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ELHAC SÜLEYMAN HALİFE SIBYAN MEKTEBİ RESTORASYON
PROJESİ
ÖZET
1728 yılında inşa edildiği bilinen Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, İstanbul’
un Fatih İlçesi, Babahasan Alemi Mahallesi’ nde Horhor Caddesi üzerinde yer
almaktadır. 1061 ada 1 no’ lu köşe parselde, Yeşil Tekke Sokak ile Horhor Caddesi’
nin kesişimindedir. Mektebe giriş Yeşil Tekke Sokak üzerinden gerçekleşmektedir.
1718- 1730 yılları arasında tarihlenen Lale Devri’ nde, Sultan III. Ahmed zamanında
(1703- 1730) inşa edilmiştir. Çocuklara ilk eğitimin verilmesi amacıyla vakfedilerek
yapılmış olan bu yapı, Osmanlı yapım tekniklerini yansıtmaktadır. Bir sıra kesme taş,
iki sıra tuğla almaşık duvar tekniğine sahip olan yapı, iki katlı olup, dış cephe
özelliklerinin tamamına yakınını günümüze kadar taşımıştır.
Sultan III. Ahmed’in surre eminliğini yapmış olan, Başmuhasebe Kalemi
görevlilerinden Elhac Süleyman Efendi’ nin kendi adına yaptırılmasını istediği
sıbyan mektebinin yapımına vefatından sonra başlandığı bilinmektedir. Mahalle
arasında ve köşe parselde yer alan yapı, ilk yapıldığı dönemle ilgili olarak çevresinde
bulunan ahşap konutlara, herhangi bir yangın durumunda acil müdahale edilmesi de
düşünülerek bir çeşme ile ilişkilendirilmiştir. Kesme taştan ve klasik üslupta yapılmış
olan bu çeşmenin, kaldırım kotunun yükselerek yalağının gömülmesi nedeniyle 2002
yılında hazırlanan projeleri kapsamında restorasyon geçirdiği bilinmektedir.
Günümüzde de hala kullanılmaktadır. Hemen yan parselde yer alan ve büfe olarak
kullanılan yapı, mektep duvarına bitişik olarak konumlanmaktadır. Burası, mektebin
vakfiyesinde de sözü edilen attar dükkanıdır ve eski haritalarda ahşap olarak
işaretlenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü, Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’ nün 30.06.2008 günlü bir
raporuna göre, bu büfenin konumu nedeniyle Elhac Süleyman Halife Sıbyan
Mektebi’ ni engellediği gerekçesiyle kaldırılması uygun görülmüştür.
Yapı, 1728 yılından, sıbyan mekteplerinin kapandığı 1924 yılına kadar özgün
işlevinde kullanılmıştır. 1924 tarihinden 1970 yılına kadar konut ve kömür atölyesi
olarak işlev görmüştür. Günümüzde yapının mülkiyeti TC. Başbakanlık Vakıflar
Müdürlüğü’ ne ait olup, 1970 yılında Kültür ve İktisat Derneği’ne tahsis edilmiş ve
dernek merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu kullanıcıların ihtiyaçları
doğrultusunda, yapı geçirdiği kapsamlı restorasyondaki değişimlerin yanı sıra, plan
şemasının değiştirilmesi ve niteliksiz eklerle ciddi müdahaleye uğramıştır.
Yapıya, güneybatı cephesinden, basık kemerli, çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilir.
Seramik kaplamalı giriş holünden, günümüzde odunluk olarak kullanılan tonozlu bir
mekana girilir. Giriş holu ile bağlantılı olan hol üzerinde lavabo ve tuvalet yer
almaktadır. Bu holün sonunda ise, depo olarak kullanılan, eski haritalarda bahçe
olarak görülen mekan yer almaktadır. Ana giriş kapısının hemen yanından birinci
kata bağlanan niteliksiz demir korkuluğa sahip taş merdiven bulunmaktadır. Birinci
kattaki hole çıkıldığında, zemin katta depo olarak kullanılan mekanın üst katında
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kullanılan ve dernek başkanının odası olan mekana girilir. Yine bu holden mutfağa
ve dershaneye girilmektedir. Kare plan şemasına sahip olan dershanenin, güneybatı
ve güneydoğu duvarlarında üç adet, kuzeydoğu duvarında ise iki adet dikdörtgen
formda, taş söveli, ahşap doğramalı, demir parmaklıklı pencere bulunmaktadır.
Kuzeydoğu duvarındaki alçı ocak ve bu ocak üzerinde görülen alçı bezemeler dikkat
çekicidir. Birinci katta bulunan dershane, zemin kattan çıkma yaparak taş konsollarla
desteklenmektedir. Güneydoğu cephesinde bulunan çeşme, kesme küfeki taşından
klasik üslupta yapılmış olup, silmelerle çevrelenmiş olan dikdörtgen cephesi vardır.
Mermer ayna taşının üzerinde sağlı sollu iki selvi motifi vardır. Sivri kemerinin
ortasında bir rozet, üzerinde de iki satırlık, sülüs hatlı bir kitabe vardır. 2002 yılında
yapılan bir onarımla yol kotu altında kalmış olan yalağı özgün haline getirilmiştir.
Çatı örtüsü ise iki parça halindedir ve marsilya kiremit kullanılmıştır. Dershanenin
beden duvarları kirpi saçak ile son bulup, üzerinde ahşap kırma çatı bulunmaktadır.
Çatı, 2002 yılında geçirmiş olduğu kiremit aktarımı ile kırma çatı olarak onarılmıştır.
Çevre fotoğraflarıyla birlikte belgelenen yapının ölçümleri yapıldıktan sonra, yapının
1/50 ölçekli rölöveleri çizilmiş, eşzamanlı olarak yapı ve çevresine ilişkin görsel ve
yazılı kaynaklar taranarak, sıbyan mektebinin geçirdiği değişimler belirlenmiş
malzeme analizleri, hasar tespitleri yapılmıştır. Yapıda strüktürel herhangi bir sorun
görülmemekle birlikte, zemin katta nemden dolayı sıva kabarması ve dökülmesi
görülmektedir. Dershanede ise özgün olduğu düşünülen ve tüm duvarlarda yer alan
silmeler, pencerelerin aralarında görülen gülbezek öğeleri, ocağın da yer aldığı
kuzeybatı duvarı üzerindeki ve tavandaki aynalı tonoz içerisindeki bezemeler dikkat
çekmektedir. Ancak, zaman içerisinde yapılmış onarımlar kapsamında duvarlar ve
tavan boyanmış, bezeme detaylarının tamamına yakını kaybolmuştur. Cephe
özellikleri bakımından incelendiğinde ise, dış ortam ve hava koşulları nedeniyle
yüzey bozulmaları görülmektedir. Özellikle güneydoğu cephesinde kirlenme, tuğla
ve taşlarda kırılma ve ayrışma, çeşmenin mermer malzemesinde aşınma, ayrıca
aynası ve yalağında sudan dolayı yosunlanma başlıca hasarlardır. Güneydoğu
duvarında yer alan tuğla kuşevlerinin biri tümüyle yok olmuş, diğerinin ise kısmen
günümüze ulaşabilmiştir.
Restitüsyon önerisi yapının iki ayrı dönemine göre yapılmıştır. İlk yapıldığı
dönemine ait en özgün kaynak vakfiyesidir. Yapının, 623 numaralı defterin
129.sayfa 142.sırasında kayıtlı "El-Hac Süleyman Efendi İbni el-Hac Hüseyin
Vakfı"na ait olduğu öğrenilmiş ve bu vakfiyeden mektebin yapımı ve kullanıcıları ile
ilgili detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgiler ışığında, yapının ilk dönemine ait bir
restitüsyon önerisi geliştirilmiştir. Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi ile ilgili,
1874 tarihli Ayverdi haritası ve 1918 yılında hazırlanan Necib Bey haritası
incelenmiştir. Bu haritada Horhor Caddesi üzerinde görülen yapılar arasında Elhac
Süleyman Halife Sıbyan Mektebi mevcut değildir. Aynı şekilde 1923 tarihli
Şehremaneti Haritası da taş mektebin gösterilmediği haritalardandır. En detaylı
gösterime sahip olanlar ise, 1913-1914 tarihli Alman Mavileri ve 1934 tarihli
Pervititch haritaları olup, bu haritalardan yararlanılmıştır. Bu nedenle, yapının ikinci
restitüsyon önerisi 20. yüzyıl başına tarihlenmiştir. Özellikle vaziyet planı restitüsyon
önerisinin hazırlanmasında incelenen bu haritalarda görülen bahçe yerinde,
günümüzde kapalı bir hacim bulunmaktadır. Horhor Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne
doğru inerken göze çarpan bu ek iki katlı olup, yapı bütününe aykırı duruşu ve
kuzeydoğu cephesindeki dershane pencerelerini kapattığı açıkça görülmektedir.
Restitüsyon önerisi hazırlanırken, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi ile çağdaş
sıbyan mektepleri de incelenmiştir. Konum, yapım teknikleri ve malzeme özellikleri,
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plan şemaları, malzeme ilişkileri bakımından karşılaştırılan örnekler dahilinde,
yapının bütününde de tespit edilen izler incelenerek öneriler yapılmıştır. Üç katlı ve
payandalarla desteklenerek çıkılan katlara sahip kuşevlerinin restitüsyon önerisinde,
analoji yoluna gidilerek özgün kuşevi detayları incelenmiş ve uygun bir öneri
getirilmiştir.
Yapının restorasyon önerisi hazırlanırken son olarak da, hazırlanan hasar tespit
paftası dikkate alınarak, yapı için gerekli müdahaleler araştırılmıştır. Yapı için öneri
getirilirken, restorasyonu tamamlanmış olan diğer sıbyan mekteplerinin
günümüzdeki işlevleri değerlendirilmiştir. İncelenen yapıların, kütüphane, dernek
olarak ya da sosyal yardım kuruluşlarınca kiralanarak kullanıldıkları tespit edilmiştir.
Bu tespitlerin ardından,
yeni işlev programını içeren restorasyon projesi
geliştirilmiştir. Konumu itibariyle kullanımı yoğun ve önemli bir aks üzerinde yer
alan yapı, buna karşılık mevcut işlevi dolayısıyla pasif kalmıştır. Önerilen yeni
işlevle ve yeni kullanıcılarla, yapının daha aktif şekilde kullanıldığı, yaşayan bir
dönem yapısı olarak geleceğe aktarılmasını sağlayacak bir program önerilmiştir.
Kütüphane işlevi ile ilişkilendirilen yapının özgün işlevi de göz önünde
bulundurularak, özellikle yakın çevrede yaşayan çocukların ders çalışıp, araştırma
yapabilecekleri bir merkez haline gelmesi uygun görülmüştür. Restorasyon
projesinde temel olarak restitüsyon önerisinin uygulanması düşünülmektedir. Zemin
kat, bir giriş holüyle bu holden girilen ve kütüphane görevlisinin kullandığı bir
mekana sahiptir. Bahçe kullanımı yine önerilmiş ve ıslak hacim buraya taşınmıştır.
Bahçe duvarları üzerine oturan ve yapıya yük olmayacak yeni bir strüktür ile
bahçenin üzerinin kapatılması önerilmektedir. Taş merdivenle birinci kattaki hole
ulaşılır ve bu holden kütüphane ve çalışma alanı olarak kullanılacak olan dershaneye
girilir. Dershanenin hemen yanında yer alan mekanın ise bilgisayar odası olarak
kullanılması önerilmektedir.
Yapının tez konusu olarak seçilmesindeki amaç, yaklaşık üçyüz yaşındaki bu tarihi
yapıyı, ayrıntılı olarak belgelemek, tarihini aydınlatmak, malzeme, bozulma ve
müdahale analizlerini yapmak, restitüsyon projesini hazırlamak ve uygun yeni bir
işlev önermektir. Bir 18. yüzyıl eğitim yapısı olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan
Mektebi cephe özellikleriyle günümüze kadar büyük ölçüde taşınmış bir yapı
olmasının yanında, dikdörtgen plan şemasını da korumaktadır. İncelenen örneklerin
dershaneleri dikkate alındığında sade ve gösterişsiz duvarlara sahipken, Elhac
Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin dershanesinin duvarları ve tavanında yer alan
bezemeleri ile dönem özellikleri içerisinde oldukça önemli bir miras olduğu
gerçeğinin gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir.
Bu çalışma ile, kültür mirası olan yapının, araştırmacılara da ışık tutması ve gelecek
nesillere aktarılması hedeflenmiştir.
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THE RESTORATION PROJECT OF ELHAC SULEYMAN HALIFE
PRIMARY SCHOOL
SUMMARY
Elhac Suleyman Halife Primary School located on Horhor Street, Fatih District,
Babahasan Quarter, Istanbul, is known to have been built in 1728, in the so-called
Tulip Period, during Sultan Ahmed III reign. The building is located on the corner
plot of Horhor and Yeşil Tekke Streets. The access to Elhac Suleyman Halife
Primary School is on Yeşil Tekke Street. was consecrated, in order to provide
elementary education for children, and it reflects the Ottoman construction
techniques. The school, which was constructed as a two-story masonry structure with
1 cut stone and 2 brick courses, carries nearly all of its exterior unique features to the
present day.
The construction of the school was carried out after the death of Elhac Suleyman
Efendi, a high rank officer of Sultan Ahmed III (who wished the school to be
constructed under his name).
The building was associated with the fountain on the purpose of emergency
intervention in case of fire and located on a corner plot in the neighborhood of
wooden houses. This fountain, made of cut stone in classical style, is known to have
been restored in 2002, after the raise of the pavement level. The fountain is still in
use today. According to the pious foundation (wakf) registers, a shop was located
next to the school. Adjacent to the plot on which the school stands, there used to be a
timber house on the northwest side. The shop was used as hosiery and marked as
wooden on ancient maps. According to the report (dated as 30.06.2008) of
Construction & City Planning section of Istanbul Metropolitan Municipality,
removal of the shop was approved due to its location which was preventing clear
view of the Elhac Suleyman Halife Primary School.
The building has been used with its original function from 1728 to 1924. From 1924
to 1970, it functioned as a dwelling and a coal workshop. Since 1970, it is being used
as the center of Cultural and Economic Association. (The owner of the building is
the Directorate of Pious Foundations). With the variable needs of users, the structure
has undergone serious interventions, extensions as well as changes in the plans.
Double-leaf wooden door with low arch gives access to the entrance hall. , A vaulted
space now used as a woodshed opens to the entrance hall, coated with ceramic
flooring. There are a sink and a toilet on the hall that is in connection with the
entrance hall. At the end of this hall an annex, used as a warehouse, is replacing the
garden space that can be seen on the old maps. Immediately next to the main
entrance door, stone stairs with unskilled iron banister make connection to the first
floor hall. On the first floor, entrance to the head of the association’s room is seen.
This is the upper floor of the warehouse in the ground level. This hall gives also
access to the kitchen and the classroom. The classroom has a square plan. There are
three windows on southwestern and southeastern walls,and two windows on the
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northeastern wall. The windows are of rectangular shape, with stone shovel, wooden
frames and iron bars. On the northeastern wall is the plaster fireplace with a beautiful
decoration.The classroom protruding over the ground floor is supported with stone
corbels. Their width is increasing towards the intersection of southwest and southeast
facades. On southeast facade, there is the fountain in classical style made of ashlar
stone. The fountain has a rectangular façade, surrounded by moldings. There are
also two cypress motives on the marble mirror stone, a rosette in the middle of the
pointed archand a two lined inscription. The pavement was leveled in 2002 in order
to reveal the trough which was buried.
Roof can be analyzed in two parts. Marseille is used for roof tile. Classroom walls of
the brick body with spiked up in the eaves, are on a wooden pitched roof. The second
part of the roof is inclined in one direction.
First of all, the 1/50 scale plans were drawn, at the same time the visual and written
sources concerning the building and the surrounding area were scanned, changes in
the structure of the primary school were identified, material, deterioration and
chronological analyses were prepared. There is no serious structural problem in the
building but heave and plaster loss is due to moisture on the ground floor. The
classroom has kept its original elements: the panelled vault, the moldings on the
walls, windows, rose the items in between them, including the fireplace in the northwest wall of the vault, decorated with mirrors on the ceiling and draws attention.
However, the scope of the repairs have been made in the walls and ceiling are
painted, decorated with almost all of the details were lost. Facade is analyzed in
terms of features, surface deterioration due to the external environment and weather
conditions observed. The effects of air pollution are particularly visible on the southeastern side, refraction and decomposition of bricks and stones, material loss on
fountain marble, in the trough of the fountain algae growth can be seen. In addition,
surface erosion due to the air pollution and weathering is observed. Dirt is very
dense on all surfaces and especially on the south-eastern side.
The brick bird houses on the southeastern facade which are among the original
features of the building are also deteriorated. Southeast of one of his bird houses
completely destroyed brick wall to be located, and the other appears to be partially
reach today.
The restitution proposal was prepared for two different periods of the building. The
unique source of the building’s first period is its wakf register. This register reveals
that the building belongs to The Charity of El-Hac Suleyman Efendi İbni El-Hac
Hüseyin and gives all related and detailed information about the building’s
construction and its users. With this information, new restitution proposal related
with its first period is prepared, based on this register. About Elhac Suleyman Halife
Primary school, Ayverdi map with the date of 1874 and Necip Bey map with the date
of 1918 are examined. On this map, the other buildings were shown on Horhor
Street, although Elhac Süleyman Halife Primary School wasn’ t shown.
The most detailed maps are, 1913-1914 dated German Blues and 1934 dated
Pervititch maps, which were used for the preparation of the second period restitution
proposal, dated with the beginning of the 20th century. Especially these maps were
used for the preparation of layout plan. Instead of the garden which is shown on this
map, covered and used as a starageroom are shown today. While walking down to
Vatan Street from Horhor Street, these two-storey masonry additions, covering the
classroom windows on northeastern facade are visible.
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While restitution proposal was being prepared, Elhac Süleyman Halife Primary
School and other primary schools of the same century were compared with taking
into consideration the locations, construction techniques, material features, plan
schemes of those structures. Supported by buttresses his bird houses with three floors
and floors climbed restitution proposal by going to the path of analogy, and by
examining the details of the existing bird house that is relatively in a good state of
preservation
While considering classroom samples, unpretentious and simple walls observed, the
Elhac Suleyman Halife Primary School’s square plan walls and ceiling of classroom
has very important decoration elements of its period. As the structure is cultural
heritage with all of its unique features, needs to be carried to next human
generations.
While preparing restoration proposal for the building, is prepared by taking into
account the damage assessment sheet, the necessary interventions for the structure
were investigated. During the restoration proposal of the building, the present
functions of the other restored primary schools are investigated It has been identified
that those structures are being used as a library, association center or rented social
welfare organizations.
Following these determinations, the restoration project has been developed with new
functional program. By its location and frequent use, the building is located on an
important axle however, is inactive due to the current function. With the proposed
new function and new users, the building is proposed to be used more actively. By
taking into consideration the original function of the building, it is deemed suitable
of the structure to become a library and a study center for the children living in the
neighborhood. Essential principles of restitution proposals are used for the
restoration project.
The ground floor is used as an entrance hall and a library officer’s space The garden
is regained by taking out all annexes and toilets are moved there. The garden is
covered with a light structure.. The hall on the first floor is accessed by stone stairs
and from this hall, the classroom that will be used as a library and a study area is
reached. Located right next is the computer room, replacing the present kitchen.
The main aim of selecting Elhac Süleyman Halife Primary School as the subject of
this thesis was to document a three hundred year old historical structure in detail, to
shed light to its history, to analyze deteriorations, to prepare the restitution project
and to propose an appropriate new function. Elhac Süleyman Halife Primary school
as 18th century educational structure, it carries all of its unique features to our present
day as well as its rectangular planned scheme.
Finally, all necessary interventions for the restoration project were researched and
new functional program for the structure was developed.

xxvii

xxviii

1. GİRİŞ
Kuran okumayı öğretmek ve din eğitimini vermek amacıyla kurulan sıbyan
mektepleri islam dünyasında başlayarak, Selçuklular ve Beylikler Dönemi’yle
birlikte Osmanlılar’ a kadar taşınmıştır. Medreselerin yanı sıra, tekil yapı olarak
mahalle aralarında, cami yakınlarında ya da bir külliye içerisinde konumlanmış olan
sıbyan mekteplerinde erkek öğrencilerin yanı sıra kız öğrencilere de eğitim
verilmekte olup, kimsesiz ve fakir çocuklara öncelik tanınmaktaydı. Eğitim 1924
tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ na kadar devam etmiştir. Bu yasanın ardından
sıbyan mektepleri özgün durumlarından uzaklaşmış, el değiştirme ya da uygun
olmayan işlevlere tahsis gibi nedenlerle ciddi bakım ve onarım sorunlarıyla karşı
karşıya kalmışlardır. Bakımsızlık ve yeni kullanıcılarının yapıyı özel istekleri
doğrultusunda bilinçsizce yenilemeleri, bu yapıların özgünlüklerini büyük ölçüde
yitirmelerine, hatta kimi zaman ortaya eskisinden farklı yepyeni yapıların ortaya
çıkmasına yol açmaktadır. Bu tezde incelenen, Lale Devri yapısı Elhac Süleyman
Halife Sıbyan Mektebi, cephe özellikleri bakımından büyük ölçüde korunmuş ancak,
1970 yılında geçirdiği tahmin edilen büyük bir onarımla plan şeması ve bir cephesi
özgünlüğünü yitirmiştir. Bu nedenle mektebin korunması ve korunurken seçilecek
müdahalelerin önemi daha da artmakta, yapının geleceğe bir kültür mirası olarak
aktarılabilmesi için özenle projelerinin özenle hazırlanması gerekmektedir.
1.1 Tezin Amacı
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi özgünlüğünü ve mekansal bütünlüğünü
büyük ölçüde korumuş bir 18. yüzyıl yapısıdır. 1924 yılına kadar özgün işlevinde
kullanılmış olduğu düşünülen mektebin, 1924 yılından 1970 yılına kadar geçirdiği
onarımlar sonucu plan şemasında ve malzemelerinde kayıplar oluşmaya başlamıştır.
Günümüzde yapının mülkiyeti TC. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne ait
olup, 1970 yılında Kültür ve İktisat Derneği’ne tahsis edilmiş ve dernek merkezi
olarak kullanılmaya başlamasıyla mektep, özgün yapı elemanlarında kayıplara ve
niteliksiz eklere maruz kalmıştır. Yapının tez konusu olarak seçilmesindeki amaç,
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yaklaşık üçyüz yaşındaki bu tarihi yapının, ayrıntılı olarak belgelenmesi,
bozulmaların saptanması ve giderilmesi için öneriler geliştirilmesidir. Ayrıca, sıbyan
mektebinin tarihini aydınlatmak ve daha uygun bir kullanıma olanak verecek yeni bir
işlev önermek de tezin amaçları arasındadır. Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’
nin kare planlı dershanesinin duvarları ve tavanında yer alan bezemeleri ile dönem
özellikleri içerisinde oldukça önemli bir miras olduğu gerçeğinin gelecek nesillere
aktarılması hedeflenmiştir.
1.2 Kapsam ve Yöntem
Bu çalışma Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin günümüzdeki halini
belgeleyen kapsamlı bir rölöve, mektebin hem ilk yapıldığı döneme ait hem de 20.
yüzyıl başlarını gösteren restitüsyon çalışmaları ve onarım sonrası yeni işleviyle daha
aktif kullanılmasını sağlayacak olan restorasyon projesini kapsamaktadır.
Belgeleme çalışmalarına, plan krokilerinin çizilmesiyle başlanmıştır. Plan ölçümünde
üçgenleme yöntemi kullanılmıştır. Planlar çapraz ölçülerle çizilmiştir. Tüm pencere
ve kapı boşluklarından tek tek ölçü alınmıştır. Ayrıca dış yüzeylerdeki mimari
elemanların planda çizilebilmesi için de gerek profil tarağı gerekse metre ile plan
düzleminde cepheden ölçü alınmıştır. Plan ölçümünün ardından yapının daha
ayrıntılı betimlenmesi için detaylı kesit krokileri üzerine, duvar üzerindeki yapı
elemanları her katta belirlenen yatay düzlemlere gore işlenmiştir. Düşey mesafelerin
ölçümünde nivo, mira ve lazermetre kullanılmıştır. Katlar birbirine merdiven
sahanlığınde yapılan ölçümlerle bağlanmıştır. Dış cephe çizimlerinde altlık olarak
total station verilerinden ve bu verileri destekleyici el ölçümlerinden yararlanılmıştır.
Sıbyan mektebinin iç mekan ve cephesinde bulunan detaylar, profil tarağı ile kalıp
alınarak 1/1 ölçekte belgelenmiştir. Bezeme öğeleri için, el çizimine destek olarak,
dijital fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılmış ve
çizimler bu fotoğraflar yardımıyla detaylandırılmıştır.
Yapının ölçümlerinin çizime aktarılması bilgisayar ortamında gerçekleşmiştir.
Yapının vaziyet planı 1/200, plan, kesit ve görünüşleri 1/50 ölçeğinde çizilmiştir.
Yapıya ait farklı tipteki kapı, pencere için 1/10 ölçeğinde detay çizimleri
hazırlanmıştır. Yapıda kullanılan malzemeler, yapının geçirmiş olduğu farklı
dönemler ve yapı üzerindeki bozulmalar rölöve üzerinde lejantlarla gösterilmiştir.
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Yapıya ait farklı tipteki kapı, pencere için 1/10 ölçeğinde detay çizimleri
hazırlanmıştır. Yapıda kullanılan malzemeler, yapının geçirmiş olduğu farklı
dönemler ve yapı üzerindeki bozulmalar rölöve üzerinde lejantlarla gösterilmiştir.
Yapının geçirdiği değişimlere ışık tutabilmesi için benzer dönem sıbyan mektepleri
incelenmiş, eski harita, fotoğraf ve kaynaklar kullanılmıştır. Yapı üzerinden elde
edilen verilerle bu araştırmalar birlikte değerlendirilerek restitüsyon önerisi
hazırlanmıştır. Verilerin yetersiz olduğu durumlarda, özellikle yapı elemanları ile
ilgili restitüsyon önerilerinde analoji yoluna gidilerek, Elhac Süleyman Halife Sıbyan
Mektebi ile çağdaş sıbyan mektepleri ve benzer özelliklere sahip yapılar
incelenmiştir. Bu incelemeler sonucu, yapı bütününe en uygun öneriler sunulmuştur.
Sıbyan mektebinin tarihi değerini ve özgünlüğünü en iyi şekilde koruyarak, aktif bir
biçimde kullanılabilmesi için, özgün işlevine uyan değişikliklerle eğitim ve
araştırmanın devam etmesi önerilmiştir. Bu değişiklik ve düzenlemelere ilişkin
onarım ve müdahaleler belirlenmiş, yeni öneri restorasyon projesi çizimleri ile
gösterilmiştir.
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2. ELHAC SÜLEYMAN HALİFE SIBYAN MEKTEBİNİN BANİSİ VE
BULUNDUĞU ÇEVRE
2.1 Elhac Süleyman Halife’ nin Devlet Adamı Olarak Kimliği
Tezin konusu olan sıbyan mektebinin banisi Süleyman Halife, Sultan III. Ahmed’ in
surre eminidir. Başta padişah olmak üzere, hacca giden topluluğun idaresi ve
gönderilmesinden sorumlu bir memur olan surre emini, dindarlık ve doğrulukta
tanınmış yüksek rütbeli askeri, ilmi ya da mülki memurlardan seçilirdi. Surre emini,
surre alayı denilen törenle yola çıkar, emanet ve hediyeleri ilgililere dağıttıktan ve
hac görevini yerine getirdikten sonra İstanbul’a dönerdi. Süleyman Halife de Hacca
giderek Elhac (Hacı) ünvanını almıştır. 1
2.2 Horhor Semti’ nin Konumu
Horhor, İstanbul’ un Fatih ilçesinin güneybatısında yer alır. Doğuda Saraçhane ve
onun yanında Şehzadebaşı, Haliç’ e doğru Zeyrek, batı yönünde Çarşamba, Sultan
Selim ve güneyinde Aksaray ile sınırlıdır. Atatürk Bulvarı’ na paralel uzanan cadde,
Vatan Caddesi ve Macarkardeşler Caddesi’ni birleştirmektedir. (Şekil A.1; Şekil A.2;
Şekil A.3; Şekil A.4)
2.3 Tarihsel Gelişim
Osmanlı İstanbul’ unun ilk kurulan semti olan Saraçhane, bugün Fatih ilçesinin
temellerinin atıldığı ilk semt olma özelliğini de taşımaktadır. Bugün Şehzadebaşı
olarak bilinen bölge de Sraçhane sınırları içerisindeydi. Osmanlı ekonomisinde
önemli bir yer teşkil eden Saraçhane Çarşısı’nın hemen bitişiğinde uzanmakta olan
Horhor semti, şehrin önemli su savak sistemi üzerine kuruludur. Bozdoğan (Valens)
Sukemeri ile ilişkili olan Horhor su savakları, semtin şimdiki isim ile anılmasında
büyük etkendir. (Şekil A.5). Osmanlı döneminde, bölgedeki saray ve dini yapıların
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su ihtiyacını düzenli sağlayan bu savaklar, Saraçhane Çarşısı’ nın temel su ihtiyacına
da cevap vermişlerdir.
Saraçhanebaşı semtinin Osmanlı döneminde kuruluş ve gelişimi; Fatih Sultan
Mehmed’in İstanbul'un fethinden sonra, bugün onun adıyla anılan semtte kendi
külliyesini inşa ettirmesi ile başlar. Fatih Sultan Mehmed o yıllarda boş olan bu
bölgeyi şenlendirmek amacıyla da bugün Fatih Kaymakamlığı, Saraçhanebaşı Parkı
ve bu parkın etrafındaki apartmanların bulunduğu yerden Aksaray’a doğru uzanan
bugünkü Horhor Semti’ne kadarki alan üzerinde, bir “Serrâçhâne” yapılmasını
buyurmuş ve geniş bir arasta biçimindeki bu tesis, 1475 tarihinde, İstanbul
Saraçhanesi olarak kurulmuştur.
Fetih öncesinde Haçlıların işgaliyle harap olan şehrin bu yakası, depremlerden de
etkilenmiştir. Osmanlı döneminde de belli dönemlerde süregelen depremler,
devamında yangınlar ve Cumhuriyet dönemi imar hareketleri Saraçhanebaşı’ nın
fiziki ve sosyal yapısında büyük değişiklikler meydana getirmiştir. Birinci Dünya
Savaşı öncesi dik açılarla oluşturulan yol düzeni ile yeniden planlanan semtte, ahşap
yapılar yerini 2-3 katlı betonarme apartmanlara bırakmıştır. Semt konakları ile esnaf
ve ticarethaneler bölgesi, vasfını kaybederek Bizans döneminden beri süregelmekte
olan şehrin önemli bir kavşak noktası olma özelliğini, değişim yaşayarak devam
ettirmiştir. 1950’lerde Bayezid’i Edirnekapısı’na bağlayan tramvay hattı kaldırılmış,
caddenin ortasındaki asırlık çınarlar kesilmiştir. Günümüzde ise burası, araç
trafiğinin merkezi olmuştur. Atatürk Bulvarı’nın güzergâhı olan Saraçhane-Unkapanı
arası, 1923-24 yılları arasında yol genişletilmesi çalışmaları ile oluşturulmaya
başlanılmış, 27 Şubat 1943 tarihinde de bugünkü haliyle hizmete açılmıştır.
1960’lı yılların sonuna kadar burası, sayfiye ve seyir teras yeri özelliğini korumuştur.
Bu alan Roma ve Bizans dönemlerine ait Horhor yer altı suyollarının da üzerinde
bulunmaktaydı. Horhor semti, Osmanlı dönemi vezir ve paşa konakları ile dikkat
çekmektedir. Semtin tarihi haritaları incelendiğinde, oldukça sık ve bitişik uzanan
ahşap evlerin aralarında yer alan büyük paşa konaklarından biri Hacı Akif Konağı’
dır. Semtin günümüze ulaşmamış konaklarından bir diğeri de Hayriye Lisesi olarak
kullanılmış

