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AŞİR EFENDİ HAN KORUMA SORUNLARI VE RESTORASYON PROJESİ
ÖZET
Çalışma konusu olan Aşir Efendi Han, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi, Aşir
Efendi Caddesi ve Sultanhamam Caddesi arasında yer almaktadır.
Özel mülkiyette olan Aşir Efendi Han’ın, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu’nun 13.04.1969 gün ve 4553 sayılı kararında, muhafazası gerekli eski eser
olduğuna karar verilmiştir. İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu
tarafından 25.02.1998 gün ve 9298 sayılı karar uyarınca koruma grubu II olarak
belirlenmiştir.
Aşir Efendi Han, Şeyhülislam Aşir Efendi tarafından yaptırılan kütüphanenin
vakfiyesi olarak inşa edilmiştir. Yapının inşasından önce aynı yerde var olan dükkan
ve hamamın bulunduğu, bu yapıların bir kısmının yakılmadan bugünkü yapı için de
kullanıldığı görülmüştür. Yapının 1914 yılında Rıza Bey Hanının inşası ile bir
kısmının yıkıldığı, yıkım sonrasında bugünkü halini aldığı söylenebilir.
Bitişik nizamlı, avlulu olan kargir yapıya Aşir Efendi Caddesi’nden girilmektedir.
1960’lı yıllara kadar Sultanhamam Caddes’inden de girişi olan yapının, kullanıcı
müdahalesi ile girişin ticarethaneye çevrilmesi sonucu bu giriş kapatılmıştır. Özgün
tasarımında bulunmayan avludaki iki katlı yapı ve dükkanların önündeki taşkın yapılar
yapının özgün konturunu bozmuşsa da özgün tasarımı gözlemlemeye engel değildir.
Yapı, inşa edildiği günden bugüne gerek çevre koşulları, imar faaliyetleri ve doğal
afetler gerekse kullanıcı müdahalesi ile çeşitli onarımlar, yıkımlar geçirmiştir. 1935
yılından beri plansal açıdan çok büyük değişiklikler geçirmediği görülmüştür.1960 ve
1980 yılları arasında kullanıcılar tarafından yapıya büyük ölçekte hasar verilmiş ,
muhdes bodrumlar ve asma katlar yapılmıştır. 1996 yılında rölöve- restitüsyon ve
restorasyon projeleri hazırlanmış ve ilgi koruma kuruluna sunulmuşsa da rölöve
projesi dışınadaki projeler onaylanmamıştır.
Tez çalışması kapsamında Aşir Efendi Han’ın mevcuttaki durumunu detaylı ve özenli
bir şekilde belgelendirerek yapım yöntemi ve malzeme çeşitleri tespit edilmiş, yapının
korunmasına yönelik kararların belirlenmesi gözlemlenmiştir.
Yaklaşık 230 yıllık süreçte yapının ticaret fonksiyonuna sahip olması, bulunduğu
bölgenin Türkiye’nin ticaret merkezi oluşu sebebiyle herhangi bir fonksiyon koruma
önerisine gidilmemiştir. Yalnızca özgünlüğünü bozan eklerin ayıklanması ve yapının
uzun yıllar yaşatılmasına yönelik onarım ve müdahaleler amaçlanmıştır.
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AŞİR EFENDİ KHAN BUILDING CONSERVATION ISSUES AND
RESTORATION PROJECT
SUMMARY
Aşir Efendi Khan, which is the subject of the study, is located in Istanbul, Fatih district,
Hobyar Quarter, between Aşir Efendi Street and Sultanhamam Street.
The decision of the Supreme Council for Real Estate Antiquities and Monuments,
dated 13.04.1969 and numbered 4553, was decided to be cultural heritage. The
conservation group was determined as 2 by the Number 1 Cultural and Natural
Property Board of Istanbul on 25.02.1998 and 9298 numbered.
Aşir Efendi Han was built as a foundation for the library built by Şeyhülislam Aşir
Efendi. Before the construction of the building, there were shops and bath in the same
place and some of these buildings were used for the building without destroying. It can
be said that south-east part of the building was destroyed in 1914 by the construction
of Rıza Bey Khan , it became contemporary form as seen today.
Building is in Adjacent order and in masonry structure, the courtyard is entered from
Aşir Efendi Street. This entrance was closed as a result of the intervention of the
entrance to the commercial building with the intervention of the users through the
Sultanhamam Street.
The two-storey building in the courtyard which is not in its original design and the
flood structures in front of the shops have disturbed the original contour of the building
but do not prevent the observation of the original design.
Since the day it was built, the building has undergone various repairs and demolitions
due to environmental conditions, zoning activities, natural disasters and user
intervention. Since 1935, it has been seen that it has not undergone any major changes
in the plan. In the years between 1970s and 1980s, large scale damage was done to the
building by the users. In 1996, reconstitution and restoration projects were prepared
and submitted to the board of protection, but the projects outside the survey project
were not approved.
Within the scope of the thesis study, construction method and material types were
determined by determining the existing situation of Aşir Efendi Han in detail and
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carefully, and determination of decisions regarding the protection of the structure were
observed.
Archivel documents, aerial photos , maps from different periods have been examined
for understand historical evaluation of the building.
Nowadays , the building is an inn which mostly textile products are sold and retails
are situated , and it’s used in mostly original function.
Architectural features of the Aşir Efendi Khan ; such as plan properties , façade
details,construction system properties and ornamental details have been measured and
examined. Traditional Ottoman courtyard plan of the Aşir Efendi Khan has been built
with 18 th centruies archietctural style and technology. It can be named as a unique
building as a plan layout and structural elements reminiscence of the era’s technology.
Researches and studies conducted , have been examined that the deteriorations
suffered by the building and unique manner as a result of the evaluation of the traces
deleted on the building. Aşir Efendi Khan have certain spatial deteriorations.
Restitution proposals have been put forward in line with the conclusions obtained from
all these detections and evaluations. In the proposed restitution project, a great effort
has been put for conservation of the building's plan scheme, façades and bearing
system properties as of the first construction date.
A restoration project, adhering to the current function and not leaving the orginal in
accordance with the traces on the buiilding, has been drawn up. With this restoration
project, it is aimed to conserve the building without losing its orginal element and
function.
After defining current and past conditions of the buildings, restoration approaches have
been shaped from the collected information and the problematic of historic
conservation of these building has been discussed. In principle, traced original details
based on restitution drawings are projected in restoration drawings. Restoration project
aimed to improve physical conditions, purely and sensitively to the autenticity and
originality of the buildings.
Aşir Efendi Khan Inn, which is a quite interesting example in respect of being the one
example with open courtyard constructed in 18th century, is particulary an attractive
example also in respect of maintaining its function of that period it was built. This
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thesis, which covers the re-use and resemblance, is of great importance in terms of
carrying the building into future generations.
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1. GİRİŞ
1.1 Çalışmanın Amacı
Çalışma konusu olan Aşir Efendi Han’da, zaman içerisinde bölgedeki imar faaliyetleri,
doğal afetler ve kullanıcı müdahaleleri ile çeşitli değişiklikler/bozulmalar gözlemlense
de yapının özgün hatları okunabilmektedir.
Çalışma Aşir Efendi Han’ın bütüncül olarak ele alınarak korunmasına ve özgün
niteliklerini ön plana çıkararak gelecek kuşaklara aktarımına ilişkin önerilerde
bulunmayı içermektedir. Tez çalışmasının literatür bölümü yedi bölümden
oluşmaktadır.
Birinci bölüm çalışmanın amacını, içeriği ve çalışmanın kapsamını içermektedir.İkinci
bölüm Aşir Efendi Han’ın çevre ile ilişkisini, bölgenin tarihsel gelişimini ve
değişimini anlatmaktadır.Üçüncü bölüm Aşir Efendi Han ile ilgili bilgilerin aktarıldığı
bölümdür. Yapının kronolojisi, geçirdiği değişimler, bölge ve çevre yapılar ile ilişkisi,
bilgi, belge ve fotoğraflara dayanılarak aktarılmıştır.
Dördüncü bölümde yapının mekanları tanımlanmış ve 1/50 ölçekli rölöve çizimleri ile
belgelenmiştir. Yapının mekanları detaylı olarak tanıtılmış, strüktür özellikleri, cephe
özellikleri, malzeme özellikleri, mimari ögeler, yapıda tahribat ve tahribata neden olan
etmenler tanımlanmıştır.
Beşinci bölüm, Aşir Efendi Han’a ait restitüsyon dönemlerinin tespiti ve önerilerin
yapıldığı bölümdür. Yapı hakkında elde edilen bilgi, belge, harita, fotoğraf vb verilerin
derlenerek analiz edilmesi, yapıdaki mevcut durum ile bu bilgilerin çakıştırılması ile
restitüsyon önerisi oluşturulmuş ve 1/100 ölçekli çizimler ile desteklenmiştir.
Altıncı bölüm restitüsyon önerileri neticesinde ortaya çıkan kararların, restorasyon ve
müdahale önerilerinin belirtilmesi ve aktarılmasıdır. Tüm bu öneriler ve müdahale
yöntemleri 1/50 restorasyon projeleri ile anlatılmıştır.
Yedinci bölüm yapının geçmiş kullanıcılarının, yapıda yer alan tüccarların ve yapı
içinde farklı fonksiyonlarda hizmet veren alanların incelenmesi, tanıtılması
amaçlanmıştır.
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2. SULTANHAMAM – HOBYAR
Aşir Efendi Han, İstanbul’un Fatih ilçesi Hobyar mahallesinde yer almaktadır.
İstanbul Tarihi yarım adasında yer alan Hobyar mahallesinin, Kuzeyinde Bahçekapı,
Güneyinde Cağaloğlu, Batısında Sultan Hamam ve Mercan mahalleleri ve Doğusunda
Sirkeci yer almaktadır.

Şekil 2.1 : Bölgeyi gösterir uydu haritası(2017).
2.1 Bölgenin Tarihsel Gelişimi
2.1.1 Bizans dönemi
Bizans döneminde, Sultan Hamam -Hobyar ve civarı, İmparatorluğun yönetim alanları
ile liman arasında yer almaktaydı. Bölgenin bir kısmında saray muhafızlarının ve
seçkin bürokratlarının meskenleri bulunmaktaydı.
Aynı dönemde, Osmanlı’da olduğu gibi kıyılarda büyük iskeleler ve iskelelerin
karşısında Neorion(Bahçe Kapı),Drungari (Odun Kapısı),Perama (Balık Pazarı
Kapısı) gibi büyük şehir kapıları bulunmaktaydı.
II.Theodosius döneminde, şehir kroniği olarak kaleme alınmış olan Notitia Urbis
Constantinopolitanae’de bugünkü Sultan Hamam bölgesi,Neorion Limanı ile St.Jean
de Cornibus Kapısı( Zindan Kapısı) arasındaki sahil şeridi ile, Mese’nin ikinci
tepesinin bir kısmına kadar ulaşan V.-VI. Bölgeler arasında yer alıyordu.Bölgede özel
3

konutlar,hamamlar,fırınlar,değirmenler ve et pazarı bulunmaktaydı.Makros Embolos
yolu(Vasıf Çınar Caddesi), Mese’yi ,Liman’a bağlıyordu.Böylece hem ticari hem de
idari açıdan önemli bir bölge haline gelmiştir. Bu yol iki tarafı sütunlarla taşınan
revaklı,portikli

olarak

tasarlanmıştır

ve

alış

veriş

bu

revakların

altında

gerçekleştiriliyordu.

Şekil 2.2 : Cristoforo Buondelmonti Haritası (1422).
2.1.2 Fetihten günümüze kadarki dönem
Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te kenti almasının ardından 1455 – 1456 yıllarında
Bezzazistan-ı Cedid (yeni bedesten) inşasına başlanır. ( Wiener İstanbul’un tarihsel
topoğrafyası) Ekleriyle birlikte Çarşu-ı Kebir olarak anılan Kapalıçarşı bedestenlerden
oluşmuştur. 1456’da ilk bedesten 15 kubbenin örttüğü kapalı bir mekanda 126 sandık
(dükkan) ve 14 küçük sergi yerini kapsıyordu. (E.Işın İstanbul İçin Şehrengiz)
İlerleyen dönemde nüfusun sürekli artması ve han ticaret alanlarını genişletmiş ve yeni
bölgelerde ticari alanlar oluşturulmuştur. (E.Işın İstanbul İçin Şehrengiz) 17.yüzyılda
batılı ulusların Osmanlı ticaretine karşı ilgi duymaya başlaması ile ticari ilişkiler
geliştirilmiş, Galata, Boğaziçi ve Eminönü bölgesinde yeni ticari alanlar oluşmuştur. (
Z. Çelik 19.yüzyılda Osmanlı başkentinde değişen İstanbul) 19.yüzyılda peş peşe
çıkan yangınlar sonrasında tahribata uğrayan ahşap yapılar artan nüfus ile birlikte yer
ihtiyacının da ortaya çıkmasıyla birlikte yerini çok katlı yapılara bırakmışlardır.
Yayınlanan

Ebniye

nizamnameleri

ve

Turuk

nizamnameleri

ile

bölge

şekillendirilmeye çalışılmışsa da büyük değişimler gözlemlenmemektedir. 20.yüzyılın
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ilk çeyreğinden başlayarak uygulanan imar faaliyetleri ve planlama politikaları ile
bölgenin dokusu değişmiş, bölgenin kozmopolit yapısı homojenleşmiştir. Günümüzde
yavaş yavaş ticari fonksiyonunu yitirmekte olan bölge yerini turizme bırakmaktadır.
2.2 Kentsel Doku
Sultan Hamam bölgesi dokusunda en yoğun değişim dönemi 19.yüzyıl sonu ve
20.yüzyıl başı olmuştur. 19.yüzyıl ikinci yarısından itibaren çıkan yangınlar bölge
dokusunun değişmesine sebebiyet vermiştir. Çok katlı hanların 20.yüzyıl başında inşa
edilmeye başlaması ile avlulu veya az katlı yapılar yıkılarak yerlerine yüksek katlı
yapılar inşa edilmiştir. 1848’de Ebniye nizamnamesi ve 1863’te Turuk ve Ebniye
nizamnamesinin yayınlanması ile sokak ölçüleri ve yapı malzemeleri çeşitlerine sınır
getirilmiştir. Böylece kanun şartlarını sağlamayan sokaklar da istimlak hareketleri
görülmüştür. 1861 – 1863 yangınları ve 1865 Hoca Paşa yangını ile bölgede birçok
yapı zarar görmüş ve yapı adalarının sürekli değişime uğramasına neden olmuştur.
20.yüzyılda Eminönü ve çevresi uygulanan imar planları ile imar planları ile mimari
ve kültürel yapısı değişmiştir. Ofis olarak kullanılan birçok yapı niteliğini kaybederek
imalata yönelik fonksiyonlarda kullanılmıştır. Günümüzde ticari varlığını korusa da
yoğunluğu azalmış ve turizm ağırlıklı yatırımlar ve imar planları yapılmaktadır.
2.3 Çevredeki Tarihi Yapılar
Yapının bulunduğu adada Aşir Efendi kütüphanesi Suraski Hanı, Rıza Bey Hanı ve
Germania Hanı yer almaktadır. Kütüphane 1741 yılında, Germania Han 1910 yılında,
Suraski Han 1916 yılında ve Rıza Bey Hanı 1912 yılında inşa edilmiştir. Bölgeye adını
veren Haseki Hamamı 1910 yılında yıkılmış, yerine vakıf hanı yapılmıştır. Yapı
adasının kuzeyinde Sadıkiye Hanı, Kefeli Han ve Singer binası, güneyinde Katırcıoğlu
Han, Kendros Han, Yosefidi Han ve doğusunda Dilsizzade Hanı bulunmaktadır. 1975
yılında çıkan büyük yangında Kendros Han, Yosefidi Han ve Katırcıoğlu Han
kullanılamaz hale gelmiş ve yıkılarak yerlerine yeni yapılar yapılmıştır. Şark Ticaret
yıllıklarında Yosefidi Hanı küçük Aşir Efendi Hanı olarak geçmektedir. 1911 yılından
sonra Yosefidi Han adını almıştır. Caddeye adını veren kütüphane binası yerinde
durmakta, ancak niteliğini yitirmiştir. 1868 – 1928 yılları Şark Ticaret yıllıkları
incelendiğinde bölgede muhasebeci, avukat, matbaa ve tüccarlar bulunurken
günümüzde toptan satış mağazaları ve depo alanları görülmektedir.
5

Şekil 2.3 : Germania Han Fotoğrafı – 1905.
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3. ŞEYH-ÜL İSLAM AŞİR MUSTAFA EFENDİ VE AŞİR EFENDİ
KÜTÜPHANESİ
3.1 Şeyh-ül İslam Aşir Mustafa Efendi
Reisülküttab Mustafa Efendi’nin oğludur. Doğum yeri bilinmemektedir. 1730 yılında
doğmuştur. Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapmıştır. 1798 yılında şeyhülislam
olmuştur. 1804 yılında vefat etmiştir. Sicil-i Osmani’ye göre kütüphanesinin
bahçesinde medfundur. Oğlu Tacettin Efendi ve Bahattin Efendi’dir.

Şekil 3.1 : Aşir Efendi’nin Piri Paşa Dergahı Haziresine nakledilen mezar Taşı.
3.2 Aşir Efendi Kütüphanesi
Aşir Efendi’nin babası Reisülküttab Mustafa Efendi’nin 1741 ve 1747’de 1237
kitabını vakfederek kütüphane kurmak isteğiyle iki ayrı vakfiye düzenlemiş, ancak
1749’da vefat etmiştir. Kütüphaneyi oğlu Aşir Efendi yeniden düzenleyerek
tamamlanmıştır. Kütüphanede bulunan kitaplar 1914’te Medreset-ül Mütehassiyesin’e
, 1918’de Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiştir. İki katlı olan yapının giriş katı
ticarethane, üst katı kitap deposu ve kütüphanedir. Kütüphanenin girişi han ile arasında
yapılan muhdes bina ile kapatılmıştır. Pencereleri taş söveli ve cepheleri almaşık
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örgülüdür. Cepheleri kirpi saçak ile tamamlanmıştır. (18.yüzyıl tarihi yarımada
kütüphane yapıları ve koruma sorunları Asuman Budak 2006 Yüksek Lisans)

Şekil 3.2 : Aşir Efendi Kütüphanesi - 1890.
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4. AŞİR EFENDİ HAN
4.1 Konumu
Aşir Efendi Han, Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi, Aşir efendi Caddesi ve Sultan
Hamam Caddesi üzerinde ,22 pafta,397 ada ,2-12-14 parselde yer almaktadır.
Kuzeyinde Sultan Hamam Caddesi, Doğusunda Fındıkçı Remzi Sokağı, Batısında
Sultan Hamam Meydanı ile sınırlanmıştır. Yapının biri kapatılmış olmak üzere iki
girişi bulunmaktadır. Ana girişi Aşir Efendi Caddesinden, tali girişi Sultan Hamam
Caddesindendir.
4.2 Yapının Özellikleri
Bulunduğu yapı adasının büyük bir kısmının dolduran Aşir Efendi Han , 42 m x 37 m
‘ lik boyutları ile 1.300 m² bir parsele oturmaktadır. Her iki cephesi arasında (Aşir
Efendi Caddesi – Sultanhamam Caddesi) yaklaşık 5.5 m’lik bir kot farkı
bulunmaktadır.Bu nedenle Sultanhamam Caddesi’nden 4 katlı , Aşir Efendi
Caddesi’inden iki katlı olarak gözükmektedir. Avlulu olan yapının ; Aşir Efendi
Caddesi’nden ana girişi , Sultanhamam Caddesinden kapatılmış bir tali girişi
bulunmaktadır.
4.2.1. Zemin kat
Aşir Efendi Han’ın zemin katı , Sultanhamam Caddesi’ne bakan sekiz adet dükkandan
oluşmaktadır.Dükkanlar haricinde, günümüzde kapatılmış ve ticarethaneye çevrilmiş
olan avluya bağlanan tali bir giriş bulunmaktadır.

