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Azîz Mahmud Hüdayi Külliyesi 
fieyh Dairesi
Belgeleme Çal›flmalar›

E S R A  B A L C I
Y. Mimar, Restoratör

Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi Tarihçesi:
Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi,  Celvetî tarikat›n›n kurucusu olarak kabul edil-
mektedir. “Celvetî Tarikat› ad›n›,  fleyhi Üftade’den nakille ilk kullanan Azîz
Mahmud Hüdâyî’dir.”1 1573-1580, Bayramili¤in Üftade arac›l›¤›yla Hüdâyî üze-
rindeki mistik etkisini yo¤unlaflt›rarak Celvetî tarikat›n›n do¤mas›na yol açt›¤›
k›sa ama etkili zaman dilimidir. 
Tarikat›n anlat›lmas› ve yayg›nlaflmas› için onalt›s› Üsküdar’da, onbiri ‹stanbul
sur içinde, di¤erleri sur d›fl›nda olmak üzere, otuz kadar tekkenin kuruldu¤u sa-
n›lmaktad›r.2 Ço¤u günümüzde yok olmufl tekkeler içinde en önemlisi, Hüdâyî
Külliyesi ad›yla da an›lan, Celvetî Asitanesidir.  Külliyenin, Azîz Mahmut Hü-
dâyî’nin kendisine ait olan arsa üzerine 1589-1595 y›llar› aras›nda kuruldu¤u
belirtilmektedir.3

1850 y›l›na kadar gelen ilk külliyenin genel özellikleri Hadikatü’l-Cevami’de
“Camiinin avlusunda flad›rvan› ve etraf›nda fevkani ve tahtani mahfilleri vard›r.
Ve zaviye kap›s›nda müteaddid çeflmeler vard›r. Zaviye hücreleri cami etraf›n-
dad›r. fieyh dairesi baflka olup, müstakil meflruta evleri vard›r” fleklinde anlat›l-
maktad›r.4

1850 y›l›nda Üsküdar Çarfl›s›’nda ç›kan ve külliyenin bulundu¤u yamaca do¤ru
yay›lan bir yang›n sonras›nda, Hüdâyî Türbesi d›fl›nda külliyede bulunan tüm
yap›lar yanm›flt›r. Bu olaydan sonra,  türbe bir süre tevhidhane olarak kullan›l-
m›flt›r.



Yang›n sonras›nda Celvetî ayinlerinin bir süre Hüdâyî Türbesi’nde icra edilme-
sinin ard›ndan 1855/1856 y›llar›nda, yang›ndan sonra ayakta kalm›fl türbe de
dahil olmak üzere tüm külliyenin Sultan Abdülmecid taraf›ndan yeniden infla
ettirildi¤i; bu faaliyet s›ras›nda, kompleksin genifl mimari program›n›n ve yerle-
flim düzeninin fazla de¤iflmedi¤i, arsan›n güneybat› k›sm›na bir s›byan mektebi
eklendi¤i bilinmektedir.5 Yeni külliye, klasik Osmanl› mimari üslubundan uzak,
Tanzimat etkisinde geliflen yeni Osmanl› mimarisinin ampir niteliklerine sahip
olarak  infla edilmifltir. 
1899/1900 y›llar›nda Azîz Mahmut Hüdâyî Camisinin karfl›s›na, bir saray görev-
lisi taraf›ndan  kütüphane binas› infla ettirildi¤i;  bu tarihten bir y›l sonra ise
külliyenin,  masraflar› Hazine-i Hasan’dan karfl›lanmak üzere tamir gördü¤ü ve
bu projenin konusu olan  harem bölümünün (fleyh dairesi)  de ayn› y›l  infla et-
tirildi¤i belirtilmektedir.6

1910 y›l›nda yaflanan bir y›ld›r›m düflmesi neticesinde, gördü¤ü tamirat sonra-
s›nda 1925 y›l›na kadar ayn› flekilde kullan›m› devam eden külliye, bu tarihte
kapat›lm›flt›r. Kapat›l›fl›n› takip eden y›llar boyunca külliyenin cami bölümü ifl-
levini devam ettirmifltir. Meflrutalar cami görevlileri ya da vak›f kirac›lar› için
konut olarak düzenlenmifl;  mutfak, hazire, çeflmeler, türbe ve cümle kap›s› gü-
nümüze aynen gelemedikleri gibi, dervifl hücreleri, selaml›k, s›byan mektebi gi-
bi ifllevini yitiren yap›lar da tamamen yok olmufllard›r. Öncelikle cami olmak
üzere, 1975 y›l›nda ayakta kalan yap›lar›n Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
onar›ld›¤› bilinmektedir.7

1986 y›l›nda Azîz Mahmut Hüdâyî Vakf›’n›n kuruluflu ile birlikte, külliye geç-
mifl y›llara göre daha bak›ml› bir hal alm›flt›r. 
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‹ÇER‹⁄‹ 1.Hüdâyî Türbesi 2.Hüdâyî Camii 3.Hünkar Kasr› 4.Fatma Han›m Sultan Türbesi 5.Ba¤›fl Merkesi(Eski Kütüphane)
6.Vak›f Merkezi 7.fiad›rvan (Baylar) 8.fiad›rvan (Bayanlar) 9.Kurban Kesim Merkezi 10.Meflrutalar 11.fieyh Dairesi 12.fieyh
Dairesi Mutfa¤› 13.Hüdâyî Poliklini¤i



Külliyenin Yeri Ve ‹çeri¤i:

Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi, Üsküdar Gülfem Hatun Mahallesinde; Azîz
Efendi Mektebi Sokak, Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi Sokak ve Hüdâyî Mahmut
Sokaklar› ile çevrilmifl bir alanda içinde bulunmaktad›r. Külliye yukar›da aç›k-
lanan evrelerden geçerek,  içinde bar›nd›rd›¤› önemli yap›larla günümüze ulafl-
m›flt›r. (flekil 1)

1. Hüdâyî Türbesi

Hüdâyî Hazretleri, taraf›ndan ölümünden(1628) bir süre önce infla ettirilmifltir.
1850 yang›n›nda, Hüdâyî külliyesi içinde bulunan yap›lardan tek kurtulan ol-
mufltur. Bir süre tevhidhane olarak kullan›ld›ktan sonra 1855’de II. Abdülmecid
taraf›ndan yeniden infla ettirilmifltir. 1910 y›l›nda Prenses Fatma Han›m taraf›n-
dan önündeki camekanl› bölüm ekletilmifltir.(flekil 2)

