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Giriş 

Bala Külliyesi, İstanbul Silivrikapı'da yer alan, cami-tevhidhane-türbe-harenı bölümü, derviş hücreleri-se
lanılık-mutfak bölümü, lıazire, sebil-muvakkithane-çeşnıe-şadırvmı grubu ve nıektep binasmdan oluşan 

bir kiilliyedir. Kiilliyeye ismini veren kişi, İstanbul'un fethi sırasmda, 4 bölük topçu kuvvetinden birini kuman
da eden Bala Siileynımı Ağadır. Yapı grubu, İstanbııl'ut! fethinden sonra, Silivrikapı'da inşa edilmiş bir nıescidin 
19. yiizyılm ikinci yarısı içinde daha biiyük boyutlarla ihyası ve Nakşibendiye'ye bağlı geniş kapsamlı bir tekke
nin kurulnıasmm yam sıra sebil, çeşnıe ve nıektep gibi böliinılerle donatılması sanııcımda meydana gelmiştir. 
Makalede, külliyenin bütün bölümleri, eski ve yeni fotoğraflar, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü arşivindeki bilgiler 
ve yapı grubwıım halihazır dımmııı ışığmda, ayrmtılı olarak incelenmiştir. 

Bu yazıda, inşa edildiği tarihten itibaren çok sayıda değişikliğe uğrasa da günümüze ulaşan nadir örneklerden 
biri olan bu yapı grubunun, bize sunduğu tarihsel izierin yeniden ele al m ması, külliyeyle ilgili güncel bilgilerin 
bir bütün halinde sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Keliıneler: Silivrikapı, Bala, restorasyon, cami, tiirbe, çeşme, muvakkithane, mektep. 

~e Bala complex is located at Silivrikapi Istanbul. It consists of various different sections including mos
.L que, tomb, womens quarters, dervish lodges, selamlik kitchen, cemetery, water dispenser, muıvaqqithana, 
fountain, school. The complex ta kes i ts name from Bala Suleyman Aga w lı o w as the commwıder of 4 artillery 
divisions during the Istanbul conquest. The complex was originally a mosque built after the Istanbul conquest 
in Silivrikapi. The expansion started witlı the addition of Naksibendi dervis/ı lodge, fountain and school in 
the second part of 19. Century. The article mıalyses all sections of the complex in great detail b as ed on old and 
new pictures, the arehive data, and the current state of the complex. The purpose of this article is to present the 
popular facts about Bala complex, ıvhich has go ne through many changes over time and yet stili managed to 
preserve its authenticity, as a ıvhole anehoring araund its known history. 

Keywords: Silivrikapi, Bala, restoration, mosque, tomb, fountain, muwaqqitlıana, school. 

Gezginler, dünyanın birçok yeri için "yapmadan dön

me" listeleri yayınlarlar: Mardin'de Kuyumcular çarşısını 

gezmeden dönme; Maraş'ta dondurma yemeden, bakırcı

lara gitmeden dönme; Adana'da kebap, Gaziantep'te bakla

va yemeden dönme ... Liste uzar gider. İstanbul'u gezme.ye~· 

gelenlerin listesi ise oldukça uzundur: Eyüp Sultanı ziyaret 

etmek; Sultanahmet, Ayasofya, Topkapı Sarayı bölgesini 

gezmek; Boğaz'da çay içmek; Eminönü'nde balık ekmek ye

mek, vapurla Boğaz Turu yapmak ... Tekrar tekrar gitmek

ten usanç duymadığımız bu yerlerin, her birinin ayrı gü

zelliği olan bu faaliyetlerin dışında, İstanbul'da keşfedilmeyi 

bekleyen çok sayıda semt, görülmeyen değer tarihi mekan 

ve hikayesi dinlenıneye değer şahsiyet var aslında. 

Külliye, İstanbul Fatih'te, Silivrikapı semtinde, Tekke 

Maslağı Sokağı ve Bala Tekkesi Sokaklarının kesiştiği yerde 

almaktadır. Külliyeye ismini veren, Bala Süleyman Ağa'nın, 

İstanbul'un fethi sırasında, 4 bölük topçu kuvvetinden bi

rini kumanda ettiği ve sonrasında bu bölüklerden birinin 

ağalığını yaptığı bilinmektedir (Ayvansarayi, 1832-38). İs-

._ tanbul Kadısı Hızır Bey'in 1460-61 yılları arasında Fatih 

Sultan Mehmet'e yazdığı kale tamiratı raporunda, mescidin 

bulunduğu semte BaliKapısı dendiği, bu nedenle SÜleyman 

Ağanın buraya 1460-61 tarihlerinden önce yerleşmiş oldu

ğu düşünülmektedir (Ayverdi,1973). 

Bala Külliyesi, 

I. Cami-tevhithane-türbe-harem bölümü, 

2. Derviş hücreleri-selamlık-mutfak bölümü, 

Bu yazıda sizi, İstanbul'un fetlıinde büyük rol oyna

mış, bizden bir vefa ziyareti bekl~yenlerden Bala Süleyman 

Ağa'yla ve tohumlarını onun attığı Bala Süleyman Ağa 

Külliyesi'yle tanıştırmak istiyoruz. 
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3. Hazire, 

4. Sebil-muvakkithane-çeşme-şadırvan grubu, 

5. Mektep binasından oluşmaktadır. 



Plaıı 1. Külliyedeki yapıların koııımılaııışı, Kadastral pafta örııeği. 

Külliyenin yapım süreci şu şekilde özetlenebilir: 

1. Aşama: İstanbul'un fethine katılmış olanlardan Bala Sü

leyman Ağa, 1453-1457 yılları arasında, külliyenin bu

lunduğu yerde bir mescit ile bir kuyu yaptırmış ve ölü

münden sonra buraya gömülmüştür (Battatoğlu, 1958). 

