ahşap tavanın üzerine kaplanan duvar kağıtları 
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sökülmelidir. Yapının üzerine oturduğu moloz taş duvarlarda oluşmuş bitkilenmenin 

giderilmesi için uygun herbisid uygulanmalıdır. Bitkilerin yeniden oluşumuna engel 

olunmalıdır (Şekil D.55, D.56).  

6.2.1.3 Yüzey temizliği 

Batı cephesinde komşu parselin bahçesine bakan moloz taş duvarlar üzerindeki 

portland çimentosu ile sıvanmış ve yer yer boyanmış yüzeyler temizlenmelidir. 

Özgün olmayan sıvanın yüzeylerden temizlenmesinde ince raspa yöntemiyle dişli ve 

ya tarak kullanılması öngörülmüştür. Z02 nolu mahaldeki çıplak tuğla yüzeylerin 

kirlilik hafif aşındırıcı düşük basınçlı kumlama ile temizlenmesi uygun 

görülmektedir. Yapının içerisinde farklı renklerde boyandığı ve sıvalı boyalı 

yüzeylerin büyük oranda kir tabakası ile kaplı olduğu görülmektedir. Z02 nolu 

mahalde demir parmaklık altı parapet duvarlarında sıva büyük oranda dökülmüştür. 

Burada mevcut sıvanın raspa edilerek özgün sıvaya uygun olarak üretilmiş bir 

onarım harcıyla sıvanması uygun bulunmaktadır. Aynı şekilde yapının doğu 

cephesinde sebil ve muvakkithane çıkıntıların yanlarında dış kapıların olduğu 

kısımda özgün olmayan ve büyük oranda dökülen portland çimentosu ile sıvalı 

yüzeyler temizlenmelidir ve bu yerlerin özgün sıvaya uygun olarak üretilmiş bir 

onarım harcıyla sıvanması uygun bulunmaktadır. Doğu cephesinde giriş kapılarının 

olduğu kısımlar; çeşitli bölgelerden alınan örneklerde yapılacak bir kesit incelemesi 

sonucunda cephenin özgün renginin bulunması ve son katın bu renge uygun bir boya 

ile boyanması uygun olacaktır. Doğu cephesinde sebil ve muvakkithane çıkıntısının 

arasında kalan kısımda mermer bloklar kaplı duvar yüzeyi pembe yağlı boya ile 

boyanmıştır. Mermer yüzeylerdeki yağlı boyalı yüzeye boya sökücü uygulanmalı, 

Boya sökücü uygulandıktan sonra boya kabarınca yumuşak uçlu fırça ile yüzeyden 

alınmalıdır.  Uygulama sonrası mermer yüzey 1/1 oranında alkol su karışımı ile 

birkaç kez yıkanmalıdır. Boyasız mermer yüzeylerin temizlenmesinde AB57 

kullanılmalıdır. Sebil ve muvakkithaneye ait çıkıntıyı oluşturan mermer sutünlar ve 

mermer alınlık ile yapının doğu cephesindeki mermer çeşme ile iki yanında bulunan 

üçer abdest ile yapının içerisinde Z02 ve Z05 nolu mahallerdeki mermer duvar 

çeşmeleri de AB57 kullanılarak temizlenmelidir (Şekil D.54, D.55, D.56). 
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6.2.2 Sağlamlaştırma 

Yapıda uygulanan sağlamlaştırma,  yapının strüktürünün iyileştirilmesinin ele 

alındığı taşıyıcı sistemin iyileştirilmesi ve aşırı derecede bozulmuş malzemenin 

güçlendirilmesine yönelik müdahalelerin önerildiği malzeme sağlamlaştırılması 

olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. 

6.2.1.1 Taşıyıcı sistemin sağlamlaştırılması 

Yapının iskeletinin oluşturan ahşap döşeme, duvar ve tavan ile çatısında ve yapının 

üzerine oturduğu moloz taş duvarlarda yapılan incelemeler sonucu sağlamlaştırmaya 

dair müdahaleler yapılacak alanlar tespit edilmiştir.  

