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Öz: Amaç: Bu çalışma kapsamında Harabâti Baba 
Dergâhını (Tekkesi) oluşturan yapıların mimari özel-
likleri incelenerek enerji verimliliği kriterleri açısından 
yerel mimarinin sürdürülebilirlik özelliklerinin değer-
lendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışmada, 
örneklem seçilen yapı topluluğu yerinde inceleme ve 
ölçümler ile araştırılmıştır. Elde edilen veriler doğrul-
tusunda her bir yapı enerji verimliliği kriterlerine göre 
tablolar halinde analiz edilmiştir. Bulgular: Çalışmada, 
enerji verimliliği kriterlerinden hâkim rüzgâr yönü, 
bina geometrisi, malzeme seçimi, doğal aydınlatma 
ve havalandırma özellikleri değerlendirilmiştir. Sonuç 
olarak Harabati Baba Dergâhı, konumu itibariyle en 
önemli iklimsel veri olan hâkim rüzgâr etkisine karşı 
önlemlerin alındığı, ısıl depolama kapasitesi yüksek 
duvar kuruluşları ile ısı kayıplarının engellenmeye 
çalışıldığı, doğal aydınlatma ve havalandırmadan ya-
rarlanarak yapıya yük olacak ek bir enerji tüketiminin 
olmadığı bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir. 

Sonuç: Bilimsel veriler ışığında kültürümüzün bir par-
çası olan geçmişten günümüze varlığını sürdüren ya-
pılarda bu tür çalışmaların yapılması hem günümüzün 
önemli yaklaşımlarından biri olan enerji verimliliğine 
katkı hem de kültürel mirasımızın sürekliliği açısından 
büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tekke, Dergâh, Enerji Verimliliği, 
Yerel Mimari, Sürdürülebilirlik

Abstract: Aim: In this study, it is aimed to evaluate 
the sustainability characteristics of local architecture 
in terms of energy efficiency criteria by examining the 
architectural features of the Dervish Lodge (Tekke) 
buildings in the Harabâti Baba Dervish Lodge (Tekke) 
example. Method: In the study, the selected building 
group was researched with on-site inspection and mea-
surements, and in accordance with the data obtained, 
each structure was analyzed in tables according to the 
energy efficiency criteria. Results: In the study, domi-
nant wind direction, building geometry, material selec-
tion, natural lighting and ventilation characteristics cri-
teria of energy efficiency were evaluated. As a result, 
Harabati Baba Dervish Lodge is a structure that con-
tinues its existence through the measures taken against 
the dominant wind effect, which is the most important 
climatic data based on its location, high wall storage 
facilities that prevents heat loss and using natural light-
ing and ventilation that eliminates additional energy 
consumption. Conclusion: In the light of scientific 
data, making such studies in the buildings that have 
survived from past to present is of great importance 
both for contributing to energy efficiency which is one 
of the important approaches of the present and for the 
continuity of our cultural heritage.

Key Words: Tekke, Dervish Lodge, Energy Efficiency, 
Local Architecture, Sustainability
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GİRİŞ

Teknolojinin gelişimi ile birlikte enerji ihti-
yacı artarken enerji kaynakları gün geçtikçe 
azalmaktadır. Bu bağlamda yapılarda sağla-
nacak enerji verimliliği her geçen gün önem 
kazanmaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanma-
sı için insan hayatının vazgeçilmez bir unsuru 
olan çevreye karşı duyarlı ve daha az enerji 
tüketen yapılar elde edebilmek için enerji ve-
rimliliğinin yapılarda temel tasarım girdisi 
olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Tarihî 
yapıların da bu kapsamda değerlendirilmesi 
ve elde edilen verilerin geleceğe taşınması, 
bu alanda bir farkındalık oluşturacaktır. Sür-
dürülebilirlik ve enerji kavramları günümüz 
yaklaşımlarında sık sık ele alınsa da bu yak-
laşımlar yerel mimari ögelerde geçmişten 
günümüze kendini göstermektedir. Bu yak-
laşımlarda temel bilgiler değişmezken farklı 
ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen teknoloji ve 
bilgi birikiminden faydalanarak çeşitlilik art-
mıştır. Temel tasarım girdileri olan topoğraf-
ya ve iklimsel parametreler geçmişte de tasa-
rımların ana çıkış noktasını oluşturmaktadır. 
Günümüzde de pasif bina, sıfır enerjili bina 
yaklaşımlarının temel unsurları aynı çıkış 
noktasından sağlanmaktadır.

Yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için 
vazgeçilmez olan enerji, ancak verimli kul-
lanılabildiği sürece gelecek toplumlara akta-
rılacak en önemli miraslardan biri olacaktır. 
Uzun yıllar öncesinde inşa edilmiş ve varlığı-

nı sürdüren yerel mimari unsurları barındıran 
Harabâti Baba Dergâhı da enerji verimlili-
ği kriterlerinin somutlaştığı bir örnek olarak 
önemlidir.   

AMAÇ

Bu çalışmada konumu ve yapısal özellikle-
ri ile bölge için önem taşıyan Harabâti Baba 
Dergâhı’nın enerji verimliliği kriterleri bağ-
lamında durumunu kayıt altına almak, mev-
cut durumun iyileştirilmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması amacıyla öneriler sunmak amaç-
lanmıştır. Böylece hem tarihî yapıya hem de 
kültüre katkı sağlayacak bir veri ortaya koyu-
lacaktır.

KAPSAM

Harabâti Baba Dergâhı, Makedonya’nın en 
önemli ve merkezî Bektaşi dergâhı olma 
özelliğinde olup 26.700m²’lik bir alana ku-
rulmuş olan ve çevresi 3 metre yüksekliğinde 
moloz taşlardan örülmüş, dört tarafında birer 
kapı olan, mazgallı duvarlarla çevrili büyük 
bir Bektaşi Dergâhıdır. Bir anlamda Bektaşi 
külliyesi olarak da kabul edilebilir. Dergâh 
farklı fonksiyonlara sahip birçok yapının bir 
araya gelmesiyle oluşmuştur. Bu çalışma kap-
samında enerji verimliliği açısından yapılan 
değerlendirmeye tekkeyi oluşturan birimler-
den içinde yaşamsal döngünün olduğu, bina 
olma özelliğini devam ettiren; Askerihane 
(Misafirhane), Ahır (Atevi), Aşevi, Kışevi, 
Fatmaevi, Meydanevi, Ambarevi (Konak) bi-
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rimleri dahil edilmiştir.  Dergâh yapılarından 
türbeler için ayrılmış olan yapıların içerisinde 
yaşamsal bir döngü olmaması, şadırvanın ise 
yarı açık mekan niteliğinde olması ve sade-
ce sıcak dönemde kullanılması sebebiyle söz 
konusu yapılar çalışma kapsamında değer-
lendirme dışı bırakılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmanın ana materyali literatür ve yerin-
de tespit verilerine dayanmaktadır. Örneklem 
alanı olarak seçilen Harabâti Baba Dergâhı’nı 
oluşturan yapılar birçok farklı dönemde ya-
pılan tadilatlarla değişikliğe uğramıştır. Ya-
pılar hakkında detaylı literatür taraması ya-
pılmış ve mümkün olduğu kadar kesin bilgi 
edinebilmek adına yerinde gözlem, ölçüm 
ve incelemeler yapılarak plan şemaları oluş-
turulmuştur. Fotoğraflar ve yapılan çizimler 
ile yapılara ait analiz tabloları düzenlenmiş-
tir. Harabâti Baba Dergâhını oluşturan farklı 
işlevlere sahip yapılar enerji verimliliği kri-
terleri bağlamında değerlendirilirken ayrıca 
dergâh vaziyet planı ölçeğinde bütüncül ola-
rak da ele alınmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Balkan coğrafyasında pek çok Bektaşi tek-
kesi bulunmaktadır. Ancak yapısal varlığını 
büyük ölçüde sürdüren tek örnek olması ne-
deniyle Harabâti Baba Dergâhı örneklem ola-
rak seçilmiş ve incelemeler tekkeyi oluşturan 
binaların tamamında gerçekleştirilmiştir. 

