Öz
Bu çalışmada, İstanbul’un ilk Osmanlı sur
dışı yerleşim bölgesi olan Eyüp’te Zal Paşa
Caddesi’nde yer alan Silahi Mehmed Bey
Mescidi’nin onarım evreleri incelenmiş, bu
süreçteki koruma sorunlarına değinilmiştir.
Yapıdan bağımsız tasarlanmış minaresinin
biçimi ve konumu sebebiyle nadir
örneklerden biri olan mescidin mimarı ve
yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte araştırmacılar tarafından yapım tekniği
ve mimari özelliklerine bağlı olarak 16.
yüzyıl eseri olarak kabul edilmektedir.
Günümüzde, mescit, türbe, minare, tuvalet
ve hazireden oluşan yapı, farklı dönemlerde
yapılmış ekler sebebiyle inşa edildiği
dönemdeki şemasından farklılaşmıştır. Bu
çalışma ile yapının güncel rölövelerinden ve
yerinde yapılan incelemelerden elde edilen
veriler, arşiv belgeleri, eski fotoğraflar ve
haritalar eşliğinde değerlendirilerek, tarihsel
süreçte Silahi Mehmed Bey Mescidi’nde
meydana gelen değişim incelenmiştir.
Yapının mekânsal ve görsel olarak
farklılaşmasına sebep olan müdahalelere
bağlı olarak üç farklı dönemde günümüzdeki
durumuna geldiği saptanmıştır. Müdahaleler
neden sonuç ilişkisi ile incelenmiş, elde
edilen veriler görseller eşliğinde
sunulmuştur.
Abstract
In this article, building phases of Silahi
Mehmed Bey Masjid, a religious building
located in Eyüp -the first settlement area of
Ottoman population outside the city wallshave been examined. The masjid is among
the rare examples of masjids with detached
minarets. Its architect and construction date
are unknown. According to the construction
technique and architectural properties of the
masjid, it is regarded as a 16th century
building. Today, the complex consists of a

1 Mescit, Ayvansarayi (2001) tarafından “Beg
(Bey) Mescidi”, Koçu (1961) ve Eyice (1992)
tarafından “Bey Mescidi”, yine Eyice (1953,
1992) tarafından yapılan farklı yayınlarda
“Silahi Mehmed Bey Mescidi”, “Sürahi
Mescidi” ve Bilge (1969) tarafından “Silahşör
Mehmed Bey Mescidi” olarak adlandırılmıştır.
2 Sicil-i Osmani (Süreyya 1996, 1732)’de
II. Mehmed (Fatih) zamanında Mehmed
Efendi adında bir Silahtar’ın ismi
geçmektedir. Ancak bu kişinin yapı banisi
Mehmed Bey olduğu hakkında yeterli bilgi
bulunmamaktadır.
3 Caminin kitabesi bulunmaması sebebiyle
tartışma yaratan yapım tarihi pek çok
kaynakta farklı olarak verilmiştir. Necipoğlu
(2005), ayrıntılı arşiv belgeleri eşliğinde
yapının banilerinin ölümünden sonra 1577-90
tarihleri arasında inşa edildiğini belirtir.
4 Bu mahalleler; Cami-i Kebir Mahallesi, Kasım
Çavuş Mescidi Mahallesi, Uluca (Ülice, Ödlice)
Baba Mescidi Mahallesi, Abd’ul-Vedut Camisi
Mahallesi, Otağcıbaşı Mescidi Mahallesi,
Sofular Mescidi Mahallesi, Fethi Çelebi Camisi
Mahallesi, Mehmet Bey Mescidi Mahallesi’dir
(Ayverdi, 1958).
5 Günümüz mahalle düzeni içerisinde Sofular
mahallesinin büyük bir kısmı bugün Silahi
Mehmed Bey Mescidi’nin de içinde bulunduğu
Nişanca mahallesinin, bir kısmı da Eyüp
Merkez mahallesinin içerisine girmektedir
(Kara 2003, s.357).
6 Mahalleye ismini veren Mehmed Bey Mescidi,
Fatih Dönemi’nde Otağçıbaşı Hüseyin
Ağa’nın kardeşi Mehmed Bey tarafından
yaptırılmıştır (Ayverdi 1958, 53).
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delil teşkil ettiğini belirtir. Bilge ayrıca,
Tezkeretül Ebniye’deki listede adına
rastlanmamakla birlikte tezkerede bina
olunan mescitler listesinde “ …ve İstanbul
içinde bir mescid… ” gibi ismi net olarak
belirtilmemiş mescitlerden biri olabileceğini savunur. Bunun aksine Eyice’ye (1992,
19, 20) göre mescit, tezkerelerde adının
geçmemesi sebebiyle Sinan eseri olarak
kabul edilemez.

Silahi Mehmed Bey Mescidi, İstanbul’un
fetih sonrası sur dışındaki ilk OsmanlıTürk-İslam yerleşmesi olan Eyüp ilçesinin
Zal Paşa Caddesi’nde, Zal Mahmud Paşa
Camisi’nin karşısında yer almaktadır.
Tarih boyunca farklı isimler1 ile anılan
mescidin yapım tarihi kesin olarak
bilinmemektedir. Ayvansarayi (Ayvansarayi
2001, 361), yapı banisinin Silahşör Mehmed
Bey2 olduğunu ve mezarının da mescidin
yanında yer aldığını belirtir ancak yapının
tarihi hakkında bilgi vermez. Bunun
yanında Eyice (1992, 19, 20), mescidi yapım
tekniği ve mimari özelliklerine bağlı
olarak 16.yy.’a tarihlendirir. Eyice (1992,
19, 20) ve Haskan’ın (1996, 36, 37) çalışmalarında ayrıca, karşısında Zal Mahmud Paşa
Camisi (1577)3 gibi büyük bir yapı bulunmasına rağmen mahallenin adını mescitten almış olması (Ayvansarayi, 2001, 361),
yapının 1577 tarihinden önce inşa edilmiş
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Günümüzde Nişanca mahallesinde
bulunan mescit Fatih dönemi sonlarında
Eyüp dokusunu oluşturan sekiz mahalleden4 Sofular Mescidi Mahallesi’nde5
yer almaktaydı (Ayverdi, 1958). Bu mahallelerden Mehmet Bey mahallesinde
bulunan Mehmed Bey Mescidi’nin6 Silahi
Mehmed Bey Camisi ile isim benzerliği ve
Hadikatül Cevami’de yer alan mahallesinin olduğunun ifade edilmesi bazı yayınlarda (Eyice, 1992, 19,20; Haskan, 1996, 36, 37)
isim benzerliği sebebiyle bu iki yapının
karıştırılmasına sebep olmuştur.