olan Münir Paşa Konağı’ dır. Bu seyir alanının gerisinde; Saraçhane

Parkı’nın yerinde, imar hareketlerine kadar mevcut bulunan konaklardan biri de Türk
edebiyat tarihimizin temel taşlarından Halid Ziya Uşaklıgil’in babasının konağı ve
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geniş bahçeleriydi. Saraçhanebaşı bir çarşı-ticaret ve sanayi bölgesi olmasının
yanında, konakları ile de dikkati çekmekteydi.
20. yüzyılın ikinci çeyreği içerisinde ve öncesinde inşa edilmiş sivil mimari örnekleri
dışında Saraçhane semtinde bugün varlığı tespit edilebilen 11 cami-mescid, 1 çarşı, 2
su terazisi, 3 sebil, 5 medrese, 3 hamam, 1 karakol binası, 8 çeşmeden geriye 2
cami-mescid, 3 sıbyan mektebi, 4 medrese, 1 sebil ile 3 çeşme günümüze
ulaşabilmiştir. Bunlar arasında Burmalı Mescid, Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi,
Dülgerzade Mescidi, Su’nullah Efendi Camii, Halil Paşa Camii, Karagöz Mescidi
(Muhtesib Karagöz Mescidi), Gazanfer Ağa Medresesi, Feyzullah Efendi Medresesi
(Millet Kütüphanesi), Cedid Beşir Ağa Medresesi, Dülgerzade (Dülgeroğlu) Ahmed
Şemsettin Efendi Medresesi, Ankaravî Medresesi (Ankaravî Mehmed Efendi
Medresesi), Ebulfazl Mahmud Efendi Medresesi, İbrahim Paşa Hamamı, Kıztaşı
(Sultan) Hamamı gibi yapılar günümüze kadar ulaşmıştır. Eseri dahi kalmamış
birçok yapı ise, geçekleştirilmiş imar hareketlerinin bir sonucu olarak tarihe mal
olmuşlardır. 2
Günümüzde ise bu semtin yaygın olarak tanınmasına sebep olan Horhor Antikacılar
Çarşısı’ dır. Çarşı, 1981’de ilkokul olarak inşa edilen binaya, aynı yıl Kuledibi Bit
Pazarı’ndaki antikacıların taşınmasıyla oluşmuştur.3
Çevreye ait bir diğer yapı grubu ise Horhor Caddesi’ nden Vatan Caddesi’ ne inerken
sol tarafta yer alan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ dir. Günümüze kadar
gelebilen nadir konaklardan, Abdüllatif Suphi Paşa Konağı ise İstanbul Üniversitesi
Tıp Tarihi Enstitüsü tarafından kullanılmaktadır. Bunun dışında Macar Kardeşler
Caddesi’ nden Horhor Caddesi’ ne inen köşede Arkeolojik Parkı, bu parkın
karşısında ise Amcazade Külliyesi yer almaktadır. (Şekil A.6; Şekil A.7; Şekil A.8).

2

Göncüoğlu, S. F. (2009). İstanbul’un Fethi Sonrası Kurulan İlk Semt: ‘Saraçhane’, Güzel Sanatlar
Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, Erzurum.
3
Göncüoğlu, S. F. (2009). Değeri Unutulmuş Tarihi Bir İstanbul Semti Horhor, Güzel Sanatlar
Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, Erzurum.
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3. SIBYAN MEKTEPLERİNİN TARİHÇESİ, GELİŞİMİ VE MİMARİ
ÖZELLİKLERİ
Sıbyan Arapça bir kelime olan sabi’ nin çoğuludur ve küçük erkek çocuk
anlamındadır. Bu durumda sıbyan mektebi küçük erkek çocuklar için açılmış olan
okul demektir. Ancak (ismini erkek çocuktan almış olmasına rağmen) sıbyan
mekteplerinde kız çocuklar da eşit haklarda okutulmuştur. Sıbyan Mektebi; ilk
eğitimin verilmesi için kurulmuş mekteplere verilen addır. Her mahallede bir tane
bulunduğundan Mahalle Mektebi adıyla anıldığı gibi çoğu taş malzemeyle yapılmış
olduğundan ‘Taş Mektep’ olarak da bilinir.4
İslam dünyasının ilk yüzyıllarında ‘Küttab’ olarak bilinen bu okula, Müslüman Türk
devletlerinden Karahanlı ve Selçuklular ‘Sıbyan Mektebi’ demekteydi. Osmanlılarda
aynı okula bu isimle birlikte ,’Daru’ttalim’, ‘Daru’l-ilim’, Mekteb-i Ibtidaiye’ gibi
isimler veriliyordu. 5 Memlükler devrinde Kahire’ de yapılan ve “sebilküttab” adıyla
tanınan alt katı sebil, üst katı mektepten oluşan bir yapı tipi gelişmiş ve XIV.
yüzyılın son çeyreğinden itibaren sayıları artarak devam etmiştir. Osmanlı
hakimiyetinde de bu yapılar benimsenmiş ve Kahire’ de çok sayıda bu tip bina inşa
edilmiştir. Mimar Sinan’ ın sıbyan mektebi mimarisine büyük katkısı olmuştur.
Istanbul’ sebil-küttab birleşimine sahip en erken uygulama onun eseridir. Osmanlılar
Mısır’ı aldıktan sonra bu yapı tipiyle tanışıp, benzerlerini İstanbul’ da inşa
etmişlerdir. Bu türün İstanbul’ daki bilinen en erken örneği Mimar Sinan tarafından
Divanyolu üzerinde yapılmıştır. Mehmed Ağa Külliyesi’ nin parçası olan sebilküttab, XIX. yüzyılda Divanyolu’ nun genişletilmesi sırasında yenilendiğinden sebil
ve üzerindeki mektep XVI. yüzyıl karakterini kaybetmiştir.
Süleymaniye vakfiyesine göre, mektebe yalnız yetim ve fakir çocuklar girebilirken,
Nurbanu Sultan mektebini (Atik Valide) bütün Müslüman çocuklarına açmıştır.

4

Kılıç, N. (2002). 18. Yüzyılda Osmanlılarda Eğitim ve Sıbyan Mektapleri Üzerine Bir İnceleme,
Mimar Sinan Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Sf. 4.
5
Baltacı, C. (2004). Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Osmanlılarda Mektep, Cilt 29, Sf. 5-67-8, İstanbul.
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Sıbyan mektepleri Osmanlı’ nın erken dönemlerinde oldukça basit, çoğunlukla tek
odalı ahşap veya kargir yapılardır. Bir cephesi sokak üzerine yerleştirilirken, diğer
bir cephesiyle küçük bir bahçeye açılırdı. Öğrencilerin su içme, tuvalet gibi
ihtiyaçlarının karşılamak için gerekli olan çeşme, hela, depo gibi hizmet mekanları
bahçe avlusuna yerleştirilirdi. Bazı dershanelerin girişinde küçük bir saçakla
korunan, kiminde ise daha geniş, yarı açık bir derslik şeklinde olan, bazen bir seki
halinde giriş önü mekanı bulunurdu. En erken tarihli Osmanlı sıbyan mektebi binası
Bursa’ dadır. Yazlık bölüm olarak adlandırılan bir eyvanla ona bitişik kapalı bir
dershaneden meydana gelen bu mektep, Sitti Hatun’ un 864’ de (1459-60) inşa edilen
camisinin yakınında bulunmaktadır 6 (Şekil B.1).
Sıbyan mekteplerinin biraz daha gelişen formunda, kare ya da dikdörtgen planlı
dershanenin oluşmaya başladığı görülür. Bu dershane önünde eyvan ya da sütunlu bir
giriş yer alırdı. Osmanlı mimarlığında mekteplerin başlıca iki tür üzerinde geliştiği
gözlenmektedir. Birinci tür, dikdörtgen planlı kapalı dershane ve giriş bölümünden
oluşan en yalın işlevsel biçimdir. İkinci türde giriş genişletilerek, yanları açık, geniş
saçaklarla örtülen bir yazlık bölüme dönüştürülmüştür.7
Daha geç dönemde ise, eyvanlı kısmın ortadan kalktığı, dersliklerin zemin kattan
yükseltilerek ikinci kata alındığı görülmektedir. Zemin katla bütünleşen çeşme ya da
sebilin varlığı da dikkat çekicidir.
XVI. yüzyılda kare planlı dershanelere rastlanırken, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda
dikdörtgen formda olan dershaneler de yapılmıştır. Zemin kattan merdivenler ile
dershaneye ulaşılırdı. Bu merdivenlerin konumlanması ve bir antrenin düşünülmesi
ile kare planlı olan dershaneye ek olan bu alanlarla dikdörtgen planlı sıbyan
mektepleri ortaya çıkmıştır. Ahşap, taş/tuğla almaşık veya taş olarak yapılmış olan
sıbyan mektepleri, ahşap çatı ya da kubbe ile örtülmektedir.
XVII. yüzyıldaki ekonomik problemler nedeniyle, kısıtlı sayıda mektep inşa
edilmiştir. Genellikle tek katlı, tek derslikli, kare ya da dikdörtgen planlı dershaneli
okullar yapılmıştır (Şekil B.2). XV. yüzyıldan XVII. yüzyılın sonlarına kadar sıbyan
mektepleri klasik üslupta yapılmıştır. Duvarları kesme taş veya almaşık örgülüdür.

6

Ahunbay, Z. (2004). Osmanlılar’ da Mektep Mimarisi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Cilt
29, Sf. 7-8-9. İstanbul.
7
Ahunbay, Z. (1988). Mimar Sinan’ın Eğitim Yapıları, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve
Eserleri 1, İstanbul, Sf. 279-285- 286.
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Fazla bezemesi olmayan bu binalar yangın ve depremler, ihmaller, dikkatsiz
onarımlardan zarar görmüş, özgün bezemeleri, ahşap tavan ve saçakları
bakımsızlıktan yok olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu, XVIII. yüzyıla gelindiğinde devletin çeşitli alanlarında
olduğu gibi mimaride de yeni arayışlara girmiştir. Avrupa’ da görülen üsluplar Türk
mimari özellikleri ile kaynaşarak uygulanmıştır. XVIII. yüzyıl başında Lale Devri
mimarisine bakıldığında belirgin bir batılılaşmadan söz edilemez. Daha çok klasik
dönem mimari üslubunun imar faaliyetlerinde sürdürüldüğü ancak devrin yaşama
düzeninin yarattığı ortamda, olağan çiçek ve doğa sevgisinin de yapılarda süsleme
olarak meydana çıktığı ve süslemenin de giderek yoğunlaştığı görülür. Lale Devri
sonrasında (1730-1740’ lardan sonra) klasik üslup gerileyerek, Avrupa sanat ve
zevkinin çeşitli unsurları Türk mimarisinde ortaya çıkmaya başlamıştır. 1740’ lardan
itibaren XVIII. yüzyılın ikinci yarısı Türk Sanatına giren Barok bir zevkin varlığı
görülür.
XVIII. yüzyılda İstanbul’ da inşa edilen sıbyan mektepleri klasik dönemde inşa
edilen sıbyan mektepleri gibi ya bir külliye içinde ya da bir mahalle bünyesinde tek
başına bir yapı olarak görülmektedir. Bu dönem içinde

inşa edilen sıbyan

mektepleri, planlama açısından farklı değildir, bu yapılar da dönem üsluplarının
etkisi ile yalnızca süsleme bakımından farklılıklar göstermektedir. 8
Bu dönemde sıbyan mekteplerinde dikdörtgen plan çok kullanılmıştır. Ayrıca bu
yüzyılda, sebil-küttab teması tekrar ortaya çıkmıştır. Sebil ile ilişkilendirilen sıbyan
mekteplerinde, genellikle cadde üzerinde sebil konumlandırılır, tuvalet ve servis
alanları zemin katta geride olurdu. Arkada geniş bir bahçe varsa, üst kata çıkan
merdivenler burada bulunabilirdi. Barok üslubun görüldüğü zemin katta, özellikle
sebil ve çevresinde mermer kullanılırdı

9

(Şekil B.3). XVIII. yüzyıl yapılarında

barok üslubu önem kazanmıştır. Altına dükkanlar yerleştirilen ve taş konsollar
üzerinde yükseltilen Amcazade Hüseyin Paşa Mektebi (1112/ 1700-1701) bu
dönemin ilk eseridir. Birçok mektep sebil veya çeşme yapıları üzerinde yükseltilmiş,

8

Kılıç, N. (2002). XVIII. Yüzyıl’ da Osmanlılarda Eğitim ve Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir
İnceleme, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
9
Ahunbay, Z. (1999). The Architecture of Ottoman Primary Schools International Congress on
Learning and Education in the Ottoman World, İstanbul.
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birinci katta dershane yanında bir giriş mekanı ya da mektep hocaları için ayrılmış
bir mekan olarak kullanılan bir oda yer almaktadır. Karaköy’ de Kemankeş Mustafa
Paşa Camii bitişiğindeki Reisülküttab İsmanil Efendi (1145/1732-33), Ayasofya
avlusundaki I.Mahmud (1153/1740) ve Fındıklı’ daki Zevki Kadın (1169/1755-56),
Babıali’ deki Tersane Emini Hacı Yusuf Efendi Sıbyan mekteplerinde dershane
yanında veya koridor sonunda bir küçük mekan bulunmaktadır.
Çoğunlukla kıbleye yönelik olarak inşa edilen mekteplerin açık veya kapalı
kısımlarında bir mihrap nişi bulunabilmekteydi. Dershaneye girilirken ayakkabılar
çıkarılırdı. Pabuçluğun derslik içinde yer aldığı durumlarda üzerine oturulan alanın
döşeme seviyesi girişine göre yükseltilmiş olurdu. Kare veya dikdörtgen planlı olan
dershanelerin bir duvarında ocak bulunur, mekan pencerelerle yeterli düzeyde
aydınlanırdı. Dershane boyutları, yaptıran kişinin imkanlarına göre büyüyüp
küçülebilmekle beraber ortalama kenar uzunlukları 5-7.5m arasında değişmektedir.
Dershanelerin duvarlarında kitap ve diğer gereçlerin saklandığı nişler de inşa edilirdi.
3.1 Sıbyan Mektepleri Ders Programı
Sıbyan mekteplerinin ana fonksiyonunun çocuklara ilk dini eğitimin verilmesi
olduğu düşünülebilir. Çünkü, vakıf sistemi yoluyla elde edilen gelirler ile devlete
maddi anlamda bir külfet çıkarmadan yapılan bu eğitimin temellerinden biri de
islamiyeti yayma fikridir. Osmanlı eğitim sisteminin ilk basamağını oluşturan sıbyan
mekteplerinin genel özellikleri şunlardı:


Eğitimin temel amacı dinidir.



Yöntem olarak nakilci ve ezbercidir.



Kızlara açıktır. 10

Sıbyan mekteplerinin Osmanlı devrine ait ilk yazılı ders programı Fatih Sultan
Mehmed’ in oğlu

Sultan II. Bayezıt’in vakfiyesinde bulunmaktadır. ‘’…ve

muallimhaneyi dahi tali-mi eytam ve evlad-ı fukara için vakfetti ki onlara
mektephanede muallim ve halife olanlar talimi kelamı kadim ve Kur’an azim edeler
ve bir salih hafızı kelamullah ve namazın erkanın ve şeraatin bilir ve sıbyan talimine
10

İnci, Ş. (2007). Manisa’da Osmanlı Dönemi Sıbyan Mektepleri, Selçuk Ünüversitesi Mimarlık
Fakültesi Yüksek Lisans Tezi, Konya.
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münasip ve kadir kim ise muallimhanede eytamdan ve sıbyanı fukaradan otuz nefer
oğlancıklara yevmi cumadan gayri günlerde mushafı kerima baka, Kur’anı menit
okuda ve kemayenbagi öğrete ve bildire ve mazilerin ve geçmiş derslerin dinliye ve
namaza müteaalik nesneleri okuda ve bildire ve tedibe muhtaç olanları şer’i eyliye
ve hizmetinde daim ciddi’i sa’y eyliye ve destur vericek zaman vakıfın ruhu için ve
kabulü tilaveti eytam için dua ettire ve bir salih hafız kim ise anda kalfa ola, sıbyan
okutmakta ve bildirmekte ve mazilerin dinlemekte ve tedipte muallime daim
muavenet eyliye” 11
Bu vakfiyeden anlaşılacağı üzere sıbyan mektepleri programında öncelikle Kur’ an
okutmak ve namazla ilgili gerekli bilgileri öğretmek bulunuyordu. Daha sonraları
yazı dersinin de programa alındığı ve bu ders için ayrı bir öğretmenin
görevlendirildiği görülmektedir. Daha sonra programa dahil edilen hat dersi ile Arap
yazıları ve Arapça metinler üzerinde nakkaşlık ve kopyacılık yaptırılmaya
başlanmıştır. Sultan I.Abdülhamid’ in yaptırdığı mektebin programına Arapça ve
Farsça da konulmuş olması genel görüşe göre devrim sayılmaktadır. Hamidiye
mektebi bu bakımdan 1838’ de açılmasına karar verilen rüştiyelerin de başlangıcı
sayılmaktadır. Tanzimat’ ın ilanından önce 1838’ de Umur-u Nafia Meclisi’ nde,
mahalle mekteplerinin ıslahı için mektepler ikiye ayrılmış, küçük mahalle
mekteplerinde hece ile bir-iki hatim indirilmesi, büyük mekteplerde ise kulak
dolgunluğu için çeşitli rısaleler, hat ve kitabet okutulması öngörülmüştür. 1845’ de
Mekatib-i Umumiye Nezareti kurulduktan ve bu okullar vakıfların egemenliğinden
çıktıktan sonra, Muvakkat Maarif Meclisi’ nce hazırlanan ilkokullardaki program ve
yönetmeliklerde, ilkokul en az dört, en çok yedi yıllık bir eğitim mecburiyeti ile 6-13
yaş grubundaki kız ve erkek çocuklara uygulanacak eğitim ve öğretim ilkeleri,
gösterilecek derslerin konuları açıklanmaktadır. 12
1846’ da basılan bir talimatnameden de o devrin ders programı öğrenilebilmektedir:
‘sıbyan mekteplerinin tahsil süresi dört yıldır ve okutulan derslerle kitaplar şunlardır:
elifba, kur’an, ilmihal, tecvit, harekeli Türkçe, muhtasar ahlakı memduha risaleleri,

11

Ergin, O.N. (1940). Türkiye Maarif Tarihi, Cilt 1-2, S:83
Irmak, H. (2007). Daye Hatun Sıbyan Mektebi Restorasyon Projesi, Kağıthane Belediyesi Yayını,
İstanbul.
12
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Türkçe dilinden sülasi, rübai, humasi ve südai isimler ve kelimelerle tertip edilmiş
lugat, sülüs ve nesih yazıları.13
3.2 Öğretim Kadrosu ve Öğrenciler
Sıbyan mektepleri en basit şekliyle bir hocadan oluşurdu. Bu hocalar çoğunlukla
medrese mezunuydu. Kız mekteplerinde ise medrese mezunu olmadıkları halde
Subha-i Sıbyan ve Tuhfe-i Vehbi gibi risaleleri okumuş yaşlı kadınların muallimelik
yaptıkları bilinmektedir.14 Genellikle zengin vakıflar tarafından idare olunan
okullarda hocanın bir de halifesi (kalfası) bulunurdu. Sultan II.Beyazıd’ ın vakfiyesi
sıbyan mekteplerinin öğretim kadrosunun bir hoca ve onun yardımcısı olan kalfadan
ibaret olduğunu göstermektedir. Ayrıca, hat dersi için başka bir hoca haftanın belli
günlerinde birkaç saat ders vermektedir. Bevvab ya da ferraş ise her mektepte olmasa
bile bazı mekteplerin kapısında bulunan, giriş çıkışları kontrol eden ve temizlikten
sorumlu kişilerdi. Mubassır ise çocukları evlerine götürüp getiren kişi idi.
Sıbyan mektebinde öğretmenlik yapacak olanlar bir mahallenin şeref ve haysiyet
sahibi simaları arasından seçilir, bir öğretmenin şeref ve haysiyetine uymayan yerlere
gitmesi, avam arasına girmesi, mahalle dedikodularına karışması hoş görülmezdi.
Fatih Sultan Mehmet medrese teşkilatını kurarken, Eyüp ve Ayasofya’ da açtığı iki
medresede sıbyan mekteplerinde öğretmenlik yapacaklar için ayrı dersler koydurmuş
ve bu dersleri görmeyenleri sıbyan mekteplerinde öğretmenlikten men etmiştir. Bu
dersler, Arapça sarf ve nahiv (arap diline giriş), edebiyat, mantık, muhasebe adabı ve
tedris usulü, münakaşalı akaid, riyaziyattır ( matematik ilmi). Ancak bu durum
zamanla değişmiş ve sıbyan mekteplerinde öğretmen olabilmek için medreseden
icazet almak yeterli görülmüştür. Daha sonraları ise öğretmenlik okulun bulunduğu
mahallenin cami imamına veya müezzinine kalmıştır. Bu işi Kur’an okumayı bilen
ve bazı risaleleri okuyabilen yaşlı bir kadının yaptığı da çok görülmüştür. İlkokul
öğretmenlerinin özel bir eğitimle yetiştirilmesi gereği ise ancak Tanzimat’dan sonra
anlaşılmış ve ilk türk pedagogu sayılan Selim Sabir Efendi sıbyan mektebi