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Balkan coğrafyasının sosyo-politik durumu 
ele alındığında bu coğrafyadaki tarihsel ge-
lişim süreci üzerinde Bektaşiliğin ve Bektaşi 
tekkelerinin bıraktığı etki azımsanamayacak 
kadar önemlidir. Balkanlardaki dinî ve kül-
türel birikim, Bektaşilik hareketi üzerinden 
okunabilir ve tekkelerin hâlen varlığını de-
vam ettirmeleri bu dini içerikli etkinin de-
rinliğine bir gösterge olarak kabul edilebilir. 
Kültürümüzün bir parçası olarak Bektaşi tek-
keleri, yaşamsal döngünün devam ettiği ve 
geçmişimizin izlerini taşıyan mimari unsurlar 
barındırmaktadır. Bu unsurlar yerel mimari 
kimlikte belirleyici rol oynar ve kültürümü-
zün sürekliliği için önemlidir. Bu çalışma 
kapsamında Bektaşi tekkelerinin önemli bir 
örneği üzerinden yerinde inceleme, ölçüm ve 
fotoğraflarla kültürel birikimin gelecek ku-
şaklara aktarılması amaçlanmıştır.

Ayrıca insanın yaşamsal faaliyetleri için vaz-
geçilmez olan enerjinin verimli kullanılması, 
gelecek toplumlara aktarılacak en önemli mi-
raslardan biridir. Bu kriterlerin belirlenmesin-
de yerel mimari kimlik geçmiş birikimlerin 
aktarılması açısından önemli girdiler sağlar. 
Bu verimliliği elde edebileceğimiz kriterleri 
tespit etmek, bu kriterler doğrultusunda tasa-
rımlar yapmak günümüz insanının geleceğe 
aktarabileceği en önemli olgudur.
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ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ 

Binalarda enerji verimliliğini sağlamak için 
birtakım verilere ihtiyaç duyarız. Bunları ge-
nel başlık olarak ikiye ayırmak mümkündür. 
Bunlardan ilki, çevresel verilerdir. Çevresel 
verileri oluşturan topografya, iklim eleman-
ları vb. doğal çevre etmenlerinin yanı sıra ya-
pay çevre verileri de tasarımın önemli girdile-
ridir. Yapay çevre verilerinden en önemlisi de 
yerel çevrede geçmişten günümüze ulaşmış 
yapıların biçim, malzeme ve yapım tekniği 
özellikleridir. Yeni tasarımlarda bu verilerden 
yararlanmak yerel kimliğin sürdürülebilirliği 
açısından oldukça önemlidir. Enerji verimli-
liği sağlamada ikinci veri ise tasarım ve inşa 
aşamasında vereceğimiz karar ve yaklaşımla-
rın belirlediği binaya ilişkin birtakım yapısal 
verilerdir. Bu yapısal verilerin belirlenmesin-
de yerel mimarinin yansıttığı ögelerden fay-
dalanmak geçmişin bilgi birikimlerinin günü-
müze yansımasını da sağlayacaktır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Azalan kaynaklar sebebiyle her geçen gün 
önemi artan enerji verimliliğinin aslında yeni 
bir buluş olmadığını, yerel malzeme ve çevre-
sel faktörlerin belirleyici olduğu tasarımlarla 
enerji verimliliği elde etmenin zor olmadığını 
söylemek mümkündür. Bu nedenle günümüz-
den 400 yıl önce inşa edilen Harabâti Baba 
Dergâhı’nın enerji verimliliği açısından ele 
alınması ile bu farkındalığın sadece gelişen 

teknolojinin sağladığı bir durum olmadığı or-
taya konulmak istenmiştir.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Bektaşilik ve Bektaşi tekkeleri ile ilgili litera-
tür incelendiğinde Hasluck (1929: 524-596), 
Bektaşiliğin yayıldığı topraklarda, toplumlar 
üzerindeki etkilerini incelemiş ve Bektaşi tek-
kelerini sıralamıştır. Ayverdi (2000: 5), Bal-
kanlarda yer alan Osmanlı Dönemi eserlerini 
incelemiş ve tekke yapılarına yer vermiştir. 
Bakırcı ve Kürşat (2013: 145-160), Balkan-
larda yer alan tekke ve zaviyeleri araştırmış-
tır. Maden (2013: 141-176), Arnavutluk’ta 
Bektaşiliğin yayılmasındaki süreçleri değer-
lendirmiştir.

Geçmişten günümüze ulaşabilen yapı ve yer-
leşimler tarihi çevremizi oluşturmaktadır. Bu 
yapıların tasarım yaklaşımları ve yapım tek-
nikleri bulundukları bölgenin mimari kim-
liğini yansıtmaktadır. Geçmişi iyi anlamak 
geleceği tasarlamada önemli girdiler sağlar. 
Geçmişten günümüze ulaşabilen kültür de-
ğerlerimizin gelecek nesillere aktarılması da 
toplumsal bir görevdir (Semerci ve Uğur, 
2017: 239). Yerel mimarinin genel karakteris-
tikleri arasında; topoğrafyaya uyumlu, den-
geli yapılaşma, akılcı kaynak kullanımı, ik-
limsel özelliklere uygun malzeme kullanımı 
ve ekonomik olma gibi kriterlerin öncelikli 
yer aldığı görülmektedir. Bu özelliklerinin 
yanı sıra yaşamsal faaliyetlerin farklılaşması 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:400 K:411
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

395

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

ile değişebilir, uyarlanabilir nitelikler de ba-
rındırmaktadır (Kısa Ovalı ve Delibaş, 2016: 
516-517).

Yerele bağlı tasarımda doğa ile entegrasyo-
nun yanı sıra pasif ve sürekli enerji kazanım-
ları da önemlidir. Yerel bilgiye dayalı olarak 
kültürel varlıklar korunurken arazi yapısı, 
eko-sistemler ve enerji kaynaklarının tüketi-
mi, yapım, geri dönüşüm süreçleriyle, çevre 
sorunlarının azaltılması hedeflenmektedir 
(Senem ve Arıdağ, 2016:16-17). 

Yüzyıllık deneyimlerle elde edilen ve geçer-
liliği yaşanarak test edilen yerel mimari ör-
neklerin korunarak gelecek nesillere aktarıl-
ması sürdürülebilirlik açısından da önemlidir. 
Deneyime dayalı yapıma ait bilgi birikimlerin 
bugün uygulanan yapılara aktarılması ama-
cıyla yerel mimari incelenmeli ve özümsen-
melidir (Kısa Ovalı ve Delibaş, 2016: 528). 