Şekil 4.1 : Aşir Efendi Han Zemin Kat planı.
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4.2.1.1 Z01 mekanı- ticarethane
Sultanhamam Caddesi’nden ulaşılan Z01 mekanı ticarethane olarak kullanılmaktadır.
Alanı 25,5 m² olup, -6.58 kotundadır. Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesi 2.38 m
x 1.31 m cam vitrinden oluşmaktadır. Z01 mekanına caddeden ölçüsü 88 cm olan bir
kapı ile girilmektedir. Mekanın batı duvarında muhdes betonarme merdiven
bulunmaktadır. 16 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan A01 mekanına
ulaşılmaktadır. Bodrum katta deposu yoktur. Tavan yüksekliği 2.82 m’dir. Döşeme
kaplaması laminat parke ve tavanı alçıpan asma tavandır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi
Han Fotoğraf Albümü)
4.2.1.2 Z02 mekanı-ticarethane
Sultanhamam Caddesi’nden ulaşılan Z02 mekanı ticarethane olarak kullanılmaktadır.
Alanı 16,9 m² olup, -6.37 kotundadır.Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesi 2.33 m
x 1.48 m ahşap konstrüksiyonlu vitrini vardır. Z02 mekanına caddeden ölçüsü 95 cm
olan bir kapı ile girilmektedir. Mekanın batı duvarında ahşap merdiven bulunmaktadır.
17 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan A02 mekanına ulaşılmaktadır. Bodrum
katta deposu yoktur. Döşeme kaplaması laminat parke ve tavanı ahşap kaplamadır.
Mekanın tavan yüksekliği 3.28 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)
4.2.1.3 Z03 mekanı -ticarethane
Sultanhamam Caddesi’nden ulaşılan Z03 mekanı ticarethane olarak kullanılmaktadır.
44.4 m² alanı olup, -6.13 kotundadır.Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesi 2.78 m
x 2.36 m alüminyum konstrüksiyonlu vitrini vardır. Z03 mekanına caddeden 109 cm
genişliğinde bir kapı ile girilmektedir. Mekanın batı duvarında üst kata çıkan muhdes
betonarme merdiven bulunmaktadır. 15 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan
A03 mekanına ulaşılmaktadır. Yine aynı duvarda 16 basamaklı alt katta bulunan B01
mekanına inen muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. Döşeme kaplaması
mermer ve tavanı alçıpan asmatavandır. Mekanın tavan yüksekliği 2.48 m’dir. (Bkz.
Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.1.4 Z04 mekanı -ticarethane
Sultanhamam Caddesi’nden ulaşılan Z04 mekanı ticarethane olarak kullanılmaktadır.
32.2 m² alanı olup, -5.99 kotundadır.Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesi 4.09 m
10

x 2.06 m cam vitrini vardır. Z04 mekanına caddeden 201 cm genişliğinde bir kapı ile
girilmektedir. Mekanın güney duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven
bulunmaktadır. 12 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan A04 mekanına
ulaşılmaktadır. Yine aynı duvarda 16 basamaklı alt katta bulunan B02 mekanına inen
muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. Döşeme kaplaması seramik ve tavanı pvc
kaplamadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.55 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.1.4 Z05 mekanı-ticarethane
Sultanhamam Caddesi’nden ulaşılan Z05 mekanı ticarethane olarak kullanılmaktadır.
14.8 m² alanı olup, -5.73 kotundadır.Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesi 2.10 m
x 2.00 m alüminyum konstrüksiyonlu vitrini vardır. Z05 mekanına caddeden 106 cm
genişliğinde bir kapı ile girilmektedir. Mekanın güney duvarında üst kata çıkan
muhdes metal merdiven bulunmaktadır. 12 basamaklı bu merdiven ile üst katta
bulunan A05 mekanına ulaşılmaktadır. Yine aynı duvarda 16 basamaklı muhdes metal
merdiven ile alt katta bulunan B03 mekanına inilmektedir. Döşeme kaplaması mermer
ve tavanı ahşap kaplamadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.55 m’dir. Bu mekanın hanın
avlusu ile Sultanhamam Caddesi’ni birbirine bağlayan tali girişi olduğu ancak
kullanıcı müdahalesiyle ticarethaneye çevrilmek suretiyle bu girişin kapatıldığı tespit
edilmiştir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.1.6 Z06 mekanı-ticarethane
Sultanhamam Caddesi’nden ulaşılan Z06 mekanı ticarethane olarak kullanılmaktadır.
42.6 m² alanı olup, -5.58 kotundadır.Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesi 3.93 m
x 2.03 m alüminyum konstrüksiyonlu vitrini vardır. Z06 mekanına caddeden 90 cm
ölçülerinde bir kapı ile girilmektedir. Mekanın batı duvarında üst kata çıkan muhdes
betonarme merdiven bulunmaktadır. 12 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan
A06 mekanına ulaşılmaktadır. Yine aynı duvarda 16 basamaklı muhdes betonarme
merdiven ile alt katta bulunan B04 mekanına inilmektedir. Döşeme kaplaması seramik
ve tavanı sıva boya kaplamadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.52 m’dir. Tavanında
mekanın batı-doğu aksında iki adet muhdes betonarme kiriş bulunmaktadır. (Bkz. Ek
– A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
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4.2.1.7 Z07 mekanı-ticarethane
Sultanhamam Caddesi’nden ulaşılan Z07 mekanı ticarethane olarak kullanılmaktadır.
38.0 m² alanı olup, -5.32 kotundadır.Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesi 3.92 m
x 1.91 m pvc konstrüksiyonlu vitrini vardır. Z07 mekanına caddeden 92 cm ölçülerinde
bir kapı ile girilmektedir. Mekanın batı duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme
merdiven bulunmaktadır. 12 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan A07
mekanına ulaşılmaktadır. Yine aynı duvara dayalı 14 basamaklı muhdes betonarme
merdiven ile alt katta bulunan B05 mekanına inilmektedir. Döşeme kaplaması seramik
ve tavanı ahşap kaplamadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.46 m’dir. Tavanında mekanın
batı-doğu aksında iki adet muhdes betonarme kiriş bulunmaktadır. Mekanın doğu
duvarında iki adet kapatılmış niş bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.1.8 Z08 mekanı-ticarethane
Sultanhamam Caddesi’nden ulaşılan Z08 mekanı ticarethane olarak kullanılmaktadır.
58.3 m² alanı olup, -5.12 kotundadır.
Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesi 3.34 m x 2.05 m alüminyum konstrüksiyonlu
vitrini vardır. Z08 mekanına caddeden 102 cm ölçülerinde bir kapı ile girilmektedir.
Mekanın güney duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
16 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan A08 mekanına ulaşılmaktadır. Yine
aynı duvara dayalı 20 basamaklı muhdes betonarme merdiven ile alt katta bulunan B06
mekanına inilmektedir. Döşeme kaplaması seramik ve tavanı alçıpan asma tavandır.
Mekanın tavan yüksekliği 2.42 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)
4.2.2. Bodrum kat

Şekil 4.2 : Aşir Efendi Han Bodrum Kat Planı.
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4.2.2.1. B01 mekanı-depo
B01 mekanı Z03 mekanının deposudur. 36.2 m² alanı olup, -9.09 kotundadır.
Mekanın batı duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
16 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan Z03 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması laminat parke ve tavanı alçıpan asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği
2.61 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.2. B02 mekanı-depo
B02 mekanı Z04 mekanının deposudur. 22.2 m² alanı olup, -9.09 kotundadır.
Mekanın güney duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
16 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan Z04 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması marley ve tavanı alçıpan asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 2.72
m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.3. B03 mekanı-depo
B03 mekanı Z05 mekanının deposudur. 12.8 m² alanı olup, -8.08 kotundadır.
Mekanın güney duvarında üst kata çıkan muhdes metal merdiven bulunmaktadır. 11
basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan Z05 mekanına ulaşılmaktadır.
Döşeme kaplaması karo mozaik ve tavanı sıva ve boya kaplamadır. Mekanın tavan
yüksekliği 2.15 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.4. B04 mekanı-depo
B04 mekanı Z06 mekanının deposudur. 34.7 m² alanı olup, -8.59 kotundadır.
Mekanın batı duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
16 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan Z06 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması seramik ve tavanı sıva ve boya kaplamadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.78
m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.5. B05 mekanı-depo
B05 mekanı Z07 mekanının deposudur. 31.5 m² alanı olup, -8.28 kotundadır.
Mekanın batı duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
14 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan Z07 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması seramik ve tavanı sıva ve boya kaplamadır.
Mekanın tavan yüksekliği 2.76 m’dir. Mekanın güney cephesinde muhdes duvar ile
ayrılmış 7.5 m² alanı olan bir soğuk depo bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi
Han Fotoğraf Albümü)
13

4.2.2.6. B06 mekanı-depo
B06 mekanı Z08 mekanının deposudur. 50 m² alanı olup, -8.41 kotundadır.
Mekanın güney duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
20 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan Z08 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması mermer ve tavanı alçıpan asma tavandır.
Mekanın tavan yüksekliği 2.61 m’dir. Mekanın kuzey cephesinde muhdes ahşap
paneller ile ayrılmış iki adet soyunma kabini bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir
Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.7. B07 mekanı-depo
B07 mekanı 109 mekanının deposudur. 48.8 m² alanı olup, -3.40 kotundadır.
Mekanın kuzey duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
15 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan 109 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması karo mozaik ve tavanı sıva ve boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.45
m’dir. Mekanın kuzey güney aksında ortalarına denk gelen bölümü birbirinden
ayrılmıştır. Kuzey kısmı betonarme döşemeli iken güney kısmı volta döşemelidir.
Kuzey kısmında doğu ve batı duvarlarında temel ampatmanları açıktadır ve
gözlenmektedir. Doğu batı aksında bir betonarme kiriş vardır. Güney kısmında güney
duvarı üzerinde muhdes bir WC kabini bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.2.8. B08 mekanı-depo
B08 mekanı 111 mekanının deposudur. 30.0 m² alanı olup, -3.39 kotundadır.
Mekanın doğu duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
15 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan 111 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması seramik ve tavanı sıva ve boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.79 m’dir.
Doğu ve batı duvarlarında temel ampatmanları açıktadır ve gözlenmektedir. Doğu batı
aksında bir betonarme kiriş vardır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.9. B09 mekanı-depo
B09 mekanı 112 mekanının deposudur. 41.4 m² alanı olup, -3.07 kotundadır.
Mekanın doğu duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
15 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan 112 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması marley ve tavanı sıva ve boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.67 m’dir.
Doğu batı aksında iki adet betonarme kiriş vardır. Kuzey duvarında ofis için ayrılmış,
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ahşap bölücüler ile bölünmüş 9 m²’lik bir alan vardır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)

Şekil 4.3 : Aşir Efendi Han Bodrum – Asma Kat Planı.
4.2.2.10. B10 mekanı-depo
B10 mekanı 115 mekanının deposudur. 29.1 m² alanı olup, -2.82 kotundadır.
Mekanın batı duvarında üst kata çıkan muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır.
16 basamaklı bu merdiven ile üst katta bulunan 115 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması karo mozaik ve tavanı sıva ve boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.74
m’dir. Doğu duvarında ocak olduğu düşünülen kemerli bir niş mevcuttur. 1794 tarihli
krokide bu mekanın mutfak olarak gözükmesi bu görüşü desteklemektedir. (Bkz. Ek
– A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.11. B11 mekanı-depo
B11 mekanı 118 mekanının deposudur. 57.1 m² alanı olup, -2.86 kotundadır.
Mekana B12 ve B13 no’lu depolardan geçilerek ulaşılmaktadır. B15 no’lu depo ile
1.94 m x 2.20 m ölçülerinde ahşap bölücü ile ayrılmıştır. Doğu batı aksında iki adet
betonarme kiriş, güney duvarında 10 cm’lik bir set bulunmaktadır. Bu alan 1794 tarihli
krokide hamam olarak gözükmektedir. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı sıva
boyadır. Tavan yüksekliği 2.85 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)
4.2.2.12. B12 mekanı-depo
B12 mekanı 118 mekanının deposudur. 9.6 m² alanı olup, -3.04 kotundadır.
Mekana B15 ve B13 no’lu depolardan geçilerek ulaşılmaktadır. B15 no’lu depo ile
3.20 m x 2.20 m ölçülerinde ahşap bölücü ile ayrılmıştır. B13 no’lu depo ile 1.59 m x
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2.20 m ölçülerinde muhdes ahşap bölücü ile ayrılmıştır. Doğu duvarında kemerli bir
niş/ocak bulunmaktadır.
Ancak bu niş içerisinde 1874 imal tarihli bir çelik kasa olduğundan dolayı derinliği
ölçülememiştir. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı ahşap çakma tavandır. Tavan
yüksekliği 2.82 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.13. B13 mekanı-depo
B13 mekanı 118 mekanının deposudur. 9.6 m² alanı olup, -3.04 kotundadır.
Mekana B14 no’lu depodan 5 basamaklı bir merdivenden geçilerek ulaşılmaktadır.
B12 no’lu depo ile 1.59 m x 2.20 m ölçülerinde muhdes ahşap bölücü ile ayrılmıştır.
Doğu duvarında 118 no’lu mekana çıkan 18 basamaklı muhdes betonarme merdiven
bulunmaktadır. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı taşyünü asma tavandır. Tavan
yüksekliği 2.78 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.14. B14 mekanı-depo
B14 mekanı 118 mekanının deposudur. 13.7 m² alanı olup, -3.22 kotundadır.
Doğu duvarında 118 no’lu mekana çıkan 18 basamaklı muhdes betonarme merdiven
bulunmaktadır. Kuzey duvarında ocak olduğu düşünülen kemerli bir niş bulunmaktır.
Döşeme kaplaması karo mozaik, tavanı sıva boyadır. Tavan yüksekliği 2.40 m’dir.
(Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.15. B15 mekanı-depo
B15 mekanı 118 mekanının deposudur. 39.4 m² alanı olup, -4.23 kotundadır.
Mekana B14 no’lu depodan 4 basamaklı bir merdivenden geçilerek ulaşılmaktadır.
Mekanın ortasında kubbeli bir alan bulunmaktadır. 1794 tarihli krokiye göre bu alan
hamam gözükmektedir. B11 no’lu depo ile ilişkisi 6 basamaklı bir merdiven ile
sağlanmaktadır. Döşeme kaplaması marley, tavanı sıva boyadır. Tavan yüksekliği 3.40
m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.16. B16 mekanı-koridor
B16 mekanı 118 mekanının deposudur. 37.9 m² alanı olup, -4.19 kotundadır.
Bu mekan B14 ve B15 mekanı ile B17,B18,B19 mekanlarını birbirine bağlamaktadır.
Tonozludur. 1794 tarihli krokiye göre bu alan hamam gözükmektedir. Döşeme
kaplaması marley, tavanı sıva boyadır. Tavan yüksekliği 3.36 m’dir. (Bkz. Ek – A Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
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4.2.2.17. B17 mekanı-koridor
B17 mekanı 118 mekanının deposudur. 17.4 m² alanı olup, -3.29 kotundadır.
Bu mekan B14 ve B15 mekanı ile B16, B18, B19 mekanlarını birbirine bağlamaktadır.
Tonozludur. 1794 tarihli krokiye göre bu alan hamam gözükmektedir. Döşeme
kaplaması marley, tavanı sıva boyadır. Tavan yüksekliği 3.36 m’dir. Eğimli bir
döşemesi vardır. Mekanlar arasındaki kot farkını rampa vasıtasıyla düzenlemektedir.
Doğu duvarında kemerli bir niş bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.2.18. B18 ekanı-depo
B18 mekanı 118 mekanının deposudur. 20.6 m² alanı olup, -3.66 kotundadır.
Mekana B16 no’lu koridor ve B19 no’lu koridordan girilmektedir. 1794 tarihli krokiye
göre bu alan hamam gözükmektedir. Doğu duvarında kemerli bir niş bulunmaktadır.
Ocak olduğu düşünülmektedir. Döşeme kaplaması seramik, tavanı sıva boyadır. Tavan
yüksekliği 2.82 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.19. B19 mekanı-mutfak
B19 mekanı 118 mekanının deposudur. 5.9 m² alanı olup, -3.56 kotundadır.
Mekana B18 no’lu mekandan geçilerek girilmektedir. 1794 tarihli krokiye göre bu alan
hamam gözükmektedir. Batı duvarın B18 no’lu mekan ile kullanıcı müdahalesi ile
birbirinden ayrılmıştır. Döşeme kaplaması seramik, tavanı sıva boyadır. Tavan
yüksekliği 2.65 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.2.20. B20 mekanı-koridor
B20 mekanı 118 mekanının deposudur. 17.8 m² alanı olup, -3.32 kotundadır.
B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19 no’lu mekanların avluya çıkışını sağlayan
koridordur. Bu koridor günümüzde kullanılmayan avludan Sultanhamam Caddesi’ne
geçişi sağlayan merdivenin sahanlığına çıkmaktadır. Basık kemerlidir. Kuzey ve
güney duvarlarında temel ampatmanları görülmektedir. Döşeme kaplaması rabıta,
tavanı sıva boyadır. Tavan yüksekliği 2.80 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.3. Asma kat
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Şekil 4.4 : Aşir Efendi Han Asma Kat Planı.
4.2.3.1 A01 mekanı-depo
A01 mekanı Z01 mekanının deposudur. 23.8 m² alanı olup, -3.51 kotundadır.
Mekanın batı duvarında alt kata inen muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. 16
basamaklı bu merdiven ile alt katta bulunan Z01 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması marley ve tavanı sıva ve boya kaplamadır.
Mekanın tonozlu bir tavanı vardır, yüksekliği 2.79 m’dir. Mekanın kuzey cephesinde
Sultanhamam Caddesi’ne bakan 1.52 m x 1.20 m ölçülerinde özgün pencere boşluğu
bulunmaktadır. Bu pencere boşluğu üzerinde aynı ölçülerde özgün metal kepenk
bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.3.2 A02 mekanı-depo
A02 mekanı Z02 mekanının deposudur. 25.2 m² alanı olup, -2.98 kotundadır.
Mekanın batı duvarında alt kata inen muhdes ahşap merdiven bulunmaktadır. 16
basamaklı bu merdiven ile alt katta bulunan Z02 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması halıfleks ve tavanı sıva ve boya kaplamadır.
Mekanın tonozlu bir tavanı vardır, yüksekliği 2.13 m²dir. Mekanın kuzey cephesinde
Sultanhamam Caddesi’ne bakan 1.46 m x 1.21 m ölçülerinde özgün pencere boşluğu
bulunmaktadır. Bu pencere boşluğu üzerinde aynı ölçülerde özgün metal kepenk
bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.3.3 A03 mekanı-depo
A03 mekanı Z03 mekanının deposudur. 31.2 m² alanı olup, -3.37 kotundadır.
Mekanın batı duvarında alt kata inen muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. 14
basamaklı bu merdiven ile alt katta bulunan Z03 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması marley ve tavanı sıva ve boya kaplamadır.
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Mekanın tonozlu bir tavanı vardır, yüksekliği 2.54 m’dir. Mekanın kuzey cephesinde
Sultanhamam Caddesi’ne bakan 0.66 m x 0.87 m ölçülerinde muhdes pencere boşluğu
bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.3.4 A04 mekanı-depo
A04 mekanı Z04 mekanının deposudur. 30.1 m² alanı olup, -3.21 kotundadır.
Mekanın batı duvarında alt kata inen muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. 12
basamaklı bu merdiven ile alt katta bulunan Z04 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması marley ve tavanı sıva ve boya kaplamadır.Mekanın tonozlu bir tavanı
vardır, yüksekliği 2.33 m’dir. Mekanın kuzey cephesinde Sultanhamam Caddesi’ne
bakan 0.9 m x 0.9 m ölçülerinde muhdes pencere boşluğu bulunmaktadır. (Bkz. Ek –
A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.3.5 A05 mekanı-depo
A05 mekanı Z05 mekanının deposudur. 15.5 m² alanı olup, -2.90 kotundadır.
Mekanın güney duvarında alt kata inen muhdes metal merdiven bulunmaktadır. 12
basamaklı bu merdiven ile alt katta bulunan Z05 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması ahşap ve tavanı sıva ve boya kaplamadır. Mekanın tonozlu bir tavanı vardır,
yüksekliği 2.14 m’dir. Mekanın kuzey cephesinde Sultanhamam Caddesi’ne bakan 1.0
m x 0.46 m ölçülerinde muhdes pencere boşluğu bulunmaktadır.
Bu mekanın hanın avlusu ile Sultanhamam Caddesi’ni birbirine bağlayan tali girişi
olduğu ancak kullanıcı müdahalesiyle ticarethaneye çevrilmek suretiyle bu girişin
kapatıldığı tespit edilmiştir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.3.6 A06 mekanı-depo
A06 mekanı Z06 mekanının deposudur. 39.9 m² alanı olup, -2.89 kotundadır.
Mekanın batı duvarında alt kata inen muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. 13
basamaklı bu merdiven ile alt katta bulunan Z06 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması seramik ve tavanı sıva ve boya kaplamadır. Mekanın tonozlu bir tavanı
vardır, yüksekliği 2.20 m’dir. Mekanın kuzey cephesinde Sultanhamam Caddesi’ne
bakan 1.01 m x 0.76 m ölçülerinde muhdes kapatılmış pencere boşluğu bulunmaktadır.
Mekanın doğu duvarında kullanıcı müdahalesi ile 2 m² alana sahip WC eklenmiştir.
(Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.3.7 A07 mekanı-depo
A07 mekanı Z07 mekanının deposudur. 38.5 m² alanı olup, -2.62 kotundadır.
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Mekanın batı duvarında alt kata inen muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. 12
basamaklı bu merdiven ile alt katta bulunan Z07 mekanına ulaşılmaktadır. Döşeme
kaplaması seramik ve tavanı sıva ve boya kaplamadır. Mekanın tonozlu bir tavanı
vardır, yüksekliği 1.93 m’dir. Mekanın kuzey cephesinde Sultanhamam Caddesi’ne
bakan 0.98 m x 0.50 m ölçülerinde muhdes pencere boşluğu bulunmaktadır.
Mekanın güney duvarında kullanıcı müdahalesi ile 2 m² alana sahip WC eklenmiştir.
Ayrıca mekanın kuzey-güney aksında muhdes betonarme kolon gözlenmektedir. (Bkz.
Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.3.8 A08 mekanı-depo
A08 mekanı Z08 mekanının deposudur. 58.3 m² alanı olup, -2.29 kotundadır.
Mekanın batı duvarında alt kata inen muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. 17
basamaklı bu merdiven ile alt katta bulunan Z08 mekanına ulaşılmaktadır. Ayrıca bu
mekanın doğu duvarında 108 no’lu mekana çıkan 12 basamaklı muhdes betonarme
merdiven bulunmaktadır. Döşeme kaplaması mermer ve tavanı sıva ve boya
kaplamadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.62 m’dir. Mekanın kuzey cephesinde
Sultanhamam Caddesi’ne bakan 1.06 m x 0.54 m ölçülerinde kapatılmış pencere
boşluğu bulunmaktadır. Güney ve doğu duvarlarında muhdes ahşap bölücü ile
kapatılmış 19 m² alana sahip tonozlu bir alan görülmektedir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi
Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4. Birinci kat
Alanı parsel alanı ile aynı olan Birinci Kat , avlu ve ticarethane alanlarından
oluşmaktadır.İkinci Katta bulunan revaklar ile ilişkiyi sağlayan merdiven ve Hanın ana
girişi bu katta bulunmaktadır.