Mescit, Ayvansarayi'nin Hadikat'Ül Cevami'sinde (1768) 

Bala Tekkesi olarak anılmakta ve bu yıllarda mescidin 

harap durumda olduğu belirtilmektedir. 

2. Aşama: Bala Mescidi ve Tekkesi, 1862 yılında Alıdüla

ziz devrinde, II.malırnut Devri sarayWarından Sazikar 

Kalfa tarafından Nakşibendiliğe bağlı bir tekkenin ca

mi-tevhidhanesi olmak üzere daha büyiik bir şekilde 

yeniden inşa edilmiş ve çatısı kubbeli olarak tasarlan

mıştır. Camü-tevhidhaneye bitişik bir türbe, harem 

dairesi, derviş hücreleri, mutfak, kiler, hela, su haznesi 

gibi yapı elemanları eklenerek tekke yaşantısına uygun 

yaşam alanları oluşturulmuştur. 

Sazkar Kalfa'nın 1860 yılında tescil ettirdiği vakfiyesine 

göre, yeni kurulan cami-tevhidhanenin şeyhlik görevini ve 

vakfının mütevelliliğini Nakşibendi şeyhlerinden Şumnulu 

Hacı Ali Efendinin üstlenmesini istemiş, kendisinden sonra 

neslinden gelecek erkeklerin, erkek evlat kalmadığında ha

lifelerinin, manevi nesiinin de sönmesi halinde aynı tarikat

tan ehil bir mürşidin devralmasını şart koşmuştur. Vakıf

lar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan Sazikar Kalfanın 

NO SOKAK ESERİN NEV'İ 

ı BALASOKAK CAMi 

2 " TÜRBE 

3 " MEŞRUTAHANE 

4 " DERGAH 

Ebru,Eynallı, Ümmü Gülsüm Erdoğan 

=-
Plan 2. Onaylı Restorasyon Projesinde Vaziyet Plaııı (Ani Mimarlık 2004). 

Vakfiyesine göre Bala Süleyman Ağa vakfına ait eserler aşa

ğıdaki tabloda gösterilmektedir: 

Sazkar Kalfa, inşatlar bitmeden vefat etmiş, Şeyh Ali 

Efendi yapıları tamamlatmıştır. Yine Şeyh Ali Efendi 

1865 tarihinde ek bir vakfiye ile bazı mallarını tekkeye 

vakfettiğini, bu malların geliriyle dervişlere yemek pi

şirilmesini, muharrem ayında aşure kaynatılmasını ve 

mevlit cemiyetleri düzenlenmesini şart koşmuştur (Hat

tatoğlu, 1958). 

3. Aşama: Sazkar kalfa'nın ölümünden sonra, 1863-1864 

yıllarında, Sultan II. Abdülhamit'in analığı ve Tekkenirı 

ilk postuişini olan Şeyh Ali Efendinin kızı Perestu Ka

dınefendi tarafından, "Bala Mektebi" olarak bilinen yapı 

inşa edilmiştir. Bu yapı, 1905 yılında yenilenmiştir. Yine 

Perestu Kadın Efendi tarafından, 1891-92 yıllarında, 

sebil-şadırvan-çeşme-muvakkithane manzumesi inşa 

ettirilmiştir (Tanınan 1993-94). 

4. Aşama: 1894 depremirıde, Bala Külliyesirıin binaları da 

büyiik hasar görmüş, IL Mahmut'un kızı Adile Sultan 

canıü-tevhidhaneyi, türbeyi onarmış, harem dairesini 

oluşturan ana binayı genişleterek yeniden inşa ettir

miştir. Derviş hücreleri, selamlık ve mutfağı barındıran 

bina da II. Abdülhamit tarafından onarılmıştır. Yine Pe

restu Kadının bu yapının duvarına bir çeşme inşa ettir

diği bilinmektedir (Koçu,1958). 

VAKFINADI YIP 

TOPÇUBAŞI SÜLEYMAN AGA H865 

" H865 

" H 1279 

" H 1279 

5 " ÇEŞME, SEBİL, MUVAKKİTHANE PERESTU KADIN H 1309 

6 MUSLUK SOKAK KUYU TOPÇUBAŞI SÜLEYMAN AGA H865 

7 " ÇE ŞME " 

8 " MEKTEP PERESTU KADIN H 1280 

9 " MEŞRUTAHANE TOPÇUBAŞI SÜLEYMAN AGA H 1279 

10• " MEŞRUTAHANE TOPÇUBAŞI SÜLEYMAN AGA H 1279 

Tablo I. 1862 tarilı/i vakfiyeye göre Bala Siileymaıı Ağa Kiilliyesi yapıları (Hattatoğlu, 1958). 
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Plan 3. Onaylı Restorasyon Projesinde Caminin Plam (Ani Mimarlık, 2004). 

Plan 5. Onaylı Restitiisyon Projesinde Cami ve Harem Bölümü (Ani Mimarlık, 2004). 

Fotoğraf2. Camii ve Tiirbe, 2014. 

KüUiyede Yer Alan Yapılar 

1. Cami-Tevhidhane ve Harem binası 

İlk inşa edildiği haliyle, ahşap çatılı ve dikdörtgen planlı 

cami, günümüzde 10,65 m. çapında ve demir iskelet üzerine 

tuğla ile örülmüş bir kubbenin örttüğü sekizgen planlı bir 

yapıdır. Caminin girişi basık kemerli olup, yine basık ke

merli birer pencere ile çevrelenmiştir. Giriş kapısından son

ra, dikdörtgen planlı taşlık bölümüne geçilir. Bu bölümün 

hemen ardından beşgen planlı son cemaat yerine geçilir. 