Yapının tarihlendirmesinin yanı sıra
mimarı hakkında da farklı görüşler mevcuttur. Koçu (1961, 2701-02) ve Bilge (1969,
17-34) yapının Mimar Sinan eseri olduğunu
savunurlar. Bilge (1969, 17-34), Sinan’ın
kendisi ile özdeşleştirilen şerefesiz altı
minare inşa ettiğini, Silahi Mehmed Bey
Mescidi’nin minaresinin de şerefesiz
olmasının Sinan eseri olduğu yönünde

Tarihlendirmesi ve mimarı netlik kazanmamış olan, yaklaşık 500 yıllık bir zaman
diliminde farklı dönemlerde kapsamlı
onarımlar geçirmiş olan mescit günümüzde kullanılmamaktadır. Bu çalışmada
yakın tarihe kadar işlevini sürdürmüş
önemli bir kültür varlığı olan mescidin
özgün kimliğinin mekânsal ve görsel
olarak farklılaşmasına sebep olan müdaSay› 23, Mayıs 2017
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haleler neden sonuç ilişkisine bağlı olarak
değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda tarihsel
süreçte yapılmış olan niteliksiz ekler ve
yanlış müdahaleler tespit edilerek görseller
eşliğinde sunulmuş, yapının gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması için önerilerde bulunulmuştur.
1. Silahi Mehmed Bey Mescidi’ne Ait
Araştırmalar
Yapının tarihlendirilmesi amacıyla
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde araştırma yapılmış, yapı ile ilgili 13 belgeye
ulaşılmıştır. En eskisi 1708 tarihli7 olan bu
belgeler su çekici, süpürücü, müezzin gibi
mescitte görevlendirilen kişilerle ilgili olup
yapı ve/veya onarımları hakkında herhangi
bir veri içermemektedir. Yapı veya banisi
ile ilgili vakfiyenin ise arşivlerde mevcut
olmadığı saptanmıştır. Yapılan literatür
araştırmasında, yapının özgün görsel kimliği ve bulunduğu tarihi çevrenin yanı sıra
bir Sinan yapısı olan Zal Mahmud Paşa
Camisi’nin çok yakınında konumlanması
sebebiyle yayınlarda özel veya genel olarak
ele alındığı görülmüştür. Koçu (1961, 27012702), Eyice (1992, 19-20) ve Haskan (1996)
tarafından yapılan ve yapıyı bütün olarak
ele alan çalışmalar, yapının çalışmada
belirtilen tarihteki durumu ve mimari
üslubu hakkında bilgiler içermektedir. Bu
yayınların haricinde minaresi sebebiyle
detayda inceleyen çalışmalar (Eyice 1953,
247-268), mescidler adı altında genel olarak
ele alan yayınlar (Çakır 1974, 22; Sıcakyüz 1986,
20-21) ile bulunduğu tarihi çevre içerisinde
inceleyen yayınlar (Toy 1992, 44-46; Eyice 2002,
12-21, Erdem 2002, 149), Eyüp semtini mahalle
merkezli ele alan (Kara 2003, 357-358), tarihini
inceleyen yayınlar (Eyice 1998, Haskan, 1996,
Kara, 1998) yapı hakkında benzer veriler
içermesine rağmen gerek görselleri gerekse
tasvirleri ile dönemsel tarihlendirmede
fayda sağlamıştır.
Çalışmada literatür taramasının yanı
sıra yapının güncel rölöveleri ve yerinde
yapılan incelemeler, Vakıflar Genel
Müdürlüğü İstanbul I. Bölge Müdürlüğü
(VGMA), İstanbul II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
(KTVKK) ve Ali Saim Ülgen arşivlerinden
edinilen belgeler ile İstanbul Büyükşehir
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Belediyesi ve Harita Genel Komutanlığı
hava fotoğrafları, 1934 ve 1955 yıllarına
ait İstanbul Şehir Rehberleri ile eski
İstanbul haritalarından yararlanılmıştır.
Yapının çalışmaya katkı sağlayacak
boyutta görülebildiği haritalar; Alman
Mavileri Haritaları (1913-1914), 1/1000
ölçekli İstanbul: Memalik-i Osmaniyede
Şehir Dahili İnşaatı Alman Sendikası
(1913) (Alman Mavileri’nin Osmanlıca kopyası-Atatürk Kitaplığı), Plan General De

La Ville De Constantinople Haritası
Jacques Pervititch’in 1/750 ölçekli
Stamboul 29/9 Eyoub Plan D’Assurances
Haritası, 1920-23 tarihli İstanbul Keşfiyat
Haritası (Atatürk Kitaplığı) ile tarihsiz 1/3600
ölçekli Stamboul: Quartiers, Djoubalı,
Ayakapou, Sultan Selim, Fener, Balat,
Aivan Serai, Tefterdar, Eyoub Plan
Cadastral D’Assurances Haritaları ve
1/500 ölçekli Osmanlıca İstanbul Eminönü - Fatih - Eyüpsultan haritası
(Atatürk Kitaplığı)’dır. Tarihlendirmede haritaların yanı sıra yapının net olarak görülebildiği 13.09.1979 tarihli, Koruma Kurulu
onaylı 1/500 ölçekli Eyüp Koruma İmar
Planı (İstanbul 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu
Arşivi), 20.06.1997 tarihli, Koruma Kurulu
onaylı 1/500 ölçekli Eyüp Camii ve
Merkez Civarı Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planları’ndan (Eyüp Belediyesi Arşivi) da
faydalanılmıştır.
(1922),

masjid, a tomb, one minaret, toilets and a
cemetery yard. Due to later additions
constructed in different periods, the original
appearance of the building has changed
over time. In this study, the data obtained
from the current survey drawings and on-site
observations have been evaluated through
the light of archival documents, old photos
and maps. Later, changes seen in Silahi
Mehmed Bey Masjid have been examined.
Depending on the interventions that have
resulted in spatial and visual changes of the
structure, three phases of the building have
been studied. Interventions were examined
with cause and effect relation and the data
obtained have been presented with
accompanying visuals.
Anahtar Kelimeler:
Eyüp, mescit, rölöve, onarım, mekânsal analiz.
Keywords:
Eyüp, masjid, survey drawing, repair, spatial
analysis.