13

Aksoy, Ö. (1967). Osmanlı Devri Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme, Sf. 15, İ.T.Ü. Mimarlık
Fakültesi Doktora Tezi, İstanbul.
14
Özyalvaç, A. N. (2011). Bir Müfettiş Gözünden Erken 20.yüzyıl İstanbul Suriçi Sıbyan Mektepleri,
Türkiyat Mecmuası, Cilt 21, Sayı 1.
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öğretmenleri için öğretim yöntemlerine ve pedagoji meselelerine değinmiştir.15 186267 senelerinde de ‘dar al mu’allimin-i sıbyan’ denilen öğretmen okulları açılmıştır.
Sıbyan mekteplerinin ikinci öğretim elemanı kalfalardır. Kalfa çocuklarla meşgul
olur, onların derslerini takip ederdi. Öğretmen, kalfanın öğrettiklerini iyice öğrenmiş
ve gelişmiş öğrenciler ile ilgilenirdi. Bu öğrencilerden çok ileride olanlarından
bazıları öğretmen tarafından kalfalığa seçilirdi. Sultan II.Beyazıd’ ın vakfiyesinde
sıbyan mektebinin öğrenci sayısı 30 olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda bu
öğrencilerin yetim veya yoksul çocuklar oldukları da yazılmıştır. Sıbyan mektebi
öğrencilerine ‘suhte’, ‘puser’, ‘şakirt’ denilirdi. Mektebe başlama yaşı 4 yıl, 4 ay, 4
gün idi. Osmanlı bu yaş ölçüsünü uğurlu saymıştır.16 Osmanlılarda çocukların 4-5-6
gibi yaşlarda okula başladıkları görülür. 1846 yılında yayınlanan talimatla 4
yaşındaki çocukların ebeveynlerinin rızası ile okula gönderilebileceği, 6 yaşını geçen
çocukların mektebe göndermeyenlerin ise cezalandırılacağı bildirilmiştir. 1868 tarihli
tebliğde kayıtsız şartsız herkesin 6 yaşındaki çocuğunu okula göndermeye mecbur
edildiği görülür.
Mektebe kaydolmak başlı başına bir olaydı. Bu olaya bed’i besleme ya da halk
arasında amin alayı denirdi. Buna hali vakti yerinde olan ailelerce çok önem verilirdi.
Şöyle ki, mektebe başlayacak olan çocuğun evinde temizlik yapılır, aileler topluca
hamama giderdi. Okula kayıt olacak çocuk en yeni elbiselerini giyer, üstü başı
süslenir, kız ise saçlarına, oğlan ise fesine inci, elmas gibi kıymetli taşlar iliştirilirdi.
Sıbyan mekteplerinde çocuklar parasız okurlar ayrıca hem gündelik verilir, elbise
alınır, hem de yiyip içerlerdi. Ancak hocaların hali vakti yerinde olan öğrencilerden
haftalık şeklinde para almaları veya okulun ısıtılması için odun veya kömür
getirmelerini istemeleri de gelenektendi.
Bu mekteplerin de öğretimi sabahleyin başlar, sürekli olarak öğleye kadar devam
eder, öğle yemeği arasından sonra ikindi vaktine kadar sürerdi. Dersler öğrencilere
kısım kısım olarak verilir, bütün öğrenciler tek bir mekanda ve bir arada
bulunurlardı. Dersler sırasında hoca minder üzerine, öğrenciler ise bir halka
oluşturarak yere, genellikle hasır serilmiş döşemenin üstüne oturur, rahle üzerine
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konulan kitapları okurlardı. Dersini vermek durumunda olan öğrenci hocanın veya
yardımcısının önüne geçerek hazırladığı bölümü okur, yerine döner ve tekrar ederdi.
3.3 Sıbyan Mekteplerinin Osmanlı Dönemi Öncesi ve Sonrası Dönemlerdeki
Yeri
Dinsel eğitim amacıyla kurulan sıbyan mekteplerinin başlangıcını islam dünyasında
aramak gerekir. İslamiyet’in doğuşu sırasında bütün dünyada olduğu gibi Arabistan’
da da okuma yazma oranı düşüktü. Islamiyet’ le beraber Kuran ve din eğitiminin
verildiği yerler olarak kurulan mektepler içinde genellikle bezeme yoktur.
Yerler ve duvarlar 1,5- 2m. yüksekliğe kadar hasırlarla kaplıdır. Tahta veya taş
kerevet, kürsü vazifesini görür. Bir köşede çocukların taş tahtalarını yıkadıkları su
dolu kap vardır. Bu mektepler şehrin çeşitli yerlerine dağılmıştır. Peygamber
çocukların ve delilerin camilerden uzaklaştırılmasını istediği için bu mekteplere cami
yakınlarında rastlanmazdı. Bu sistem ‘Dört Halife Devri’, Emevi ve Abbasi
dönemlerinde farklı uygulama, gelişme ve dönüşümlerle Selçuklular dönemine kadar
gelmiştir.
Selçukluların eğitim konusundaki en önemli kurumları medreselerdir. Özellikle
medreselerin kurulması ve devlet himayesine alınması daha önce dağınık şekilde
yürütülmekte olan eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha organize ve toplu bir şekil
almasına yol açmıştır. Çocuklar içinse her mescit yanına açılan mektepler vardır.
Selçukluların Anadolu’ya geçişi ve zamanla düzenli bir idare kurmalarıyla kent
yaşamının gelişmesi sonucu, özellikle önce çıkan Sivas, Konya, Erzurum gibi
kentlerde medreselerin yanı sıra sıbyan mekteplerinin de kurulmaya başlandığı
anlaşılmaktadır. Bunlar hükümdarlar, hükümdar ailesine mensup kişiler, zengin
devlet adamları ve tacirlerin tesis ettikleri vakıflar kanalıyla kuruluyordu. Bu anlayış
Beylikler dönemine de aktarılarak devam etmiştir.
Osmanlı döneminde daha çok cami ve mescit bitişiğinde yapılan bu sıbyan
mektepleri, aynı zamanda medreselerin de çekirdekleri idi. Osmanlı döneminde
sıbyan mektebine ilk kez Fatih’in kendi adıyla anılan camisinin yakınına 1463-1470
yılları arasında kurulan ‘Darüttalim’ adlı okulla tanık olunmuştur. Türkçe
vakfiyesinde ‘Cami-i şerifin garbe mail kapısı tarafında bir Darüttalim bina
buyurdular’ notu vardır. Daha sonra da imparatorluğun bütün şehirlerinde, özellikle
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Bursa, İznik, Edirne’ de kurulan sıbyan mektepleri görülmektedir. Fetih’ den sonra
bu okulların darül ilim, muallimhane, mektep, mektephane ismiyle de anıldıkları
görülür.17
Başta Osmanlı padişahları ve kadın sultanlar olmak üzere, ekonomik düzeyine göre
hayırsever halk tarafından yaptırılan sıbyan okulları, binayı yaptıranın adını taşırdı.
İdareleri yine yaptıranlar tarafından kurulan vakıf kanalıyla olurdu. Vakfın işlerini
idare etmek üzere bir mütevelli oluşturulur, bu heyet de vakfiye şartlarına ve din
hükümlerine göre hareket ederdi. Mektebe ait her türlü idari sorunu çözmekle görevli
olan mütevelli, vakfa ait hizmet ve akar binaların fiziksel bakım ve onarımından da
sorumlu idi. Bunları da kontrol edecek bir nazır vardı.
Mektep kurma amacıyla yapılan girişim şöyle bir prosedürü gerekli kılıyordu:
Mektep yaptırma niyetine giren kişi ekonomik gücüne paralel olarak bir bina inşa ve
vakf ederdi. Ayrıca bu mektebin ayakta kalması, işlerliğini sürdürmesi, idari ve
öğretim masrafları ile onarım masraflarını karşılayabilmek için bir gayrimenkulün ya
da nakit paranın da vakf edilmesi gerekirdi. Daha sonra bu konudaki ayrıntıyı içeren
taahhütname ile işlemleri tamamlanırdı. Bütün bunların vakıf hükmüne girebilmesi
için mahkemece tescil edilmesi gerekirdi. Mahkeme kadısı ve diğer görevliler bu
işlemi tamamlar, düzenlenen ve onaylanan vakfiyenin bir sureti vakfa, diğeri evkaf
defterine kaydedilmek üzere gönderilirdi.
Osmanlı toplumunda vakıf sistemi, birçok kurum içerisinde de yer almış olup onları
şekillendirmiştir. Sıbyan mekteplerinin de sadece ekonomik yönleri değil, idare ve
eğitim kuralları da vakfın yapılışı ile birlikte tespit edilmiş oluyordu. Fatih Sultan
Mehmed’ in oğlu Sultan II. Beyazıd çocuklara yemek dağıtılmasını ve Kanuni Sultan
Süleyman da gündelik verilmesini ve çocukların giydirilmesini vakfiyelerinde
belirtmiştir. Daha sonra da çocukların senede bir defa gezintiye çıkarılması adetinin
ortaya çıktığı yine vakfiyelerde görülmektedir. 18
Sıbyan mekteplerinin yönetimi ile ilgili kadro, mekteplerin bina yapım ve onarım
giderleri, öğretmen ücretleri, öğrencilerin çeşitli masraflarının karşılanması için
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çalışırdı. Mütevelli idari kadroda en yetkili görevli idi. Bu şahıslar doğrudan vakıf
tarafından veya onun saptadığı koşullara göre belirlenirdi. 19
Osmanlılar
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yaygınlaştırmışlardır. Devletin sınırlarının genişlemesine paralel olarak bu okulların
da yaygınlaştığı söylenebilir. Anadolu Türk mimarisinde sıbyan mektepleri yaygın
olarak Osmanlı mimarisinde görülmüş, mektep mimarisinde sayısal ve niteliksel
gelişme Osmanlı’nın son dönemlerine dek sürmüştür.
3.4 Fetihten Sonra İstanbul Sıbyan Mektepleri
İstanbul’ un fethinden hemen sonra sıbyan mektepleri, tarihsel gelişim süreci göz
önünde bulundurulursa, gerek yapı gerek eğitim sistemi açısından gelişmiş ve esas
şeklini almıştı. Fatih Sultan Mehmed, çıkarttığı bir kanunname ile bütün Bizans
İmparatorluğu kurumlarını yeniden tanzim ve kabul ettiğini bildirmişse de İslamiyet’
in başından beri süregelmekte olan eğitim sistemi için yeni bir şekil aramıştır.
1968 yılında, Fatih Sultan Mehmed’ in vakf ettiği sıbyan mektebinden geriye sadece
dört duvarı kaldığı bilinmektedir. Bu yapı hakkında Osman Nuri Engin şu bilgileri
vermiştir: ‘‘ Bu bina Fatih’ deki sıra kahvelerin arkasındaydı. 1918 Fatih yangınında
yandı. Şimdi yalnız dört duvarı kalmış, bu da Hususi İdarece başkasına satılmıştır.’’
Ekrem Hakkı Ayverdi de aynı yapıyı kendi eserinde 1953 yılında;

‘‘Caminin

garbında, Çarşamba ve Nişanca yollarının ortasında idi, halen duvar bakiyeleri
görülmektedir.’’ diyerek anlatmaktadır. 20
İstanbul’ un fethinden cumhuriyetin ilanına kadar başta sultanlar ve devletin ileri
gelenleri, varlıklı kimseler sıbyan mektepleri yaptırmaya devam etmişlerdir. III.
Ahmed ve I. Mahmud Dönemlerinde (1703-1754), en yaygın yapı tiplerinden birinin
sıbyan mektepleri olduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespitler sonucu, XVIII. Yüzyılın
ilk yarısını teşkil eden 50 yıllık dönemde, yapılmış olan 19 mektep, Osmanlı
dönemindeki genel ortalamanın altında kalmayıp, artışa geçmiştir.
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4 Mayıs 1870’

de Meclis-i Kebir-i Maarif’ in İlmiye ve İdare Daireleri tarafından seçilen dört üye
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ile Islah-ı Mekatib Komisyonu kuruldu. Komisyon, İstanbul ve çevresindeki
mekteplerin, günün şartlarına uyumunu sağlayacak bir öğretim raporu hazırladı. Bu
raporda öğrencilerin derse katılımı, derslerin sınıf usulü yapılması, öğrencilerin
seviyelerine göre program hazırlanması, derslerin öğrencilere açık ve sade bir dille
anlatılması, ayrıca erkek çocuklar kadar kız çocukların da okutulması ve öğretim,
sınav, tatil zamanlarının düzenli olması öngörülüyordu. Bu usullerin uygulanması
için de İstanbul’da Nur-u Osmaniye’ de örnek bir okul açıldı. Eğitim tarihinde bu
okul ilk iptidai mektebi olarak geçer. Bunu takiben yine İstanbul’ da Simkeşhane,
Beyazıt ve Saraçhane’ de diğerleri açılmıştır.
II. Meşrutiyet’ in ilanıyla elifba, kuran, tecvib, ahlak, ilm-i hal, muhtasar hesap,
Osmanlı tarihi ve coğrafya derslerine ek olarak yurttaşlık bilgisi dersleri de
konulmuştur. Daha sonraları resim, iş, musiki, beden terbiyesi derslerinin de
eklenmesiyle ziraat, ev idaresi, biçki dikiş gibi pratik çalışmalara da yer verilmiştir.
Bu durum, 1924 yılında ilkokulun ‘tek okul’ ruhuyla beş yıllık temel öğrenimi ve
yeniden örgütlenmeyi öngören Tevhid-i Tedrisat’a kadar devam etmiştir. 22
3.5 Sıbyan Mekteplerinin Yerleşim, Planlama ve Konstrüksiyon Özellikleri
Sıbyan mektepleri konumları itibariyle üç gruba ayrılabilir.
1. Külliye içinde yer alan sıbyan mektepleri
2. Mahalle içindeki tek yapılar
3. Bir cami veya mescidin müştemilatı içinde bulunan yapılar
Külliye içinde yer alan sıbyan mektepleri; çoğunlukla içinde bulundukları
kompleksten bağımsız olarak tasarlanmışlardır. Ancak mimari üslup, estetik ve
malzeme kullanımı açısından kompleksin özelliklerini yansıtırlar. Okulların sokağa
açılan özel girişleri ve kendi içlerine dönük avlu ve oyun bahçeleri vardır. Külliyenin
bir dış köşesinde, adeta külliyeden soyutlanmış gibi bir yer uygun görülmüştür. Bu
düşüncenin altında yatan görüşün, çocukların oyun ve gürültülerini, külliyenin diğer
parçaları olan cami, medrese, kütüphane gibi bölümlerinden uzak tutmak, dolayısıyla
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bu bölümlerin sessizliğini sağlamak olduğu söylenebilir

23

(Şekil B.4; Şekil B.5;

Şekil B.6).
Sıbyan mekteplerinin külliyenin uzak bir dış köşesinde yer almasının bir diğer nedeni
de, gündelik hayatın geçtiği mahalle ile kültürel ortamın sağlandığı kesişme
noktasının arayışıdır. Böylece evinden ilk defa ayrılmak zorunda kalan çocuğun, yeni
mekana geçişteki adaptasyonu sağlanıyordu.24
Külliyenin kapladığı alanla okul alanı ortalandığında, mektebe ayrılan yerin
küçüklüğü, erişkin ve çocuk arasındaki psikolojik farklılığın ayırdına varılmış olması
ile açıklanabilir. Böylece daha küçük ve sıcak bir mekan yaratılarak, çocuğun bu
evreye geçişi kolaylaştırılmıştır.
Mahalle içinde tek yapılar ise; mahallenin önemli noktalarına yürüme mesafesinde
ve daima sokakların kesişme noktası olan köşelerdedir. Köşe başlarında yer alma
nedeni olarak, ahşap konutlardan oluşan mahallenin sık sık yangınlara maruz kalması
nedeniyle, çoğunlukla taş yapı olan okulların, yangının bir sokaktan diğerine geçişini
engellemeleri ya da geciktirmeleri düşüncesidir. Bu görüş sıbyan mekteplerinin
çoğunun altında bulunan çeşmelerin varlığı ile desteklenmektedir.25
Sınıf hacminin daima çift yönden ışıklandırılma ve havalandırılma isteği, yapıların
çok geniş bir arsayı kaplamaması gereğiyle de birleşince, okulların köşelere inşa
edilmesi uygun oluyordu (Şekil B.7).
Bir cami veya mescidin müştemilatı içinde bulunan okullar ise; çoğunlukla köylerde
ve küçük yerleşim birimlerinde yer almaktadır. Bunların hiçbiri okul olarak
yapılmamıştır. Cami ve mescitlerde imamlara, müezzinlere ayrılmış oda veya
evlerdir.
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Planlamada şüphesiz ki en önemli özellik, sınıf hacimlerinin çoğunlukla

üst katlara yerleştirilmiş olmasıdır.
Camiler, medreseler, imaretler daima zemin katta inşa edilirken, bu yapıların yanında
yer alan sıbyan mekteplerinin iki katlı olmasıyla ilgili bazı yorumlar yapılabilir.
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gürültüsünden yalıtılmasını ve daha uygun bir ışıklandırmayı mümkün kılmıştır.
Sıbyan mekteplerinin önemli başka bir özelliği de çoğunlukla tek dershaneli
oluşlarıdır. Ancak, Beyazıt, Amcazade Hüseyin Paşa gibi büyük külliyelerde iki
dershaneli sıbyan mekteplerine de rastlanmaktadır.
Sıbyan mekteplerinin tek sınıflı olarak gelişmelerinin bir başka nedeni de, bu
okulların, İslamiyetin başlangıç yıllarında bir hocanın İslamiyeti öğretmek amacıyla
küçük bir topluluğa evlerde veya dükkanlarda ders vermesidir. Basit bir hacim
içerisinde, bir hocanın yönetiminde ve küçük bir topluluğa verilen dersler böylece
sıbyan mekteplerinin temelini oluşturmuştur.27
Osmanlı mimarisinde; sıbyan mekteplerinde dershanelerin büyük çoğunluğu kare
planlıdır. Bu yapıların planlanmasında en önemli ve ortak özellik çoğunun üst katının
olmasıdır. Diğer bir ortak özellik mekteplerin boyutlarının hemen hemen aynı
olmasıdır. Sıbyan mekteplerinin dershane ölçüleri 6,50x6,50 m ile 8,00x8,00 m
arasında; tavan yükseklikleri ise 3,50-5,00 m arasında değişmektedir.
Sıbyan mekteplerinde sıra yerine rahle ve minderler kullanıldığı düşünülürse bu
ölçülerin uygun olduğu görülür. Sıbyan mektepleri devirlerinin diğer toplumsal
yapıları ile kıyaslanırsa ölçülerinde çocuk ölçeğine yaklaşma çabası sezilir.28
Sıbyan mekteplerinde, duvar ve çatı malzemesi olarak Osmanlıların geleneksel yapı
malzemeleri olan tuğla ve taş kullanılmıştır. Mektepler ya kesme taştan ya da kesme
taş/tuğla almaşık düzende inşa edilmişlerdir. Kubbe ve tonozlar ise tuğladan
yapılmıştır.
Sıbyan mektepleri genellikle kare planlı olduklarından, sütun, paye gibi taşıyıcılara
rastlanmaz. Bu yapılarda sınırlayıcı ve taşıyıcı özelliğe sahip duvarlar en önemli
elemanlardır. Kubbe veya tonozlar doğrudan doğruya bu duvarlar tarafından
taşınmaktadır.29 Duvarların yüzeyleri son derece sadedir. Osmanlı mimarisinin
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önemli özelliklerinden biri olan konstrüksiyon elemanlarının genellikle bezemesiz ve
basit olarak ele alınması, sıbyan mekteplerinde de görülmektedir.
Pencereler daima dikdörtgen olarak yapılmakta ve birçoğunun üzerinde tuğla veya
kesme taştan yapılmış fakat içleri dolu kemerler bulunmaktadır. Osmanlı
mimarisinde çok kullanılan, alt sırası bronz veya demir parmaklıklarla örtülü
dikdörtgen pencereler sıkça görülür. Kapılar ise ahşap olup üzerleri geometrik
desenlerle süslenmiş olabilir.
Sıbyan mekteplerinde örtü sistemi olarak çoğunlukla kubbe kullanılmıştır fakat
çeşitli tonozlara da rastlanmaktadır. Kırma çatının kullanıldığı örnekler bulunmakta,
özellikle onarım görmüş olanlarda rastlanılmaktadır. Kubbe veya tonozların yapı
malzeme tuğladır ve iç yüzeyleri sıvalıdır. Kubbe, tonoz veya kırma çatı da olsa tüm
beden duvarları kirpi saçak ile son bulmaktadır. 30
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4. ELHAC SÜLEYMAN HALİFE SIBYAN MEKTEBİ
4.1 Konum
İstanbul’ da Fatih İlçesi, Babahasan Alemi Mahallesi’ nde bulunan Elhac Süleyman
Halife Sıbyan Mektebi Horhor Caddesi üzerinde, 1061 ada 1 no’ lu köşe parselde yer
almaktadır. Mektebin bulunduğu parsel Yeşil Tekke Sokak ile Horhor Caddesi’ nin
kesişimindedir. Mektebe giriş Yeşil Tekke Sokak üzerinden gerçekleşmektedir
(Şekil C.1; Şekil C.2).
4.2 Tarihçe ve Yapının Geçirdiği Evreler
Istanbul’ da Karagöz Mahallesi sakinlerinden, Sultan III. Ahmed’in surre eminliğini
yapmış olan, Başmuhasebe Kalemi görevlilerinden Elhac Süleyman Efendi’ nin
kendi adına yaptırılmasını istediği sıbyan mektebinin yapımına vefatından sonra
başlandığı bilinmektedir. Yan cephesinde yer alan çeşme üzerindeki kitabede ise
‘Sahibülhayrat velhasenat merhum ve mağfur elmuhtaç ila rahmeti Rabbini Elgafur
Elhac Süleyman Efendi Halife-i Salis Muhasebe-i Evvel. 1141(1728 M.) yazmaktadır
31

(Şekil C.3).

Yani, Allah’ın rahmetine muhtaç olan hayır hasenat sahibi merhum ve gafur
Muhsebe-i Evvel 3. Halifesi Elhac Süleyman Halife’nin ruhuna yaptırılmıştır. Sülüs
hat sanatında yazılmış olan kitabe yerinde korunmaktadır.
Muhasebe-i Evvel; Tanzimattan önce, Bab-ı Defterdari (Defterdarlık dairesi) denilen
maliyenin büyük memurlarından birinin unvanıdır. İlkin muhasebeci, sonra haraç,
evkaf ve sair adlarla muhasebecilerin çoğalmasından ötürü ötekilerden ayrılması ve
anlaşılması için Muhasebe-i evvel veya Baş muhasebeci denilen memur devlet
hazinesinin en mühim bir rüknü idi. Fatih Kanunnamesi’nde, muhasebecinin ehl-i
mansıp olduğu yazmaktadır. Devletin bütün varidat ve masraf hesapları bu memurun
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idaresinde olan ve ilkin Muhasebe, sonradan Baş Muhasebe adı verilen kalemde
tutulurdu. 32
Yapı 1970’ den bu yana Kültür ve İktisat Derneği olarak kullanılmakta, dernek
toplantıları burada düzenlenmektedir. Yapının ikinci katında kendine ait bir odası
olan Dernek Başkanı Münir Öztürk, mesai saatleri içerisinde burada bulunmaktadır.
Kendisi ile yapılan görüşmede daha önceki kullanıcılara dair bir bilgi alınamamış,
ancak yapının bir dönem kömür deposu olarak kullanıldığı öğrenilmiştir.
4.3 Vaziyet Planı
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, İstanbul Tarihi Yarımadası’ nda
Macarkardeşler Caddesi ve Vatan Caddesi gibi iki önemli ulaşım aksını birleştiren ve
kuzey-güney doğrultusunda uzanan Horhor Caddesi üzerinde ve bu cadde ile kesişen
köşede yer alır. Vatan Caddesi istikametinden tek yönlü olarak gelen yol giriş
cephesinin de yer aldığı Yeşil Tekke Sokak’ a kadar devam eder ve buradan itibaren
Macar Kardeşler Caddesi’ ne doğru genişleyerek çift yönlü olarak devam eder (Şekil
A.1; Şekil A.2; Şekil A.3; Şekil A.4).
Köşe parselde konumlanan yapı, eğimli bir arazi üzerinde bulunmaktadır (Şekil C.1;
Şekil F.1). Girişin yer aldığı Yeşil Tekke Sokağın eğimi, Horhor Caddesi’ne dik
olarak azalırken, Macarkardeşler Caddesi’ nde dik olarak uzanan Horhor Caddesi
eğimi ise Yeşil Tekke Sokak ile birleştiği yerde azalarak devam eder.
1061 ada, 1 no’lu parselde yer alan, yaklaşık 98 metrekarelik taban alanına sahip iki
katlı mektep, zemin ve birinci kattan oluşmakta olup kargirdir. Yapı eğimli bir
arazide bulunduğundan, güneybatı yönünde olan giriş kotu ile, yapının arka
cephesini oluşturan otopark ile sınırlanmakta olan yükselen zemin kotu arasında
yaklaşık 94 cm fark bulunmaktadır. Dönem eki olarak nitelendirilebilecek ek kısım
yapının arka

cephesinden daha iyi algılanmaktadır. 1913-1914 tarihli Alman

Mavileri haritasında

bu ek kısmın yerinde duvarlarla sınırlanmış bir bahçe ve bu

bahçe içinde tek katlı iki kapalı birimin olduğu görülmektedir (Şekil D.7). 1934
tarihli Pervititch haritasında ise aynı şekilde bu kısmın yerinde bahçe gösterilmiştir.
Günümüzde Araştırma ve Kültür Vakfı olarak kullanılan üç katlı ahşap yapı
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Pervititch haritasında da görülmekte olup, okuldan yan bahçeye girişi sağlayan bir
kapı ile ayrılmaktadır (Şekil C.4). Bu ahşap binanın muallim binası olarak
kullanıldığı, yani sıbyan mektebinin müştemilatı olduğu bilinmektedir. 1930’ lu
yılların sonunda satılan, taş mekteple ilişkili ancak bağımsız bu ahşap yapı, 1998
yılında özel mülkiyete geçmesi ile birlikte uygulanan müdahalelerle özgün halinden
çok farklılaşmıştır. Bu ahşap binada uzun yıllar hattat Sami Efendi ikamet etmiş ve
burada vefat etmiştir. 33
Pervititch haritasında görünen ana beden duvarlarının korunduğu ve taban alanında
herhangi bir farklılığın olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bitişik nizam olarak
sonradan eklendiği bilinen ve günümüzde büfe olarak kullanılan tonozlu kargir
bölümün, Pervititch haritasında ahşap olduğu ve mektepten tamamen ayrı olarak
kullanıldığı görülmektedir (Şekil D.8). Pek çok sıbyan mektebinde de görülen
çeşme ve su haznesi günümüze ulaşmıştır.
Sıbyan mektebinin bulunduğu çevre, ilk yapım döneminden bu yana konut bölgesi
özelliğini korumaktadır. Bazı apartmanların altında yer alan bakkal, büfe, lokanta
gibi küçük ölçekli ticaret işlevinin yanı sıra, eğitim yapıları da bölgede yer
almaktadır. İstanbul Üniversitesi’ ne ait bu eğitim yapıları karşı ada içerisindedir.
Sıbyan mektebinin hemen karşısında Abdullatif Suphi Paşa Konağı bulunmaktadır
(Şekil A.6; Şekil A.9). Buna ek olarak Kırma Tulumba Sokak üzerinde yer alan
Horhor Antikacılar Çarşısı, çevredeki büyük ölçekli bir diğer yapıdır.
4.4 Genel Tanım
Bölüm 3.5 de detaylı olarak incelenen sıbyan mekteplerinin yerleşme özellikleri
doğrultusunda bakıldığında, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi bir mahalle
içerisinde yer almakta olup, çevresindeki tüm konutlara eşit mesafede olması
düşünülerek köşe parselde konumlandırılmıştır (Şekil C.1). Arka cephe kotu giriş
kotundan daha yukarıda olan sıbyan mektebi, zemin ve birinci kattan oluşan iki katlı
bir yapıdır. Sıbyan mekteplerinin genellikle altında bir çeşmesinin olması durumu bu
yapı için de geçerlidir. Mektep dikdörtgen planlıdır. Arka bahçenin kapatılmasıyla bu
şema bozulmuştur. Ancak üst katta yer alan dershane kısmının kare olan plan şeması
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korunmuştur. Vaziyet planı olarak incelendiğinde, mektep yapısına bitişik
konumlanması nedeni ile bütünlük sağlayan tek katlı büfe, cephe özellikleri
bakımından incelendiğinde uyum içinde değildir (Şekil F.3).
Mektebin düşey sirkülasyonunu sağlayan L biçimli taş merdiven ile üst kata
bağlanılır. Giriş cephesi duvarına bitişik olarak yükselen merdiven rıhtlarının
yüksekliği dikkat çekmektedir. Mektebin dershane kısmının yer aldığı birinci katta,
günümüz kullanım ihtiyaçları doğrultusunda yer alan bir ofis ve mutfak
bulunmaktadır.
Dershane kısmı tavanında aynalı tonoz içerisinde ve ocak üzerinde yer alan
bezemeler üzerleri sıvandığı ve boyandığı için oldukça zor görülebilmektedir.
4.5 Plan Özellikleri
4.5.1 Zemin kat
Sıbyan mektebi günümüzde 75,24 m2 lik taban alanına sahiptir. Binaya basık
kemerli, çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir (Şekil C.6). Mektebe girildiğinde
Z01 numaralı giriş holüne gelinir. Z01 giriş holünden başlayarak üst kata bağlanan L
biçimli merdiven görülmektedir (Şekil C.7). Merdivenin altında kalan alanlarda ise
Z03 numaralı lavabo ve Z04 numaralı hela yer almaktadır (Şekil C.9).
Z01 giriş holü, giriş kapısı ile aynı doğrultuda yer alan Z06 numaralı (günümüzde
odunluk olarak kullanılan) mekana giriş sağlamaktadır (Şekil C.17). Bu mekanın
önünden ve merdiven yönü boyunca dönen Z02 numaralı hol ile Z05 numaralı depo
olarak kullanılan mekana ulaşılmaktadır (Şekil C.13).
Oldukça müdahale görmüş ve özgünlüğünü kaybetmiş olan zemin katta, duvar
kalınlıkları ve üst örtüler korunmuştur (Şekil C.19). Kattaki odalardan biri depo,
diğeri odunluk olarak kullanılmakta olup çok bakımsız haldedir. Bu kötü kullanıma
ek olarak, ıslak hacimlerin olduğu kısım yapının mimari bütünlüğünü olumsuz
etkilemektedir (Şekil C.10). Güneydoğu cephesinde mevcut olan ve günümüzde de
kullanılan kesme taştan ve mermer tablalı çeşmenin haznesine ait demir kapak giriş
cephesi olan güneybatı cephesinde bulunmaktadır (Şekil C.23; Şekil F.14).
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4.5.1.1 Z01 mekanı (giriş holü)
Çift kanatlı, masif bir ahşap kapıyla ve taş bir eşik aracılığıyla girilen Z01 mekanı
aynı zamanda üst kata bağlanan merdiven ile de birebir ilişkilidir (Şekil C.8). Giriş
holünün asıl özelliği Z02 numaralı diğer hol ile bağlanarak bu kattaki tüm mekanlara
bağlantı sağlamanın dışında aynı zamanda merdivenle üst kata olan bağlantıyı da
sağlamaktır (Şekil C.9). Rıht yükseklikleri yaklaşık olarak 22-23cm olan taş
merdivenin korkuluğu sonradan eklendiği anlaşılan niteliksiz demir bir korkuluktur
(Şekil C.20).
Hol yaklaşık olarak 160x270cm boyutlarındadır. Zemin döşemesi niteliksiz 30x30cm
seramik karo kaplamadır. Özgün döşeme kotu ve malzemesi tanımlanamamaktadır.
Z01 giriş holünü çevreleyen ana beden duvarları yığma kargir olup içeriden beyaz
boyalıdır.
Giriş kapısının hemen üstünde yer alan merdiven başlangıcına kadar devam eden
kemer de boyalı olup, kendisini dik kesen beşik tonoz ile birleşir. Tablalı olan ana
giriş kapısı dış yüzeyi oldukça zarar görmüş olup, içeriden demir mil ile hemen
üstündeki taş elemanlara bağlı olarak çalışmaktadır (Şekil C.78).
Bu kapıdan içeriye girilen ilk kot, +0.11 kotu olarak belirlenmiş olup, -0.13 kotuna
düşerek Z06 numaralı odunluk olan mekan kotu ve Z02 numaralı diğer hol kotuna
ulaşmış olur.
4.5.1.2 Z02 mekanı (hol)
Yaklaşık 110x390/115x335 cm boyutlarında L formda olan Z02 mekanı, Z01
numaralı giriş holüyle kısmen birleşir. Z06 numaralı odunluk olarak kullanılan
mekanın önünden başlayıp, merdiven boyunca devam ederek sağa doğru dönen hol
üzerinde lavabo olarak kullanılan bölüm ve tuvalet olarak kullanılan mekan
bulunmaktadır. Bu hol Z05 numaralı depo olarak kullanılan mekana kadar
uzanmaktadır (Şekil C.9).
Z01 numaralı giriş holünün kısmen devamı olduğundan zemin döşemesi yine
niteliksiz 30x30 cm seramik karo kaplamadır (Şekil C.10). Z06 numaralı mekanın
önünden başlayarak ıslak hacimler yönüne doğru giderek azalan döşeme eğimi gözle
görülebilmektedir.
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4.5.1.3 Z03 mekanı (lavabo)
İhtiyaçlar

doğrultusunda

sonradan

eklenen

lavabo,

merdiven

altında

konumlanmaktadır (Şekil C.10). Z02 numaralı hol üzerinde yer alan mekan döşemesi
holün zemin kaplaması gibi seramiktir. Zeminden 110 cm yüksekliğe kadar devam
eden granit görünümlü seramik kaplama, lavabonun tezgahı ile aynı malzemedendir
(Şekil C.11).
4.5.1.4 Z04 mekanı (hela)
İhtiyaçlar gereği sonradan, yapı mimarisi ile uyuşmayan niteliksiz tuğla duvarlarla
sınırlandırılan mekan, lavabo ile ortak duvar kullanmaktadır. Z02 numaralı hol
üzerinde yer alan mekan döşemesi holün zemin kaplaması ile aynı olup seramiktir.
Pvc kapı ile girilen mekanın duvarları sıvalı ve beyaz boyalıdır (Şekil C.12).
4.5.1.5 Z05 mekanı (depo/ek birim1)
Z02 numaralı holün sonunda yer alan ve depo olarak kullanılan mekanın dönem eki
olduğu anlaşılmaktadır. 1913-1914 tarihli Alman Mavileri haritası (Şekil D.7) ve
1934 tarihli Pervititch haritasında buranın bahçe olduğu görülmektedir (Şekil D.11;
Şekil D.12).
Duvar yapım malzemesi nitelikli olup, özgün plan şeması dahilinde son bulan beden
duvarı boyunca aynı genişlikte devam etmektedir. Z02 numaralı holden bu mekana
demir bir kapı ile geçilir (Şekil C.13). Zemin döşemesi ahşap kaplama olup, nemden
kaynaklanan bozulmalar görülmektedir. Demir kapı ile girilen mekanın örtüsü beşik
tonozdur (Şekil C.16). Mekan duvarlarının bir kısmı muhdes ahşap kaplamalıdır
(Şekil C.14). Aynı kısmın tavan döşemesi sonradan yapıya eklenen üst katın
döşemesi olan çelik kişiler ve ahşap kaplamadır (Şekil C.15; Şekil C.16).
4.5.1.6 Z06 mekanı (odunluk)
Z02 numaralı holden girilen ve odunluk olarak kullanılan mekanın tavanı beşik
tonozla geçilmiş olup, döşemesi ahşaptır. Demir bir kapı ile girilen mekanın giriş
kapısı karşısındaki duvarda yer alan demir pencerenin dış duvarında bu açıklık
görülmemektedir (Şekil C.17; Şekil C.18). Pencere açıklığı kapatılmış ve
boyanmıştır.
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4.5.1.7 Z07 mekanı (çeşme haznesi)
Güneybatı cephesinde görülen demir kapak, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden izin
alınarak açtırılmış, böylece fotoğraf ile belgelemek ve ölçü almak mümkün olmuştur
(Şekil C.23; Şekil C.24). Yaklaşık 90 cm olan kalın bir duvara açılan bu demir
kapakla hazneye ulaşılmaktadır (Şekil C.25). Tonozla geçilen üst örtüsünün yanı sıra,
sıvalı olan kargir duvarlar görülmektedir (Şekil C.26). Duvar ya da zeminde farklı bir
kaplama malzemesi kullanılmamıştır (Şekil C.27).
Lökün sıvalı olduğu düşünülen haznenin, zemin katta giriş holüne açıldığı görülen
ikinci bir kapak yeri olduğu da görülmektedir