Şekil 4.5 : Aşir Efendi Han Birinci Kat Planı.
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4.2.4.1 101 mekanı-ticarethane
Hanın Sultanhamam Caddesi (kuzey) cephesinde yer alan 101 mekanına avludan
ulaşılmaktadır. 24 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.25’tir.
Mekana avluda bulunan koridordan 101 cm ölçülerinde bir kapıdan girilmektedir.
Mekanın Sultanhamam Cephesi’ne bakan 0.93m x 2.07m ve 0.95m x 2.07m
ölçülerinde iki adet penceresi vardır. Pencereler üzerinde dönem eki olan parmaklıklar
bulunmaktadır. Döşeme kaplaması marley ve tavanı alüminyum asma tavandır. Tavan
yüksekliği 3.49 m’dir. Mekanın batı duvarında 1.10 m x 0.22 m ölçülerinde bir niş
bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.2 102 mekanı-ticarethane
Hanın Sultanhamam Caddesi (kuzey) cephesinde yer alan 102 mekanına 124 no’lu
koridordan ulaşılmaktadır. 27.3 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu 0.22’dir.Mekana avluda bulunan koridordan ölçüsü 97 cm olan bir kapıdan
girilmektedir. Bu cephede avluya bakan 1.04 m x 2.08 m ölçülerinde penceresi
bulunmaktadır.
Mekanın Sultanhamam cephesine bakan 0.95 m x 2.06 m ve 0.94 m x 2.09 m
ölçülerinde iki adet penceresi vardır. Pencereler üzerinde dönem eki olan parmaklıklar
bulunmaktadır. Döşeme kaplaması halıfleks ve tavanı özgün ahşap pasalı tavandır.
Tavan yüksekliği 3.52 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.3 103 mekanı-ticarethane
Hanın Sultanhamam Caddesi (kuzey) cephesinde yer alan 103 mekanına 124 no’lu
koridordan ulaşılmaktadır. 33.07 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu 0.26’dır.Mekana avluda bulunan koridordan ölçüsü 97 cm olan bir kapıdan
girilmektedir. Kapı üzerinde özgün metal kepenkleri bulunmaktadır. Bu cephede
kapatılmış avluya bakan 1.09 m x 2.09 m ölçülerinde penceresi bulunmaktadır.
Mekanın Sultanhamam cephesine bakan 1.02 m x 2.10 m ve 1.02 m x 2.09 m
ölçülerinde iki adet penceresi vardır.
Pencereler üzerinde dönem eki olan parmaklıklar bulunmaktadır. Döşeme kaplaması
halıfleks ve tavanı alüminyum asma tavandır. Tavan yüksekliği 3.38 m’dir. Güney
duvarında A03 mekanı ile irtibatlı 14 basamaklı muhdes betonarme merdiven
bulunmaktadır. Doğu duvarında 1.02 m x 0.47 m ölçülerinde niş görülmektedir. (Bkz.
Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
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4.2.4.4 104 mekanı-ticarethane
Hanın Sultanhamam Caddesi (kuzey) cephesinde yer alan 104 mekanına 124 no’lu
koridordan ve kapatılmış revak alanından ulaşılmaktadır. 37.90 m² alan üzerine oturan
mekanın zemin kotu -0.25’tir.Mekana avluda bulunan koridordan ölçüleri 84 cm ve
134 cm olan iki kapıdan girilmektedir. Bu cephede revak alanı kapatılarak vitrine
çevrilmiştir. 2.17 m x 2.18 m ve 1.65 m x 2.20 m ölçülerindeki bu vitrinler kullanıcı
müdahalesi ile eklenmiştir.
Mekanın Sultanhamam cephesine bakan 1.00 m x 2.06 m ve 1.05 m x 2.10 m
ölçülerinde iki adet özgün dönem eki ahşap penceresi vardır. Pencereler üzerinde
dönem eki olan parmaklıklar bulunmaktadır. Döşeme kaplaması halıfleks ve tavanı
özgün ahşap pasalı tavandır. Mekanın kuzey cephesine ahşap konstürksiyonlu asma
kat eklenmiştir. 8 basamaklı muhdes ahşap merdiven ile asma kata çıkılmaktadır.
Mekanın tavan yüksekliği 3.62 m’dir. Doğu duvarında 1.06 m x 0.50 m ölçülerinde
kapatılmış kapı boşluğu olduğu düşünülen niş görülmektedir. Batı duvarında 105
mekanı ile irtibatlı iki adet kapı boşluğu bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi
Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.5 105 mekanı-ticarethane
Hanın Sultanhamam Caddesi (kuzey) cephesinde yer alan 105 mekanına 124 no’lu
koridordan ve kapatılmış revak alanından ulaşılmaktadır. 31.5 m² alan üzerine oturan
mekanın zemin kotu -0.21’dir.
Mekana avludan ölçüsü 100 cm olan bir kapıdan girilmektedir. Mekanın Sultanhamam
cephesine bakan 1.00 m x 2.06 m ölçülerinde ahşap pencere vardır. Bu pencere
üzerinde 1.19 m x 2.06 m ölçülerinde özgün metal kepenk bulunmaktadır. Pencere
üzerinde dönem eki olan parmaklık bulunmaktadır. Döşeme kaplaması marley ve
tavanı özgün ahşap pasalı tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 3.57 m’dir. Doğu
duvarında 104 mekanı ile ilişkili iki adet kapı boşluğu bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.6 106 ve 106A mekanı-ticarethane ve ofis
Hanın Sultanhamam Caddesi (kuzey) cephesinde yer alan 106ve 106A mekanına 131
no’lu avludan ulaşılmaktadır. 46 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+0.19’dur.Mekana avludan 1.40 m x 2.18 m ölçülerinde bir kapıdan girilmektedir.
Mekanın Sultanhamam cephesine bakan 1.00 m x 2.06 m ve 1.05 m x 2.06 m
ölçülerinde iki adet ahşap pencere vardır. Pencere üzerinde dönem eki olan parmaklık
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bulunmaktadır. Döşeme kaplaması laminat parke ve tavanı özgün ahşap pasalı
tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 3.57 m’dir. 106 ve 106A mekanları birbirlerinden
alçıpan duvar ile ayrılmaktadır. Doğu duvarında kapatılmış bir kapı boşluğu
bulunmaktadır. Doğu-batı aksında boylu boyunca bir tahfif kemeri vardır.
Doğu duvarı üzerinde 106A ofis alanının üstüne çıkan 12 basamaklı muhdes metal
merdiven bulunmaktadır. 106 mekanının girişi kullanıcı müdahalesi ile avluya taşkın
vaziyettedir. Muhdes olan bu ek ondüle levha ve metal çatı ile yapılmıştır. (Bkz. Ek –
A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.7 107 mekanı-ticarethane
Hanın Sultanhamam Caddesi (kuzey) cephesinde yer alan 107 mekanına 131 no’lu
avludan ulaşılmaktadır. 48 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.23’tür.
Mekana avludan 1.01 m x 2.09 m ölçülerinde bir kapıdan girilmektedir. Kapı üzerinde
aynı ölçülerde özgün metal kepenk bulunmaktadır. Mekanın Sultanhamam cephesine
bakan 1.06 m x 2.06 m ve 1.05 m x 2.06 m ölçülerinde iki adet ahşap pencere vardır.
Döşeme kaplaması marley ve tavanı özgün ahşap pasalı tavandır. Mekanın tavan
yüksekliği 3.58 m’dir. Doğu-batı aksında boylu boyunca bir tahfif kemeri vardır.
Mekanının girişi kullanıcı müdahalesi ile avluya taşkın vaziyettedir. Muhdes olan bu
ek demir doğrama ve metal çatı ile yapılmıştır. Batı duvarında kapatılmış kapı boşluğu
olduğu düşünülen ve bugün niş olarak kullanılan 1.03 m x 0.58 m ölçülerinde alan
vardır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.21.4.8 108 mekanı-ticarethane
Hanın Sultanhamam Caddesi (kuzey) cephesinde yer alan 108 mekanına 131 no’lu
avludan ulaşılmaktadır. 48 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +0.56’dır.
Mekana avludan üç basamak ile 0.94 m x 2.09 m ölçülerinde bir kapıdan girilmektedir.
Kapı üzerinde aynı ölçülerde özgün metal kepenk bulunmaktadır. Mekanın
Sultanhamam Caddesi’ne bakan cephesinden kapatılmış bir pencere boşluğu vardır.
Ölçülememiştir. Döşeme kaplaması seramik ve tavanı alüminyum asma tavandır.
Mekanın tavan yüksekliği 2.76 m’dir.
Güney duvarında A08 mekanı ile irtibatlı 12 basamaklı muhdes betonarme merdiven
bulunmaktadır. Güney ve batı duvarlarının birleşiminde 208 no’lu mekana çıkan
muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. Batı duvarında yukarıya çıkan bu
merdivenin altında alçıpan bölücü duvarlar ile merdiven altında 2.7 m² olan WC alanı
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oluşturulmuştur. Güney duvarı üzerinde 0.35 m x 0.65 m ölçülerinde bir niş
bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.9 109- 109A mekanı-ticarethane – ofis
Hanın güney cephesinde yer alan 109 ve 109A mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır.109 no’lu mekan 30 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu 0.83’tür.109 no’lu mekana Aşir Efendi Caddesi’nden 110 no’lu mekan vasıtasıyla
girilmektedir. Döşeme kaplaması seramik ve granit, tavanı alçıpan asma tavandır.
Mekanın tavan yüksekliği 3.51 m’dir. Kuzey duvarında 109A mekanına çıkan 12
basamaklı muhdes betonarme merdiven ve B07 depo mekanına inen 15 basamaklı
muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. Doğu duvarında 110A ofis mekanının
ahşap bölücü ile ayrılmıştır.
109A mekanı muhdes çelik asma kattır. Güney duvarında bir galeri ile 110 no’lu
mekana bakmaktadır. Doğu duvarında 1.10 m x 0.52 m ölçülerine bir niş
bulunmaktadır. Tavan yüksekliği 2.60 m’dir. Zemin kaplaması laminat parke ve tavanı
alçıpan asma tavandır. Alanı 27 m²’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)
4.2.4.10 110 – 110A mekanı-ticarethane – ofis
Hanın güney cephesinde yer alan 110 ve 110A mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. 110 no’lu mekanın alanı 30 m², zemin kotu -0.52’dir.
110 no’lu mekana Aşir Efendi Caddesi’nden 1.61 m x 2.96 m ölçülerinde bir kapıdan
girilmektedir. Döşeme kaplaması seramik ve granit, tavanı alçıpan asma tavandır.
Mekanın tavan yüksekliği 3.30 m’dir.
110A mekanı ofis alanıdır. Muhdes çelik asma kattır. Doğu duvarında 0.34 m x 0.94
m ölçülerine bir niş bulunmaktadır. Tavan yüksekliği 2.60 m’dir. Zemin kaplaması
seramik ve tavanı alçıpan asma tavandır. Alanı 6.82 m²’dir. 109 no’lu mekandan
alüminyum bir bölücü ile ayrılmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)
4.2.4.11 111 mekanı-ticarethane
Hanın güney cephesinde yer alan 111 mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. 40 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.34’tür.
111 no’lu mekana Aşir Efendi Caddesi’nden 1.49 m x 2.23 m ölçülerinde bir kapıdan
girilmektedir. Döşeme kaplaması seramik, tavanı alçıpan asma tavandır. Mekanın
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tavan yüksekliği 3.31 m’dir. Doğu duvarında 210 no’lu mekana çıkan 14 basamaklı
muhdes metal merdiven ve B08 mekanına inen 15 basamaklı muhdes betonarme
merdiven bulunmaktadır.
Kuzey duvarında kapatılmış olan revak aksı ve revak sütunları izlenebilmektedir.
Doğu duvarında 112 no’lu mekan ile irtibatını sağlayan kapatılmış kapı boşluğu
bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.12 112 mekanı-ticarethane
Hanın güney cephesinde yer alan 112 mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. Mekan 48.7 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.17’dir.
112 no’lu mekana Aşir Efendi Caddesi’nden 1.32 m x 2.07 m ölçülerinde bir kapıdan
girilmektedir. Döşeme kaplaması granit, tavanı taşyünü asma tavandır. Mekanın tavan
yüksekliği 2.85 m’dir. Kuzey duvarında B09 no’lu mekana inen 15 basamaklı muhdes
betonarme merdiven ve güney duvarında 211 mekanına çıkan 21 basamaklı muhdes
metal merdiven bulunmaktadır. Kuzey duvarında kapatılmış olan revak aksı ve revak
sütunları izlenebilmektedir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.13 113 mekanı-ticarethane
Hanın güney cephesinde yer alan 113 mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. 33.7 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +0.05’tir.
113 no’lu mekana Aşir Efendi Caddesi’nden 1.06 m x 2.03 m ölçülerinde bir kapıdan
girilmektedir. Döşeme kaplaması seramik, tavanı taşyünü asma tavandır. Mekanın
tavan yüksekliği 2.71 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.14 114 mekanı-giriş holü
Hanın güney cephesinde yer alan 114 mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. 39.1 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +0.00’dır.
114 no’lu mekan Aşir Efendi Caddesi ile 131 no’lu avlu mekanını birbirine
bağlamaktadır. Doğu duvarında 115 ve 130 no’lu ticarethanelerin girişleri
bulunmaktadır. Batı duvarında 129 no’lu ticarethanenin girişi bulunmaktadır. Güney
duvarında ilk yapımından sonraya tarihlendiği düşünülen 2.70 m x 3.41 m ölçülerinde
metal kapı bulunmaktadır. Bu kapı hanın ana giriş kapısıdır. Döşeme kaplaması
seramiktir. Mekanın tavan yüksekliği 3.53 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
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4.2.4.15 115 mekanı-ticarethane
Hanın güney cephesinde yer alan 115 mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. 39.6 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +0.20’dir.
115 no’lu mekana Aşir Efendi Caddesi’ne bakan cephede 3.67 m x 2.09 m ölçülerinde
alüminyum bir vitrin vardır. 1.01 m x 2.09 m ölçülerinde bir kapıdan girilmektedir.
Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı taşyünü asma tavandır. Mekanın tavan
yüksekliği 3.11 m’dir. Doğu duvarında kapatılmış olan revakın izi görülmektedir.
Kuzey duvarında revak sütunu kaplama malzemesi ile kaplanarak görünmez hale
getirilmiştir. Batı duvarında 114 no’lu giriş holüne açılan 0.96 m x 1.98 m ölçülerinde
alüminyum bir kapı bulunmaktadır. Yine 114 no’lu giriş holüne bakan 2.02 m x 1.95
m ölçülerinde vitrini vardır. Batı duvarında B10 depo mekanına inen 16 basamaklı
muhdes betonarme merdiven bulunmaktadır. Kuzey duvarında kapatılmış olan revak
aksı ve revak sütunları izlenebilmektedir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)
4.2.4.16 116 mekanı-ticarethane
Hanın güney cephesinde yer alan 116 mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. 87.3 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +0.05’tir.
116 no’lu mekana Aşir Efendi Caddesi’ne bakan 2.40 m x 2.47 m ölçülerinde
alüminyum bir vitrini vardır. 1.10 m x 2.47 m ölçülerinde bir kapıdan girilmektedir.
Mekanın bitiminde hanın konturunun değişmesi sebebiyle doğu cephesinden de giriş
yapılabilmektedir. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı alçıpan asma tavandır.
Mekanın tavan yüksekliği 2.95 m’dir. Doğu duvarı Ankara-Konya Hanının inşasından
sonra yapılmıştır ve dönem ekidir.
Revak aksını takip eden duvarların yıkılmış olması sebebiyle bu duvarların yerine
betonarme taşıyıcılar ve kirişler yerleştirilmiştir. Revak sütunlarının mevcut olup
olmadığı tespit edilememiştir. Mekanın kuzey bölümü avluya taşkın vaziyettedir ve
muhdestir. Batı duvarında revak aksını takip eden nişler bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A
-Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.17 117 mekanı-ticarethane
Hanın güney cephesinde yer alan 117 mekanına Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. 21.8 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +0.09 ‘dur.
117 no’lu mekana Aşir Efendi Caddesi’ne bakan 3.05 m x 2.05 m ölçülerinde
alüminyum bir vitrini vardır. 1.11 m x 2.05 m ölçülerinde bir kapıdan girilmektedir.
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Mekan, hanın Aşir Efendi Caddesi’ne bakan son dükkanıdır. Ankara-Konya (Rıza
Bey) Hanı 1912 – 1914 yılları arasındaki inşa döneminde iki yapı arasında kalan
boşluğun ticarethaneye dönüştürülmesi suretiyle oluşturulmuştur. Döşeme kaplaması
laminat parke, tavanı taşyünü asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 3.11 m’dir.
(Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.18 118 mekanı-ticarethane
Mekana 131 no’lu avludan ve 116 no’lu dükkandan girilmektedir. Ankara-Konya
(Rıza Bey) Hanı 1912 – 1914 yılları arasındaki inşa döneminde iki yapı arasında kalan
boşluğun ticarethaneye dönüştürülmesi suretiyle oluşturulmuştur. 21.8 m² alan üzerine
oturan mekanın zemin kotu +0.36’dır.
1.10 m x 2.10 m ölçülerinde bir kapı boşluğundan girilmektedir. Doğu duvarında B14
depo mekanına inen 18 basamaklı muhdes betonarme merdiven vardır. Döşeme
kaplaması laminat parke, tavanı taşyünü asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 3.11
m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.19 119 mekanı-ticarethane
Mekana 131 no’lu avludan 0.90 m x 2.04 m ölçülerinde bir kapıdan girilmektedir.
Avluya bakan iki adet 0.97 m x 1.79 m ölçülerinde pencereleri vardır. 51.7 m² alan
üzerine oturan mekanın zemin kotu +0.02’dir.
Güney duvarı ,revak mekanının sonradan kapatılmış bir parçasıdır.Tavandaki tonoz ve
kemer izdüşümleri ile özgün plan şemasındaki revak aksı takip edilebilmektedir. Eski
mekanın sınırları, pasalı ahşap tavan izdüşümünden anlaşılmaktadır. Batı duvarında
kapı olması muhtemel 0.64 m x 1.25 m ölçülerinde kapatılmış niş bulunmaktadır.
Döşeme kaplaması seramik, tavanı özgün pasalı ahşap tavandır. Mekanın tavan
yüksekliği 3.32 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.20 120- 120A mekanı-ticarethane- depo
120 no’lu mekana 131 no’lu avludan 0.96 m x 2.02 m ölçülerinde bir kapıdan
girilmektedir. Kapı üzerinde özgün kepenkler bulunmaktadır. Avluya bakan 1.43 m x
1.87 m ölçülerinde pencere vardır. 25.0 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu 0.12’dir. Mekanın bir kısmının bilinmeyen bir tarihte revakın kapatılması ve yine
bilinmeyen bir tarihte avluya taşkın bir mekan ile birleştirilerek oluşturulduğu tespit
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edilmiştir. Mekanın ortasında kalan revak sütunları ve tonozu volta döşemeli bir tavan
ile birleşmektedir.
Bu alan dönem eki olarak kabul edilmiştir. Ancak ne maksatla ve hangi tarihte inşa
edildiği hakkında herhangi bir kayıt bulunamamıştır. Döşeme kaplaması rabıta, tavanı
sıva boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 3.32 m’dir.
120A no’lu mekan, 120 no’lu mekanın deposudur ve 120 no’lu ticarethaneden
girilmektedir. 7.0 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.12 dir. Mekanın
amorf yapısı ve eskiden abdesthane olması muhtemel olan 122 no’lu mekana
komşuluğu sebebiyle sebil veya su deposu olduğu düşünülmektedir. Özgün
fonksiyonuyla alakalı herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Döşeme kaplaması
betonarme şap, tavanı sıva boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.84 m’dir. (Bkz. Ek –
A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.21 121 mekanı-oda
121 no’lu mekana 124 no’lu koridordan 0.85 m x 1.90 m ölçülerinde ahşap bir kapıdan
girilmektedir. 4.0 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.36’dır. 122 no’lu
muhtemel abdesthane kullanılan mekanın bir kısmının bilinmeyen bir tarihte revakın
kapatılması ile oluşturulduğu tespit edilmiştir.
Ancak ne maksatla ve hangi tarihte inşa edildiği hakkında herhangi bir kayıt
bulunamamıştır. Günümüzde bekçi odası olarak kullanılmaktadır. Döşeme kaplaması
marley, tavanı ahşap asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 2.94 m’dir. (Bkz. Ek –
A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.22 122 mekanı-ticarethane
122 no’lu mekana 124 no’lu koridordan 1.50 m x 2.05 m ölçülerinde alüminyum bir
kapıdan girilmektedir. 20.0 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.36’dır.
Mekanın özgün fonksiyonun abdesthane olduğu düşünülmektedir.
Batı duvarında kapatılmış revak aksını izlemek mümkündür. Döşeme kaplaması
marley, tavanı sıva boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 3.23 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir
Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.23 123 mekanı-depo
123 no’lu mekana 124 no’lu koridordan 0.85 m x 2.19 m ölçülerinde ahşap bir kapıdan
girilmektedir. 4.0 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.27’dir. Mekan revakın
bitim kısmının kapatılması suretiyle depoya dönüştürülmüştür. Döşeme kaplaması
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rabita, tavanı sıva boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 3.23 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir
Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.24 124 mekanı-koridor
124 no’lu mekana 131 no’lu avludan girilmektedir. 20.0 m² alan üzerine oturan
mekanın zemin kotu -0.29’dur. Bu koridordan 101-102-103-121-122-123 mekanlarına
geçiş sağlanmaktadır. Döşeme kaplaması seramik, tavanı tonozludur. Mekanın tavan
yüksekliği 3.42 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.25 125 mekanı-depo
125 no’lu mekana 124 no’lu koridordan 0.84 m x 1.90 m ölçülerinde pvc bir kapıdan
girilmektedir. 3.69 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.29’dur. Bu mekanın
120 no’lu ticarethane mekanının dönem eki olan avluya taşkın kısmının inşasından
sonra ortaya çıkan boşluğun kapatılması suretiyle oluşturulduğu tespit edilmiştir.
Döşeme kaplaması seramik, tavanı sıva ve boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 2.94
m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.26 126 mekanı-oda
126 no’lu mekana 131 no’lu avludan 0.83 m x 1.80 m ölçülerinde demir bir kapıdan
girilmektedir. 13.22 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.29’dur. Bu mekan
M1 merdivenin inşasından sonra altının kapatılarak odaya dönüştürülmesi suretiyle
oluşmuştur. Günümüzde çöp odası olarak kullanılmaktadır. Doğu duvarında 120 no’lu
ticarethane mekanına bakan kapatılmış 0.70 m x 1.10 m ölçülerinde pencere ve dönem
eki parmaklıklar bulunmaktadır. Döşeme kaplaması seramik, tavanı sıvadır. (Bkz. Ek
– A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.27 127 mekanı-ticarethane
127 no’lu mekana 131 no’lu avludan 0.84 m x 1.80 m ölçülerinde ahşap bir kapıdan
girilmektedir. 18.0 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.24’tür. Mekan
avluya ek yapılar yapılması suretiyle inşa edilmiştir. Muhdestir. Döşeme kaplaması
marley, tavanı ahşap kaplamadır. Tavan yüksekliği 3.29 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir
Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.28 128 mekanı-ticarethane
128 no’lu mekana 129 no’lu dükkandan 1.12 m x 1.95 m ölçülerinde ahşap bir kapıdan
girilmektedir. 7.95 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.22’dir. Mekan
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avluya ek yapılar yapılması suretiyle inşa edilmiştir. Muhdestir. Döşeme kaplaması
marley, tavanı sıva ve boyadır. Tavan yüksekliği 3.29 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir
Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.29 129 mekanı-ticarethane
129 no’lu mekana 114 no’lu giriş holünden 0.87 m x 2.17 m ölçülerinde alüminyum
bir kapıdan girilmektedir. 34.08 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.22’dir.
Mekan avluya ek yapılar yapılması suretiyle inşa edilmiştir. Muhdestir. Doğu batı
aksında kapatılmış olan revaka ait sütunlar ve gergiler görülmektedir. Döşeme
kaplaması marley, tavanı alüminyum asma tavandır. Tavan yüksekliği 3.29 m’dir.
(Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.30 130 mekanı-ticarethane
130 no’lu mekana 114 no’lu giriş holünden 0.94 m x 2.02 m ölçülerinde alüminyum
bir kapıdan girilmektedir. 19.4 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.19’dur.
Mekan avluya ek yapılar yapılması suretiyle inşa edilmiştir. Muhdestir. Döşeme
kaplaması ahşap parke, tavanı taşyünü asma tavandır. Tavan yüksekliği 2.78 m’dir.
4.2.4.31 131 mekanı-avlu
131 no’lu mekana 114 no’lu giriş holünden geçilerek Aşir Efendi Caddesi’nden
ulaşılmaktadır. 182.5 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.00’dır. Özgün
halinin daha büyük olduğu ancak kullanıcı müdahalesine bağlı bir takım dükkanların
inşası sebebiyle bugünkü ölçülerine ulaştığı tespit edilmiştir. 131 no’lu avludan 116118-119-120-104-105-126-106-107-108-133-132-127 mekanlarına ulaşılmaktadır.
Döşeme kaplaması seramiktir. 131 no’lu avludan 224 no’lu revaka çıkan özgün 23
basamaklı M² merdiveni ve 17 basamaklı dönem eki M1 merdiveni ile Sultanhamam
Caddesi’ne inen 16 basamaklı özgün M3 merdiveni bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.4.32 132 mekanı-çay ocağı
132 no’lu mekana 131 no’lu avludan 0.70 m x 1.95 m ölçülerinde pvc bir kapı ile
ulaşılmaktadır. 3.72 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.00’dır. Avlu içinde
bulunan boşluğa inşa edilmiştir. Muhdestir. Döşeme kaplaması seramiktir, tavan sıva
boyadır. Tavan yüksekliği 3.15 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)
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4.2.4.33 133 mekanı-oda
133 no’lu mekana 131 no’lu avludan 0.84 m x 2.09 m ölçülerinde ahşap bir kapı ile
ulaşılmaktadır. 13.22 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu -0.52’dir. M²
merdiveninin altında kalan alanın kullanıcı müdahalesi ile kapatılması suretiyle
oluşmuştur. Muhdestir. Döşeme kaplaması seramiktir, tavan sıva boyadır. Tavan
yüksekliği 2.17 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5. İkinci kat