Bu doğrultuda, çeşitli deneyimlerle gele-
neksel mimari ve yerel mimariye dayanan 
tekniklerin anahtar rolü vurgulanmıştır. Ge-
leneksel tasarım ve uygulamalardan yararla-
nıldığı takdirde, sosyal ve kültürel birikimler 
sayesinde modern bir binaya göre iç mekan 
konfor koşullarının daha olumlu olabileceği 
işaret edilmektedir (Beccali vd., 2018:1726). 
Enerji verimliliği, 20. yüzyıldan önce bugün-
lerde olduğu gibi yaygın bir terim olmasa 
bile, insanlar, eski zamanlardan beri, yaşam 
koşullarını iyileştirmek için doğal mekaniz-

maları kullanmanın ve dönüştürmenin yol-
larını bulmuştur (Ionescu vd., 2015:244). 
Geçmişte enerji verimliliği kavram olarak 
gündeme gelmese de en az çaba ile insanların 
konforda olmasını sağlayan geçmiş deneyim-
lerden faydalanarak süregelen ustaca çözüm-
ler kullanıldığı görülmektedir. MÖ. 5500’de 
Karpatlar bölgesinde kısmen toprağa gömü-
lü olarak inşa edilen evlerde daha dengeli iç 
ortam sıcaklığı elde ettikleri bulunmuştur. 
Daha sonra Kapadokyalılar ve Ortadoğu’da 
toprağın termal özelliklerinden faydalanıldı-
ğı görülmektedir. Ayrıca kalın tuğla duvarlar-
la yüksek ısıl kütleye sahip yapı kabuğu olu-
şumu da izlenmekte (Ionescu vd., 2015:244) 
ve  binalarda kullanılan enerji modellerinin 
de yerel mimariyi temel alarak oluşturulduğu 
ileri sürülmektedir (Shipworth, 2013: 250).

Binalar, dünyadaki enerji tüketiminin büyük 
bir kısmını oluşturmakta ve bu da sera etkisi 
ve küresel ısınmanın artmasına neden olmak-
tadır. Enerji tasarruflu bina tasarımı, enerji 
tasarrufu, emisyonların azaltılması ve yaşam 
kalitesinin artırılması için zorunlu hale gel-
miştir. Binaların enerji verimliliğini ile ilgili 
ilk çalışmalar, (Johnson vd. 1984: 305; Ste-
adman ve Brown, 1987: 113) binaların enerji 
performansı üzerinde etkili olan belirli para-
metrelerin araştırılmasına odaklanmaktadır. 

Enerji verimli bina tasarımı çalışmaları, araş-
tırmacıların ve uygulayıcıların dikkatini çek-
miştir (Ngo, 2019: 264; Y. Guo vd., 2018: 
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16;  Chou ve Bui, 2014: 437). Gökşen vd.’ne 
(2017: 96) göre, yapılar bölgenin iklim ana-
lizi yapılarak tasarlanır. Yapılarda iklimle 
uyumlu önlemler sayesinde ısı, ışık, ses vb. 
etkenlerin iç ortama geçişi engellenebilir ve 
böylece ortaya çıkabilecek ek enerji tüketimi 
minimum seviyeye düşürülebilir.

Yılmaz (2005:387-398), enerji etkin bina ta-
sarımında yasal düzenlemeler ve yeşil bina 
değerlendirme sistemlerini incelemiş ve iyi-
leştirme alternatifleri sunmuştur.  Mert ve 
Saygın (2016: 469-471), yaz ve kış koşulla-
rında enerji tasarrufunu tek yapı ve mahalle 
ölçeğinde yeni tasarım önerileri ile hesapla-
mış ve mahalle ölçeğindeki önerilerde enerji 
verimliliğinin daha anlamlı olduğu sonucuna 
varmıştır. 

HARABÂTİ BABA DERGÂHI 

Harabâti Baba Dergâhı, Rumeli’de Bektaşi-
liğin en önemli merkezlerinden birisi olarak 
bilinmektedir. Makedonya’nın Kalkandelen 
(Tetovo) şehrinde bulunmakta olup şehrin 
güneybatısında konumlanmıştır. Kurucusu 
Sersem Ali Baba’dır. İstanbul’a çağrıldığı 
için Kalkandelen’de fazla bulunamamıştır. 
Dergâh, Sersem Ali Baba’dan daha sonraki 
yıllarda şeyhlik yapan Harabâti Baba adıyla 
bilinmektedir (Ayverdi, 2000: 78). 

Dergâh, hem Harabâti Baba Tekkesi (Arabati 
Baba Tekija) hem de Sersem Ali Baba Tek-
kesi olarak isim yapmıştır. Ancak genel özel-

likleri bakımından yapı tekke değil dergâh 
özelliği göstermektedir.  

Dergâhın kuruluş tarihi ile ilgili olarak farklı 
görüşler olmakla beraber 1538 (bazı rivayet-
ler 1551) yılında Sersem Ali Baba veya Ser-
ver Ali Baba adlarıyla anılan Bektaşi babası 
tarafından kurulmuş olduğu, 1799 yılında Vali 
Recep Paşa’nın kuruculuğunda vakıf hâline 
dönüştürüldüğü ve tekkenin Kalkandelen’den 
başka İstanbul, Tiran, Elbasan ve Selanik’te 
zengin vakıfları olduğu bilinmektedir (Aruçi, 
1997: 69-71).

Dergâhın ikinci banisi olarak gösterilen, 
dergâha ismini veren ve 1780 yılında vefat et-
miş olan Harabâti Baba’nın dört arkadaşı ile 
Bektaşiliği yaymak için Rumeli’ye gelmiş ol-
duğu, aslen Malatyalı olduğu, Kalkandelen’e 
geldiğinde dergâhta yanan bir kandil gördü-
ğü, bunun Server Ali Baba’nın ruhu olduğunu 
söyleyerek buraya onun için bir türbe yaptır-
dığı rivayet edilmektedir (Sevimay, 2009: 1). 

Tekkenin kuruluşu ile ilgili olarak farklı gö-
rüşler de bulunmaktadır. Hasluck (1929: 
524), Server Ali Baba’nın kabrinin Muhar-
rem Baba tarafından keşfedildiğini ve onun 
tavsiyesiyle 1832 yılında Rıza Paşa tarafın-
dan yaptırıldığını söylerken Krum Tomovs-
ki ve Galaba Palikruâeva gibi araştırmacılar 
ise dergâhın 1799’da yaptırıldığı görüşünde-
dir (Aruçi, 1997: 69). Ekrem Hakkı Ayverdi 
vd. (2000: 79), dergâhın XVI. yüzyılın son-
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larına doğru yaptırılmış olduğundan bahisle 
Harabâti Baba döneminde Recep Paşa tara-
fından da genişletilerek büyütüldüğünü yaz-
maktadır.