2.Hüdâyî Camii

‹lk inflas› 1594/95’e dayanan ve hem tevhidhane hem mescid olarak kullan›lan
yap›, 1598/99’da Hüdâyî Hazretleri’nin minber ilave etmesi ile camiye çevril-
mifltir. 1850 y›l›nda tamamen yok olan yap›, farkl› bir üslupla yeniden infla edil-
mifl ve 1925 y›l›na kadar cami-tevhidhane ifllevini sürdürmüfltür. (flekil 3)
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fiekil 2. Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi Türbesi, Girifl Bölümü



3.Hünkar Kasr›

Yap›, 1855 y›l›nda yeniden infla ettirilen caminin bat› yönüne ekletilmifltir. Bu
mahfilin büyüklü¤ü ve özenli iflçili¤i, “Osmanl›’n›n bat›ya yöneldi¤i Tanzimat
döneminde bile hilafet kurumu ile tarikatlar aras›ndaki s›k› iliflkinin canl›l›¤›n›
korudu¤unun göstergesi olmaktad›r”8 fleklinde yorumlanmaktad›r. (flekil 3,4)

4.Fatma Han›m Sultan Türbesi

1728 y›l›nda vefat eden Fatma Han›m’a ait aç›k türbe, emsali olan aç›k türbeler
aras›nda, tasar›m› ve iflçili¤i ile özel bir yere sahiptir. (flekil 3)

5.Kütüphane (Ba¤›fl Merkezi)

II. Abdülhamid’in mukarriblerinden Lütfi Bey taraf›ndan 1899-1900 y›llar›nda yapt›-
r›lm›fl, binan›n bir bölümü kendisi ve ailesi için türbe olarak ayr›lm›flt›r. 

Yap› günümüzde Hüdâyî Vakf›’n›n ba¤›fl merkezi olarak kullan›lmaktad›r. (flekil 4,5)

13.Hüdâyî Poliklini¤i
Birkaç y›l öncesine kadar metruk biçimde bulunan meflruta yap›s›, rekonstruks-
yon yöntemi ile restore edilmifltir. Bugün yap› Hüdâyî Poliklini¤i olarak çevre-
de yaflayan ihtiyaçl› ailelere sa¤l›k hizmeti sunmaktad›r.
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fiekil 3. Geride Hüdâyî Camii ve Hünkar Kasr›, Önde Fatma Han›m Sultan Türbesi. 



29 Pafta, 441 Ada, 2 Parsel; fieyh Dairesi  Ve Mutfa¤›
Külliye tarihçesinde belirtildi¤i üzere “fieyh Dairesi” 1901 y›l›nda infla ettiril-
mifltir. Yap›, 30 Kas›m 1925 tarih ve 677 say›l› kanunla tarikat, tekke ve zaviye-
lerin kapat›lmas› kanununun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan, Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nün  sorumluluk alan›na geçmifltir. Bir süre ‹stanbul Vak›flar Bölge
Müdürlü¤ü’nün lojman› olarak kullan›lan yap›, zamanla metrukleflerek, sokak-
ta yaflayan kiflilerin bar›na¤› haline gelmifltir. Yap›n›n fiziksel durumunun sap-
tanmas› için  yap›lan rölöve çal›flmalar› s›ras›nda zaman, zaman bu kiflilerle kar-
fl›lafl›lm›flt›r. Azîz Mahmut Hüdâyî Efendi Vakf› taraf›ndan Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü’nden 10 y›ll›¤›na kiralanan yap›n›n güvenli¤i ayn› vak›f taraf›ndan sa¤-
lanmaktad›r. Yap› 1977 y›l›nda G.E.E.Y.A.K taraf›ndan tescil edilmifltir. 
Bu yap›n›n, çeflitli tarikat külliyelerinde ola gelen haremlik ve fleyh dairesi bö-
lümlerine ait iki ifllevi birlikte üstlenmifl olabilece¤i, baz› kaynaklarda fleyh da-
iresi, baz› kaynaklarda ise harem dairesi olarak an›lmas›ndan anlafl›lmaktad›r.
fieyh dairesi; “tekke fleyhinin özel eflyalar›n›n bulundu¤u fleyhin kendisine ait,
meflruta içinde bir oda veya ayr› bir bina halindeki özel dairedir”9 olarak tan›m-
lanmaktad›r. Haremlik ise; “tekke meflrutas›n›n fleyh ailesine ve kad›n konukla-
ra ayr›lm›fl k›sm›d›r. Bazen meflrutan›n bir k›sm›ndad›r, bazen ise ayr› bina ha-
lindedir.”10 Özellikle ana kütlenin güneybat› yönüne eklenen iki ba¤›ms›z kütle
(afla¤›da “B” ve “C” blok olarak an›lmaktad›r) bu ifllevlere ait mekan ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere infla edilmifl olmal›d›r.
Üsküdar ilçesi, 29 pafta, 441 ada, 2 parselde biri zemin üzeri iki katl› ahflap, di-
¤eri zemin katl› kagir, iki yap› bulunmaktad›r. fieyh dairesi olarak infla edilen
ana kütleyle ayn› parselde olan kargir yap›, fleyh dairesinin mutfa¤›d›r.  Ayr›ca
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fiekil 4. Geride Hüdâyî Camii Hünkar Kasr›, Önde Kütüphane Binas› 