Şekil 4.6 : Aşir Efendi Han – İkinci Kat Planı.
4.2.5.1. 201 mekanı-ticarethane
201 no’lu mekana 224 no’lu revaktan, 0.99 m x 2.03 m ölçülerinde sac bir kapıdan
girilmektedir. 26.5 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.70’dir.
Kuzey duvarında Sultanhamam Caddesi’ne bakan 0.97 m x 1.97 m ve 0.90 m x 1.97
m ölçülerinde iki adet ahşap pencere ve aynı ölçülerde özgün metal kepenkler
bulunmaktadır. Batı duvarında kapı boşluğu olduğu düşünülen kapatılmış bir niş
bulunmaktadır. Döşeme kaplaması marley, tavanı taşyünü asma tavandır. Mekanın
tavan yüksekliği 2.66 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.2. 202 mekanı-ticarethane
202 no’lu mekana 224 no’lu revaktan, 0.94 m x 2.00 m ölçülerinde ahşap bir kapıdan
girilmektedir. 224 no’lu revaka bakan 0.91 m x 2.05 m ölçülerinde ahşap doğramalı
bir penceresi vardır. 26.3 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.71’dir.
Kuzey duvarında Sultanhamam Caddesi’ne bakan 0.90 m x 1.98 m ve 0.98 m x 1.96
m ölçülerinde iki adet pvc pencere bulunmaktadır. Batı ve doğu duvarlarında kapı
boşluğu olduğu düşünülen kapatılmış iki niş bulunmaktadır. Döşeme kaplaması ahşap
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parke, tavanı alüminyum asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 3.08 m’dir. (Bkz.
Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.3. 203 mekanı-ticarethane
203 no’lu mekana 224 no’lu revaktan, 1.00 m x 2.00 m ölçülerinde çelik bir kapıdan
girilmektedir. 224 no’lu revaka bakan 0.95 m x 2.00m ölçülerinde kapatılmış kapı
boşluğu vardır. 32.9 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.63’tür.
Kuzey duvarında Sultanhamam Caddesi’ne bakan 0.91 m x 1.92 m ve 0.90 m x 1.96
m ölçülerinde iki adet pvc pencere bulunmaktadır. 0.90 m x 0.96 m ölçülerindeki
pencere kapatılmıştır. Doğu duvarında kapı boşluğu olduğu düşünülen kapatılmış bir
niş bulunmaktadır. Batı duvarında 204 no’lu mekana irtibatlandırılmış 1.01 m x 2.09
m ölçülerinde bir çelik kapı bulunmaktadır. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı
tonozludur. Mekanın tavan yüksekliği 3.75 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.5.4. 204 mekanı-ticarethane
204 no’lu mekana 203 no’lu mekandan, 1.01 m x 2.09 m ölçülerinde çelik bir kapıdan
girilmektedir. 224 no’lu revaka bakan güney duvarı yıkılarak yerine 2.44 m x 4.41 m
ölçülerinde pvc vitrin yapılmıştır. 30.01 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+3.71’dir.Kuzey duvarında Sultanhamam Caddesi’ne bakan 0.93 m x 1.96 m ve 1.04
m x 1.94 m ölçülerinde iki adet ahşap pencere bulunmaktadır. Batı duvarında 205 no’lu
mekana geçen 1.01 m x 1.97 m ölçülerinde bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Döşeme
kaplaması laminat parke, tavanı tonozludur. Mekanın tavan yüksekliği 3.71 m’dir.
(Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.5. 205 mekanı-ticarethane
205 no’lu mekana 204 ve 206 no’lu mekandan, 1.01 m x 1.97 m ölçülerinde kapı
boşluğundan girilmektedir. 224 no’lu revaka bakan güney duvarında 0.82 m x 1.97 m
ölçülerinde pvc pencere yapılmıştır. 16.6 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+3.67’dir.Kuzey duvarında Sultanhamam Caddesi’ne bakan 1.16 m x 1.95 m
ölçülerinde bir adet ahşap pencere bulunmaktadır. Batı duvarında 206 no’lu mekana
geçen 1.28 m x 1.97 m ölçülerinde bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Döşeme kaplaması
laminat parke, tavanı tonozludur. Mekanın tavan yüksekliği 3.75 m’dir. (Bkz. Ek – A
-Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
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4.2.5.6. 206 mekanı-ticarethane
206 no’lu mekana 205 ve 207 no’lu mekanlardan, 1.28 m x 1.97 m ölçülerinde kapı
boşluğundan girilmektedir. 224 no’lu revaka bakan güney duvarında 0.95 m x 2.00 m
ve 0.92 m x 2.02 m ölçülerinde iki adet pvc pencere yapılmıştır. 31.4 m² alan üzerine
oturan mekanın zemin kotu +3.68’dir.Kuzey duvarında Sultanhamam Caddesi’ne
bakan 0.94 m x 1.92 m ve 0.96 m x 1.94 m ölçülerinde iki adet ahşap pencere
bulunmaktadır. Batı duvarında 207 no’lu mekana geçen 1.01 m x 1.94 m ölçülerinde
kemerli bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı
tonozludur. Mekanın tavan yüksekliği 3.68 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.5.7. 207 mekanı-ticarethane
207 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.90 m x 2.00 m ölçülerinde pvc kapı ve aynı
ölçülerde özgün kepenkten, 206 no’lu mekandan 1.01 m x 1.94 m ölçülerinde kapı
boşluğundan ve 208 no’lu mekandan 1.14 m x 2.00 m ölçülerinde kapı boşluğundan
girilmektedir. 224 no’lu revaka bakan güney duvarında 0.94 m x 2.00 m ölçülerinde
bir adet pvc pencere yapılmıştır. 31.9 m² lik alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+3.69’dur.Kuzey duvarında Sultanhamam Caddesi’ne bakan 0.97 m x 2.00 m ve 0.95
m x 1.99 m ölçülerinde iki adet pvc pencere bulunmaktadır. Batı duvarında 208 no’lu
mekana geçen 1.14 m x 2.00 m ölçülerinde kemerli bir kapı boşluğu bulunmaktadır.
Doğu duvarında 206 no’lu mekana geçişi sağlayan 1.01 m x 1.94 m ölçülerinde
kemerli bir kapı boşluğu bulunmaktadır. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı
tonozludur. Mekanın tavan yüksekliği 3.69 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.5.8. 208- 208A mekanı-ticarethane-ofis
208 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 1.06 m x 2.06 m ölçülerinde pvc kapı, 207 no’lu
mekandan 1.14 m x 2.00 m ölçülerinde kapı boşluğundan girilmektedir. 224 no’lu
revaka bakan güney duvarında 0.87 m x 2.00 m ve 0.88 m x 2.00 m ölçülerinde iki
adet ahşap pencere bulunmaktadır. 12.9 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+3.67’dir.Kuzey duvarı muhdes bir duvardır ve 208A ofis mekanı ile bölücü unsur
taşımaktadır. Batı duvarında 108 no’lu mekanla irtibatı sağlayan 17 basamaklı muhdes
metal bir merdiven ve sahanlık bulunmaktadır. Bu sahanlık vasıtasıyla 208A ofis
mekanına geçilmektedir. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı alüminyum asma
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tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 2.73 m’dir.208A no’lu mekana 208 no’lu
mekandan 0.90 m x 2.00 m ölçülerinde ahşap bir kapıdan girilmektedir. Kuzey
duvarında Sultanhamam Caddesi’ne bakan 0.89 m x 2.00 m ve 0.86 m x 2.00 m
ölçülerinde iki adet ahşap pencere bulunmaktadır. Döşeme kaplaması laminat parke,
tavanı alçıpan asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 3.69 m’dir. (Bkz. Ek – A Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.9. 209 mekanı-ticarethane
209 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.91 m x 2.05 m ölçülerinde bir ahşap kapı ve
aynı ölçülerde özgün metal kepenkten girilmektedir. 224 no’lu revaka bakan doğu
duvarında 0.83 m x 2.05 m ve 0.86 m x 2.05 m ölçülerinde iki adet ahşap doğramalı
ve özgün metal kepenkli pencere bulunmaktadır. 31.8 m² alan üzerine oturan mekanın
zemin kotu +3.72’dir.Kuzey duvarında 109A no’lu mekanla irtibatı sağlayan 18
basamaklı muhdes metal bir merdiven bulunmaktadır. Ancak tez çalışması sırasında
bu merdiven sökülmüştür. Boşluğu durmaktadır. Döşeme kaplaması laminat parke,
tavanı tonozdur. Mekanın tavan yüksekliği 3.79 m’dir. Güney duvarında 210 no’lu
mekan ile geçişi sağlayan ancak günümüzde kapatılmış bir kapı boşluğu
bulunmaktadır. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.10. 210 mekanı-ticarethane
210 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.91 m x 2.05 m ölçülerinde ahşap kapı ve aynı
ölçülerde özgün metal kepenkten girilmektedir. Güney duvarında Aşir Efendi
Caddesi’ne bakan 0.95 m x 1.96 m ve 0.91 m x 1.97 m ölçülerinde iki adet ahşap
doğramalı pencere bulunmaktadır. Güney ve doğu duvarlarının kesişimine yakın bir
noktada benzer ölçülerde kapatılmış bir pencere daha olması muhtemeldir. 52.8 m²
alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.79’dur.Güney duvarında 111 no’lu
mekanla irtibatı sağlayan 16 basamaklı muhdes metal bir merdiven bulunmaktadır.
Güney duvarında 211 no’lu mekanla ilişkiyi sağlayan ancak günümüzde kapalı olan
bir kapı boşluğu vardır. Döşeme kaplaması laminat parke, tavanı alçıpan asma
tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 2.71 m’dir. Bu mekanın komşusuyla birlikte
oluşturduğu kontur 1794 tarihli kroki üzerinde işaretlenmiş olan kısımdır. Hanın kalan
kısmının inşa tarihi bilinmemekte fakat bu kısmın korunarak kullanıldığı
görülmektedir. Yapının-mekanın kurgusu, cephe özellikleri ve kot farklılıkları bunu
destekler niteliktedir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
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4.2.5.11. 211 mekanı-ticarethane
211 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.92 m x 2.16 m ölçülerinde pvc kapı ve aynı
ölçülerde özgün metal kepenkten girilmektedir. Yine revaka bakan 0.95 m x 2.06 m
ve 0.97 m x 2.07 m ölçülerinde pvc doğramalı ve aynı ölçülerde özgün kepenki
bulunan penceresi bulunmaktadır. Güney duvarında Aşir Efendi Caddesi’ne bakan
0.77 m x 1.53 m ölçülerinde iki adet ahşap doğramalı ve aynı ölçülerde özgün metal
kepenkli pencere bulunmaktadır. 30.7 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+3.87’dir.Güney duvarında 112 no’lu mekanla irtibatı sağlayan 18 basamaklı muhdes
metal bir merdiven bulunmaktadır. Güney duvarında 212 no’lu mekanla ilişkiyi
sağlayan 1.20 m x 2.05 m ölçülerinde kapı boşluğu bulunmaktadır. Döşeme kaplaması
laminat parke, tavanı tonozdur. Mekanın tavan yüksekliği 3.68 m’dir. (Bkz. Ek – A Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.12. 212 mekanı-ticarethane
212 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.98 m x 2.16 m ölçülerinde ahşap kapı ve aynı
ölçülerde özgün metal kepenkten girilmektedir. Yine revaka bakan 0.97 m x 2.01 m
ve 0.95 m x 2.01 m ölçülerinde pvc doğramalı ve aynı ölçülerde özgün kepenk bulunan
pencere bulunmaktadır. Güney duvarında Aşir Efendi Caddesi’ne bakan 1.00 m x 1.66
m ve 1.01 m x 1.66 m ölçülerinde iki adet ahşap doğramalı ve aynı ölçülerde özgün
metal kepenkli pencere bulunmaktadır. 31.7 m² alan üzerine oturan mekanın zemin
kotu +3.86’dır.Doğu duvarında 213 no’lu mekanla ilişkiyi sağlayan 0.70 m x 2.05 m
ölçülerinde kapatılmış kapı boşluğu bulunmaktadır. Döşeme kaplaması laminat parke,
tavanı tonozdur. Mekanın tavan yüksekliği 3.68 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
4.2.5.13. 213 mekanı-ticarethane
213 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 2.94 m x 2.27 m ölçülerinde dönem eki ahşap
kapı ile girilmektedir. Güney duvarında Aşir Efendi Caddesi’ne bakan 2.76 m x 2.15
m ölçülerinde bir adet alüminyum doğramalı pencere bulunmaktadır. Bu boşluk, ana
giriş kapısının üstünde bulunan bu mekanın güney duvarının yıkılması suretiyle
açılmıştır. Muhdestir. 13 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.84’tür.
Doğu duvarında 214 no’lu mekanla ilişkiyi sağlayan 0.74 m x 2.05 m ölçülerinde kapı
boşluğu bulunmaktadır. Döşeme kaplaması ahşap parke, tavanı ahşap asma tavandır.
Mekanın tavan yüksekliği 2.54 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)
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4.2.5.14. 214 mekanı-ticarethane
214 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.93 m x 2.03 m ölçülerinde ahşap kapı ve aynı
ölçülerde özgün metal kepenk ile girilmektedir. 224 no’lu mekana bakan 0.93 m x 2.23
m ölçülerinde ahşap doğrama ve aynı ölçülerde özgün metal kepenk bulunmaktadır.
Güney duvarında Aşir Efendi Caddesi’ne bakan 0.94 m x 2.00 m ve 0.96 m x 1.99 m
ölçülerinde iki adet alüminyum doğramalı pencere ve aynı ölçülerde özgün metal
kepenk bulunmaktadır. 23.6 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+3.74’tür.Doğu duvarında 215 no’lu mekanla ilişkiyi sağlayan 1.17 m x 2.03 m
ölçülerinde kapatılmış kapı boşluğu bulunmaktadır. Güney duvarında mekanın belli
bir kısmı asma tavan/yüklük yapılarak depo işlevi gören muhdes bir eleman ile
kapatılmıştır. Döşeme kaplaması marley, tavanı tonozludur. Mekanın tavan yüksekliği
3.76 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.15. 215 mekanı-ticarethane
215 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.95 m x 2.09 m ölçülerinde ahşap kapı ve aynı
ölçülerde özgün metal kepenk ile girilmektedir. 224 no’lu mekana bakan 0.95 m x 1.98
m ölçülerinde ahşap doğrama ve aynı ölçülerde özgün metal kepenk bulunmaktadır.
Güney duvarında Aşir Efendi Caddesi’ne bakan 0.90 m x 1.99 m ve 0.97 m x 1.94 m
ölçülerinde iki adet alüminyum doğramalı pencere ve aynı ölçülerde özgün metal
kepenk bulunmaktadır. 26.2 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+3.74’tür.Doğu duvarında 1.81 m x 1.85 m ölçülerinde alüminyum bulunmaktadır.
Döşeme kaplaması marley, tavanı tonozludur. Mekanın tavan yüksekliği 3.80 m’dir.
(Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.16. 216 mekanı-ticarethane
216 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 1.03 m x 2.74 m ölçülerinde pvc kapı ile
girilmektedir. 224 no’lu mekana bakan 1.03 m x 2.74 m ve 1.09 m x 1.40 m ölçülerinde
pvc pencere bulunmaktadır. Güney duvarında Aşir Efendi Caddesi’ne bakan 1.48 m x
1.80 m ölçülerinde bir adet pvc doğramalı pencere bulunmaktadır. 44.7 m² alan üzerine
oturan mekanın zemin kotu +3.78’dir.Bu mekan iki bölümden oluşmaktadır. Revak
aksını takip eden hizada betonarme bir sütun ve revak kemerlerini takip eden
betonarme kiriş bulunmaktadır. 1940 tarihli J.Pervititch haritalarında 131 no’lu
avludan revaklara çıkan merdiven olarak gözükmektedir. 1970’li yıllarda betonarme
ve çelik takviyeleri ile muhdes bir tabliye oluşturulmuştur. Döşeme kaplaması laminat
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parke, tavanı sıva boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 3.14 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir
Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.17. 217 mekanı-mutfak
217 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 1.63 m x 2.54 m ölçülerinde demir kapı ile
girilmektedir. 20.7 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.58’dir.
Bu mekana revakın Ankara-Konya Hanının inşası sonrasında kesilmesi ile oluşan kör
alanın kapatılarak mutfak işlevi verilmiştir. Mekanın güney duvarına çelik putrellerle
bir asma kat yapılmıştır ve depo amacı ile kullanılmaktadır. Döşeme kaplaması
seramik, tavanı alçıpan asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 3.14 m’dir. (Bkz. Ek
– A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.18. 218 mekanı-lokanta
218 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 1.45 m x 2.39 m ölçülerinde demir kapı ile
girilmektedir. 131 no’lu avluya bakan 3.77 m x 2.60 m ölçülerinde metal doğramalı
penceresi vardır. 58.6m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.60’tır. Döşeme
kaplaması laminat parke, tavanı alçıpan asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 2.62
m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.19. 219 mekanı-bay wc
219 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 1.01 m x 2.39 m ölçülerinde demir kapı ile
girilmektedir. 26.7 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.90’dır.
Bu mekanın batı kısmının üstü açıktır. Çatı ile birleştiği yerde profilli bir silme vardır.
Mekanın özgün halinde 122 no’lu ticarethanenin olduğu yerde olması muhtemeldir.
Doğu duvarı üç adet kabin ile bölünmüş ve pisuvarlar eklenmiştir. Güney duvarında
abdest almak için bir bölüm oluşturulmuştur. Kuzey duvarında mermer bir tezgah ile
lavabolar bulunmaktadır. Döşeme kaplaması seramik, tavanı sıva ve boyadır. Mekanın
tavan yüksekliği 3.14 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.20. 220 mekanı-bayan wc
220 no’lu mekana 224 no2lu revaktan 0.76 m x 2.00 m ölçülerinde pvc kapı ile
girilmektedir. 8.3 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.9’dir.
Doğu duvarı bir adet kabin ile bölünmüştür. Kuzey duvarında lavabo bulunmaktadır.
Döşeme kaplaması seramik, tavanı sıva ve boyadır. Mekanın tavan yüksekliği 3.14
m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
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4.2.5.21. 221 mekanı-depo
221 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 2.01 m x 2.20 m ölçülerinde ahşap kapı ile
girilmektedir. 2.7 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu +3.68’dir.
Bu mekan revakın bitiminin ahşap bir bölücü ile kapatılarak depo işlevi verilmesiyle
oluşturulmuştur. Döşeme kaplaması marley, tavanı tonozludur. Mekanın tavan
yüksekliği 3.14 m’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.22. 222 mekanı-ticarethane
222 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.89 m x 2.03 m ölçülerinde ahşap kapı ile
girilmektedir. Batı duvarında 131 no’lu avluya bakan 0.96 m x 1.37 m ölçülerinde
ahşap doğramalı pencere bulunmaktadır. 22.52 m² alan üzerine oturan mekanın zemin
kotu +3.79’dur.Bu mekan revakın bir kısmının kullanıcı müdahalesi ile kapatılması
sonucu oluşturulmuştur. Doğu duvarında revak sütunları görülmektedir. Döşeme
kaplaması marley, tavanı ahşap asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 2.84 m’dir.
(Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.23. 223 mekanı-oda
223 no’lu mekana 224 no’lu revaktan 0.79 m x 1.90 m ölçülerinde pvc kapı ile
girilmektedir. Batı duvarında 131 no’lu avluya bakan 0.96 m x 1.20 m ölçülerinde pvc
doğramalı pencere bulunmaktadır. 8.47 m² alan üzerine oturan mekanın zemin kotu
+3.70’tir.Bu mekan revakın bir kısmının kullanıcı müdahalesi ile kapatılması sonucu
oluşturulmuştur. Doğu duvarında revak sütunları görülmektedir. Döşeme kaplaması
marley, tavanı ahşap asma tavandır. Mekanın tavan yüksekliği 2.84 m’dir. (Bkz. Ek –
A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)
4.2.5.24. 224 mekanı-revak
224 no’lu revak 195 m² alana sahiptir. Sütunların arasında dönem eki perçinli
parmaklıklar bulunmaktadır. Tekne tonoz ile örtülüdür. Döşeme kaplaması kısmen
şap, kısmen seramiktir. Revaklardan 201-202-203-204-207-208-209-210-211-212213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223 no’lu mekanlara ulaşılmaktadır.131
no’lu avlu ile ilişkisini özgün M1 merdiveni ve dönem eki M2 merdiveni
sağlamaktadır. Mekanın zemin kotu ortalaması +3.68’dir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi
Han Fotoğraf Albümü)
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4.2.6 Cephe özellikleri
4.2.6.1 Güney cephesi (Aşir Efendi Caddesi)
Yapının avlu girişinin (± 0.00) bulunduğu cephedir. Cephe, Sultan Hamam
cephesinden farklı olarak arazi eğiminden dolayı iki katlıdır.
Cephenin batı bölümünde ilk iki ticarethaneyi içeren kısım, diğer 5 ticarethane ve giriş
kapısından daha yüksektir. 1794 tarihli krokide bu iki ticarethane içeren bölümün yer
alması, hanın diğer bölümleri inşa edilirken bu bölümün korunduğu ve kullanıldığını
göstermektedir.
Bu iki bölümün saçak kotları, saçak profilleri / silmeleri ve pencere ölçüleri birbirinden
farklıdır. Cephe düzeninde düşey bir kırıklık söz konusudur.
Güney cephesi, 1912 – 1914 yılları arasında yapının doğu kısmının yıkılması ve yerine
Rıza Bey hanının yapılması nedeniyle özgün karakterini kaybetmiştir. Cephenin
doğusundaki son ticarethane, diğerlerinden geride kalmıştır.
Bu cephe de diğer cepheler gibi çimento sıva ile sıvanmış, kullanıcılar tarafından
yapılan izinsiz onarımlar / ekler sebebiyle özgün detayını kaybetmiştir.
Cephenin pencereleri taş söveli ve dikdörtgendir. Yer yer dökülmüş olan sıvalardan
duvar niteliğinin düzensiz, almaşık (bir sıra taş, iki sıra tuğla) olduğu ve kıtıklı kireç
sıva ile yapıldığı tespit edilmiştir.
Hanın giriş kapısı özgün niteliğini yitirmiş, kitabesi ve kilit taşı mevcut değildir. Hanın
kapısının dönem eki olduğu düşünülmektedir.
Ticarethanelerin tabelaları ve diğer kaplamaları, klima motorları vb. niteliksiz ekler ile
cephenin okunması güçtür. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)

