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BEġĠKTAġ RUM OKULU RESTORASYON PROJESĠ 

ÖZET 

19. yy. boyunca Beşiktaş‟ta eğitim kurumları açısından diğer semtlere göre farklı ve 

hızlı bir gelişme olduğu gözlenmiştir. Bu gelişme sürecinde yapılan okullardan birisi 

de Beşiktaş Rum Okulu olmuştur. 

 

Beşiktaş Rum Okulu, 291 ada, 7 parselde bulunur. Parselin kuzeyinde Köyiçi Sokak 

üzerinden girişli, güneyinde ise okulun yüksek duvarlarla çevirili bahçesinin olduğu 

bir konuma sahiptir. Okulun karşısında Beşiktaş‟ın önemli yapılarından olan Panayia 

Rum Ortodoks Kilisesi yer almaktadır. 

 

Beşiktaş Rum Okulu‟ nun giriş kapısının üstünde 1903 tarihinin yer alması yapının o 

tarihte inşa edildiğini düşündürmektedir, ancak yapılan araştırmalarda elde edilen 

belgelerden yapının tapusunun 1894 tarihli olduğu ve 1894-1903 tarihleri arasında 

bitişik iki hane olduğu fakat daha sonra bu iki yapı ve bitişiğindeki diğer konutun ara 

duvarları yıkılarak bir okula dönüştürüldğü ortaya çıkmıştır. Yapı ilk yapıldığı 

zamanda da, bugün de zemin katta Köyiçi Sokak‟ tan girişi olan iki dükkana sahipti. 

Üst katlarında ise sınıfların, salonların ve papaz odalarının olduğu ahşap döşemeli 

kagir bir yapıdır. Okulda 1903-1975 yılları arasında eğitim yapılmıştır. Bu süreç 

içinde çok büyük olmamakla birlikte, kayda değer değişikliklere uğramıştır. 

Günümüzde ise zemin kattaki dükkanlar hariç 1975 yılından bugüne kadar  

kullanılmayan yapı, bulunduğu Köyiçi Sokak‟ın kullanılmayan tek yapısı olma 

özelliğine de sahiptir. 

 

Tezin ikinci ve üçüncü bölümünde, Rumların İstanbul‟ da yaşadıkları semtler ve bu 

semtlerdeki günümüze kadarki eğitim faaliyetleri ve eğitim yapıları anlatılmıştır. 

Cumhuriyet‟ in ilanından sonra azınlıkların yeni okul açmasına izin verilmemiş, o 

döneme kadar mevcut olan okulların bakımları yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı‟ na 

bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 6-7 Eylül Olayları gibi siyasi 

olayların ardından azınlıkların sayısı azalmış, ardından zamanla azınlık okullarının 

büyük bir bölümü kapanmış ve yapıların kullanıcıları değişmiştir. 

 

Tezin dördüncü bölümünde Beşiktaş Rum Okulu‟nun yer aldığı Beşiktaş semtinin 

İstanbul içindeki konumu, tarihsel gelişimi, sit alanları, Beşiktaş Rum Okulu‟ nun da 

içinde yer aldığı Köyiçi Kentsel sit alanı ve son olarak da Beşiktaş‟ taki azınlık 

okulları anlatılmıştır. 

 

Tezin beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerinde yapının mimari özellikleri ve sırasıyla 

günümüzdeki durumu, kuruluşundan bugüne kadar geçirmiş olduğu değişimler 

anlatılarak bu önemli kültür varlığının yeniden işlevlendirilmesi için restorasyon 

projeleri hazırlanmıştır.  
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RESTORATION PROJECT OF BESIKTAS GREEK SCHOOL 

SUMMARY 

Istanbul, different cultures, religions, languages, containing a combination of one of 

the oldest cities in the world. Besiktas, Istanbul neighborhood where one of the 

Greek and Armenian minorities. Minorities have built many structures associated 

with cultures of their neighborhoods. Education, all periods of minorities is an issue 

very important people, Therefore, this different numbers depending on their 

population ratio of each school district is the structure. The number of schools has 

increased considerably, especially in the 19th century. However, from the 20th 

century due to the events and circumstances occurring after the number of these 

communities is quite low, the majority have left the country. This decrease in 

population reduced the number of existing schools, so many of the minority of 

schools closed, and some of the very few students continuing education activities. 

 

Throughout the 19th century the development of the educational establishment in 

Beşiktaş is observed to be more variable and different when compared to other 

districts. One of the schools that has been built during the process of this 

development is the Beşiktaş Greek School. 

 

Beşiktaş Greek School and the island of 291 with 7 parcel is located on the north of 

Köyiçi Street and the south of a school where there are high walls around the garden. 

There is a Panaia Greek Orthodox Church opposite of the school which is one of the 

most important constructions of Beşiktas. 

 

Research in the process, very few resources were related to minority schools. Very 

little about the school that are subject to written sources, the most important source, 

obtained from the Prime Ministry Ottoman Archives at the time for tax-related issue, 

the Greek School of Besiktas' s and the other two related to the Greek school 

structures and facilities plans and other information on where in a town that has been 

written. However, the different maps and aerial photographs taken in Pervititch has 

been very beneficial. In addition, Nükhet Tuncer also belonging to her master's thesis 

in 1980 on the restitution of the school's photo work has been an important source of 

data. people who have graduated from this school and the school is connected to the 

Greek Church of Panayia at the employees interviewed. 

 

1903 to date overwritten at the entrance to the school, suggests that the structure was 

built at that time. But documents obtained by the research, title deed of the building 

dates back to 1894. Otherwise between 1894-1903 the building is also adjacent to 

two houses, but then the other of these two houses adjacent to the partition walls 

were demolished, then these three buildings to be converted to a school. The school 

had two stores which had a direct enterance from the Koyiçi Street since the moment 

it had built. There are also wooden structures where classes, saloons and priest's 

rooms are located. It continued to education between the years of 1903-1975. There 

had been some changes between these years but not so big differences. 
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Nowadays only the stores which are on the basements are used. Also the school has 

the property to structure the unused one. 

 

The second and the third part of this thesis, the Greeks in Istanbul neighbourhoods, 

and their training activities and educational structures described in this district until 

the present day. After the declaration of  the Republic the minorities were not 

allowed to open new schools, existing schools up to that time maintained by the 

minorities and their educational activities continued by connecting to the Ministry of 

Education. The number of minorities reduced, after the political events such as the 

“6-7 Eylül Olayları”, then the buildings closed over time, users have changed a large 

part of the minority schools. Besiktas' s Greek School education, which began in 

1903 and, Dilek Guven's "6 to 7 September Events" in her book on the list of schools 

that were destroyed. Decreased proportionally with the number of students in the 

school's and minority population is reduced. In 1975, the movement of joint action in 

the communities, the Greek School of Besiktas' ended in the educational activity. 

 

The fourth section of the thesis, where Besiktas, Besiktas district of Istanbul in the 

position of the Greek School, historical development, conservation areas, Besiktas 

Greek School 's Köyiçi also took place in the urban conservation area, and finally the 

described minority schools in Besiktas. Besiktas, the historic city center as in the past 

continues to be today. However, various dates, "conservation area" is defined as, 

Ortakoy, Ihlamur, Dolmabahce Palace, Yildiz Park and Palaces Palaces Feriye 

Region and on the coast, such as historical and natural areas that have different 

qualities.  

 

Köyiçi, also known as entered in the planning and neighborhood, Sinanpaşa, turkali, 

Cihannuma and Visnezade includes neighborhoods. On 15.09.2004 has been 

declared a conservation area the size of the total 135.76 hektar. Nowadays, the so-

called Köyiçi conservation area see that function mainly commercial + residential. 

Köyiçi Urban Sites' also registered a total of 290 building and 87 were identified by 

the Municipality of Besiktas registration are proposed structure of the building with a 

total of 377 buildings. A rate of close to half of these structures is located in the 

neighborhood Sinanpaşa. 

 

In Istanbul for the conservation and renovation in recent years, the transformation of 

access to certain areas, or that are designed to bring a solution is prepared and is also 

used in various urban projects. These projects affect the existing fabric and urban 

life, such as the negative results may provide additive or can produce. Projects of the 

Urban Conservation Area in which the effect of Köyiçi Akaretler Project Row 

Houses, Historical Tobacco Warehouse Transformation project, Beşiktaş Balık 

Pazarı Renewal Project, listed as Beşiktaş Square pedestrianization project. 

 

Minority schools, living in the Ottoman Empire under the auspices of the Greek, 

Armenian and Jewish communities, such as the Catholic, Protestant and Orthodox 

Christians belonging to the sect, to make their own education and training of the 

Ottoman Empire signed the permission of their schools. Minority schools are usually 

next to churches and synagogues have been opened, initially in education institutions 

have been opened at primary level. Examples of tradition of opening school next to 

the Church, which is the subject of this thesis is the Panayia Greek Orthodox Church, 

belonging to the Greek primary school in the Besiktaş Köyiçi at both the Armenian 
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Church of Surp Asdvadzadzin Köyiçi between the Abbasağa districts belonging to 

the Armenian School Mahrukyan with Besiktas' ta significant as can be observed. 

 

The fifth chapter of the thesis, the structure of legal status, physical damage to 

architectural features and structure, prepared with survey work are explained. Which 

is very close to the frame with a plan diagram of the Greek School, takes place due to 

Adjacent Köyiçi Street facade and the rear is the back facade facing the garden. 

 

Greek School Besiktaş, two shops on the ground floor, two dining halls, two classes 

on the first floor, a lounge and two warehouses, two classes, again on the second 

floor, a lounge and a small store also consists of two warehouses. In addition, the top 

floor, the roof is believed to be among the three rooms and two warehouses. The 

school's toilets are located in the backyard. Also in this section the structure and 

causes distortions; space distortions, structural distortions and material corruptions 

under the headings of the examined. 

 

The date of the construction of the sixth chapter the chronological changes were 

designed with reference to various documents. BOA from the common walls of the 

houses from the abolition of the document was created with the twin structure has 

emerged. Therefore, the restitution project, co-twin houses by examining the period 

before 1903 as a house, and after 1903 as a school, aerial photographs and old 

photographs and the traces in the structure, evaluated and prepared. 

 

Show any difference on the ground floor shops, except for user intervention, the 

current plan, fiction today, after starting to use the building as a school plan prepared 

for post-1903 scheme and restitution differ concluded the proposal was prepared in 

this direction. However, in the back yard area toilets to the floor and garden elevation 

above sea level on a different map and aerial photograph Pervititch data sheet in 

accordance with the proposal it is suggested in a blanket. 

 

In the seventh section of the thesis of this important cultural property restoration 

projects has been prepared for reuse. The new function is proposed for this thesis 

research is already a small minority of schools on the basis of the information being 

dispersed, "the minority schools, the research center" is intended to be. In addition, 

the location and neighborhood school located in Beşiktaş also be at the center of the 

universities, a research center will ensure that central location. Which is the busiest 

street of Besiktas Köyiçi Street 'unused in a single structure located on the seaward 

side of the school, there are quite a large rear garden, re-arrangement of the garden 

district will have gained a new social space. Original plan of building the structure, 

which is a function close to the former function, the research center, meeting the 

needs of nature. Greek School Besiktas' prepared for use as a research center of the 

restoration project, the original locations in the structure plan diagram has not been 

changed, removed not only adds structure unqualified.  

 

Research in the building to be used as a center, a kitchen, a cafe, the Administrative 

Chamber, Greek Language Course for the classes, Conference Hall, Libraries 

established. Prepared for use in restoration projects of the New. Suggestions of 

intervention for the repair and scans are shown in different colors on the survey. 

Interventions of the repair; appendices purification, surface cleaning, consolidation, 
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integration, re-making and , including contemporary hardware and attachments 

examined under six headings. All these projects are also supported by photographs. 

 

Beşiktaş Greek School and is an example of a twin home and also because of a 

minority school, and to present details of the original structure is a structure that 

protects the conservation work needs to begin as soon as possible. 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 Amaç 

İstanbul, farklı kültürleri, dinleri, dilleri bir arada barındıran dünyanın en eski 

kentlerinden biridir. Beşiktaş, Rum ve Ermeni azınlıkların yaşadığı İstanbul 

semtlerden biridir. Azınlıklar yaşadıkları semtlerde kültürleriyle bağlantılı birçok 

yapı inşa etmişlerdir. Eğitim, azınlıkların her dönemlerinde oldukça önem verdikleri 

bir konudur, dolasıyla yaşadıkları her semtte nüfus oranına bağlı olarak farklı 

sayılarda okul yapısı görülür. Özellikle 19.yy da okul sayısı oldukça artmıştır. Ancak 

20.yy dan itibaren yaşanan olaylar ve sonrasında oluşan koşullar nedeniyle bu 

toplulukların sayısı oldukça azalmış, büyük bir çoğunluğu ülkeyi terk etmiştir.  

Nüfustaki bu azalma okulların  mevcut sayısını da düşürmüş, bu nedenle azınlık 

okulların birçoğu kapanmış, bazıları da çok az sayıdaki öğrencisiyle eğitim 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu tez kapsamında, Beşiktaş daha detaylı şekilde olmak üzere Rumların Istanbul‟ da 

yaşadıkları semtler ve bu semtlerdeki eğitim yapıları araştırılarak, yaşanan siyasi 

olayların ardından zamanla kapanmış olan azınlık okullarından biri olan ve Beşiktaş 

semti için de önemli tarihi yapılardan biri olan ve üzerine çok fazla çalışma olmayan 

küçük ölçekli azınlık okullarından olan Beşiktaş Rum Okulu için bir restorasyon ve 

yeniden kullanım projesi geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

1.2 Kapsam ve Yöntem 

Araştırma sürecinde, azınlık okulları ile ilgili kaynakların çok az olduğu 

görülmüştür. Yazılı kaynaklara çok az konu olan okulla ilgili en önemli kaynak, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟nde elde edilen o dönemde vergi ile ilgili bir konu için, 

Beşiktaş Rum Okulu‟ nun ve diğer iki Rum okulu ile ilgili yapıların planlarının yer 

aldığı ve yapılar ile ilgili diğer bilgilerin de yazılı olduğu bir belde olmuştur. 

Bununla beraber Pervititch Haritaları ve farklı tarihlerde çekilmiş hava fotoğrafları 
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oldukça yararlı olmuştur. Ayrıca Nükhet Tuncer‟ in 1980 tarihli yüksek lisans 

tezinde yer alan okulun fotoğrafı da restitüsyon çalışmalarında önemli bir veri 

kaynağı olmuştur. Okulun bağlı olduğu Panayia Rum Kilisesi‟ nde çalışan ve bu 

okuldan mezun olmuş kişiler ile de görüşülmüştür. 