Dergâhın 1815 tarihli vakfiyesine göre 
dergâhta Harabâti Baba’dan sonra on bir 
şeyh görev yapmıştır. Kalkandelen ve çevre-
sinde Bektaşiliğin yayılmasında büyük etkisi 
olan dergâh, uzun zaman bölgede önemli bir 
Bektaşi merkezi olarak faaliyet göstermiştir. 
1912 yılına kadar aktif olarak faaliyetlerini 
sürdüren dergâh, bu tarihten sonra uzun bir 
süre terk edilmiş ve tekkenin büyük bir kıs-
mı yıkılmıştır. 1945 yılında kapatılan tekke, 
1946 yılında eşkıyalar tarafından yakılmıştır. 
1967 yılında restore edilmiş ve uzun süre ger-
çek amacından uzak, turistik tesis olarak kul-
lanılmıştır. 1992’de dergâhın Kışevi ve Mey-
danevi gibi bazı bölümleri yeniden açılmıştır 
(Aruçi, 1997: 71). 

HARABÂTİ BABA DERGÂHI’NIN 
MEKÂNSAL KURGUSU ve YAPISAL 
ÖZELLİKLERİ

Birçok farklı fonksiyonu bir arada bulun-
duran veya belli konularda özelleşmiş olan 
tekkelerin mimarisi hizmet ettikleri amaçla-
ra göre şekillenmiştir. Genel fonksiyonlara 
ayrılmış birimlerin dışında özelleşmiş alan-
ların da bulunduğu tekkeler farklı mimari 
programlara sahiptir. Harabâti Baba Dergâhı, 
26.700 m²’lik bir alana kurulmuş olan ve 

çevresi 3 metre yüksekliğinde moloz taşlar-
dan örülmüş, dört tarafında birer kapı olan, 
mazgallı duvarlarla çevrili büyük bir Bekta-
şi Dergâhıdır. Bir anlamda Bektaşi külliyesi 
olarak da kabul edilebilir. Bektaşi tekkeleri-
nin genel olarak şehir dışında yapılması ge-
leneğine uygun olarak Kalkandelen’in şehir 
merkezine uzak bir bölgesinde kurulmuştur.

Dergâh farklı fonksiyonlara sahip birçok ya-
pının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Binalar 
farklı yıllarda pek çok kez tadilat geçirmiştir. 
Ekrem Hakkı Ayverdi ( 2000: 79) dergâh ya-
pılarının Recep ve Abdurrahman Paşalar dö-
neminde (1800-1820) tadilat geçirdiğini; son 
dönemlerinde de camekânlar, sundurmalar 
ilave edildiğini ve aslında ilk hâlinin tabiat-
la çok daha fazla iç içe olduğunu yazmıştır. 
Çalışma kapsamında yapılan yerinde gözlem 
ve incelemelerde Harabâti Baba Dergâhı’nda 
pek çok açık sundurmanın camekânlarla ka-
patıldığı, ilave katların yapıldığı tespit edil-
miş ve fotoğraflanmıştır. 

Dergâh içindeki bütün birimlerin konumla-
rı Şekil 1’de gösterilmiştir. Harabâti Baba 
Dergâhı’nı oluşturan yapılar içinde temel 
fonksiyonlara hizmet eden yapıların dışın-
da yeşil doku, çeşme, türbe yapıları ve tek-
keye hizmet edenlerin defnedildiği mezarlar 
da bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
enerji verimliliği açısından yapılan değerlen-
dirmeye tekkeyi oluşturan birimlerden içinde 
yaşamsal döngünün olduğu, bina olma özel-
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liğini devam ettiren; Askerihane (Misafirha-
ne), Ahır (Atevi), Aşevi, Kışevi, Fatmaevi, 

Meydanevi ve Ambarevi (Konak) birimleri 
dâhil edilmiştir.  

Şekil 1. Harabâti Baba Dergâhı Vaziyet Planı Krokisi (Hatipler Çibik, 2014) 

BULGULAR 

Harabâti Baba Dergâhı Makedonya’nın en 
önemli ve merkezî Bektaşi dergâhı olma 
özelliğinde olup farklı fonksiyonları olan 
yapıların bir araya gelmesi ile bir kompleks 
oluşturmaktadır. 

Bulunduğu bölgenin iklimsel özellikleri do-
layısıyla Harabâti Baba Dergâhı’nda en çok 
ısıtma amaçlı önlemlerin ön planda olduğu 
düşünülebilir.

Vaziyet planındaki yaklaşıma bakıldığında 
dergâh yapılarının güneyde seyrek olarak 

konumlandığı, kuzeyde ise birbirine daha ya-
kın aralıklarla yapıldığı ve hâkim olan rüzgâr 
yönü doğrultusunda bir duvar etkisi oluştur-
duğu görülmektedir.

Harabâti Baba Dergâhı’nın günümüzde ana 
giriş kapısı olarak konumlanan yapı aske-
rihane- misafirhane olarak kullanılmıştır. 
Arazinin batı cephesine paralel ve dikdört-
gen planlı olup arazinin güneyinde konum-
lanmıştır. İlk inşa edildiğinde tek katlı olan 
yapıya farklı otoriteler tarafından kullanıldığı 
dönemlerde ilave kat yapılmış ve bu katlar 
farklı amaçlarla kullanılmıştır. Mevcut du-
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rumda kullanılmayan yapının üst katının da 
tahrip olmuş durumda olduğu görülmektedir. 
Aynı zamanda diğer yapılardan oldukça uzak 
bir konumdadır ve diğer yapılara göre hâkim 
rüzgârlardan kısmen daha az etkilenmektedir. 
Bu durum, yapının Şar Dağları’ndan esen so-
ğuk rüzgârlardan daha az etkilenmesini sağ-
lasa da yapının pencere açıklıklarının ve gi-
rişinin batı cephesinde olması, ısı kaybı oluş-
turabileceğinden olumsuz bir durum teşkil 
etmektedir. Aynı zamanda yapının batı cep-
hesinde kısmen de olsa bu durumu nötralize 

edebilecek sundurmayı kapatan camekânlar 
bulunmaktadır. Yapının kuzey cephesinde 
daha küçük ve az sayıda pencere bulunması 
da enerji korunumu açısından olumlu bir yak-
laşımdır. 

Yapının batı cephesinde yer alan sundurma-
ların sıcak dönemde güneşin yapı üzerindeki 
ısıtıcı etkisinden korunmak amacıyla yapıldı-
ğı düşünülmektedir. Yapıda malzeme olarak 
yerel bir malzeme olan doğal taş kullanılmış-
tır. Yapı kabuğunda herhangi bir yalıtım uy-
gulamasına rastlanmamıştır (Tablo 1).
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Tablo 1. Harabâti Baba Dergâhı Askerihane Analizi

                               
Vaziyet Planı Krokisi

Plan Krokisi

Batı Cephesi
Binanın 

Geometrisi
Binalar Arası 

Mesafe Rüzgâr Güneşlenme Gölgelenme

Dergâh yapılarından bir diğeri olan ahır ya-
pısı, arazinin batı köşesinde yer almaktadır. 
Dergâhta ikamet eden dervişlerin veya eren-
lerin binek hayvanları için yapılmış kuzeyba-
tı-güneydoğu yönünde dikdörtgen planlı bir 
birimdir. Ahır yapısının kuzey cephesindeki 
geniş kapılardan giriş-çıkış organize edilmiş-
tir. Kuzey cephesine dik olarak konumlanan 

sundurma ise tekkeye geçici olarak gelenlerin 
binekleri için ayrılan bir bölümdür. Yapının 
duvarları 30 cm genişliğinde taş duvar, mev-
cut döşemesi traverten karodan oluşmaktadır. 
Kırma ahşap çatılı kiremit örtüdür.