Şekil 4.7 : Aşir Efendi Han Güney Cephesi.
4.2.6.2 Kuzey cephesi (Sultan Hamam cephesi)
Yapının bulunduğu adanın eğimli olması sebebiyle kuzey cephesi üç katlıdır. Cadde
kotundaki ticarethane cepheleri kesme taş kaplamalı, birinci kat hizasında almaşık
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örgülüdür. İki örgü birbirinden kesme taş bir silme ile ayrılmaktadır. Ancak silme
bütünlüğünü yitirmiştir.
Ticarethanelerin vitrinleri, tabelaları, kepenkleri, saçakları cephenin algılanmasını
zorlaştırmaktadır. Birinci ve ikinci kat hizalarındaki pencereler taş söveli ve
dikdörtgendir. Bazılarında geç dönem eki perçinli parmaklıklar bulunmaktadır.
Pencere boşlukları üzerinde tuğla basık kemerler mevcuttur. Bazı pencerelerde dövme
demir kepenkler vardır. Sıvası dökülmüş olan yerlerden tespit edilebildiği kadarıyla
cephe örgüsü bir sıra taş ve iki sıra tuğladır. Cephe çimento esaslı sıva ile sıvalı ve üstü
boyalıdır. Saçak silmesi güney silmesinin profilinden farklıdır ve 20. yüzyılda
yapıldığı düşülmektedir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü)

Şekil 4.8 : Aşir Efendi Han Kuzey Cephesi.
4.2.6.3 Avlu cepheleri (revaklar)
Avlu cepheleri, organik bir formda ve iki katlıdır. Avlu kotu revakları ticarethanelerin
içine katılarak tahrip edilmiştir. Revak kemer ve sütunları ticarethane duvarları içinde
bırakılarak kapatılmıştır. Bazı ticarethaneler avluya ek mekanlar yapmış ve cephe
niteliğini bozmuştur. Avlu kotunda revak sirkülasyonu yoktur.
Üst katta revaklar kısmen de olsa niteliğini korumaktadır. Yarım daire kemerli revaklar
taş sütunlar ile taşınmaktadır ve içleri tonozludur. Sütun başlıkları 1970’li yıllarda han
kullanıcıları tarafından tıraşlanmıştır ve üstü sıvanmıştır.
Taş sütunlar arasında dönem eki olduğu düşünülen perçinli dövme demir korkuluklar
bulunmaktadır. Revak cepheleri muhdes çimento esaslı sıva kaplamadır. Revaka
açılan kapı ve pencereler taş söveli ve dövme demir kapaklıdır. Yer yer dökülmüş olan
sıvaların altında almaşık örgülü duvar tespit edilmiştir. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han
Fotoğraf Albümü)
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4.2.7 Strüktür ve malzeme özellikleri
4.2.7.1 Duvarlar
Kagir beden duvarlarının ortalama kalınlığı ; zemin katta 80 – 85 cm, avlu kotunda 65
– 70 cm, ikinci katta 60 – 65 cm’dir. Duvarların iç ve dış yüzeyleri sıvalıdır.Sıvası
dökülen yerlerden tespit edilebildiği kadarı ile duvarlar almaşık örgüdedir. İki sıra
tuğla – bir sıra taş nizamı ile örülmüştür. Avlu ve kuzey – güney cepheleri pencereleri
taş sövelidir. Revakları taşıyan ayaklar ortalama 45 x 45 cm, revak kotunda ortalama
40 x 40 cm’dir. Ticarethanelerin içlerinde duvarlar muhdes kaplamalar ile kaplıdır.
Bilinmeyen tarihlerde yapılan bodrum katlarının duvarları betonarmedir. Çeşitli
kalınlıklarda olan bu betonarme duvarların bazıları kagir duvarları içine alacak şekilde
inşa edilmiştir.
4.2.7.2 Temeller
Tez çalışması kapsamında , yapıda kazı veya sondaj yapma imkanı bulunmadığından
temeller ile alakalı sağlıklı veriye ulaşılamamıştır.Muhdes bodrum mekanlarının
içinden temellerin bir kısmını gözlemlemek mümkün olmuştur. Beden duvarlarının
kalınlıkları ve ampatmanların ölçüleri han genelinde farklılık göstermekle birlikte
ortalama 0.90m ila 1.10 m kalınlığında oldukları görülmüştür.
4.2.7.3 Sütun ve başlıklar
Revak kotunda yekpare küfeki taş sütunlar bulunmaktadır. Dairesel planlı sütunlar,
kare planlı kaide ve ayaklara oturmaktadır. Sütun başlıklarını geçmişte Türk Üçgeni
bezemeli olduğu düşünülmektedir. Sütün başlıkları ve kaidelerinin ; 1960’lı yılllarda ,
yapının eski eser statusunden çıkarılması için dönemin kullanıcıları tarafından tahrip
edildiği ve özgün niteliklerini yitirdiği bilgisine ulaşılmıştır.

Sütunlar taşıyıcı

duvarlara ve birbirlerine gergi demirleri le bağlıdır. Yapının birinci katında bulunan
boşluklar bezemesiz ve yalındır.
4.2.7.4 Döşemeler
Yapının döşeme konstrüksiyonu zemin kat ile avlu kotu arasında kagir, avlu kotu ile
ikinci kat arasında ahşaptır. Günümüzde çoğunluğu çimento esaslı malzeme ile
kaplıdır. Revaklar ve avlu şap ve seramik kaplıdır. Ticarethanelerin döşemeleri
muhdes malzemeler ile kaplı, çoğunda asma tavan vardır. Dönem eki olan 120 no’lu
mekanı ve B07 no’lu mekanı I putrelli volta döşemedir.
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4.2.7.5 Çatı
Yapının çatısı tonoz biçimlenişine göre kurgulanmıştır. Aşir Efendi cephesi tarafında
kırma çatı, Sultan Hamam cephesi tarafında beşik çatılıdır. Revakların üstü yapının
avlusuna doğru tek yönlü eğimlidir. Kurşun veya alaturka kiremit kaplı olması
muhtemel olan çatılar günümüzde Marsilya kiremiti kaplıdır. Çatılar arasında dereler
düzenlenmiş ve gizli dere ile cephelerden hazneler vasıtasıyla su tahliye edilmektedir.
Avludaki muhdes mekanların çatıları farklı malzemelerden yapılmış olsa da
çoğunluğu ondüle levha kaplıdır.
Beden duvarlarının izdüşümlerine gelen konumlarda baca delikleri mevcuttur. Ancak
özgün niteliğini yitirmiştir.

Şekil 4.9 : Aşir Efendi Han 8-8 Kesiti.
4.2.7.6 Merdivenler
Günümüzde yapıda 3 adet merdiven kullanılmaktadır. Bunlardan ilki avlu ile revak
kotunu bağlayan iki kollu ve sahanlıklı kagir merdivendir. Özgün yerinde olduğu
düşünülmekle birlikte kaplamaları ve korkuluğu muhdestir.
İkinci merdiven Sultan Hamam Caddesi ile avlu kotunu birbirine bağlayan tek kollu,
tek sahanlıklı merdivendir. Ancak Sultan Hamam kotunda merdiven girişinin
ticarethaneye çevrilmesinden dolayı kullanılamamaktadır. Özgün olmakla birlikte
kaplamaları ve korkulukları muhdestir.
Üçüncü merdiven avluda dönem eki yapının yanında avlu ile revak kotunu birbirine
bağlayan tek kollu kagir merdivendir. Merdivenin taşıyıcısı I profilli putrellerdir. 20.
yüzyılın başlarında dönem eki olarak yapıldığı, eski harita ve fotoğraflardan
anlaşılmaktadır.
4.2.7.7 Kapılar
Han genelinde dış yüzeyi taş söveli olan kapıların , mekan içlerinden basık kemerli ve
dövme demir kapaklı olduğu görülmektedir. Güvenlik amacıyla yapılmış olan bu çift
kanatlı dövme demir kapıların çoğunluk kısmı günümüzde yapıda mevcuttur.
Revaklara bakan dövme demir kapakların dış yüzlerinde muhdes ahşap ve pvc
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doğramalar yerleştirilmiştir. Ana giriş kapısının yapım tarihi bilinmemektedir ancak
yapım tekniği yapı genelinde bulunan dövme demir kapaklarlarda/kapılardan perçinli
ve yer yer kaynaklıdır. Ana giriş kapısının III. Dönemde yapıldığı ve dönem eki olduğu
düşünülmektedir.
4.2.7.8 Pencereler
Yapının Sultan Hamam ve Aşir Efendi caddelerine bakan 1. ve 2. Pencerelerinin
geçmişte taş söveli , dövme demir kapaklı ve parmaklıklı olduğu yapıdaki izlerden
anlaşılmaktadır. Pencerelerin taş söveleri çoğunlukla günümüzde sıva altında olsa da
, yer yer dökülmüş olan sıvaların altından görülmektedir.Günümüzde mevcut olan
ahşap doğramaların III. Dönem de yapıldığı , zaman içinde bir kısmının pvc ve
alüminyum ile değiştirildiği görülmüştür. (Bkz. Ek – A -Aşir Efendi Han Fotoğraf
Albümü)Pencerelerin dışında IV.döneme kadar varlığını koruyan parmaklıklar yakın
döneme kadar varlıklarını korumuş , yakın dönemde kullanıcı müdahalesi ile
kaldırılmıştır. Günümüzde yalnız birinci kat pencelerinin bir kısmında bulunmaktadır.
Bu parmaklıkların perçinli oluşu hanın ilk döneminde yapılmadığı , II. veya III.
Dönem eki olduğu kanaatini uyandırmaktadır. Dış cephe pencerelerinin üstünde , yer
yer dökülen sıvaların altından tahfif kemerleri görülmektedir. İç yüzlerinde ise basık
kemerler bulunmaktadır.Avlu/Revak cephelerinde ise pencerelerin üstünde tuğladan
yapılmış basık kemerler bulunduğu görülmektedir. Taş söveli olan bu pencerelerin iç
yüzünde ise demir kayıtlarla çerçevelenmiş dövme demir kapaklar bulunmaktadır.
4.3 Yapıdaki Bozulmalar
4.3.1 Bodrum ve zemin kat
Aşir Efendi Han’ındaki bozulmalar ağırlıklı olarak kullanıcı müdahalesi ile oluşmuş
mekânsal ve strüktürel bozulmalardır. Yapı özgün plan niteliğini 1912 – 1914 yılları
arasında Rıza Bey Han’ının inşası için güneydoğu tarafının yıkılması ile kaybetmiştir.
Günümüze kadar kullanıcılar tarafından farklı müdahalelerde bulunulmuş özgün plan
şeması okunamaz hale gelmiş ve özgün malzemelere dair kısıtlı bilgi elde etmek
mümkün olmuştur.
Kagir beden duvarlarının ampatman kotuna kadar toprağın boşaltılması ve betonarme
ek ve betonarme döşeme yapılarak B01, B02, B03, B04, B05, B06 ve B09 no’lu
mekanları oluşturulmuştur. Z03, Z04, Z05, Z06, Z07, Z08 no’lu mekanları muhdes
bodrum katlara betonarme merdiven ile bağlanmış, aynı zamanda betonarme asma
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katlar ile bölünmüştür. Asma katlarla zemin kotu irtibatını betonarme merdivenler
sağlamaktadır. Sultan Hamam Caddesi ile avlu kotunu birbirine bağlayan merdivenin
bir kısmı yıkılarak Z05 no’lu ticarethane mekanı oluşturulmuştur. Sultan Hamam
cephesine bakan ticarethaneler özgün kapı ve pencere boşluklarını yok ederek
kendilerine vitrin boşlukları oluşturmuşlardır. Geniş vitrin boşluklarını taşıyan çelik
profiller tespit edilmiştir. Çoğu ticarethane kendi içlerinde alçıpan ve ahşap bölücüler
kullanarak yeni mekanlar elde etmişlerdir.
4.3.2 Birinci kat ( avlu kotu)
Avlu kotunda özgün plan şemasını ve sınırlarını koruyan mekanlar bulunmaktadır.
Çoğu mekan kullanıcı müdahalesi ile büyütülmüş, revaklar mekanların içine katılmış
ve avluda taşkın yapılar eklenerek plan niteliği kaybolmuştur. 104, 105, 106, 107, 110,
111, 112, 115, 116 ve 117 no’lu mekanlar revak sirkülasyonu içine katmış, revakı
taşıyan ayakları muhdes malzemeler ile kaplamış ve yeni mekanlar oluşturmuşlardır.
116, 127, 128, 129, 130 no’lu mekanlar avluya taşarak avlunun özgün plan şemasını
bozmuştur. Mekanların avluya bakan cephe nitelikleri, kapı ve pencere boşlukları yok
olmuştur. 108, 109, 111, 112, 115 ve 118 no’lu mekanları muhdes betonarme
merdivenler ile bodrum katlarıyla sirkülasyon sağlamaktadır. 106, 108, 109 ve 118
no’lu mekanları ahşap ve alüminyum bölücüler ile yeni mekanlar elde etmişlerdir.
Aşir Efendi Caddesi cephesindeki ticarethaneler özgün kapı ve pencere boşluklarını
tahrip ederek cephe niteliğinin bozulmasına neden olmuşlardır.
4.3.3 İkinci kat ( revak kotu)
Yapının diğer katlarına nazaran özgün plan şemasını korumaktadır. 201 no’lu
mekanda revaklara bakan cephe kapatılmış, 203, 204, 205, 206 ve 207 no’lu mekanları
arasında boşluklar açılmış ve birbirlerine bağlanmışlardır. 204 no’lu mekanın revak
cephesi yıkılarak yerine vitrin yapılmış, çelik taşıyıcılar ile desteklenmiştir. 208 no’lu
mekanı alçıpan duvar ile bölünerek 208A mekanı oluşturulmuştur. 222 ve 223 no’lu
mekanaları dönem eki olan 120 no’lu mekanın teras çatısı üzerine muhdes olarak inşa
edilmiştir. 224 no’lu revak koridoru kuzeydoğu yönü kapatılarak 221 no’lu depo
mekanı oluşturulmuştur.
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4.3.4 Strüktürel bozulmalar
Aşir Efendi Han’ında yapılan çalışmalar sonucunda strüktürel bozulmalar tespit
edilmiş ve hasar analiz paftalarına işlenmiştir. Sultan Hamam cephesinde bodrum kat
ile zemin kat arasında tüm döşemeler betonarmedir. Aşir Efendi cephesi mekanlarının
bodrum kat ile birinci kat arası betonarme olarak değiştirilmiştir.Tüm mekanların
döşemesi şap kaplıdır. Ayrıca 119 no’lu mekanda tonozu taşıyan sütunlar yerlerinden
çıkartılmıştır ve tonoz deforme olmuştur. 116 no’lu mekanda revak sütunlarının
altındaki ayak kaldırılmış ve çelik profiller ile desteklenmiştir. 114 no’lu giriş holü
tavan döşemesi tonozu yıkılarak betonarme döşemeye çevrilmiştir. Yapıda çoğu
mekan içerisinde özgün tonozlarda delikler açılarak betonarme merdivenler
yapılmıştır. Büyük çaplı strüktürel sorunlar tespit edilememekle birlikte yapı
genelinde düşey strüktürel çatlaklar ve tonozlarda ufak deformasyonlar tespit
edilmiştir.
4.3.5 Malzeme bozulmaları
Yapının tüm katlarında zemin, tavan ve duvar kaplama malzemeleri kullanıcı
müdahalesine uğrayarak özgün niteliğini yitirmiştir. Birinci katta 102, 104, 106,
107,119 no’lu mekanlar dışında özgün tavan kaplamasını muhafaza eden mekan
bulunmamaktadır. Tüm mekanların döşemeleri çimento esaslı şap ile kaplıdır.
Çoğunlukla seramik, mermer, ahşap ve pvc kaplı olan döşemeler özgün kotlarından
yüksektedir. Cephelerde çimento sıva kaplıdır. Yer yer dökülmeler ve biyolojik
oluşumlar gözlenmektedir. B07 ve 120 no’lu mekanlarda bulunan volta döşeme
profillerinde korozyon tespit edilmiştir. Gergi demirleri, dönem eki korkuluklar ve
dövme demir kepenklerde yer yer korozyon mevcuttur.
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5. KRONOLOJİK ANALİZ VE RESTİTÜSYON
Aşir Efendi Han’ı ve bulunduğu yapı adası ,inşasını takip eden süreçte yapısal
değişiklikler göstermiştir. Batısında bulunan kütüphane yapısı küçük değişiklikler
geçirmiş olmakla birlikte mevcudiyetini korumuştur. Kuzeydoğusunda bulunan boş
alana Germania ve Suraski Hanları yapılmış, doğusuna Ankara Konya Hanı (Rıza Bey
Han) inşa edilmiştir. Bu değişiklikleri sistematik olarak inceleyebilek için yapının
kronolojisi 4 ayrı dönem altında incelenmiştir. I. Dönem , yapıya dair bulunabilen ilk
olan 1794 tarihli evrak ve eki çizim ile başlatılmıştır. (Bkz. Ek – B -Şekil B.1 )1794
tarihli çizim üzerinde kütüphane yapısı ve adanın şekillenişi ve günümüzde hanın
bulunduğu