(Şekil C.28). Boş olan hazne

belgelendikten sonra, açılmadan önceki haline uygun olarak yeniden kapatılmıştır.
Lökün, kireç ve zeytinyağıyla birlikte dövülerek yapılan bir tür su yolu macunudur.
Çeşme musluklarının takılmasında ve su künklerini birbirine kaynaklaştırarak
aralarındaki deliklerin kapatılmasında kullanılır. Bu macun kıvamlı malzeme lif
üzerine sürülerek de künklerin etrafına ve ağızlarına sarılarak suyun sızması
engellenmiş olunur. Buna yedirme de denir. Lökünün pamukla karışımına ise lokma
denir. Öncelikle sönmemiş kireçten bir miktar alınıp toz haline getirildikten sonra
ince bir elekten geçirilir. Bunun ortasına bir çukur yapılır ve yeterli miktarda pamuk
didiklenerek bu çukura konur. Üzerine bezir yağı dökülen bu karışım ele ile
karıştırılarak hamur haline getirilene kadar devam edilir. Pamuğun içinde
çürümesinin beklenmesinden sonra, kireç yağı kusuncaya kadar yani katı bir macun
haline gelinceye kadar tokmaklanır.34
4.5.2

Birinci kat

Z01 giriş holünden başlayarak L formdaki taş merdivenle üst kata ulaşılır. Merdiven
kovası üzerindeki tavan döşemesi ahşap kaplama olup üzeri boyalıdır (Şekil C.29).
+4.39 kotuna çıkıldığında 101 numaralı hole ulaşılmış olur (Şekil C.30). Bu holden
üç ayrı mekana dağılım gerçekleşmektedir. Hol tavanından başlayan aynalı tonoz
mutfağa kadar devam etmektedir. Holün tam ortasında ve aynalı tonoz içerisinde çatı
penceresi yer almaktadır (Şekil C.31). Duvarları zemin kat duvarları gibi sıvalı ve
beyaz boyalıdır (Şekil F.7)
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4.5.2.4 102 mekanı (ofis/ek birim 2)
Zemin

katta,

özgün

tasarımda

bahçe

olarak

ayrılan

alanın

sonradan

kapatılmasıyla mekan haline gelen bölümün üst katıdır. Demir bir kapı ile girilen
mekan gelişigüzel pencere açıklıklarına sahiptir (Şekil C.32). Bunlardan biri
kuzeydoğu cephesinden algılanan pvc pencere, diğerleri ise güneydoğu yönünde yer
alan iki adet dikdörtgen formda demir doğramalı penceredir (Şekil C.33).
Günümüzde bu mekan dernek başkanının odası olarak kullanılmaktadır (Şekil C.34).
Kendisi ile yapılan sohbetlerde bu kısım ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını ve
1970 yılında dernek merkezi olarak kullanmaya başladıklarında bu ekin olduğunu
açıklamıştır. Bu mekanda detaylı ölçü alınmasına ve fotoğraf çekilmesine izin
verilmemiştir. Özgün yapı beden duvarlarının devamındaki bahçe duvarlarının
korunduğu bu mekanın tavanı ahşap plaka ile kaplıdır. 101 numaralı holden girilen
mekanın, yapının bütününe ne denli aykırı olduğu bu holden bakıldığında
gözlenebilmektedir. Demir kapı ve çevresinde tavana kadar uzanan demir doğrama
dışarıyla doğrudan ilgili olup, ofis olarak kullanılan bu mekanın çatı bitiş izleri
görülebilmektedir (Şekil C.35).
4.5.2.5 103 mekanı (dershane)
101 numaralı holden kemerli, taş eşikli ve ahşap bir kapıdan girilen dershane,
günümüzde dernek toplantılarının yapıldığı mekan olarak kullanılmaktadır. 9 cm
azalan kot farkıyla girilen dershanenin döşemesi ahşaptır. Tavan ise aynalı tonoz ile
örtülüdür (Şekil C36). Aynalı tonoz ortasındaki tablada kısmen boyanın etkisiyle
hatlarını kaybetmiş bezemeler bulunmaktadır. Dershane duvarları sıvalı ve beyaz
boyalıdır. Dershane 570x580 cm ölçülerinde kareye yakın plandadır. Tüm duvarlar
döşemeden 85 cm yüksekliğe kadar ahşap laminat kaplanmıştır. Giriş cephesi olan
güneybatı yönünde açılmış dış ve iç doğramalı üç adet pencere bulunmaktadır (Şekil
C.37). Aynı zamanda döşeme bu yönden dışa doğru çıkma yaparak taş konsollarla
taşınmaktadır. Güneydoğu yönünde ise yine dışlık ve içlik olmak üzere üç adet
pencere bulunmaktadır (Şekil C.38; Şekil F.14). Kuzeydoğu yönünde ise dışlık ve
içlik olmak üzere iki adet pencere ve bir adet gömme ahşap dolap bulunmaktadır.
Kuzeybatı duvarı üzerinde bir ocak bulunmaktadır. Ocak 81 cm genişliğinde, 42 cm
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derinliğinde yarım daire formundadır. Yarım daire formundaki ocağın bacaya doğru
niş yaparak dikdörtgen plana ulaştığı düşünülmektedir (Şekil C.39; Şekil C.40). Bu
ocak etrafında, üst kısmında ve tüm kuzeybatı duvarı üzerinde devam etmekte olan
bezeme izleri dikkat çekmektedir. Ancak boyanmış olması nedeniyle bezeme
ayrıntıları neredeyse tümüyle yok olmuştur (Şekil C.41). Bu duvar üzerinde
güneybatı duvarına yakın yüzeyde, dömme dolap bulunmaktadır. Yer döşemesinden
yaklaşık 85 cm yükseklikte olan gömme dolap, mutfak olarak kullanılan mekanda da
bulunan gömme dolap ile simetrik olarak konumlanmaktadır. Dershane giriş kapısına
içeriden bakıldığında, kapı üzerindeki duvar yüzeyinde demir kılıçlar göze
çarpmaktadır (Şekil C.42; Şekil F.12).
4.5.2.6 104 mekanı (mutfak)
101 holünden 55 cm yükseklikte ve iki basamakla çıkılan, mutfak olarak kullanılan
mekana ahşap doğramalı camekanlı bir kapıdan girilir (Şekil C.48; Şekil F.20). Yer
döşemesi ahşap üzeri pvc kaplıdır. Tavanda başlayan aynalı tonoz ahşap doğramayı
geçerek 101 nolü hole kadar uzanmaktadır (Şekil C.49; Şekil F.8). Günümüzde
dernek tarafından mutfak olarak kullanılan mekanda lavabo, tezgah, ocak, mutfak
dolabı gibi elemanlar yer almaktadır (Şekil C.50). Yer döşemesinden yaklaşık 15 cm
yükseklikte bulunan pencere, güneybatı cephesi üzerinde yer almaktadır. sadece dış
cephe üzerinde taş sövelere sahip olan pencere, ahşap

doğramalı olup, demir

parmaklıklıdır. Bu mekanda dikkati çeken bir diğer unsur da, dershane ile ortak
olarak kullanılan duvar üzerinde, ahşap gömme dolaptır. Dershanenin kuzeybatı
duvarı üzerinde bulunan yerden yaklaşık olarak 85 cm yükseklikte başlayan ahşap
gömme dolap ile simetrik olarak konumlanmaktadır. (Şekil C.41; Şekil F.12).
4.6

Cephe Özellikleri

Sıbyan mektebi 1 sıra kesme taş, 2 sıra tuğla almaşık örgü tekniğinde inşa edilmiş bir
yapıdır. Taşları düzgün kesilmiş ve yanaşık derzli olup, tuğlaların derzleri ise
çökertmedir.Yapının iç duvarları ise sıvalı ve boyalıdır.
4.6.1 Güneybatı cephesi
Bu cephe taş/tuğla almaşık örgülü olup, kesme taştan basık kemerli ahşap giriş kapısı
burada bulunmaktadır (Şekil C.6; Şekil F.14). Bulunduğu zemin özellikleri
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bakımından eğimli olduğundan, eğimi düzleyen taş bir eşikle içeri girilmektedir
(Şekil C.51). Cephede kullanılan tuğlanın kalınlığı yaklaşık 3 cm olup, boyutları
değişkendir. Aynı şekilde cephede kullanılan kesme taş boyutları da birbirlerinden
farklılık göstermektedir. +2.45 kotunda başlayan dikdörtgen taş söveli pencere
üzerinde tuğla hafifletme kemeri bulunmaktadır (Şekil C.52). Duvar yüzeyinden
yaklaşık 3 cm içeride bulunan kemer içerisinde daire formunda tuğla cephe bezemesi
bulunmaktadır. Ahşap doğramalı çift kanatlı bir penceresi olup, demir geçme
parmaklıklıdır. Cephenin doğu yönündeki kısmı sıvalıdır. Yaklaşık +138 kotunda bir
demir kenet göze çarpmaktadır. (Şekil C.53). Yine cephenin güney köşesinde +255
cm kotunda başlayan metal kapak bulunmaktadır. Bu kapak çeşmenin su haznesinin
dışarıyla olan bağlantısını sağlamaktadır (Şekil C.24).
Birinci kat taş konsollarla desteklenerek zemin kattan çıkma yapar. Bu cephenin
güney kısmına doğru genişliği giderek artan uzunluktaki taş konsollara sahiptir
(Şekil C.54). Bu konsolların altından ve üstünden taş silmeler geçmektedir (Şekil
C.55). Birinci katta +470 cm ile +645 cm arasında yer alan üç adet taş söveli, ahşap
doğramalı ve demir parmaklıklı pencere bulunmaktadır (Şekil C.56). Aynı katta
+487 cm ile +622 cm kotları arasında yine taş söveli, ahşap doğramalı ve

demir

parmaklıklı bir adet pencere bulunmaktadır (Şekil C.57). Her pencerenin üstünde
tuğla hafifletme kemerleri, mevcut duvar yüzeyinden yaklaşık 3 cm içerde bulunan
kemerlerin aynasında farklı motifli duvar bezemeleri yer almaktadır. Dershaneye ait
olan pencerelerden birinin kemer aynasında, Süleyman mührü işlenmiştir (Şekil
C.58; Şekil F.15).
Dershane kısmı ile sınırlanan beden duvarları daha yüksek olup, kirpi saçak ile son
bularak (yaklaşık +900 cm kotunda), marsilya kiremitli kırma çatı ile birleşir.
Mutfak kısmının olduğu sol kısım ise daha alçak olup +755 cm kotunda çatı saçak
tuğlaları başlar ve yine aynı şekilde tek yönde eğimli çatı ile son bulur (Şekil C.59;
Şekil F.2). Ayrıca bu cephede, dikdörtgen formda bir gözden oluşan bir güvercinlik
bulunmakta olup, önünde kuşların konabilmesi için bir platform bulunmaktadır
(Şekil C.81).
4.6.2 Güneydoğu cephesi
Horhor Caddesi üzerinde bulunan güneydoğu cephesinin zemin katında çeşme
bulunmaktadır. Kesme taştan, mermer tablalı çeşme, sivri kemerlidir. Güneybatı
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cephesinde de olduğu gibi birinci kat taş konsollarla desteklenerek zemin kattan
çıkma yapar. Bu cephe, güneybatı cephesi ile birleştiği kısma doğru genişliği giderek
artan taş konsollara sahiptir. Bu konsolların altından ve üstünden taş silmeler
geçmektedir. Birinci kat seviyesinde +470 cm ile +645 cm kotları arasında taş söveli,
ahşap doğramalı ve demir parmaklıklı üç adet pencere bulunmaktadır (Şekil C.60).
Her pencerenin üstünde tuğla hafifletme kemerleri vardır. Mevcut duvar yüzeyinden
yaklaşık 3 cm içerde bulunan kemerlerin aynasında da almaşık taş/tuğla düzeni
devam etmektedir. Duvarları, kirpi saçak ile son bularak (yaklaşık +900 cm
kotunda), marsilya kiremitli kırma çatı ile birleşir.
Bu cephenin bir başka özelliği de tuğla kuş evlerinin olmasıdır. Oldukça hasar
görmüş olan bu kuş evleri cephede simetrik olarak yerleştirilmiştir (Şekil C.61; Şekil
F.14).

Kuşların korunması ve yuva olarak kullanması amacıyla 16. yüzyıldan

başlayarak kuşevleri, ahşap, mermer, küfeki taşı, kiremit, tuğla, sıva ya da harç
kullanılarak yapılmıştır. Ev, köşk, sıbyan mektebi, medrese, kitaplık, türbe, han,
dükkan, hamam, çeşme, maksem, darphane, köprü, gibi yapıların üzerlerinde
görülmektedir. İnsanların ulaşamayacağı, saçak altı gibi yağmurdan, esintiden
korunmuş, güneş gören yerlerine, bir yapının inşası sonrasında artan ya da kırılan
malzemelerin işlenip biçimlendirilmesiyle kuşevleri yapılmıştır.
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Bulundukları

yüzeyden çıkıntı yapan, hücreler veya odacıklar halinde olup özenle yapılan çeşitli
şekillerdeki kuşevleri, onu yapan taş ustasının yeteneğini göstermektedir. Sadece bir
oyuktan küçük bir saray görünümüne kadar çeşitleri görülmektedir.

Ev tipi

çıkmalarda, orta çıkmalı ve orta sofalı plan tipi uygulanmıştır. Payandalar üzerinde
geniş çıkmanın yapılması, kuşlar için aydınlık mekan oluşturmaktadır. Çıkma tipli
kuşevlerinde girişler genellikle

yandan sağlanmış olup, önden cephelerin

görünümleri bozulmamıştır. Kuşevlerinin yakınlarında bulunan minareler ile Cami
Allah’ ın evidir inancı ev ile caminin bir araya gelmesini fikirce desteklemektedir.
Kuşevlerinin hareketli cepheleri, merdivenleri, geçitleri, sahanlıkları, kademeleri ve
kuşların tünemesi için konsolların yerleştirilmesi, kuşların bu evlerde yabancılık
çekmemelerini sağlamak içindir.36 Sıbyan mektebinde kuşevlerinin yalnız biri
kısmen korunarak günümüze ulaşmıştır. Bu, orta çıkmalı üç bölümden oluşan, en
alttan dört payanda ile orta kata çıkılan, tekrar bu kattan üst kata çıkılan bir ev
35
36

Bektaş, C. (2004). Kuş Evleri, İstanbul, Sf. 38-40-44-46.
Neftçi, A. (2000). Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, 18. Yüzyıl Kuşevleri, Sf. 95-..109.
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formundadır. Tuğladan yapılmış olan kuş evlerinin her iki yanından rampalarla
ulaşılan minareler olduğu izlerinden anlaşılmaktadır. İki şerefeli olduğu net olarak
görülen minarelerden biri iyi durumdadır. Hemen altındaki tuğla platform göze
çarpmaktadır (Şekil C.61).
Ayrıca, dekoratif motifli tuğlalar ile oluşturulmuş sıralar dikkat çekicidir (Şekil
C.62). Osmanlı mimarisinde kullanılan silme takımı şeklinde geçen pek çok
dekoratif şekiller vardır (Şekil D.25). Arseven, Osmanlı anıtlarının duvarlarında,
üçgen veya köşeli, zincir şeklinde birbirine eklenerek devam eden dekoratif bantların
geçtiğini belirtmiştir. 37
Bu cephede bulunan çeşme, kesme küfeki taşından klasik üslupta yapılmıştır (Şekil
C.63; Şekil F.42). Çeşmenin silmelerle çevrelenmiş olan dikdörtgen cephesi vardır.
Mermer ayna taşının üzerinde dağlı sollu iki selvi motifi vardır (Şekil C.64; Şekil
F.42). Sivri kemerinin ortasında bir rozet, üzerinde de iki satırlık, sülüs hatlı bir
kitabe vardır (Şekil C.65). 2002 yılında yapılan bir onarımla yol kotu altında kalmış
olan yalağı özgün haline getirilmiştir.
4.6.3 Kuzeydoğu cephesi
Yapının arka cephesi olan kuzeydoğu cephesinde ek kısımlar göze çarpmaktadır
(Şekil C.66). Niteliksiz ek olarak tanımlanan Z05 ve 102 numaralı ek birim (1) ve ek
birim (2)’ nin duvarları bu cephenin önüne geçmiş izlenimini vermektedir (Şekil
F.15). 5.3.3. bölümde plan restitüsyonunda daha detaylı bahsedilen bu ek birimlerin
kuzeydoğu cephesinde, özgün taş/tuğla örgülü duvar üzerinde yaklaşık 3 cm
kalınlığında sıva görülmektedir (Şekil C.67).

Bu duvarların üzerinde muhdes

durumda ve içeriden kullanılamayan iki adet demir pencere vardır (Şekil C.68). 102
numaralı ek birim (2)’nin ise içeriden kullanılan bir pvc penceresi bulunmaktadır
(Şekil C.69). Bu ek birimlerin gerisinde kalan dershaneye ait taş söveli, ahşap
doğramalı ve demir parmaklıklı iki adet pencere bulunmaktadır. Sivri tuğla kemerli
olan bu pencerelerin, kemer aynasında herhangi bir dekoratif öğe bulunmayıp,
mevcut taş/tuğla duvar örgüsü devam etmektedir. Cephenin kuzeybatı cephesine
yakın kısmında, 101 numaralı holü aydınlatan, aynı zamanda ek birim (2)’ nin demir
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kapısının yer aldığı,

basık tuğla kemerli bir açıklık, ve demir doğramanın

kullanıldığı camekan görülmektedir.

Bu açıklığın yüksekliği de göz önünde

bulundurularak, üzerinde olduğu beden duvarı yükseltilmiş,

çatı tuğlaları ile

sonlanarak üzeri harpuşta gibi marsilya kiremit ile iki yöne eğimli olarak
kapatılmıştır (Şekil C.70).
4.6.4

Kuzeybatı cephesi

Yapının sağır cephesi olan bu cephe, yan parselde yer alan Araştırma ve Kültür
Vakfı merkezi olarak kullanılan yapı ile oldukça yakındır. İki yapı arasındaki alan,
Araştırma ve Kültür Vakfı olan yapı içerisinden kullanılmaktadır. Bu iki yapı
arasında, Yeşil Tekke Sokak üzerinden de kullanılabilen alüminyum bir kapı
bulunmaktadır (Şekil C.71). Üzeri ahşap kaplama malzemesi ile kapatılmış olan bu
alan erzak deposu olarak kullaılmaktadır. Bu kapıdan girildiğinde granit kaplamalı
altı basamakla çıkılan kota ulaşılır. Sıbyan mektebini sağır duvarını oluşturan
almaşık örgü açıkça görülmektedir (Şekil C.72). Bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla
olarak almaşık düzene sahip olan bu cephede dikkat çeken iki adet demir kılıç
görülmektedir (Şekil F.15). Birinci katta 101 numaralı holde bulunan 3.5x3.5 cm
ölçülerindeki kare kesitli demir gergi elemanlarını düşey yönde bağlayan bu kılıçlar,
103 numaralı dershanede görülen kılıçlarla da aynı kotta bulunmaktadır (Şekil C.73).
Bu kılıç ve gergilerin 1766 ya da daha sonra olan depremler sonrası güçlendirme
amaçlı olarak eklendiği düşünülmektedir. Tuğla saçak ile son bulan beden duvarları
üzerinde bulunan tek yöne eğimli çatı, marsilya kiremitlidir. Birinci katta 101
numaralı holden de görülen ahşap bir çatı penceresine sahiptir (Şekil C.73).
4.7 Strüktür Ve Malzeme Özellikleri
4.7.1 Temel
Sıbyan mektebinin temelleri hakkında herhangi bir veri elde edilememiştir.
Temellerin incelenmesi ancak ayrıntılı sondaj çalışmalarından sonra mümkün
olacaktır.
4.7.2 Duvar
Sıbyan mektebinin tüm beden duvarları 78-95 cm kalınlığında ve taş/tuğla almaşık
örgülüdür. Ayrıca güneydoğu cephesinde yer alan çeşmenin kendisi ve zemin kat
35

duvarları kesme taş olarak inşa edilmiştir. Duvarları oluşturan taşlarda boyutları
itibariyle bir sınıflama yapılamasa da köşelerde ve köşeye yakın yerlerde daha büyük
taşlar kullanıldığı görülmektedir (Şekil C.74). Ayrıca, güneydoğu cephesinin zemin
kat kotunda kullanılan küfeki taşı kısmen giriş cephesi olan güneybatı cephesinde de
devam eder. Taş örgüsünde bağlayıcı olarak horasan harcı kullanılmıştır. Zemin katta
ise ıslak hacimlerin duvarları tuğladır.
4.7.2.1 Taş/tuğla duvar örgüsü
Almaşıklık, farklı iki malzeme veya farklı iki nitelik arasında art arda gelmek gibi
tekrarlanan bir ilişki demektir. Ayrıca duvarlarda, farklı iki malzemenin birlikte
kullanılması söz konusu olduğu zaman, bunların birbirinden ayrı, yan yana veya üst
üste değil de, art arda kullanılmasının yapım ve yapı statiği bakımından sağlamlık ve
denge sağlayıcı bir işlevi de vardır. Malzeme farklılığına dayanan almaşıklık
Osmanlı camilerinde en genelleşmiş almaşık duvar biçimidir. Bu almaşıklığın
kullanıldığı tarih diliminin 1320’lerden 1600’lere uzanan ve 1700’lerin de üç
çeyreğini kapsayan bir boyutu vardır. Osmanlı mimarisinde taş/tuğla yapım tekniğini
etkileyen en yakın kaynak geç Bizans yapılarıdır. Bizans taş/tuğla yapım tekniğini
alan, kısa sayılabilecek bir sürede kendi sistematiğini kuran bir Osmanlı taş/tuğla
yapısı meydana gelmiştir. Taş/tuğla duvar yapımında kullanılan taş cinsleri arasında,
küfeki taşı çoğunlukla olmak üzere, yerine ve bölgesine göre, başka cins taşlar ve
çok seyrek olarak da mermer bulunmaktadır.
4.7.2.2 18.yüzyıl duvar örgü teknikleri ve özellikleri
Almaşıklık 2/1 sistemindedir. Taş sıralarının yükseklikleri yaklaşık olarak
birbirlerine eşittir. Kaba yonu ve açık derzli olduklarında ise çok düzgün bir sıra
meydana getiremezler. Tuğlalar incelmiş (3 cm) ve küçülmüştür. Derzler de 16.
yüzyıl derzlerine oranla incedir (3 cm). Kemerler büyük oranda tuğladan yapılmışken
taş kemerlere de rastlanmaktadır. Yanaşık derzli ve düzgün kesilmiş taşlar
kullanılırken, tuğlaların derzleri çökertmedir. Kronolojik olarak incelendiğinde, 17.
yüzyılın sayıca çok az olan örneklerinde taşlar oldukça düzgün kesilmiştir. 18.
yüzyılda ise asıl işlenme biçimi kaba yonu taştır. Taşların yükseklikleri ise bu
dönemde 15cm ile 20 cm arasında değişen farklı biçimli, dikdörtgen veya kare
oranlıdır. Taşların büyüklüğü büyük ölçüde almaşıklık sistemi ile bağıntılıdır.
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Örneğin, 3/1 sisteminde bir duvardaki taş, 2/1 sistemindeki bir duvardaki taştan,
oranlı olarak, daha büyük olabilmektedir.
Tuğla boyutları ile ilgili olarak, 15. yüzyılın sonlarına gelene kadar genel ve tutarlı
ölçüler bulunduğunu söylemek zordur. Genellikle 4 cm nadiren 4,5 cm olan tuğla
kalınlığı 18. yüzyıla geldiğinde 3 cm’ e kadar inmektedir. Tuğlanın incelmesiyle derz
genişliğinin artması, yani tuğla/derz oranının küçülmesi 16.yüzyıldan başlamakta ve
18. yüzyılda ½ gibi bir orana ulaşmaktadır.
Taş/tuğla yapılardaki almaşık dekorasyon, bir yandan yapıya eklenen, yani her
zaman onunla aynı türden olmayan, bir yandan da hem malzeme hem de nitelik
farkına dayanan, yani kendi içinde eklektik olan bir özellik taşımaktadır. Hem yatay,
hem düşey hem de çeşitli açılarda çapraz yönlerde ritmik yinelemeler söz konusudur.
Cephelerde taş korniş ve silmelere rastlanmaktadır. 38
Dekoratif tuğla öğelerin kullanıldığı örnekler 1740’ lardan başlayarak sürmekte,
özellikle mektep, medrese, kütüphane, han ve hamam gibi yapılarda görülmektedir.
Bazı

yapıların

pencere

alınlıklarında

geometrik

desenli

dekoratif

öğeler

bulunmaktadır. Arseven üçgen veya köşeli, zincir şeklinde birbirine eklenerek devam
eden dekoratif bantların erken dönem Osmanlı mimarlığında görüldüğünü
belirtmiştir.
Taşlar üzerinde dekorasyon tekniklerinin uygulanması o taşın kapasitesi ile doğrudan
ilişkilidir. Ragıp Paşa Külliyesi incelendiğinde, sıbyan mektebi duvarlarında
dekoratif repertuvarın genel çizgileri görülmektedir. Pencere alınlıklarında çember
şeklinde dekoratif öğeler bulunmaktadır. Bu dekoratif üslup, halk sanatının tipik bir
örneğidir.
18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren pek çok yapı özgünlüğünü yitirmiş, ihmal ve
kötü onarımlar nedeniyle bu dekoratif öğeler kaybedilmiştir. Yüzeylerin sıvanıp
boyanması özgün duvar detayı ve renk şemasının korunamamasına yol açmıştır.
Dekoratif sıvalar 18. yüzyıldan sonra kullanılmamıştır. 39

38

Batur, A. (1970).
Osmanlı Camilerinde Almaşık
Duvar Üzerine, Anadolu Sanatı
Araştırmaları 2, İstanbul.
39
Ahunbay Z., Decorative Coatings On Some Eighteenth Century BuildingsIn Istanbul, Afife Batur’a
Armağan, Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları, 2005