Yapının kuzey duvarında gözlenen strüktürel çatlak ve rutubet sonucu oluşan 

dağılmalar duvarın sökülüp yeniden yapılması ile düzeltilmelidir. Duvar örgüsünde 

kullanılacak harç  1 kısım hidrolik kireç, 2 kısım 4 mm altı yıkanmış dere kumundan 

hazırlanmalıdır. Duvarda oluşan boşalmalar uygun şekilde doldurulmalıdır. 

Duvarlarda oluşan boşluklar için 3 kısım su kireci, 1 kısım tuğla tozu, %5 

seyreltilmiş akrilik reçine emülsiyonu ile su/katı oranı %80 oranındaki karışım 

hazırlanarak dolgu amaçlı uygulanabilir. Yapının üzerine oturduğu kagir duvarlarda 

oyularak tuğla ile doldurulmuş müdahale görmüş kısımlar ve parçalanıp dağılarak 

işlevini kaybetmiş taşlar sökülerek yapıdan uzaklaştırılmalı ve yerlerine aynı nitelikte 

taşlar yerleştirilerek sağlamlaştırılmalıdır. Duvarda tuğla hatıldaki boşalmalarda ise 

7.5 x 11 x 22 cm ebatlarında harman tuğlası kullanılmaldır. 

Duvar sistemi sağlamlaştırmanın yanı sıra duvar üst kotunda yapılacak betornarme 

hatılla desteklenmelidir. Yapının ahşap döşemeleri korunmalı ve güçlendirilmelidir. 

Sağlam olan ahşap elemanlar mantar ve böceklenmeye karşı ilaçlanarak 

korunacaktır. Döşemeyi çelik I profil bağ kirişlerden ve ahşap kirişlerden 

oluşturulacak döşeme sistemi, almaşık duvarın üzerine yapılacak olan betonarme 

hatılların içinde yer alacak I profillere bağlanmalıdır. Duvarlarda kullanılan bağdadi 

çıtalı sistemde çürüyen kısımlar özgün tekniği ve malzemesi ile yenilenmelidir. 

Ahşap duvarlarda bağdadi çıta üzerine uygulanacak sıva 1 kısım sönmüş kireç, 1 

kısım 2 mm altı dere kumu ve  1 m³/800 gr poliprofilen lif katkısı ile hazırlanmış 

harç ile yapılmalıdır. Ahşap duvarların iç cidarında ses ve ısı izolasyonu sağlanması 

amacıyla polistren levha konulabilir. 
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Zaman içerisinde geçirdiği müdahaleler sonucu hasar gören ve doğru  detaylarla 

yapılmayan müdahalere maruz kalarak su alan çatının karkasında mantar ve böcek 

tahribatı gözlenmiştir. Çatı yeniden yapılmalıdır. Özgün halindeki saçaklar yeniden 

oluşturulmalı ve yeni yapılacak çatıda deprem kuvvetleri göz önünde bulundurularak 

mümkün olduğunca hafif yapılmalıdır. Yapılacak oturtma çatıda saçaklara yağmur 

deresi ilave edilmelidir (Şekil D.49, D.51-D.53). 

6.2.1.2 Malzemenin sağlamlaştırılması 

Strüktürel taşıyıcılığının kaybetmiş ve çürümüş ahşap elemanlar yapıdan 

uzaklaştırılmalı, dönemi yapım tekniği ve özgün malzemesi ile yapılanlar yerlerine 

monte edilmelidir. Yapının özellikle dış cephesini kaplayan çürümüş ahşap kaplama 

tahtalarında, çatıdan gelen su ile çürüyen ahşap tavanlarında ve çürüyerek dağılmaya 

başlamış olan ahşap doğramalarında bu yönteme baş vurulmalıdır. Fakat strüktürel 

açıdan taşıyıcılığını kaybetmemiş ve ya tamamen çürümemiş ahşap elemanların 

yerinde korunması tercih edilmelidir. Değiştirilmesine lüzum görülmeyen ahşap yapı 

elemanları emprenye yöntemi ve ya sentetik reçinelerle güçlendirilmelidir. İyi 

durumda olan ahşap iskeleti oluşturan elemanlar mantar ve böceklenmeye karşı 

ilaçlanarak korunmalıdır. Aynı şekilde özgün ve sağlam durumda olan kapılar, tavan 

köşe profilleri, ahşap tavan silmeleri, duvarlardaki ahşap köşe profilleri böcek ve 

mantara karşı ilaçlanarak korunmalıdır (Şekil D. 49, D.51-D.56). 