mutfa¤›n kuzeybat›s›nda hela bölümü bulunmaktad›r. Büyükçe bir parsel içine
(1334 m2 ) , 330 m2 fleyh dairesinin, 160 m2 mutfak bölümümün, 21 m2 ise he-
la bölümünün taban alanlar›d›r.  Parsel içinde yap›lardan arta kalan alanda olu-
flan bahçede erik, ceviz, dut gibi yafllar› çok büyük olmayan meyve a¤açlar› ve
bir de havuz bulunmaktad›r. (flekil 6)
Yukar›da kabaca tan›mlanan yap›lar bütünü ve bahçenin s›n›rlar› gerek arazide-
ki e¤im nedeni ile do¤al olarak, gerekse yer yer günümüze ulaflabilmifl bahçe du-
var› ile belirlenmifltir. Bahçeye girifl kap›s› da kuzeybat› yönünde bahçe duvar›-
n›n üstünde bulunmaktad›r.  Bu yönde duvar kaba yonu tafllarla oluflturulmufl-
tur. Bahçeye girifl kap›s›n›n iki yan›nda ince tu¤la, tafl ve harman tu¤las›n›n bir
arada kullan›ld›¤› ayaklar bulunmaktad›r. Bahçe kap›s›n›n sonradan tak›ld›¤› bi-
çim ve malzemesinden anlafl›lmaktad›r. Bahçe kap›s›n›n üzerinde bulunan yel-
paze biçimli korkuluk dikkat çekicidir. Duvar›n üzerinde bulunan demir korku-
luklar›n da özgün oldu¤u anlafl›lmaktad›r.  Fazla yüksek olmayan bahçe duva-
r›ndan kötü amaçl› kiflilerin içeri giriflinin engellenmesi için Hüdâyî Vakf› tara-
f›ndan korkuluklar›n arkas›na tahta bir perde infla edilmifltir. Özgün bir duvar
parças› ayr›ca kuzeydo¤u cephesinin güneydo¤u k›sm›nda da bulunmaktad›r.
Mart 2004- Eylül 2004 tarihleri aras›nda sürdürülen tespit çal›flmalar›nda, her iki
yap›n›n da plan, kesit, görünüfl ve detay ölçüleri al›nm›fl, bu ölçüler ›fl›¤›nda rölö-
ve projeleri çizilmifltir. Ahflap olan fleyh dairesi, içinde rölöve çal›flmalar›n›n sür-
dürülmesine olanak sa¤layacak yeterlilikte temiz iken, mutfak bölümünde tespit
çal›flmalar›n›n bafllayabilmesi için öncelikle bir temizlik süreci gereklilik göster-
mifltir. Evsel at›klar›n ç›kar›lmas› için yürütülen temizlik çal›flmas›n›n öncesinde,
foto¤raf çekilmek suretiyle bu bölümle ilgili belgeleme çal›flmas› yap›lm›flt›r.
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fiekil 5. Solda Kütüphane Binas›n›n Kurflun Kapl› Tonoz Çat›s›, Karfl›da Hünkar Kasr›, Sa¤da ise Hüdâyî Camisi’nin
Çat›s›n›n Bir Bölümü ve Fatma Han›m Aç›k Türbesi’nin Kubbe Bölümü



fieyh Dairesi Bölümü:

Prof. Semavi Eyice’nin  “kagir bir zemin kat üzerinde yükselen üç katl›, büyük
boyutlu harem dairesi bir eski ‹stanbul kona¤›n›n bütün özelliklerini yans›tmak-
tad›r”11 fleklinde tan›mlad›¤› yap›, zemin üzeri iki katl›d›r. 21.65(m)x10.13(m)
boyutlar›nda olan ana kütle güneydo¤u-kuzeybat› do¤rultusunda uzanmaktad›r.
Güneydo¤u ve kuzeybat› yönlerindeki tek katl› yaklafl›k 7.80(m)x6.25(m) boyut-
lar›nda iki blokla güneybat› cephesinde birleflerek, U flekline tamamlanmakta-
d›r. U’nun ortas›nda bulunan havuzla (flekil 7)(flekil 7) vurgulanan avlu güneybat›s›n-
da mutfak yap›s›na ait duvarla s›n›rlanmaktad›r.
Yap›, geç dönemde tekrar konut olarak kullan›lmaya baflland›¤›nda, birden  faz-
la aileye bar›nak olmufltur. Bu nedenle, yap› içinde mahremiyeti bozmayacak
biçimde dolafl›m›n sa¤lanmas› için, düfleyde ve yatayda çeflitli bölücü paneller
eklenmifltir. Bir konutun vazgeçilmezi olan mutfak ve banyo mekanlar›n›n olufl-
turulmas› için de yap›ya çeflitli müdahaleler olmufltur. 

ZEM‹N  KAT

Kat›n üç giriflinden iki tanesi, bu kat›n iki cephesinden uzun olan›n›n bulundu-
¤u kuzeydo¤u yönünde,  Azîz Efendi Sokak üzerindedir.(flekil 8) Di¤eri ise gü-
neydo¤u yönünde, bahçe içindedir. Kuzeydo¤u cephesinde bulunan iki giriflten
güneydo¤uda olan›n›n, bodrum kat›n ana ve özgün girifli oldu¤u düflünülmekte-
dir.  Di¤er kap› ise, sonradan örülen bir duvar ile ana mekandan kopar›lan bir
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fiekil 6. fieyh Dairesi Vaziyet Plan› 