Hattatoğlu; yapıyı tanımlarkenson cemaat mekanından 

içeri girildiğinde sağ tarafta türbe kapısı, sol taraftaki yıkıl
mış duvar, antrenin üstünde mütevellisince yıkılmış olan 

Plan 4. Almmı Mavileri Haritalannda Kadmlar Malifili ve Harem Bölümünün izleri. 

Fotoğraf 1. Camii ve Tiirbe (Hattatoğlu,l944). 

ahşap meşrutadan bahsetmiştir. Son cemaat yerinden ca

minin demir parmaklıklı kapısı önündeki planı çarpık geçit 

kısmıİlın yer aldığını, bu bölümün sağında türbe bulundu

ğUnu, bir kapı ve merdivenle kadınlar mahfiline çıkıldığı

nı ancak bu merdiven ve kapının artık yer almadığını ve 

karşısındaki duvarın da tamamen yıkıldığını belirtir. Gü

nümüzde var olmayan ahşap meşrutada son devir Osmanlı 

manzara resimleri örnekleri bulunduğu çeşitli kaynaklarda 

bahsedilmiştir (İşli, 1998)1• Kadınlar Mahfilinin zeminin 

taşıyan metal kenetler ve mahfiiden camiye bakan pencere 

boşluklarının izleri tespit edilmiş olup eski fotoğraflardan 

da seçilebilmektedir (Fotoğraf 1). 

Cami ve türbenin giriş kanadının doğu yönünde ve üst 

katında günümüzde bulunmayan harem bölümü yer almak-

._ tadır. Harem bölümü 1941 tarihinde yılaldıktan soma ahşap 

olan doğu duvarı da kaldırılmış, 1951 onarımından soma 

kfıgir olarak yenilemniştir. Cami-tevhidhane bölünlüne bir

leşen kadınlar mahfili ve harem binalarının sınırları 1903 ta

rihli Alman Mavileri haritalannda açıkça görülebilmektedir. 

· Bu bölümler onaylı restirusyon projesinde de gösterilmiştir 

(Plan 4-5). Harem Dairesine ait ahşap duvarların çarpık 

planlı giriş mahalline birleşmiş olabileceği yerler sıva üzerin

deki izlerden de okunabilmektedir (Fotoğraf 1). 

Türbenin çevresinden dönen saçak, dış son cemaat 

yeri olarak tanımlanan mekan tarafından devam ettiği an

cak saçak silmelerinin bugün bulunmadığı görülmektedir 

ı Sedat Hakkı Eldem'in 1976 tarihli Tıirk Bahçeleri adlı kitabından alıntı yapılmıştır. 
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Plan 6. Onaylı Restiliisyan projesinden özel adayı gösteren plan (Ani Mimarlık 2004). 

Fotoğraf3. Kubbe, Vakıflar I. Böl. Miid. Arşivi, 195I öncesi. 

(Fotoğraf2). Sonraki onarımlarda saçaksilmesi kaldırılmış 

ve üst katın ahşap döşeme kirişlerinin bu duvara oturmuş 

olabileceği düşünülmektedir (Tanyeli, 2005). 

Fotoğraf 1 'de görülen Türbenin üst kısmında camiye bi

tişik yarı yıkılmış ahşap yapının kadınlar mahfiline bitişik 

dar bir aralıktan geçilerek ulaşılan özel bir oda olduğunu 

düşündürmektedir. Millareye bitişmiş görülen bu-yapının 

ahşap karkas çatkısı ve içteki bağdadisi fotoğraftan seçile

bilmektedir. Bu özel oda onaylı restirusyon projesinde de 

gösterilmiştir (Plan 6). 

Cami, mihrap duvarı dışında kalan diğer altı kenarında 

yer alan birer büyük pencere ve yuvarlak forrrılu tepe pen

cereleriyle aydınlatılınıştır. Cephelerin köşelerinde ise iki

şer plastır ile birer kasnak penceresi yer almaktadır. Büyük 

pencereler, Hint-İslam mimarisi üslubuna göre kaş kemer

lerle sonianmaktadır (çizirrı 1-2). 

Ebru Eynallı, Ümmü Gülsüm Erdoğan 

Çizim I. Onaylı Restorasyon Projesinde Tekke Masiağı Sokaktan Göriiniiş (Ani 

Mimarlık 2004). 

Çizim 2. Onaylı Restorasyon Projesinde Bala Tekkesi Sokaktan Göriiniiş (Ani 

Mimarlık 2004) 

Mihrap cephesine de aynı büyüklükte sağır pencereler 

yerleştirilmiş, ancak tepe penceresi yerine yuvarlak bir ma

dalyon içerisinde ünlü hattat Ömer Faruk'un kaleminden 

sülüs hatlı kelime-i tevhid yazılmıştır. Girişin sağındaki 

pencere türbeye açılmaktadır. Türbeyle ibadet rnekarn ara

sında sıcak bir ilişki kurulması amacıyla oluşturulan bu 

plan tarikat yapılarına özgü bir anlayış sonucu ortaya çık

mıştır (Tanrrıan, 1994). 

Cami tavanında görülen kalem işleri kubbeyi ve pan

dantilleri süslemektedir. Palmet dizisi, rumi ve şemse gibi 

Fotoğraf4. Kubbe, 20I4. 

restorasy~n ~ 
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Fotoğraf 5. ıVIilırap, Böl. ı'vfiid. Arşivi, 1951 öncesi. 

Fotoğraf7. Minher (Hattatoğıı, 1958). 

Fotoğraf9. Cami (Hattatoğlıı, 1958). 
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Fotoğraf 6.lviilırap, 2014. Çizim 3. Onaylı projeden milırap detayı 

(Ani Mimarlık 2004). 