Yapının sokağa bakan cephesi oluşturan mermer bloklarda, sebil ve muvakkithane ait 

mermer sutünlu çıkıntılarda ve doğu duvarı üzerinde yer alan mermer duvar çeşmesi 

ve iki yanındaki üçer adet mermerden abdest musluklarında oluşan kırık ve çatlaklar 

etil silikat bağlayıcılı cam tozu ve mermer tozundan hazırlanmış karışım ile kozmatik 

onarım yapılaması düşünülmelidir. 

6.2.3 Bütünleme 

Yapıda uygulanacak bütünleme çalışmalarında dikkat edilmesi gereken husus 

kullanılan malzemenin özgün malzeme ve yapım tekniği ile uyumlu olmasıdır. K15 

nolu özgün çift kanatlı kapının üst kısım sabitlenerek kullanılmaktadır, kesilen alt 

kısım özgün kısımdaki yapım tekniği örnek alınarak kapı bütünlenmelidir. Doğu 

cephesinde mermer duvar çeşmesinin üzerinde boş kalan tuğranın yerine Sultan II. 

Abdülhamid’in tuğrasının form olarak teslim edecek bir eleman mermer çeşmenin 

üzerine getirilmesi düşünülebilir. 
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Yapının doğu cephesinde dış kapının bulunduğu kısımlardaki özgün olmayan 

portland çimentosu sökülerek kireç bağlayıcılı dış sıva 1 kısım su kireci, 1,5 kısım 

yıkanmış dere kumundan hazırlanmış sıva uygulanmalıdır. Z02 nolu sebilde doğal 

taş kaplı döşemedeki çimento harcı ile kapatılmış yüzey sökülerek doğal taşın 

kaynağı tespit edilerek özgün malzeme ve tekniği ile bütünlenmelidir.  

6.2.4 Yeniden yapım 

Yapının ortadan kalkan pencere doğramaları günümüze ulaşmış özgün pencere 

doğramalarındaki detay ve malzeme örnek alınarak oluşturulacak doğramalarla 

değiştirilmelidir.Z10 nolu mahalde ortadan kalkan ahşap iç bölme duvarı yeniden 

inşa edilecektir.  Z05 ve Z06 nolu mahallerdeki ortadan kalkmış ahşap tavan 

kaplaması ile Z02 nolu sebil ve Z07 nolu muvakkithanenin yopun bozulmaya maruz 

kalmış tavan kaplamaları sökülerek özgün tavan kaplamalarındaki uygulanan yapım 

tekniğine uygun olarak yeniden yapılacaktır. Ortadan kalkmış kapı kanatları özgün 

kapılardaki detaya ve malzeme örnek alınarak yeniden yapılacaktır. Duvar kağıdı 

kaplı duvarlarda, duvar kağıtları sökülmeli ve ahşap duvarlardaki bağdadi çıta 

üzerine sıva uygulanmalıdır. Uygulanacak sıva 1 kısım sönmüş kireç, 1 kısım 2 mm 

altı dere kumu ve 1 m³/ 800 gr polipropilen lif katkısı ile oluşturulmuş harç ile 

yapılmalıdır. Yapının doğu cephesini örten saçak yeniden yapılmalı ve yapının 

KTVKK’daki dosyasında yer alan 1944 tarihli fotoğraflarında görülen özgün 

bezemeli ahşap saçak altı kaplaması özgün yapım tekniği ile yeniden yapılmalıdır. 

Yapının doğu cephesi boyunca devam eden bahçe duvarları özgün yapım tekniği ve 

malzemesi ile yeniden yapılması düşünülmektedir.  