bölüme girmek için kullan›lmaktad›r. Kap›n›n biçimi de bu giriflin tarihi olma-
d›¤› bilgisini do¤rulamaktad›r. Cephenin simetri durumu incelendi¤inde bura-
da da bas›k kemerli bir pencere oldu¤u tahmin edilmektedir.
Özgün giriflten sonra kare bir hol (Z01) ve buna ba¤lanan dikdörtgen bir
hol(Z02) bulunmaktad›r. Bu holün kuzeybat›s›nda bulunan mekan›n (Z12),  geç
dönemde ana mekandan ayr›larak bir ›slak hacme (mutfak oldu¤u düflünülmek-
tedir, zira ayn› katta bir banyo ve hela bulunmaktad›r) dönüfltürüldü¤ü anlafl›l-
maktad›r. Ana holün kuzeydo¤usunda iki oda (Z03, Z04), güneydo¤usunda ise
banyo(Z05),  hela ( Z06) ve zemin kata ç›k›fl için kullan›lan merdiven bulun-
maktad›r (flekil 9,10). Banyo mekan›nda yukar›da sözü edilen ve bahçeye aç›lan
kap› bulunmaktad›r. Bahçe kotuna ulaflmak için afl›lmas› gereken kot fark› da
banyoda bulunan merdivenlerle çözülmüfltür. 
Kuzeydo¤u cephesinde bulunan ikinci ve sonradan aç›ld›¤› düflünülen kap› ile
kare bir hole(Z07) girilmektedir. Bu holden yine baflka bir hole(Z11) geçilmek-
tedir (flekil 11). Yap›n›n ilk infla edildi¤i dönemde Z02 ile birlikte komple bir
mekan olmas› muhtemel bu bölüm (flekil 12), sonradan eklenen bir duvar ile
Z02 mekan›ndan ayr›lm›flt›r. ‹kinci holden, içi çöple dolu oldu¤u için ne amaç-
la kullan›ld›¤› anlafl›lamayan bir mekana (Z10), içinde mutfak tezgah› bulunan
bir baflka mekana (Z09) ve kuzeydo¤u yönündeki odaya (Z08) geçilebilmektedir.
Kat yüksekli¤i ortalama 290 cm.dir. 
Zemin kat, kal›nl›¤› ortalama 70 cm. olan d›fl ve kal›nl›klar› ortalama 50 cm.
olan iç duvarlarla oluflturulmufltur. Y›¤ma tekni¤inde infla edildi¤i anlafl›lan du-
varlarda yer yer görülen s›va dökülmelerinin alt›ndan ç›kan malzeme, 8x11x22
cm boyutlar›ndaki harman tu¤las›d›r. Duvarlarda ço¤unlukla çimento harçl› s›-
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fiekil 7. Avlu’da Bulunan Havuz fiekil 8. Zemin Kat Rölöve Plan›
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va bulunmakla birlikte yer yer özgün k›t›kl› s›va bulunan bölümler de vard›r.
Ayr›ca sonradan oluflturuldu¤u düflünülen ›slak hacimler için ihtiyaç duyulan
yerlerde seramik kullan›lm›flt›r.
Kagir malzeme ile topra¤a oturtuldu¤u anlafl›lan bodrum katta özgün döfleme
malzemesinin günümüze ulaflabildi¤i hiçbir bölüm bulunmamaktad›r. Seramik,
hal›fleks, pvc,  karo mozaik,  flap bu katta kullan›lan yeni malzemelerdir. Ahflap
döfleme bulunan Z04 mekan›ndaki kaplama boyutlar› ise,  üst katlarda tespit
edilen özgün ahflap döfleme kaplama tahtas› boyutlar›ndan oldukça uzakt›r. Üst
katlarda kaplama tahtas› boyutlar› ortalama 25 iken burada 8.5 cm’dir. 
Bodrum katta döflemenin aksine tavanlar›n tümü özgün durumlar›n› korumak-
tad›r. Z05, Z06, Z09, Z10 ve Z11 mekan›n›n  bir k›sm› d›fl›nda tüm mekanlarda
ç›tal› ahflap tavan bulunmaktad›r. Ayn› profilin tekrar edildi¤i tavanlarda ç›ta-
lar; dikdörtgen çerçeveler oluflturacak biçimde çak›lm›flt›r (flekil 13). Bu meka-
n›n geri kalan k›sm›,  Z09 ve Z10 mekanlar›nda  volta döfleme bulunmaktad›r
(flekil 14). 107 numaral› mekanda bulunan mermer kaplaman›n desteklenmesi
için yap›n›n sadece bu bölümünde farkl› bir yap›m tekni¤i tercih edilerek volta
döfleme kullan›lm›flt›r. Volta döflemenin oluflturulmas› için, kuzeydo¤u güney-
bat› do¤rultusunda uzanan 5 tane volta kemeri kullan›lm›flt›r.  
Ahflap tavan ç›talar›nda ve ana kaplama tahtalar›nda yer yer çatlaklar bulun-
maktad›r. Yap›n›n tümünün öne e¤ilmifl olmas› döfleme kesitlerini zorlad›¤›n-
dan, çatlaklar›n boyutlar› özellikle kuzeydo¤u cephesi yönünde büyümektedir.

fiekil 9. Z03 Mekan›, Kuzey Yönüne Bak›fl fiekil 10. Z06 Mekan›  Girifl ve Üst Kata Ç›kan
Merdiven



1. KAT

A blo¤a biri kuzeybat›, di¤eri güneybat› cephesinde olan iki farkl› giriflle ulafl›l-
maktad›r. (flekil 13, 14) Kuzeybat› cephesinde bulunan giriflten ulafl›lan hol-
den(107), kuzeydo¤u yönünde bulunan bir odaya (106) ve güneybat› yönünde
bulunan bir helaya(108) ulafl›lmaktad›r. Bu holden geçilerek ulafl›lan ana
hol(101) ise, güneybat› cephesinde bulunan giriflten girildi¤inde do¤rudan ula-
fl›lan mekand›r (101) (flekil 17). Bu mekan›n›n kuzeydo¤usunda üç oda(105,
102, 103) vard›r. Bunlardan ortada olan(102) cumbal›d›r. Kuzeybat› yönündeki
oda(105) ise içinde bulunan özgün dolapla farkl›laflmaktad›r. 
Ana holde(101), mekan›n güneybat› cephesine bitiflik, 2. kata ulaflan iki adet
merdiven bulunmaktad›r. Bunlardan kuzeybat› yönünde olan›n›n özgün bir
merdiven oldu¤u anlafl›lmaktad›r (flekil 18). Ancak güneydo¤u yönünde bulu-
nan di¤er merdivenin sonradan eklendi¤i görülmektedir. Bu merdivenin etraf›
ahflap panellerle kapat›lm›fl, ana holde baflka bir mekan oluflturulmak istercesi-
ne, bir girifl holüne dönüfltürülmüfltür. 2. katta bulunan ana hol bölücü bir pa-
nelle iki farkl› mekana ayr›lm›flt›r. Bu mekanlardan birine özgün merdivenle
ulafl›l›rken, di¤erine sonradan eklenen ikinci merdivenle ulafl›lmaktad›r. 
101 mekan›nda güneydo¤u yönünde ilerlendi¤inde küçük bir hole(118) ulafl›l-
maktad›r. Bu holde; güneydo¤u yönünde, zemin kata iniflte kullan›lan merdive-
ne ulaflmak için bir kap›, 2.kata ulaflmak için kullan›lan merdiven (flekil 19) ve
bir hela (117) bulunmaktad›r.  Kuzeydo¤u yönünde ise bu kat›n 5. odas›(104)
vard›r. Güneybat› yönünde tek katl› blok ile ba¤lant› sa¤layan ve sonradan aç›l-
d›¤› anlafl›lan bir kap› görülmektedir.  Bu kat›n yüksekli¤i ortalama 365 cm.dir. 
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Ana kütlenin güneybat› yönünde bulunan ve sadece zemin katta yap›ya eklen-
mifl olan bloklar da kendi içlerinde bölünerek irili ufakl› mekanlar meydana ge-
tirmifllerdir. Bunlardan baz›lar› sonradan bölünen mekanlard›r.