Okulun plan ölçüleri üçgenleme yöntemi ile alınmış ve hazırlanan krokilere 

işlenmiştir. Yapıda katlar arasındaki bağlantılar yapının doğu ve batı yönünüdeki 

merdiven boşluklarından sağlanmış ve planlar üst üste oturtulmuştur. Yapının kapı 

ve pencere detaylarındaki profiller profil tarağı ile alınmıştır. Kesitler hazırlanırken 

ise yine öncelikle krokileri hazırlanmıştır. Her katta nivo ile belirlenen yatay 

düzemlere göre yükseklikler ölçülmüş, bu yatay düzlemlerin arasındaki mesafeler 

yine merdiven boşluklarında ölçülmüş ve düzlemlerin bağlantıları kurulmuştur. Son 

olarak cepheler için krokiler hazırlanmış ve total station ile ölçülmüştür. İç ölçüler 

alnırken oluşturulan düzlemler ve bu düzlemlere göre alınmış cephe ölçüleri ile 

bağlantıları yapılmıştır. Cephedeki söve ve dekoratif öğerlere balkondan 

ulaşılabildiği için  1/1 ölçekteki detay çizimleri yapılabilmiştir. Ancak cephedeki 

diğer profilli silmelere ulaşılamadığı için total station verileri ve fotoğraflar ile 

oranlayarak  çizimleri yapılmıştır. Yapının çatı katına çıkan merdivenin taşıyıcı 

özelliği kalmadığı için çatı katına çıkılamamıştır, bu nedenle tam olarak ölçüsü 

alınamamıştır. Ancak Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟nden elde edilen planın, yerinde 

yapılan çalışmalarda özgünlüğünü koruduğu düşünülmektedir. 

Okulun mevcut durumu belgelenirken 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/50 ölçekli plan, 

kesit ve görünüşleri, 1/20 ölçekli sistem detayı hazırlanmıştır. Ayrıca yapıda 

kullanılan malzeme farklılıkları, hasar analizleri farklı renk ve taramalar ile 

gösterilmiştir.  

Restitüsyon projesi  ise BOA‟ dan elde edilen belge ile yapının ikiz evlerin ortak 

duvarlarının kaldırılmasıyla oluşturuluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle eş dönem ikiz 

evler incelerrek 1903 öncesi konut ve 190 sonrası okul olarak, hava fotoğrafları ve 

yapıya ait eski tarihli fotoğraflar ışığında ve yapıdaki izler değerlendirilerek 

hazırlanmıştır. 
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Yeni işlev önerisinde ise bu tez için yapılan araştırmalarda azınlık okulları ile ilgili 

zaten az olan bilgilerin dağınık durumda olmasından yola çıkılarak, “azınlık okulları 

araştırma merkezi” olması düşünülmüştür. Yeni kullanım için restorasyon projeleri 

hazırlanmıştır. Onarıma yönelik müdahale önerileri rölöve üzerinde yine farklı renk 

ve taramalar ile gösterilmiştir. Ayrıca tüm bu projeler fotoğraflar ile desteklenmiştir. 
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2.  RUMLARIN ISTANBUL’ DA YAġADIKLARI SEMTLER 

İstanbul‟ un 1453 yılında fethedilmesinden sonra Rumların yaşamında köklü 

değişimler olmuştur. Kent önce boşalmış sonra şehrin yeniden kurulması için 

imparatorluğun çeşitli yerlerinden özellikle Anadolu dışından ve Balkanlardan birçok 

gayrimüslim topluluklarını İstanbul‟a getirtilmiştir. Hepsine de iskan edebilecekleri 

yerler vererek yerleşmelerine imkan sağlamıştır.  

 

İstanbul‟ da Rumlar, Ayakapı, Petro Kapısı, Fener, Kumkapı, Cibali, Samatya, 

Topkapı gibi suriçi ve deniz kenarı olan semtlere yerleşmişler,  1601 yılından sonra 

da Patrikhane‟nin bulunduğu Fener‟de yoğunlaştıkları görülür. Ayrıca surların 

ötesinde Haliç‟ in diğer yakasında; Hasköy, Kasımpaşa, Galata ile Tophane‟ de ve 

Boğaz kıyılarında Kuruçeşme, Arnavutköy, Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, 

Çengelköy, Kuzguncuk ve Üsküdar‟ da yaşadıkları bilinmektedir (Şekil 2.1). 

 

 

ġekil 2.1 : İstanbul‟ da, Rumların yaşadıkları semtler. 

 

Müslüman cemaatin cami etrafında yerleşmesi gibi kilise etrafında etrafında ikamet 

etmeleri eğitim kurumlarının da kilise yakınlarında ya da yanında açılmasına neden 

olmuştur. 

 

19. yy‟ a kadar bu şekilde işleyen düzen, yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti‟nde 

yaşayan halkların arasında değişen siyasi ve ekonomik dengeler, zayıf devlet 
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yönetimi tarafından kontrol edilemeyen çeşitli milliyetçi ayaklanmaları getirmiş, I. 

Dünya Savaşı‟ ını ve ardından Kurtuluş Savaşı‟ nı yaşayan Osmanlı Devleti 

dağılmış, tüm tarihi olaylar ve sonralarında yapılan antlaşmalar ile  nüfus sayısı ve 

oranları değişikliklere uğramıştır. 

 

Nüfustaki bu değişikliği tetikleyen nedenlerden biri de 1923‟ten 1927 yılına kadar 

süren,1923 yılında Lozan‟ da Yunanistan ile imzalanan zorunlu Ahali Mübadelesi 

olmuştur. Bu zorunlu Ahali Mübadelesi sonucu Rumların, yalnızca İstanbul ile 

Bozcada ve İmroz‟ da Rumlarının kalmasına izin verilmiştir. Böylece, Kurtuluş 

Savaşı sonunda ve Mübadele icabı yaklaşık 1.900.000 Rum Yunanistan‟ a gitmiş, o 

tarihte yaklaşık 110.000 Rum kalmıştır (Oran,2008). Bunun yanında 400 bin 

Müslüman Türk Yunanistan‟dan Türkiye‟ye gelmis, İstanbul ile Bozcada ve İmroz 

dışında yaşayan Rumlar da Yunanistan‟a gitmistir. Bu değisime konu olan Rumların 

% 80‟i Anadolu‟dan, %20‟si Trakya‟dan olmustur. Mübadeleden sonraki yıllarda da 

6-7 Eylül Olayları, Kıbrıs sorunu gibi politik olayların etkisiyle meydana gelen toplu 

göçler, Türkiye‟ deki azınlık nüfusun giderek erimesine, okullardaki öğrenci 

sayısının azalmasına ve bunun sonucu olarak da  özellikle Rumalara ait okulların 

birer birer kapanmasına neden olmuştur. Günümüzde bahsi geçen bu üç yerdeki 

Rumların sayısı 2000 kadardır ve günden güne de azalmaktadır (Oran,2008). 

 

17. yy‟ dan 19.yy‟ a kadar sahili aristokratların saraylarıyla dolan ve bir yönetim 

merkezi olarak gelişen Beşiktaş‟ ta Türk, Rum, Yahudi ve Ermenilerin birarada 

yaşadıkları izleniyordu. 

 

Yapılan araştırmalarda Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟ nden elde edilen 1914 tarihli, 

Beşiktaş Köyiçi Panayia Rum Ortodoks Kilisesi‟ ne ait yapılarla ilgili belgede kilise 

cemaatinin, 616 hane ve 2500 kişi olduğu bildirilmektedir (Ek A). 
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3.  19. VE 20. YY’ DA ĠSTANBUL’ DA AÇILMIġ OLAN RUM OKULLARI 

Osmanlı döneminde milliyet esasına dayanan azınlıkların büyük çoğunluğunu Rum, 

Ermeni ve Yahudi toplumları teşkil etmiştir. Bunun için, Osmanlı‟ da azınlık okulları 

denildiğinde hep, Rum, Ermeni ve Yahudi toplumların okulları kast edilmiştir 

(Ertuğrul, 2010). Fatih Sultan Mehmet‟in İstanbul‟u fethinden sonra, azınlıklara 

kendi dillerini kullabilme, ibadetlerini serbestçe yapabilme, kendi dillerinde ve 

dinlerinde eğitim görme haklar tanınmıştı. Azınlık okulları, Osmanlı himayesinde 

yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudi gibi topluluklarla, Katolik, Protestan ve Ortodoks 

mezhebine mensup Hıristiyanların, kendi eğitim ve öğretimini yapmak üzere, 

Osmanlı Devleti‟ nin müsadesiyle açmış oldukları okullardır. Ancak, Ortodoks 

mezhebine mensup Hristiyanlar müstakil olarak okul açmamışlar, „Rum Okulları‟ adı 

altında faaliyet göstermişlerdir (Ertuğrul, 2010). Azınlık okulları genellikle, kilise ve 

hahamhanelerin yanında açılmışlarıdır, başlangıçta ilkokul seviyesinde eğitim veren  

kurumlar olarak açılmışlarıdr. Daha sonra ise, orta dereceli okullar faaliyete 

geçmiştir. Ayrıca, azınlıklarına ait bütün okullar, mensup olduğu cemaatler 

tarafından, devletin hiçbir müdahalesi olmadan açılmış ve yönetilmişlerdir 

(Vahapoğlu, 1990).  

 

19. yy başında başlayan ayaklanmaların, halka daha fazla özgürlük vermekle ve bazı 

ıslahatlar yaparak önlenebileceği düşünüldüğünden Gayrimüslim azınlıklara dil, din 

ve eğitim serbestlik tanıyan bir takım fermanlar yayınlanmıştır. O döneme kadar 

imparatorluk Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman‟ ın yayınladıkları 

kanunnameler ve devlet düzenini sağlamaya yönelik fermanlarla yönetilmekteydi. 

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı da tüm müslim ve gayrimüslim halklar 

eşit tutularak, mal ve can emniyeti ile ırz ve namusun karunmasına ilişkin hükümler 

ihtiva ediyor, böylece ana hakların  teminatı kabul ve ilan edilmiş oluyordu. 

Tanzimat‟ a kadar Osmanlı Devleti‟ nde uygulanan eğitim hizmetleri hem 

müslümanlarda hem de gayrimüslimlerde kendi cemaatlerine bağlı din adamlarına 

bırakılmıştı. Zamanla her caminin yanında bir mektep bir mederese açılırken, kilise 
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ve hahamhanelerin yanında da o cemaate ait okullar açıldığı görülmüş olup, Osmanlı 

devleti buna mani olmamıştır, okul açma hakkı öncelikle Rum‟ lara, daha sonra 

sırasıyla Ermenilere ve Yahudilere verilmiştir (Vahapoğlu,1990). Osmanlı Devleti‟ 

nin eğitimi bir kamu görevi olarak değerlendirip, üstlenmesi Tanzimat‟ tan sonra 

görülür (Vahapoğlu, 1990). Tanzimat ile birlikte, azınlıkların çocukları Tıbbiye ve 

daha sonra kurulan diğer teknik ve mesleki okullarda eğitim görme hakkına sahip 

oldular. Osmanlı Hükümetinin, medreseler dışındaki her çeşit okul üzerinde denetim 

kurma ve bazı belirlemeler yapma konusundaki ilk girişiminin, 1845 tarihinde 

meydana getirilen “ Meclis-i Maarif-i Umumiye” ile olduğu biliniyor. Adı geçen 

kuruluşla, devlet sınırları içerisindeki bütün eğitim ve öğreitm kurumlarının bir 

düzene bağlanması hedeflenmiştir (Büyükkarcı, 2003). 

 

Tanzimat Fermanı‟ nın sağlamış olduğu olanaklar ile Osmanlı içişlerine dahil olmaya 

başlayan ve azınlıkları destekleyerek ayaklanmalara sebep olan devletlerin 

tahriklerini bastırmak için, Tanzimat Fermanı‟ nda açıkça belirtilmemiş olan 

Hıristiyan halk ile Müslüman halkın eşitliğinin ifade edilği bir reform projesi olan 

Islahat Fermanı 1856 yılında ilan edilmiştir. Islahat Fermanı‟ yla, din ve hukuk 

alanındaki önemli gelişmeler sağlanmıştır. Islahat Fermanı ile Gayrimüslim tebaa 

yaşadığı bölgedeki ibadet yerleri, okul, hastane ve mezarlıklarlave benzer yerlerin 

tamir ve bakımlarını yapma iznine sahip oluyordu. Eğitim açısından Islahat Fermanı 

İmparatorluk dahilindeki bütün cemaatleri, Maarif Meclisi‟ nin nezaret ve 

denetiminde sanayi eğitimi ve genel eğitim veren okulları açmaya yetkili 

kılınmışlardır. Bunun yanısıra gayrimüslim halka kültür bağımsızlığı, okul açma 

hakkı, o zamana kadar yüksek öğrenim olarak yalnızca tıp okullarından 

yararlanabilirlerken tüm Türk okullarına giriş serbestliği vermiştir (Ertuğrul, 2010). 

Ayrıca okulların tamir ve onarımlarının yapılmasına müsaade edileceği, yenisinin 

yapılmasının izne tabi olduğu ve mülki açıdan engel bulunup bulunmadığına 

bakılarak izin verilebileceği, okulların maarif nezaretinin gözetim ve teftişinin de 

olacağı, okullarda görev alacak öğretmenlerin seçimi devlet denetiminde olacağı 

hükme bağlanmaktaydı (Vahapoğlu,1990). Yeni açılacak olan okulların ruhsatlarının 

alınması gerekliliği hususu azınlıklarca çok da dikkate alınmamıştır. Bu nedenle; 

Tanzimat ve Islahat Fermanlarının ardından azınlık okulları önce yavaş yavaş artmış; 

1840‟lı yıllarda Tanzimat‟ın ardından başlayan hızlanma 1850‟li ve 1860‟lı yıllarda 

ilan edilen Islahat Fermanı‟nın etkisiyle oldukça büyük rakamlara ulaşmış; Osmanlı 
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Devleti bu kontrolsüz artışı dizginlemek amacıyla 1869 senesinde Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi‟ ni yürürlüğe koymuştur. Osmalı eğitim sistemini belirli kurallara 

bağlayan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi‟ nin 129. Maddesi ile okul açmak için 

gerekli hükümleri içermektedir. Bu madde hükmünden anlaşılacağı üzere bir okulun 

açılabilmesi için sırasıyla yerine getirilmesi gereken dört koşul bulunmaktadır; 

okulda görevlendirilecek öğretmenlerin Maarif Nezaretince veya Mahalli İdaresince 

kabul görecek bir diploma sahibi olmaları, bu okullarda ahlaka ve genel ülke 

politikasına aykırı niteliklerin bulunmayacağına kanaat getirilmesi, okutulacak 

derslerin ve kitapların Maarif Nezaretince veya Mahalli İdaresince onaylanması 

gerektiği, tüm bu koşullar sağlandığı takdirde İstanbul‟ da Maarif Nezaretince, 

taşrada ise maarif idaresiyle vilayet valisi tarafından resmi ruhsat verilmesiyle 

okullar açılabilecektir (Vahapoğlu,1990). Bununla birlikte nizamnamede okulların 

yapılacakları arazi ile ilgili bilgi, inşaat masraflarının nasıl finanse edileceği, okulun 

yapılacağı yerin okul açmaya uygun olup olmadığı gibi bilgiler de okulu kuracak 

olan kurumdan istenen bilgiler arasında olduğu da yer almaktadır. 1908 yılında ilan 

edilen Meşrutiyet ile azınlık okulları konusu tekrar ele alınmış; denetleme, ders 

programları, öğretmen tayinleri ve Türkçe derslerin okutulması gibi konulara 

değinilmiş ancak yine istenen başarı elde edilememiştir. 1915 yılına gelindiğinde 

I.Dünya Savaşı‟ nın da başlaması avantajı ile Osmanlı Devleti azınlık okullarının 

denetimi konusuna çok ciddi el atmış ve Mekatib-i Hususiye Talimatnamesi‟ ni 

çıkarmıştır. Bu talimatnameye göre; gayrimüslimler yalnızca kendi oturdukları 

mahallelerde okul açabilecekler, kendi dillerinde egitim yapabilecekler fakat bunun 

yanında Türkiye Cografyası ve Türkiye Tarihi gibi dersler de Türkçe olarak ve Türk 

öğretmenler tarafından okutulması mecburiyeti ile, okul sayısı ve okulda çalışacak 

yabancı personel izne bağlanmıştır (Büyükkarcı, 2003). Ancak I. Dünya Savaşı‟ ndan 

yenik çıkan Osmanlı Devleti‟ nin denetim için aldığı bu bu tedbirler istenilen sonucu 

elde etmeye yeterli olmadı.  