2. Mevcut Durum
İstanbul’un fethinden sonra sur dışında
inşa edilen Eyüp Sultan Külliyesi ve
etrafında gelişen mescit merkezli mahalleler ile Eyüp’te yerleşim gelişmeye
başlamıştır (Ayverdi 1958, s.5). Mescitler
Fetih’ten sonraki dönemde çoğunlukla
kagir, nadiren de kerpiç ve ahşap olarak
inşa edilmiştir. Çoğunda kare veya
dikdörtgen plan şemasının uygulandığı
mescitler dört yöne eğimli kırma çatıyla
örtülmüş olup genellikle birer minareleri
bulunmaktadır. Bunların içinden bazı
mescitler (Mimar Sinan Mescidi, Cedit Ali Paşa
Mescidi, Derviş Ali Mescidi, Sokullu Mescidi vb.)

özellikle minarelerinin konumu ve biçimi
bakımından diğerlerinden farklılaşmaktadır. Silahi Mehmed Bey Mescidi de
bunlardan biridir.

7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi C.EV bölümünde
yer alan Hicri 07.04.1120 (Miladi 26 Haziran
1708) tarih, 293 dosya numaralı 14932 gömlek
numaralı belge.
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Şekil: 1
Silahi Mehmed Bey Mescidi mevcut durum
(Url 1).
Şekil: 2 Silahi Mehmed Bey Mescidi mevcut
durum planı.

Şekil: 3 Silahi Mehmed Bey Mescidi cadde
cephesi.
Şekil: 4 Silahi Mehmed Bey Mescidi Zal
Paşa Caddesi görünüşü.
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Organik kent dokusu içerisinde üç yönde
konutlar ile sınırlandırılmış eğrisel bir
parselde yer alan mescit, doğu cephesi
caddeye paralel olacak biçimde konumlanmıştır. Girişi Zal Paşa Caddesi’nden
olan yapı günümüzde, mescit, türbe, son
cemaat yeri, kadınlar bölümü, yapıdan
bağımsız bir minare, abdesthane ve tuvaletler ile yapının güney ve kuzeyinde yer
alan hazirelerden meydana gelmektedir.
Son cemaat yeri, minare ve abdesthane
ile güneydeki hazireye yol kotundan 1.70
m yüksekte bulunan kapalı bir avludan,
mescit, türbe ve kadınlar bölümüne ise kapalı son cemaat yerinden ulaşılır. Minare
alışılmışın dışında mescidin güneyinde
ve yapıdan bağımsız konumlandırılmıştır
(Şekil 1-4)8.
Birbiri içinden geçilen mekânlardan
oluşan yapıya giriş güney cephesindendir
(Şekil 2). Avluya açılan bir kapı ile ulaşılan
son cemaat yeri 7.30 x 4.60 m boyutlarında dikdörtgen planlıdır. Günümüzde
bağlantı mekânı niteliğinde olan bu kapalı
son cemaat yerine açılan ve yine kapalı
mekânlar olan mescit, türbe ve kadınlar
bölümü cephelerinde lokma parmaklık ve
dışlık pencere kullanımı dikkat çekicidir
(Şekil 5). Almaşık duvar örgüsü görülebilen
mescit cephesi haricinde mekân sıvalıdır.
Mekânın üzeri tek yöne eğimli çatı ile
örtülmüş olup kurşun kaplıdır.
Son cemaat yerinden ulaşılan ve dıştan
8.00 x 8.10 m boyutlarındaki kare planlı
mescit kapalı mekânının girişi alışılmışın
dışında batı cephesindendir (Şekil 5). Yapıda
çift sıra pencere düzeni kullanılmış olup
üst sırada her cephede ikişer pencere ile
yakalanan simetri alt sıra pencerelerinde
görülmez (Şekil 3, 6). Alt sırada doğu ve
kuzey yönlerinde ikişer, batıda bir pencere
bulunur. Dış mekândan algılanmayan
mihrap nişinin iki yanında ahşap kapaklı dolap nişleri bulunmaktadır. Giriş
cephesinin duvarı 0.88 m, diğer duvarlar
yaklaşık 1.05 m kalınlığında olup iki sıra
tuğla bir sıra taştan oluşan almaşık örgü
tekniği ile örülmüştür. Kurşun kaplı üst
örtü dıştan kırma çatı içten kubbe ile
oluşturulmuş çift örtü sistemine sahip
olup dört yönde iki sıra kirpi saçak ile alt
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yapıya bağlanır (Şekil 3, 4).
Dıştan 3.30 x 3.64 m boyutlarındaki
türbenin son cemaat yerine açılan kapısına
zeminden 0.41 m yükseltilmiş taş bir seki
ile ulaşılır. Giriş kapısının bulunduğu
duvar dışında üç cephede birer pencere
bulunmaktadır. Doğu duvarı 0.63 m, diğer
duvarları 0.50-0.55 m arasında değişen
kalınlıklarda olup kesme taş örgülüdür.
Üst örtüsü aynalı tonoz olup içten sıvalı,
dıştan kurşun kaplıdır (Şekil 7, 8).
Kadınlar bölümü 8.95 x 4.55 m boyutlarında dikdörtgen plan şemasına sahiptir
(Şekil 2). Mekâna son cemaat yerinden
kapısı bulunmayan bir açıklıkla ulaşılır.
Kadınlar bölümünün kuzeyinde hazireye
açılan bir kapı ile bir pencere yer alır.
Güneyinde ise 1.77 x 1.18 m boyutlarında
depo olarak kullanılan küçük bir oda
bulunmaktadır. Farklı bir dönemde betonarme sistemde yapılmış olduğu anlaşılan
mekân, tek yönde eğimli kırma çatı ile
örtülmüş olup üzeri kurşun kaplıdır. Bu
mekânda bazı önemli ayrıntılar dikkat
çekicidir. Bunlardan ilki mekânın giriş
kapısı sövelerinde, kapının iki yanında
bulunan pencerelerin lokma parmaklıkları
ile aynı hizada ve boyutta parmaklık
izlerinin görülmesidir (Şekil 9). Bu nedenle
ilk yapımında burada bir pencere olup
sonrasında kapıya çevrildiği düşünülmektedir. Bir diğer önemli ayrıntı ise sıvasız
olan doğu duvarının türbe ile birleştiği
yerdeki malzeme ve örgü tekniğindeki
farklılıktır (Şekil 10). Bu farklılık, türbeye
bağlanan kadınlar bölümünün giriş
kapısının bulunduğu bu duvarın yenilenmiş veya sonradan eklenmiş olabileceğini
düşündürmektedir. Duvarda yer alan kapı
ve pencerelerin üzerlerindeki kemerlerin
boyut ve biçimlerindeki farklılıklar bu
görüşü desteklemektedir.
Avluya açılan yaklaşık 3.73 x 5.07 m
boyutlarındaki abdesthane ve tuvalet
mekânı betonarme olup kadınlar bölümü
ile bu yöndeki arsa sınırı arasında kalan
boşluğa göre biçimlenmiştir. Üst örtüsü
kurşundur (Şekil 11). Girişi avludan olan
10.40 m yüksekliğindeki minarenin,
köşeleri pahlı kare kaidesi iki sıra tuğla bir
sıra taştan oluşan almaşık örgü tekniği ile