2. KAT 

Yap›n›n özgün durumunda bütünleflik bir mekan ifadesi bulunan bu kat›n ana
holü günümüzde bölücü bir panel ile ikiye ayr›lm›flt›r. Böylece iki ayr› daire bi-
çiminde çal›flan bir mekansal kurgu elde edilmifltir. 1.katta bulunan ana hol üst
kattaki daireler için bir da¤›l›m mekan› haline gelmifltir. (flekil 20,21)
1. katta 118 numaral› holde bulunan özgün merdiven ile ç›k›ld›¤›nda; 2. katta
küçük bir hole (212) ulafl›lmaktad›r. 212 numaral› hol merdiven bofllu¤undan
sonradan eklenen bir panelle ayr›lm›flt›r.  Bu holün güneybat›s›nda bir hela
(213), kuzeydo¤usunda bir oda(205) ve kuzeybat›s›nda 2. kat›n ana holü(201)
bulunmaktad›r. Yukar›da da sözü edildi¤i gibi bu hol bölücü bir panelle iki me-
kana ayr›lm›flt›r. Holün kuzeydo¤usunda iki oda(203, 204) bulunmaktad›r. Bun-
lardan kuzeybat› yönünde olan(203) cumbal›d›r. 203 numaral› oda da ahflap bö-
lücülerle iki mekana ayr›lm›flt›r. 201 numaral› holün güneybat› duvar›na bitiflik,
1. kattan 2. kata ulaflmak için yap›ya geç dönemde eklenmifl bir merdiven bu-
lunmaktad›r. Ayn› yönde sonradan eklenen ahflap bölücülerle oluflturulmufl bir
de mutfak bulunmaktad›r (flekil 22).
1. katta ana holün kuzeybat›s›nda bulunan merdiven ile 2. kat›n di¤er bölümü-
ne ulafl›lmaktad›r. Burada bulunan holden (211) kuzeydo¤uda bir odaya (206),
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kuzeybat›da ise baflka bir hole (209) geçilmektedir. 209 numaral› holün güney-
bat›s›nda bir hela (210), kuzeydo¤usunda bir oda (207) ve kuzeybat›s›nda için-
de mutfak tezgah› bulunan bir mekan(208)  bulunmaktad›r. 
1. ve 2. kat ahflap karkas tafl›y›c› üzerine ba¤dadi duvar tekni¤i ile infla edilmifl-
tir. D›fl duvarlar ortalama 24, iç duvarlar ise ortalama 19.5 cm geniflli¤indedir.
Yap›da bulunan çeflitli hasarl› bölümlerde yap›lan incelemeler yap›m sistemi-
nin yan› s›ra boyutsal bilgiye de ulaflmam›za olanak sa¤lam›flt›r. Yap›, ortalama
20 cm’lik ahflap kirifllerin üstüne döfleme tahtalar›, alt›na da tavan tahtalar› ça-
k›lmak suretiyle infla edilmifltir. Tafl›y›c› kirifllerin aralar›nda da döfleme kiriflle-
ri mevcuttur. 
Duvarlar; boyutlar› belirlenemeyen dikmeler, payandalar ve boyunduruklar yar-
d›m›yla oluflturulmufltur. D›fl duvarlar; d›fltan kaplama tahtalar› ile içten ba¤da-
di ç›tas› ve k›t›kl› s›va ile, iç duvarlar ise her iki yönde de ba¤dadi ç›tas› ve k›-
t›kl› s›va ile kaplanm›flt›r. Ana kütlenin genelinde yer yer özgün s›val› bölümle-
re rastlamak mümkündür. Baz› bölümlerde özgün s›va dökülmüfl ve ba¤dadi ç›-
talar› ortaya ç›km›flt›r. 102, 206 gibi baz› mekanlarda özgün s›va tamamen raspa
edilerek, çimento s›va ile de¤ifltirilmifltir. 205, 204 gibi mekanlarda ise çimento
s›van›n üzerine duvar ka¤›d› kaplanm›flt›r. Yap› içinde özgün bitifl ile günümü-
ze gelebilmifl tek yer 1. kattan 2. kata ç›kan özgün merdivenin bofllu¤unu olufl-
turan duvarlard›r. Bu duvarlarda özgün k›t›kl› s›van›n yan› s›ra, yap›n›n ilk in-
fla edildi¤i döneme ait duvar resimleri de varl›klar›n› koruyabilmifllerdir. 201,
101, 103, 104 gibi mekanlarda da çok küçük alanlarda izlerine rastlanan bu du-
var resimlerinin yap›n›n tümünde uygulanm›fl oldu¤u tahmin edilmektedir.
Özgün çift kollu merdivenin üç duvar›nda da bulunan duvar resimlerinde çiçek
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motifleri kullan›larak süsleme yap›lm›flt›r (flekil 23, 24). Süsleme yap›l›rken dik-
dörtgen çerçeveler oluflturulmufltur. 
102 ve 203 mekanlar›nda cumbadaki e¤ilmeye ba¤l› olarak, mekanlar›n kuzey-
bat› ve güneydo¤u yönlerinde bulunan duvarlar›n›n, kuzeydo¤u yönlerindeki
duvarla kesiflti¤i noktalarda duvar yüzeyinde derin çatlaklar bulunmaktad›r.
203 numaral› mekanda bu çatlaklar› kapatmak için harçla yap›lan dolgular ol-
dukça kötü bir görünüm sergilemektedir. 
1. ve 2. katlarda; 107 ve 108 mekanlar› d›fl›nda,  ahflap döfleme sistemi kullan›lm›fl-
t›r. 108 numaral› mekanda, zemin kattan volta kemerleri ile desteklenen, 74x74 bo-
yutlar›nda plakalar halinde bulunan, mermer döfleme kaplamas› kullan›lm›flt›r.  Bu
mermer plakalarda çeflitli boyutlarda çatlaklar ve malzeme kay›plar› mevcuttur.  
Ahflap döfleme sisteminin yönleri ve hasarlar›yla detayl› bir biçimde ortaya ko-
nuldu¤u, 1. ve 2. kat döfleme planlar›ndaki bilgiler burada özetlenecek olursa;
döfleme tahtalar›n›n geniflli¤i 23-25 cm aral›¤›nda oynamaktad›r. Döfleme tahta-
lar›n›n boylar› ise içinde bulunduklar› mekana göre de¤iflmekle birlikte genel-
likle tam boy olarak kullan›lm›fllard›r. Oldukça genifl aç›kl›klar olan 101 ve 201-
211 mekanlar›nda en çok,  ortalama 470 cm’lik parçalar halinde bulunduklar›
gözlenmifltir. Döfleme tahtalar› ana tafl›y›c› kirifllerin bitti¤i kotta sisteme ba¤lan-
m›flt›r. Buradan döfleme kirifllerinin, ana kiriflin üzerinde de¤il, aralar›nda tayin
edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Ortalama 2 cm kal›nl›¤›ndaki döfleme tahtalar› birbir-
lerine, yar›m kenetli geçme sistemiyle sabitlenmifllerdir. 
Döfleme tahtalar›nda görülen en önemli bozulma bak›ms›zl›k nedeni ile renk de-
¤iflimidir. Yer yer k›lcal çatlaklar ve delikler de bulunan döfleme tahtalar›nda,
kurtlanmaya ba¤l› afl›nmaya genifl oranda rastlanmam›flt›r. 
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1. ve 2. katta, ahflap tavanlar›n genel nitelikleri benzerlik göstermektedir. Tavan-
lar, benzer ve ço¤u yerde ayn›, 9 cm geniflli¤inde tavan profili ile dikdörtgen çer-
çeveler oluflturacak flekilde tasarlanm›flt›r (flekil 25). 
2. katta bulunan 201-211 (özgün durumunda bütünleflik mekan) ve 202-203(öz-
gün durumunda bütünleflik mekan)  mekanlar›nda tavanlar genele göre farkl› bi-
çimlenmifltir. 201-211 numaral› mekanlarda bulunan tavanda yap›n›n genelin-
de kullan›lan tavan profilleri, ortada iç içe iki y›ld›z biçiminde bir göbek olufltu-
racak flekilde bir araya  gelmifltir (flekil 26). Ancak bu farkl› göbek süslemesi,
mekan›n ahflap bir bölücü ile tam da göbe¤in ortas›ndan geçecek flekilde ayr›l-
mas›yla, tam olarak alg›lanamamaktad›r. 202-203 numaral› mekanlarda bulu-
nan tavanda ise yap›n›n baflka hiçbir yerinde kullan›lmayan, tavan profilleri ile
farkl› bir tavan süslemesi oluflturulmufltur. Yass› profiller, kenarlar› pahl› dört-
gen ve kareler biçiminde bir araya getirilmifltir (flekil 27). Bu tavan›n kenar pro-
fili de özellikle diflli frizlerle farkl›laflmaktad›r. 