37

4.7.3 Döşeme
Tonozlar üzerindeki boşluk doldurularak oluşturulan döşemeler, kaplama malzemesi
bakımından mekanlarda farklılık göstermektedir. Dershanede ise özgün olmayan
ahşap kaplama malzemesi görülmüştür. Taş merdivenler ile bu merdivenlerin ulaştığı
101 nolü holde herhangi bir kaplama malzemesi bulunmamaktadır. 104 numaralı
mutfakta da pvc kaplama malzemesi bulunmaktadır. Sonradan eklenen ek birim ise
çelik kirişler kullanılarak geçilmiştir. Bu kirişler üzerine yerleştiren ahşap suntalar
vasıtasıyla ek birim (1) üzerindeki ek birim (2) taşınmaktadır (Şekil C.15; Şekil F.9).
4.7.4 Örtü
Sıbyan mektebinin örtü sistemi tonozdur. Giriş holü, hol ve odunluk olarak
kullanılan mekanlarda geçiş beşik tonozla sağlanmıştır. Tonozların üzeri sıvalı
olduğundan yapım malzemesine dair bir ize rastlanmamıştır (Şekil C.75). Birinci
katta ise hol ile mutfak olarak kullanılan mekan arasında devam eden aynalı tonoz
bulunmaktadır. 104 numaralı mutfak olarak kullanılan mekanda başlar, 101 numaralı
holün ortasında son bulur. Son bulduğu yerde çatı penceresi bulunmaktadır (Şekil
C.31). Dershanede de tavan aynalı tonozla geçilmektedir (Şekil C.36; Şekil F.10).
Çatı örtüsü ise iki parça halinde incelenebilecek olup, marsilya kiremit kullanılmıştır.
Dershanenin beden duvarları tuğla kirpi saçak ile son bulup, üzerinde ahşap kırma
çatı bulunmaktadır. Çatı, 2002 yılında geçirmiş olduğu kiremit aktarımı ile kırma çatı
olarak onarılmıştır. 103 numaralı dershanenin kuzeydoğu cephesi üzerinde bulunan
ocağın devamında yer alan baca boşluğu, çatıda tuğla örgülü bir baca ile
sonlanmaktadır (Şekil C.76). Merdiven boşluğu, 101 numaralı hol ve 104 numaralı
mutfak olarak kullanılan mekanları ise tek yöne eğimli ahşap çatı örtmektedir (Şekil
C.59; Şekil F.2).
4.8 Mimari Öğeler
4.8.1 Kapılar
Sıbyan mektebinin ana giriş kapısı olan tablalı ahşap kapı kesme taştan basık kemerli
bir açıklığa sahiptir. Bu kemerin kilit taşı üzerinde daire formunda bezemesi vardır
(Şekil C.77; Şekil F.16). İçeriden ise düz bir yüzeye sahip olan ahşap kapı sağ ve sol
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kanadında olmak üzere mil yardımıyla hemen üstündeki taş elemanlara bağlıdır.
(Şekil C.78). Zemin katta, Z05 numaralı ek birim (1) olarak isimlendirilen ve depo
olarak kullanılan niteliksiz bölüme geçiş demir doğramalı bir kapıdan yapılmaktadır.
(Şekil C.13). Z06 numaralı odunluk olarak kullanılan mekana giriş kapısı da tek
kanatlı demir kapı olup, hemen üstünde basık bir taş kemere sahiptir (Şekil C.17;
Şekil F.11). Birinci katta ise, 102 numaralı ek birim (2)’ ye giriş, zemin kattaki Z05
numaralı ek birim (1)’in giriş kapısı ile aynı nitelikte olup, demir doğramalıdır. Her
iki kapı için de kullanılan doğrama tipi aynıdır. 103 numaralı dershane kapısı ise
tablalı tek kanatlı ahşap bir kapı olup, basık kemerli bir girişe sahiptir (Şekil C.46).
Arkası düz ve tablasız olan kapı bir mil yardımıyla hemen üstündeki taş elemanlara
bağlıdır (Şekil C.47).
Mutfak olarak kullanılan mekana giriş tonoz aynasına oturan ahşap doğramalı
camekanlı bir kapıdan sağlanmaktadır. Tek kanatlı, sık kayıtlı ahşap doğramalı bir
kapı ile girilen mekanın, yine sık kayıtlı ve ahşap profillere sahip aynalı tonoza
oturan camekana sahiptir (Şekil C.48; Şekil F.20).
4.8.2 Pencereler
Zemin katta merdiven sahanlığı seviyesinde yer alan bir pencere vardır. Güneybatı
duvarı üzerinde bulunan bu pencere ahşap doğramalı olup, dışarıdan taş söveli,
geçmeli lokma demir parmaklıklıdır. Üzerinde bulunan sivri tuğla kemer, mevcut
duvar yüzeyinden 3 cm içeridedir (Şekil C.79; Şekil F.18). Yine aynı cephede
dersliğe ait üç adet ahşap pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin açıklıkları hem
dıştan hem de içten taş sövelidir. Bu pencereler de aynı şekilde sivri tuğla kemerlidir.
Bu cephedeki bir diğer pencere de mutfak olarak kullanılan mekanla ilişkili olan
dıştan taş söveli, niteliksiz demir parmaklıklı ahşap penceredir. Güneydoğu
cephesinde ise dersliğe ait üç adet pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin açıklıkları
da hem dıştan hem de içten taş sövelidir. Bu pencereler de aynı şekilde sivri tuğla
kemerlidir.
Kuzeydoğu cephesinde de dersliğe ait iki adet pencere bulunmaktadır. Zemin kat
seviyesinde ise ek birimlere ait niteliksiz demir doğramalı pencereler bulunmaktadır.
Bu pencereler iç duvarlar üzerindeki ahşap kaplama nedeniyle içeriden
kullanılamamaktadır (Şekil C.68).
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4.8.3 Korkuluklar
Sıbyan mektebi giriş holünden başlayarak L formda üst kata bağlanan taş
merdivenlere ait özgün korkuluklar günümüze kadar ulaşamamıştır. Mevcut olan
demir korkuluklar niteliksiz ek olarak tanımlanabilir (Şekil C.20).
4.8.4 Bezemeler
Sıbyan mektebinde günümüze kadar ulaşabilmiş ve niteliğini koruyan alçı bezemeler
oldukça azdır. Bunlardan biri giriş kapısının kemerinde, kilit taşı üzerinde yer alan
daire formunda bir gülbezek öğesidir (Şekil C.77). Benzer formda bezeme öğesi,
güneydoğu cephesinde yer alan çeşmenin sivri kemerinde, kilit taşı üzerinde yer
almaktadır (Şekil C.80). Zemin katta iç mekanların duvar ya da tavanlarında
herhangi bir bezeme öğesine rastlanmamıştır.
4.8.4.1 Tavan bezemeleri
Tavan bezemesi yalnız dershanede görülmektedir. Aynalı tonoz olarak geçilen
tavanda, tonoz aynası içerisinde üç ayrı bezeme öğesi bulunmaktadır. Tam ortada,
diğer ikisinden daha büyük olan dairesel formda bir bezeme yer almaktadır. Tonoz
aynasını çevreleyen alçı profillerin içerisinde yer alan ikinci bir çerçeve ve bu
çerçeve içerisinde de bu dairesel formdaki kabartma bezemeler bulunmaktadır.
Aynanın en dışından geçtiği belli olan bezemeler zaman içinde uygulanan boyalar
sonucu detaylarını kaybetmiştir (Şekil C.43; Şekil F.10).
4.8.4.2 Duvar bezemeleri
Dershane

mekanının

özellikle

kuzeybatı

duvarında

bezeme

öğelerine

rastlanmaktadır. Ancak üst üste boyandığı için bu öğeler niteliğini ve özelliklerini
kaybetmiştir. Tüm duvarları aynı kottan dolaşan ve profilli alçı kabartma silmeler
geçmekte olup, aynalı tonozun duvar ile birleştiği kotta başlayan bu silmeler çift sıra
halinde tüm duvar yüzeylerini dolaşmaktadır. Dershane mekanının güneybatı,
güneydoğu ve kuzeydoğu duvarlarında yer alan pencere sövelerinin aralarında
dairesel formdaki alçı kabartmalar görülmektedir (Şekil C.37; Şekil C.38; Şekil
C.39). Ocağın da bulunduğu kuzeybatı duvarında ocak çevresinde ve gergi kılıçları
çevresinde bezemeler görülmektedir. Alçı malzemeden dikdörtgen formdaki
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çerçevelerin izleri görülmekte olup, bu çerçevelerin içlerinde kemer formunda yeni
bir kabartma izi anlaşılmaktadır. Ancak, yapının özellikle 1970 yılından başlayarak
geçirmiş olduğu onarımlara bağlı olarak yüzey kayıpları olduğu söylenebilmektedir
(Şekil C.40; Şekil C.41). Bu cephede dikkat çeken bir diğer özellik de, dershane giriş
kapısı üzerinde yer alan demir gergilerdir. 101 numaralı holde görülen 3.5x3.5 cm
ölçülerindeki kare kesitli demir gergi elemanları karşılayan bu kılıçların, 1766
yılından sonra yapının geçirmiş olduğu depremler göz önünde bulundurulduğunda,
yapıyı kısmen güçlendirme amaçlı yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bu demir
kılıçların, kuzeybatı duvarı üzerinde bulunan alçı kabartmaların üzerine geldiği
görülmektedir (Şekil C.42; Şekil F.12).
4.8.5 Ocak
Dershanenin kuzeybatı duvarı üzerinde 82 cm genişliğinde ve yaklaşık 42 cm
derinliğinde bir ocak bulunmaktadır. Yarım daire formundaki ocak bacanın
başlangıcında dörtgene dönüşerek yapı dışına çıktığı üst kotlara doğru daralmaktadır
(Şekil F.19). Tuğla olarak örülmüş olan baca çimento bazlı harç ile onarılmıştır. Alçı
malzemeden yapılmış olan ocağın önündeki mermer tablada yer alan bezemeler
kullanıma bağlı olarak aşınmıştır. Mermer tabla üzerinde, her iki köşede yüzey
kaybına uğramış olan dairesel formda bezemeler görülmektedir (Şekil C.44).
Günümüzde de kullanılmakta olan ocağın üzeri de boyandığından, bezeme ve
süslemeleri az da olsa detayını kaybetmiştir (Şekil C.44).
4.9 Yapıdaki Bozulmalar
Yapılar yapıldıkları ilk günden başlayarak çeşitli etkilere maruz kalmaktadır. Bu
etkenler zaman zaman yapının kendi bünyesinden, bulunduğu yerden kaynaklanan iç
etkenler, zaman zamansa doğal etkenler veya kullanıcılardan kaynaklanan dış
etkenlerdir.
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi cephe özellikleri bakımından iyi bir durumda
günümüze kadar ulaşmıştır. Strüktürel açıdan kötü durumda olmayan yapı bazı
onarımlar geçirmiştir. Ancak özgün plan şeması ve kullanılan malzeme açısından
incelendiğinde nitelikli bir onarım yapıldığı söylenemez. Bu bölümde söz konusu
hasarların yanı sıra yapının kullanımından doğan sorunlar anlatılmaktadır.
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4.9.1 Yanlış kullanıma bağlı bozulmalar ve niteliksiz ekler
1970’den bu yana Kültür ve İktisat Derneği olarak kullanılan yapıya, işlev değişikliği
ile bazı ek yükler getirilmiş ve yeni işlev bazı değişikliklere neden olmuştur. Bu yeni
işlevle yapının hem zemin katında hem de birinci katında ekler yapılmış ve
kullanıma bağlı sorunlar başlamıştır. Z01 giriş holünde zemin kotları değiştirilmiş ve
seramik kaplama malzemesi uygulanmıştır (Şekil C.81; Şekil F.11).
Z02 numaralı hol üzerinde ise yeni işlevle oluşturulan ıslak hacimler, yapının
mekânsal bütünlüğünü ve özgünlüğünü olumsuz etkilemiştir (Şekil C.10). Bölücü
tuğla duvar kullanılarak bu hacimler kullanıma açılmıştır. Bu holün devamında yer
alan niteliksiz ek birim (2) eşya deposu olarak kullanılmaktadır. 1913-1914 tarihli
Alman Mavileri haritaları ve 1934 tarihli Pervititch haritasında görünen arka bahçe
kapatılarak bu mekan yaratılmıştır. Z06 numaralı mekan da günümüzde odunluk
olarak kullanılmakta olup, özgün işlevinden uzaklaştırılmıştır. Zemin katı birinci kata
bağlayan taş merdivenler, yapının sıbyan mektebi olarak çocuklar tarafından
kullanıldığı özgün durum göz önünde bulundurulduğunda rıht yüksekliklerinin
fazlalığı ile dikkat çekmektedir. Ayrıca nitelikli olmayan demir korkulukların yapılan
bir onarım sırasında eklendiği anlaşılmaktadır.
Birinci kata çıkıldığında 101 numaralı hol ile ulaşılan ve merdiven çıkışının tam
karşısında bulunan Z05 numaralı ek birim (1)’ in üstünde 102 numaralı ek birim (2)
yer alır. Çelik kirişler ile eklenen bu üst kat, yapının bütününde kullanılan duvar
kalınlığı ve yapı malzemesi ile aynı özelliklere sahip olup, dış cepheden taş/tuğla
örgü sistemi üzerine 3 cm kalınlığında sıvalıdır (Şekil C.67). Gerek açılan pencere
boşlukları, gerekse kullanılan pvc ve demir doğramalar nitelikli değildir. 103
numaralı dershane plan şeması bakımından korunmuş olup, duvarların boyanması
nedeniyle duvar ve tavandaki bezemelerini kaybetmiştir (Şekil C.36; Şekil C.41).
104 numaralı mutfak olarak kullanılan mekanda, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan
mutfak dolapları, tezgah ve lavabo yapının özgün kullanımına uygun değildir (Şekil
C.50). Çatının alaturka kiremitleri ise sonradan yapılan onarımlarda marsilya kiremiti
olarak değiştirilmiştir. Buna ek olarak, su tahliyesi yapının bütününe uymayan pvc
yağmur boruları ile sağlanmaktadır (Şekil C.82).
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4.9.2 Nemin neden olduğu bozulmalar
Nemin olumsuz etkileri Z05 numaralı ek birim (1) de görülmektedir. Mekan
duvarlarında nemden kaynaklanan kabarma, pullanma ve dökülmeler, ahşap yer
kaplamalarında da nemden kaynaklı çürümeler dikkati çekmektedir (Şekil C.83;
(Şekil F.61; Şekil F.63)
4.9.3 Malzeme bozulmaları
Dershane duvarları ve tavanda izleri görülen ancak büyük ölçüde kayba uğramış
bezemelerin özgün detayları okunamamaktadır. Zemin katta nemden dolayı sıva
kabarması ve dökülmesi görülmektedir. Ocak altında yer alan mermer kısım
üzerindeki desenler yüzeysel aşınmayla birlikte büyük ölçüde silikleşmiştir (Şekil
C.44)
4.9.4 Cephede görülen bozulmalar
Güneybatı cephesinde yer alan ahşap giriş kapısında kabaran yüzeyler ve çatlaklar
görülmektedir (Şekil C.84). Cephelerde genel olarak yüzey kirlenmesi mevcuttur
(Şekil F.59). Taş konsollarda ve pencere çevrelerinde yoğun olan bu kirlenme ile
kararmalar oluşmuştur (Şekil C.54). Pencerelerin taş sövelerinde ayrışma, kırılma ve
çatlaklar görülmektedir. Ayrıca duvarda kullanılan tuğlalarda özellikle kirpi saçakta
kullanılanlarda kırılma ve kopmalar vardır. Güneybatı cephesinin güneydoğu
cephesiyle birleştiği köşedeki taş yüzeylerinde çimento harçlı sıva kullanılmıştır. Su
haznesinin demir kapağında korozyon görülmektedir (Şekil C.85).
Güneydoğu cephesi en fazla yüzey kirlenmesinin görüldüğü cephedir (Şekil C.60).
Bu cephede yer alan çeşmenin mermerlerinde yüzeysel aşınma ve kırılmalar göze
çarpmaktadır (Şekil C.63). Suyun biriktiği yerlerde yosunlanma da vardır. Ayrıca
pencerelerin üzerinden geçen yapısal çatlak olduğu düşünülen bir iz dikkat
çekmektedir (Şekil C.62). Bu cephede yer alan kuş evleri ise büyük ölçüde formunu
kaybetmiştir. Kuzeydoğu cephesine yakın olan kuş evinin tamamına yakını yok
olmuş, geriye sadece iki şerefeli olduğu görülen minaresi kalmıştır (Şekil C.90).
Giriş cephesi olan güneybatı yönüne yakın olan kuş evi ise kısmen günümüze
ulaşmıştır. Tuğla malzemeden olduğu açıkça görülen bu kuş evi, üç katlı ve
payandalıdır (Şekil C.91).
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Kuzeydoğu cephesi mevcut niteliksiz ek birimlerin ön planda olduğu cephe olup,
duvar yüzeyi yaklaşık 3 cm kalınlığında sıva ile örtülüdür. Artık kullanılmayan
niteliksiz demir pencereler bulunmakta olup, özellikle bu pencerelerin çevresinde
ciddi bir bitkilenme sorunu görülmektedir (Şekil C.86). Sıva çatlaklarının da
görüldüğü cephede, yükselen beden duvarı üzerinde yer alan basık tuğla kemerin
çevresinde çimento harçlı onarım yapıldığı görülmüştür. Bu duvarın bitiminde
bitkilenme problemi mevcuttur (Şekil F.66).
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5. RESTİTÜSYON
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, dış cephe özellikleri bakımından
özgünlüğünü büyük ölçüde koruyarak günümüze ulaşmış bir yapı olmasına rağmen,
kullanıcılarının ve işlevinin değişmesi yapıyı çeşitli oranlarda etkilemiş ve iç
mekanlar da oldukça fazla değişime uğramıştır. Bu nedenle sıbyan mektebinin
tasarımına dair birçok restitüsyon sorunu mevcuttur.
5.1 Elhac Süleyman Efendi Sıbyan Mektebi’ nin Tarihine Ait Belgeler
Restitüsyon önerisinin hazırlanması aşamasında, yapıya ait eski çizim, fotoğraf gibi
kaynakların yanı sıra, mektebin tarihiyle ilgili ulaşılabilen arşiv araştırmalarına ek
olarak, sıbyan mektebinin dönem özelliklerini taşıyan benzer örnekler incelenmiştir.
Bu araştırma kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma III. Bölge Kurulu’
nda yapının dosyasına ulaşılmış, hakkında bazı raporlar ve tescil kararları dışında
herhangi bir çizime rastlanılmamıştır. Hemen yan parselinde yer alan ahşap binanın
dosyası incelendiğinde, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin eski
fotoğraflarına ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra,

Encümen Arşivi’nde yapılan

araştırmalar verimli bir sonuç vermemiştir.
Ancak, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü Rölöve
Kürsüsü’ nün yayını olan Rölöve I isimli kaynakta, Elhac Süleyman Halife Sıbyan
Mektebi’ nin iki kat planı ile güneydoğu ve güneybatı cephelerinin, 1970’ li yılların
başında Akın Gönülşen ve Nafi Çil adlı öğrenciler tarafından ders kapsamında
çizildiği görülmüştür (Şekil D.9; Şekil D.10; Şekil D.11; Şekil D.12).
2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana
Bilim Dalı Türk İslam Sanatları Programı’ nda Nuray Kılıç’ ın “XVIII. Yüzyıl’ da
Osmanlılarda Eğitim ve Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir İnceleme” başlıklı yüksek
lisans tezinde, bir XVIII. yüzyıl yapısı olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi
de incelenmiştir. Bu çalışmada, zemin kat ve birinci kat planı, bir kesit ile güneydoğu
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ve güneybatı cepheleri yer almaktadır (Şekil D.27; Şekil D.28; Şekil D.29; Şekil
D.30; Şekil D.31).
5.1.1 Eski haritalar
Sıbyan mektebi ve çevresinin tarihine ışık tutabilmesi için eski haritalar
incelenmiştir. Bunlardan ilki 1870 tarihli Fatih- Horhor Caddesi istikamet haritasıdır
(Şekil D.1). Haritada Horhor Caddesi konturu ve binaların yol ile ilişkisi
görülmektedir. Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi de detay verilmeden
gösterilmiştir. Bölgeye ait ikinci harita 1874 tarihli Ayverdi haritasıdır (Şekil D.2).
Şematik olarak gösterilmiş olan mektep, Süleyman Halife Mektebi olarak
belirtilmiştir. Girişin yapıldığı Yeşil Tekke Sokak ise Tekye Sokak olarak
adlandırılmıştır. Mektebin hemen karşı çaprazında günümüze kadar varlığını
sürdüren Abdüllatif Suphi Paşa Konağı bulunmaktadır.
I. Dünya Savaşı öncesi İstanbul’una ait Alman Mavileri’ nde mektebin vaziyet
planına ulaşılmaktadır (Şekil D.3). Dikdörtgen çatı planına sahip olan iki katlı
yapının kuzeydoğu yönündeki arka bahçesi ve bu bahçeyi sınırlayan kalın duvarları
açıkça görülmektedir. Bu bahçe içerisinde yer alan iki küçük hacim bahçe duvarına
yaslanmış olarak inşa edilmiştir. Bahçe çıkış kapısı yeri, günümüzde depo olarak
kullanılan ek birim (1)’e girişi sağlayan kapı yeri ile aynıdır. Günümüze kadar
ulaşmış ve kullanımda olan çeşme bu haritada da açıkça görülmektedir. Ayverdi
haritasında Tekye Sokak bu haritada Yeshil Tekke Sokak olarak belirtilmiştir. Alman
Mavileri’nden sonra 1918 yılında hazırlanan Necib Bey haritası, Ayverdi haritaları
gibi şematik olarak işlenmiştir (Şekil D.4). Bu haritada Horhor Caddesi üzerinde
görülen yapılar arasında Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi mevcut değildir.
Aynı şekilde 1923 tarihli Şehremaneti Haritası da taş mektebin gösterilmediği
haritalardandır (Şekil D.5).
Sıbyan Mektebi ve çevresine dair en detaylı eski harita 1934 tarihli Pervititch sigorta
haritasıdır (Şekil D.7). Yapı bu tarihte de iki katlıdır. Kuzeydoğu ve kuzeybatı
cephelerini sınırlayan duvarlar görülmektedir. Aynı şekilde, bu haritada bir arka
bahçe ve bu bahçe içinde yer alan küçük ahşap hacimler gösterilmiştir. Günümüzde
büfe olarak kullanılan mekanın bu haritada ahşap olduğu da göze çarpmaktadır. Ayrı
bir girişi olduğu ve mektepten bağımsız olarak Horhor Caddesi üzerinden giriş
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yapılarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca bu harita ile çevrede yer alan yapı
tipleri anlaşılmaktadır. Sıbyan mektebi çevresinde Suphi Paşa Konağı’ ndan farklı
olarak günümüze kadar ulaşamamış İlk Mektep binaları, Hayriye Liseleri ve buraya
ait öğrenci yurdu binası ve tekke görülmektedir. Ahşap yapıların ağırlıkta olduğu
bölgede sıbyan mektebinin yanı sıra, konaklar ve okul yatakhanesi kargirdir.
1950’ li yıllara ait olduğu düşünülen Horhor civarı haritasında günümüz parsel
sınırlarının belirlendiği ve ada parsel numaralarının verildiği görülmektedir. Bu
haritada Atatürk Bulvarı’ nın açılması nedeniyle yıkımı gerçekleşecek olan binalar
işaretlenmiştir (Şekil D.6).
5.1.2 Eski fotoğraflar
Atatürk Kitaplığı, IRCICA, Arkeoloji Müzesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
III. Bölge Kurulu kurumlarında yapılan araştırmalar sonucu sıbyan mektebinin 1970’
lerden öncesine ait fotoğrafı bulunamamıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
III. Bölge Kurulu’nda yan parselde yer alan ahşap yapı ile ilgili dosya incelendiğinde
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin de içinde yer aldığı 1971 yılına ve 1990’
lı yıllara ait olduğu düşünülen bazı fotoğraflara ulaşılmıştır (Şekil D.15; Şekil D.16;
Şekil D.17; Şekil D.18). Sadece dışarıdan çekilmiş olan bu fotoğrafların dışında
mektebin içeriden çekilmiş herhangi bir fotoğrafına ulaşılamamıştır. Ancak bunun
yanında, sıbyan mektebi ile ilgili tüm yazılı belgelere ulaşılmıştır. Bu belgeler
mektebin tescil kararının 24.06.1992; altındaki çeşmenin ise 2002 yılında hazırlanan
rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri uyarınca 2.07.2003 tarihli olduğunu
göstermektedir (Şekil D.13).
İ.B.B Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü’ ne başvurularak, Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma III. Bölge Kurulu’ ndaki dosyasından farklı olarak, mektep
altında bulunan çeşme ile ilgili rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine
ulaşılmıştır.
İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ ne ve Fatih Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü’
ne başvurulmuş ancak farklı bir belge, fotoğraf ya da çizime rastlanmamıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ yle iletişime geçilerek Elhac Süleyman Halife Sıbyan
Mektebi’ nin 623 numaralı defterin 129.sayfa 142.sırasında kayıtlı "el-Hac Süleyman
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Efendi İbni el-Hac Hüseyin Vakfı"na ait olduğu öğrenilmiş ve bu vakfiyeden
mektebin yapımı ve kullanıcıları ile ilgili detaylı bilgilere ulaşılmıştır. (Şekil D.32;
Şekil D.33; Şekil D.34; Şekil D.35; Şekil D.36; Şekil D.37; Şekil D.38; Şekil D.39;
Şekil D.40; Şekil D.41; Şekil D.42)
5.2 Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi İle Çağdaş Bazı Sıbyan Mektepleri
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, dış cephe özellikleri bakımından
özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmış bir yapıdır. Ancak plansal anlamda ve
niteliksiz ekleri kapsamında incelendiğinde oldukça müdahaleye uğramış yapının,
restitüsyon önerilerinin hazırlanması için benzer sıbyan mektepleri araştırılmış ve
18. yüzyılda İstanbul’ da inşa edilmiş olan kargir sıbyan mektepleri seçilerek
incelenmiştir. Bu mektepler aşağıda sıralanmaktadır.
5.2.1 Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi (Aksaray)
Günümüzde Adaleti Savunanlar Vakfı olarak kullanılan Ebubekir Ağa Sıbyan
Mektebi, Namık Kemal Caddesi ile Millet Caddesi’ nin kesişiminde yer alır. 17231724 yılları arasında Divan-ı Hümayun Başçavuşu Ebubekir Ağa tarafından
yaptırılmıştır (Şekil E.1).
Köşe parselde yer alan yapı, bir sıra kesme taş, iki sıra tuğla almaşık duvar örgüsüne
sahiptir. Düz söveli, sivri hafifletme kemerli pencereler demir parmaklıklıdır.
Yapının kuzey cephesi sağır bırakılmış olup, giriş batı cephesindendir.
Taş eşikli ahşap bir kapıdan girilen zemin kat döşemesi mermer kaplıdır. Yapının
güneyinde bulunan hazireye bakan iki adet pencere ve buraya çıkan bir kapı
bulunmaktadır. Koridorun sonunda eskiden avlu olduğu bilinen alan kapatılarak
dernek çalışma odası olarak kullanılmaktadır. Ahşap bir kapıdan girilen bu mekanın
doğal taş kaplama olan giriş döşemesinin özgün olduğu düşünülmektedir (Şekil E.2).
Bu koridordan üst kata bağlanan mermer kaplamalı merdivene ulaşılırken, merdiven
altı depo ve tuvalet olarak kullanılmaktadır. Merdiven rıhtları oldukça yüksek
olduğundan kesme taş kullanılmış olduğu düşünülmektedir. Tez konusu olan Elhac
Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin taş merdiveninin rıht yüksekliği ile benzerlik
göstermektedir (Şekil E.3).
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Birinci kata çıkıldığında mermer döşemeli bir hole ulaşılır. Bu alanda yer alan
revakın basık tuğla kemerleri ve baklava başlıklı sütunu korunmuş olup, bu revakın
sonradan kapatılan avluya baktığı düşünülmektedir. Bu holden toplantı odası olarak
kullanılan dershane mekanına girilmektedir. Zemin kattaki doğal taş kaplama,
dershane girişinde görülmekte olup, tüm katların döşeme malzemesi olarak doğal
taşın kullanılmış olduğu sanılmaktadır. Mevcut pencere boşlukları kullanılmakta
olup, ocak kullanım dışıdır. Duvar ya da tavanlarda herhangi bir bezeme izine
rastlanmamıştır. Dershanenin yüksek tavanı ve aynalı tonozu dikkat çekmektedir.
Dershanenin sadece dış duvarlarında yer alan sık kayıtlı ahşap pencereleri,
restitüsyon önerisi hazırlanırken değerlendirilmiştir (Şekil E.4).
5.2.2 Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi (Karaköy)
Günümüzde Beyoğlu Din Görevlileri Derneği olarak kullanılan Reisülküttab İsmail
Efendi

Sıbyan

Mektebi,

Kemankeş

Kara

Mustafapaşa

Mahallesi’

nde

konumlanmaktadır. 1742 yılında Reisülküttab İsmail Efendi tarafından yaptırılmıştır
(Şekil E.5).
Avludan taş bir basamakla, yuvarlak kemerli dar ve alçak bir kapıdan girilen katta
hemen birinci kata çıkan taş merdivenler başlamaktadır. Birinci kata çıkıldığında bir
hole ulaşılır. Bu holden merdiven boşluğu üzerinde yer alan ve üç basamak çıkılarak
ulaşılan aynalı tonozlu bir mekana geçilmektedir (Şekil E.6). Yine bu holden iki
basamakla çıkılarak dershaneye ulaşılmaktadır (Şekil E.7). İki cephesinde bulunan
pencereler korunmuşken, ocak kullanılmamaktadır.
Tez konusu olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin birinci katında yer alan
merdivenle ulaşılan hol ve bu holden dershaneye geçiş ile arasındaki benzer dağılım
dikkat çekicidir. Bu mekan günümüzde dernek toplantılarının yapıldığı yer olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca yine bu holden üç basamakla çıkılarak ulaşılan aynalı
tonozlu mekanın, dershane ile olan yakın ilişkisi değerlendirildiğinde, öğretmen
odası olabileceği düşünülmektedir. Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin
restitüsyon önerisinin hazırlanmasında, günümüzde mutfak olarak kullanılan mekan,
incelenen bu örnek de göz önünde bulundurularak öğretmen odası olarak
işlevlendirilmiştir (Şekil E.8).
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Külliyenin bir parçası olan sıbyan mektebinin cadde üzerindeki cephesinde çeşmesi
ve bu çeşmenin iki yanında nişler bulunmaktadır (Şekil E.9). Bir sıra kesme taş iki
sıra tuğla kullanılarak oluşturulan almaşık duvar örgü tekniği kullanılmıştır.
Caddeden bakıldığında birinci katın taş konsollar yardımıyla zemin kattan çıkma
yaptığı görülmektedir. Bu cephede üç adet, giriş kapısının olduğu cephede dört adet
pencere bulunmaktadır. Taş söveli ve sivri hafifletme kemerli olan bu pencereler
demir parmaklıklıdır. Bu pencere doğramalarının özgününe uygun olarak sık kayıtlı
ve küçük camlı olması restitüsyon kararlarının verilmesinde etkili olmuştur. Kirpi
saçak ile son bulan yapı, 2010 yılında onarım görmüştür, ancak dışı oldukça
bakımsız durumdadır.
5.2.3 Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi (Vefa, Fatih)
Günümüzde İlim Yayma Vakfı ve Recai Efendi Kütüphanesi olarak kullanılan Recai
Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi, Cemal Yaser Tosyalı Caddesi üzerinde
konumlanmaktadır.