 

Gayrimüslimler, geleneklerini yaşatma, dinlerini unutmama ve ayinlere yardımcı 

olma ve dini konularda rehberlik yapma gibi nedenleri ileri sürerek, din adamları 

yetiştirmek amacıyla “Ruhban Okulu” da açma yoluna da gitmişlerdir. Bu kurumlar 

giderek artmış, Osmanlı‟ nın hoşgörüsü içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

kesintisiz sürdürmüşlerdir. Önceleri daha çok dini hüviyette olan bu okullar, 

Tanzimat‟ tan sonra normal eğitim yapan okullar haline dönüştürülmüşlerdir 
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(Ertuğrul, 2010).  Kiliselerin yanlarında kurulan okulların yanında, yüksek öğretime 

de yönelmişlerdir. Rum okullarından belli başlı en büyük ve en önemlileri Tanzimat‟ 

tan önce de var olan Fener Rum Mektebi ve Kuruçeşme Rum Okulu ile Tanzimat‟ 

tan sonra açılan Heybeliada Ruhban Mektebi‟ dir. Bu okullar siyasi kadroların 

yetişmiş olduğu okullar olmaları itibariyle önem taşırlar. Bu okullardan en eskisi, 

Fatih‟in İstanbul‟u almasından önceye dayanan ve İstanbul‟daki en prestijli eğitim 

kurumu sayılan, Patrikhane Okulu adıyla da anılan Fener Rum Mektebi‟dir.  

 

Fener Rum Mektebi 

 

Fener‟ de Sancaktar Yokuşu‟ da  bulunan okul, Türkiye‟  nin en eski eğitim kurumu 

olma özelliği taşımaktadır. 1454 yılında, fetihten bir yıl sonra, kurulan bu okul hem 

dini hem de seküler nitelik taşır. Osmanlı toprakları içerisinde felsefe ve modern fen 

eğitimi ilk kez bu okulda verilmeye başlanmıştır. Tarih içinde birçok kez yer 

değiştiren yapının bugün kullanmakta olduğu binası 1881 yılında mimar Dimadis 

tarafından inşa edilmiştir. 19. yy.dan itibaren Rumların kültür merkezi olmuş, 

memleketin her yanından gelen zengin ailelerin erkek çocukları burada eğitimlerini 

sürdürmüşlerdir. Cumhuriyetten sonra Fener Rum Erkek Lisesi adını alan okul, 1988 

yılında Ioakimion Rum Kız Lisesi‟nin öğrenci azlığından kapanması sonucu burada 

kalan az sayıdaki öğrenci de yeni eğitim öğretim yılına Fener Rum Erkek Lisesi‟nde 

başlamıştır ve böylelikle okul o yıldan itibaren Fener Rum Lisesi adını alarak karma 

eğitim veren bir okul haline gelmiştir (Saman,2001). Okulun Patrikhane ile olan 

ilişkisi, Heybeliada Ruhban Mektebi‟nin kurulusuna kadar devam etmiş ve daha 

sonra okul dini niteliğini yitirmiştir. Okul, halen az sayıda kalan öğrencisine rağmen 

eğitim hayatını sürdürmektedir. 

 

Kuruçesme Rum Mektebi (Üniversitesi) 

 

Kuruçeşme‟ de hastaneleriyle birlikte, dönemin yönetimi tarafından da Resmi Tıp 

Mektebi sayılan bir Rum Üniversitesidir. O dönemde, din ve dünya işlerini ayırma 

fikri tam olarak oluşmadığı için, laik olmasa da doğrudan Patrikhane ile ilişiğinin 

olmadığı “Türkiye Maarif Tarihi” kitabında yer almaktadır. İlk olarak Fener Rum 

Mektebi‟nin yazlık bölümü olarak ortaya çıkan bu okul zamanla bir üniversiteye 

dönüşmüş ancak 1820‟de çıkan Rum isyanı sonucu kapatılmıştır. 
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Heybeliada Ruhban Okulu 

 

Fener Rum Patrikhanesi, Ortodokslar arasında teolojik konular, kurallar ve ibadet 

şekli açısından birlik sağlamak amacıyla Heybeliada‟ da 1 Ekim 1844 tarihinde 

Patrikhane‟ ye bağlı olarak Heybeliada Ruhban Okulu‟ nu öğretime açmıştır. 

Baslangıçta okul, normal liselere denk olan bir lise bölümünden, bir de papaz 

yetistiren teoloji bölümünden olusmaktayken okulun teoloji bölümü 1971 yılında 

yürürlüge giren yasa nedeniyle o yıl kapatılmıs ve Heybeliada Rum Erkek Lisesi adı 

altında eğitim vermeye devam etmiştir. Patrikhanenin ödenekleriyle eğitime devam 

ettirilmeye çalışılan okul, ögrenci sayısının giderek azalması ve yatılı ögrencilerin 

masraflarının artması nedeniyle kapatılmak istense de buna izin verilmemiştir. Halen 

manastırla aynı çatı altında bulunan yapı, öğrencisi bulunmamasından ötürü eğitim 

hayatına devam edememektedir(Ertugrul,1998). 

 

3.1 Cumhuriyet Dönemi ve Günümüzdeki Durum 

Azınlık okullarının sayısı 19. yy‟ da özellikle de 19. yy‟ ın ikinci yarısında Osmanlı 

İmparatorluğu‟ nun çöküş yıllarında oldukça artmıştır. Açılan bu okullara 

Cumhuriyet Dönemi‟nde yeni düzenlemeler getirilmiş ve bunlara bağlı olarak bu 

dönemde açılmış hiçbir azınlık okulu bulunmamaktadır. 

 

Cumhuriyet Dönemi ise; tüm bu bunalımlı ve karmaşık dönemlerin sona erdirilip 

yeni bir düzenleme geliştirildigi bir dönem olmuştur. Cumhuriyet Dönemi‟nde 

okulların statüleri yeniden degerlendirilmiş, eski ruhsatları incelenmiş ve 

çalışmalarına ancak ondan sonra izin verilebilmiştir. Cumhuriyet Dönemi‟nin 

yönetiminin tutumu, bu okulları kapatmak yerine ıslah edip kontrol altına alarak 

kullanılmalarına devam edilmesi yönünde olmustur (Büyükkarcı, 2003). 

 

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması gayrimüslimlerin eğitim haklarına 

ilişkin bazı maddeler içermektedir, bunların en önemlisi ise; azınlıkların, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olarak eşit duruma getirilmiş, eğitim ve öğretim kurumlarını 
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çalıştırma, yönetme ve giderlerini karşılamada tanınan hakların belirtildiği 40. 

maddesidir. 

3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile azınlık ve yabancı okullar MEB‟ na 

bağlı duruma getirilmiş, söz konusu okullarda din propagandası yasaklanmış, dini 

semboller ve dinsel tasvirler ders kitaplarından çıkartılmış, okul girişlerine haç, 

yabancı devlet bayrakları ve büyüklerinin fotoğraflarının asılması yasaklamıştır. 

Bunlara ek olarak ise Türk Tarih ve Coğrafyası‟ na ilişkin doğru bilgilerin 

okutulması ve sık sık müfettiş denetimi sağlanmıştır. 

 

 1935 yılında Vakıflar Kanunu‟nun yürürlüğe girmesiyle azınlık okullarına ilişkin 

duruma dair değişken karar ve uygulamalar belli bir kalıba sokulabilmiş ve 

uygulanabilir hale gelmiştir. Bu kanun, azınlık okulları vakıflarının başka amaçlar 

için kullanılmasını yasaklamıştır. Ancak yönetim kurulu kararının Bakanlar Kurulu 

tarafından onaylanması durumunda bu gibi vakıfların başka hayra tahsisi (madde10) 

mümkün kılınmış, bu vakıfların satılabilmesi Vakıflar Başmüdürülüğü‟ nün yetkisine 

verilmiş (madde 12), azınlık ve yabancı okulların onarım izinleri ile onarımın, 

taşınmazın asli yapısına aynen uygun tarzda gerçekleştirilmesi kontrolü ve 

soruşturma yetkisi Vakıflar Genel Müdürlüğü‟ ne bırakılmıştır (Büyükkarcı, 2003). 

 

1955 yılında Azınlık okullarında Türkçe ve Türkçe Kültür derslerini bakanlık 

tarafından atanacak Türk öğretmenler tarafından okutulması bir karara bağlanmış, 

okullardaki diğer yabancı öğretmenlerin de çok iyi derecede Türkçe bilmeleri 

gerektiği, bunun yanında yine müdür yardımcısının Türk olması gerekliliği de 

okulların denklik özellikliğini devam ettirmeleri için denetimlerde aranan şartlar 

arasında yer almıştır. 

 

6-7 Eylül Olayları Rum nüfusun azalmasında en etkin rolü oynamıstır. Bu olaylar 

sonucu azınlık nüfusunda görülen düşüş okulların birer ikişer kapanmasına yol 

açmıştır (Yerasimos, 1996). 

 

1965 yılında çıkarılan 625 sayılı Özel Öğretim Kanunu gereğince, yabancıların ve 

azınlıkların yeni okul açmaları yasaklanarak eğitim yapılarının sayıları dondurulmuş 

ve tüm bu okulların idaresi Milli Egitim Bakanlığı onayına geçmiştir (Büyükkarcı, 

2003). 
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1982 yılındaki anayasa değişikliğinin ardından 1983‟ teYabancı Dil Eğitimi ve 

Öğretimi Kanunu ile Türkçe ve Türkçe Kültür derslerinin Türkçe okutulması zorunlu 

kılınmış. Bu durum azınlık okullarında bu dersler haricindeki diğer derslerin ana 

dilleriyle okutulması önündeki engeli kaldırmıştır. 

 

1994 yılı itibariyle Rumların İstanbul‟ da 31 okulu olmaklar birlikte, bazılarının 

cemaatin nüfusun oldukça azalmasından dolayı kayıtlı öğrencisi bulunmamaktadır. 

Heybeliada Rum Erkek Lisesi, Fener Yuvakimyon Kız Lisesi bu okullara örnektir 

(Büyükkarcı, 2003). Bu durum azınlık okullarını, resmi olarak faaliyette olan okullar, 

resmi olarak kapanmadıkları halde faaliyette olmayan okullar ve resmen kapalı olan 

okullar gibi farklı kategorileri oluşutmaktadırlar. Bu kurumları hepsi okul koruma 

dernekleri, vakıf ve kiliseler tarafından desteklenmektedirler. Bugün itibariyle 

Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nce muhatap sayılan 162 adet cemaat vakfı 

bulunmaktadır. 

 

Azınlık okullarının günümüzdeki durumuna bakıldığında, Türk okullarının 

karşısında çok küçük bir oranda kaldığı görülmektedir. Bugünkü azınlık okullarının 

tamamı İstanbul‟ da toplamış durumdadır (Ertuğrul, 2010).   

 

Türkiye‟ deki mevcut azınlık okullarını ilgilendiren en son yasa yürürlüğe 2007 

tarihinde giren 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu‟ dur. Kanunun ilgili 

maddelerinde azınlık okullarının özellik göstermesi gereken hususlarının 

yönetmelikle tesbit edileceği, bu yönetmeliğin ilgili ülkelerin bu konulardaki 

mütekabil mevzuat ve uygulamaları dikkate alınmak suretiyle hazırlanacağı, 

yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda resmî okullar mevzuatının uygulanacağı ve bu 

okullarda yalnız kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 

çocuklarının okuyabileceği belirtilmiştir. 

 

Azınlık okulları mülkiyetleri itibariyle Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kişiler ya da 

azınlık vakıfları adına kayıtlı bulunduklarından her türlü devir işlemlerinde Tapu 

Kanunu hükümlerine tabidirler. Her türlü taşınmaz mallar Milli Eğitim Bakanlığı‟ na 

devredilebilir ve bu kurumlar her ne koşulda olursa olsun 3. şahıslar tarafından mülk 

edinemezler (Vahapoglu,1990). Ancak 2011 yılı içerisinde Resmi Gazete‟ de 
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yayımlanarak yürürlüğüne giren kararname kapsamında “5737 sayılı Vakıflar 

Kanunu” na geçici madde eklenerek, cemaat vakıflarının 1936 yılında beyan ettikleri 

tüm taşınmazları, mezarlıkları ve çeşmeleri, 12 ay içinde müracaat edilmesi halinde, 

ilgili tapu sicil müdürlüklerince adlarına tescil edilecek, üçüncü şahıslar adına kayıtlı 

olanların ise, Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen rayiç değerleri, Hazine veya 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce cemaat vakıflarına ödeneceği yasası çıkarılmıştır. 

Yakın dönemde Rum azınlık nüfusunun azalmasındaki önemli olaylardan birisi de  

6-7 Eylül Olayları olmuştur. 1903 yılında eğitim faaliyetine başlamış olan Beşiktaş 

Rum Okulu‟ nun, Dilek Güven‟ in “6-7 Eylül Olayları” adlı kitabında tahrip edilen 

okullar listesinde yer aldığı görülmüştür. Azınlık nüfusunun azalması ile doğru 

orantılı olarak okulun öğrenci sayısı oldukça azalmıştır. 1975 yılında da cemaatlerin 

ortak eylem hareketiyle Beşiktaş Rum Okulu‟ nda eğitim faaliyeti sona ermiştir. 
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4.  BEġĠKTAġ RUM OKULU’ NUN BULUNDUĞU BEġĠKTAġ SEMTĠ 

4.1  BeĢiktaĢ’ ın Ġstanbul Ġçindeki Yeri ve Tarihsel GeliĢimi 

Beşiktaş; kuzeyinde Sarıyer, güneyinde Beyoğlu, batısında Şişli, doğusunda İstanbul 

Boğazı ile sınırlanmış İstanbul‟ un sur dışındaki en eski semtlerinden birisidir. 