Şar Dağları’ndan gelecek olan soğuk 
rüzgârlara karşı yapının batı cephesi sağır 
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olarak inşa edilmiştir. Hâkim rüzgâr yönü-
ne paralel olarak konumlandırılan yapının 
rüzgârlardan daha az etkilenmesi sağlanmış-
tır. Kuzey cephesinde fonksiyonu itibariyle 
büyük kapılar bulunması, enerji korunumu 
açısından olumsuz bir durumdur. Yapının 
kuzeydoğu cephesinde bulunan sundurma-
nın gölgeleme elemanı olarak davrandığı ve 
sıcak dönemde aşırı ısınmayı önlediği düşü-
nülmektedir. 

Ahır yapısının ona en yakın birim olan aşevi 
ile arasındaki mesafenin güneş ışınımı açı-
sından (kuzey-güney doğrultusunda) en az 
mesafenin 6.30 m ila 9.45 m arasında olması 
gerekirken 43 m olması bu bağlamda güneş 
ışınımından faydalanabilmesi için yararlı bir 
uzaklıktır. Böylece aşevi, ahır yapısının so-
ğuk dönemde güneşten yeteri derece yarar-
lanmasına engel teşkil etmeyerek enerji koru-
numuna katkı sağlayacaktır (Tablo 2).
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Tablo 2. Harabâti Baba Dergâhı Ahır Analizi

                                
Vaziyet Planı Krokisi 

Plan KrokisiKuzeydoğu Cephesi

Binanın 
Geometrisi

Binalar Arası 
Mesafe Rüzgâr Güneşlenme Gölgelenme

Aşevi olarak hizmet veren yapı tekkede sür-
dürülen yaşam döngüsü içerisinde önemli bir 
yere sahiptir. İç içe konumlanan, biri büyük 
diğeri küçük iki mutfak ve önünde dikme-
lerle çevrelenmiş saçak altı bir mekândan 
oluşmaktadır. Aynı zamanda bu yapı içeri-
sinde aşevindeki işleyişten sorumlu olan aşe-

vi babasının kaldığı bir oda bulunmaktadır. 
Yapı dikdörtgen planlı kırma çatılı ve kiremit 
örtülüdür. Arazinin kuzeybatı yönünde yer 
almaktadır. Üç ayrı birim ve mutfak birim-
lerinin güneybatı ve güneydoğu cephesinde 
dikmelerle sınırlanmış ve ahşap saçak ile 
örtülü bir sundurma bulunmaktadır. Mevcut 
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durumda bu kısım camla kapatılmıştır. Şar 
Dağları’ndan gelecek olan soğuk rüzgârlara 
karşı yapının batı cephesi sağırdır. Konumu 
itibarıyla yapı hâkim rüzgâr yönüne paralel-
dir ve bu sayede rüzgârlardan daha az etki-
lenmektedir.

Aşevi orijinalinde üç kapalı mekândan ve gü-
ney cephesi boyunca uzanan bir sundurma-
dan oluşmaktadır. Enerji verimliliği açısın-
dan değerlendirme yapılırken orijinal plana 
göre hareket edilmiş ve günümüzde iç pence-
re olarak kalan açıklıkların dışarıya açıldığı 
varsayılmıştır. Bu noktadan hareketle yapı 
girişinin ve 3 adet pencerenin güneydoğu 
cephesinde yer alması enerji korunumu açı-
sından avantaj sağlamaktadır. Yapıda diğer 
pencere açıklıkları kuzey ve doğu cephesin-
de bulunmaktadır. Kuzey cephesinin büyük 
oranda sağır olması ve sadece 3 adet pencere 

açıklığı bulunması enerji verimliliği açısın-
dan bir denge sağlamaktadır. Yapının güney 
cephesinde bulunan sundurmalar güneşin ısı-
tıcı etkisine karşı bir gölgeleme elemanı ola-
rak davranmaktadır. Günümüzde ise bu sun-
durmaların cam ile kapatılmış olması yapıya 
doğal ışığın içeri girebildiği bir mekân kazan-
dırmıştır. Duvar malzemesi olarak doğal taş 
tercih edilmiştir. Kuzey cephesindeki duvar 
kalınlığı 75 cm’dir ve bu durum, enerji ve-
rimliliği bağlamında olumlu bir yaklaşımdır.

Aşevinin güneş ışınımından fayda sağlaya-
bilmesi için yakın çevresinde yer alan kışevi 
yapısıyla arasındaki mesafenin yaklaşık 7.00 
m ila 10.50 m arasında olması gerekmektedir. 
Bu yapıların arasındaki mesafe 11.00 m’dir 
ve bu durum, enerji korunumundan olumlu 
sonuçlar elde etmemizi sağlar.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2019 Sayı: 16 Sonbahar Kış Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2019 Number: 16 Winter Spring Semester

ID:400 K:411
ISSN Print: 2148-4880 Online: 2148-8142 

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(Marka Patent No / Trademark)
(2015/04018 – 2015/GE/17595)

404

ULUSLARARASI HAKEMLİ
TASARIM MİMARLIK DERGİSİ

INTERNATIONAL REFEREED
JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE

PRINT ISSN: 2148-8142 - ONLINE ISSN: 2148-4880

Tablo 3. Harabâti Baba Dergâhı Aşevi Analizi

                                
Vaziyet Planı Krokisi

Plan Krokisi

Güneybatı Cephesi

Binanın 
Geometrisi

Binalar Arası 
Mesafe Rüzgâr Güneşlenme Gölgelenme

Dergâh yapılarından bir diğeri olan kışevi, 
dergâhta yaşayan veya hizmet eden dervişle-
rin kış aylarında kaldığı ve ibadet ettiği bir 
birimdir. Mevcut durumda sadece güney cep-
hesi ayakta kaldığı gözlenen yapıda iç duvar-
lar büyük bir çoğunlukla yıkılmıştır ve içeri 

girilmez hâldedir. Ekrem Hakkı Ayverdi vd. 
(2000: 80) bu yapının bir dönem müze olarak 
kullanıldığını belirtmiştir. Arazinin kuzeybatı 
yönünde yer almaktadır. Hâkim rüzgâr yönü 
açısından değerlendirildiğinde olumlu bir ko-
numda olduğu düşünülmüştür ancak eldeki 
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verilerle sağlıklı bir değerlendirme yapmak 
mümkün değildir. 