8 Görseller aksi belirtilmedikçe tarafımızdan
hazırlanmıştır.
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Şekil: 5
Son cemaat yeri iç mekânı batı cephesi
mescit kapalı mekân girişi.
Şekil: 6
Mescit iç mekân, doğu cephesi.
Şekil: 7
Türbe ve kadınlar bölümü kuzey cephesi.

Şekil: 8
Türbe ve mescit arasındaki bağlantı, kuzey
cephesi.
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Şekil: 9
Kadınlar bölümü giriş kapısındaki lokma
parmaklık izi.
Şekil: 10
Kadınlar bölümü ve türbe birleşimindeki
malzeme ve örgü tekniği.
Şekil: 11
Avluya açılan tuvaletler ile son cemaat
yeri girişi.

Şekil: 12
Minare batı cephesi, avludan görünüş.
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inşa edilmiştir. Küp kısmı baklavalı olup,
bir dilim taş bir dilim tuğla örgülüdür.
Minarenin kısa gövdesi çokgen biçimlidir.
İnce mermer çerçeveler ve aralarında
levha korkuluklardan meydana gelmiş
olan yine çokgen biçimli şerefe gövdeden
dışarı taşmamaktadır. Minare kurşun
kaplı poligonal bir külah ile örtülmüştür
(Şekil 12).
3. Yapının Tarihsel Süreçte Geçirdiği
Değişiklik ve Onarımlar
Silahi Mehmed Bey Mescidi, 1928’de
çıkarılan cami ve mescidleri tasfiyeye tabi
tutan yönetmelik ile kadro dışı bırakılarak
kapatılmıştır (Eyice 1992, 19-20). Bu tarihten
sonra uzun yıllar harabe halinde kalan
mescidin ulaşılabilen en eski onarımı 1963
yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Bu onarım aynı zamanda
yapı ile ilgili yapılan araştırmalarda
ulaşılabilen en kapsamlı onarımdır. Bu
nedenle yapının tarihsel süreçte geçirdiği
onarımlar ve değişiklikler; 1963 yılı,
öncesi ve sonrası olmak üzere üç başlıkta
ele alınmıştır.
1963 Yılı Onarımı Öncesine Ait Belgeler
Mescidin 1963 yılı öncesindeki durumu
hakkında yapılan araştırmalar kapsamında
yapı ile arazi sınırlarının net bir biçimde
görülebildiği ölçekte ulaşılabilen ve en
eski harita 1913-14 tarihli Alman Mavileri
Haritası’dır (Şekil 13). Haritada yapının
mekânsal ayrımı yapılmamış olmakla birlikte, son cemaat mekânı, türbe ve kapalı
mekân ile yapıdan bağımsız tasarlanmış
bir minareden oluştuğu görülmektedir.
Bunun yanında haritadaki arazi sınırı ile
günümüzdeki arazi ve yapı sınırlarının
tamamen örtüştüğü dikkati çekmektedir
(Şekil 14). Haritada yer alan arazinin batı sınırını oluşturan istinat duvarı günümüzde
de mevcuttur. Ancak son cemaat yerinin
yakınında yer alan, arazideki kot farkından dolayı istinat duvarı vazifesi gördüğü
düşünülen duvarın bulunduğu yerde
günümüzde kadınlar bölümü bulunmaktadır (Şekil 14). Avluya giriş merdiveninin
iki yanında yer alan ve daha ince olduğu
görülen duvarlar ise günümüzde mevcut
olmamasına rağmen farklılaşan zemin

taşlarından duvarın hizası takip edilebilmektedir (Şekil 15). Yapının mevcut olduğu
diğer haritalar; 1922 tarihli Plan General
De La Ville De Constantinople haritası
(Şekil 16b), 1920-23 tarihli İstanbul Keşfiyat
Haritası (Şekil 16a), tarihsiz Eyüp Sultan,
Yenimahalle ve civarı Eyüp haritası (Şekil
16c) ile 2001 tarihli M. Wiener haritalarıdır
(Şekil 17). Bu haritalar Alman Mavileri’nden
sonraki tarihlerde yapının durumunu
gösterir nitelikte olup farklı bir bilgi
içermemektedir.
1963 yılı öncesine ait ulaşılabilen diğer
belge SALT Araştırma Arşivi’nde yer
alan Ali Saim Ülgen (1913-1963) tarafından
yapılmış bir plan krokisi ile iki fotoğraftan
oluşur. Belgelerin tarihi bulunmamakla
birlikte Ülgen’in Mimar Sinan yapılarının
rölöve ve restitüsyon çizimlerini 19381962 yılları arasında hazırlamış olmasına
bağlı olarak bu tarihler arasında bir zaman
dilimine tarihlendirilebilir. Zal Mahmud
Paşa Külliyesi’ne ait olan ızgaralı kağıda
çizilmiş rölöve krokisinde arazi sınırları
ve mekânsal ayrımı net olmamakla birlikte türbe, son cemaat yeri, mescit kapalı
mekânı ve minareden oluşan yapının
kapladığı alan sınırları görülebilmektedir (Şekil 18). Bu çizim Alman Mavileri
Haritası ile birebir örtüştüğünden benzer
veriler içermektedir. 1913-14 tarihinden
bu çizimin yapıldığı tarihe kadar yapının
arazide kapladığı alan sınırlarında farklılaşma olmadığı dikkati çekmektedir.
Ülgen’e ait Zal Mahmud Paşa Camisi’nin
doğu cephesinden çekilen bir fotoğrafta
Silahi Mehmed Bey Mescidi’nin kapalı
mekânı, minaresi ve kuzeyindeki hazire
görülmektedir (Şekil 19). Fotoğraftan
bakımsız durumda olduğu anlaşılan
mescidin üst örtüsünün kiremit kaplı olup
yapıya kirpi saçakla bağlandığı ve kuzey
cephesinde günümüzde olduğu gibi tuğla,
taş almaşık duvar örgü olmasına rağmen
doğu cephesinin sıvalı olduğu anlaşılmaktadır. Doğu cephesinde alçı dışlık pencere
o tarihte de mevcut olup kemerin üzerindeki silme ile boşluklar açıkça görülebilen
unsurlar arasındadır. Yaklaşık olarak eşit
aralıklarla tekrar eden bu boşlukların
önceki bir tarihte son cemaat mekânını
Say› 23, Mayıs 2017
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Şekil: 13
Alman Mavileri haritasında
Silahi Mehmed Bey Mescidi
(1913-14) (Dağdelen, 2006).
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Şekil: 14
Mescidin mevcut planının
Alman Mavileri haritası ile
çakıştırılması.