Yüzölçümü 1520 hektar olan semtin kıyı uzunluğu 8375m dir. İlçenin, Abbasağa, 

Akatlar, Arnavutköy, Balmumcu, Bebek, Cihannüma, Dikilitaş, Etiler, Gayrettepe, 

Konaklar, Kuruçeşme, Kültür, Levazım, Levent, Mecidiye, Ortaköy, Muradiye, 

Nispetiye, Sinanpaşa, Türkali, Ulus, Vişnezade ve Yıldız olmak üzere 23 mahallesi 

bulunmaktadır (Şekil 4.1). 

 

Mekansal oluşum ve çağlara dayanan Beşiktaş, her dönemde önemli bir merkez olma 

özelliğine sahiptir. Antik dönemde geçen birçok bir çok tarihi olayda kullanılanın 

Beşiktaş olduğu tahmin edilmektedir. Bizans döneminde, Beşiktaş kent(sur) dışı bir 

yer olduğu için yönetsel bir statüye sahip olamamıştır. 1453 yılında İstanbul‟un 

fethine kadar ise Beşiktaş Bizans kontrolünde kalmıştır. 

10. Yy‟ a kadar Ayios Mamas adını taşıyan Beşiktaş geç Bizans kaynaklarında 

Zeukta Kionia (ikiz sütun) ve yaygın olarak da Diplokionion (Çifte Sütunlar) olarak 

geçer. Ayrıca Beşiktaş‟ ın adının aslında Barbaros Hayrettin Paşa‟ nın gemileri 

bağlatmak için kıyıya diktirttiği beş sütundan gelen “beştaş” olduğu semt sakinleri 

arasında  yaygın bir kanıdır (Şekil 4.2). 

Beşiktaş bir yerleşim yeri kimliğini Osmanlı döneminde kazanmıştır. Bizans dönemi 

boyunca özellikle Karadeniz‟den gelen yağmacıların akınlarına uğrayan Beşiktaş, 

Osmanlı döneminde Karadeniz‟in geniş ölçüde Osmanlı Devleti‟nin denetimi altına 

girmesiyle yerleşim yeri kimliği kazanmıştır. 19. yy‟ da sarayın Dolmabahçe‟ ye 

taşınmasını takiben üç yüzyıllık süreçte kıyı şeridinde birçok saray yerini almıştır. 
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ġekil 4.1 : Beşiktaş ilçesinin, konumu ve  mahalleleri(Akbayar, 1998). 

 

 

ġekil 4.2 : Buodelmonti‟ nin İstanbul resminde Galata surları dışında görülen  

                       Diplokionion. 
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19. yy daki batılılaşma sürecinde boğaziçinin geçirdiği dönüşüm; başkentin 

aristokratik sayfiyesinin banliyöleşmesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu yüzyılın 

sonlarına doğru sahil kısmındaki yalıların birçoğu ortadan kalkmıştır. Bunun nedeni 

yangınlar, yapıların satılmış olması veya miras yolu ile varislere geçip, sonrasında 

sahipsiz ve bakımsız kalmasıdır (Göyünç,1948). 

 

1826‟da Vak‟a-i Hayriye‟den sonra II. Mahmud‟un Topkapı Sarayı‟ndan çıkıp 

Beşiktaş Sahilsarayı‟nda oturmaya başlamasıyla Beşiktaş için yeni bir devrin 

başlangıcı olmuştur. 

 

Abdülaziz ise Sarkis Balyan‟a İstanbul‟daki ilk toplukonut-sıraev örneği olan 

“akaretler” i yaptırmasıyla Beşiktaş‟ in sınırları Maçka yönünde genişlemiştir. 

 

II.Abdülhamit ise1878‟de Yıldız Kasrı‟na taşındı ve burada yeni yapılar yaptırarak 

saray haline getirdi. 

 

1894 yılındaki İstanbul depremi Beşiktaş‟ta da tahribat yapmış, Sinanpaşa Camii ile 

Beşiktaş İskelesi Camii‟ nin minareleri yıkılmış, Beşiktaş Merkez Karakolu‟ nun 

çatısı çökmüş, duvarları çatlamış, Beşiktaş Merkez Rüşdiyesi‟ nin de duvarları 

çatlamış, sıvaları dökülmüş ve camları kırılmıştır (Akbayar, 1998). 
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Çizelge 4.1: 18. yy‟ dan Cumhuriyet‟ e kadar Beşiktaş Köyiçi‟ nde kayda 

       geçmiş olan yangınlar. 

 

Yer Tarih Yanan Kaynak 

Beşiktaş 

Yusuf Efendizade 

Yalısı 

3 Eylül 1754 1 bina Cezar, 2002 

 

Beşiktaş İskelesi 

Veli Ağa yalısı 

1803 2 ev Şehsuvaroğlu, 1986 

 

Köprübaşı Eylül 1835 20 dükkan Şehsuvaroğlu, 1986 

Beşiktaş 16 Haziran1855 

(H 10 Şevval 1271) 

? Cezar, 1963 

 

Köyiçi Çeşme 

Meydanı 

2 Ağustos 1863 17 bina Akbayar, 1998 

Hasfırın 8 Ağustos 1868 

(H 27 Temmuz 1284) 

38 bina Koçu, 1964 

Köprübaşı 1873 19 bina Göyünç,1948 

 

Köyiçi 1854-1908 arası 

 

19 Mayıs 1892 

(H 7 Mayıs 1308) 

 

51 bina 

 

166 bina 

 

Akbayar, 1998 

 

Koçu, 1964 

 

Sinanpaşa 22 Mart 1905 

(H 10 Mart 1320) 

 

20 bina Koçu, 1964 

Beşiktaş 1922 153 bina Kurtçu, 2007 

 

 

Yıldız Sarayı‟nın inşasından sonra yüksek gelirli müslüman kesim sarayların 

etrafında Serencebey ve Abbasağa gibi mahalleler oluşmuştur.  Serencebey 

Mahallesi‟nde daha çok 2-3 katlı konaklar, Abbasağa Mahallesi‟nde ise daha 

mütevazı konutlar yapmak tercih edilmiştir. 
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II.Abdülhamit dönemi sonunda Köyiçi çoğunlukla altı dükkan, üst katı bekar odası 

olarak kullanılan, genellikle cumbalı ve iki veya üç katlı kagir binalardan 

oluşuyordu. Ermeni kalfalar tarafından yapılan bu yapıların bir bölümünü 

günümüzde Ortabahçe, Köyiçi, Şehit Asım Caddeleri ve Mumcu Bakkal Sokağı‟nda 

görmek mümkündür. 1922 yılında hazırlanan, Pervititch haritası incelendiğinde 

Köyiçi‟ ndeki yapıların büyük çoğunluğunun kargir, az sayıda da ahşap olduğu 

görülmektedir (Şekil 4.3 , Şekil 4.4 , Şekil 4.5 , Şekil 4.6). 

 

 

ġekil 4.3 : Köyiçi Sokak‟ ın Beşiktaş‟ taki yeri  (İBB, 2005). 

 

        

ġekil 4.4 : Köyiçi Sokak‟ taki konut dokusuna örnekler (2011). 
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ġekil 4.5 : Şehit Asım Sokak‟ ın Beşiktaş‟ taki yeri  (İBB, 2005). 

  

     

ġekil 4.6 : Şehit Asım Sokak‟taki konut dokusuna örnekler (2011). 

 

19.yy‟da çok önemli bir gelişme de kent içindeki insan hareketliliğini arttıran 

ulaşımda ve toplu taşıma araçlarında yaşanmıştır. Galata Köprülerinin inşası 

Beşiktaş‟ın İstanbul ile bağını güçlendirmiştir. 1851‟de Şirket-i Hayriye‟nin 

kurulmasıyla Boğaziçi iskelelerine düzenli vapur seferleri başlamıştır. Azapkapı-

Beşiktaş tramvay hattı 1872‟de işletmeye açmıştır. 1913‟te bebek‟e kadar uzanan 

tramvay hattı 1961‟e kadar hizmet vermiştir. 

 

1927 yılının başlarında, Balkan Savaşı‟ndan sonra Selanik‟ten İstanbul‟a göç etmiş 

olan bazı sermaye sahiplerinin öncülüğünde Teşvikiye ve Nişantaşı‟na yapılan 

apartmanlarla bu bölge toplumunun varlıklı sınıfları için moda haline gelen bir 

yerleşme alanı olmuştur. 
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Semt, sahil boyunca Dolmabahçe ve sahil sarayları ile kuzeyden de Yıldız Sarayı ile 

sınırlandığından “batı” ve “güneybatı” yönünde genişlemiştir.  

 

Cumhuriyetin ilk 15 yılı boyunca yeni rejim kentsel gelişme ağırlığı başkent 

Ankara‟nın yaratılmasına ve İzmir gibi maddi yönden de yıkıma uğramış kentlerin 

imarına vermişti. İstanbul bu dönemde yeterli yatırımı alamamıştır, özellikle de 

Beşiktaş bu ortamdan en çok etkilenmiş semtlerden biridir. Boşaltılan saraylar, sahil 

sarayları ve yalılar depo-okul-kamu binası olarak kullanılmış ya da terk edilip 

yıkılmıştır. 

 

1936 da Fransız Mimar Henri Prost kent planını hazırlaması için İstanbul‟a 

çağırılmış Henri Prost‟ un hazırladığı 1939‟ da onaylanan nazım planı, ilk olarak 

Lütfi Kırdar‟ın Belediye Başkanlığı süresince(1938-1949) uygulamaya başlanmıştır. 

Beşiktaş‟ın silueti Dolmabahçe‟den Rumelihisarı‟na uzanan ve ilçeyi kente bağlayan 

ana yol ile Zincirlikuyu-Beşiktaş Yolu ve semtin iç kesimlerini ana yola bağlayan 

Ihlamurdere Caddesi‟nin niteliği yükseltilmiştir. 1938-1939 „da  Beşiktaş İskelesi‟nin 

arkasında bulunan sokaklar kamulaştırılarak ve de Hasanpaşa Karakolu-Beşiktaş 

Zaptiye Karakolu da yıkılarak Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ortaya çıkarılmış, 

etrafı meydan haline getirilmiştir. Ayrıca meydanın kenarına da 1944 yılında Hadi 

Bara tarafından yapılmış 10m yüksekliğinde küfeki taşından bir Barbaros Hayrettin 

Paşa heykeli yerleştirilmiş. Abbasağa Camii‟nin üst tarafında kalan ve mahalle 

dokusu içinde kalan Abbasağa Mezarlığı kaldırılarak park olarak düzenlenmiştir. 

Yıldız Sarayı‟nın dış bahçesi, içindeki Çadır Köşkü ve Malta Köşkü ile birlikte 

Yıldız Parkı haline getirilerek halka açılmıştır. İnönü Stadyumu da yine bu dönemde 

alınan kararlar doğrultusunda yapılmıştır. 

18.yy gibi erken tarihli haritalarda da her zaman Beşiktaş‟tan Yıldız-Zincirlikuyu-

Büyükdere yönüne giden bir yol görülmekteyken, 1958‟ de Barbaros Bulvarı‟nın 

açılışı hiç şüphesiz Beşiktaş‟ın siluetini, planını en çok değiştiren aşamalardan 

birisidir. 1960 lara kadar iki yanında pek az yapı bulunurken, 1960 lardan sonra çok 

hızlı bir yapılaşma süreci izlenmiştir. 

 

1982 yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu ile özellikle İstanbul‟da son yıllarda 

tarihi şehir dokusuna zarar veren ve çoğu yerde bu dokuyu ezecek kadar büyük olan 
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otel ve iş merkezleri inşa edilmiştir. Özellikle 1980‟ lerden sonra yükselen turizm 

yatırımları, İstanbul‟un ve Beşiktaş‟ın kent siluetini, yeşil alanlarını ve parklarını yok 

ederek inşa edilen Gökkafes, Conrad gibi oteller, Dolmabahçe Sarayı‟nın bahçesinin 

üzerine oturan Swiss Otel, Çırağan Sarayı‟ nın yanındaki Eski Şeref Stadı‟nın yerine 

yapılan Kempinski Otel ve inşası yakın bir zaman önce biten Four Seasons Otel gibi 

uygunsuz yapılar, Turizmi Teşvik Kanununun birebir uygulaması olarak ortaya 

çıkmıştır. 

 

4.2  BeĢiktaĢ’ ın Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanları 

 

Beşiktaş, eskiden olduğu gibi bugün de tarihi kent merkezi olma özelliğini 

korumaktadır. Bununla birlikte farklı tarihlerde “sit alanı” olarak tanımlanmış, 

Ortaköy, Ihlamur Kasrı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Parkı ve Saraylar Bölgesi ve 

sahildeki Feriye Sarayları gibi farklı nitelikleri olan tarihi ve doğal alanlara sahiptir 

(Şekil 4.7). 

            1- Ihlamur Kasrı Ve Çevresi Doğal Ve Tarihi Sit Alanı;  toplam yüz ölçümü 

11.06.1985tarihinde 1152 no‟ lu kurul kararı ile toplam alanı 6.46 ha olan bölge  sit 

alanı ilan edilmiştir. 

  K-2 – Ihlamur Kasrı Ve Çevresi Doğal Ve Tarihi Sit Alanı Etkileme Geçiş 

Alanı; 15.09.2004 tarihinde 59 no‟ lu  kurul karar ile toplam alanı  3.96 ha olan 

bölge  sit    alanı ilan edilmiştir. 

   2 – Yıldız Parkı Tarihi Ve Doğal Sit Alanı; 09.02.1995 tarihinde 7296 no‟ 

lu kurul karar ile toplam alanı 103,26 ha olan bölge sit alanı ilan edilmiştir. 

              3– Ortaköy Cami Ve Çevresi Kentsel Sit Alanı; 25.07.1986 tarihinde 2447 

no‟ lu kurul kararı ile toplam alanı 3,33 ha olan bölge sit alanı ilan edilmiştir. 

   3e – Ortaköy Camii Ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Etkileme Geçiş Alanı; 

15.09.2004 tarihinde 59 no‟ lu kurul kararı ile toplam alanı 26,45 ha olan bölge sit 

alanı ilan edilmiştir. 

              4– Abbasağa Parkı Doğal Sit Alanı; 01.03.2000 tarihinde 11484 no‟ lu kurul 

kararı ile toplam alanı 1,99 ha olan bölge sit alanı ilan edilmiştir. 