Yapının ortadan kalkan pencere doğramaları günümüze ulaşmış özgün pencere 

doğramalarındaki detay ve malzeme örnek alınarak oluşturulacak doğramalarla 

değiştirilmelidir. Z10 nolu mahalde ortadan kalkan ahşap iç bölme duvarı yeniden 

inşa edilecektir.  Z05 ve Z06 nolu mahallerdeki ortadan kalkmış ahşap tavan 

kaplaması ile Z02 nolu sebil ve Z07 nolu muvakkithanenin yoğun bozulmaya maruz 

kalmış tavan kaplamaları sökülerek özgün tavan kaplamalarındaki uygulanan yapım 

tekniğine uygun olarak yeniden yapılacaktır. Ortadan kalkmış kapı kanatları özgün 

kapılardaki detaya ve malzeme örnek alınarak yeniden yapılacaktır. Duvar kağıdı 

kaplı duvarlarda, duvar kağıtları sökülmeli ve ahşap duvarlardaki bağdadi çıta 

üzerine sıva uygulanmalıdır. Uygulanacak sıva 1 kısım sönmüş kireç, 1 kısım 2 mm 
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altı dere kumu ve 1 m³/ 800 gr polipropilen lif katkısı ile oluşturulmuş harç ile 

yapılmalıdır. Yapının doğu cephesini örten saçak yeniden yapılmalı ve yapının 

KTVKK’daki dosyasında yer alan 1944 tarihli fotoğraflarında görülen özgün 

bezemeli ahşap saçak altı kaplaması özgün yapım tekniği ile yeniden yapılmalıdır. 

Yapının doğu cephesi boyunca devam eden bahçe duvarları özgün yapım tekniği ve 

malzemesi ile yeniden yapılması düşünülmektedir. 

6.2.5 Çağdaş donanım ve ekler 

Yapının kullanılarak korunması ve yaşatılması amacıyla verilen işlev yapının 

özgünülüğünü zedelemeden kullanıcıların minimum konfor şartlarını da 

sağlamalıdır. Bu yüzden hijyen şartlarının ve yağmur suyu drenajının sağlıklı bir 

şekilde yerine getirilmesi amacıyla su ve drenaj sisteminin, ısıtma sisteminin ve 

kullanıcı gereksimlerinin yerine getirilmesi için elektrik tesisatının minimum 

yeterliliği ve standartlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

Yapıda şu an mevcut olan su tesisatı sistemi günümüz ihtiyaçlarını karşılamada 

yetersizdir. Bu nedenden ötürü su tesisatının yenilenmesi gerekmektedir. Yapının 

yeni kullanımında ıslak hacimlerin mevcut ıslak hacimlerin bulunduğu alanlarda 

kurgulanması yeni tesisatın kurulumunu kolaylaştırmakta ve yapıya yapılacak 

müdahaleleri minimuma indirmektedir. Yapının ısıltımasında ise sobalı sistemin 

kullanıldığı bilinmektedir. Sıhhi olmayan bu yöntemden vazgeçilerek yapının 

bahçesinde konumlandırılacak ısıtma tesisatı bağlantısı ile yeni işlev önerisinde 

ısıtma sisteminin doğalgazlı sistem olması düşünülmüştür. Hacimlere yerleştirilecek 

kalorifer peteklerininin sistemler bağlantısını kuran boruların süpürgelik seviyesinde 

açıktan geçirilmesi yerine ahşap döşeme kaplaması altından geçirilmesi estetik 

bakımdan daha uygundur. Ahşap duvar ve ahşap tavanda açıktan giden elektrik 

tesisatının günümüz standartlarına getirilmesi için tesisat tümüyle değiştirilmelidir. 
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7. SONUÇ 

Silivrikapı’da yer alan Topçubaşı Bala Süleymanağa Külliyesi bünyesinde bulunan 

sebil, muvakkithane, su haznesi, çeşme ve misafir derviş odalarını bünyesinde 

barındıran tez konusu olarak seçilen bu yapı, yapıldığı dönemin geleneksel mimari 

öğeleri ve toplumsal kültürünü yansıtan önemli bir fiziki belge niteliğindedir. 