Fotoğraf 8. Min her, 2014. Çizim 4. Onaylı projeden minher detayı(Ani Mimarlık 2004) 

Fotoğraf 10. Ayııı cepheden, 2014. 

süsleme unsurları Osmarılı Klasik dönem üslubunu yan

sıtmaktadır (Fotoğraf 3-4). Yine kubbede Mehmet Şefık 

Bey'in kaleminden çıkan celi sülüs hatlı ihlas suresi yer al

maktadır. Pandantiflerde ise, Mustafa İzzet Efendi imzalı, 



Fotoğraf ll. Kitabe, Böl. ıiiiid. Arşivi, 1951 öncesi 

sekizgen levhaların içinde Allah, Muhammed, dört halife 

ve Hasaneyn isimleri yer almaktadır. 

Mihrap beyaz mermerden yontulmuş ve Osmanlı 

eklektik üslubuna uygun mimari süsleme öğeleri barın

dırmaktadır. Mukarnası oluşturmak için bir araya gelen 

yaprak dizileriyle donatılan plastırlar, c ve s kıvrımları, 

istiridye formunda kavsara, tam ortasında üç adet kandil 

kabartması yer almakta, tepelik ise çiçeksi vazolar ve gir

landiada süslenmiştir. (Fotoğraf 5-6 ve çizim 3). 

Mimberde ise, c kıvrırnları ile kuşatılan porfir taşın

dan oval gülce motifleri, kapı ve köşk kısmı da aynı taş

tan silmeler ve iyon başlıklı sütunçeler yer almaktadır. Bu 

unsurlar ı9.yy Osmanlısının batı menşeli, art neuveou, 

arnpir ve rokoko üsluplarını bir arada barındıran süsle

me öğeleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Fotoğraf 7-8 ve 

çizim 4) 

Minare, türbenin güneybatı duvarıyla kaynaşmış ve 

kaidesi içeri doğru taşmıştır. Kare planlı minare kaidesi 

ile cami arasında bir pencere bulunur. Kesme taşla örü

lü minare kaidesi kubbe eteğine kadar yükselmektedir. bu 

durum geç dönem Osmanlı minarelerinde örnekleri gö

rülen karakteristik bir özelliktir. Pabuç kısmı silmeli bir 

platform şeklini almıştır. Konilc ahşap külalım eteğinde 

girlan d kabartmalar yer alır. 

Girişte, ı862-63 tarihli Abdülaziz'in tuğrasını taşı

yan talik hatla yazılı gösterişli bir kitabe yer almaktadır. 

Kitabe, "Maşallah" yazısının bulunduğu kabartmalı bir 

tepelikle sonlanmış, üzerinde Geç Osmanlı Mimarisinin 

cephe düzenlerine uygun olarak istiridye, rozet ve volüt 

gibi süsleme öğelerini içermektedir. ı95ı onarımı öncesi 

çekilen Fotoğraf ı ı 'de türbeden son cemaat yerine devam 

eden saçağın giriş kapısının üstünden de devam ettiğini 

görülmektedir. Ancak günümüzde bu saçak yoktur (Fo

toğraf ı2). 

Bala Süleyman Ağa Camiinde bulunan, tarihi ve 

sanatsal değeri yüksek teberrukat eserleri de oldukça 

önemlidir. Örneğin ı887-88 tarihli Hasan Rıza Efendi 

(ö.ı920)'ye ait oldukça büyük ölçüdeki hilye-i şerif, vaaz 

kürsüsü üzerinde asılı dur~aktadır. Hilye-i şerif ebatla

rı bakımından türünün en büyük örneklerinden biridir. 

Ebru Eynallı, Ümmü Gülsüm Erdoğan 

Fotoğraf 12. Kitabe, 2014. 

·Yine Hasan Rıza Efendi'ye ait 2 hilye-i şerif daha bulun

maktadır. Camide bulunan 6 adet Kuran ise Pertevniyal 

Valide Sultan, Perestu Kadınefendi, aynı dönemin saraylı 

hanımlarından Dilbifelek ve Zihnifelek Hatunlar tara

fından vakfedilmiştir. Ayrıca iki adet kabe örtüsü, bir 

sancak-ı şerif ve sedef kakmalı ralıleler de oldukça dik

kat çekicidir. Bu eserler camilere kutsal eşyaları vakfetme 

geleneğini yansıtması açısından oldukça önemlidir (Hat

tatoğlu, ı958, Tanınan, ı994). 

2. Türbe 
Türbeye, gifişin batı duvarında bulunan bir kapı ve 3 

pencereden oluşan bir paravanla geçilir (Fotoğraf 13). Tür

benin kuzey bölümü dikdörtgen, güney bölümü ise düzgün 

olmayan bir plana sahiptir. Türbenin girişin yer aldığı batı 

cephesinde bulunan üç penceresi ve güney cephesinde bu

lunan dört penceresi basık kemer li ve taş sövelidir. İşlemeli 

demir parmaklık takılı pencerlerin üzerinde boydan boya 

arapça yazı kuşağı dönmektedir. Tek katlı olan türbe, saçak 

ve en üstte kiremit kaplı kırma çatıyla sonianmaktadır (Fo

toğraf ı4- ı5). 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü dosyasında bu

lunan ı940'lı yıllara ait fotoğraflarından, türbe ile caminin 

giriş bölümünün, yapım tekniği açısından benzerlik gös

terdiği görülmektedir. Caminin duvarında görülen delikli 

tuğlalar, ı894 depreminde yapının yenilendiğini doğrular 

niteliktedir. Örneğin cami ve türbe dış pencereleri ile sebil

de kullanılan dökmedemir şebekeler aynı dönemin özel

liklerini yansıtmaktadır. Buna karşın son cemaat ·yerinin 

kapı ve pencereleri türbenin kuzey doğu duvarının pence

releri daha basit dövme demirden parmaklıklara sahiptir. 