              5– Köyiçi Kentsel Sit Alanı; 15.09.2004 tarihinde 59 no‟ lu kurul kararı ile 

toplam alanı 135,76 ha olan bölge sit alanı ilan edilmiştir. 

              6 – Feriye Sarayları Kentsel Sit Alanı; 15.09.2004tarihinde 59 no‟ lu kurul 

kararı ile toplam alanı 9,66  ha olan bölge sit alanı ilan edilmiştir. 
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          K-1– Dolmabahçe Sarayı Saat Kulesi Ve Bezm-İ Alem Valide Sultan Caminin 

Koruma Alanı; 15.09.2004tarihinde 59 no‟ lu kurul kararı ile toplam alanı 15,86  ha 

olan bölge sit alanı ilan edilmiştir. 

 

Bütün bu alanlar farklı farklı niteliklerinden dolayı kentsel sit alanı, doğal sit alanı 

gibi farklı şekillerde sit alanı ilan edilmişlerdir. Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş 

Belediyeleri tarafından, Beşiktaş‟taki tüm tescilli eserler ve tescile önerilecek eski 

eserler için envanter çalışması yapılmıştır. Ancak henüz 1/5000 Koruma İmar Planı, 

buna göre hazırlancak olan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı 

hazırlanmamıştır.  
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ġekil 4.7 : Beşiktaş Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanları (Beşiktaş Belediyesi). 
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4.2.1  Köyiçi kentsel sit alanı genel durumu 

 

Köyiçi olarak bilinen ve planlamaya da bu isimle giren alan Sinanpaşa, Türkali, 

Cihannuma ve Vişnezade mahallelerin kapsamaktadır. 15.09.2004 tarihinde sit alanı 

ilan edilmiş olup toplam 135.76hektar büyüklüğündedir. Günümüzde Köyiçi olarak 

adlandırılan mevkinin ağırlıklı olarak ticaret + konut fonksiyonunda olduğunu 

görmekteyiz. Merkezde bulunan birbirine bağlı Sinan Paşa Pasajı ve Büyük Beşiktaş 

Çarşısı, bu ticaretin yoğun olduğu yerlerdir. Daha çok banka merkezleri, restoranlar, 

giyim, yeme içme mekanları, gibi perakende ticaretin yapıldığı, çoğu küçük parselli 

binalardan oluşmaktadır. Tarihi balıkçılar çarşısı, Beşiktaş Köyiçi denince ilk akla 

gelenlerden biridir. Bu alan sit alanına giren, eski eser yoğunluğu en fazla olan 

alanlardan biridir. 

 

Köyiçi Kentsel Sit Alanın‟ da toplam 290 tane tescilli yapı ve 87 tane de Beşiktaş 

Belediyesi tarafından tespit edilmiş tescile önerilen yapı olmak üzere toplamda 377 

tane yapı bulunmaktadır. Bunun yarısına yakın bir oranı Sinanpaşa Mahallesi‟nde yer 

almaktadır. 

 

Tarih boyunca çeşitli kültür ve dillerin bir arada yaşadığı Beşiktaş‟ta bunun izlerini 

sivil mimarlık örnekleri ve anıtsal eserlerde de görmekteyiz. 

 

Bu alanda kalan önemli yapılar kronolojik olarak; Köyiçi Rum Ortodoks Panayia 

Kilisesi (tam yapım tarihi bilinmemekle) (Şekil 4.8), Tuzbaba Camii, Barbaros 

Hayrettin Türbesi(1541) Sinanpaşa Camii (1555),), Abbasağa Camisi, Surp 

Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi (1661), Rum İlkokulu (1894), Kaptan İbrahim Ağa 

Camii (1622), Safiye Sultan Haziresi (17. Yy), Hacı Beşir Ağa Çeşmesi (1745), 

Neccarzade Türbesi (1869), Makruhyan Ermeni İlkokulu, , Raif Ağa Camii, 

Vişnezade Camii, Şenlikdede Camii, gibi dini yapıların yanında, Beşiktaş İskelesi 

(1914), Tütün Deposu (1930lar), Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı (1944) Deniz Müzesi 

(1960), Köyiçi Hamamı gibi yapılar, sivil mimarlık örneklerinin en önemlilerinden 

Akaretler Sıra Evleri ve Bezmi Alem Valide Sultan Çeşmesi, Amberağa Çeşmesi, 

Ramiz Ağa, Raif Ağa, Gaziosmanpaşa ve Abbasağa Çeşmeleri gibi çok sayıda 

önemli eski eser bulunmaktadır.  
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ġekil 4.8 : Köyiçi Rum Ortodoks Panayia Kilisesi (2011). 

 

İstanbul‟da son yıllarda koruma ve yenileme amaçlı, ulaşıma çözüm getirmek için 

tasarlanan ya da belirli alanların dönüşümünü sağlayan çeşitli kentsel projeler 

hazırlanmakta ve de uygulanmaktadır. Bu projeler  mevcut dokuyu ve kent hayatını 

etkilemektedir, katkı sağlayabildiği gibi olumsuz sonuçlar da üretebilmektedir. 

Köyiçi Kentsel Sit Alanına etkisi olan projeler ise, Akaretler Sıra Evleri Projesi, 

Tarihi Tütün Deposu‟nun otele dönüştürülmesi projesi, Beşiktaş Balık Pazarı 

Yenileme Projesi, Beşiktaş Meydan Yayalaştırma projesi olarak sıralanabilir. 

 

Akaretler Sıraevleri, Sultan Abdülaziz tarafından saray çalışanlarına lojman  olarak, 

1875 yılında mimar Sarkis Balyan tarafından tasarlanmıştır. Neo-klasik uslupta olan 

133 konuttan oluşmaktadır. 2005 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sonucu 

sıraevler, butik otel, residans, mağaza, ofis ve otopark olarak işlevlendirilmiştir. 

Oluşturulan bu kompleks üst gelir grubuna hitap etmekte olup Beşiktaş gibi orta gelir 

grubunun yaşadığı bir semtin özgün kullanıcısına hitap etmemektedir (Şekil 4.9 , 

Şekil 4.10 , Şekil 4.11). 
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ġekil 4.9 : Akaretler Sıraevler restorasyon öncesi. 

 

ġekil 4.10 : Akaretler Sıraevler restorasyon projesi fonksiyon dağılımı. 

 

ġekil 4.11 : Akaretler Sıraevler restorasyon sonrası. 
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Beşiktaş‟ta Kadıköy Vapur İskelesi‟nin hemen karşısında ve Deniz Müzesi‟nin 

bitişiğindeki yapı 1930'lu yılların başında Avusturyalı bir firma tarafından Astro 

Türk Tütün Fabrikası olarak kulunan bina özel sektörde birkaç kez el değiştirdi. Yapı 

1930 - 1940‟lı yıllara tarihlenebilecek erken betonarme strüktürün bir örneği olarak 

kabul edildiği için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 25.10.2005‟te 

tescil edilmiş, 13.09.2006‟da II. Grup olarak belirlenmiş ve otel olarak 

işlevlendirilmesine karar verilmiştir (Şekil 4.12). Akaretler Sıra Evleri‟nin Beşiktaş‟a 

getirdiği yoğunluğu düşünecek olursak, yapılacak olan otelin de yine benzer şekilde 

yoğunluğu arttırıcı ve giderek semtte bir tarihi konut dokularında uygulanan 

yenileştirme çalışmalarının olası sonuçlarından biri olan “gentrification” sürecinin 

kendini göstermesine neden olacaktır. 

 

 

ġekil 4.12 : Tarihi tütün deposu yıkılmadan önceki hali tarihi tütün deposu 

                            yıkılmadan önceki hali ( Özsoydan, 2006). 
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Balık Pazarı, Bugün Beşiktaş denildiği zaman ilk akla gelen mekanlardan birisidir. 

Pervititch Haritalarına baktığımz zaman bugün balık pazarının olduğu alanın 

ağaçların  olduğu boş bir meydancık görülmektedir. O gün de olduğu gibi bugün de 

alan kamuya aittir. Özetle Balık Pazarı kendiliğinden oluşmuş ve zamanla semtle 

birlikte anılacak kadar önemli bir mekana dönüşmüştür. Zaman içerisinde daha steril, 

daha planlı bir pazar ihtiyacının ortaya çıkışı, esnaf tarafından pazar ortamının 

yenilenmesi talebini doğurmuş ve bu talep Beşiktaş Belediyesi‟ ne iletilmiştir. 

Belediye vasıtasıyla Mimar Gökhan Avcıoğlu, balık pazarı için bir tasarım yapmış ve 

Eczacıbaşı Holding sponsorluğunda uygulamaya geçilmiştir. Yapılan çalışmalar 

pazar koşullarını sağlıklaştırma adına olumlu bir çalışmadır ancak tasarlanan 

kabuğun formu tarihsel dokunun içinde tartışma konusudur (Şekil 4.13). 

 

ġekil 4.13 : Balık pazarı yenileme sonrası (2011). 

 

Beşiktaş Meydan Yayalaştırma projesi, meydanda trafiği yer altına alınarak alanın 

yayalaştırılmasını temel alan bir projedir. Proje alanı Beşiktaş Meydanı ve Sinanpaşa 

Camii ile Barbaros Bulvarı‟nın cephe alanı dahil toplamda 15 hektarlık bir alandır. 

1950lerin sonunda açılmış olan Barbaros Bulvarı ile birbirinden iyice kopuk hale 

gelmiş olan Köyiçi ile Serencebey Mahalleri, bu proje ile bu iki mahallenin 

bütünleşebilmesi hedeflenmiştir, ancak böyle bir projenin tarihi dokuya geri dönüşü 

olmayan zararlar da verebileceği ihtimalini de unutmamalıdır (Şekil 4.14). 
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ġekil 4.14 : Beşiktaş meydan projesi (www.ibb.gov.tr). 

 

4.3  BeĢiktaĢ’ ta Azınlık Eğitim Yapıları 

 

19. yy‟ a kadar Beşiktaş‟ta önemli bir eğitim kurumun varlığından söz edilemez. 

Buna karşılık 19. Yy boyunca semtte akademik, askeri özel, azınlık ve yabancı 

eğitim kurumlarının , İstanbul‟un diğer semtlerine oranla belirgin bir farklılıkla öne 

çıktığı görülmektedir. Ancak semtin eğitim ile ilgili sürecini üç dönemde incelemek 

daha faydalıdır; ilk dönem semtin mekansal oluşum sürecinde kurulan din ve 

tasavvuf ağırlıklı eğitim veren tekkeler, sıbyan mektepleri ve medreselerdir, daha 

sonra ise II. Mahmut ile başlayan askeri, akademik, resmi ve özel yabancı  ve azınlık 

okulları, son olarak ise Cumhuriyet döneminden bugüne kadarki süreçtir. 

 

Azınlık okulları, Osmanlı himayesinde yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudi gibi 

topluluklarla, Katolik, Protestan ve Ortodoks mezhebine mensup Hıristiyanların, 

kendi eğitim ve öğretimini yapmak üzere, Osmanlı Devleti‟ nin müsadesiyle açmış 

oldukları okullardır. Ancak, Ortodoks mezhebine mensup Hristiyanlar müstakil 

olarak okul açmamışlar, „Rum Okulları‟ adı altında faaliyet göstermişlerdir (Ertuğrul, 

2010). Azınlık okulları genellikle, kilise ve hahamhanelerin yanında açılmışlarıdır, 

http://www.ibb.gov.tr/
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başlangıçta ilkokul seviyesinde eğitim veren  kurumlar olarak açılmışlardır. Kilise 

yanına okul açma geleneğinin örneklerini, hem bu tezin konusu olan Panayia Rum 

Ortodoks Kilisesi‟ ne ait olan Beşiktaş Köyiçi Rum ilkokulu‟ nda hem de Köyiçi ile 

Abbasağa Mahalleleri arasında kalan Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi‟ ne ait olan 

Mahrukyan Ermeni Okulu olarak Beşiktaş‟ ta belirgin şekilde gözlemlenebilir (Şekil 

4.15). 

 

19 yy.da İstanbul‟ da bulunan 42 Ermeni ilkokulunun dördü Beşiktaş‟tadır. Bununla 

birlikte Rum Cemaatin ise, 1852‟de açıldığı bilinen 4 sınıflı Bebek Rum Mektebi, 

1881‟ de açılan ve Fransızca da öğretilen Ortaköy Rum Mektebi, 1902‟de açılan 

Arnavutköy Karma Rum Mektebi, ertesi yıl Beşiktaş Köyiçi‟nde açılan ve mimari 

açıdan dikkati çektiği gibi Fransızca da öğretildiği için semt Rumlarının tercih 

ettikleri Beşiktaş Rum Mektebi olmak üzere 4 ilkokulları vardı (Dünden Bugüne 

Beşiktaş, 1998). 

1962 senesinde İstanbul iptidai 12 merkeze bağlanmış, Beşiktaş da bu merkezlerden 

birisi olmuştur ve semtteki okulların programları, yönetim ve denetimleriyle bu 

merkeze tabi olmuşlardır (Dünden Bugüne Beşiktaş, 1998). 
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ġekil 4.15 : 1937 tarihli hava fotoğrafında Beşiktaş Köyiçi‟ ndeki azınlık okulları. 

 

 

Günümüzde mevcut olmayan  

Rum okulu 
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5.  BEġĠKAġ RUM OKULU 

5.1 Trihçe ve Yasal Durum 

Beşiktaş Rum Okulu, İstanbul‟un tarihi semtlerinden Beşiktaş‟ın Sinan Paşa 

Mahallesi‟nde, Köyiçi Caddesi üstünde 291 Ada 7 Parselde yer almaktadır. Yapı 

KKYK‟ nun 17.03.1994 gün ve 6470 no‟lu kararıyla korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescillidir. 

 

Beşiktaş Belediyesi‟nden elde edilen belgeye göre  mülk Esat Bey ve Mustafa Paşa 

vakıflarının olup, sahibinin ise Beşiktaş Köyiçi Rum Ortodoks Panayia Kilisesi 

olarak belirtilen Beşiktaş Rum Okulu, 655 m² lik parsel içerisinde 269 m² taban 

alanına sahiptir, kalan alan ise yüksek duvarlarla çevrili okul bahçesidir. 

 

Yapının yapım tarihinin, giriş kapısının üstündeki “DZ ZOLH DIPLOKIONIO”, 

“Diplokionio Okulu 1903” yazısından 1903 senesinde yapıldığı düşünülse de 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟nden elde edilen belgelerin çevirisi sonucunda yapıya 

ait tapunun 1894 tarihli olduğu ortaya çıkmış, 1903 tarihinin ise okulun açılışına 

tekabül ettiği düşünülmektedir. Okul 1975 yılına kadar eğitim faaliyetine devam 

eden ancak aynı dönemlerde eğitim veren diğer ilkokullar gibi cemaatlerin çekilmesi 

sonucu 1975 yılında kapanmıştır.  