CEPHELER

Yap›n›n zemin kat› kargir malzeme ile infla edildi¤inden bu katta cephe anlay›-
fl› üst katlara göre farkl›d›r. Parselde bulunan e¤im nedeni ile oluflan set, zemin
katta sadece kuzeydo¤u ve güneydo¤u yönlerinde cephe aç›lmas›na olanak sa¤-
lam›flt›r. Kuzeydo¤u cephesinde girifl kap›s›na göre simetrik olan cephe düzeni-
ni sonradan aç›ld›¤› düflünülen kap› bozmaktad›r. (flekil 28) Cephenin ortas›n-
da bulunan tarihi girifl kap›s›n›n güneydo¤usunda 5 tane bas›k kemerli pencere
(flekil 29), kuzeybat›s›nda ise 4 bas›k kemerli pencere ve bir tarihi niteli¤i olma-
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fiekil 18. 101 Mekan›, Güney Duvar›, Bat› Yönünde Bulunan Merdiven



yan kap› bulunmaktad›r. Pencerelerin tümü çift kanatl›d›r. Kagir bas›k kemerli
k›s›m, bas›k kemerli do¤rama ile bütünleflmifltir. 
Pencereler demir parmakl›klar ile korunmaktad›r (flekil 30). Parmakl›klar altta
ve üste iki k›vr›k dal motifinin kafa kafaya vermesiyle oluflan alan içinde, daire-
sel kesitli demir çubuklar›n düfley olarak yer almas›yla oluflturulmufltur. Girifl
kap›s›n›n iki yan›nda bulunan motifli demir lambal›klar da cephenin tarihi ni-
teli¤ini yans›tmaktad›r (flekil 31). Bu lambal›klarda dikkat çeken  en önemli
nokta ejderha motifi kullan›lm›fl olmas›d›r. Lambal›k temel olarak;  a¤z›ndan
atefl ç›kan bir ejderhan›n kuyru¤unun k›vr›larak uzamas›,  birbirine dolanmas›
ve baz› uçlarda bitki motifleriyle son bulmas› fikri ile biçimlendirilmifltir. Lam-
bal›k duvara sa¤lam bir biçimde ankre edilmifltir.
Bu kat›n kuzeydo¤u cephesinde; yer yer s›va dökülmeleri, zeminden bafllayarak
ilerleyen rutubet izi, zaman içinde yap›lan farkl› renkte boyalar›n kabarmas›, ge-
nel olarak alacal› bir görünüm bafll›ca hasarlard›r. Ayr›ca pencere demir korku-
luklar›nda pas izleri görülmektedir. Kuzeydo¤u cephesinin kuzeybat› bölümün-
de bulunan dört pencere; metal telle kapat›lm›fl, denizlik seviyesinde harç ve
köpükle doldurulmufltur. Cephede sonradan aç›lan kap›n›n üzerinde bir dönem
var oldu¤u anlafl›lan ondülin saça¤›n cepheye tespit edilmesi s›ras›nda da  yap›-
ya hasar verilmifltir. Özgün girifl kap›s›nda bir miktar e¤ilme, kilit ve kol aksa-
m›nda parça kayb› gözlenmifltir. 
Bu kat›n güneydo¤u cephesinde yo¤un olarak yüzeysel bozulma ve s›va dökül-
mesi saptanm›flt›r. Ayr›ca duvar›n alt taraf›nda daha yo¤un olmak üzere rutubet
izi mevcuttur. Bu cephede bulunan iki pencereden birinin, demir korkulu¤una
ait bir eleman yok olmufltur. Özgün olup olmad›¤› tam anlafl›lamayan bahçeye
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ç›k›fl kap›s›nda k›r›klar ve uyumsuz onar›mlar bulunmaktad›r. Bu kap›n›n ya-
n›nda iki adet baca deli¤i aç›lm›flt›r. 
fieyh dairesinin zemin 1. ve 2. kat cephelerinin tümünde ahflap kaplama tahtalar›
kullan›lm›flt›r. Bu tahtalar›n boyutlar› ortalama 24.5 cm’dir.(flekil 32) Cumban›n bu-
lundu¤u kuzeydo¤u cephesi, ‹stanbul Bo¤az›’na ve Azîz Mahmut Hüdâyî Külliye-
si’ne aç›l›m verdi¤inden olsa gerek en çok pencerenin bulundu¤u cephedir. Cumba
üzerinde her iki katta da üçer tane dikdörtgen, giyotin aç›l›ml› pencere bulunmak-
tad›r. Cumban›n iki yan›ndaki cephe parçalar› da simetrik dörder pencere ile d›fla
aç›lmaktad›r (flekil 33,34). Bu cephe parçalar›ndan kuzeybat› yönünde olan›n tüm
pencereleri özgün giyotin aç›l›ml› biçimlerini koruyabilmifllerdir. Ancak güneydo¤u
yönündeki cephe parças›n›n, 1. kat›ndaki dört pencereden biri, 2. kat›ndaki pence-
relerin ise tümü çift kanatl› pencereler ile de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim s›ras›nda tu¤-
la ile dolgu yap›lm›fl, denizlikler ve altlar› çinko ile kaplanm›flt›r. Özgün durumunu
koruyan pencerelerin bir bölümünde pervazlar düflerek yok olmufltur. 
Özgün durumunda yap›n›n tümünde döndü¤ü anlafl›lan ahflap kat  silmesi  de en