Bu unsurlar yapım aşamalarının tespiti açısından kolaylık 

sağlamaktadır. 

Türbenin tavanı ahşap olup sekizgen yıldız biçimin

de bir göbek yer almaktadır. Tavanın, önceden nakışlı bez 

brandalarla kaplı olduğu bilinmektedir (Hattatoğlu, ı958). 

Türbede Bala Süleyman Ağa ve eşi, Şeyh Ali Efendi, 

Meklce Şeyhlerinden Sait Can Efendi, Ali Efendinin eşi 

Sıdıka Hanım, Şeyh Mehmet Saadetlin Efendi gömülüdür 

(Fotoğraf ı6). 

restorasy~n llllll 
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Fotoğraf 13. Tiirbe ve Cami11i11 Girişi, 

Fotoğraf 15. 1i"irbe, 

Fotoğraf 17. Derviş Hiicreleri, Hattatoğlu, 

3. Derviş Hücreleri, Selamlık ve 
Mutfak Bölümü 

Cami ile türbenin batısında tek katlı tekke binası, halen 

ayaktadır (Fotoğraf 17-18) ve Silivrikapı İlk Öğretim Okı.i- ' 

lu olarak kullanılmaktadır. Derviş hücrelerini, selamlığı, 

kütüphaneyi ve mutfağı barındıran Bala Tekkesi, Osmanlı 

medreselerindeki açık aviulu planın geç dönemine ait bir 

uygularnasıdır. Doğu - Batı doğrultusunda uzanan bina ka

baca dikdörtgen bir alana oturmaktadır (Plan 7). Tek katlı 

ve dışarıdan sıvalı olan yapının üzeri kirernit kaplı ahşap bir 

çatıyla örülüdür. Bina batı cephesi ortasından ve kuzeybatı 

köşesinden içeri doğru U şeklinde girinti yapmaktadır. Bi

nanın girişi doğu cephesinde yer ~lmaktadır. 

Bala Tekkesi Sokağına açılan kapının üzerinde bulu

nan ve Geç Osmanlı Dönemi tekke kİtabelerinin en güzel 

E restorasy@n 

·, 

Fotoğraf 14. Tiirbe (Hattatoğlu, 

Fotoğraf 16. Tiirbe içerideıı, 

Fotoğraf 18. Derviş Hiicreleri, 

.;· .. ·. 
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Plaıı 7. Derviş Hiicre/eriııiıı plam (Hattatoğ/ıı, 1958). 

örneklerinden olan kitabe, bugün Topkapı Müzesirıde ser

gilenmektedir. Yazıların sülüs oları kısımları Ömer Faik 

Efendi, talikle yazılmış bölümü ise Mısrizade Ali Efendi 

tarafından kaleme alınmıştır. Kitabenin üst bölümünde sü

lüsle yazılı bir ayet kuşağı yer almaktadır. Alt bölümün iki 



Fotoğraf20. Çeşme, 2014. Fotoğrij19. Çcşme, Hattatoğlu,1958. 

ucuna sikke formu içinde sülüsle Muhammed Behaeddin 

Nakşibend'in adı yazılıdır. Ortada fiyonklu bir çelenk için

de II. Abdülhamit'in tuğrası konulmuştur (Tanınan ı994). 

Tekkenin ön cephesinde, Perestu Kadın tarafından yap

tırılmış olan bir çeşme bulunmaktadır. Üslubu itibariyle 

ı8.yüzyılın son çeyreğine ait olduğu tahmin edilen çeşme

nin ki tabesinde şöyle yazmaktadır: 

"Cennet mekan firdevsf fişiyan Gazi Ebu'l-feth Sultan 

Mehmed Han Hazretleri'nin topçubaşısı bu makanı 

Biini-i evveli Bala Süleyman Ağa hazretlerinin ruh-i 

Kudsiyeleri içün PerestCı Kadın Efendi'nin hayratıdır 

13 Zilkade sene 1313 

Kitabesinden, çeşmenin ı897 yılında yapıldığı 

anlaşılmaktadır. 

3. Çeşme-Şadırvan-Muvakkithane
Sebil-Müştemilat Grubu 

Çeşme, şadırvan, muvakkithane, sebil ve müştemilattan 

oluşan yapı grubu, Bala Süleyman Ağa Camiinden yol ile 

ayrılmış, Tekke Maslağı Sakağına cephelidir. II. Abdülhamit 

zamanında Valide Sultan olan Perestu Kadın tarafından ı89ı 

yılında yaptırılmış olan (Hattatoğlu,ı958) yapı grubu, su rni

marisinin İstanbul'daki en seçkin örneklerinden biridir. 

Yapı grubu, ı 4 ı ı ada, 25 ve 3 ı parsellerde yer almakta

dır. 25 parsel Prosto Kadın Vakfı mülkiyetinde, 3ı parsel ise 

Fatih Belediyesi mülkiyetindedir. 

Sebil, çokgen plarılı olup, yüksekliği 4.20 m.dfr. Yapı 

grubunun sokağa bakan cephesi saçak katuna kadar mer

mer kaplıdır. Yapının ön cephesinin iki ucunda birer giriş 

yer almaktadır ve sağda ve solda birer üç yüzlü çıkma yer 

almaktadır. Bu çıkmalardan kuzeydeki muvakkithaneye, 

güneydeki ise sebile girişi sağlamaktadır. 