 

1923‟ten sonra azınlık okulları konumunda yeniden örgütlenen Ermeni, Rum ve 

Musevi okullarından Mahruhyan, Taşmerdiven Tarkmanças, Arnavutköy-

Tarkmanças, Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy ve Bebek Rum ilkokulları 1940‟lara, 

bazıları da 1960‟lara değin açık kalmış, ancak cemaatlerin çekilmesi sonucu adı 

geçen okulların çoğu kapanmıştır. 
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5.2 Yapının Mimari Özellikler ve Mekan Tanımları 

Kareye çok yakın bir plan şemasına sahip olan Beşiktaş Rum Okulu, Köyiçi Sokak‟ta 

bitişik nizamda yer aldığından dolayı Köyiçi Sokak‟a bakan ön cephesi ve yine 

yapıya ait olan bahçeye bakan arka cephesi bulunmaktadır. 

 

Okula giriş, Köyiçi Sokak‟a açılan, sağında ve solunda birer pencere olan demir iki 

kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte yapının iki tane de arka bahçeye 

açılan kapısı yer almaktadır. Okulun bahçeye bakan cephesi oldukça sadedir, 

yalnızca profilsiz kat silmeleri ve zemin kattaki pencerelerde demir parmaklıklar yer 

almaktadır.  

 

Yapının Köyiçi Sokak‟ a bakan ön cephesi ise zemin katta farklı, birinci ve ikinci 

katlarda farklı olmak üzere iki ayrı üslup örnekleri sergilemektedir. Zemin katta 

girişin iki yanında yer alan dükkânların dış cepheleri günümüz teknolojisinde olup 

özgün halinden oldukça uzaklaşmıştır. Yapının giriş kapısının yer aldığı orta aks ise 

demir giriş kapısının iki yanındaki mermer pilastırlar aynı şekilde kapının yanındaki 

pencerelerin yanında da yer alarak özgün halinde günümüze kadar ulaşmıştır. Üst 

katlarda ise, pencere çevrelerinde taş, profilli, kemer üstlerinde çiçek motifli söveler 

ve profilli kat silmeleri ile cumbalı yalın bir üslup hakimdir. 

 

Beşiktaş Rum Okulu, zemin katında iki dükkan, iki yemekhane, birinci katında iki 

sınıf, bir salon ve iki depo, ikinci katta ise yine iki sınıf, bir salon ve iki depo ayrıca 

küçük bir depodan oluşmaktadır. Bunlara ek olarak en üst katta, çatı arasında üç oda 

ve iki depo olduğu sanılmaktadır. Okulun depoları ise arka bahçede yer almaktadır. 

 

Bu bölümde mekan boyutları verilirken, ilk olarak giriş kapısının bulunduğu duvar 

uzunluğu verilmiş, saat yönünde ardışık duvar uzunlukları ile devam edilmiştir. 

 

5.2.1 Zemin kat mekanları 

 

Yapının zemin katında, giriş holü, orta aksta merdivenlerin de yer aldığı oldukça 

büyük bir hol, iki tane arka bahçeye cephesi olan yemekhaneler ve arka bahçeye 

geçişi sağlayan ince uzun bir hol yer almaktadır (Şekil 5.1). 
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ġekil 5.1 : Zemin kat planı. 

 

Z01 GiriĢ Holü 

 

425-488-425-487 cm boyutlarında ve ortalama 361 cm yüksekliğinde Z01 mekanına, 

yapının da ana giriş kapısı olan özgün çift kanatlı demir kapı ile girilmektedir (Şekil 

5.2). Bu ana giriş kapısın tam karşısında Z02 Holüne geçisi sağlayan özgün dört 

kanatlı ahşap kapı yer almaktadır. Mekanın zemini 20x20 cm lik dökme mozaik 

olup, tavanı ve duvarları badanalıdır. Ayrıca tavanında bağdadi tavan silmeleri de yer 

almaktadır(Şekil 5.3 , Şekil 5.4). 
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ġekil 5.2 : Okulun ana giriş kapısı. 

 

ġekil 5.3 : Z02 Holüne geçisi sağlayan özgün dört kanatlı ahşap kapı. 

 

ġekil 5.4 : Z01 Giriş holünden Z02 Holüne geçişi sağlayan özgün dört       

  kanatlı ahşap kapı. 
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Z02 Hol 

 

1570-529-1513-529 cm boyutlarında oldukça geniş bir hol olup yüksekliği 344 cm 

dir. Mekana, Z01 giriş holünden dört kanatlı özgün kapı ile sağlanmaktadır. Z02 nin 

doğusunda ve batısında üst katlara çıkmayı sağlayan merdivenler yer almaktadır. 

Ayrıca bu mekandan Z03 Yemekhane, Z04 Hol ve Z05 Yemekhane mekanlarına 

geçişler de sağlanmaktadır. Mekanın zemini 20x20 cm lik dökme mozaik ile kaplı, 

duvarlar badanalı ve tavan ahşap kaplama olup, profilli çıtalar ile oluşturulmuş 

geometrik motiflerle süslenmiş ve çevresi profilli ahşap silme ile çevrilmiştir 

(Şekil 5.5). 

 

ġekil 5.5 : Z02 Holü. 

 

Z03 Yemekhane 

 

Bu mekanın iki girişi bulunmaktadır, ancak Z02 holünden sağlanan geçiş bu mekan 

içinden kapatılmıştır. Günümüzde kullanılan giriş ise Z04 Holünden iki kanatlı 

özgün ahşap bir kapı ile sağlanmaktadır. Mekan 436-563-432-538 cm boyutlarında 

ortalama 328 cm yükseliğe sahiptir. Yemekhanenin yapının güney cephesi olan arka 

bahçeye bakan 91x215 cm ölçülerinde özgün ahşap giyotin 3 penceresi vardır ancak 

bunlardan doğu yönündeki içerden kapatılmıştır. Ayrıca mekanın birisi merdiven 

altına açılan tek kanatlı özgün bir penceresi vardır ancak bu da kapatılmıştır, diğeri 

ise Z02 Holüne açılan ancak yine bu mekan tarafı kapatılmış özgün ahşap giyotin 

penceresi vardır. Mekanın zemini 10x20 cm lik seramik ile kaplıdır ancak şu an 
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moloz yığınları ile kapalıdır. Duvarları ise yer yer çimento sıvalı, tuğla yamalarıdır. 

Tavan ise badanalı olup, bağdadi tavan silmeleri de yer almaktadır (Şekil 5.6 , Şekil 

5.7). 

 

ġekil 5.6 : Z03 Yemekhane. 

 

ġekil 5.7 : Z03 Yemekhane mekanın kapatılmış kapı ve penceleri. 

 

Z04 Hol 

Mekan 128-431-128- 434 cm boyutlarında ve ortalama 340 cm yüksekliğindedir. 

Z04 Holüne Z02 Holünden giriş yapılabilmektedir ve Z03 Yemekhane ve Z05 

Yemekhanelerinden de geçişleri sağlayan 120x263 ölçülerinde özgün iki kanatlı 

ahşap kapılar mevcuttur. Z02 Holünden girildiğinde tam karşıda okulun arka 

bahçesine çıkılan iki kapısından birisi olan 101x228 cm lik demir kapı vardır. Zemin 

kaplaması dökme mozaiktir. Duvarları ve tavanları badanalıdır ancak diğer 

mekanlarda görülen tavan silmeleri ile bu mekanda karşılaşılmamaktadır (Şekil 5.8). 
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ġekil 5.8 : Z04 Holü. 

Z05 Yemekhane 

753-433-731-513 cm ebatlarında ve ortalama 340 cm yüksekliğindeki yemekhanenin 

ikisi Z02 holüne açılan özgün ahşap giyotin iki kanatlı, diğeri Z04 Holüne açılan 

yine ahşap iki kanatlı bir kapı son olarak da doğrudan arka bahçeye çıkışı sağlayan 

demir iki kanatlı bir kapısı vardır. Bu yemekhanenin de Z03 Yemekhane gibi arka 

bahçeye açılan 3 tane 90x213 cm ölçüsünde ahşap giyotin penceresi ve yine birisi 

merdiven altına açılan diğeri ise Z02 Holüne açılan iki penceresi bulunmaktadır. Bu 

mekanın zemini oldukça büyük bölümü kırılmış olmakla birlikte şaptır. Duvarları ve 

tavanları badanalı olup, bağdadi tavan silmeleri de yer almaktadır. Ayrıca bu 

mekanın batı duvarında bir de istiridye kabuğu şeklinde bir lavabo yer almaktadır 

(Şekil 5.9 , Şekil 5.10 , Şekil 5.11). 



40 

 

ġekil 5.9 : Z05 Yemakhane mekanının arka bahçeye bakan pencereleri. 

 

ġekil 5.10 : Z05 Yemakhane mekanının Z02 Hol‟ e açılan kapı ve pencereleri. 

 

ġekil 5.11 : Z05 Yemekhane‟ deki lavabo. 
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Z06 Dükkan  

 

Bu mekana giriş doğrudan okul girişinden bağımsız olarak Köyiçi Sokak‟ tan 

sağlanmaktadır. 570-480-548-483 cm boyutlarında ve 296 cm yükseliğindedir. 

Mekanın sokağa bakan cephesi tamamen cam bir cephedir. Zemin kaplaması 60x60 

cm lik seramik olup, duvarlar alçı, tavan ise asma tavandır (Şekil 5.12). 

 

ġekil 5.12 : Z06 Dükkan. 

 

Z07 Dükkan 

 

Bu mekana giriş doğrudan okul girişinden bağımsız olarak Köyiçi Sokak‟ tan 

sağlanmaktadır. 5768-474-541-470 cm boyutlarında ve 285 cm yükseliğindedir. 

Mekanın sokağa bakan cephesi tamamen cam bir cephedir. Zemin kaplaması 60x60 

cm lik seramik olup, duvarlar alçı, tavan ise asma tavandır (Şekil 5.13). 
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ġekil 5.13 : Z07 Dükkan. 

 

5.2.2  Birinci kat mekanları 

 

Yapının birinci katında orta aksta merdivenlerin yer aldığı geniş bir hol, arka 

bahçeye cephesi olan iki sınıf, Köyiçi Sokak‟ a bakan büyük  bir salon, hem salondan 

hem de orta akstaki holden girişleri olan iki adet depo yer almaktadır (Şekil 5.14).  

 

101 Hol 

 

1110-531-1055-530 cm boyutlarında oldukça geniş bir hol olup yüksekliği 352cm 

dir. Mekana holün doğusundaki ve batısındaki merdivenler ile ulaşılmaktadır. Ayrıca 

merdivenler ahşap özgün kapılarla holden ayrılmıştır.. Ayrıca bu mekandan 102 ve 

103 no‟lu sınıflara, 104 ve 105 no‟lu depolara ve 105 no‟lu Salona geçişler de 

sağlanmaktadır. Mekanın zemini 20-21-21 cm lik ahşaplarla kaplanmıştır. Duvarlar 

badanalı ve tavan ahşap kaplama olup, profilli çıtalar ile oluşturulmuş geometrik 

motiflerle süslenmiş ve çevresi profilli ahşap silme ile çevrilmiştir (Şekil 5.15 , Şekil 

5.16). 
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ġekil 5.14 : Birinci kat planı. 

 

 

ġekil 5.15 : 102 Hol. 
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ġekil 5.16 : 102 Hol. 

 

102 Sınıf 

 

Mekana giriş 101 Holden iki kanatlı özgün ahşap bir kapıdan sağlanmaktadır. 716-

445-693-449 cm ölçülerinde 354 cm yüksekliğinde bir mekandır. Giriş kapısının tam 

karşısında, arka bahçeye bakan dört tane özgün ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. 

Giriş kapısının solunda 101 Holüne açılan özgün ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır. Ayrıca mekanda yandaki 103 no‟lu sınıfa geçişi sağlayan ancak 

günümüzde kapatılmış olan bir kapı bulunmaktadır. Sınıfın döşemesi 8 cm lik 

ahşaplarla kaplıdır, duvarlar badanalı ve tavan ahşap kaplama olup, profilli çıtalar ile 

oluşturulmuş dikdörtgen motiflerle süslenmiş ve çevresi profilli ahşap silme ile 

çevrilmiştir (Şekil 5.17). 

 

ġekil 5.17 : 102 Sınıf mekanı ve 103 Sınıfa geçişi sağlayan kapatılmış kapı. 
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103 Sınıf 

 

Mekana giriş 101 Holden iki kanatlı özgün ahşap bir kapıdan sağlanmaktadır. 752-

447-731-454 cm ölçülerinde 356 cm yüksekliğinde bir mekandır. Giriş kapısının tam 

karşısında, arka bahçeye bakan dört tane özgün ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. 

Giriş kapısının sağında 101 Holüne açılan özgün ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır. Ayrıca mekanda yandaki 102 no‟lu sınıfa geçişi sağlayan ancak 

günümüzde kapatılmış olan bir kapı bulunmaktadır. Sınıfın döşemesi 8 cm lik 

ahşaplarla kaplıdır, duvarlar badanalı ve tavan ahşap kaplama olup, profilli çıtalar ile 

oluşturulmuş dikdörtgen motiflerle süslenmiş ve çevresi profilli ahşap silme ile 

çevrilmiştir (Şekil 5.18 , Şekil 5.19). 

.  

ġekil 5.18 : 103 Sınıf. 

 

ġekil 5.19 : 103 Sınıf mekanın 101 Hole açılan giyotin penceresi. 
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104 Depo 

 

328-495-364-497 cm boyutlara olup 355 cm yüksekliğe sahip olan bir mekandır. 

Depoya giriş 101 Holden tek kanatlı özgün ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Giriş 

kapısının tam karşısında, Köyiçi Sokak‟ a bakan iki tane özgün ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır. Mekanda yandaki 105 no‟lu salona geçişi sağlayan dört kanatlı ahşap 

bir kapı bulunmaktadır. Deponun döşemesi şapla kaplıdır, duvarlar badanalı ve tavan 

bağdadi ahşap çıtalıdır. Ayrıca giriş kapısının sağında bir adet klozet bulunmaktadır 

(Şekil 5.20). 

 

ġekil 5.20 : 104 Depo‟nun Köyiçi Sokak‟ a bakan pencereleri. 

 

105 Salon 

 

Salona giriş 101 Holden, merdivenle holü ayıran ahşap kapılar gibi kapılarla 

sağlanmaktadır. Kapıların tam karşısında Köyiçi Sokak‟ a bakan dört adet özgün 

kemerli ahşap giyotin pencere bulunmakta buna ek olarak kapıların tam karşısında 

mekan boyunca cumba bulunmaktadır, bu cumbanın Köyiçi Sokak‟ ı boylu boyunca 

görebilmeyi sağlayan cumbanın dar kenarlarında birer adet özgün kemerli ahşap 

giyotinli pencere yer almaktadır. Mekanın yandaki 105 ve 106 no‟lu depolara geçişi 

sağlayan dört kanatlı ahşap bir kapılar bulunmaktadır. Sınıfın döşemesi 8 cm lik 

ahşaplarla kaplıdır, duvarlar badanalı ve tavan ahşap kaplama olup, profilli çıtalar ile 
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oluşturulmuş dikdörtgen ve baklava şeklinde motiflerle süslenmiş ve çevresi profilli 

ahşap silme ile çevrilmiştir (Şekil 5.21 , Şekil 5.22). 