1775 yılında Recai Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır

(Şekil E.10). Sebil- küttab örneği olan yapı, altta sebil üzerine yapılan dershanesi ile
bu türün tüm özelliklerini taşımaktadır.
Zemin katta; çeşme ve sebil ile giriş kapısı bulunmaktadır. Şeşhane tuğlalı bir
koridor ile girilen giriş kapısı yanında yer alan tonoz örtülü mekan aynı zamanda
sebilin iç hacmini de oluşturan mekandır. Mermer zemin döşemeli mekan
günümüzde danışma ve görevli odası olarak kullanılmaktadır. Koridorun devamında
birinci kata çıkan taş merdivenler bulunurken, koridorun sonunda ıslak hacimler yer
almaktadır.
Bahçe olarak kullanıldığı ve günümüz kullanım koşullarına uygun olarak üstünün
kapatıldığı görülmektedir (Şekil E.12).
Birinci katta; taş merdivenin ulaştığı bir hol ve bu holden girilen kütüphane olarak
kullanılan dershane bulunmaktadır (Şekil E.13). Aynalı tonoz ile geçilen mekanda,
pencere açıklıkları korunmuş olup ocağı kullanım dışıdır.
Zemin katta yer alan çeşme ve sebili rokoko bezemeli ve mermer kaplıdır. İki sıra
tuğla, bir sıra kesme taşın kullanıldığı almaşık örgü tekniğindedir. Birinci katta
mermer söveli pencereler demir parmaklıklı olup yuvarlak hafifletme kemerlidir
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(Şekil E.14). Büyük ölçüde yenilenmiş olan yapının 2009’ dan beri yeni işleviyle
kullanıldığı bilinmektedir. Bu işlevin, yapının mekansal özellikleri ve anlamıyla
uyumlu olduğu ve aynı işlevin Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi için de
önerilmesi düşünülmektedir.
5.2.4 Tersane Emini Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi (Babıali)
Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı’ nın Kitap Satış Ofisi olarak kullanılan Tersane
Emini Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi, Ankara Caddesi üzerinde konumlanmaktadır.
1771-1775 yılları arasında Tersane Emini Yusuf Efendi tarafından, Mehmet Tekir
Ağa’ ya yaptırılmıştır (Şekil E.15).
Taş eşikli ahşap bir kapıdan girilen zemin kat döşemesi mermer ve kısmen seramik
kaplıdır. Sağda görevli odası olarak kullanılan ve ayrıca bu mekandan geçilerek depo
olarak kullanılan iki adet tonozlu mekan vardır. Ana giriş kapısı devamında ulaşılan
tonoz ve kemerli örtülü mekan kitaplık olarak kullanılmaktadır.

Bu mekandan

helaların olduğu ve üstü sonradan kapatılan mekan ile üst kata bağlantıyı sağlayan
taş merdivene ulaşılır. Taş parapete sahip olan taş merdiven, rıht yüksekliği ile dikkat
çekmektedir. Bu merdiven ile çıkılan birinci katta bir hole ulaşılır. Bu holden,
günümüzde kullanım dışı olan dershaneye geçilmektedir. Aynalı tonozlu olan bu
mekanın iki duvarında dörder pencere bulunmaktadır. Ayrıca bu dershane ile
doğrudan ilişkili olan, özgün işlevinin öğretmen odası olduğu düşünülen, yine aynalı
tonozlu küçük bir mekan yer almaktadır. Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’
nin restitüsyon önerisinde, günümüzde mutfak olarak kullanılan mekanın işlev
önerisi, incelenen bu örnek de göz önünde bulundurularak öğretmen odası olarak
yapılmıştır (Şekil E.16).
Köşe parselde yer alan yapının, birinci katı zemin kata göre dışarı taşar. Bu taşmanın
taş konsollarla sağlandığı ancak 1956 yılında yapılan bir onarımla bu konsolların
aralarının doldurulduğu bilinmektedir. Yapının batı ve güney cephelerinde dörder
adet pencere bulunmaktadır. Düz söveli, sivri hafifletme kemerleri vardır. Kuzey
yönünde günümüzde üzeri kapatılarak ıslak hacimlerin yerleştiği alanda hazirenin
olduğu ancak 1956 yılındaki onarımda kaldırıldıkları bilinmektedir. Kirpi saçakla
son bulan cepheleri sadedir. Sadece batı cephesinde taş sıraları arası balık sırtı ve
geometrik desenli süslemeler görülmektedir (Şekil E.17).
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5.2.5 Zevki Kadın Sıbyan Mektebi (Beyoğlu)
Günümüzde Mimar Sinan Üniversitesi’ nin Erasmus Ofisi ve kısmen PTT olarak
kullanılan Zevki Kadın Sıbyan Mektebi, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde
konumlanmaktadır. 1755 yılında Zevki Kadın tarafından yaptırılmıştır (Şekil E.18).
Sıbyan mektepleri arasında Barok mimarinin ilk uygulandığı binalardan biridir.
Cadde tarafından çeşme yanından binaya girildiği gibi kuzey yönünden de giriş
bulunmaktadır. Bina iki katlı olup taş ve tuğla karışımı almaşık örgü tekniğine
sahiptir.
Çeşme yanından çift kanatlı ahşap bir kapı ile girilen ve PTT olarak kullanılmakta
olan mekan, tonozlu bir üst örtüye sahiptir (Şekil E.19). Kuzey yönünden üç
basamakla, taş söveli ve taş eşikli bir kapıdan girildiğinde, taş merdivenin birinci
kata çıktığı görülmektedir (Şekil E.20). İncelenen diğer örneklere göre daha az
yükseklikteki rıhta sahip olan merdiven, birinci kattaki hole ulaşır. Altıgen Şeşhane
tuğla kaplamanın görüldüğü bu holden, iki basamak ile yükseltilmiş olan ve
merdiven üzerinde konumlanan bir mekana giriş yapılmaktadır (Şekil E.21; Şekil
E.22). Bu mekanın, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin, birinci katta mutfak
olarak kullanılan mekanı ile çok benzer özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Özgün
işlevinde, dershane ile yakın ilişkisi de göz önünde bulundurulduğunda öğretmen
odası olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Restitüsyon önerisi hazırlanırken, bu
örnek ve mekanlar arası ilişki değerlendirilmiştir.
Birinci kattaki bu holden tek basamakla çıkılan, ahşap bir kapıdan dershaneye
girilmektedir (Şekil E.23). Kapıdan girildiğinde, şeşhane tuğla döşemeli bir bölüm ve
bu bölümden tek basamakla yükselerek ulaşılan ahşap kaplamalı, oturularak ders
işlenen asıl kısma gelinir. Basamak ile ayrılan bu kısımlar arasında mermer iki sütun
yer almaktadır. Şeşhane tuğlalı olan bölümün, yapının özgün işlevinde kullanıldığı
dönemde, ayakkabıların çıkarıldığı alan olduğu düşünülmektedir. Ahşap kaplamalı
asıl dershane bölümü aynalı tonoz ile örtülüdür. Sadece girişin yapıldığı kuzey
cephesinde, sık kayıtlı ahşap doğramalı pencereler ve üstlerinde alçı revzenli
pencereler bulunmaktadır. İçeriden taş sövelerin olduğu ancak sadece dış duvar
üzerinde bulunan pencereler, lokma parmaklıklıdır.
Caddeye bakan cephesinde ise dört adet pencere bulunmaktadır. Binanın cadde
tarafında Barok üslupta bir çeşme yer almaktadır.
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5.3 Yapıdaki Restitüsyon Sorunları
Sıbyan mektebinin kendisinden elde edilen veriler ile yazılı ve görsel kaynakların
değerlendirilmesi sonucu yapıda üç farklı dönemin izleri olduğu belirlenmiştir.
Birinci dönem; mektebin ilk yapıldığı dönemden itibaren başlayarak özgün işlevinde
mektep olarak kullanıldığı dönemi kapsamaktadır. İkinci dönem ise; sıbyan
mektebinin kömür satış deposu ve konut olarak kullanıldığı dönemdir. Bu dönemle
ilgili olarak detaylı bir bilgiye sahip olunmamakla birlikte, yapının tarihinde böyle
bir işlevinin olduğu, dernek başkanı Münir Öztürk’ den öğrenilmiştir. Bu dönemin
sonu ve üçüncü dönemin başlangıcı ise 1970 yılında Kültür ve İktisat Derneği’ nin
yapıya yerleşmesinden günümüze kadar olan zaman aralığını kapsamaktadır.
Mevcut restitüsyon sorunlarını genel olarak sıralamak gerekirse;
Zemin kat planında;
1.

Giriş kapısı eşiği ile giriş holü ve diğer hol arasındaki döşemeler arası kot
farklılıkları.

2.

Zemin katı birinci kata bağlayan taş merdivenin niteliksiz demir
korkulukları.

3.

Islak hacimlerin özgün konumunda yer almaması.

Birinci kat planında;
1.

Pencereler ve gömme dolaplar üzerinde yer alan duvar bezeme detaylarının
kaybolması.

2.

Kullanımda olan ocağın üzerinde yer alan özgün detaylarının kaybolması.

3.

Aynalı tonoz içerisinde ve çevresinde yer alan bezeme detaylarının
kaybolması.

Çatı planında;
1. Çatı kaplama malzemesinin aslına uygun olmaması.
2. Pvc yağmur borularının yerine yapıya daha uygun bir malzeme ile su
tahliyesinin sağlanması
Yapının restitüsyon önerisi, iki ayrı döneme göre hazırlanmıştır. Bunlardan ilki
yapının ilk yapıldığı dönemine ait olup, yararlanılan en özgün kaynak vakfiyesidir.
20. yüzyıl başındaki durumuna göre hazırlanmış olan ikinci öneride, 1913-14 tarihli
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Alman Mavileri haritası ve 1934 tarihli Pervititch haritası ile Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümü Rölöve Kürsüsü’ nün yayımladığı Rölöve I
isimli kitap ile 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Türk İslam Sanatları Programı’ nda Nuray Kılıç’ ın
“XVIII. Yüzyıl’ da Osmanlılarda Eğitim ve Sıbyan Mektepleri Üzerine Bir
İnceleme” başlıklı yüksek lisans tezi yararlanılan başlıca kaynaklardır.
5.3.1 Yapının ilk dönemine (1728-1924) ait restitüsyon önerisi
1728 yılında yapılmış olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin ilk yapıldığı
döneme ait en önemli ve özgün kaynak, yapının, 623 numaralı defterin 129.sayfa
142.sırasında kayıtlı "El-Hac Süleyman Efendi İbni el-Hac Hüseyin Vakfı"na ait
vakfiyedir. Bu vakfiye, mektebin yapımı ve kullanıcıları ile ilgili detaylı bilgiler
vermektedir (Şekil D.32; Şekil D.42). Bu bilgiler ışığında, yapının ilk dönemine ait
bir restitüsyon önerisi getirilmiştir. Vakfiyeden, İstanbul’ da Yeniodalarbaşı’ nda
Sofular Mahallesi’ nde bulunan bir ev ile bir arsada ailelerin kalması için vakfedilen
altı adet odanın gelirleri ile, Elhac Süleyman Halife’ nin vefatından sonra geride
bıraktığı nakit varlığının üçte birinin kullanılarak sıbyan mektebini inşaasına
başlandığı bilinmektedir. Buna göre, Haydarhane Mahallesi sınırlarında yer alan boş
arsa üzerine bir mektep ve bitişiğine bir çeşmenin yapımına başlanılmıştır. Yeteri
kadar akar satın alınıp kiraya verilmesi ve bundan elde edilen gelirin, günlük yirmi
akçesi mektepte muallim olan şahsa, on akçesi görevliye, on akçesi mütevelliye, iki
akçesi de ferraşa verilmek üzere vasiyet edilmiştir. Ferraşlık görevinin de mektepteki
ikinci görevliye yaptırılmasından bahsedilmektedir. Mektebin ve çeşmenin
inşaatından arta kalan para ile de mektebin hemen bitişiğine bir attar dükkanı
yapılması düşünülmüştür. (Şekil D.41; Şekil D.42).
5.3.1.1 Yapının ilk dönemine (1728-1924) ait vaziyet planı restitüsyonu
Bu veriler ışığında, mevcut plan şeması ve yapı üzerindeki izler incelenerek bir öneri
geliştirilmiştir. Yapının çevresiyle ilgili hazırlanmış en eski harita 1874 tarihli
Ayverdi haritasıdır. Ancak, şematik olarak gösterilmiş olan haritada, Elhac Süleyman
Halife Sıbyan Mektebi’ nin, dikdörtgen formda sınırları çizilerek üzerine ismi
yazılmıştır (Şekil D.2). Vaziyet planı adına belge niteliğinde bir veri sağlanamamış
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ancak, yapının bir bahçesi ve bu bahçe duvarlarının ilk yapıldığı dönemde de olduğu
düşünülerek bir öneri hazırlanmıştır.
Literatür araştırması sonucu, sıbyan mekteplerinin bir cephesi sokak üzerine
yerleştirilirken, diğer bir cephesiyle küçük bir bahçeye açıldığı ve öğrencilerin su
içme, tuvalet gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan çeşme, hela, depo gibi
hizmet mekanları bahçe avlusuna yerleştirildiği bilgisi dikkate alınmıştır. Yapının
günümüzde ek birim (1) ve ek birim (2) olarak isimlendirilen mekanlarının
bulunduğu kısımda, bu bahçe için, mevcut beden duvarlar korunmuştur. Bu şekilde
oluşturan bahçe duvarları içerisine öğrencilerin su içme, tuvalet gibi ihtiyaçlarını
karşılamaları için bir abdesthane ve bir hela önerilmiştir.
5.3.1.2 Yapının ilk dönemine (1728-1924) ait plan restitüsyonu
Sıbyan mektebi, kullanıcılarının değişmesiyle eşleşen farklı dönemlerde, bazı
değişimler geçirmiştir. Bu dönemlerle ilgili olarak sıbyan mekteplerinin kapatıldığı
1924 yılı ile Kültür ve İktisat Derneği olarak kullanılmaya başlandığı 1970 yılına
kadar olan ikinci döneme ait herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Dernek başkanı
ile yapılan sohbet sırasında bu dönemde kömür atölyesi ve satış birimi olarak
kullanıldığı bilinmektedir. Günümüze dek uzanan üçüncü dönem olan 1970 yılında
başlayan dönemde pek çok niteliksiz eklere ve onarıma maruz kalmıştır.
İlk olarak, yapının yapım yılı olan 1728 yılı ile 1924 yılı arasındaki döneme ait plan
restitüsyonu hazırlanmıştır.Vaziyet planı restitüsyonunda detaylı olarak bahsedilen
bahçenin kapatılması ile, günümüzde ek birim (1) olarak adlandırılan mekan ortaya
çıkmış ve iç duvarları muhdes ahşap kaplama ile kapatılmıştır. Bu yapılırken de
odunluk olarak kullanılan Z06 numaralı mekanın arka bahçe ile olan ilişkisini
sağlayan pencere kapatılmıştır. İç mekandaki tüm ahşap kapılar ve ana giriş kapısı
eski olmakla birlikte, özgün olup olmadıkları bilinmemektedir. İç mekandaki diğer
demir kapı ile pencere doğramalarının ayrıca, dershane biriminde kullanılan iç
pencereler ve ahşap lambrilerin özgün olmadığı açıktır.
Zemin kat
Taş söveli giriş kapısının taş eşiğinden içeri girilmektedir. Sol taraftan başlayarak üst
kata bağlanan L formdaki taş merdiven korunmuş, ancak, niteliksiz olan demir
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korkulukları yerine taş parapet kullanımı önerilmiştir.

Ana giriş kapısının tam

karşısında yer alan Z06 odunluk olarak isimlendirilen mekanın işlevi için,
vakfiyesinde bahsedilen iki adet görevlinin kullanabileceği bir oda olması
düşünülmüştür. Buna göre, mevcut basık kemerli girişi korunmuş, ancak demir
doğramalı kapısı yerine ahşap bir kapı önerilmiştir. Mevcut halinde kuzeydoğu
duvarı üzerinde bulunan demir doğramalı pencere yerine, daha nitelikli bir pencere
önerilmiştir. Buna göre, yapının bütününde de görülen taş söveli, ahşap doğramalı ve
demir parmaklıklı bir öneri getirilmiştir.
Yer döşemesi olarak önerilen şeşhane tuğla kaplamanın tüm zemin katta kullanılması
düşünülmüştür (Şekil F.23).
Zemin kattaki bahçeye çıkış, beden duvarı üzerinde yer alan ahşap doğramalı bir kapı
ve bu kapıyı çevreleyen sık kayıtlı bir camekandan sağlanmaktadır. Literatür
araştırması ve analoji yoluna gidilmiş, benzer yapılar incelenmiş ve uygun bir
düzenleme önerilmiştir. Bu bahçe içerisinde ise, bahçe duvarına bitişik olarak
konumlanmış iki adet birim düşünülerek birinin hela, diğerinin abdesthane olarak
kullanıldığı bir öneri yapılmıştır (Şekil F.23). Vakfiyede bahsedilen attar dükkanı,
1934 tarihli Pervititch haritasında da ahşap olarak, sıbyan mektebi duvarına bitişik
olarak konumlanmaktadır. Bu veriler ışığında, analojik olarak da ahşap dükkanlar
incelenmiş, sık kayıtlı ahşap doğramalı bir dükkan vitrini önerilmiştir.
Birinci kat
Zemin kat giriş holünden başlayarak bu kata ulaşan taş merdiven, 101 numaralı bir
hole ulaşır (Şekil F.25). Bu holden iki basamakla yükselerek girilen, günümüzde
mutfak olarak isimlendirilen mekan yer almaktadır. Elhac Süleyman Halife Sıbyan
Mektebi ile çağdaş diğer sıbyan mektepleri incelendiğinde, yapıların bazılarında
dershane ile doğrudan bağlantılı ya da çok yakın konumlanmış olan daha küçük
mekanlar dikkat çekmiştir. 104 numaralı mekanın dershaneye bitişik olması ve özgün
işlevinin sıbyan mekteplerinin programında var olan, hocanın özel derslik olarak
kullandığı ve az sayıdaki öğrenci ile ders yaptığı oda olabileceğini akla
getirmektedir. Bu nedenle, vakfiyesinde de bahsedilen bir adet muallimin kullandığı
düşüncesi ile bir öneri yapılmıştır. Ayrıca, dershane ile mutfak olarak kullanılan
mekana ait ortak duvar üzerinde simetrik konumlanan gömme dolaplar yerine bir
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pencere önerilmiştir. Yapının eski çizimlerinde de bu pencerenin olduğu
görülmektedir. Döşemeden yaklaşık 40 cm yukarıdan başlayan bu pencere, muallim
odası ile dershane arasındaki ilişkiyi de kurduğu düşünülmektedir. Bu mekanın tam
karşısından girişi olan 102 numaralı ek birim (2) ise alt katta ek birim (1)’ in üst
katında yer alır. Niteliksiz olarak tanımlanan bu mekan da 1970 yılında dernek olarak
kullanılmaya başlandığı üçüncü dönem içerisinde yapılmış olup, açılan pencere
boşlukları ve doğrama malzemeleri oldukça niteliksizdir. Bu mekana girişin yapıldığı
ve tavana kadar demir doğramalı camekanın özgün olmadığı ancak özgün halinde de
yine tavana kadar, sık kayıtlı, ahşap doğramalı camekanın kullanıldığı tahmin
edilmektedir. Bu şekilde holden ışık alınabilmektedir.
103 numaralı dershanede ise, incelenen aynı dönem sıbyan mektepleri baz alınarak,
özgün halinde içlik pencerelerin olmadığı düşünülmektedir. Buna göre, iç
duvarlardaki taş söveler korunmuş ancak pencereler kaldırılmıştır. Bunun yanı sıra,
tüm iç duvarları dönen ahşap lambri kaplamaların ve niş çevresindeki profillerin
özgün olmadığı açıktır. Camlı kapakları olan dolaplarda herhangi bir kapak olmadığı
sadece dolap içinde ahşap rafların olması restitüsyon önerisi dahilindedir.
Çatı planı incelendiğinde ise mevcut kiremitler marsilya tipidir. İki parça halinde
olan çatılardan biri, dershane duvarının yükselen beden duvarları üzerinde oturan
kare planlı bir çatıdır. Dershanenin üst örtüsünün aynalı tonoz olduğu düşünülerek ve
analoji yoluna gidilerek, düz hatlı bir kırma çatı yerine, içerideki tonozun kavisli
hatlarına uygun olan bir çatı önerilmiştir. Çatının diğer kısmı ise, birinci kattaki hol
ile öğretmen odası ve merdiven boşluğunu örtmekte olup, tek yöne eğimli olarak ve
alaturka kiremitin kullanıldığı bir öneri getirilmiştir. Mevcut halinde de özellikle
kuzeydoğu cephesi yönünden bakıldığında görülen 101 numaralı holü aydınlatan ve
ahşap doğramalı olarak önerilen ışıklığın, tuğla kemerinin uygulanabilmesi için
üzerinde bulunduğu beden duvarının yükseltildiği ve bunun yapının ilk yapıldığı
dönemden itibaren var olduğu düşünülmektedir (Şekil F.22).
Baca mevcut yerinde korunmuş olup, tuğla malzemeden yapılmış olduğu
görülmektedir. Buna göre, beşgen plan şeması korunmuş ve analoji yoluna gidilerek,
aynı dönem içerisinde yapılmış olan binalara ait baca formları üzerinde çalışılarak,
uygun bir öneri geliştirilmiştir.

57

Cephe restitüsyonu
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin cephe ile ilgili zorlayıcı bir restitüsyon
problemi

bulunmamaktadır.

cephelerinde

çok

değişiklik

Yapının

geçirmiş

yapılmamıştır.

olduğu

1970

dönemler

yılında

geçirdiği

boyunca
büyük

restorasyonda, dışlık olan pencere doğramaları ahşap malzemeden ve boyut olarak
eski ile uyumlu olarak yeniden yapılmıştır. Bu değişimde çift kanatlı pencerelerin
yatay ve düşey kayıt oranlarının değiştiği düşünülmektedir.
Kapı ve pencere açıklıkları özgün yerini korumakta iken, pencerelerin lokma
parmaklıklarının değiştirilmiş olduğu düşünülmektedir. Bunlardan biri birinci katta
özel dershane olarak kullanıldığı sanılan mekan penceresinin parmaklığıdır.
Niteliksiz olarak demir malzeme kullanılmıştır. Yapının bütününde, pencere
parmaklıklarının restitüsyonunda geçme lokma parmaklık önerilmektedir.
Güneybatı cephesinde dikkat çeken ilk özellik, yapının üzerinde olduğu yol
kotundaki yükselmedir. Yan parselde bulunan Araştırma ve Kültür Vakfı olarak
kullanılan yapıya doğru artan bir eğim görülmekte ve bu cephenin kısmen bu eğime
bağlı olarak kaldırım kotu altında kaldığı gözlenmektedir. Giriş bu cepheden, tablalı
ve nitelikli ahşap bir kapı ile yapılmaktadır. Oldukça eski olduğu anlaşılan ahşap
kapının özgün olup olmadığı anlaşılmamakla birlikte, korunması kararı alınmıştır.
Cephenin güneydoğu cephesine yakın kısmında yer alan

demir çeşme hazne

kapağının ise, 1970 yılında İSKİ tarafından dışarıya taşınan su boruları ve şehir
hattına bağlanmasıyla açıldığı bilinmektedir. Bu kapağın açılması ile, zemin kat giriş
holünden kontrolü yapıldığı anlaşılan özgün hazne kapak boşluğu görülmüştür
(Şekil C.28). Dernek başkanı Münir Öztürk’ den alınan bilgiler ışığında da kaldırılan
bu kapak yerine devam eden almaşık örgü önerilmiştir. Bu cephedeki pencerelere ait
kemer aynalarında yer alan dairesel formdaki dekoratif tuğlalar ve Süleyman mührü
korunmuş, gerekli yerlerde tümlemeye gidilmiştir (Şekil F.29).
Güneydoğu cephesinde restitüsyon problemi olarak en önemli

elemanlar kuş

evleridir. Cephenin yan parselde yer alan büfeye yakın olan kuşevinin tamamına
yakını yok olmuş, sadece tek bir minaresi günümüze kadar ulaşmıştır. Cephenin
güneybatı cephesiyle birleştiği sol taraftaki kuş evi ise kısmen günümüze ulaşmıştır
(Şekil C.90; Şekil C.91). Analoji yoluna gidilerek, herhangi bir yapı üzerinde
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konumlanmış olan kuş evleri incelenmiş, kısmen günümüze ulaşmış olan kuşevinden
alınan verilerle tümleme yoluna gidilerek, uygun bir restitüsyon önerisi yapılmıştır.
Bu cepheyle ilgili dikkat çeken bir diğer özellik de, pencerelerin hemen üzerinden
devam eden dekoratif tuğla örgülerdir. Literatür araştırması yapılarak özellikle Celal
Esad Arseven’ in Türk Sanatı isimli kitabından yararlanılarak silme takım örnekleri
incelenmiştir (Şekil D.25). Kuzeydoğu cephesinde, dershaneye ait olan iki adet taş
söveli, demir lokma parmaklıklı, ahşap doğramalı pencere bulunmaktadır. Sivri tuğla
kemer aynalarında dekoratif tuğla yerine, mevcut almaşık duvar örgüsü devam
etmektedir. Zemin katta görevli odası olarak kullanılması önerilen Z06 numaralı
mekanda görülen demir doğramalı niteliksiz pencere yerine önerilen, taş söveli ahşap
doğramalı pencere, bu cephede görülmektedir. Cephenin kuzeybatı cephesine yakın
bölümünde yer alan, ahşap doğramalı olarak önerilmiş olan camekanın tuğla
kemerinin uygulanabilmesi için üzerinde bulunduğu beden duvarının yüksekliği
korunmuştur. Bu cepheden çıkılan bahçeye ait duvar, yapının önünde yer almaktadır
(Şekil F.29).
Sağır olan kuzeybatı cephesinin mevcut gabarisi ve duvar örgüsü korunmuştur.
Ancak, günümüzde iki adet demir kılıç görülmektedir (Şekil F.15). Birinci katta 101
numaralı holde bulunan 3.5x3.5 cm ölçülerindeki kare kesitli demir gergi
elemanlarını düşey yönde bağlayan bu kılıçlar, 103 numaralı dershanede görülen
kılıçlarla da aynı kotta bulunmaktadır (Şekil C.73). Bu kılıç ve gergilerin 1766 ya da
daha sonra olan depremler sonrası güçlendirme amaçlı olarak eklendiği
düşünülmektedir. Bu nedenle, restitüsyon önerisinde bu kılıçlar kaldırılmıştır (Şekil
F.37).
5.3.2 Yapının 20. yüzyıl başına ait restitüsyon önerisi
İkinci restitüsyon önerisi, Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin 1930’ lu
yıllardaki ikinci dönemini aydınlatmak üzere hazırlanmıştır. Söz konusu döneme ait
haritalar, çoğu zaman sadece çevre hakkında veri sağlamakla kalmıştır ve bu
haritalarda mektep detaylandırılmamıştır. 1934 tarihli Pervititch haritası, mektep ve
çevresi hakkında en detaylı bilgi veren harita olup, ağırlıklı olarak bu harita
kullanılmıştır. Haritalar dışında, yapının 1970’ li yıllarda hazırlandığı bilinen plan,
kesit ve cephelerden oluşan çizimler ile 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’ nde
Nuray Kılıç’ ın hazırladığı yüksek lisans tezi de, yararlanılan başlıca kaynaklardır.
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5.3.2.1 Vaziyet planı restitüsyonu
Yapının