Ebru Eynallı, Ümmü Gülsüm Erdoğan 

Fotoğraf 21. Çeşme-Şadırvaıı-Muvakkitlıaııe-Sebil grubuııım ön cep/ı eden 

göriiniişii, 2011. 

Plan 8. Yapı grubımwı ka dasıral dıırımıu. 

t 
GinJl 

Plan 9. Çeşme, Sebil ve Mııvakkitlıaneııiıı Plaııı (Hattatoğlıı, 1958). 

Ekrem Hakkı Ayverdi çeşme ve sebilden şu güzel söz

lerle bahseder: "Bala manzumesinin en güzel parçası sebil ve 

çeşmelerdir. Arkadaki tek katlı bir bina saçaklarının gölgele

diği bu serapa mermer eser küçük bir abidedir. Müstesna bir 

tecanüs arzetmez, fakat çok sıcak ve samimi dir. Su, b.undan 

daha güzel bir şekilde sunulamaz. Uzaktan, bilhassa sıcak 

yaz günlerinde, evvela göz ile ferahlık, serinlik duyulur." 

Yapının ortasında, barak üslubunda yapılmış büyük bir 

çeşme bulunmaktadır. Büyükçe bir yalağı bulunan çeşme, 

mermer oyma tekniği ile·süslenrniştir. Saçağına kadar mer

mer kaplı çeşmenin ortasında yalağın üstünde şemsiyeli bir 

tuğra bulunmaktadır. İnce bir işçiliğe sahip çeşmede, plast

rlar, bileşik kemerler, S kıvrırnları ve çiçek motifleri dikkati 

çekrnektedir. Yapı grubunun ön cephesiride çeşmenin sa

ğında ve solunda üçer adet olınak üzere 6 adet abdest mus

luğu bulunmaktadır. Çeşmelerin sağında ve solunda dorik 

başlıklı sütunlara dayanan çıkıntılı iki sebil bulunmaktadır 

restorasy~n llllll 
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Fotoğraf22. Çeşme, 2014. 

(Fotoğraf 21-22-23). Sebil parmaklıkları dökme demirden 

ve II.Abdülhamit Devri yapılarda görülen dairevi göbekli 

çubuklardan oluşturulmuştur. Sebilin kenarından başlayıp 

diğerlerinin kenarına kadar uzanan bir kuşak kitabe bütün 

saçak altını kaplar. Çeşmelerin yalakları, yol katunun yük
selmesi nedeniyle zemine gömülmüştür. 

Çeşmenin üstünde "Vecealna mine'l-ma" (Enbiya Sure

si, 30. ayet meali: "Hayatı olan her şeyi sudan yaptık:', El

malılı Harndi Yazır) yazan kitabe, hattat Faik Efendi tara

fından yazılmıştır. Yapı grubunun saçağının hemen altında, 

Üsküdarlı Ali Rıza Efendinin eseri olan talik hatlı, manzum 

kitabe, muvakkithaneden başlayarak, sebilin bitiminde son 

bulmaktadır. Bu kitabede; 

"Gel oku Besınele iç çeşmeden bir ab-ı rııh-efza 

Dahi elhamdülillah şöyle e yle sünneti icra 

Mükemmel oluyor hamdii sena bu veçhei has üzre 

İde Hak illet-i atşe şifa ender şifa ittı 

Gel besınele oku, cana can katan bir suyıın olduğu çeş

meden iç, 

Elhamdülillah diyerek, bir sünneti icra et 

Bu yüzden yapılan hamdü sena mükemmel oluyor 

Hak hastalıklara şifa ede 

Cihariim kadını Abdülnıecit Hanın Perestu nam 

Kim anı bais etti böyle hayra !fı:ızreti Mevla 

Bu hayra maksadı feyz almadır ruh-ı azizandan 

Yapub bu çeşmeyi aynı mürüvvet eyledi i cra 

E1 restoı·asyen 

Fotoğraf23.Çeşme, abdest muslukları, kitabe, 2014. 

Ciharüm kadını olan, Abdülnıedt Hanın Perestu adındaki 

Ki onu Hazreti Mevla böyle bir hayra vesile etti 

Bu hayırdan amacı, azizierin ruhundan feyz almaktır. 

Bu çeşmeyi yaparak güzel bir iş yaptı. 

Sebil ile muvakkithane zeyn etmiş cenahaynin 

Bu hi mmet eylemez mi Zii'l-cenahayn olduğun ima 

Okımsım Fatiha rıılı-ı mukaddeslerine pirin 

Genab-ı hacı Şeyh Seyyid Ali mürşid-i dil-deıya 

Sebil ve muvakkithane iki tarafı süslemiş 

Bu yardım etmez mi iki kanatlı olduğunu göstermeye 

Pirin mukaddeslerine fatiha okunsun 

Derya gönüllü mürşit Hacı Şehy Seyyid Ali'ye. 

Bu hayratm delili Şeyh Mehmed Sadüiidin oldu 

Kim oldur post-nişin-i dergah-ı Bala-yı Dilara 

Şehid-i Kerbela aşkma cari selsebil abm 

Kim içse bu duayı ey/esin baisine lfa 

Bu hayır için yapılan eserin kılavuzu Şeyh Mehmed 

Sadü'ddin oldu 

O ki, gönül süsleyen Bala dergahının postnişinidir 

Kerbela şehidi aşkına akan tatlı suyu 

Kim içse vesile olana bu duayı eylesin: 

Revan-ı şeylı-i merlıımıu idiip miistağrak-ı rahmet 

Muammer eylesün baislerin de Rabb-i bi lıemta 

Kalender kaldırup yed SCıy-ı Hakka yaz bu tarihi 

Su iç ma-i hayatm aynıdır bu çeşme-i Bala" 

Vefat eden merhum şeyhe rahmet duası edip 

Eşi benzeri alınayan Allah, uzun ömürlü eylesin vesile 

olanları 

Hakikat adamı, elini Hak yönüne kaldır ve bu tarihi yaz 

Su iç, bu Bala çeşmesi hayat suyunun aynısıdır. 