Günümüzde fonksiyonları ortadan kalkmış olan, ancak mimarlık tarihimizde ve 

kültürel tarihimizde önemli yer tutan tekke yapıların birçoğu günümüze 

ulaşamamıştır, günümüze ulaşan tekke yapılarında ise işlev değişikliği sonucu 

niteliksiz ve yapının özgünlüğünü zedeleyen birçok müdahale yapılmıştır. 

Tez konusu olarak seçilen bu yapı, 19.yüzyılın son dönemine ait sivil mimarlık 

örneklerinden günümüze ulaşmış nadir bir örneğidir. Yapının mimari programında 

pek çok işlevi bir arada barındırıyor olması ve döneminin mimari üslup ve sosyo-

kültürel izlerini taşıması açısından önemli bir eserdir. Bala Tekkesi olarak anılan 

külliye yapılarının mülkiyeti parçalanmış, harem yapısı günümüze ulaşmamış, türbe 

ve bitişiğindeki tevhidhane camiye, derviş hücrelerini, selamlığı ve mutfağı 

barındıran yapı okula, tez konusu olan yapı ise konuta dönüştürülmüştür. Konut 

olarak kullanılan yapı özgün detaylarıyla günümüze ulaşmıştır. İşlev değişikliği 

sonucu birçok müdahalenin ve niteliksiz eklerin eklendiği yapılan çalışmalar sonucu 

tespit edilmiştir.  

Tez kapsamında, yapıların mevcut durumları çizim ve fotoğraflar ile belgelenmiş, 

yapının özgün işlevi ile yapının inşa edildiği 19.yy sonundaki durumuna göre yapı 

restüte edilmiştir. Rölöve ve restitüsyon projelerindeki özgün detaylar 

değerlendirilerek hazırlanan restorasyon projesinde yapı niteliksiz eklerden 

arındırılarak özgün plan şemasına sadık kalınarak sağlanan bir çözüm önerisi 

getirilmiştir. Yapının yeni işlev programı kapsamında, özgün işlevinde tekkenin 

selamlık yapısı olan ilköğretim okulu ile ilişkilendirilerek kullanılması uygun 

bulunmuştur. Eski tekke yapısının eğitim amaçlı olarak değerlendirilmesi ve 

kullanılması, yapının korunarak kullanılması önemli bir katkı sunacaktır. 
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Şekil C.22 : Türbe ve cami 1944 yili fotoğrafi (KTVKK). 
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Şekil C.23 : Türbe kuzey ve batı cephesi 1944 yılı fotoğrafı (KTVKK). 

 
Şekil C.24 : Minare 1948 yılı fotoğrafı (KTVKK). 
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Şekil C.25 :Türbe 1948 yılı fotoğrafı (KTVKK). 

 
Şekil C.26 : Külliye yapıları doğu görünüşü 1944 yılı fotoğrafı (KTVKK). 
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Şekil C.27 : Türbe bezemeli saçakaltı kaplaması detayı 1944 yılı fotoğrafı 

(KTVKK). 

 
Şekil C.28 : Türbe ve camii kapısı kitabesi 1944 yılı fotoğrafı (KTVKK). 
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Şekil C.29 : Tekkenin kitabesi. 

 
Şekil C.30 : Külliye yapıları kuzey görünüşü 1980’li yıllara ait fotoğrafı 

(İstanbul    Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, Cilt 2, 1982). 

 

 

 



 
 181 

 
Şekil C.31 : Külliye yapıları durum listesi 1958 (V.G.M ). 
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Şekil C.32 :Külliye yapıları vaziyet planı. 

 

 

 












































































































































	Binder1
	1A
	1B
	KAYNAKLAR
	EKLER


	Binder2
	1
	1A
	1B
	1D
	1E
	1F
	1G
	1H
	1J
	1K
	1L
	1M
	1N
	1O
	1P
	1R
	1S
	1T
	1V
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69