Tablo 4. Harabâti Baba Dergâhı Kışevi Analizi

                      Vaziyet Planı Krokisi

Plan Krokisi
Güneybatı Cephesi

Binanın 
Geometrisi

Binalar Arası 
Mesafe Rüzgâr Güneşlenme Gölgelenme

Dergâh yapılarından bir diğeri olan Fatmaevi 
yapısı, Dergâha şehir kapısından girildiğin-
de kuzeybatı yönünde konumlanmış, tekke-
yi yaptıran Recep Paşa’nın hasta kızı Fatma 
için yaptırdığı küçük bir konaktır.  Bu yapı, 
Abdurrahman Paşa’nın harem dairesi olarak 

da kayıtlara geçmiştir (Ayverdi vd., 2000: 79) 
Kare planlı ve iki katlı olan yapının alt katın-
da yaşam odaları ve üst katında ise bir seyir 
salonu bulunmaktadır. Ahşap kırma çatılı ve 
kiremit örtülüdür. 
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Dergâh yapıları arasında en yüksek yapı 
Fatmaevi’dir. İki kattan oluşan yapının her 
iki katında da hâkim rüzgâr yönünde bulunan 
cepheleri sağırdır. Zemin katta, kuzey cephe-
sinde yalnız 1 adet pencere olması, giriş kapı-
sının güneydoğu cephesinde yer alması ve alt 
kata ait diğer pencerenin ise güney cephesin-
de olması enerji korunumu açısından oldukça 
önemli ve faydalıdır. Yapının üst katında ise 
kuzeybatı cephesi hariç diğer üç cephe bo-

yunca pencere açıklıkları olduğu görülmek-
tedir. Bu durum, ısı geçişi açısından olumsuz 
bir durum oluştururken güneş ışınımlarından 
faydalanmak açısından olumlu bir yaklaşım-
dır. Sıcak dönemde ise şeffaf yüzeylerin opak 
yüzeylere oranla fazlalığının enerji korunu-
mu açısından yaratacağı olumsuz etki pence-
relerde kullanılan ahşap gölgeleme (panjur) 
elemanlarıyla dengelenmeye çalışılmıştır.
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Tablo 5. Harabâti Baba Dergâhı Fatmaevi Analizi

                                
Vaziyet Planı Krokisi

            

Plan Krokisi
Kuzeydoğu ve Güneydoğu 

cephesi
Binanın 

Geometrisi
Binalar Arası 

Mesafe Rüzgâr Güneşlenme Gölgelenme

Dergâh yapılarından bir diğeri olan meydane-
vi yapısı, arazinin doğu yönünde yer almak-
tadır. Dergâhın şehir kapısı aksı üzerindeki 
bu yapı, Bektaşilik eğitiminin ve ibadetleri-
nin yerine getirildiği, nasip alma ritüelleri-

nin gerçekleştirildiği birimdir. Ekrem Hakkı 
Ayverdi’ye (2000: 79) göre arka tarafında 
daha önceleri yine dervişlere hizmet veren 
kubbeli bir matbah bulunmaktadır. Ancak 
şu anki mevcut durumda burası bina olarak 
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ayakta değildir. Binanın yalnızca doğu cephe 
duvarı ayakta kalmıştır ve mescit olarak hiz-
met vermektedir. 

Hâkim rüzgâr yönü doğrultusunda konum-
lanan yapı, Şar Dağları’ndan gelen soğuk 
rüzgârlardan hem konumu hem de diğer yapı-
ların varlığı sayesinde daha az etkilenmekte-
dir. Diğer yandan da meydanevinin yakın çev-
resinde bulunan Fatmaevi ve türbe yapıları ile 
olan uzaklığı soğuk devrede güneş ışınımın-
dan yeterli derecede faydalanmasına olanak 

sağlamaktadır. Yapının pencere açıklıkları gü-
ney ve doğu cephesinde yer almaktadır ve bu 
durum enerji korunumu açısından olumlu bir 
sonuç teşkil etmektedir. Kuzeybatı cephesin-
de bulunan sundurma, soğuk devrede güneş 
ışınımından faydalanmak için bir engel teşkil 
etmezken aynı zamanda bu sundurma günü-
müzde camekânla kapatılmıştır ve bu sayede 
yapı üzerinde kış bahçesi uygulamasına ben-
zer bir etki yaratmaktadır. Yapının 83 cm’lik 
taş duvarları ısıl kütlesi ile enerji verimliliğine 
katkı sağlamaktadır. 
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Tablo 6. Harabâti Baba Dergâhı Meydanevi Analizi

                                
Vaziyet Planı Krokisi

Plan Krokisi

Kuzeydoğu cephesi
Binanın 

Geometrisi
Binalar Arası 

Mesafe Rüzgâr Güneşlenme Gölgelenme

Dergâh yapılarından bir diğeri olan ambarevi 
(konak) yapısı, arazinin güneydoğu yönünde 
yer almaktadır. Yapı konumu itibariyle Şar 
Dağları’ndan esen soğuk rüzgârlara cephe 
vermektedir. Bu durum, enerji korunumu açı-
sından olumsuz bir durumdur. Yapının yakın 

çevresinde soğuk dönemde faydalı olabilecek 
güneş ışınımına engel teşkil edecek başka bir 
yapı mevcut değildir. Yapının ilk katında pen-
cere açıklıklarının batı ve kuzey cephesinde 
olması, enerji korunumu açısından elverişsiz 
bir durumdur. Üst katta ise pencereler doğu 
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cephesinde daha fazla olmak kaydıyla ku-
zey cephede de bulunmaktadır. Yapının üst 
katında batı cephesinde bulunan camekânlı 
mekânın sonradan ilave edildiği ve buranın 
orijinalinde açık bir teras olduğu düşünüldü-
ğünde bu durum enerji korunumu açısından 

olumsuz bir uygulama olmuştur. Günümüzde 
eklenen camekânlarla ise burası yapı üzerin-
de bir kış bahçesi etkisine sahiptir ve enerji 
verimliliği açısından bu eklenti faydalı görül-
mektedir. 
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Tablo 7. Harabâti Baba Dergâhı Ambarevi Analizi

                         Vaziyet Planı Krokisi
Zemin Kat Plan Krokisi

 
1. Kat Plan Krokisi 

Doğu Cephesi

 
Batı Cephesi

Binanın 
Geometrisi

Binalar Arası 
Mesafe Rüzgâr Güneşlenme Gölgelenme
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TARTIŞMA 

Günümüzde kaynak krizi, küresel ısınma ve 
çevresel problemler nedeniyle enerji sorunu 
giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Aralık 
1997’de Kyoto protokolünün imzalanmasın-
dan bu yana dünya çapındaki hükümetlerin 
çoğunluğu, sera gazı emisyonlarını azaltma-
ya yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Ener-
jinin etkin kullanımı, çoğu enerji politikası 
için önemli bir konu haline gelmiştir. Binalar 
enerji tüketiminin büyük bir kısmından so-
rumludur. Bu nedenle, günümüzde binalarda 
alınabilecek sürdürülebilir tasarım, yerel mi-
mari ve yapım teknikleri gibi kararlar olduk-
ça önemlidir. Vitrivius’tan günümüze kadar, 
sürdürülebilirlik her dönemde farklı biçim-
lerde ve tekniklerde kendini göstermektedir. 
Malzeme ve teknoloji gelişirken tasarım gir-
dilerini etkileyen engel ve çözümler temel 
olarak değişmemiştir (Yılmaz, 2007: 306; Si 
vd., 2016:100). Sürdürülebilir tasarım, eko-
lojik tasarım vb. kavramlardan günümüzde 
sıklıkla bahsedilirken yerel mimari örnekleri 
incelendiğinde aslında bu yaklaşımların kül-
türel birikim ve deneyime dayalı olarak uzun 
yıllardır uygulandığı görülmektedir.