 

ġekil 5.21 : 105 Salon‟un Köyiçi Sokak‟ a bakan pencereleri. 

 

ġekil 5.22 : 105 Salon‟ dan 106 Depo‟nun bğlantısını sağlayan özgün ahşap kapı. 

 

106 Depo 

347-487-365-491 cm boyutlara olup 356 cm yüksekliğe sahip olan bir mekandır. 

Depoya giriş 101 Holden tek kanatlı özgün ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Giriş 

kapısının tam karşısında, Köyiçi Sokak‟ a bakan iki tane özgün ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır. Mekanda yandaki 105 no‟lu salona geçişi sağlayan dört kanatlı ahşap 

bir kapı bulunmaktadır. Deponun sunta ile kaplıdır, duvarlar badanalı ve tavan 

bağdadi ahşap çıtalı olup bağdadi tavan silmeleri vardır (Şekil 5.23 , Şekil 5.24). 
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ġekil 5.23 : 106 Depo‟nun Köyiçi Sokak‟ a bakan pencereleri. 

 

ġekil 5.24 : 106 Depo‟nun 101 Holden girilen özgün ahşap kapısı. 

 

5.2.3  Ġkinci kat mekanları  

Yapının bu katında birinci katın planın aynısı uygulanmıştır, yine orta aksta 

merdivenlerin yer aldığı geniş bir hol, arka bahçeye cephesi olan iki sınıf, Köyiçi 

Sokak‟ a bakan büyük  bir salon, hem salondan hem de orta akstaki holden girişleri 

olan iki adet depo yer almaktadır. Ayrıca orta akstaki büyük holden girişi olan 

merdiven üstüne gelen yerde bir küçük depo daha yer almaktadır (Şekil 5.25). 
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ġekil 5.25: İkinci kat planı. 

 

201 Hol 

 

1353-531-1515-530 cm boyutlarında oldukça geniş bir hol olup yüksekliği 340cm 

dir. Mekana holün doğusundaki ve batısındaki merdivenler ile ulaşılmaktadır. Ayrıca 

bu mekandan 202 ve 203 no‟lu sınıflara, 204 ve 205 no‟lu depolara ve 205 no‟lu 

Salona geçişler de sağlanmaktadır. Mekanın zemini 20-21-21 cm lik ahşaplarla 

kaplanmıştır. Duvarlar badanalı ve tavan ahşap kaplama olup, profilli çıtalar ile 

oluşturulmuş geometrik motiflerle süslenmiş ve çevresi profilli ahşap silme ile 

çevrilmiştir (Şekil 5.26). 
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ġekil 5.26 : 201 Hol. 

202 Sınıf 

 

Mekana giriş 201 Holden iki kanatlı özgün ahşap bir kapıdan sağlanmaktadır. 716-

445-692-447 cm ölçülerinde 348 cm yüksekliğinde bir mekandır. Giriş kapısının tam 

karşısında, arka bahçeye bakan dört tane özgün ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. 

Giriş kapısının solunda 201 Holüne açılan özgün ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır. Ayrıca mekanda yandaki 203 no‟lu sınıfa geçişi sağlayan ancak 

günümüzde kapatılmış olan bir kapı bulunmaktadır. Sınıfın döşemesi 8 cm lik 

ahşaplarla kaplıdır, duvarlar badanalı ve tavan ahşap kaplama olup, profilli çıtalar ile 

oluşturulmuş dikdörtgen motiflerle süslenmiş ve çevresi profilli ahşap silme ile 

çevrilmiştir (Şekil 5.27 , Şekil 5.28). 

 

ġekil 5.27 : 202 Sınıf. 
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ġekil 5.28 : 202 Sınıf mekanını 203 Sınıf‟ a geçişini sağlayan kapatılmış kapı. 

203 Sınıf 

 

Mekana giriş 201 Holden hem iki kanatlı özgün ahşap bir kapıdan hem de tek kanatlı 

özgün ahşap kapıdan sağlanmaktadır. 716-445-692-447 cm ölçülerinde 348 cm 

yüksekliğinde bir mekandır. Giriş kapısının tam karşısında, arka bahçeye bakan dört 

tane özgün ahşap giyotin pencere bulunmaktadır. Ayrıca mekanda yandaki 202 no‟lu 

sınıfa geçişi sağlayan ancak günümüzde kapatılmış olan bir kapı bulunmaktadır. 

Sınıfın döşemesi 8 cm lik ahşaplarla kaplıdır, duvarlar badanalı ve tavan ahşap 

kaplama olup, profilli çıtalar ile oluşturulmuş dikdörtgen motiflerle süslenmiş ve 

çevresi profilli ahşap silme ile çevrilmiştir (Şekil 5.29 , Şekil 5.30). 

 

ġekil 5.29 : 203 Sınıf. 
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ġekil 5.30 : 203 ile 202 mekanlarının geçişini sağlayan kapatılmış kapı. 

204 Depo 

328-495-361-497 cm boyutlara olup 348 cm yüksekliğe sahip olan bir mekandır. 

Depoya giriş 201 Holden tek kanatlı özgün ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Giriş 

kapısının tam karşısında, Köyiçi Sokak‟ a bakan iki tane özgün ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır. Mekanda yandaki 105 no‟lu salona geçişi sağlayan iki kanatlı ahşap 

bir kapı bulunmaktadır. Deponun zemini 20-21-22 cm lik ahşap ile kaplıdır, duvarlar 

badanalı ve tavan bağdadi ahşap çıtalı olup bağdadi tavan silmeleri vardır (Şekil 5.31 

, Şekil 5.32). 

 

ġekil 5.31 : 204 Depo‟nun Köyiçi Sokak‟ a bakan pencereleri. 
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ġekil 5.32 : 204 Depo‟ nun giriş kapısı. 

205 Salon 

Salona giriş 201 Holden, iki adet özgün iki kanatlı ahşap kapılarla sağlanmaktadır. 

Kapıların tam karşısında Köyiçi Sokak‟ a bakan doğu ve batı taraflarında iki adet 

özgün kemerli ahşap giyotin pencere bulunmakta buna ek olarak bu iki pencerenin 

arasında kalan bir alt kattaki cumbanın üstü olan balkona açılan iki adet kapı 

bulunmaktadır ancak sadece kasaları mevcuttur. Mekanın yandaki 205 ve 206 no‟lu 

depolara geçişi sağlayan iki kanatlı ahşap  kapılar bulunmaktadır. Sınıfın döşemesi 

20-21-22 cm lik ahşaplarla kaplıdır, duvarlar badanalı ve tavan ahşap kaplama olup, 

profilli çıtalar ile oluşturulmuş dikdörtgen motiflerle süslenmiş ve çevresi profilli 

ahşap silme ile çevrilmiştir (Şekil 5.33 , Şekil 5.34 , Şekil 5.35). 

 

ġekil 5.33 : 205 Salon. 
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ġekil 5.34 : 201 Holden 205 Salona geçişi sağlayan ahşap kapılar. 

 

ġekil 5.35 : 205 Salondan 204 Depoya geçişi sağlayan kapı. 

206 Depo 

 

350-488-363-492 cm boyutlara olup 342 cm yüksekliğe sahip olan bir mekandır. 

Depoya giriş 201 Holden tek kanatlı özgün ahşap kapı ile sağlanmaktadır. Giriş 

kapısının tam karşısında, Köyiçi Sokak‟ a bakan iki tane özgün ahşap giyotin pencere 

bulunmaktadır. Mekanda yandaki 105 no‟lu salona geçişi sağlayan iki kanatlı ahşap 

bir kapı bulunmaktadır. Deponun zemini 20-21-22 cm lik ahşap ile kaplıdır, duvarlar 

badanalı ve tavan bağdadi ahşap çıtalı olup bağdadi tavan silmeleri vardır (Şekil 5.35 

, Şekil 5.36). 
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ġekil 5.36 : Cumbanın üstündeki balkon.                           ġekil 5.37 : 206 Depo.                                

207 Depo 

122-214-127-208 cm boyutlarında 342 cm yüksekliğinde merdiven üstünde yer alan 

küçük bir mekandır. Merdivene bakan duvarında özgün ahşap bir pencere 

bulunmaktadır. Zemin kaplaması ahşaptır (Şekil 5.38). 

 

ġekil 5.38 : 207 Depo. 
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5.2.4  Çatı kat mekanları  

 

Bu kata yapının çürüyen ahşap merdivenlerinin artık kullanılamamasından dolayı 

çıklamamıştır. Ancak üç oda ve iki adet depo olduğu düşünülmektedir (Şekil 5.39 , 

Şekil 5.40 , Şekil 5.41 , Şekil 5.42). 

 

 

ġekil 5.39 : Çatı kat planı. 
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        ġekil 5.40 : Çatı katı.                                          ġekil 5.41 : Çatı katındaki depolar. 

 

 

 

ġekil 5.42 : Çatı katındaki depolar. 
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5.2.5  Cepheler 

 

Beşiktaş Rum Okulu zemin kat, normal iki kat ve bir de çatı katından oluşmaktadır. 

Yapı bitişik nizamda yer aldığından, biri Köyiçi Sokak‟ a bakan yaklaşık  on sekiz 

metre  (17,62m), birinci katında cumbası olan bir cephe, diğeri ise arka bahçeye 

bakan yaklaşık on altı metre olan (15,67m) bir cephe olmak üzere iki yönde cephesi 

yer almaktadır.  

 

5.2.5.1  Ön cephe   

 

Yapının ön cephesi Köyiçi Sokak‟ tan görülen kuzey yönündeki cephesidir. Okulun 

ana giriş kapısı da bu cephede yer almaktadır.  

Yapının zemin katında resmi bir  kurum olduğunun tek imaresi olan, bu ana giriş 

kapısının ve iki yanındaki pencerelerin yanlarında yer alan mermer plasterler ve 

yüzeyi tamamen kaplayan  mermer kaplama mevcuttur. Yapının diğer bütün 

kısımları sıvalıdır. Kapının üstüne denk gelen kısımda ise Yunanca “Beşiktaş Okulu 

1903” yazmaktadır. Ana giriş kapısı demir olup, iki yanındaki pencerelerin ise ahşap 

ve kemerli doğramaları ve metal parmaklıkları bulunmaktadır. Okulun girişinin iki 

yanında yapıdan bağımsız Köyiçi Sokak‟ tan girişleri olan iki dükkan yer almaktadır. 

Bu iki dükkanın da cepheleri günümüz ticari mekanlarının cepheleri gibi olup özgün 

halinden oldukça uzaktır. 

Okulun birinci katında ise, salonun yanındaki iki deponun pencere simetrisi 

hissedilmektedir.  Salon boyunca çıkan bir cumba yer almaktadır. Yapının döşeme 

sistemi ahşap iken cumbanın döşemesinin volta olduğu görülmektedir ve cumbanın 

altında 2 adet mermer eli böğründe yer almaktadır. Özgün durumunda bu eli 

böğründeler simetrik olarak 4 adet olarak konumlandırılmıştır ancak görülmeyen 

diğer iki tanesi özgün cephe düzeninden oldukça uzaklaşmış olan dükkanın 

tabelasının arkasında kalmıştır. Birinci katın cephesinde yer alan cumbada dört tanesi 

cumbanın uzun kenarında diğer ikisi cumbanın kısa kenarında yer alan 6 adet ahşap 

kemerli giyotin pencere bulunmaktadır. Salonun iki yanındaki depoların ise yine 

cumbadaki pencerelerin boyutlarında ikişer adet pencere bulunmaktadır. Bu 

pencerelerin tümünün taş, kemerli, profilli ve kemerin üstünde çiçekli bir bezeme yer 

alan söveler mevcuttur. Aynı şekilde pencerelerin denizlikleri de profilli olup iki 

yönünde bezemeler yer almaktadır.   
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İkinci katta ise, ilk olarak cumbanın üstünde ikinci katın salonundan çıkılabilen bir 

balkon yer almaktadır. Bu balkon ikiye bölünmüş durumdadır, buna bağlı olarak da 

ikinci katın salonunun balkona açılan yanyana iki kapı yer almaktadır, bu kapıların 

yanlarında ise birinci kattaki pencereler ile aynı detaylara sahip pencereler yer 

almakta yine bu kattaki salonun da yanında yer alan depoların ikişer adet penceresi 

bulunmaktadır. Bu kattaki pencerelerinde birinci kattaki pencerelerin sövelerinin 

aynısı yer almaktadır. 

Ön cephe profilli taş bir silme, üstünde furuşlar, tekrar bir taş silme ve parapet duvar 

ile sonlanmaktadır. Yapı kırma çatıya ve çatı katına sahiptir ancak bu mekanlar ön 

cepheden gözlenememektedir. Ayrıca yapının her katında profilli taş silmeler yer 

almakta ve yapının sağında ve solunda cepheye hareket getirmesi için yapılmış tüm 

yapı yüksekliği boyunca yaklaşık 10 cm lik çıkmalar mevcuttur. 

Genel olarak yapının  bu ön cephesinde, zemin kattaki dükkan cephelerinin oldukça 

bozulmuş olduğu, çatı suyunun aktarımında problem yaşandığı için cephede 

yosunlanmalar görülmüştür. Ayrıca pencere doğramaları da çürümüş olup oldukça 

kötü durumdadırlar (Şekil 5.43). 

 

ġekil 5.43 : Ön cephe. 

 

5.2.5.2  Arka cephe  

 

Yapının güneye bakan arka cephesi oldukça sade bir cephe olup, yine yapıya ait olan 

bahçeye bakmaktadır.  

Yapının zemin katında arka bahçeye cephesi olan iki adet yemekhane yer almaktadır. 

Z03 no‟lu yemekhanenin 3 adet ahşap giyotin penceresi yer almaktadır. Z05 no‟lu 
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yemekhanenin de yine 3 adet ahşap giyotin penceresi ve bir adet bahçeye açılan  

demir kapısı bulunmaktadır. Yemekhanenin kapısının yanında yine aynı boyutlarda 

bir adet daha demir kapı yer almaktadır.  Zemin kattaki tüm pencerelerin tümünde 

demir parmaklıklar bulunmaktadır. 

 Yapının birinci ve ikinci katında cephe düzeni tamamen aynı düzenlenmiştir. Her iki 

katta da sekiz adet ahşap giyotin pencere yer almakta olup tüm pencerelerde taş 

denizlik bulunmaktadır. Tüm katlarda ise yine sade cephe anlayışına uygun olarak 

profilsiz taş silmeler yer almaktadır. 