çok bu cephede gözlenebilmektedir. Buna ra¤men bu silmenin ancak %50’si kal-
m›flt›r. Geri kalan bölümü zaman içinde düflerek yok olmufltur. Silmenin düfltü-
¤ü yerler baflta olmak üzere cephenin çeflitli yerlerinde, kaplamalar›n tamamen
yok olmas› ile geride, dikmeler, payandalar ve  içeriden yap›lan ba¤dadi örgüsü
görünür duruma geçmifltir. Düfleyde de cephede bitifllerini vurgulamak için yap›-
ya eklenmifl olan pervaz›n ancak bir bölümü günümüze gelebilmifltir. 
Bu cepheye kütlesel olarak bak›ld›¤›nda,  cumban›n ortadan öne do¤ru sarkt›¤› ya-
p›lan ölçümlerden ve kaplamalarda görülen sehimden anlafl›lmaktad›r. Ayr›ca cum-
ban›n kuzeybat›s›ndaki cephe parças› yine kuzeybat› yönünde üst taraf›ndan e¤il-
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mifltir. Pencerelerin tümü yatayda ve düfleyde çeflitli e¤ilmelere maruz kalm›flt›r. 
Kuzeybat› cephesi, kuzeydo¤u cephesine göre daha iyi durumdad›r ancak bura-
da da  tek tek elemanlar ele al›nd›¤›nda yatay ve düfleyde çarp›kl›klar görülmek-
tedir (flekil 35). Üst katta bulunan pencerelerin tümünün pervazlar› yok olmufl-
tur. Bu cephede bulunan kap›n›n pervaz› ve kanatlar›nda e¤ilmeler vard›r. Ze-
min katta bulunan pencere korkuluklar› paslanm›flt›r. Ayr›ca bu cephede su ve
elektrik tesisat› için gerekli araçlar›n ve kablolar›n tespiti s›ras›nda cepheye za-
rar verilmifltir. Kat silmesinin ancak bir bölümü görülmektedir. Cephede bir de
baca deli¤i bulunmaktad›r.  
Güneybat› cephesinde zemin katta 101 mekan›na do¤rudan aç›lan bir kap› ve bu
kap›n›n iki yan›nda simetrik olarak ikifler pencere yerlefltirilmifltir. Üst katta ise
üç tane pencere, kap›n›n ve uçlardaki iki pencerenin üzerinde olacak flekilde
aç›lm›flt›r (flekil 32,36). 1.kattaki pencerelerin tümünün önüne özgün duruma
uygun olmayan, korkuluk mahiyetinde ahflap parçalar› çak›lm›flt›r. 1. ve 2. kat-
ta bulunan pencerelerin baz›lar›n›n pervazlar› yok olmufltur. Girifl kap›s›n›n ka-
natlar› yatayda ve düfleyde akstan ç›km›flt›r. Kap›n›n alt bölümü özgün duruma
uygun olmayan malzeme ve biçimde tamirat görmüfltür.
Cephenin baz› bölümlerinde düflen kaplama tahtalar›n›n yerine tahta parçalar›
çak›lmak suretiyle çeflitli onar›mlar yap›lm›flt›r. Çeflitli kablolar›, çamafl›r ipleri-
ni ve su inifl borusunun cepheye tespiti  s›ras›nda da cepheye zarar verilmifltir.
Ayr›ca “C”  blo¤un çat›s›n›  “A” blok güneybat› cephesi ile birleflti¤i noktada, ya-
l›t›m›n sa¤lanmas› için bir flilte ahflap takozlar yard›m› ile sözü edilen cepheye
çak›lm›flt›r. Bu cephede kat silmesi tamamen yok olmufltur. Al›n tahtas› ve de-
renin ise bir bölümü günümüze kadar ulaflm›flt›r. Bu cepheye “C” blok çat›s›n-
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dan bak›ld›¤›nda, yap›n›n tafl›y›c› sisteminde bulunan e¤ilmeye paralel olarak,
kaplama tahtalar›n›n  “S”  fleklini ald›¤› görülmektedir. 
Güneydo¤u cephesine bak›ld›¤›nda merdiven bofllu¤unun yüksek penceresi dik-
kat çekmektedir (flekil 37). Bu pencerenin güneybat› yönünde, gerilerindeki ›s-
lak hacimlere aç›lan pencereler her iki katta da bulunmaktad›r. 1. katta bulunan
pencerenin önüne buzdolab› demiri çak›lmak suretiyle, korkuluk hissi verilmifl-
tir.  Planda görülen 100 cm’lik difl cephede bir kademelenme etkisi vermektedir.
Geride kalan kademede,  her iki katta birer pencere bulunmaktad›r. Kat silmesi-
nin bir bölümünün günümüze ulaflt›¤› cephede, k›rma çat›n›n oluflturdu¤u üç-
gen al›n›n bitiminde bulunan, al›n tahtalar›n›n bir k›sm› yok olmufltur. 
Ana kütlenin ahflap cephe bölümleri, kagir olan zemin kattan,  tu¤la üzeri s›va-
l› bir silme ile kopar›lm›flt›r. Bu silme kuzeydo¤u ve güneydo¤u cephelerinde
bulunmaktad›r. 
Ahflap cephelerin tümünde kaplama tahtalar›nda renk kayb›, e¤ilme, derzlerin-
de aç›lma, k›r›lma, k›lcal çatlaklar, parça kopmas›,  yosunlanma gibi hasarlar yer
yer rastlanmaktad›r.