Ekolojik tasarım, çevre sorunlarına duyarlı, 
doğaya zarar vermeyen, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından yararlanma çabası içerisin-
de yapım, geri dönüşüm süreçleriyle, çevre 
sorunlarını azaltmak, mümkünse en aza in-
dirmek anlamına gelir (Senem ve Arıdağ, 

2016:15). Tasarımda eko-sistemler ve kul-
lanıcı konforunu sağlamak için, geçmiş de-
neyimlerden faydalanarak yapım tekniği ve 
malzeme seçiminde yerel bilgiyi kullanmak 
enerji etkinliği sağlamada önemlidir. 

Yerele bağlı tasarımda ihtiyaç programı kadar 
pasif ve sürekli enerji kazanımları, doğa ile 
entegrasyon önemlidir. Her ölçekte yerel bil-
giye dayalı olarak kültürel varlıklar korunur-
ken arazi yapısı, eko-sistemler ve insan kulla-
nımı birbirleriyle ilişkili hale getirilir (Senem 
ve Arıdağ, 2016:17).

Harabâti Baba Dergâhı örneği yerel mimari 
bağlamında incelendiğinde; binaların yön-
lendirilmesi, hâkim rüzgâr değerlendirmesi, 
duvar kalınlığı, malzeme ve renk uyumu, 
gölgeleme koşulları, çatı konstrüksiyonu, 
doğal havalandırma koşulları vb. enerji etkin 
pasif tasarım etkenlerinin birçoğunu sağlan-
dığı gözlenmektedir. Kompleks yapı özelliği 
gösteren dergâhın soğuk iklim özellikleri dik-
kate alınarak vadiye yakın rüzgârdan korun-
muş yamaç yerleşimi, topoğrafyaya uyumlu 
konumlandığını göstermektedir. Yerel mima-
rinin genel karakteristikleri arasında bulunan 
yerleşim planlarının topoğrafyaya uyumlu 
olarak oluşturulması, doğal çevre ile denge 
kuran ekolojik yapılaşma, çevresel sürdürü-
lebilirlik açısından katkı sağlamaktadır (Kısa 
Ovalı ve Delibaş, 2016: 516-517). Ayrıca 
kompakt biçimlenişli ve yüksek ısıl kütleye 
sahip duvar kuruluşları ile hem ısıl direnç art-
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tırılmış hem de yerel malzemenin doğal çev-
reye uyum ve estetik katkısı sürdürülmüştür. 
Soğuk dönemde yüksek ısıl kütleli duvarlar 
ısı korunumunu sağlarken sıcak dönemde de 
ısı geçişini yavaşlatarak konfor koşullarının 
sağlanmasında etkili olacaktır. Çatı konstrük-
siyonlarının eğimli ve soğuk çatı olarak uygu-
lanması da ısı kaybının azaltılması açısından 
pasif önlemlerden biridir. Yapıların cephele-
rinde hâkim rüzgâr yönünde pencere açıklık-
larının minimum yüzey alanına sahip olması 
soğuk dönemde ısı korunumu sağlarken sı-
cak dönemde ise doğal havalandırmanın et-
kin olarak sağlanmasına yardımcı olacaktır. 
Dergâhı oluşturan yapıların birbirlerine göre 
konumu ve bina aralıkları değerlendirildiğin-
de güneşlenme koşulları açısından tüm yapı-
ların güneş enerjisinden etkin bir şekilde fay-
dalanması mümkündür. 

Dışa dönük bir yaşamın kurgulandığı Hara-
bati Baba Dergâhında bölgenin iklimsel özel-
likleri doğrultusunda hem yaz koşullarında 
hem de kış koşullarında kullanıcıların konfor 
beklentilerini karşılayabilecek pasif tasarım 
önlemlerinin alınmış olduğu görülmektedir. 
Çevresel, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik 
açısından yerel mimari örneklerin korunarak 
gelecek nesillere aktarımı büyük önem taşı-
maktadır.

SONUÇ

Bireysel bir tasavvufi hareket olmaktan çıkıp 
belli bir coğrafyayı etkisi altına alan Bekta-
şilik, Balkanlar’da çeşitli faktörlerin de yar-
dımıyla derin etkiler bırakarak insanların ya-
şamını şekillendirmiştir. Bu tasavvufi hareket 
içerisinde insanların ihtiyaçlarına yönelik bir 
takım yapılar inşa edilmiştir. Bu yapıların bir 
kısmı çeşitli sebeplerle yıkılmış, tahrip edil-
miş, bir kısmı onarımlar ve ilaveler yapılarak 
günümüze kadar ulaşmıştır. Bir kısım yapı 
sadece ziyaret amaçlı olarak ayakta kalırken 
bir kısmı da hala insanların içinden gelip geç-
tiği, günlük yaşam çerçevesinde uğrak yerler 
haline gelen yapılar olmaya devam etmekte-
dir. 

İnsanların günümüzde ki yaşam konforlarını 
devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları 
enerjinin de devamlılığının sürmesi gerek-
mektedir. Bu bağlamda enerjinin verimli ola-
rak kullanılması, sürdürülebilir kaynaklardan 
daha fazla yararlanılması, sahip olduğumuz 
doğal çevrenin gelecek nesillere aktarılabil-
mesi insanlar için en önemli amaçlardan biri 
haline gelmiştir.

Bu bağlamda incelenen Harabati Baba 
Dergâhı örneğinde; enerji verimliliği kriter-
lerinden hâkim rüzgâr yönü açısından alınan 
önlemlerin ön planda olduğu, bölgenin iklim-
sel özellikleri sonucunda, soğuk dönemden 
korunma önlemi olarak duvar kalınlıklarının 
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arttırıldığı, şeffaf yüzey alanlarının sınırlan-
dırıldığı görülmektedir.

Ayrıca yapının orijinalindeki sundurmalar 
yaz konforu açısından olumlu etkiler sağlar-
ken, sonradan eklenen camekânlarla kış kon-
foruna da katkı sağlanmıştır. 

Binaların yönlendirilişi açısından bakıldı-
ğında, hâkim rüzgâr yönü ve güneş yönünün 
dikkate alındığı, bina aralıklarının güneşlen-
meye izin verecek uzaklıkta olduğu tespit 
edilmiştir.

Binaların geometrisi açısından bakıldığında, 
dergâh yapıları genelde dikdörtgen planlı 
kompakt formda olup, hâkim rüzgârdan ko-
runmaya yönelik planlanmıştır. Tüm yapılar 
beşik çatı biçiminde, yüksek eğime sahiptir. 
Bu yaklaşım da iklimsel verilerin etkili ol-
duğu ve kar yüküne karşı önlem alındığını 
göstermektedir. Aynı zamanda çatıdan ısı ko-
runumu sağlanması açısından olumlu görül-
mektedir.

Malzeme seçimi açısından bakıldığında, 
dergâh yapıları yığma tekniğinde yerel mal-
zeme olan doğal taş ile yapılmıştır. Enerji 
korunumu açısından önlem olarak duvar ka-
lınlıklarının yeterli kalınlıkta yapıldığı izlen-
miştir. Ayrıca bu yaklaşım yeniden gündeme 
gelen yerel malzeme kullanımı ile üretim ve 
nakliye nedeni ile ortaya çıkabilecek enerji 
sarfiyatını önleme açısından da önemlidir.