1728-1924

tarihli

ilk

dönemini

yansıtan

restitüsyon

önerisinin

hazırlanmasının ardından, kullanılan başlıca kaynaklardan 1913-14 tarihli Alman
Mavileri haritaları ile 1934 tarihli Pervititch haritası, vaziyet planı bazında
değerlendirilmiştir. Günümüzde çok katlı betonarme apartmanlarla kaplı mektep
çevresi, 2-3 katlı ahşap yapıların bulunduğu bir konut alanı olarak görülmektedir.
1934 tarihli Pervititch haritasına göre, mektebin yakın çevresinde günümüze kadar
ulaşmış olan Suphi Paşa Konağı, Bekir Ağa Tekke Yapısı, Hayriye Liseleri, ahşap ilk
mektep yapıları ve mezarlık bulunmaktadır. Elhac Süleyman Halife Mektebi iki katlı
olarak yüksek duvarlarla çevrelenmiş olarak görülmektedir. Sağır olan kuzeybatı
cephesi boyunca devam eden bu duvar, kuzeydoğu cephesine bitişik olan Hayriye
Liseleri yemekhane duvarıyla birleşerek Horhor Caddesi boyunca devam eder.
El-Hac Süleyman Efendi İbni el-Hac Hüseyin Vakfıyesi’ nde de bahsedilen attar
dükkanı haritada çeşmeye bitişik ve ahşap olarak görülmektedir. Günümüzde de bu
dükkan yerinde büfe yer almaktadır (Şekil C.88; Şekil C.89). Sıbyan mektebine giriş
Yeşil Tekke Sokak üzerinden günümüzde de kullanılan yerden gösterilmektedir.
Kuzeydoğu cephesi yönünde ise bir arka bahçenin olduğu ve bu bahçede iki adet
ahşap birimin varlığı görülmektedir. Arka bahçeye çıkış da günümüzde Z02 numaralı
holden girilen ek birim (1) giriş kapısı yeri ile çakışmaktadır. Arka bahçede yer alan
ahşap birimlerin abdesthane ve helalar olduğu düşünülmektedir. Aynı şekilde
odunluk olarak kullanılan Z06 numaralı mekan penceresinin,

arka bahçenin

kapatılarak oluşturulmuş ek birim (1) mekanına açılıyor olması da özgün halinde
arka bahçeye açıldığı fikrini desteklemektedir (Şekil F.21).
5.3.2.2 Plan restitüsyonu
Sıbyan mektebi, kullanıcılarının değişmesiyle eşleşen farklı dönemlerde, bazı
değişimler geçirmiştir. Bu dönemlerle ilgili olarak sıbyan mekteplerinin kapatıldığı
1924 yılı ile Kültür ve İktisat Derneği olarak kullanılmaya başlandığı 1970 yılına
kadar olan ikinci döneme ait herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Dernek başkanı
ile yapılan sohbet sırasında bu dönemde kömür atölyesi ve satış birimi olarak
kullanıldığı öğrenilmiştir. Günümüze dek uzanan üçüncü dönem olan 1970 yılında
başlayan dönemde pek çok niteliksiz ek ve onarıma maruz kalmıştır. Bu ağır
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müdahaleler kapsamında, arka bahçe olarak kullanılan kısım kapatılmış ve üzerine
bir kat çıkılmıştır. Bu katın çıkılması, ana beden duvarları ve Pervititch haritasında
görülen yüksek sınırlayıcı duvarlardan destek alınarak çelik kiriş ve döşemenin
yapılmasıyla gerçekleşmiştir. Kapatılan arka bahçe ile ortaya çıkan ve ek birim (1)
olarak adlandırılan mekanın iç duvarları ahşap kaplama ile kapatılmıştır. Bu
yapılırken de odunluk olarak kullanılan Z06 numaralı mekanın arka bahçe ile olan
ilişkisini sağlayan pencere kapatılmıştır.
Zemin kat
Tez konusu olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi’ nin ilk dönemini yansıtan
restitüsyon önerisinde alınan kararlar ve öneriler, 20. yüzyıl başına tarihlendirilen
ikinci öneriye taşınmış, buna ek olarak, Alman Mavileri haritası (1913-1914) ile
1934 tarihli Pervititch haritasının yanı sıra, yukarıda sözü edilen 1970’ li yıllara ait
rölöveler ve 2002 tarihli tespitler dikkate alınmıştır.
1968 tarihli rölöve çizimlerinde zemin katta, giriş kapısı yeri mevcut yeriyle aynı
olup, çift kanatlı ahşap kapıdan içeri girildikten sonra giriş holünden üst kata
bağlanan merdivenler görülmektedir. Aynı şekilde bu giriş holünden ulaşılan ve
günümüzde odunluk olarak kullanılan mekanda kuzeydoğu cephesi yönünde taş
söveli bir pencere bulunmaktadır. Mevcut halinde kapatılarak depo olarak
kullanılmakta olan ek birim (1) olarak isimlendirilen mekan yerinde, bir avlu ve bu
avlu içerisinden kullanılan kare planlı bir mekan yer almaktadır (Şekil D.9; Şekil
D.12). Islak hacim olarak kullanıldığı tahmin edilen bu birim yerine, yapının ikinci
dönem restitüsyon önerisinde, 1913-14 tarihli Alman Mavileri ve 1934 tarihli
Pervititch haritalarında görülen iki küçük birim önerilmiştir.
Nuray Kılıç’ ın yüksek lisans tezinde yer alan Elhac Süleyman Halife Sıbyan
Mektebi’ nin zemin kat planı, mevcut haline çok yakın olarak belgelenmiştir. Buna
göre, çift kanatlı ve ahşap kapıdan giriş yapılarak giriş holü ve bu holden çıkan L
formdaki merdivene ulaşılmaktadır. Bu merdiven altında kalan kısım da ise bir kapı
ile girilen ıslak hacim olarak kullanıldığı düşünülen küçük bir mekan yer almaktadır.
Giriş holünden girilen ve günümüzde odunluk olarak kullanılan mekana ait pencere
ve tonoz üst örtüsü görülmektedir. Bahçenin kapatılarak depo olarak kullandığı
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bölüm belgelenmemiş ancak, bu bölüme giren demir doğramalı camekan ve kapısı,
mevcut yerinde gösterilmiştir (Şekil D.27; Şekil D.29).
Belgelerin

incelenmesinin

ardından

yapının

ikinci

dönemine

ait

öneriler

geliştirilmiştir. Buna göre, yapının birinci döneminde, zemin katta ana beden
duvarları içerisinde kalan kat planı çözümüne sadık kalınarak, bahçe kısmıyla ilgili
olarak değişiklik gösteren bir öneri geliştirilmiştir. Yapının kuzeydoğu cephesi
yönünde bir bahçesi olduğu fikri desteklenmiş olup, restitüsyon önerisi buna göre
hazırlanmıştır (Şekil D.9). Bu bahçeye çıkış beden duvarı üzerinde yer alan ahşap
doğramalı bir kapı ve bu kapıyı çevreleyen sık kayıtlı bir camekandan
sağlanmaktadır. 1913-14 tarihli Alman Mavileri ve 1934 tarihli Pervititch
haritalarında bu bahçe içerisindeki iki küçük birim aynen korunmuş, mevcut halinde
merdiven altında konumlanan lavabo ve hela işlevi dışarı taşınarak, birinin hela,
diğerinin abdesthane olarak kullanıldığı düşünülmüştür (Şekil F.23).
Birinci kat
Yapının birinci döneminde, birinci katta ana beden duvarları içerisinde kalan kat
planı çözümüne sadık kalınarak, alınan kararlar ve öneriler bu dönem için de
kullanılmıştır. Rölöve I isimli kaynakta yer alan çizimler incelendiğinde, birinci
katta, taş merdivenle ulaşılan holden dershaneye giriş, söveli bir kapıdan yapılır.
Kare planlı dershanenin, güneybatı ve güneydoğu duvarlarında üç tane taş söveli,
demir parmaklıklı pencere yer alırken, kuzeydoğu duvarında iki pencere ve bir
gömme dolap görülmektedir. Günümüzde tüm iç duvar yüzeyinde yer alan
pencereler ise bulunmamaktadır. Ocağın olduğu kuzeybatı duvarında, güneybatı
duvarına yakın yerde konumlanmakta olan bir pencere bulunmaktadır. Yapının
mevcut halinde çizilen bu pencere yerinde gömme dolap bulunmaktadır. Ancak
dolabın, yapının kuzeydoğu duvarı üzerinde yer alan diğer gömme dolaptan daha üst
kotta olduğu görülmektedir. Ayrıca, dershane döşeme kotu ve mutfak olarak
kullanılan mekanın döşeme kotu arasındaki ilişki kurulduğunda, mutfak döşemesinin
yaklaşık 40 cm daha yukarda olduğu görülmektedir. Bu kot farklılığı, pencere
kotunun daha yukarıda olmasını açıklamaktadır. Ancak, yapının mevcut halinde,
mutfak olarak kullanılan bu mekan çizilmemiştir (Şekil D.9; Şekil D.10; Şekil D.11;
Şekil D.12).
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Nuray Kılıç’ ın yüksek lisans tezinde yer alan Elhac Süleyman Halife Sıbyan
Mektebi’ nin birinci kat plan çiziminde, taş merdivenle çıkılan bir hol ve bu holden
iki basamakla çıkılan ve günümüzde mutfak olarak kullanılan mekana giriş
yapılmaktadır. Yine bu holden, kare planlı dershane girişi görülmektedir.
Dershanenin yanında yer alan mekandan kullanılan bir pencere ve mevcut halinde de
olduğu gibi dershanenin kuzeybatı duvarı üzerinde yer alan gömme dolaba simetrik
olarak yerleşmiş olan diğer bir gömme dolap bulunmaktadır. Kuzeydoğu cephesi
yönünde yer alan bahçenin üzerinin kapatılması ile oluşturulan ek birim (1) üzerinde
yer alan ve dernek başkanı odası olarak kullanılan ek birim (2), bu çalışmada yer
almamaktadır (Şekil D.28).
Çatı planı incelendiğinde ise mevcut kiremitler marsilya tipidir. Özgününde ise
alaturka kiremit kullanıldığı düşünülmektedir. 2002 yılında kiremit aktarımı için
tutulan rapor ve dönem fotoğraflarıyla bu öneri desteklenmiş olmaktadır (Şekil D.14;
(Şekil D.22; Şekil F.22).
Baca mevcut yerinde korunmuş olup, tuğla malzemeden yapılmış olduğu
görülmektedir. Buna göre, beşgen plan şeması korunarak, Rölöve I isimli kaynakta
yer alan çizim doğrultusunda, uygun restitüsyon önerisi getirilmiştir. 2002 yılına ait
olan kiremit aktarımı fotoğrafında, çatının bir aynalı tonoz üzerine kurulu olmasına
bağlı olarak, keskin hatlı bir kırma çatı yerine, daha kavisli hatlara sahip bir çatı
örtüsü önerisi yapılmıştır. Ayrıca, bu çatının tam merkezinde yer aldığı görülen taş
alem kırık olarak görülmektedir. Alemin tümlenmesi ve restitüsyon önerisi yine
Rölöve I isimli kaynakta yer alan cephe ve kesit çizimleri doğrultusunda yapılmıştır.
(Şekil D.9; Şekil D.10; Şekil D.11; Şekil D.12; Şekil F.25).
Cephe restitüsyonu
Yapının giriş cephesi olan güneybatı cephesi üzerinde mevcutta yer alan hazne
kapağının Akın Gönülşen ve Nafi Çil tarafından çizilmediği görülmektedir. 1970
yılından sonra yapının, Kültür ve İktisat Derneği olarak kullanılmaya başlandığı süre
içerisinde, çeşme haznesine su bağlantısının yapının dışına taşındığı ve bu hazne
kapağının açıldığı bilgisi ile desteklenerek, restitüsyon önerisinde bu kapak plan ve
cephe çiziminde kaldırılmıştır (Şekil D.9). Yapının kuzeydoğu cephesi yönünde
kullanılan bahçe duvarına bitişik olarak konumlanmış olan Hayriye Lisesi gabarisi,
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1971 yılına ait bir fotoğraftan yararlanılarak çıkarılmıştır (Şekil D.15; Şekil F.29).
Akın Gönülşen ve Nafi Çil tarafından çizilen rölövede, yapının güneydoğu cephesi
ile bitişik konumlanan dükkan ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır (Şekil D.9).
Kuzeydoğu cephesiyle ilgili ulaşılmış olan en eski fotoğraf 1971 yılına ait olup,
görünen yüksek taş duvarın Pervititch haritasında görülen arka bahçe duvarlarına
bitişik olarak devam eden, kalın konturlu duvarın, Hayriye Liseleri Yemekhanesine
ait olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu yapının yıkılmasının ardından ortada kalan
bu yüksek duvar mektep bünyesine ait olarak değerlendirilerek, pencere boşlukları
açılmıştır. Buna göre bu demir pencere boşluklarının ve üst kattaki pvc pencerenin
yeri ve kullanılan malzemenin niteliksiz olduğuna karar verilmiştir. Üst kattaki pvc
pencerenin 2002 yılından sonra açıldığı eski fotoğrafından anlaşılmaktadır (Şekil
D.24).
Güneydoğu cephesinde yer alan çeşmeye ait ulaşılan en eski fotoğraf 1972 yılına
aittir (Şekil D.18).

2002 yılında hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon

projeleri ile o döneme ait fotoğraflar incelendiğinde, yol çalışmaları nedeniyle çeşme
yalağının gömüldüğü görülmektedir. Ayrıca,

yüzeye sürülmüş olan koruyucu

maddelerin, dış koşullar etkisi altında çeşme üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı ve
derzlerin kapatıldığı raporlanmıştır. Bu tespitler dahilinde hazırlanan restitüsyon ve
restorasyon projeleri ile çeşme yalağı ortaya çıkarılmış ve kesme taş yüzeyindeki
boya ve koruyucu maddeler temizlenmiştir. Bu uygulamadan günümüze kadar
yapılan kaldırım çalışmaları nedeniyle çeşme yalağının az da olsa kaldırım kotu
altında olduğu söylenebilir. Restitüsyon önerisi dahilinde tüm bu veriler
değerlendirilerek özgün çeşme yalak kotu ve yol kotu ortaya çıkarılmıştır (Şekil
F.27).
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6. RESTORASYON
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi, özellikle cephe özellikleri bakımından
özgün detaylarını koruyarak günümüze ulaşmış özel bir yapıdır. Ancak plan
anlamında ve niteliksiz ekleri bakımından incelendiğinde ağır bir müdahaleye
uğradığı görülmektedir. 1970 sonrası yapılan restorasyonunda, kullanılan malzemeler
ve yapı elemanları da yapının özgün kimliğine zarar vermiştir. Bu nedenle mektepte
yapılacak olan onarım müdahalelerine ek olarak, bir işlev değişikliği de
öngörülmektedir.
Günümüzde Kültür ve İktisat Derneği tarafından dernek toplantılarının yapıldığı
merkez olarak kullanılmaktadır. İçerisinde kullanıcı olması ve nitelikli olmasa da
yapının onarım ve bakımının yapılmış olması yapının günümüze kadar ulaşmasında
rol oynamıştır. Ancak, yapıyı olumsuz etkileyen bazı işlevlerin çıkarılması
düşünülmektedir. Örneğin depo olarak kullanılan Z05 numaralı ek birim(1) ve
dernek başkanı odası olan 102 numaralı ek Birim(2)’ nin kaldırılması ve restitüsyon
önerisi kapsamında Pervititch haritasına tarihlenen haline uygun olarak sınırlayan
bahçe duvarlarının tutulması uygun görülmektedir.

Ayrıca,

lavabo ve tuvalet

işlevinin yapının dışına taşınması uygun görülmektedir. Bunun dışında zemin katta,
günümüzde odunluk olarak kullanılan mekanın, restitüsyon önerisine benzer işlevde
görevli odası olarak kullanılması düşünülmektedir (Şekil F.48).
Yapıyı olumsuz etkileyen işlevlerin mektepten uzaklaştırılmasından sonra, yapının
mekansal bütünlüğünü bozmayacak ve yapıyı zorlamayacak yeni bir işlev
araştırılmıştır. Restitüsyon önerisi hazırlanırken de yararlanılmış olan diğer sıbyan
mekteplerinin daha çok kütüphane ve vakıf binası olarak kullanıldığı tespit edilmiş,
yeni işlevin belirlenmesinde bu durum dikkate alınmıştır. Yapılacak olan her türlü
müdahalede en önemli ilke, özgün olanı ödün vermeden titizlikle korumak ve yapıyı
geleceğe en iyi şekilde aktarmaktır. Bu ilkenin ışığında, iç mekandaki plan bütünlüğü
sağlamanın yanı sıra, dış cephedeki müdahalelerde özellikle taş temizliği yapılması
önerilmektedir (Şekil F.71; Şekil F.72).
65

Özgün işlevi de göz önünde bulundurulduğunda, eğitim yapısı olarak kullanılmış
olan yapının yine benzer bir işlev olan çocuk kütüphanesi olarak kullanılmasına karar
verilmiştir.
Sıbyan mektebinin çeşitli dönemlerde el değiştirmesi ve işlevinin dışında
kullanılması, bazı değişimlere neden olmuştur. Bu değişimlerden bazıları yapının
mekansal bütünlüğünü bozmuştur. Önceki bölümlerde detaylı olarak anlatılan bu
değişimlerin restorasyon önerisinde kalma ya da temizlenme kararı, yapının mimari
bütünlüğü ve yeni işlev programının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak
alınmıştır.
Sıbyan mektebinde değişim ve bozulma oranı birinci kattan zemine inince
artmaktadır. Dolayısıyla en problemli kat olan zemin katı, restorasyonda en çok
müdahaleye uğrayacak olan kattır. Bu müdahaleler kapsamında giriş holündeki
niteliksiz seramik zemin kaplamaları kaldırılacaktır. Z02 numaralı hol üzerinde yer
alan ıslak hacimlerin kaldırılmasıyla tuğla duvarlar da kaldırılacaktır. Yeni işlev
önerisinde de anlatılacağı gibi, danışma, görevli odası, eşya dolapları gibi karşılama
işlevleri bu katta çözümlenecektir. Z06 numaralı odanın muhdes ahşap
kaplamalarının, demir pencere ve kapısının kaldırılması ile yerine önerilen yeni yapı
elemanları dahilinde görevli odası olarak kullanılması sağlanmış olacaktır (Şekil
F.51; Şekil F.52). Yapıda kullanılacak olan bütün yeni malzeme ve detaylar öncelikle
yapının özgün detaylarıyla yarışmama, yapısal ya da görsel olarak zarar vermeme ve
hafif olma kriterlerine göre seçilecektir. Bu kriterler dahilinde Z05 numaralı ek
birim(1)’ in kaldırılmasıyla geride kalan beden duvar yüksekliği mevcut kottan
yaklaşık 2 metre aşağı alınmıştır. Böylece restitüsyon önerisinde olduğu gibi bahçe
duvarları ile bir sınırlama mümkün olmuştır. Bu duvarlar içerisinde kalan alanın
ahşap taşıyıcı ve profiller ile oluşturulan konstrüksiyon sistemi ve cam ile
kapatılması önerilmektedir. Sıbyan mektebinin birinci katı, zemin kata göre
özgünlüğünü daha iyi koruyarak günümüze ulaşmışıtır. Bu nedenle minimum
müdahale ile yeni işleve göre düzenlenecek olan katta, öncelikle 102 numaralı ek
birim (2)’ nin kaldırılmasıyla holün aydınlanmasını sağlayacak olan açıklığın
doğrama malzemisinin değişmesi önerilmektedir. Döşeme malzemelerinin de
restitüsyon önerisi dahilinde değiştirilmesinin ardından, 103 numaralı dershane
mekanının pencere ve kapısına yapılacak olan onarım dışında, profilleri değiştirilen
gömme dolaplar, restitüsyon önerisi dahilinde değerlendirilecektir (Şekil F.50).
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Bu mekanda yapılacak olan bezeme temizliği ile kaybolmuş olan izlerin ortaya
çıkacağı düşünülmektedir. Her iki katta da pencere ve kapı doğramalarında ya da
sıvada görülen problemler ileride anlatılacak olan yöntemlerle çözülecek, kattaki
mekanlar yeni işlev önerisi dahilinde yeniden düzenlenecektir. Aşağıda anlatılacak
olan tekniklerle yapılması öngörülen temizlik ve onarımlar, sıbyan mektebinin yeni
işleviyle aktif olarak kullanılmasını sağlayacaktır.
6.1 Onarım ve Müdahale Kararları
Bu bölümde yapının özgün elemanlarının en iyi şekilde geleceğe aktarılabilmesi için,
yapılması gereken müdahaleler anlatılmaktadır.
6.1.1 Niteliksiz eklerden arındırma
Genellikle, mekanların farklı bir işlevde ve plan bütününe uymayacak şekilde, güncel
kullanıcıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış olan ekler, niteliksiz
uygulamalar olup, kaldırılmalarına karar verilmiştir. Bu nedenle, öncelikle yapının
kuzeydoğu cephesinden de açıkça algılanan, Z05 numaralı ek birim(1) ve hemen
üztünde yer alan 102 numaralı ek birim(2)’ nin kaldırılması önerilmektedir. Taşıyıcı
sistem bakımından incelendiğinde de herhangi bir sorun teşkil etmeyeceği kararı
alınmıştır. Lavabo ve tuvalet işlevinin yapının dışına taşınması kapsamında, bu
işlevlerin yer aldığı merdiven altından kaldırılması uygun görülmektedir. Ayrıca,
Z05 numaralı ek birim(1)’ in mevcut demir kapı ve doğramaları da kaldırılarak,
restitüsyon önerisi olarak açılacak yeni kapının yeri de beden duvarlarına taşınmıştır.
Z06 numaralı mekanın niteliksiz demir kapısı değiştirilerek, tablalı ahşap kapı
önerilmiş olup, muhdes ahşap kaplaması kaldırılarak, 18. yüzyılda sıkça rastlanan
şeşhane tuğla kaplaması önerilmiştir. Kaldırılması önerilen demir doğramalı pencere
yerine, tüm yapıda kullanılacak olan ahşap doğramalı, çift kanatlı pencere
kullanılması düşünülmektedir. Giriş holü ve diğer hol için de, kaldırılan seramik
kaplama yerine şeşhane tuğla önerilmektedir. Taş merdivenin niteliksiz demir
korkuluğu

kaldırılarak,

restitüsyon

önerisi

dahilinde,

yerine

taş

parapet

düşünülmektedir (Şekil F.67; Şekil F.68).
Birinci katta, yer döşemesi olarak zemin katta da kullanılması uygun görülmüş olan
şeşhane tuğla önerilmektedir. Mutfak olarak kullanılan 104 numaralı mekan, tezgah,
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dolap, lavabo gibi eklerden arındırıldıktan sonra, yapının bütününe ait yeni işlev
önerisine uygun olarak bilgisayar odası olarak kullanılması uygun görülmektedir.
dershane mekanının ise kütüphane olarak işlevlendirilmesine karar verilmiştir. Bu
mekanda yer alan niteliksiz ahşap iç pencerelerin kaldırılması, gömme dolapların
niteliksiz profillerinden arındırılması önerilmektedir. Tüm iç cephe duvarlarındaki
muhdes ahşap kaplamaların sökülmesi ve alçı malzemeden yapılmış olan ocağın
mermer taşının temizliğinin yapılması gerekmektedir. (Şekil F.68).
Tüm pencereler aynı ahşap profillere sahip, çift kanatlı olup, dökme demir lokma
parmaklıklarla tamamlanmaları önerilmektedir.
Çatıda

kullanılan

marsilya

kiremit

yerine,

alaturka

kiremit

kullanılması

önerilmektedir. Ayrıca, pvc yağmur boruları kaldırılmalıdır.
6.1.2 Yenileme ve yeniden yapma
Sıbyan mektebinin mevcut zemin kotu, kaldırım kotuna gore yaklaşık 30 cm
aşağıdadır. Yapı içerisindeki gerekli düzenlemeler yapılarak, sorun çözümlenmelidir.
Zemin kat -0.13 kotu, yapının özgün kotu olarak kabul edilmiş, sonradan eklenerek
+0.11 kotuna çıkan seramik basamak kaldırılmıştır.
Zaman içinde değiştirilmiş veya yok olmuş kapı ve pencere doğramaları, özgün
biçimine uygun olarak yapılmış olan yenileriyle değiştirilmelidir.
Aşınma ve yüzey kayıplarının fazla olduğu, kapı- pencere söveleri ve silmeler ile
pencere kemerlerindeki kırılmış ya da dökülmüş tuğlalar yenilenmelidir. Kemer
aynalarında kayıpları olan dekoratif tuğla öğeler tamamlanmalıdır (Şekil F.71).
Mekanların sıvaları gerekli yerlerde özgün malzeme ile yenilenmelidir. Katlardaki
tüm döşemeler, restitüsyonda önerildiği gibi, altıgen şeşhane tuğlası ile döşenmelidir.
Hijyen koşullarının sağlanması açısından yapının dışarısına alınmış olan ıslak
hacimlerde cotta seramik kaplaması tercih edilmiştir. Islak hacimlerin taşındığı bahçe
bölümünün üzerinin kapatılması için ahşap konstrüksiyonlu detay çözümlerine
gidilmelidir. Kapatılan mekanın üzerine su birikmemesi için eğimli olarak
kullanılması ve hafifliği açısından polikarbon levhaların kullanılması önerilmektedir.
Aynası ve yalak kısmı dışında küfeki taşından yapılmış olan çeşmenin, kırık olan
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profilleri ve kemer taşlarındaki aşınmalar, sıbyan mektebi cephelerinde kullanılan
aynı metodlarla tamamlanmalı ve bütünlenmelidir.
Çatı uygulaması için öncelikli olarak, çatı saçaklarının özgün görüntüsünü
bozmamak için herhangi bir su tahliye sistemi önerilmemektedir.
Restorasyon kapsamında getirilen yeni işlev önerisi ile birlikte, günümüz konfor
şartlarını sağlayacak bir takım donanımların yapıya eklenmesi gerekmektedir. Bu
düzenlemelerin yapıya zarar vermeyecek nitelikte ve gerektiğinde kaldırılabilir
olmasına dikkat edilmelidir. Restorasyon projesinde tuvalet olarak önerilen
mekanların çağdaş aksamlarla donatılması gerekmektedir. Pis su tesisatı için, mevcut
giderlerin yenilenerek yeni belirlenen yere taşınması gerekmektedir.
Yapının elektrik ve su tesisatının yeni işlev önerisinin mekansal dağılımı göz önüne
alınarak yenilenmesi gerekmektedir. Isınma sorununun çözümünde, fan coil ısıtma
sisteminden yararlanılacaktır.
Aydınlatma sisteminin, mekanın özgün atmosferinin ve yeni işlevi doğrultusunda
yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. Prizler süpürgelik seviyesinde ve döşemeye
yakın yerleştirilecektir.
6.1.3

Dış cephede taş temizliği

Hava kirliliğini oluşturan gazlar cephe üzerinde, özellikle yağmur suyuyla
yıkanmayan bölümlerde siyah kabuk oluşturmuştur. Özellikle kirlenmenin yoğun
olduğu güneydoğu cephesinde yapılacak olan taş temizliğinde kullanılacak teknik,
taşların karakterizasyonu yapıldıktan sonra ve kir tabakasının niteliği gibi tespitlerin
yapılmasının ardından kararlaştırılmalıdır. Daha sonra taşın tuz oranı araştırılıp,
temizleme yönteminde su kullanıp kullanılmayacağı belirlenmelidir. Taş bünyesinde
tuz bulunduruyorsa, kontrollü bir yıkama ile temizleme yapılabilir. Su tek başına
yeterli gelmediğinde bir fırça yardımıyla temizlemeye devam edilmelidir. Bu yöntem
de kiri çıkaramazsa, su içine non-iyonik deterjan katılabilir. Taş bünyesinde tuz
bulundurmuyorsa, kumlama ile temizleme tercih edilmelidir. Normal kumlama ile taş
yapısı zarar göreceği için, mikro-kumlama yapılmalıdır. Böylece normal kuma gore,
daha yumuşak malzeme kullanılan ve bezeme elemanları gibi hassas onarım
gerektiren parçalarda rahatlıkla uygulanan bu yöntemle taş yüzeyi zarar
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görmeyecektir. Taş

yüzeylerindeki çatlaklara girerek büyümüş olan otlar

temizlenmelidir. Özellikle mermer çeşme aynası üzerinde görülen yosunlanma için
uygun kimyasal temizleme yöntemleri kullanılmalıdır.
Dış cephede taş temizliği dışında metal elemanların temizliği yapılmalıdır.
Pencerelerin demir parmaklıklarındaki pas dikkatli bir biçimde alınmalı ve pasın
tekrar oluşmasına karşı koruyucu boya ile boyanmalıdır (Şekil F.93; Şekil F.94).
6.1.4 Sağlamlaştırma
Yapının taşıyıcı sisteminde çıplak gözle görülebilecek herhangi bir hasar
bulunmamakla birlikte, restorasyon öncesinde, uzmanlarca yapılacak detaylı bir
çalışma ile zeminin ve duvarların durumunun incelenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca,
101 numaralı holde görülen iki adet demir gergiyi karşılayan demir kılıçlar 103
numaralı dershane duvarı ve kuzeybatı duvarında görülmektedir (Şekil C.73; Şekil
F.30). Deprem sonrası sağlamlaştırma amaçlı olarak yapılan müdahalenin yerinde ve
nitelikli olduğu düşünülmektedir.
6.1.5 Kuş evlerinin onarılması ve bütünlenmesi
Güneydoğu cephesinde bulunan iki kuş evinden biri kısmen, diğerinin ise sadece
izleri ve tek bir minaresi günümüze kadar ulaşmıştır. Tuğla malzemeden yapılmış
olan kuşevinin, en alt ve orta katlardaki kırılan payandaların, benzer özelliklerin
incelenerek restitüsyonu hazırlanmış olan özgün formuna uygun olarak bütünlenmesi
gerekmektedir.
Üçüncü katta kuşların girip çıkması için yapılmış olan ancak kırılmış olan
açıklıkların ve saçağının aslına uygun olarak onarılması önerilmektedir.