1309 nemekalıii'l-fakir el-dai 

Ali Rıza Üskiidari 

ifadeleri yer almaktadır (Hattatoğlu, Vakıflar Dergisi, 

1958) 

Sebil- çeşme-muvakkithane yapısının arka kısmında, 

bir koridora açılan 3 oda ve bir tuvaletten oluşan bölüm bu

lunmaktadır (Plan 10). Odaların daha önce tekkeye gelen 



TEKKE MASLAGI SOK. 

Plan 10. Yapı Grııbımım Plam, Hattatoğlıı, 1958. 

Fotoğraf24. Miiştemilat binası (Böl. Miid. Arşivi, 1951 öncesi) 

Plan ll. Çeşmenin yeri 

misafulerin ağırlamak üzere yapılmış bir misafirhane olabi

leceği düşünülmektedir.(Fotoğraf24-25) (Tanınan, 1994). Bi

nanın, sadece zemin kat kotunda, se bilin arka tarafında kalan 

bölümü kullanılmaktadır. Yapı oldukça bakımsız durumda 

olup, aşağıda yer alan plan şemasında görülen mekan düzeni 

bozulmuş, 2 odalı hale getirilmiştir. Yapının arka kısmı ise 

oldukça sade bir tasarıma sahiptir. Ahşap kaplı arka ve yan 

cephelerde, dikdörtgen pencereler mevcuttur. 

Halen Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kiraya verilen ve 

konut amaçlı kullanılan yapının içinde, sebil tarafındaki 

kapıdan girildiğinde, hemen sağa açılan bir kapıdan daha 

girilmekte ve bu alanda bir çeşme bulunmaktadır. Bu çeşme 

de, mermer üzerine oyma tekniğiyle yapılmış olup, yapı

nın ön cephesinde bulunan çeşmeyle aynı üslup özellikleri 

göstermektedir. Bizim araştırdığımız kaynaklarda bahsine 

rastlayamadığımız çeşmenin cephesinde bir vazodan çıkan 

yapraklar ve vazoyu taşıyan korint başlıklı sütunceler ol

dukça detaylı ve kabartmalı olarak işlenmiştir. Sütuneelerin 

ortasinda yuvarlak kemerli bölümün içinde ise perde mo

tifi yer almaktadır. Çeşme özellikleri itibarıyle geç dönem 

Ebru Eynallı, Ümmü Gülsüm Erdoğan 

Fotoğraf25. Miiştemilat binası, 2014. 

arnpir ve rokoko üslubunun özelliklerini gösteren güzel bir 

örnektir. (Plan ll, Fotoğraf26). 

Perestu Kadın Mektebi 
Fatih ilçesinde, 1409 ada, 3 parselde bulunan, 

İstanbul'un eski mahalle mekteplerinden birisi olarak sa

yılan mektep binasının da, Perestu Kadınefendi tarafından 

inşa ertirildiği kayıtlarda yer almaktadır (Hattatoğlu, 1958; 

Tanınan, 1994). Yapı, Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulunun 03.03.1967 tarih, 3402 sayılı kararı ile 

tescil edilmiştir. 

Fotoğraf 26. Çeşme 
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Plau 12. Vaziyet plau (İl Özel İdaresi tarafı u dau lıazırlaııaıı ı•e Karııma Bölge 

Kıırıılımıııı, 01.11.2010 tarilı,l848 sayılı kqmrı ile onaylı proje) 

Mektep U planlı ve iki katlıdır. Yaklaşık 12 mt x 9.50 

mt boyutlarında, yaklaşık 120 m2 alana sahip yapının giriş 

kapısı, Tekke Maslağı Sakağına bakan güney cephesinde

dir. Yapının duvarları moloz taş ve tuğla örgülüdür. Güney. 

cephesi simetrik düzenlenmiştir. Ön cephesinde, iki küçük 

kütle bulunmakta olup, yine küçük bir bahçeden geçilerek 

yapıya girilmektedir. 

Sade bir cepheye sahip olan yapıriın ortasında yer alan 

giriş kapısının iki yanında, birer pencere bulunmaktadır. 

l.kat seviyesindeki, dikdörtgen forrnlu ve taş sövelerle çer

çevelenmiş pencereler, aynı düzende yerleştirilmiştir. 

Dikdörtgen söveli kapı ve pencerelerin üzerinde tuğla 

örgülü basık hafifletme kemeri bului)lllaktadır. Pencerele

rin üzerinde saçağın altında IL Abdülhamit tuğralı bir ki

tabe yer almaktadır. Cephe saçak silmesiyle sona ermekte

dir. Cephenin iki yanda öne çıkan kanatları ana kütleden 

daha alçak tutulmuştur. Bu kısımlarda duvarın alt kesim

lerinde tuğla hatıllı alınaşık örgü görülürken, üst kesimler 

tamamen tuğla örgülüdür. Burada yer alan pencereler basık 

kemerlidir. Özgönül Aksoy, 1968 tarihli İstanbul Sıbyan 

Mekteplerini konu alan kitabında mektebin o tarihte hala il

kokulun bir parçası olarak kullanıldığından bahsetmektedir 

(Fotoğraf 27). Uzun süre okul olarak kullarulan yapı bugün 

harap durumdadır (fotoğraf28). 

Mektep, İl Özel İdaresi mülkiyetinde iken, İdaremizin 

talebi üzerine, tapu kaydında yer alan vakıf iliş i ği nedeniyle, 

Vakıflar Kanunun 30. maddesi gereği, İdaremiz adına te~cil~, 

edilerek, tapu senedi alınmıştır. 