alanda

bir

takım

yapılar

bulunduğu

net

olarak

gözlenebilmektedir.Bölgedeki yangınlar sebebiyle farklı tarihlerde hazırlanan yangın
haritaları yine I. Dönem kapsamında incelenmiş , 1875 tarihli Ayverdi haritası ile
sonlandırılmış, 1794 – 1875 yılları arası I. Dönem olarak tarihlendirilmiş, 1875 tarihli
Ayverdi Haritası yapının plan kurgusu ve ada içinde bulunan yapılaşma hakkında
ölçekli olarak bilgi veren belge olması niteliğini taşıması sebebiyle II. Dönemin
başlangıcı kabul edilmiştir. (Bkz. Ek – B -Şekil B.2 )II.dönem kapsamında , 1863 –
1881 – 1882 – 1905 tarihli Annuaire Oriental (Şark Ticaret Yıllıkları) incelenmiş ve
kullanıcılar hakkında bilgi edinilmiştir.1911 tarihli Magdeburg yangın sigorta şirketi
haritasında yapısal değişikliklere uğradığını(Bkz. Ek – B -Şekil B.6 ), 1914 tarihli
Alman Mavisi haritasında (Bkz. Ek – B -Şekil B.7 )yapıda kapsamlı değişiklikler
yapıldığı bilgileri doğrultusunda 1875 – 1915 yılları arası II. Dönem olarak
tarihlendirilmiştir. 1940 tarihli J. Pervititch haritası ve 1949 tarihli HGK hava
fotoğrafından 1915 – 1975 yılları arası III. Dönem ve geç dönemlerdir. (Bkz. Ek – B
-Şekil B.8 )
5.1 I.Dönem
Aşir Efendi Han, yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 18. Yy sonuna
tarihlenmektedir. Yapıya ait bulunabilen en eski evrak 1794 tarihlidir. (BOA,HAT
0196/9781) Bu evraka göre yapının bulunduğu adaya yapılmak istenen
Mühendishane- i Berri Humayun’un başka bir alana yapılması kararlaştırıldıktan sonra
Aşir Efendi tarafından alanın satın alındığı görülmüştür. Aynı tarihli evrakın eki olan
çizimde Aşir Efendi Kütüphanesi ile birlikte adanın tamamı ve alan üzerinde kısmen
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mevcudiyetini koruduğu düşünülen yapılar gözlenmiştir. Bu yapılar

hamam ve

hamama ait hazne, bir mutfak ve iki odadır. Bu yapıların Aşir Efendi Kütüphanesi’nde
bulunan öğrencilerin istifade etmesi amacıyla yapıldığı düşülmektedir. (Bkz. Ek – B
-Şekil B.1 )Günümüzde yapının bodrum katında bulunan kubbeli ve basık kemerli (BK
18-19-20-21-22-23-24-25-26) mekanların bu hamama veya haznesine ait olduğu
tahmin edilmektedir. Yapının güneybatı yönünde cephe aksı değişikliği , plan
kurgusundaki farklılıklar ve örtü sistemi farklılıkları 1794 tarihli krokide gözlenen
yapıların bir kısmının mevcudiyetini koruduğunun ispatı niteliği taşımaktadır.
Yapının tespit edilemeyen bir kısmının belirli bir süre için polis karakolu olarak
kullanıldığı (BOA DH_MKT_01536_00044), 1861 yılında bölgede çıkan bir yangında
hasar gördüğü ve tamir edildiği (BOA MVL 00345.00066), 1865 yılında Büyük
Hocapaşa Yangınından hasar gördüğü ve tahrip olduğu (BOA...) ve tespit edilemeyen
bir

kısmının

posta

müdüriyetine

bağlı

olarak

kullanıldığı

(BOA

MKT_01760_00110_001) arşiv belgelerinden öğrenilmiştir. (Bkz. Ek – C) Hocapaşa

yangınından sonra bölgede yapılan imar çalışmalarında yapının doğu sınırını teşkil
eden Fındıkçı Sokağı’nda istimlak yapıldığı ve hanın doğu cephesinin sınırlarının
küçültüldüğü ancak uygulanmadığı 1873 tarihli istimlak haritasından öğrenilmiştir.
1874 yılında bölgede çıkan yangında yapının hasar gördüğü yangın haritalarından
saptanmış, ancak onarımına ait herhangi bir belge bulunamamıştır. (Bkz. Ek – B -) I.
Döneme esas teşkil eden çizim, belge, bilgi bulunsa da yapının sınırlarını tam olarak
gösteren herhangi bir veri bulunamamıştır. Bu nedenle yapı sınırlarını gösteren ilk
evrak II. Dönem olarak kabul edilmiştir.

Şekil 4.10 : Aşir Efendi Tarafından Satın Alınan Alanı Gösterir
Harita -1794
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5.2 II.Dönem
Bölgede çok miktarda meydana gelen yangınların (1822 Sultanhamam – 1825
Hocapaşa -1826 Hocapaşa yangınları)ve özellikle 1865 Hocapaşa Yangınını takiben
oluşturulan Islahat-ı Turuk komisyonunca hazırlanmış haritalardan yapı sınırları ve
adadaki konumlanışı net olarak okunabilmektedir. Bu nedenle II. Dönem 1875 tarihli
Ayverdi Haritası esas alınmıştır.
1875 tarihli Ayverdi Haritası incelendiğinde yapının adanın tam ortasında
konuşlandığı, batısında Aşir Efendi Kütüphanesi ve Aşir Efendi’nin türbesinin olduğu,
kuzeydoğusunda bugünkü Suraski Hanı’nın yerinin boş olduğu ve Germania Hanı’nın
yerinde benzer kütle biçimlenişinde başka bir yapının olduğu görülmektedir.
Arşiv belgelerinde yapının tespit edilemeyen bir kısmının posta müdüriyeti olarak
kullanıldığı öğrenilmiştir. (Bkz. Ek – C)Bölgenin 1894 depreminde hasar gördüğü
bilinse de yapının onarımı ve hasarına ilişkin herhangi bir belge bulunamamıştır.

Şekil 4.11 : 1865 Tarihli Yangın Haritası.
1896 yılında hazarlanan istimlak haritasında yapının kuzey cephesinde bir takım
değişiklikler yapılmışsa da uygulamaya geçirilmediği görülmüştür. (Bkz. Ek – B)
1868 – 1881 – 1882 – 1905 tarihli Annuaire Oriental (Şark Ticaret Yıllıkları)
kayıtlarından yapıda bulunan kullanıcıların sayısı ve iştigal alanları öğrenilmiştir.
Annuaire Oriental (Şark Ticaret Yıllıkları)

kayıtlarından öğrenilen bilgiler

doğrultusunda yapı kullanıcıları , yapıda bulunan mekanların kullanılış amacı ve
mekan sayısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre ; 1868 tarihli Annuaire Oriental
kayıtlarında

17

mekanda

(kapı

numarasında)
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11

kullanıcı

olduğu

görülmüştür.Kullanıcıların çoğunlukla gümrük komisyoncusu,diğer kullanıcıların
kimyager,manifaturacı ve muhasebeci olduğu gözlenmiştir.1880 tarihli kayıtlarda 16
mekanda 12 kullanıcı olduğu görülmüştür. Bunların içinden beşinin gümrük
komisyoncusu , beşinin tüccar ve ikisinin avukat olduğu öğrenilmiştir.1905 tarihli ve
12 pafta numaralı GOAD Haritası incelendiğinde ,yapının revak, avlu ve ticarethane
mekanları ayrımları, yapının kat sayısı, giriş çıkış aksları, yapım tekniği ve çevre ile
ilişkisi bilgilerine erişilmiştir. Buna göre;
‐

Yapı ve çevresindeki yapılaşmada değişiklikler olduğu ve kuzeyde Germania
ve Suraski Hanların inşa edildiği,

‐

Yapının doğuda Fındıkçı Sokağı, kuzeyde Sultan Hamam Caddesi, güneyde
Aşir Efendi Caddesi sınırlarında olduğu,

‐

Yapının Sultan Hamam (kuzey cephesi) 3 katlı, Aşir Efendi Caddesi (güney
cephesi) 2 katlı olduğu,

‐

Yapının avlulu ve avluya bakan bugünkünden farklı sınırlarda bir revak
düzeninin olduğu,

‐

Yapının ana girişinin günümüzde olduğu gibi Aşir Efendi Caddesi’nden
olduğu, Sultan Hamam Caddesinden tali giriş olduğu düşünülen bir giriş
olduğu,

‐

Yapının kargir lejantında taranmış ve tonozlu olduğu,

‐

Yapının kuzey cephesinde Sultan Hamam Caddesine bakan 5 dükkanın
numaralandırıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

1911 tarihli Magdeburg yangın sigorta şirketi haritasında yapının Aşir Efendi Caddesi
cephesinde cephe bütünlüğünün bozulduğu ve güneydoğu kısmının yıkılarak cephenin
içeri alındığı öğrenilmektedir.
1914 tarihli Alman Mavisi haritasında yapıda kapsamlı değişiklikler yapıldığı
görülmüştür. Bunlar;
‐

Yapının güneydoğu cephesinin 2 metre içeri alındığı,

‐

Yapının güneydoğu yönünde bulunan bir kısmının yıkıldığı, Fındıkçı Sokağı
ile ilişkisinin kesildiği ve bu alanda Rıza Bey Hanın inşa halinde olduğu,

‐

Yapının avlusuna ek / yeni yapılar yapıldığı, (127 – 128 - 129 – 130 no’lu
mekanlar)

‐

Avludan revaklara ulaşımı sağlayan yeni bir merdiven eklendiği ve revak
bütünlüğünün bozulduğu gözlemlenmiştir.
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Yapının avlusunda bulunan 119 ve 218 mekanı ; yapının genel kurgusu ve planlama
açısından farklı olarak yapının tam ortasında

yer almaktadır. Yapının diğer

mekanlarından farklı bir büyüklüğü (6.5 m x6.5 m) ve yapım tekniğine(yapıdaki en
geniş kemer ve tonoz bu mekanda bulunmaktadır) sahip olduğu göz önüne alındığında
farklı bir fonksiyona hizmet ettiği düşünülülmektedir. II.dönem restitüsyonu esas
alınan planda da görüleceği üzere , yapının günümüzde yıkılmış olan kolu üzerindeki
mekanlar ve revak sürekliliğini sağlamak adına , geniş açıklıklı bir mekanlar dizisi ile
yapı tasarlanmış , böylece yapı genelinden farklı ölçülerdeki bu mekanlar ile plan
ölçeğinde süreklilik sağlanmıştır.

Şekil 4.12 : II.dönem Restitüsyon Çalışması.
5.3 III.Dönem
Cumhuriyet’in ilanı, mübadeleler, nüfus yapısı/yoğunluğunda değişim Sultan Hamam
tüccarlarının demografik yapısında değişikliklere neden olmuştur. Bununla birlikte
yapıların mülkiyetleri el değiştirmiş ve yeni sahiplerince fonksiyon değişikliğine
gidilmiştir..Mülkiyet ve mekanların fonksiyon değişiklikleri beraberinde inşaa
faaliyetlerini getirmiştir.Bu değişiklikler , III. Döneme esas teşkil eden 1940 tarihli J.
Pervititch haritası ve 1949 tarihli HGK hava fotoğrafından gözlemlenebilmektedir.
Aşir Efendi Kütüphanesi ile Aşir Efendi Hanı arasında bulunan Aşir Efendi’ye ve
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efradına ait türbenin taşındığı ve kütüphane ile Sultan Hamam Caddesi arasında
bulunan alanda yapılaşma olduğu görülmektedir. (Bkz. Ek – B)
1940 tarihli ve 72 pafta numaralı Pervititch haritası Aşir Efendi Han özelinde
incelendiğinde ise;
‐

1914 tarihli Alman Mavileri haritalarında tespit edilen;yapının avlusuna inşaa
edilen 5 adet ek yapının büyütüldüğü,

‐

Doğu cephesine avlu ile revak ilişkisini sağlayan yeni bir merdiven eklendiği,

‐

Doğu cephesinde Rıza Bey Hanı ile Aşir Efendi Hanı’nın birleştiği alanda
oluşan boşluğa ahşap konstrüksiyonlu bir mekan inşa edildiği,

‐

Oluşturulan yeni mekanla avlu ilişkisini sağlayan revakın kapatılarak mekana
dahil edildiği bilgilerine ulaşılmıştır.

İstanbul 4. No’lu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü’nde yapılan arşiv
çalışmasında yapının 13.04.1969 tarih ve 4553 sayılı kararı ile muhafazası gerekli eski
eser olduğuna karar verilmiştir. 28.12.1969 tarih ve 5204 sayılı karar ile yapıda sıva
tamirlerinin yapılabileceği ve Sultan Hamam cephesinde genişletilmiş olan pencerenin
eski durumuna getirilmesi kararı verilmiştir. (Bkz. Ek – B) Bu karar ile yapıda geniş
kapsamlı onarımlar yapılmış, onarımlar sırasında revaklarda bulunan sütunların özgün
niteliklerini kaybedecek müdahalelerde bulunulduğu , günümüzdeki yapı kullanıcıları
tarafından beyan edilmiştir.

Şekil 4.13 : J.Pervititch Haritası -1940.
5.4 IV.Dönem (Geç Dönem )
Nüfusun ve ihtiyaçların artması doğrultusunda mevcut alanların ve depoların yetersiz
kalmasıyla birlikte kullanıcılar tarafından yapıyı tahrip etmek pahasına muhdes
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mekanlar oluşturulmuştur. Bu tahribatlar, çoğunlukla yapının zemin döşemesinin
altında sömel kotundaki toprağın boşaltılması ve açığa çıkan alana yeni bir döşeme
yapılarak muhdes mekanlar oluşturulması biçiminde olmuştur. Duvarlarda bulunan
ampatmanlardan anlaşılabilmektedir. Günümüzde her iki cadde kotunda bulunan
dükkanların üçü haricinde (Z01-Z02 – 113 no’lu mekanlar) tamamında muhdes
bodrumlar bulunmaktadır.GEEAYK tarafından 1977 tarihinde muhdes bodrumlar ile
alakalı kanuni kavuşturma açılmışsa da yenilerinin yapılmasına mani olamamıştır.
27.12.1975 tarihinde meydana gelen Gürün Han yangınında Katırcıoğlu , Diri ,
Kendros ,Sokullu ve Bahtiyar hanları büyük çapta hasar görmüş ; Aşir Efendi ve Rıza
Bey hanları zarar görmüştür.(Bkz. Ekler).Yangının yol açtığı hasarlar sonucunda çatı
tamamen yenilenmiş , Aşir Efendi Caddesi cephesinde onarımlar yapılmıştır. 1996
yılında yapının rölöve-restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmış , ancak ilgili
koruma kurulu tarafından sadece rölöve projesi onaylanmıştır. 1998 yılında ilgili
koruma kurulu tarafından koruma grubu II olarak tescillenmiştir.

Şekil 4.14 : Aşir Efendi Han Dönem Analizi.
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Şekil 4.15 : 1875 Ayverdi Haritası – 1904 Goad Haritası
çakıştırması.

Şekil 4.16 : 1904 Goad Haritası – 1914 Alman Mavileri Haritası
çakıştırması.
5.5 Restitüsyon
Restitüsyon çalışması, mekan ölçeğindeki sorunlar, yapı elemanları sorunları ve
malzeme sorunları olarak üç başlık altında incelenmiştir. Mekan ölçeğindeki sorunlar
yapının

II.

ve

III.

döneminde

kullanıcılar

tarafından

yapılmış

kullanıcı

müdahaleleridir. Yapının II. döneminde 120 ve B07 no’lu mekanları yapıya eklenmiş
ve avludaki revak bütünlüğü bozulmuştur. M1 merdiveni 120 no’lu mekanın duvarına
taşıttırılarak avlu ile revak ilişkisini sağlanan yeni bir merdiven eklenmiştir. Yapının
III.döneminde avluya yeni yapılar inşa edilmiş ve daha sonra mevcut mekanlar ile
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birleştirilerek revak sirkülasyonu avlu kotunda tamamen yok edilmiştir. Sultan
Hamam cephesi ve Aşir Efendi Caddesi’nden girişi olan mekanlar vitrin ve camekan
yapmak adına yapının doluluk-boşluk özgünlüğü ciddi oranda kullanıcılar tarafından
tahrip edilmiştir. Birinci katta (avlu kotu) bulunan abdesthane ve WC’ler ikinci katta
bulunan galerinin betonarme döşeme ile kapatılarak ikinci

kata taşınmıştır.

II.dönemde eklenmiş olan 120 no’lu mekanın teras çatısı üzerine iki yeni mekan inşa
edilmiştir. Sultan Hamam ve Aşir Efendi Caddelerine bakan ticarethanelerin
bodrumlarına muhdes bodrum katlar eklenmiş ve Sultan Hamam Caddesi’ne bakan
ticarethanelere ayrıca betonarme asma katlar eklenmiştir. Mekanların tamamında
özgün malzemeler değiştirilmiştir. Günümüzde bütün mekanların içinde sonradan
eklenmiş kaplamalar ve çimento esaslı malzemelerin kullanımı söz konusudur. Birkaç
ticarethane hariç dövme demir özgün kepenkleri tahrip edilmiştir. Yapıda özgün kapı
ve pencere doğraması tespit edilmemiştir. Çoğunlukla pvc ve alüminyum ile
değiştirilmiş olan doğramalar kullanılmaktadır. Dönem eki olan parmaklıklar ve
korkuluklar III.dönem ekleri olarak kabul edilmiş, ancak özgün parmaklık ve
korkuluklara dair bilgi bulunamamıştır. Hanın Aşir Efendi Caddesi girişi tonozu
yıkılmış, yerine betonarme döşeme yapılmıştır. Sultan Hamam Caddesi girişi
merdiveni yıkılarak yerine ticarethane yapılmış ve giriş kapatılmıştır.
5.5.1 Restitüsyon önerisi
Yapının II. ve III. dönemi esas alınarak restitüsyon çalışması yapılmıştır. II. dönemi
için 1905 tarihli Goad, 1911 tarihli Magdeburg haritası; III. dönemi için 1914 tarihli
Alman Mavileri ve 1940 tarihli J.Pervititich haritası esas alınmıştır.
5.5.1.1 II. Dönem restitüsyonu
1905 tarihli Goad haritasına göre yapı güneydoğu yönünde Fındıkçı Yokuşu’na taşkın
vaziyettedir. Kuzey yönünde komşu parselde yer alan Suraski Hanı’nın henüz
yapılmadığı görülmektedir. Aşir Efendi Kütüphanesi’nin ticari fonksiyonu ile
kullanıldığına dair ibare vardır. Aşir Efendi Kütüphanesi ile han arasında günümüzde
yapı olan alanda Aşir Efendi’nin türbesinin olduğu görülmektedir. 1911 tarihli
Magdeburg haritasında Fındıkçı Yokuşu cephesinden istimlak edilerek bir miktarının
yıkıldığı ve cephenin geriye çekildiği görülmüştür. Aşir Efendi Caddesi cephesinde
günümüzde Rıza Bey Hanı’nın olduğu güneydoğu yönünde cephenin bir kısmının
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içeriye alındığı ve Germania Hanı ile Dilsizzade Hanı’nın inşa edildiği tespit
edilmiştir.

Şekil 4.17 : Aşir Efendi Han II.dönem resitüsyon planı.
1905 tarihli Goad haritasında Sultan Hamam Caddesi’ne bakan 5 ticarethane ve avlu
ile ilişkiyi sağlyan bir giriş görülmüştür. Aşir Efendi Caddesi’nden girişi sağlayan
holün tonozlu olduğu, avlu kotu ve ikinci katta 16şar dükkan olduğu, avludaki 107
no’lu mekanın eklendiği, ancak revakın mekanın içine dahil edilmediği görülmüştür.
M1 merdiveninin 1905 tarihinde inşa edilmemiş olduğu okunmaktadır.
1868 ve 1880 tarihli fotoğraflar ve 1904 tarihli kartpostalda görülebildiği kadarıyla
çatının biçimlenişinde büyük farklılıklar bulunmamaktadır. Çatı malzemesi net olarak
okunamamıştır. 107 no’lu mekanın teras çatılı olduğu ve günümüzde WC’lerin olduğu
219 no’lu mekanın galeri olduğu görülmektedir.
Güney ( Aşir Efendi Caddesi ), kuzey ( Sultan Hamam Caddesi ), doğu ( Fındıkçı
Yokuşu ) ile alakalı herhangi bir görsel veriye ulaşılamamıştır. Batı cephesi 1868 ve
1880 tarihli fotoğraflarda net olarak gözükmektedir. Kuzey ve güney cepheleri
yapıdan gelen izler ve yapının çağdaşı olan Kalcılar Hanı ve Yaldız Han incelenerek
anolojik çalışma ile tamamlanmıştır.
5.5.1.2 III. Dönem restitüsyonu
1914 tarihli Alman Mavileri haritasında Rıza Bey Hanı’nın inşası sebebiyle yapının
güneydoğu kısmının yıkıldığı, giriş holünün tonozunun yıkık olduğu ve M1
merdivenin eklendiği görülmüştür. Aşir Efendi’nin türbesinin yerinde durduğu ve
kütüphanenin yanından Sultan Hamam Caddesi’yle ilişkiyi sağlayan bir merdiven
olduğu tespit edilmiştir. Hanın avlusuna yeni yapılar yapıldığı harita üzerinden
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okunabilmektedir.1940 tarihli J.Pervititich haritasında Aşir Efendi’nin türbesinin
kaldırıldığı ve yerine yeni yapılar inşa edildiği görülmektedir.
1940 tarihli J.Pervititich haritasında revakın bütünlüğünü koruduğunu, ancak Rıza Bey
Hanı’nın inşası sebebiyle revakın kesintiye uğradığı görülmektedir. Avluya 5 adet yeni
ticarethane eklendiği ve güneydoğu yönünde yeni bir merdiven eklendiği görülmüştür.
Yapıya ait WC ve abdesthaneler tek katlı ve üstü galerili olacak şekilde kuzeydoğu
cephesinde görülmektedir. Günümüzde birleşik tek bir mekan olan 109 no’lu ve 110
no’lu mekanların ayrı iki mekan olduğu 210 no’lu mekanın iki ayrı mekan olduğu
görülmüştür. Ticarethanelerin girişlerinin günümüzdekine benzer konumlarda olduğu
tespit edilmiştir. Güneydoğu yönünde Rıza Bey Hanı ile hem yüz olan mekanın tek
katlı olduğu görülmektedir.
III.dönem çatı restitüsyonunda 1949 tarihli HGK hava fotoğrafı esas alınmıştır. Elde
edilen verilere göre çatının günümüzdekine benzer bir plana sahip olduğu
görülmektedir. Kuzeydoğu yönünde galeri boşlukları ve 107 no’lu mekanın üstünün
teras çatı ile örtülü olduğu tespit edilmiştir.
Aşir Efendi Caddesi’ne bakan güney cephesine ait 1975’ten öncesine dair görsel
bulunamamıştır. Günümüzden bir farklılık tespit edilememiştir. 1975 yılında bölgede
çıkan büyük yangında cephenin hasarlı haline ait bir fotoğraf bulunmuştur. Sultan
Hamam Caddesi’ne bakan kuzey cephesine ait 1971’den öncesine dair görsel
bulunamamıştır. 1971’deki görsele göre 108 no’lu mekanın penceresinin sonradan
kapatıldığı ve günümüzün aksine çoğu pencerede parmaklıkların bulunduğu ve dönem
eki çinko haznelerin yerinde olduğu tespit edilmiştir.
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6. RESTORASYON
Yapının bulunduğu Sultan Hamam – Hobyar bölgesi için, İstanbul Tarihi
Yarımada koruma amaçlı nazım imar planı dahilinde ticaretin yanısıra turizm ve
hizmet işlevleri de tanımlanmıştır. Bu planlama kararı bölgenin yüzyıllardan beri gelen
ticaret bölgesi olma durumunu ve dolayısıyla yapıların özgün işlevlerini kökten
değiştirecek uygulamalara zemin oluşturmuştur. Bu işlev değişikliği olanakları ile
birlikte ortaya çıkan rant bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının yükselmesine sebep
olmuş , bölge esnafının/ kullanıcılarının karşılayabileceğinin çok üstüne çıkmıştır.Bu
sebeple tekil olarak başlayan işlevsel dönüşümler günümüzde hızla birçok ticaret
yapısını tehdit eder duruma gelmiştir.Kültür varlıkları açısından incelendiğinde
,bölgede ağırlıklı olarak 18. ve 19. Yüzyılda yapılmış, açık ve kapalı avlulu hanlar ile
20.yy da yapılan çok katlı büro hanları ve kamu yapılarının varlığı göze çarpmaktadır.
Dolayısıyla bu yapılar turizm fonksiyonu gözetilerek tasarlanmadığından fonksiyonişlev değişikliklerinde ciddi tahribata uğramaktadırlar. Ulusal ve uluslararası koruma
yaklaşımları göz önüne alındığında bölgenin yürürlükte olan imar planının sözü edilen
ticaret yapılarını korumaktan çok zarar verici olduğu aşikardır. 2011 yılında bölgenin
bir kısmının Yenileme alanı olarak tanımlanmış olması , İstanbul 4 Numaralı Kültür
Varlıkları Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü sorumluluğu altından çıkarılması ile hızlı
bir dönüşüm süreci başlamıştır. Kimi zaman yapılar için alınan basit onarım izinleri
ile yapılan bu izin sınırlarını aşan müdahaleler bölgedeki yapılarda görülen tahribatı
arttırmıştır.Yapı özelinde incelendiğinde , Aşir Efendi Han ile bulunduğu yapı
adasının İstanbul Tarihi Yarımada koruma amaçlı nazım imar planı turizm ve ticaret
alanı içinde kaldığı görülmektedir. Nitekim ada içinde bulunan Germania Han , çok
katlı bir büro yapısı olmasına rağmen günümüzde turizm fonksiyonu ile restore
edilmektedir. Bu tür değişimler ; bölgenin yüzyıllardan beri gelen ticaret
fonksiyonunun