Şekil: 15
Alman Mavileri
Haritaları’nda mevcut
olup günümüzde yıkılmış
olan duvarın merdiven
hizasında görülen izi.

Şekil: 16
a) İstanbul Keşfiyat
Haritası (1920-23) b) Plan
General De La Ville De
Constantinople haritasında
Silahi Mehmed Bey Mescidi
(1922) c) Eyüpsultan,
Yenimahalle ve civarı
Eyüp haritası, tarihsiz
(Atatürk Kitaplığı harita
arşivi, a) Hrt_003069
b) Hrt_Gec_001150 c)
Hrt_005358).

Şekil: 17
M. Weiner haritası (Wiener,
2001).

Şekil: 18
Zal Mahmud Paşa Camisi
ve Silahi Mehmed Bey
Mescidi plan krokisi (SALT
Araştırma Online Arşivi,
Ülgen, A.S. Arşivi, erişim
kodu: TASUDOCM0017).
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örten bir üst örtünün mertek izleri olduğu
düşünülmektedir. Fotoğrafta dikkat çekici
diğer bir nokta, mescit ile türbeyi birbirine
bağlayan üzeri kiremit kaplı duvarın o
tarihte mevcut olduğudur (Şekil 19). Ülgen’e
ait diğer fotoğraf minareye ait olup, bu
fotoğrafta minarenin biçim, malzeme ve
örgü tekniğinin günümüzdeki ile benzer
olduğu görülmektedir (Şekil 20).
1963 yılı öncesine ait ulaşılabilen bir
diğer belge Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivi’nde bulunan 1963 tarihli rölöve
çizimleri ve fotoğraflarıdır. Onarım
dosyasında bir 1/100 ölçekli vaziyet planı,
bir 1/50 ölçekli mescit planı, birer kesit ve
cephe rölöveleri ile 11 fotoğrafa ulaşılmıştır. Çizimler, fotoğraflarda görebildiğimiz
pek çok ayrıntıyı içermemesine rağmen
yapıyı oluşturan mekânlar, birbirleri ile
ilişkileri ve yapının boyutları hakkında
önemli veriler içermektedir. Rölövelerden
aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır:
a. Çizimlerin en detaylısı 1/100 ölçekli,
teknik çizimden çok kara kalem
bir eskizi andıran vaziyet planı ile
yapının cadde cephesinden siluet
çizimidir (Şekil 21).
b. Mescit ve türbe yapılarının rölövede

birbirinden bağımsız olarak çizilmiş
olması önemli detaylardan biridir
(Şekil 21-23).
c. Arkasındaki toprak dolguya bağlı
olarak aynı zamanda istinat duvarı
görevi gördüğü de anlaşılan son
cemaat yeri batı duvarının üst kısmı
yıkılmıştır (Şekil 23).
d. Mescidin 1/50 ölçekli doğu cephesi
rölövesinde yükseklik ölçüleri verilmiş minare külahı Ülgen’in fotoğrafı
ve günümüzdeki durumundan farklı
olarak oldukça basık görülmektedir
(Şekil 24).
1963 yılı onarım dosyasında bulunan on
adet9 fotoğraf, rölöve ön hazırlık çalışmasında çekilmiş olup yapının restorasyondan
önceki durumunu, bir fotoğraf ise restorasyondan sonraki durumunu göstermektedir. Pek çok detayın işlenmediği rölöve
çizimleri fotoğraflar ile desteklendiğinde
farklı verilere ulaşılmıştır. Buna göre;
a. Son cemaat yeri;
• Mescit ile türbenin giriş cephelerinin
görüldüğü Şekil 25’te, son cemaat
yerine girişte günümüzde mevcut
olan kapının o tarihte bulunduğuna
dair herhangi bir iz bulunmamak-

Şekil: 19
Zal Mahmud Paşa Camisi ve Silahi
Mehmed Bey Mescidi batı cephesi
görünüşü (SALT Araştırma Online
Arşivi, Ülgen, A.S. Arşivi, erişim kodu:
TASUDOCM0017).
Şekil: 20
Silahi Mehmed Bey Mescidi minaresi
(SALT Araştırma Online Arşivi, Ülgen,
A.S. Arşivi, erişim kodu: TASUH3784).

9 Fotoğrafların benzer olanları çalışma
kapsamında sunulmamıştır.
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muş iken mescidin iç mekânı sıvasız
olup moloz taş örgülüdür (Şekil 27).
Cephede yer yer malzeme kayıpları
mevcuttur (Şekil 25, 26). Tepe penceresinden alt sıra penceresine kadar
inen yapısal çatlak görülmektedir.

tadır. Planlarda da bu kısmın boş
olarak çizilmesi onarım öncesinde
burada bir kapı bulunmadığını
düşündüren önemli unsurlardandır.
•

Günümüzde tuvalet ve kadınlar
bölümünün olduğu zeminin, son
cemaat yeri zemininden daha üst bir
kotta yer aldığı ve bu kısma arazi ile
bütünleşmiş bir merdivenle ulaşıldığı
görülmektedir (Şekil 25).

b. Türbe;
•

Türbenin tuğla ile örülmüş tonoz üst
örtüsü ile saçak silmesinin bir kısmı
tahrip olmuştur (Şekil 26).