ÇATI

Üzerine ç›k›larak incelenebilen çat›n›n genel olarak,  “GUICHARD FRERES SE-
ON ST  HENRI MARSEILLE”  damgal› Marsilya kiremitleriyle kapland›¤› görül-
müfltür. Yer yer farkl› markalarla tadilatlar yap›lm›flt›r. Mahya kiremitlerinde de
ayn› markaya rastlanm›flt›r (GUICHARD FRFS ST HENRI MARSEILLE). Mahya
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fiekil 23. Merdiven Bofllu¤u Güney Duvar›, Duvar Resmi fiekil 24. Merdiven Bofllu¤u Kuzey Duvar›, 

Duvar Resmi



kiremitleri tüm mahya boyunca devam etmemektedir. Çeflitli ebatlarda k›r›k ya
da sa¤lam kiremitler çat›n›n çeflitli yerlerinde grupland›r›lm›flt›r. Çat›n›n iç ta-
raf›nda bulunan yap› elemanlar›nda olufltu¤u düflünülen hasarlara ba¤l› çökme-
ler,  çat› yüzeyine de yans›m›flt›r. 
Yap›n›n çat›ya ç›kan tek bacas› oldukça kötü durumdad›r. Ayr›ca  çat›n›n gü-
neybat› yönü kuzeybat› taraf›nda bulunan güvercinli¤in de iyi durumda olma-
d›¤› saptanm›flt›r. Cephe kaplamalar› düflen bu eleman, naylon örtüler ve kont-
raplakla  kaplanmaya çal›fl›lm›flt›r. 

MERD‹VENLER

Yap›da özgün merdivenin 118 mekan›ndan geçilen çift kollu ahflap merdiven ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Basamak geniflli¤i ortalama 28 cm, r›ht yüksekli¤i ise ilk
kolda ortalama 20 cm, ikinci kolda ise ortalama 18 cm’dir. Basamak boyu orta-
lama 140 cm’dir. Bu merdivende basamaklarda dairesel kesitli basamak profil-
leri (flekil 38) ve korkuluklar (flekil 39) kullan›lm›flt›r. Birinci kolda korkuluk ta-
mamen yok olmufltur. Üst katta sahanl›kta bulunan korkuluklar ise sonradan
eklenen ahflap panel nedeni ile geride kalm›flt›r. Sahanl›kta ise tamamen dolu
ahflap bir plaka ile korkuluk oluflturulmufltur (flekil 40).
101 mekan›nda bulunan ve yap›yla ayn› dönem içinde; duyulan ihtiyaç netice-
sinde infla edilmifl olan merdivende de benzer kesitler ve boyutlarda basamak-
lar ve korkuluklar kullan›lm›flt›r. 
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fiekil 25. Dikdörtgen Çerçevelerle Oluflturulan Tavan Süslemesine Bir
Örnek (Mekan; 102)

fiekil 26. 201 Mekan› Taraf›ndan Y›ld›z
Göbekli Tavan Süslemesi 



DE⁄ERLEND‹RME

Yap›n›n tafl›y›c› sistemde yap›lan ölçümler sonunda saptanan e¤iklikler yap›n›n
içsel tehditlerini oluflturmaktad›r. Özellikle cumbada ve güneybat› cephesi ah-
flap kaplamalar›nda oluflan hasarlar,  e¤ikli¤in yap›n›n d›fl›ndan ç›plak gözle de
kolayca alg›lanmas›n› sa¤lamaktad›r. Ahflap malzemenin eskimesi ve dayan›m›-
n› yitirmifl olmas› yap›n›n risk oran›n› artt›rmaktad›r. 
Belgeleme çal›flmas› s›ras›nda,  yap›dan geçirilen E-E ve F-F kesitlerinde, kuzey-
do¤u ve güneybat› yönlerinde döflemede meydana gelen çökmeler net bir flekil-
de saptanm›flt›r. Kuzeydo¤u yönünde döflemede, cumban›n bulundu¤u 102 me-
kan›nda 14 cm ve 203 mekan›nda 8 cm’lik çökmeler  ölçülmüfltür. 201 mekan›-
n›n güneybat› ucu, kuzeydo¤u ucundan 15 cm afla¤›dad›r. Yine 201 mekan›nda
sonradan aç›lan merdiven nedeni ile döflemenin ortas›nda da çökme saptanm›fl-
t›r. (flekil 41,42)
Günümüzde Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n “10 y›ll›k” kiralama yoluyla kulla-
n›m hakk›na sahip oldu¤u yap›n›n güvenli¤i ayn› vak›f taraf›ndan sa¤lanmakta-
d›r. Ancak yap›n›n metruk durumu ve kötü niyetli kiflilerin bahçe duvar›nda al›-
nan tüm önlemlere ra¤men içeri giriyor olmas› nedeni ile yap› tehlike arz etmek-
tedir. Özellikle kötü niyetli kiflilerin içeride alkol ve sigara kullan›yor olmalar›
yap›n›n durumunu daha da kritik bir hale getirmektedir.
Tüm bu saptamalar; rölöve projesi ve raporu ile birlikte öncelikle ‹stanbul Va-
k›flar Bölge Müdürlü¤ü’ne ve ard›ndan müdürlük kanal› ile ‹stanbul III numa-
ral› K.T.V.K. Kurula’na  sunulmufltur. Kurul görevlilerinin yerinde yapt›klar› in-
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celemeler ve kurul üyelerinin proje üzerinde görüfl belirtti¤i 20 Nisan 2005 ta-
rihli toplant› neticesinde, yap› hakk›nda “y›k›lmadan restore edilmelidir” kara-
r› verilmifltir. Temmuz 2005 itibari ile söz konusu karar›n uygulanmas› için
izinlerin al›nd›¤› ve uygulaman›n bafllat›lmas› için gerekli haz›rl›klar›n yap›ld›-
¤› ö¤renilmifltir.
Yap›n›n, infla edildi¤i ortam›n manevî miras›na uygun bir biçimde onar›lmas› ve
yeniden ifllevlendirilmesi beklenmektedir. Yap›n›n, “hat, ebru gibi geleneksel
sanat kurslar›n›n düzenlenece¤i, Osmanl› Türkçesi ve mûsiki derslerinin verile-
ce¤i, ayr›ca konferans ve seminer salonlar› olan”, bir sosyal cazibe merkezi ola-
rak Üsküdar ve ‹stanbul halk›na hizmet vermesi planlanmaktad›r. 
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