sürekliliğini

bozmakta

ve

bölgedeki

kullanıcı

profilini

değiştirmektedir. Koruma - geliştirme sürekliliğinden çıkarılarak kültür varlıkları bir
tüketim unsuru haline dönüştürülmektedir.Aşir Efendi Han’ın mülkiyeti birden fazla
kişiye aittir. 1970’li yıllarda açılan dava sonucunda yapının kuzeydoğu tarafındaki ,
Sultan Hamam caddesine bakan iki dükkan 12 ve 14 parsel numaraları ile yapının
bütünlüğünden koparılmıştır. Çok mülkiyete tabi diğer yapılarda olduğu gibi , küçük
onarımlar ve bakımların yapılmaması sebebiyle yapı bakımsız kalmış ve kapsamlı bir
restorasyona muhtaç hale gelmiştir. Yapı kullanıcılarının – kiracılarının mekanları
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kendi ihtiyaçlarına göre kurgulamaları ve kayıt dışı tadilatlar ile bazı mekanlar yapım
sisteminin okunamayacığı veya özgünlüğünün tartışılacağı kadar tahrip edilmiştir.
Dolayısıyla yapılacak kapsamlı bir restorasyon çalışması öncesinde yapıda geniş
kapsamlı bir raspa çalışması yapılarak yapının izlerinin , yapım sistemlerinin ve
malzemelerin tespit edilmesi ve yaklaşımların buradan elde edilecek verilere göre
oluşturulması gerekmektedir. Tez çalışması kapsamında ; yapının kullanımda olması
nedeniyle raspa çalışması yapılmadığından ancak gözlemlere dayalı tespitler
yapılabilmiş ve öneriler bu kapsamda geliştirilmiştir. Yapının farklı tarihlerde
geçirmiş olduğu onarımların tam tespiti için uygulama aşamasında raspa çalışması
yapılması faydalı olacaktır. Özellikle, 1911-1914 yılları arasında yapılmış olan
Ankara- Konya Han’ın( Rıza Bey Han) , Aşir Efendi Han ile kesişiminde bulunan
duvar ve mekanların ( 117-118-122 mekanları). Ankara – Konya Han’ın inşaatı
sırasında bölünerek , yeni mekanlar haline dönüştürüldüğü mü yoksa tamamen
yıkılarak yeni mekanların inşaa mı edildiği konusu tartışmalıdır. Yapılacak raspa
çalışması özgünlüğü tartışmalı bu mekanların durumunun tespit edilmesini
sağlayacaktır. Bir diğer tartışma konusu ise bu dönemdeki müdahaleler kapsamında
revakların sürekliliği bozularak avluya eklenen 119 ve 218 numaralı mekanlarıdır. Her
ne kadar özgün taşıyıcı sistemin yapı genelinde sürekliliğini korumakta olduğu
düşünülse de, gerek bu mekanların farklı biçim ve boyutu gerekse de mekanları örten
tonozların boyutu özgün biçimleniş ve işlevi tartışmalı hale getirmektedir.
Yapısal Onarımlar ve Müdahaleler
Yapı , zaman içerisinde kullanıcıları tarafından ihtiyaçlarına cevap vermesi adına
sayısız müdahaleye uğramıştır. Restorasyon projesinin birincil önceliği yapıya en çok
hasarı veren niteliksiz eklerin kaldırılarak özgün plan düzenini ve sonraki dönem
eklerini görünür hale getirmektir.Kullanıcı müdahaleleri ile tahrip olmuş taşıyıcı
unsurların sağlamlaştırılması ve yok olmuş yapı elemanlarını yeniden imal edilmesi
ile yapının özgün mimari biçimlenişinin anlaşılır hale getirilmesi hedeflenmiştir .
Yapının onarımına ilişkin müdahaleler niteliksiz eklerin kaldırılması , sağlamlaştırma
, temizleme , bütünleme , yeniden yapım ve işlevlendirme başlıkları altında ele
alınmıştır.
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Niteliksiz eklerin kaldırılması:


Avlu cepheleri ve dış cephelerde asılı bulunan klima , kablo , tabela vb.
elemanların ve pvc yağmur iniş borularının kaldırılması Kullanıcılar
tarafından yapılmış alüminyum , pvc , ahşap vb. kapı ve pencere
doğramalarının sökümü



Yapının neredeyse tamamında bulunan alçıpan , gazbeton vb. gibi
bölücü duvarların kaldırılması ve tavanlarda bulunan çok katmanlı
asma tavan uygulamalarının kaldırılması ,



Avlu başta olmak üzere , revaklar ve tüm yapı genelinde bulunan
niteliksiz döşeme kaplammalarının (seramik , parke vb.) kaldırılması ,



Cepheler , taşıyıcı duvarlar , revaklar , döşemeler vb. gibi alanlarda
bulunan her türlü çimento esaslı malzemelerin sökülmesi ,



Yapının özgün taşıyıcı sistemine uygunsuz olarak eklenmiş Z01, Z03,
Z04, Z06, Z07 ve Z08 no’lu mekanlarının asma katlarının ve
merdivenlerinin betonarme döşemelerinin kaldırılması .



Çatıda bulunan plastik ve çimento esaslı malzemelerin sökülmesi ,
bacalarda bulunan eklerin kaldırılması ,



Kullanıcılar tarafından avluya taşkın mekanların ( 132-110A – 127 128 – 129 -130 no’lu mekanlar) kaldırılarak revakın ortaya çıkarılması,



Kapı ve pencerelerde , merdivenler , çatı , revaklara eklenmiş olan
muhdes parmaklık , korkuluk , sundurma vb. elemanların sökülmesi ,

Sağlamlaştırma :
Aşir Efendi Han’ın farklı seviyelerinde bulunan profillerin detayları yer yer
kaybolmuş , büyük bir kısmı kirlenmiş ve kararmıştır .


Kullanıcı müdahaleleri ile bodrum kat açılması sonucu taşıyıcı
duvarlarda ve tonozlarda oluşan yapısal çatlakların sağlamlaştırılması
önerilmektedir.



Aşir Efendi Caddesi ve Sultanhamam caddesi cepheleri ile avluya
bakan cephelerde bulunan pencere ve kapı söveleri ile pencere
denizliklerinin hasar görmüş olanlarının sağlamlaştırılması ,
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Çatı harpuştalarının hasar görmüş kısımlarının sağlamlaştırılması ,

Temizleme :


Yapılacak çimento ve sıva raspasını takiben yapıda bulunan taş
elemanların (söve, eşik, sütun, başlık, kaide vb.) ve profillerin düşük
basınçlı su, kil hamuru veya mikro kumlama ile temizlenmesi ,



İkinci Katta bulunan pasalı ahşap tavanların ,temizlenmesi,



Yapıdaki metal elemanların (parmaklık, korkuluk, kepenk, ana giriş
kapısı ve I putreller) sağlamlığıyla alakalı etüt ve kontrollerin yapılması
ve sağlam olmayanların değiştirilmesi önerilmektedir. Sağlam
olanların mikro kumlama ve tel fırça yardımıyla mekanik olarak
temizlenerek antipas ve yağlı boya (özgün rengin saptanması halinde)
uygulanmalıdır.

Bütünleme :


Aşir Efendi cephesi ve Sultan Hamam cephesinde bulunan silmeler
uygun malzeme ile bütünlenmesi ve avlu iç cephelerinde eksik olan
parmaklıkların gerekli görülen yerlerde bütünlenmesi ,



Cephelerde yapılacak raspalar sonucunda duvar yüzeylerinde derz,
tuğla, taş yüzeylerinde kayıpların uygun malzeme ile bütünlenmesi ,



Pencerelerde bulunan dönem eki parmaklıklar ile kepenklerin ve
kapılarda bulunan özgün kepenklerin mevcut olmayan bölümlerinin
özgün detaylarına uygun olarak yeniden üretilmesi önerilmektedir .

Yeniden Yapım :


Yapıda kullanıcı müdahalesi ile değiştirilmiş tavan, duvar ve döşeme
kaplamalarının özgün niteliğine uygun malzemeler ile yeniden
yapılması ,



Kapı ve pencerelerde , merdivenler , çatı , revaklara eklenmiş olan
muhdes parmaklık , korkuluk , sundurma vb. elemanların özgün
detayına uygun olarak yeniden imal edilmesi,



Parçalanmış olan baca ve baca şapkalarının yeniden yapılması .
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İşlevlendirilme önerisi
Yapının bulunduğu Sultanhamam – Hobyar bölgesinde geçerli olan ; 5366
sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve
Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ve İstanbul Tarihi Yarımada Koruma
amaçlı Nazım İmar Planı ile bölgeye turizm ağırlıklı bir fonksiyon yüklenmiştir.
Bölgedeki kültür varlığı yapıların otele dönüştürülüyor oluşu , yapı sahipleri açısından
karlı ancak yapıların özgünlüğünün korunması açısından zorlayıcıdır. Bu tür
soylulaştırma hareketleri ile korunmak istenilen kültür varlıklarını doğrudan veya
dolaylı olarak tahrip ettiği , İstanbul’un farklı bölgelerindeki örneklerden görülmüştür.
Hobyar – Sultanhamam bölgesinde özgünlüğünü ve fonksiyonunu koruyan az sayıdaki
yapılardan biri olan Aşir Efendi Han’da herhangi bir fonksiyon değişikliğine
gidilmemesi önerilmektedir. Yapının ticaret fonksiyonunun korunması ; hem yapının
korunarak gelecek kuşaklara aktarılması
korunması açısından faydalı olacaktır.
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hem de bölgedeki kullanıcı profilinin

64

7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Tez çalışması kapsamında İstanbul ili , Fatih İlçesi , Hobyar mahallesi , Aşir Efendi
Caddesi , 22 pafta , 397 ada , 2-12-14 parselde yer alan Aşir Efendi Han’ın
günümüzdeki mevcut durumunun tespiti , tarihsel gelişiminin incelenmesi ve
korunmasına yönelik önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.
Aşir Efendi Han’ın yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte , 18.yy’ın
son çeyreğinde Şeyhülislam Aşir Efendi tarafında yaptırılmıştır. Yoğun bir ticaret
alanı olan Sultan Hamam bölgesindeki yapı , kullanıcı müdahaleleri ve malzeme
bozulmalarına rağmen kısmen özgün plan şeması ile günümüze ulaşmıştır. Üç katlı ve
fevkani avlulu olan yapı , döneminin malzeme ve yapım tekniklerini örnekleyen bir
handır. Yapı bulunduğu adanın organik formuna göre biçimlenmiştir.Kuzey cephesi
Sultan Hamam caddesine ve Güney cephesi Aşir Efendi caddesine bakmaktadır. Doğu
ve Batı cepheleri sağırdır. Bulunduğu yapı adasının büyük bir kısmını kaplayan yapı ,
kabaca 42 m x 37 m ‘lik boyutlar ile 1.300 m²’lik bir parsele oturmaktadır. Cepheleri
arasında yaklaşık 5.5 metrelik kot farkı bulunmaktadır. Bu nedenle Sultan Hamam
Caddesinde üç katlı , Aşir Efendi Caddesinden iki katlı gözükmektedir. Yapının ana
girişi Aşir Efendi Caddesinde bulunmakta ve avlu bu sebeple fevkanidir. Yapının
zemin katında Sultan Hamam Caddesine bakan sekiz adet dükkanı bulunmaktadır.
Dükkanlar haricinde , günümüzde kapatılmış ve ticarethaneye çevrilmiş , avluya
ulaşımı sağlayan tali bir giriş bulunmaktadır. Zemin katta bulunan dükkanların altı
adedinin muhdes bodrumu ve tamamının asma katı bulunmaktadır.
Birinci kat olan avlu kotu , 23 adet dükkandan oluşmaktadır. Avludan dükkana
giriş sağlanmakta , aynı zamanda avluda bulunan merdivenler ile bir üst kata
sirkülasyon sağlanmaktadır. Birinci Katta bulunan dükkanlar, özgün sınırlarının
haricinde revakları içine katarak ve hatta avluya taşarak kullanıcı müdahalesi ile
sınırlarını büyütmüşlerdir. Böylece revakların okunması güçleşmiş ve avlu özgün
formunu yitirmiştir.
İkinci Kat ; 23 dükkandan ve revaklardan oluşmaktadır. Revak sürekliliği
bozulmadığından takip edilebilmektedir. Mekanlara revaklardan ulaşılmaktadır.
Mekanların , Sultan Hamam ve Aşir Efendi Caddeleri cephelerinde pencereleri
bulunmaktadır.
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Yapının tümünde kullanıcı müdahaleleri sonucunda özgün plan - malzeme
özellikleri ve cephe düzeninde ciddi tahribatlar mevcuttur. Sultan Hamam Caddesi ile
ilişkili dükkanlar ve Aşir Efendi Caddesi ile ilişkili dükkanların bodrum katları ve
bodrum katlara ulaşımı sağlayan muhdes merdivenler ; plan ve malzeme özelliklerinin
yitirilişinin örneklerindendir. Sultan Hamam Cephesinde eklenen asma katlar , avluya
taşkın mekanlar , birinci ve ikinci kata oluşturulan asma katlar özgün plan şemasının
okunmasını engellemektedir.Plan ölçeğinde meydana gelen bozulmaların bir diğeri
mekanların birleştirilerek tek mekan olarak kullanılmasıdır. Ayrıca avluda bulunan
222 ve 223 no’lu mekanların sonradan yapılmış niteliksiz ekler olduğu eski fotoğraflar
ve haritalardan tespit edilmiştir. Tüm bu bozulmaya rağmen yapının özgün plan
şemasının büyük bir kısmı okunabilmektedir.
Cephe düzeninde bulunan tahribat incelendiğinde , Sultan Hamam ve Aşir Efendi
Caddelerine bakan dükkanların özgün detaylarının tamamının yok edildiği ve yerine
vitrin yapıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca her iki cephede , tabela , reklam panosu ,
klimalar ve boşluk açma- kapamalar ile özgün pencelerin yerlerine pvc ve alüminyum
doğramalar konulduğu , dönem eki olan parmaklıkların söküldüğü görülmüştür.
Yapının cephesinde herhangi bir bezeme ögesi bulunmamakta , dış cephelerin
saçaklarında profiller bulunmaktadır.
Restorasyon kapsamında , Venedik tüzüğü , ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma
Bildirgesi’ne uygun koruma ve onarım yöntemleri benimsenmiş ; yapının sanat eseri
olduğu kadar tarihi bir belge olarak da korunması gerektiği ilkesi ile müdahale
kararları verilmiştir. Bu kapsamda en az müdahale ile yetinmeyi hedefleyen bir
koruma yaklaşımı ile yapıdaki tahribatın giderilmesi hedeflenmiştir. Yapının ticaret
amacıyla tasarlanmış ve günümüze değin bu fonksiyonla kullanılmış olması sebebiyle
özgün işlevi devam ettirilecek olup , herhangi bir işlev değişikliği önerilmemiştir.
Yapıda raspa yapılarak, tespitlerin ve restitüsyon çalışmasının kapsamlı bir onarım
sırasında ; yapı korumacıları tarafından değerlendirilmesi ve elde edilen bulgu , bilgi
ve belgeler projelendirilerek koruma kuruluna iletilmelidir.
Üç ayrı dönemde inşa edilmiş olan Aşir Efendi Hanı , 18. Yüzyıl avlulu han
mimarisinin biçimlenişini yansıtmaktadır. Vakfiyesi bulunduğu Kütüphane yapısı ile
birlikte bölge hafızasında yer olurturmuş yapılardan biridir. Bu çalışma ile Aşir Efendi
Hanı detaylı bir şekilde belgelenmiş ve malzemeleri hakkında bilgi edinilmiştir. Yazılı
ve görsel arşiv materyalleri ile yapının günümüze kadar geçirdiği değişiklikler
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incelenmiş ve buna dayalı restitüsyon çalışması tamamlanmıştır. Ayrıca yapının farklı
amaçlarla kullanılmış olduğu dönemler ve kullanıcıları hakkında bilgi edinilmiş ve
yapının değerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Yapılan restorasyon projesi kapsamında
yapının sorunlarını ve hasarlarının giderilmesi amacıyla restorasyon kararları
verilmiştir. Restorasyon projesindeki amaç yapının korunarak gelecek kuşaklara
aktarılmasını sağlamaktır.
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EK A – Aşir Efendi Han Fotoğraf Albümü
A.1 – Zemin Kat Fotoğrafları
A.2 – Bodrum Kat Fotoğrafları
A.3 – Asma Kat Fotoğrafları
A.4 – 1. Kat Fotoğrafları
A.5 – 2. Kat Fotoğrafları
A.6 – Cephe Fotoğrafları
A.7 – Detay Fotoğrafları
A.8 – Lidar Orthofotoları
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A.1.1 – Z01 Ticarethane

Şekil A.1 : ZO1 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.2 : ZO1 Mekanı Fotoğrafı.
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A.1.2 – Z02 Ticarethane

Şekil A.3 : ZO2 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.4 : ZO2 Mekanı Fotoğrafı.
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A.1.3 – Z03 Ticarethane

Şekil A.5 : ZO3 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.6 : ZO3 Mekanı Fotoğrafı.
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A.1.4 – Z04 Ticarethane

Şekil A.7 : ZO4 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.8 : ZO4 Mekanı Fotoğrafı.
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A.1.5 – Z05 Ticarethane

Şekil A.9 : ZO5 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.10 : ZO5 Mekanı Fotoğrafı.
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A.1.6 – Z06 Ticarethane

Şekil A.11 : ZO6 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.12 : ZO6 Mekanı Fotoğrafı.
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A.1.7 – Z07 Ticarethane

Şekil A.13 : ZO7 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.14 : ZO7 Mekanı Fotoğrafı.
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A.1.8 – Z08 Ticarethane

Şekil A.15 : ZO8 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.16 : ZO8 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.1 – B01 Depo

Şekil A.17 : B01 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.18 : B01 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.2 – B02 Depo

Şekil A.19 : B02 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.20 : B02 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.3 – B03 Depo

Şekil A.21 : B03 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.22 : B03 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.4 – B04 Depo

Şekil A.23 : B04 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.24 : B04 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.5 – B05 Mutfak

Şekil A.25 : B05 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.26 : B05 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.6 – B06 Depo

Şekil A.27 : B06 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.28 : B06 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.7 – B07 Depo

Şekil A.29 : B07 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.30 : B07 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.8 – B08 Depo

Şekil A.31 : B08 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.32 : B08 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.9 – B09 Depo

Şekil A.33 : B09 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.34 : B09 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.10 – B10 Depo

Şekil A.35 : B10 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.36 : B10 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.11– B11 Depo

Şekil A.37 : B11 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.38 : B11 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.12– B12 Depo

Şekil A.39 : B12 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.40 : B12 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.13– B13 Depo

Şekil A.41 : B13 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.14– B14 Depo

Şekil A.42 : B14 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.15– B15 Depo

Şekil A.43 : B15 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.44 : B15 Mekanı Fotoğrafı.

95

A.2.16– B16 Depo

Şekil A.45 : B16 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.17– B17 Depo

Şekil A.46 : B17 Mekanı Fotoğrafı.