•

Türbe ile mescit arasında Ülgen’in
ve günümüz fotoğraflarında (Şekil 8,
19) mevcut olan duvarın var olduğuna dair herhangi bir iz görülmemektedir (Şekil 25).

c. Mescit;
•
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Dıştan beden duvarları 13 sıra taş ve
aralarında iki sıra tuğla ile oluşturul-
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•

Kirpi saçağın doğu ve batı cephelerinde tamamı, kuzey ve güney
cephelerinde ise bir kısmı mevcuttur.
Batı cephesindeki kirpi saçakta
belirli aralıklarla devam eden mertek
izi olduğu düşünülen boşlukların bu
tarihte de mevcut olduğu görülmektedir. Fotoğrafta bunlara ek olarak
mescidin giriş kapısının üzerinde
de benzer boyutlarda beş boşluk
daha bulunmaktadır (Şekil 25). Bu
biçimlenmeye bağlı olarak yapı
inşa edildiği dönemde son cemaat
yerinin üzerinin de açık olup sadece
giriş kapısının üzerinde, girişi
gölgeleyen bir saçak olabileceği
düşünülmektedir.

Şekil: 21
Silahi Mehmed Bey Mescidi 1/100 ölçekli
plan ve görünüş rölövesi (VGMA, 1963).
Şekil: 22
Silahi Mehmed Bey Mescidi 1/50 ölçekli
plan rölövesi (VGMA, 1963).
Şekil: 23
Silahi Mehmed Bey Mescidi 1/50 ölçekli
kesit rölövesi (VGMA, 1963).
Şekil: 24
Silahi Mehmed Bey Mescidi 1/50 ölçekli
doğu cephesi rölövesi (VGMA, 1963).
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Şekil: 25
Son cemaat yeri, türbe ve mescit giriş
cepheleri (VGMA, 1963).
Şekil: 26
Türbe ve mescidin kuzey batı görünüşü
(VGMA, 1963).
Şekil: 27
Mescidin iç mekânda doğu (giriş), güney
(mihrap) ve batı cepheleri (VGMA, 1963).
Şekil: 28
Minare ve mescidin güney cephesi
(VGMA, 1963).
Şekil: 29
Minare doğu (cadde) cephesi (VGMA,
1963).
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•

Mescidin kapı ve pencereleri ile
dolap nişlerinde doğrama, kapak,
içlik veya dışlık pencereler mevcut
değildir (Şekil 27). Sadece alt sıra
pencerelerde lokma parmaklık
bulunmaktadır. Batı cephesinde
kapının yanında yer alan pencere
dış mekânda düz atkı ile geçilmiş
olup kemer bulunmaz. İç mekânda
ise tuğla ile oluşturulmuş bir kemer
mevcuttur (Şekil 25, 27).
• Şekil 25 ve 26’da mescidin çatısına
ait ahşap dikmeler görülmektedir.
d. Minare;
• Mescidin güney cephesinden
çekilmiş olan fotoğrafta minarenin
bu yöndeki bir şerefe korkuluğunun
mevcut olmadığı görülmektedir
(Şekil 28).
• Minare külahı, Ülgen’in fotoğraflarında (Şekil 20) görüldüğünden
daha alçaktır (Şekil 26, 28, 29). Bu
durumda 1938-63 tarihleri arasında
bir tarihte külahın değiştirildiği
anlaşılmaktadır.
Arşiv belgeleri, haritalar ve rölövelerin
yanı sıra Koçu’nun (1961, 2701-2702) çalışması, yapının 1961 yılındaki durumuna
dair veriler içermektedir. Yayında Koçu,
dört duvar üzerine kiremit örtülü bir
çatıdan ibaret olan mescidin çatısının
tamamen çökmüş olduğunu ve önemli
bir ayrıntı olarak minarenin, mescidin
ve türbenin kapılarının avluya açıldığını
belirtir. Ayrıca Silahşör Mehmed Bey’in

türbesinin mescidin avluya açılan kapısının yanında kesme taştan dört duvar
üzerine beşik tonoz ile örtüldüğü belirtilmektedir. Aynı yayında mescidin Bülend
Koçu tarafından çizilmiş plan krokisi ile
perspektifi bulunmaktadır. Krokide kare
planlı mescit ve yapıdan bağımsız türbe ve
minare görülmektedir. Kroki son cemaat
yerine dair herhangi bir veri içermez (Şekil
30a). Perspektifte ise mescidin tepe pencerelerinin üzerinde sadece bir bölümde
bir miktar kirpi saçak çizilmiştir, çatısı
bulunmamaktadır (Şekil 30b). Bu yayında
sunulan bilgiler yapının 1963 yılı rölöve
ve fotoğraflarından edinilen bilgiler ile
örtüşmektedir.
1963 Yılı Onarımı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde yapının 1963 yılı onarım dosyasında rölöve
projelerinin yanı sıra restorasyon projesi
ile ikinci onarım keşfine ait raporlara
da ulaşılmıştır. Dosyada birinci onarım
keşfi ile ilgili sadece Y. Mimar Mustafa
Rona’nın, yapım sürecinde yağmurlar
nedeniyle gecikme yaşanması sebebiyle
ek süre talebinde bulunduğu 9 Ocak 1964
tarihli yazısında bilgi bulunmaktadır.
Dilekçede ayrıca birinci keşifte idare lehine daha ekonomik bulunması sebebiyle
ahşap olan mescit çatısının betonarme
yapılarak kurşun yerine kurşun taklidi
fugalı şap ile kaplanmasına karar verildiği
belirtilmektedir. Bu yazı haricinde dosyada birinci onarım keşfi ile ilgili herhangi
bir veri bulunmamaktadır.
Şekil: 30
Mescidin 1961’deki a) plan şeması b)
cadde cephesinden perspektif (Koçu
1961, 2701-2703).
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İkinci keşifte, sunuş bölümünün ardından, birinci keşfe ek olarak önerilen her
türlü müdahalenin alan hesabı ve birim
maliyetiyle birlikte tutarı belirtilmiştir.
Bu ayrıntılı döküm, mekânların mimari
özellikleri, malzemeleri ve boyutları hakkında da bilgiler içermektedir. Buna göre
fotoğraflardan büyük oranda tahrip olduğu
görülen kirpi saçağın klasik tuğla ile beş
sıralı olarak yenilenmesine, minarede
bozulmuş basamakların yerine küfeki taşı
ile çekirdeksiz minare basamağı yapılmasına, almaşık duvardaki derzlerin 3 cm