Binalara doğal aydınlatma ve havalandırma 
açısından bakıldığında, her bir yapının ve bu 
yapılara ait mekânların doğal ışığı içine al-
dığı ve gün ışığından yeterli seviyede yarar-
landığı tespit edilmiştir. Doğal havalandırma 
açısından da dergâh yapılarının hâkim rüzgâr 
yönünde açıklıklarının yeterli sayıda ve bo-
yutta olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç olarak Harabati Baba Dergâhı, konumu 
itibariyle en önemli iklimsel veri olan hâkim 
rüzgâr etkisine karşı önlemlerin alındığı, ısı 
kayıplarının engellenmeye çalışıldığı, doğal 
aydınlatma ve havalandırmadan yararlanarak 
yapıya yük olacak ek bir enerji tüketiminin 
olmadığı bir yapı olarak varlığını devam et-
tirmektedir. 

ÖNERİLER 

Enerji verimliliğinin dikkat çekici bir konu 
olarak karşımıza çıktığı günümüzde, geçmiş-
ten gelen bir yapıda bu önlemlere rastlamak 
bu alanda farkındalık oluşturabilmek adına 
kıymetli ve önemli bir durumdur. Böylelik-
le enerji verimliliği kavramının günümüzün 
bir icadı olmadığı, aslında en başından beri 
yapısal arşivimizde ve gündelik hayatımızda 
yer aldığı ve yer alması gerektiği söylenebilir. 

Bilimsel veriler ışığında kültürümüzün birer 
parçası olan geçmişten günümüze varlığını 
sürdüren yapılarda bu tür çalışmaların ya-
pılması hem günümüzün önemli yaklaşımla-
rından biri olan enerji verimliliğine katkıda 
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bulunmak hem de kültürel mirasımızın sü-
rekliliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
Bu tür çalışmalar desteklenmeli ve özellikle 
yapılacak onarım çalışmalarında dikkate alın-
malıdır.
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nan “Balkanlarda Bektaşi Tekkelerinin 
enerji verimliliği açısından değerlendi-
rilmesi- Harabâti Baba Dergâhı örneği” 
başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiş-
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: With the development of technology, energy needs are increasing and energy 
resources are decreasing day by day. In this context, the energy efficiency to be provided in 
the structures is gaining more importance every day. In the context of sustainability, energy 
efficiency should be accepted as the basic design input in buildings in order to obtain structures 
that are sensitive to environment, which is an indispensable element of human life, and that 
consumes less energy. The evaluation of historical structures within this scope and the transfer 
of the data obtained to the future will create awareness in this field. Energy, which is indispen-
sable for sustaining vital activities, will be one of the most important legacies to be transferred 
to future societies as long as it can be used efficiently. Harabâti Baba Dervish Lodge, which 
was built many years ago and has local architectural elements that continue their existence, is 
also important as an embodiment of energy efficiency criteria. Aim: In this study, it is aimed 
to record the situation of the Harabâti Baba Dervish Lodge, which is important for the region 
with its location and structural features, in the context of the energy efficiency criteria, and to 
offer suggestions for the improvement and continuity of the current situation. Thus, the data 
that will contribute to both the historical structure and the culture will be suggested. Method: 
The main material of the study is based on literature data. The structures which constitute the 
Harabâti Baba Dervish Lodge, which is selected as the sample, have been renovated and chan-
ged in many different periods. A detailed literature review about the buildings was made and 
plan diagrams were formed by making in-situ measurements and studies in order to obtain as 
precise data as possible. The analysis tables of the structures were formed with the photographs 
and drawings. Harabâti Baba Dervish Lodge is a large Bektashi Dervish Lodge, which is one of 
the most important and central Bektashi dervish lodges in Macedonia and it was founded on an 
area of 26.700 m2and it is surrounded by 3 meters high crenellated walls that are built of rubble 
stones and a door on all four sides. In a sense, it can be accepted as a Bektashi complex. Dervish 
Lodge is composed of several structures with different functions. Within the scope of this study, 
Askerihane (Guest House), Ahır (Stables), Aşevi (Public Soup-kitchen), Kışevi (Winter House) 
Fatmaevi (Fatma’s House), Meydanevi (Square House) and Ambarevi (Mansion) units of the 
Dervish Lodge, which have life-cycles in them and sustained their building characterizations, 
are included in the evaluation based on the energy efficiency.  Due to the lack of a vital cycle 
within the structures reserved for the mausoleums and the use of the fountain structure as a se-
mi-open space and its usage only in the warm periods, these structures were excluded from the 
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evaluation in terms of energy efficiency. Findings and Results: Bektashism, which has ceased 
to be an individual mystical movement and influenced certain geography, has shaped the lives 
of people by leaving deep influences with the help of various factors in the Balkans. A number 
of structures were built to address the needs of people within this mystical movement. Some of 
these structures have been demolished and destroyed by various reasons and some has reached 
today with repairs and additions. Some of the buildings remained only for the purpose of vi-
siting, while others continued to be the places where people still pass through and has became 
frequented places of daily life. The energy that people need to maintain the comfort of their 
lives today should also be continued. In this context, it is one of the most important goals for 
people to use energy efficiently, to benefit from sustainable resources and to transfer the natural 
environment that we have to future generations. In the context of the Harabati Baba Dervish 
Lodge sample; It is seen that the measures taken in terms of the dominant wind direction are 
at the forefront of the energy efficiency criteria, and as a result of the climatic characteristics 
of the region, the wall thicknesses are increased and the transparent surface areas are limited. 
In addition, the loggias in the original structure provided a positive effect in terms of summer 
comfort and window walls added later contributed to the winter comfort. In terms of building 
orientation, it was determined that the wind direction and the direction of the sun were taken 
into consideration and the building spaces were at a distance to allow sunbathing. In terms of 
building geometry, the dervish lodge structures are generally in rectangular planned compact 
form and they are planned to have protection from the dominant wind. All structures have a 
high slope in the form of a gable roof. This approach shows that climatic data are effective 
and measures are taken against snow load. At the same time, it is seen as positive in terms of 
ensuring heat conservation from the roof. In terms of the material selection in the building, the 
dervish lodge structures were made with natural stone and masonry technique. It was observed 
that the walls were with sufficient thickness as a precaution for energy conservation. In additi-
on, this approach is important in terms of avoiding the energy consumption through the use of 
local materials, which may otherwise rise due to the production and transportation of materials. 
When the buildings were reviewed from the point of view of natural lighting and ventilation in 
buildings, it has been determined that each building and the spaces belonging to these buildings 
take the natural light and benefit from the daylight at a sufficient level. In terms of natural ven-
tilation, it was observed that the openings of the dervish lodge structures in the direction of the 
dominant winds were of sufficient number and size. As a result, Harabati Baba Dervish Lodge 
is a structure that continues its existence through the measures taken against the dominant wind 
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effect, which is the most important climatic data based on its location, attempted to prevent heat 
loss and additional energy consumption eliminated using natural lighting and ventilation. No-
wadays, where energy efficiency is a remarkable issue, it is a valuable and important situation 
to come across these measures in a structure from the past, in order to create awareness in this 
field. Thus, it can be said that the concept of energy efficiency is not an invention of the present, 
and that it has taken place in our structural archive and in our daily life from the very beginning.  
In the light of scientific data, making such studies in the buildings that have survived from past 
to present is of great importance both for contributing to energy efficiency which is one of the 
important approaches of the present and for the continuity of our cultural heritage. Such studies 
should be supported and taken into consideration in particular in the repair works to be carried 
out.