Kuş

evlerinin her iki yanından uzandığı görülen rampalara yapılacak olan onarımlar
dahilinde ulaşılan iki şerefeli minareler yeniden yapılmalıdır (Şekil F.71).
6.1.6 Sıva ve çatlak onarımları
Yapıda sıva çatlakları dışında ciddi bir yapısal çatlak bulunmamaktadır. Duvarlarda
görülen sıva probleminin en önemli nedeni nemdir. Bu sorunun çözümünde öncelikle
özgün sıva örnekleri incelenmelidir. Özellikle zemin katta görülen sıva dökülmeleri
için öncelikli olarak nemin kaynağı bulunmalı, ardından uygun bir sıva karışımı
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hazırlanmalıdır. Taş yapısına zarar vermeyecek, çimento bazlı malzeme kullanmadan
hazırlanan bu sıva uygulamasından sonra, duvarlar yapı karakterine uygun renklerde
boyanmalıdır.
Kuzeydoğu cephesindeki duvar üzerinde bulunan 3 cm kalınlığındaki sıvanın
nitelikli olmadığı gerekçesiyle kaldırılması ve özgün taş duvarın ortaya çıkarılması
önerilmektedir (Şekil C.67).
6.1.7

Bezeme onarımları

Özellikle birinci katta, yeni işlev doğrultusunda kütüphane olarak kullanılacak olan
mekandaki tavan ve duvar bezemeleri dikkat çekicidir. Bezemelerde yapılacak olan
detaylı ve titiz bir temizleme ile ortaya çıkması düşünülen bezeme detayları
doğrultusunda kapsamlı onarım önerilmektedir. Yapılacak olan bu müdahalelerde,
sanat tarihçisi ve malzeme konusunda uzman kişilerle birlikte çalışılmalıdır.
Yapılacak tüm onarım işlerinde, özgün bezeme ile uyumlu malzeme kullanılmalıdır.
6.2

Yeni İşlev Önerisi

Sıbyan mektebinin gerekli onarım müdahaleleri yapıldıktan sonraki kullanımı için,
yeni bir işlev programı öngörülmektedir. Bu programla mevcut kullanıcının
değiştirilmesi önerilmektedir. Yapının daha aktif olarak kullanılan bir mekan olması
için özgün işlevi de gözönünde bulundurularak eğitim ve araştırma yapılması
amacına uygun olarak kütüphane işlevinde kullanılması uygun görülmüştür.
Özellikle çocuklara yönelik olarak kullanılması düşünülen yapının işlevine ait
mekanların, sıbyan mektebinin mekansal bütünlüğünü bozmayacak şekilde
yerleştirilmesine özen gösterilmiştir.
Zemin kat, günümüzdeki kullanımından çok farklı olarak ele alınan ve yeni işlev için
ortak mekanların toplandığı kattır. Günümüzde yapılmış olan eklerle mekansal
bütünlüğünü yitirmiş olan bu kattaki fazlalıklar temizlenerek, Z06 numaralı mekan
danışma, güvenlik gibi görevlinin bulunduğu oda olarak kullanılacaktır. Kütüphane
için gelecek olan kişileri yönlendirecek olan görevli, eşyalarını koymaları için
düşünülmüş olan dolapların bulunduğu yere yönlendirerek üst kata çıkmalarını
sağlayacaktır. Z02 numaralı hol üzerinde bulunan eşya dolaplarını takiben ulaşılan,
restitüsyon önerisinde görülen bahçenin mevcut sınırları korunarak yapılması uygun
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görülmüş olan üst örtü sayesinde kapatılan mekana ulaşılmaktadır. Yapının
restitüsyon önerisine tarihlenen ve en fazla verinin bulunduğu Pervititch Haritası’ na
uygun olan vaziyet planına da her iki katta da yapılması düşünülen altıgen tuğla
kaplamanın bu mekanda da uygulanmasına karar verilmiştir. Islak hacimlerin yapının
mekansal bütünlüğüne ve özgün plan şemasına uygun olması koşulu göz önünde
bulundurularak, içeride bulunan ıslak hacimler buraya taşınmıştır (Şekil F.48).
Birinci kata çıkış mevcut taş merdiven ile sağlanacak olup, restitüsyon önerisi olarak
da sunulmuş olan taş parapetlerin, restorasyon projesinde de uygulanması uygun
görülmektedir.
Birinci katta bilgisayar odası olarak işlevlendirilen mekanda çocukların ödev ve
araştırmalarında internetten yararlanmaları düşünülmüştür. Bu mekana bitişik olan
kütüphane olarak kullanılacak olan dershane biriminde, kitaplık ve öğrencilerin
çalışmaları için gerekli malzemelerin temin edilmiş olması düşünülmektedir (Şekil
F.50).
Yeni işlev programıyla daha aktif olarak kullanılacak olan yapının kaldırım
kotlarında da değişiklik yapılması önerilmektedir. Özellikle çeşme yalağının ortaya
çıkarılması da düşünülerek, günümüzde yükselen yol kotu altında kalan yapının esas
zemin kotlarına ulaşılmak hedeflenmiştir. Bu programla, hem yapıya ağır yükler
getiren işlevlerden kurtulacak, hem de yeni kullanıcılar ile sıbyan mektebi yeni
işleviyle eski prestijine kavuşacaktır.
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7. SONUÇ
18. yüzyıla ait, günümüze ulaşmış pek çok sıbyan mektebi örneğinden kimileri
kaderine terk edilmiş, kimileri ise bilinçsizce yapılan onarımlarla özgünlüklerini
yitirmiştir. Çok az bir kısmı sürekli onarım ve bakım sayesinde daha iyi durumda
kalabilmiştir.
18. yüzyılda genişleyen Osmanlı şehrinin birçok yerinde çok sayıda sıbyan mektebi
inşa edildiği görülmektedir. Bu mektep yapıları içinde mahalle bünyesinde tek başına
inşa edilen örnekler daha fazladır. Bu yapılar genelde sokakların kesiştiği yerlerde
kargir olarak inşa edilmiştir. Ahşap olan konut yapıları arasında çıkması olası
herhangi bir yangında müdahale edilmesi açısından da değerlendirildiğinde, sıbyan
mektebinin altında bir çeşmesi bulunmaktadır. Mahalle bünyesinde inşa edilen
sıbyan mekteplerinin yanı sıra az sayıda da olsa, bu yüzyıl içince, inşa edilen
külliyeler içinde de sıbyan mekteplerinin yer aldığı görülmektedir. Ancak, büyük
ölçekli külliyelerin yerine daha küçük ölçekli külliyelerin inşa edildiği söylemek
mümkündür. Bunun sebepleri arasında artık şehir içinde topografyaya bağlı olarak
büyük külliyelerin yapılmasına uygun alanların azalması ve ekonomik sorunların
artması gösterilebilir.
18. yüzyıl sıbyan mektebi yapısı olan Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi,
plansal anlamda ve mekan bütünlüğü olmasa da, cephe özellikleri bakımından
nispeten iyi durumda günümüze ulaşmıştır. 1718- 1730 yılları arasında tarihlenen
Lale Devri’ nde yapılmış olan sıbyan mektebi mahalle içerisinde ve kargir olarak
köşede konumlanmıştır. Güneydoğu yönünde kesme taştan ve klasik üslupta
yapılmış bir çeşme ile ilişkilidir.
18. yüzyıl sıbyan mekteplerinin genelde tek derslikli ve kare planlı dershaneye
sahiptir. Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi de bu özellikte bir yapıdır. Zemin
kata kullanılan tonozlu üst örtüler görülürken, birinci katta tavanlar aynalı tonoz ile
geçilmiştir. Zemin katta çeşme haznesi, odunluk olarak kullanılan bir mekan, ıslak
hacimler ve kuzeydoğu yönünde yer alan ek birim (1) bulunmaktadır. Taş L
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formdaki merdiven ile birinci kata bağlanılır. Kare planlı dershaneye, mutfak olarak
kullanılan tonozlu mekana ve ek birim (2) ye birinci katta yer alan holden giriş
yapılır. Genel olarak sade yapılar olan 18. yüzyıl sıbyan mekteplerinin yanı sıra,
Elhac Süleyman Halife Sıbyan Mektebi özellikler dershane duvarlarında ve
tavanında bulunan alçı bezemeleri ile oldukça önemli bir yapıdır.
Yapı, bir sıra kesme taş, iki sıra tuğlanın kullanıldığı almaşık duvar örgüsüne sahip
yapı, taş söveli, tuğla kemerli ve dikdörtgen formdaki pencerelere sahiptir. Güneybatı
cephesindeki kemer aynalarında dekoratif tuğla öğeler dikkat çekicidir. Ayrıca
güneydoğu cephesindeki dekoratif tuğla sıralar görülmektedir. Ayrıca kirpi saçağa
yakın yerde konumlanan iki adet kuş evi bulunmaktadır.
Yaklaşık üçyüz yaşındaki bu yapının günümüze kadar ulaşmış olduğuı ancak yapı
bütününe bakıldığında uygun olarak kullanılmadığı ve niteliksiz eklere maruz kaldığı
görülmektedir. Bu nedenle yapının belgeleme çalışmaları ve korunması için
önerilerin geliştirilmesi, yapının geleceğe daha sağlam aktarılması açısından önem
taşımaktadır. Günümüzde Kültür ve İktisat Derneği binası olarak kullanılmakta olan
yapının kullanım sorunları ve ihtiyaçları tespit edilmiştir. Öncelikle yapının bozulma
sürecinin durdurulması hedeflenmiş ve sonrasında diğer onarım kararları verilmiştir.
Yeni işlev önerisi de restorasyon müdahaleleriyle birlikte düşünülmüştür. Sıbyan
mektebinin bugünkü durumu belgelendikten sonra yapının ilk dönemine (1728-1924)
ve 20. yüzyıl başına tarihlenen ikinci bir restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Çeşitli
harita, fotoğraf ve çizimlerinın yanı sıra, yapıyla çağdaş binalar incelenmiş, tüm
bilgiler harmanlanarak restitüsyon projesi önerileri geliştirilmiştir.
Günümüze ulaşabilen 18. yüzyıl İstanbul sıbyan mekteplerinden birkaçı dışında çoğu
depo, konut, imalathane olarak kullanılması sonucunda harap haldedir. Kendi
döneminin özelliklerini taşıyarak günümüze ulaşmış olan Elhac Süleyman Halife
Sıbyan Mektebi’ nin günümüzdeki işlevi ve kullanıcıları nedeniyle pasif kaldığını ve
daha fazla tanınması gerektiği söylenebilmektedir. Bu tez çalışması ile yapının,
belgeleme ve tanıtımının yanı sıra, onarım sonrasında yeni işlev ve kullanıcı
programıyla aktif şekilde kullanılan, yaşayan bir dönem yapısı olarak geleceğe
aktarılması hedeflenmektedir.
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NO: 142
623 numaralı defterin 129.sayfa 142.sırasında kayıtlı "el-Hac Süleyman Efendi İbni
el-Hac Hüseyin Vakfı"na ait 1142 tarihli vakfiyenin yeni harflere çevirisidir.
Vakf-ı merhum Hacı Süleyman Efendi an-hulefa-i muhasebe-i evvel der-mahalle-i
Haydar-hane der-İstanbul kayd şude bâ-ferman-ı âli 24 Rebii’l-evvel sene 1142.
Mahmiyye-i İstanbul’da Muhtesib Karagöz Mahallesinde sakin iken ve sabıkan
Devlet-i Aliyyede Başmuhasebe kalemi hulefasından iken bundan esbak intikal-i darı beka eden daric-i medaric-i ğufran sahibü’l-hayrat ve’l-hasenat merhkum el-Hac
Süleyman Efendi ibni el-Hac Hüseyin hayatında merkume-i mükerreme “ve ma
tukaddimü li-enfüsiküm min hayrin teciduhu indellah” mazmun-ı necâ mahvinin
sebt-i sayfa ittifak ve serbast-ı defatir-i itkan etmekle ibka-i sadaka-i cariye azim ve
ma bad mevtine izafet ile bu münire-i sadika hasım olub sabikan zi-bahş-i sadrıma
yenbuu’l-Fadail Feyzullah Efendi Hazretlerinin âsâr-ı hassa-i kabüllerini imza ve
hatimlerini cariye binyüz kırk senesi Şevvali’l-mükerreminin sekizinci günü tarihiyle
müverrah huccet-i şer’iyye natıka olduğu üzere vasiy-yi Zmuhtarları olan şevkat-i
ekrem ve birader-i efhamları müderrisin-i kiramdan Ahmed Efendi meclis-i şer’î
şerif-i enverde vakf-ı âti’z-zikri li-ecli’t-tescil ve’t-tekmil mütevelli nasb olunan
Abdullah Efendi ibni Müslim muvacehesinde ikrar-ı tâm ve takrir-i kelam edüb,
vasıyy-ı muhtarı olduğum karındaşım müteveffa-yı mezbur el-Hac Süleyman Efendi
hal-i merazında tarih-i rıhletinden beş gün mukaddem bi-emrillahi Te’âla intikal-i
dâr-ı bekâ eylediğimde tereke-i maldan ancak nukud-ı mevcude ve zimmetce
makbuzumun sülüsü ifraz olunub sülüs-i mezbur ile yedimde mülküm olub
mahmiyye-i mezburda Yaniodalar başında Sofular Mahallesinde vaki bir taraftan
Hanife Hatun menzili ve bir taraftan İbrahim Paşa zevcesi Ayşe Hanım Bahçesi ve
bir taraftan tarik-i âm ile mahdûd tulen yirmi altı zira ve arzen yirmi beş bi-hesab-ı
terbii altı yüz elli zira arsa üzerinde bi’r-i ma-yı müştemil fevkani ve tahtani birer
oda ve havlu ve taş duvarı muhtevi altı bab müteehhilin odaları ile Haydar-hane
Mahallesinde lede'l-ahali ve’l-ciran malümü’l-hudud arsa-i haliyem üzerinde
müceddeden bir mekteb ve muttasılında bir çeşme-i karğir bina olunub kanavat-ı
müsennat-ı memlükesine tebaiyyet ile yedimde mülküm olan iki masura ma-i leziz-i
carinin bir masurası çeşme-i mezburede icra oluna dahi kifayet mikdarı akar iştira
olunub vakf olundukdan sonra icareteyn-i mutadeyn ile âhere icar ve hasıl olan
gallenin yevmî yirmi akçesi mekteb-i mezburda muallim olan kimesneye ve on
akçesi halifeye ve on akçesi cihet-i tevliyet olub tevliyet-i mezkûre hayatda oldukça
karındaşım vefâtından sonra evladına ve evlad-ı evlad-ı evlad-ı evladının batnen
ba’de batnin ekber ve erşedine bade’l-inkiraz karındaşım evladına ve evlad-ı evlad-ı
evladının ekber ve erşedine bade’l-inkiraz bir müstekim kimesneye meşruta ve beş
akçe katibine vebeş akçe cabiye ve iki akçe su yolcuya ve iki akçe ferraşa vazîfe
verile ve cihet-i feraşet mekteb-i mezburda ikinci halifeye meşrut ola ve kömür
akçesi olmak üzere beher sene üçyüzaltmış akçe verile ve galleden baki kalan kifayet
ettiği mikdarı ile mekteb-i mezburda talim eden sıbyandan her birine iyd-i fıtırda
birer boğasi kapama ve birer tiftik kuşak ve birer fes ve birer centiyani ve birer çift
papuç verile ve cihet-i tevcihi iktiza ettikçe mütevelli arzıyla ola ve ahali-i mahalle-i
mekteb ve vakf-ı mezbure hasbi nazır olalar ve sülüs-i mezburdan fazla kalırsa
vucuh-i hayra sarf oluna deyu vasıyyet edüb tenfizine beni azır kılmışdır ve vasıyy-ı
muhtarları nasb ve tayin edüb, ben dahi kabül ettikden sonra merkum el-Hac
Süleyman Efendi musırran alâ isaihi merhum ve sülüs-i mûsâ bih-i mezkûr vesâyâ-yı
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mezkûresine vâfi olmağla salifü’z-zikr menazil ile sülüs-i mezkûru bi’l-vesaya
bade’l-kabz hasbe’l-vasıyye arsa-i mezburdan bi hesab-ı terbii doksan dört buçuk
zira’ arsa-i haliyye ifraz olunub baki arsa üzerine mekteb-i mezkûreyi bina ve ma-i
mezkûru çeşme-i muayyene-i merkume icra ve tayine sülüsü ile çeşme-i mez
bure muttasıl bir attar dükkanı ve dahi vakf-ı mezbur içün mahmiyye-i mezburda
enife-i sağirde Kanbır Hasan Efendi tekiyyesi kurbunda Çakır Ağa Mahallesinde
vaki bir taraftan Sinan Çavuş vakfı ve bir taraftan merhum Minkari zade vakfının
odaları ve bir taraftan bazen Acem Hüseyin Efendi odaları ve bazen tarik-i âm ve bir
taraftan tarik-i âm tulen ve arzen bi-hesab-ı terbii ikibinkırk zira arsa üzerinde tarik-i
âm tarafından ulyada vüstada birer oda ve bir sofa ve süflada birer ocak ve havlu ve
ikisinin bi’r-i ma-yı müştemil meşin kapılı sekiz aded müteehhilin odalarımı ve yine
menazil-i merkumeye muttasıl fevkani diğer oda ve bir sofa ve tahtani bir oda ve bir
matbah ve karğir mahzeni ve havlıyı müştemil cem’an yirmi bir aded menazil ve
menazil-i merkume kurbunda kırk bir buçuk zira arsayı ve mahmiyye-i mezburda
Balat Kapısı dahilinde bir mikdarı el-Hac İsa ve bir mikdarı yine Hoca Kasım
Günani Mahallesinde vaki etraf-ı erbaası sabikan ser-etibba-i hassa merhum Nuh
Efendi veresesi bostanı ve Afife Hatun mülkü ve Abdullah Efendi yahudi hanesi ve
Farıma Hatun dâru’s-selam Ağa odaları ve Emine Hatun tasarrufunda olan vakf
menzil ve Ermiya ermeni mülkü ve tarik-i hass ve tarik-i âm ile mahdûd iki kebir
kuyu ve bir kebir bostanı ve müşterek bi’r-i mâ-yı müştemil yorgancı karhanesi ve
malümü’l-müştemilat birinde müşterek bi’r-i ma ve birinde mahzeni müştemil altı
bab müteehhilin menzilleri ve üç yüz yirmi dört zira’ arsa-i haliyye ve Mirahor
Mahallesinde vaki bir taraftan Odabaşı mülkü ve bir taraftan Yalu zımmi menzili ve
iki taraftan tarik-i âm ile mahdûd birinde berber birinde attar iki aded attar dükkanları
vakf olmak üzere iştira ve vakf olmak üzere mütevelli-i mezbure teslim ol dahi bervech-i muharrer teslim ve kabz ve tasarruf ber-vech-i meşruh tenfiz vasıyet eyledim
dedikde fi’l-yevmî’l-işrin fi Saferi’l-hayr sene isneyn ve erba’in ve mietin ve elf. (20
Safer 1142)
Bâ-imza-i Ahmed Efendi Naib-i Mahkeme-i Mahmud Paşa.
Şekil D.41 : El-Hac Süleyman Efendi İbni el-Hac Hüseyin Vakfiyesi’ nin
sadeleştirilmiş hali.
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623 numaralı defterin 129.sayfa 142.sırasında kayıtlı "el-Hac Süleyman Efendi İbni
el-Hac Hüseyin Vakfı"na ait 1142 tarihli vakfiyyenin yeni harflere çevirisidir.
Muhasebe-i Evvel Kalemi görevlilerinden el-Hâc Süleyman Efendi ibn-i
el-Hâc Hüseyin'in İstanbul'da Haydarhane Mahallesi'ndeki Vakfı'dır. 24 Rebiülevvel
1142 [17 Ekim 1729] tarihinde ferman ile deftere kaydedilmiştir.
İstanbul'da Karagöz Mahallesi sakinlerinden ve Başmuhasebe Kalemi
görevlilerinden iken vefat etmiş olan hayır ve hasenat sahibi el-Hâc Süleyman Efendi
ibn-i el-Hâc Hüseyin hayatta iken "Kendiniz için yaptığınız iyiliği daha iyi ve daha
büyük ecir olarak Allah katında bulursunuz" ayetinin ihtiva ettiği manayı iyi
kavrayarak kendisinden sonra kalıcı bir hayır bırakmaya karar verip vefatından sonra
geçerli olmak kaydıyla,
Kadı Feyzullah Efendi'nin imza ve mührünü taşıyan 8 Şevval 1240 tarihli
mahkeme hücceti ile kendisinin yasal vasisi bulunan kardeşi Müderris Ahmed Efendi
mahkeme huzurunda ve vakfın yasal olarak tescil edilmesi için mütevelli seçilen
Abdullah Efendi ibn-i Müslim karşısında ifade verip;
"Yasal vasisi bulunduğum kardeşim müteveffa el-Hâc Süleyman Efendi,
hastalığı esnasında ölümünden beş gün önce:
*Ben vefat ettikten sonra geride bıraktığım nakit varlığımdan üçte biri
ayrılarak bu üçte bir nakit para ile birlikte
*İstanbul'da Yeniodalar başında Sofular Mahallesi'nde bulunan bir taraftan
Hanife Hatun evi, bir taraftan İbrahim Paşa zevcesi Ayşe Hanım bahçesi ve bir
taraftan yol ile çevrili toplam altı yüz elli zira arsa üzerinde içinde su kuyusu olan
üst ve alt katlarda birer odalı, avlulu ve taş duvarlı, ailelelerin kalmasına mahsus
altı adet odayı vakfettim.
- Sözkonusu nakit para ve odaların gelirleri ile Haydarhane Mahallesi'nde
sınırları herkesçe bilinen boş arsa üzerine yeni bir mektep ve bitişiğinde bir kargir
çeşme inşa edilip mülküm olan kanallarla gelen iki masura suyumdan bir masurası
bu çeşmeden akıtılsın,
- Yine yeteri kadar akar satın alınıp vakfedildikten sonra icareteyn [uzun süreli
kiralama şekli] ile kiraya verilip elde edilen gelirden,
- Günlük yirmi akçesi mektepte muallim olan şahsa, on akçesi görevliye, on
akçesi mütevelliliğe ayrılıp mütevellilik görevi hayatta oldukça kardeşime,
kardeşimin vefatından sonra evladının ve evladının evladının nesilden nesile en
büyüğüne geçsin. Kardeşimin nesli kesilirse [diğer] kardeşimin evladının ve evladının
evladının nesilden nesile en büyüğüne geçsin. Onun neslinin de kesilmesi durumunda
doğru ve güvenilir bir kimseye devredilsin.
- Günlük beş akçe katibe, beş akçe câbi'ye [vakıf gelirlerini toplayan görevli], iki akçe
suyolcuya, iki akçe ferraş'a [süpürgeci/temizlikçi] verilsin. Ferraşlık görevi mektepteki
ikinci görevliye yaptırılsın ve kömür akçesi olarak her sene üç yüz altmış akçe
verilsin.
- Gelirden arta kalan para yettiği kadarıyla mektepte öğrenim gören
çocukların her birine Ramazan bayramında giyim eşyası dağıtılsın.
- Vakıf görevlilerinin atamaları mütevelli tarafından yapılsın. Mahalle ahalisi
okula ve vakfa ücret almaksızın nâzır olup kontrol görevini yerine getirsinler.
- Vakfedilen sözkonusu üçte bir nakit para bütün bu harcamalardan sonra yine
artarsa hayır işlerine sarfedilsin
Diye vasiyet edip bu işlemlerin yerine getirilmesi için beni görevlendirip vasi
tayin etmiştir. Ben de bütün bu işleri yerine getirmeyi ve vasilik görevini kabul
ettim." Demiştir.
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Müderris Ahmed Efendi bu ifadesine ilave olarak;
"El-Hac Süleyman Efendi vefat ettikten sonra vakfettiği evli odaları ve nakit
varlığının üçte biri vasiyet ettiği her hususun yerine getirilmesi için yeterli
olduğundan, belirtilen arsanın bir kısmına mektep inşa olunmuş, sözü edilen bir
masura su yaptırılan çeşmeye akıtılmıştır. Artan para ile, çeşmenin bitişiğindeki attar
dükkanı, Kamber Hasan Efendi Tekkesi yakınlarında Çakırağa Mahallesi'nde bir
tarafı Sinan Çavuş Vakfı, bir tarafı Minkarizade Vakfı odaları, bir tarafı Acem
Hüseyin Efendi odaları ve yol diğer tarafı ise cadde ile çevrili iki bin kırk zira arsa
üzerinde kurulu sekiz adet evli odaları, bu odaların bitişiğinde bulunan yirmi bir adet
menzil [ev] ve bu menzillerin yakınındaki kırk bir buçuk zira arsa, Balat Kapısı'nda
arsa? Kasım Günani Mahallesi'nde içinde iki adet büyük kuyu, bir büyük bostan ve su
kuyusu bulunan yorgancı imalathanesi ve evli odaları ve üç yüz yirmi dört zira boş
arsa, İmrahor Mahallesi'nde bir adet berber ve iki adet attar dükkanı vakıf için satın
alınarak [mahkeme huzurunda geçici] mütevelliye teslim ettiğini" ifade eylemiştir. 20 Safer
1142
Ahmed Efendi, Mahmudpaşa Mahkemesi Naibi
Şekil D.42 : El-Hac Süleyman Efendi İbni el-Hac Hüseyin Vakfiyesi’ nin dilimize
uyarlanmış hali.
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EK E

Şekil E.1 : Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi (Aksaray).

Şekil E.2 : EbubekirAğa Sıbyan Mektebi özgün yer döşeme detayı.
166

Şekil E.3 : EbubekirAğa Sıbyan Mektebi merdiven bakış.

Şekil E.4 : Ebubekir Ağa Sıbyan Mektebi dersliğe bakış.
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Şekil E.5 : Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi (Karaköy).

Şekil E.6 : Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi birinci kat hole bakış.
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Şekil E.7 : Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi dershaneye bakış.

Şekil E.8 : Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi merdiven üstündeki mekana
bakış.
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Şekil E.9 : Reisülküttab İsmail Efendi Sıbyan Mektebi çeşmesi.

Şekil E.10 : Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi (Vefa, Fatih).
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Şekil E.11 : Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi kat planları.

Şekil E.12 : Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi kapatılan bahçe üst örtüsü.
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Şekil E.13 : Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi dershaneye bakış.

Şekil E.14 : Recai Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi pencere ve parmaklık detayı.
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Şekil E.15 : Tersane Emini Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi (Babıali).

Şekil E.16 : Tersane Emini Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi kat planları.
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Şekil E.17 : Tersane Emini Yusuf Efendi Sıbyan Mektebi cephe süslemeleri.

Şekil E.18 : Zevki Kadın Sıbyan Mektebi (Beyoğlu).
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Şekil E.19 : Zevki Kadın Sıbyan Mektebi PTT giriş kapısı.

.
Şekil E.20 : Zevki Kadın Sıbyan Mektebi giriş kapısı.
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Şekil E.21 : Zevki Kadın Sıbyan Mektebi birinci kattaki hol.

Şekil E.22 : Zevki Kadın Sıbyan Mektebi birinci katta merdiven üstündeki mekan.
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Şekil E.23 : Zevki Kadın Sıbyan Mektebi birinci katta bulunan dershaneye bakış.
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