derinliğinde kazıldıktan sonra tarifi verilen horasan harcıyla yenilenmesine, şap
kaplanacak kısımların onarımının yine
raporda tarifi verilen şapla kaplanmasına
karar verildiği belirtilerek bu kalemler
fiyatlandırılmıştır.
Keşif raporlarının yanı sıra dosyada
bulunan restorasyon projesi, tamamı 1/50
ölçekli olan statik ve betonarme hesapları
içeren küresel kabuk ve alt saçak plan ve
kesit çizimi, üst tavan kalıp ve teçhizat
plan ve kesit çizimi, birer adet güney, ku-

Şekil: 31
Restorasyon projesi, küresel kabuk ve alt
saçak plan ve kesit çizimi, üst tavan kalıp
ve teçhizat planı ile kesit çizimi (VGMA,
1963).
Şekil: 32
Restorasyon projesi 1/50 ölçekli plan
(VGMA, 1963).
Şekil: 33
Restorasyon projesi 1/50 ölçekli kesit
(VGMA, 1963).
Şekil: 34
Restorasyon projesi 1/50 ölçekli doğu
(cadde) cephesi (VGMA, 1963).
Şekil: 35
Restorasyon projesi 1/50 ölçekli kuzey
(hazire) cephesi (VGMA, 1963).
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zey ve doğu cephesi çizimleri, birer adet
plan ve kesit çiziminden oluşur (Şekil 31-35).
Projede son cemaat kısmının tamamen
kapatılarak, mekân girişinin günümüzde
de mevcut olan güney cephesinden bir
kapı ile sağlandığı, kısa çizilen minarenin
külahının projenin üzerinden düzeltilerek
yükseltildiği görülmektedir (Şekil 34, 35).
Mescidin giriş cephesinde görülen yapısal
çatlak (Şekil 25), malzeme değiştirilerek
onarılmış, alt pencerenin lentosu kaldırılarak yerine kemer örülmüştür (Şekil 5).
Onarım dosyasında yer alan restorasyon
sonrasına ait tek fotoğrafta, restorasyon
öncesinde mescidin doğu cephesinden
içerde olduğu görülen hazire duvarının
mescit cephesiyle aynı yüzeye çekildiği
anlaşılmaktadır. Bu ayrıntı rölövelerde
belirtilmemiştir. Aynı fotoğraflarda proje
üzerinde düzeltilen basık minare külahının da yükseltildiği, türbe ile mescit arasının projedeki gibi duvar ile kapatıldığı,
kirpi saçağın tamamlanarak doğramaların
takıldığı da görülebilmektedir (Şekil 36).
1963 Yılı Onarım Sonrasına Ait Belgeler
1963 yılından sonra yapı ile ilgili ulaşılabilen en son onarım 2009 yılına aittir.
KTVKK’de bulunan onarım dosyasında
sadece restorasyon projesine ulaşılabilmiş,
rölöve projesi veya raporu ile ilgili herhangi bir veri elde edilememiştir.
1963 yılından günümüze kadar geçen
süreçte yapıda bazı değişikliklerin olduğu
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görülmektedir. Örneğin 1963 yılı onarım
dosyasından edinilen verilerden yapı üst
örtüsünün şap ile kaplandığı bilinmektedir. Sıcakyüz (1986, 20-21) ile Toy (1992,
44-46), çalışmalarında mescidin kurşun
taklidi şap çatısı olduğundan bahsederler. Eyice’nin 2002 tarihli yayınındaki
fotoğrafında ise mescit, son cemaat ve
türbe üst örtüsünün kurşun kaplı olduğu
görülmektedir (Şekil 39). Bu belgelerden,
kurşun taklidi şap ile örtülü mescit, son
cemaat yeri ve türbe üst örtülerinin 1992
ile 2002 yılları arasındaki bir tarihte
kurşun kaplanarak yenilenmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Bu onarıma ait arşivlerde
herhangi bir kayıta ulaşılamamıştır.
1963 yılı onarım keşfine göre almaşık
duvardaki derzlerin 3 cm derinliğinde
kazıldıktan sonra tarifi verilen horasan
harcıyla yenilenmesi kararı alınmıştır.
Fakat günümüzde bu horasan harcının
yanı sıra renklendirilmiş çimento ile
yapılmış bir harç katmanı daha bulunmaktadır. Özellikle zemine yakın yerlerde
yer yer tabaka halinde döküldüğü görülen
bu ikinci katman harç uygulaması, 1963
yılından sonra sıvaların yeniden onarıldığına işaret etmektedir (Şekil 38).
1963 yılı onarımı sonrasındaki bir diğer
değişiklik, günümüzde mevcut olan kadınlar bölümü ile abdesthane ve tuvaletlerin
yer aldığı eklerdir. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin 1966, Harita Genel
Komutanlığı’nın 1975 tarihli hava fotoğ-

Şekil: 36
Mescit doğu cephesi 1963 yılı restorasyonu
öncesi ve sonrası (VGMA, 1963).
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Şekil: 37
Zal Mahmud Paşa Camisi minaresinden
mescidin görünümü (Eyice 2002, 12-21).
Şekil: 38
Silahi Mehmed Bey Mescidi’nin cadde
cephesi.

rafları (Şekil 39) ile 13.09.1979 onaylı 1/500
ölçekli Eyüp Koruma İmar Planı (Şekil 40)
ve 20.06.1997 onaylı 1/500 ölçekli Eyüp
Camii ve Merkez Civarı Koruma Amaçlı
Uygulama İmar planlarına göre (Şekil 41)
yapı mescit, son cemaat mekânı, türbe ve
minareden oluşmuş olup imar planlarının
yapıldığı tarihlerde kadınlar bölümü ile
tuvaletler henüz eklenmemiştir. Bu tarihten sonra yapının görülebildiği İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 tarihli
hava fotoğrafında ise kadınlar bölümü ile
abdesthane mekânlarının mevcut olduğu
görülmektedir (Şekil 39).