A.2.18– B18 Depo

Şekil A.47 : B18 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.19– B19 Mutfak

Şekil A.48 : B19 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.49 : B19 Mekanı Fotoğrafı.
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A.2.20– B20 Koridor

Şekil A.50 : B20 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.51 : B020 Mekanı Fotoğrafı.
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A.3.1– A01 Depo

Şekil A.52 : A01 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.53 : A01 Mekanı Fotoğrafı.
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A.3.2– A02 Depo

Şekil A.54 : A02 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.55 : A02 Mekanı Fotoğrafı.
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A.3.3– A03 Depo

Şekil A.56 : A03 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.57 : A03 Mekanı Fotoğrafı.

102

A.3.4– A04 Depo

Şekil A.58 : A04 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.59 : A04 Mekanı Fotoğrafı.

103

A.3.5– A05 Depo

Şekil A.60 : A05 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.61 : A05 Mekanı Fotoğrafı.

104

A.3.6– A06 Depo

Şekil A.62 : A06 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.63 : A06 Mekanı Fotoğrafı.

105

A.3.7– A07 Depo

Şekil A.64 : A07 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.65 : A07 Mekanı Fotoğrafı.

106

A.3.8– A08 Depo

Şekil A.66 : A08 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.67 : A08 Mekanı Fotoğrafı.

107

A.4.1– 101 Ticarethane

Şekil A.68 : 101 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.69 : 101 Mekanı Fotoğrafı.

108

A.4.2– 102 Ticarethane

Şekil A.70 : 102 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.71 : 102 Mekanı Fotoğrafı.

109

A.4.3– 103 Ticarethane

Şekil A.72 : 103 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.73 : 103 Mekanı Fotoğrafı.

110

A.4.4– 104 Ticarethane

Şekil A.74 : 104 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.75 : 104 Mekanı Fotoğrafı.

111

A.4.5– 105 Ticarethane

Şekil A.76 : 105 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.77 : 105 Mekanı Fotoğrafı.

112

A.4.6– 106/106A Ticarethane

Şekil A.78 : 106 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.79 : 106/A Mekanı Fotoğrafı.

113

A.4.7– 107 Ticarethane

Şekil A.80 : 107 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.81 : 107 Mekanı Fotoğrafı.

114

A.4.8– 108 Ticarethane

Şekil A.82 : 108 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.83 : 108 Mekanı Fotoğrafı.

115

A.4.9– 109/109A Ticarethane

Şekil A.84 : 109 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

Şekil A.85 : 109 Mekanı Fotoğrafı.

116

A.4.10– 110 Ticarethane

Şekil A.86 : 110 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.87 : 110 Mekanı Fotoğrafı.

117

A.4.11– 111 Ticarethane

Şekil A.88 : 111 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.89 : 111 Mekanı Fotoğrafı.

118

A.4.12– 112 Ticarethane

Şekil A.90 : 112 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.91 : 112 Mekanı Fotoğrafı.

119

A.4.13– 113 Ticarethane

Şekil A.92 : 113 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.93 : 113 Mekanı Fotoğrafı.

120

A.4.14– 114 Giriş Holü

Şekil A.94 : 114 Mekanı Fotoğrafı.

121

A.4.15– 115 Ticarethane

Şekil A.95 : 115 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.96 : 115 Mekanı Fotoğrafı.

122

A.4.16– 116 Ticarethane

Şekil A.97 : 116 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.98 : 116 Mekanı Fotoğrafı.

123

A.4.17– 117 Ticarethane

Şekil A.99 : 117 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.100 : 117 Mekanı Fotoğrafı.

124

A.4.18– 118 Ticarethane

Şekil A.101 : 118 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.102 : 118 Mekanı Fotoğrafı.

125

A.4.19– 119 Ticarethane

Şekil A.103 : 119 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.104 : 119 Mekanı Fotoğrafı.

126

A.4.20– 120/120A Ticarethane

Şekil A.105 : 120 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.106 : 120 Mekanı Fotoğrafı.

127

A.4.21– 121 Oda

Şekil A.107 : 121 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.108 : 121 Mekanı Fotoğrafı.

128

A.4.22– 122 Ticarethane

Şekil A.109 : 122 Mekanı Fotoğrafı.
A.4.23– 123 Depo

Şekil A.110 : 123 Mekanı Fotoğrafı.

129

A.4.24– 124 Depo

Şekil A.111 : 124 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.112 : 124 Mekanı Fotoğrafı.
130

A.4.25– 125 Depo

Şekil A.113 : 125 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.114 : 125 Mekanı Fotoğrafı.

131

A.4.25– 125 Oda

Şekil A.115 : 125 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.116 : 125 Mekanı Fotoğrafı.

132

A.4.27– 127 Ticarethane

Şekil A.117 : 127 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.118 : 127 Mekanı Fotoğrafı.

133

A.4.28– 128 Ticarethane

Şekil A.119 : 128 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.120 : 128 Mekanı Fotoğrafı.

134

A.4.29– 129 Ticarethane

Şekil A.121 : 129 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.122 : 129 Mekanı Fotoğrafı.

135

A.4.30– 130 Ticarethane

Şekil A.123 : 130 Mekanı Fotoğrafı.

A.4.31– 131 Avlu

Şekil A.124 : 131 Mekanı Fotoğrafı.

136

Şekil A.125 : 131 Mekanı Fotoğrafı.

A.4.32– 132 Çay Ocağı

Şekil A.126 : 132 Mekanı Fotoğrafı..

137

Şekil A.127 : 132 Mekanı Fotoğrafı..

A.4.33– 133 Oda

Şekil A.128 : 132 Mekanı Fotoğrafı.

138

Şekil A.129 : 132 Mekanı Fotoğrafı.

139

A.5.01– 201 Ticarethane

Şekil A.130 : 201 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.131 : 201 Mekanı Fotoğrafı.

140

A.5.02– 202 Ticarethane

Şekil A.132 : 202 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.133 : 202 Mekanı Fotoğrafı.

141

A.5.03– 203 Ticarethane

Şekil A.134 : 203 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.135 : 203 Mekanı Fotoğrafı.

142

A.5.04– 204 Ticarethane

Şekil A.136 : 204 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.137 : 204 Mekanı Fotoğrafı.

143

A.5.05– 205 Ticarethane

Şekil A.138 : 205 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.139 : 205 Mekanı Fotoğrafı.

144

A.5.06– 206 Ticarethane

Şekil A.140 : 206 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.141 : 206 Mekanı Fotoğrafı.

145

A.5.07– 207 Ticarethane

Şekil A.142 : 207 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.143 : 207 Mekanı Fotoğrafı.

146

A.5.08– 208/208A Ticarethane

Şekil A.144 : 208 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.145 : 208/A Mekanı Fotoğrafı.

147

A.5.09– 209 Ticarethane

Şekil A.146 : 209 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.147 : 209 Mekanı Fotoğrafı.

148

A.5.10– 210 Ticarethane

Şekil A.148 : 210 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.149 : 210 Mekanı Fotoğrafı.

149

A.5.11– 211 Ticarethane

Şekil A.150 : 211 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.151 : 211 Mekanı Fotoğrafı.

150

A.5.12– 212 Ticarethane

Şekil A.152 : 212 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.153 : 212 Mekanı Fotoğrafı.

151

A.5.13– 213 Ticarethane

Şekil A.154 : 213 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.155 : 213 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

152

A.5.14– 214 Ticarethane

Şekil A.156 : 214 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.157 : 214 Mekanı Fotoğrafı.

153

A.5.15– 215 Ticarethane

Şekil A.158 : 215 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.159 : 215 Mekanı Fotoğrafı.

154

A.5.16– 216 Ticarethane

Şekil A.160 : 216 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.161 : 216 Mekanı Cephe Fotoğrafı.

155

A.5.17– 217 Mutfak

Şekil A.162 : 217 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.163 : 217 Mekanı Fotoğrafı.

156

A.5.18– 218 Lokanta

Şekil A.164 : 218 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.165 : 218 Mekanı Fotoğrafı.

157

A.5.19– 219 Bay Wc

Şekil A.166 : 219 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.167 : 219 Mekanı Fotoğrafı.

158

A.5.20– 220 Bayan Wc

Şekil A.168 : 220 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.169 : 220 Mekanı Fotoğrafı.

159

A.5.21– 221 Depo

Şekil A.170 : 221 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.171 : 221 Mekanı Fotoğrafı.
160

A.5.22– 222 Ticarethane

Şekil A.172 : 222 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.173 : 222 Mekanı Fotoğrafı.

161

A.5.23– 223 Oda

Şekil A.174 : 223 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.175 : 223 Mekanı Fotoğrafı.

162

A.5.24– 224 Revak

Şekil A.176 : 224 Mekanı Fotoğrafı.

Şekil A.177 : 224 Mekanı Fotoğrafı.

163

A.6.1– Güney Cephesi (Aşir Efendi Caddesi Cephesi)

Şekil A.178 : Güney Cephesi Fotoğrafı.

Şekil A.179 : Güney Cephesi Fotoğrafı.

164

Şekil A.180 : Güney Cephesi Fotoğrafı.

Şekil A.181 : Güney Cephesi Fotoğrafı.

165

A.6.2– Kuzey Cephesi (Sultanhamam Caddesi Cephesi)

Şekil A.182 : Kuzey Cephesi Fotoğrafı.

Şekil A.183 : Kuzey Cephesi Fotoğrafı.

166

Şekil A.184 : Kuzey Cephesi Fotoğrafı.

Şekil A.185 : Kuzey Cephesi Fotoğrafı.

167

A.6.3– Avlu İç Cepheleri

Şekil A.186 : Avlu İç Cephesi Fotoğrafı.

Şekil A.187 : Avlu İç Cephesi Fotoğrafı.

168

Şekil A.188 : Avlu İç Cephesi Fotoğrafı.

Şekil A.189 : Çatı Fotoğrafı.

169

A.7.1– Detay Fotoğrafları

Şekil A.190 : Sütun- Gergi birleşimi

Şekil A.191 : Sütun- Gergi birleşimi

170

Şekil A.192 : Parmaklık Detayı

Şekil A.193 : Döküm Kapak Fotoğrafı.

171

Şekil A.194 : Döküm Kapak Detayı

Şekil A.195 : 219 mekanında bulunan profil

172

Şekil A.196 : Sultanhamam Cephesi Profil Detayı

Şekil A.197 : Sütun- Kaide birleşimi

173

A.7.– Orthofotolar

Şekil A.198 : Orthofoto -1

Şekil A.199 : Orthofoto -2

174

Şekil A.200 : Orthofoto -3

Şekil A.201 : Orthofoto -4

175

176

EK B – Aşir Efendi Han ile alakalı Tarihi Belge – Harita ve Fotoğraflar

177

B.1.– HARİTALAR

Şekil B.1 : 1794 tarihli Harita.

178

Şekil B.2 : 1875 tarihli Ayverdi Haritası.

179

Şekil B.3 : 1870 tarihli Yangın Haritası.

180

Şekil B.4 : 1875 tarihli Yangın Haritası.

181

Şekil B.5 : 1905 tarihli Goad Haritası.

182

Şekil B.6 : 1911 tarihli Magdeburg Yangın Sigorta Şirketi Haritası.

183

Şekil B.7 : 1914 tarihli Alman Mavileri Haritası.

184

Şekil B.8 : 1940 tarihli J.Pervititch Haritası.

185

B.2.– FOTOĞRAFLAR

Şekil B.9 : 1880 tarihli P.Sebah Fotoğrafı.

186

Şekil B.10 : 1895 tarihli P.Sebah Fotoğrafı.

187

Şekil B.11 : 1903 tarihli Fotoğrafı.

188

Şekil B.12 : 1914 tarihli Fotoğraf.

189

Şekil B.13 : 1949 tarihli Hava Fotoğrafı.

190

Şekil B.14 : 1973 tarihli Fotoğraf.

191

Şekil B.15 : 1973 tarihli Fotoğraf.

192

EK C – Başbakanlık Osmanlı Arşivleri – Arşiv Belgeleri

193

Şekil C.1 : BOA MVL 00345.00066 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
MAZBATA
1271
evkafı humayun nezareti behyyesinin meclisi valaya ita buyrulan bir kıta takdirinden
müsteban olduğu üzre aşir efendi kütüphanesinin civarinda vuku bulan harikte
zedelenerek muktezayı tamir olan mahalleri badel keşf icra olunan münakasasında
9108 guruş da ve vakf mütevellisi mehmet muhittin efendi uhdesinde takrir ederek
yedinden ahzıyla kontratoya rabt kılınmış olduğundan ? mühre ile tamirat
merkumenin efendi i mumaileyh marifetiyle tesfiye ettrilmesni zımnında ikayı
muktezasının nezareti müşari ileyhaya havalesi meclisi vala da tezekkür kiılınmış
isede olbabda tevcihen.

194

Şekil C.2 : BOA DH_İ_UM 0006_0002_35_02 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
İRADEİ UMUİ İ DAHİLİYE MUDURİYETİ
Gelen evrak=Evkaf 5 ŞUBAT 1327
Nazır vekili arif bey efendi-polis müd.
bahçakapusunda hobyar şeyhülislam aşir efendi kütüphanesi altında vekfiyyeyi icra
ve ihdalı akaratından olan dükkana ??müdürüyeti aliyyeleri 3.şubesi tarafından
müdahale ollunmata bahisle mütevelli mustafa kamil mührüyle verilen arzuhalde
beyn ledel tevdi hukuk müşavirliğine yazılan mütalanamede icar ve ihdaslı
vakfiyyeye bilesvap mucip müdahale edilmemesi lazım geleceği ??? kılındığı
beyanıyla müdahalei vakıanın serian ??evkaf humayun nezareti ?? celilesine varid
olan tezkerede lüzum gönderilmesine leffen mezkur dükkana müdahaleyi vaki
olmadığından vakise bildirin

195

Şekil C.3 : BOA I_MVL_00434 no’lu evrak.

Transliterasyonu:

Maliye nazerati celilesinin 24 zilhicce 1276 tarihiyle meclisi valaya havale buyrulan
bir kıta takriri mealine nazaran ile babı zaptiyede emaneten hıfz olunan emval ve
eşyanın mikdarı ve babı mezkurda buna mahsus memaliki tenek?olması hasebiyle
çürüyüp telef olmaması içün babu mezkur civarında aşir efendi hanının üst katında
salihal mayısının 13üncü gününden itibaren isticar olunan odanın şehriye kirası olan
450 guruşun hazine i celileden itası tabiatı maslahattan olmağladermücep iktizasının
ifasına nezareti müşeyhileyhaya meclisi valada mezkur kılınmış isede olbabda emrü
ferman hazreti mellehun emrindir.
2 Muharrem 1277

196

Şekil C.4 : BOA MKT_MVL_00147_00080 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
TİCARET NEZARETİ CELİLESİNE
Bahçekapusunda muhterik olan dükkanların peykeleri ile muhterik olmayan kargir
dükkanların zedelenmiş olan peyke mahalleri ve köşe başında vaki şekerci
dükkanının desgah/tezgah)taşı ve yan sokağında olan sundurma mahalli ve
bağçekapusunun yanında bulunan 3 adet dükkanın odaları sokaktan alınmış yerler
olduğu anlaşıldığından bu mahaller ile mezkur peyke ve taş ve sndurma mahallerinin
caddeye ilavesi ve 3 bab dükkanın kargir yaptırılmak üzere terk olunacak 3 arşunun
sillesi ardlarında bulunan hane arsasından teslisen ?alınmak)alıarak istikamet tarik
nizamina tevfikan tesfiye ve inşaalarına ruhsat itası vuku bulan işarı valaları üzerine
meclisi valada tensip olunmuş ve bunu haritası merbuten gönderilmiş olmağla
minvali muharrer itayı muktezasına himmet edilerek.18 CEMAZİYÜLAHİR 1278

197

Şekil C.5 : BOA HAT_00196_09783 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
Mühendisane tertibine ve bir münasip mahalde mühendishane inşasına dair
mühendisin arz eylediği laheyası,manzuru humayun cihandari buyruldukta
kağıthanede olamaz ve bu hattı humayun şevketfurun şeref?sudur olmağla finefsi
alem mesafei baidede naks olsa şakirdanın bu ayab? ve ferhablarında mesarıfa
muhtac olduklarından gayrı meşakkati mucip olduğuna binaen hevaheşkar
olamayacakalrı zahir olup,karib bir mahalede olsa zahire gelemeyecek kimesnelerin
müdavemet eylemeleri melvuz olduğundan bağçekapusuna karib sultan hamamı
karşusunda faziletli aşir efendinin arsası furuht olunacak olmağla resmi bir kağıda
ihraç olunup vafir kargir odaları mevcut olmağla ma da dıvarları tuğladan ve yine
duvarları ve sakilerı/safaklar/sakakları/sofaları ahşabdan ve bu divan hane ve dolap
odaları inşaa olundukta ve kitabhane yapmak içün tevfik edeceği köşe başında kargir
oda dahi olunmak mümkün olur ise hem mühendishane ve hem basmahane bir
mahalde olup ve halei ? basmahane inşaa olmak üzre mübaşeret olunmak sureti dahi
hazıra gelür eyer bu vech ile iradei aliyyeleri taluk eder ise ahir kimesnelere furuht
etmezden mukaddem mübayaasına mübaşeret olunmak iktiza eylediği malumu
devletleri buyruldukta emrü erman devletlu saadetlu sultanım hazretlerinindir.

198

Şekil C.6 : BOA DH_MKT_01536_00044 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
ceddi reisi itikab hacı mustafa efendi ?bağçe kapusunda,sultan hamamı civarında
bulunan kitaphane tahtında kain dükkanlardan birisi,dairei celilei askeriyyece zabt ve
karrakolhane ittihaz olnarak şimdiye kadar bir vakfa icara verilmemiş olduğundan
mezkur dükkanın halihazırda ipkası üzerindeki mütalaa olunarak istihdamı ve vakfın
zararına mucip olacağı cihetle icabının icraası faziletli aşir efendi hazretleri tarafına
ifade olunmak ve evkafı şerifenin zarardan vikayesi mültezem olmağla beraber
mezkur dükkandan dolayı icara verilmemiş olması dahi nezdi sami i ? tecviz ?dahi
derkar bulunmak olmağla ve dairei ceelile ile mağlumata nazaran iktizasına
(zikrolunna dükkanın karakolhane ittihazına lüzumu sahi olduğu takdirde emsali
veçhile bedeli icarın itasıyla muhafazası tabi buyrulmasına)müsadei aliyyei
seraskeriden şayan buyrulması babında.

199

Şekil C.7 : BOA MKT_01760_00110_001 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
POSTA TELGRAF NEZARET ALİSİNE
Posta telgrafhane mevkii ittihaz olunmak üzere komisyon mahsusunca intihab olunan
aşir efendi hanından tahtı tasarrufunda bulunan şark hanının daha münasip idüğüne
ve ol babda bazı ifadeye dair harunacı efendi canibinden ita edilen arzuhal leffen
mucibi alilerine irsal kılınmış nazaran iktizasının ifadesinin himmemi aliyyeleri
masrufbulunmak babında.(ek-esas maksat postahanelerce umumi iradei teslilatından
ibaret bulunması olmağla)

200

Şekil C.8 : BOA HAT_00196_09783 no’lu evrak.

201

Şekil C.9 : BOA DH_TMIK_M_00072_00063 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
ZAPTIYE NEZARETİ ALİSİNE
Dersaadete avretine muhelefet olduğu bahisle ruhsat itası niyazına dair aşir efendi
hanı odabaşısı ovakim ashabıyla samsuna huzuru aliyyei meşihat penahiye,bittaktim
tevdi buyurulan telgrafnamenin sureti leffen irsal kılınmış ve merkumun ehli arz
takımından bulunduğu tarafı ali i penahiden ifade buyrulması ile dersaadete
gelmesine ruhsat itası canik mutasarraflığına yazılmış olduğundan berayı malumat su
i atufilerine izbar ı tesri i malumat komisyonundan kılındı.27 haziran 1315./4
rebiülevvel 1217-30 haziran 1315

202

Şekil C.10 : BOA MF_MKT_00367_00070_001 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
HUZURU SAMİ İ CENABI NEZARET PENAHİYE
Babıali caddesinde aşir efendi hanında kain kasbar matbaasının nizamnamei cedid
mucibince ruhsatnamesi olmayup bina i aliyye kasbarın bundan altı sene mukaddem
vefat etmesine mebniğ mezkur matbaayı idare eden vereselerinden mina
seve….müdürü mesul ????ruhsatname istihsaline mecbur edilmesine dahiliye neareti
celilesine iş arı müteveffanın rayi asıfanelerine ferman.
MATBAALAR MÜFETTİŞİ HİLMİ
22 TEMMUZ 1303

203

Şekil C.11 : BOA MF_MKT_00367_00070_002 no’lu evrak.

Transliterasyonu:
Matbaalar müfettişi hilmi efendinin ???iş bu raportunda babı ali hadesinde aşir efendi
hanında kain matbaanın sahibi olan kasbarın bundan 6 sene mukaddem vuku
vefatına memnuğ hissiyatı resmiyesi olmadığı ve mezkur matbaayı idare eden
vereselerinden minas benin müdürü mesulu ruhsatname istihsaline mecbur edilmesi
esbabıbnın istikmali lüzümü??? beyan olunmuş evvelce vuku bulan istihbar üzerine
mezkur matbaayı vazı haziran bidayet ve mütevvefanın veresesinden bulunan
ohannes efendi 17 aziran 1313 tarihinde ??? celb olunması ile matbaalar
nizamnamesine taaluk eden ahkamı tevhim ve matbaaya müdür mesul iradei seniyye
???? lüzümü tenbih olunması üzerine bu babda ibraz eylediği evrakı numerosuna
nazaran teşebbüsat lazım ede bulunduğu anlaşaılmış isede iş daha ziyace tecil ve ???
nizamnamei mezkurun 9 maddesi mucibinde muameleyi lazımenin icrasıne
merkubun mecbur edilmesi ve intiza edeceğinin dahiliye neza.celilesinin izbar
buyrulması manzuru rayi samii cenabı daveri evhamilerinedir.ol babda ferman
hazereti mellehül emrindir.
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