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan röleve, restirusyon 

ve restorasyon projeleri, İstanbul Yenileme Alanları Koru

ma Bölge Kurulunun, 01.11.2010 tarih, 1878 sayılı kararıyla 

onaylanmış olan yapı, İdaremizce restore edilmek şartıyla, 

25.11.2013 tarihinde birvakfa tahsis edilmiştir. 

Sonuç 
Bala Külliyesi bütün olarak. değerlendirildiğinde, geç 

dönem Osmanlı mimarisinin güzel bir örneğini oluştur

m~adır ve bu yönüyle, döneme ait sanatsal tarihi zengin

likleri sergileyen bir müze gibidir . 

.:mD restorasy{Gn 

Fotoğmf27. Mektebin öu ceplıedeugörı"iniişii (AksD)\1968) 

Fotoğraf28. Mektebin öu cepheden göriiııiişii,2014. 

Yapı elemanları açısından mimari değeri yüksek olan 

bu manzume, şehireilik açısından da önemli bir örnektir 

ve külliyenin parçalarının birbiriyle ve çevresiyle kurmuş 

olduğu yakın ilişki dikkati çekmektedir. Bölümler arasında 

iletişimi sağlayan geçitler, aynı zamanda içinde yer aldığı 

·- mahallenin sokaklarını oluşturmuştur. Külliyenin sahip ol

duğu bu doku, Osmanlı sosyal hayatında tarikat yapılarının, 

mahalle ile iç içe geçerek, oraya nasıl entegreolduklarını da 

göstermektedir. (Tanınan;1993-Tanyeli; 2005). Mahalleden 

. kendini soyutlamayan bu anlayışla külliye, mahalleyle bir

likte nefes almakta ve mahalle sakinleri açısından oldukça 

davetkar görürırnektedir. 

Bala Külliyesi, Osmanlı Döneminde pek çok yenileme 

ve onarım geçirmiştir. Cumhuriyet döneminde ise Vakıflar 

Genel Müdürlüğü tarafından 1951-52, 1964, 1977-78 ve son 

olarak 2006 yılında onarım geçirmiştir. 



20.yy. ortalanndan itibaren gerçekleşen restorasyon

larda, yeniden yapım ve eklerle külliyenin mevcut yapı ve 

elemanlarıyla yeni elemanlar harmanlanarak bir arada kul

lanılmıştır. Restorasyonlarda bu iki unsuru bütünleyen bir 

anlayış hakimdir. 

Bu çalışmanın sonunda, genel bir değerlendirme 

yaptiğımızda, öncelikle mülkiyet bütünlüğünün sağlan

ması gerektiği düşünülmektedir. Çeşme-sebil-muvakkit

hane grubunun yer aldığı 1411 ada, 25 parsel, 182 m2 

yüzölçümlü olup, Prosto Kadın Vakfı mülkiyetindedir. 

Hayrat vasıflı taşınmaz, Çeşme-muvakkithane-sebil-şa

dırvan yapı grubunu içermektedir. Yapı, Gayrımenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 03.03.1967 

tarih, 3402 sayılı yazısı ile tescilli eski eserdir.1411 ada, 

31 parsel, 39 m2 yüzölçümlü olup, Fatih Belediye Baş

kanlığı mülkiyetindedir. 31 parsel, çeşme-muvakkitha

ne-sebil-şadırvan yapı grubunun içinde kalmakta olup, 

Gayrımenkul Eski Eserler ve AnıDar Yüksek Kurulunun 

03.03.1967 tarih, 3402 sayılı yazısı ile tescil edilen yapı 

grubu içindedir. İdaremiz tarafından, tapu kaydında va

kıf ilişiği bulunmadığından, 5737 sayılı Vakıflar Kanu

nun 30. maddesi gereği, Vakfı adına tescil edilememekte

dir. Bu nedenle, yapı bütünlüğünün sağlanması amacıyla, 

Kaynakça 

Ebru Eynallı, Ümmü Gülsüm Erdoğan 

yapının belediye mülkiyetinde olan kısmının İdaremizce 

kamulaştırılması gerekmektedir. 

Kamulaştırma işleminin sonuçlanmasından sonra, se

bil-muvakkithane-çeşme-misafirhaneden oluşan yapı gru

bunun en kısa zamanda restore edilı:rıesi, dönem mimari 

özelliklerini gösteren bu seçkin yapının daha fazla zarar 

görmeden kurtarılması açısından önem taşımaktadır. Yapı 

restore edildikten sonra, özellikle bünyesinde bulundurdu

ğu muvakkithane göz önüne alınarak, İstanbul'da bulunan 

çok sayıda muvakkithaneye rağmen, muvakkithaneleri ta-

. nıtıcı bir merkezin olmamasından yola çıkılarak, müze ola

rak düzenlenebileceği düşünülmektedir. İçerisinde muvak

kithaneye has argümanların sergilendiği, saat çeşitlerinin 

bulunduğu bir zaman müzesi kulağa hoş gelmektedir. 

Bala Külliyesinin orijinalinde var olan yaşam alanlarının 

bugün yitirilmiş olması, 20.yy. başında ulaştığı bütünlüğü ve 

çevresiyle olan ilişkisini de zedelemiştir. Onarımlar ve eklen

tiler günümüzdeki kullanımını da olumsuz etkilemektedir. 

Külliye 20.yy başına ulaştığı haline kavuşturulmalı ve gerek 

mimari gerekse sanatsal açıdan büyük bir öneme sahip bu 

yapı topluluğu, vakfedilme amacına uygun şekilde kullanıla

rak, kaldığı yerden yeniden nefes almaya başlamalıdır. 
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