Hava fotoğraflarına ek olarak Eyice (1992,
ile Toy’un (1992, 44-46) yayınlarında
bu eklerin mevcut olduğundan bahsedilmez. Eyice’nin 2002 tarihli yayınındaki
fotoğrafta ise kadınlar bölümü ile
tuvaletler net bir biçimde görülmektedir
(Şekil 37). Bu belgelere dayanarak kadınlar
bölümü ile tuvalet mekânlarının 1997 ile
2002 tarihleri arasındaki bir zamanda
gerçekleştirilen bir onarımda eklendiği
anlaşılmaktadır.
Yapılan incelemelere bağlı olarak yapının
üç farklı dönemde günümüzdeki durumuna geldiği tespit edilmiştir. Buna göre
19-20)

Şekil: 39
a) 1966 (Url.1), b) 1975 (Url.3), c) 2006
(Url.1) tarihli hava fotoğrafları.

Şekil: 40
13.09.1979 onaylı 1/500 ölçekli Eyüp Koruma
İmar Planı (Eyüp Belediyesi Arşivi).
Şekil: 41
20.06.1997 onaylı 1/500 ölçekli Eyüp Camii
ve Merkez Civarı Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planı (İstanbul II Numaralı KTVKK
Arşiv).
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ilk yapımından 1963 yılına kadarki süreci
ifade eden 1. dönemde yapı, mescit, türbe
ve minareden oluşmaktadır. 1963 yılından
1997-2002 yılları arasındaki bir tarihe
kadarki süreci ifade eden 2. dönemde
son cemaat yeri kapatılmış ve üst örtüler
yenilenmiştir. 1997-2002 yılları arasındaki
bir tarihten günümüze kadarki süreci ifade
eden 3. ve son dönemde kadınlar bölümü
ile tuvaletler eklenmiştir (Şekil 42).

•

Arşiv belgelerine dayanarak 1963
yılı öncesinde kiremit kaplı ahşap
kırma çatı ile örtüldüğü bilinen
mescit ve son cemaat mekânlarının
üst örtüleri 1963 yılı onarımında betonarme olarak yeniden yapılmıştır.
İlk keşifte ahşap yapılmasına karar
verilen üst örtünün, ikinci keşifte
yüksek fiyatlı bulunması sebebiyle
betonarme yapılmasına karar verilmiştir. Beden duvarlarına ilave yük
getiren mescit ve son cemaat yeri
betonarme üst örtülerin yapının çeşitli bölgelerinde beden duvarlarının
su alarak tuzlanmasına sebep olduğu
görülmektedir. Mescit örtüsünde
ayrıca betonarme donatıların sebep
olduğu korozyon da izlenmektedir.
Bu nedenlerle geleneksel malzeme
ile uyumlu olmayan betonarme üst
örtülerin kaldırılması ve mescit üst
örtüsünün ahşap olarak yenilenmesi,

•

İlk yapımında üzerinin açık olduğu,
1963 yılı öncesinde ise sundurma ile
kapatıldığı düşünülen son cemaat
yeri 1963 yılında duvarlarla çevrelenip tamamen kapatılmıştır. Bu
müdahale, mescit ile türbe arasında
sorunlu bir bağlantının oluşmasına
sebep olmuştur. Bu noktada son
cemaat yerinin üzerinin tamamen

Değerlendirilme, Öneriler ve Sonuç
Bilinen ilk onarımı olan 1963 yılı öncesinde uzun yıllar harap durumda kalmış
olan mescidin, yeniden kullanıma açılabilmesi için yapılan kapsamlı müdahaleler
ve daha sonra kullanım ihtiyaçlarına bağlı
olarak yapılan ekler ile yapı günümüzdeki
halini almıştır. Tarihsel süreçte yapılan
yanlış müdahaleler ve niteliksiz eklerle
birbiri içerisinden geçilen karmaşık bir
plan şemasına bürünmüştür. Koruma ilkelerine bağlı kalmaksızın yapılan bu ekler,
yapının özgün kısımlarının algılanmasını
da güçleştirmiştir. 1963 yılındaki bilinen
ilk onarım ile sonraki dönemlerde yapılan
bazı müdahaleler, yapının özgün malzeme
ve mimari karakteri ile uyuşmamaktadır.
Araştırma sürecinde elde edilen veriler
doğrultusunda geliştirilen öneriler aşağıda
belirtilmiştir:

98

Say› 23, Mayıs 2017

Şekil: 42
Silahi Mehmed Bey Mescidinin tarihsel
süreçteki mekânsal analizi.

Eyüp Silahi Mehmed Bey Mescidi Onarım Evrelerinin Belgeler Işığında Değerlendirilmesi

Şekil: 43
Silahi Mehmed Bey Mescidi restorasyon
önerisi.

açılarak 1963 yılı fotoğraflarında
kapı üzerinde görülen mertek izlerine bağlı olarak (Şekil 25) sadece
giriş kapısının üzerine ahşap bir
saçak yapılması,
• Konumu ve biçimi farklı dönemlerde
değişmiş olmasına rağmen istinat
duvarı vazifesi ile kullanılmış olan
son cemaat mekânının batı yönündeki duvarın korunması (Şekil 43),
• Mekân bütünlüğünü ve cephe
karakterini bozan, üçüncü dönemde
yapıya eklendiği tespit edilen
kadınlar bölümü, abdesthane ve
tuvalet mekânların kaldırılması ve
açık alanda bir abdest alma mekânı
yapılması,
• 1963 yılı sonrasında yapılan onarımlarda özgün malzeme ile uyumsuz
çimento karışımlı harçların yapıdan
uzaklaştırılması ve yapının özgün
harç ile aslına uygun olarak restore
edilmesi önerilmektedir (Şekil 43).
Yapının özgün karakterini ortaya çıkarması hedeflenen bu müdahaleler ile bir
mahalle mescidi niteliğindeki bu ünik
yapının niteliksiz eklerinden arındırılması

ve aslına uygun olarak yenilenerek kullanıma açılması, yapının özgün kimliğini
kaybetmeden korunmasına ve yaşayan
bir tarihi değer olarak gelecek nesillere
aktarılmasına katkı sağlayacaktır●
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