Okulun arka cephesi bu cephedeki tek profilli bezeme örnekleri olan iki silme ile 

bitirilmiş olup tamamen sıvalı bir cephedir. Yapının bu cephesinde de yine yağmur 

suyu aktarımındaki problemlerden dolayı yosunlanmalar, sıva çatlakları ve yer yer 

dökülmeler gözlemlenmektedir (Şekil 5.44). 

 

ġekil 5.44 : Arka cephe. 

 

5.3 Yapım Tekniği ve Malzeme Özellikleri 

 

5.3.1  Temeller 

 

Yapının gerek zemin katında gerekse de bahçesinde sondaj ya da kazı çalışması 

yapılmadığından yapının temeli ile ilgli herhangi bir detaylı bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Ancak arka bahçedeki taş zeminden, tuğla yığma yapının taş temel 

üzerine oturduğu söylenebilir ancak bu bir önermeden öteye gidememektedir. 
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5.3.2  Duvarlar 

 

Yapının hem taşıyıcı hem de bölücü, tüm  duvarları tuğla yığma olarak inşa 

edilmiştir. Zemin kattaki Z03 ve Z05 no‟ lu yemekhanelerin güney yönündeki 

duvarlarında, birinci ve ikinci katlarda ise salonların ve depoların kuzey yönlerindeki 

duvarlarında, arka bahçeye bakan sınıfların güney yönündeki duvarlarında sıvaların 

dökülen yerlerinde tuğla duvarların yapım teknikleri gözlemlenebilmiştir. Yapının 

güney ve kuzey cephelerindeki duvarlarda, 6,5 x 22 cm boyutlarında deliklituğla 

kullanıldığı saptanmıştır (Şekil 4.45 , Şekil 4.46 , Şekil 4.47 , Şekil 4.48 , Şekil 4.49 , 

Şekil 4.50). 

 

 

ġekil 5.45 : 103 Sınıfın arka bahçeye bakan güney duvarı. 

 

 

ġekil 5.46 : 102 Sınıfın arka bahçeye bakan güney duvarı. 
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ġekil 5.47 : 203 Sınıfın arka bahçeye bakan güney duvarı. 

 

 

ġekil 5.48 : 206 Depo mekanın Köyiçi Sokak‟ a bakan kuzey duvarı. 

 

 

ġekil 5.49 : 204 Depo mekanın Köyiçi Sokak‟ a bakan kuzey duvarı. 
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ġekil 5.50 : 205 Salon mekanın Köyiçi Sokak‟ a bakan kuzey duvarı. 

 

Yapının kuzey ve güney yönlerindeki ana taşıyıcı dış duvarlar zemin katta yaklaşık 

50-55 cm aralığında iken, birinci ve ikinci katlarda yaklaşık 40 cm kalınlığındadırlar. 

Yapının ikincil konumdaki taşıyıcı duvarları olan güney yönünde kalan sınıfları 

ayıran ve zemin katta Z05 no‟lu yemekhanenin duvarı hizasına gelen duvarlar ise 44 

cm kalınlığındadır. Öte yandan yapının ortasında oldukça büyük bir alana sahip 

holün ise duvar kalınlığı ise 27 cm dir. 

 

Yapı bitişik nizamda yer aldığından batı ve doğu yönlerindeki dış duvarların  

kalınları tam olarak bilinememekle birlikte batı yönündeki duvarın yaklaşık 55 cm, 

doğu yönündeki duvarın ise 60 cm olduğu düşünülmektedir. Ancak herhangi bir iz 

görülemediğinden bu varsayım olarak kalmaktadır. 

 

Yapıdaki strüktürel bozulmalar nedeniyle yerinde yapılan çalışmalar esnansında çatı 

katında çalışma yapılamamıştır, ancak ikinci kattan gözlemlenebildiği üzere, çatı 

katının duvarlarında bağdadi duvar tekniği kullanılmıştır (Şekil 4.51).  

 

5.3.3  DöĢemeler 

 

Yapının cumbasında gözlenen volta döşeme haricindeki tüm mekanlarında ahşap 

kirişleme sistemi kullanılmıştır. Yapının 106 no‟ lu cumbalı salonundaki nem 

probleminden dolayı hem volta döşemenin sistemi hem de ahşap döşemenin sistemi 

hem de bu iki döşeme sistemlerinin birleşim detayları görülebilmiştir. Ayrıca birinci 
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kattaki holün döşemesinin çürümesinden dolayı ahşap kirişlemelerin arasındaki 

çaprazlamalar da gözlemlenebilmiştir. 

 

 

ġekil 5.51 : Çatidaki doğu yönündeki depo mekanının bağdadi duvarı. 

Yapının kuzey yönündeki cumbasında görülen volta döşemenin putrelleri yaklaşık 

200 cm içeriye kadar cephe duvarına dik olarak yerleştirilmiştir. I profillerin 

yükseklikleri 20 cm, başları 5 cm kalınlığındadır ve akstan aksa 70 cm ara ile 

yerleştirilmiştir. Buna ek olarak cumbanın tavan kısmı aynı zamanda cumbanın 

üstünde yer alan balkonun döşemesi de volta döşemedir ancak bu sefer putreller 

cephe duvarına paralel olarak 100 cm içeriye akstan aksa 40 cm olacak şekilde 

yerleştirilerek inşa edilmiştir (Şekil 5.52 , Şekil 5.53 , Şekil 5.54 , Şekil 5.55 , Şekil 

5.56). 

 

ġekil 5.52 : 105 Salon mekanının kırılan döşeme kaplaması altında görülen I putrel. 
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   ġekil 5.53 : 105 Salon mekanın kırılan döşeme kaplamasının altında görülen 

                        volta döşeme ve ahşap kirişler. 

 

ġekil 5.54 : 101 Hol mekanın kırılan döşeme kaplamasının altındaki ahşap kirişler. 

 

 

        ġekil 5.55 : 101 Hol mekanın kırılan döşeme kaplamasının altında görülen ahşap 

           kirişlerin arasındaki çaprazlamalar. 
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      ġekil 5.56 : 105 Salon l mekanın  tavanındaki bozulmadan döşeme kaplamasının  

                           üstünde görülen volta döşeme ve ahşap kiriş detayı.  

 

Yapının salonundaki döşeme kırığından gözlemlediği  şekilde  volta döşemenin 

üstüne gelen kısımlarda akstan aksa 30cm aralıkta 5 x 5 cm boyutlarında kare kesitli 

ahşap kirişler yer alıp onlarında üstünde 1.5 cm kalınlığında ahşap döşeme 

kaplamalar mevcuttur. 206 no‟lu salonun döşemesi ise yaklaşık 40 cm ara ile düşey 

olarak 5 x 20 cm boyutlarında dikdörtgen kesitli ahşap kirişler, bunların üstünde 

kaplama tahtalarının altında 5 x 27 cm boyutlarında yatay kirişler yer almaktadır. 

Aynı sistem yapının farklı mekanlarında da yine uygulanmıştır ancak ahşap 

kirişlemelerin yükseklikleri değişebilmektedir, örneğin birinci katın holünde 

kullanılan kirişler 5 x 24 cm boyutundadır. 

 

5.3.4  Merdivenler 

 

Yapının merdivenleri strüktür ve malzeme olarak günümüze kadar özgün halini 

koruyarak gelmiştir. Ancak sadece zemin katta doğu yönündeki merdivenin 

basamakları değiştirilmiştir. 

  

Yapının zemin kat ile birinci katını, birinci kat ile ikinci katı bağlayan doğu ve batı 

yönlerinde ikişer merdiven ve ikinci katı çatı katına bağlayan doğu yönünde olmak 

üzere 5 adet ahşap merdiveni bulunmaktadır. Ancak merdivenlerin üstünde çatıda 

mahya seviyesindeki aydınlatma penceresinin camlarının kırılması ile yağmur 

suyunun direk yapıya girmesinden dolayı merdivenler çürümektedirler, öyle ki doğu 
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yönündeki çatı katına ve ikinci kata ulaşımı sağlayan merdivenler günümüzde 

kullanılamamaktadır. 

 

Merdivenler “U-döner” formunda olduğundan basamakalrın boyutları 

değişebilmektedir. Zemin kattaki ve birinci kattaki merdivenlerin  basamak boyutları 

165 cm ile 180 cm arasında, enleri ise dar kısımlarında 20 cm ile 25 cm, geniş, 

duvara bağlanan kısımlarında ise 40 cm ile 45 cm arasında değişmekte ve 

merdivenler ortalama 17 cm yüksekliğinde 22 rıhttan oluşmaktadır. Ancak zemin 

kattaki merdivenlerin korkulukları metal iken üst katlardaki tüm korkuluklar 

ahşaptır. Bu ahşap korkuluklar da zaman içerisinde yapılan onarımlar sebebiyle 

farklılıklar göstermektedir. Korkuluklar döşemeleri taşıyan ahşap dikmelere monte 

edilmektedir (Şekil 5.57 , Şekil 5.58 , Şekil 5.59 , Şekil 5.60 , Şekil 5.61 , Şekil 

5.61). 

 

 

ġekil 5.57 : Zemin kattan birinci kata çıkan batı yönündeki ahşap merdiven. 

 

ġekil 5.58 : Zemin kattan birinci kata çıkan doğu yönündeki ahşap merdiven. 
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ġekil 5.59 : Birinci kattan ikinci kata çıkan batı yönündeki ahşap merdiven. 

 

ġekil 5.60 : Birinci kattan ikinci kata çıkan doğu yönündeki kullanılamayan ahşap 

                    merdiven. 

 

 

ġekil 5.61 : Çatı kata çıkan doğu yönündeki kullanılamayan ahşap merdiven. 
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5.3.5  Örtü 

 

Yapının özgün çatı örtüsü büyük oranda kaybolsa da, özgün formu olan kırma çatı 

özgün olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak su yalıtım özelliği çok uzun zaman 

önce kaybeden bu çatı, yapının günümüzde bu kadar çürüyerek harab olmasının en 

büyük sebebidir. Çatı %20 eğimli ve marsilya kiremidi ile kaplıdır. Çatı kuzey 

yönünde gizli dere oluşturularak sonlanmıştır. 

 

Yapının çatı katında üç adet oda bulunduğu varsayılmaktadır ve bu üç mekanın 

penceleri çatıda çatı penceresi olarak yer almaktadır. Bu çatı pencereleri kuzeyden 

güneye doğru mahyada kırılmadan devam ettirilerek açılmışlardır ve günümüzde 

mevcutturlar. 

Çatıda yapının bitişik nizam olan doğu ve batı yönlerinde, mahya seviyesinde 

merdivenlerin üstünde demir doğramalı aydınlatma pencereleri yer almaktadır.  

Bugün merdivenlerinin bu kadar çürümüş durumda olmasının en önemli sebebi bu 

aydınlatma pencelerinden su almasıdır (Şekil 5.62 , Şekil 5.63). 

 

 

ġekil 5.62 : Çatı %20 eğimli ve marsilya kiremidi ile kaplıdır. 
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ġekil 5.63 : Çatı katındaki mekanların güney yönündeki pencereleri. 

 

5.4 Mimari Öğeler 

 

5.4.1  Kapılar 

 

DıĢ kapılar 

Beşiktaş Rum Okulu‟ nun toplam 3 adet dış kapısı mevcuttur. Bunlar daha önce de 

aktarıldığı gibi bir tanesi Köyiçi Sokak‟ tan girişi sağlayan ana giriş kapısı, diğer 

ikisi ise yemekhanelerden arka bahçeye geçişleri sağlayan kapılardır. Ana giriş kapsı, 

147/293 cm boyutlatında, iki kanatlı, bezemeli, demir bir kapıdır. Kanatların demir 

olan alt tablarında bezemeler mevcutken, üst kısımlarında ise bezemeli demir 

parmaklıklar ve cam kanatlar yer almaktadır (Şekil 5.64). 

 

 

ġekil 5.64 : Köyiçi Sokak‟ tan girişi sağlayan demir ana kapı. 
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Okulun arkaya bahçeye geçişleri sağlayan diğer iki kapısı da demirdir. Her iki kapı 

da boyutları 101/228 cm olmak üzere eştir. Ancak bu kapılar ana giriş kapısından 

farklı olarak kemerli, üst kısımları sabit, camlı olup, alt kısım demir kapılardır 

(Şekil 5.65). 

 

 

ġekil 5.65 : Arka bahçeye geçişleri sağlayan demir kapılar. 

 

Ġç kapılar 

Okulun bütün iç kapıları ahşap olup, mekanlara göre kanat sayıları tek kanatlı, iki 

kanatlı, dört kanatlı ve beş kanatlı olmak üzere değişmektedir ancak yükseklikleri 

ortalama 261 cm ile 264 cm arasında değişmektedir.  Z01 Giriş Holünden, Z02 Hol 

mekanına geçişi sağlayan rüzgarlık görevi de gören dört kanatlı ahşap kapı, 

yemekhanelerden Z04 Hol e açılan iki kanatlı ahşap kapılar ve Z02 Holden yine Z04 

Hole geçişi sağlayan şu an sadece kasası ve menteşeleri kalmış olan kapı hariç bütün 

kapılar 14 cm lik özgün ahşap pervazlara sahiptir. Ancak genel olarak bütün kapılar 

üç tablalıdır, kapının bulunduğu mekana göre üst tabla masif değil camlı olmak üzere 

değişkenlik göstermektedir. 

 

Zemin katta bulunan Z01 Giriş Holünden, Z02 Hol mekanına geçişi sağlayan 

rüzgarlık görevi de gören dört kanatlı ahşap kapının yanlardaki kanatları sabit olup 

ortadaki iki kanat açılıp kapanabilmektedir, bunların üstünde 50cm yüksekliğinde ve 

8 cm lik serenlerle bölünmüş camlı üst kanat yer almaktadır.  Bu kapı 11 cm 

genişiliğinde diğer kapılardan farklı profile sahip özgün ahşap  pervaz ile çevrilidir. 

Bu kapının kanatları, üst tablası cam olan, alttaki iki tablanın masif ahşap olan üç 

tabladan oluşmaktadır. Diğer kapılardan farklı olarak tablaları profilli ve pramid 
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çıkmalara sahiptir ayrıca açılabilen kanatlrın takılı olduğu dikmelerde de yine bu 

detaylar gözlenmektedir (Şekil 5.66). 

 

 

    ġekil 5.66 : Z01 Giriş Holünden, Z02 Hol mekanına geçişi sağlayan rüzgarlık 

                        görevi de gören dört kanatlı ahşap kapı. 

 

Zemin kattaki yemekhanelerin Z02 Hol mekanına açılan ikişer adet özgün, iki 

kanatlı, üç tablalı ve üst tablaları camlı  olan ahşap kapıları bulunmaktadır ancak 

bunların bazıları yemekhane mekanlarının olduğu yönleri kapatılmıştır. 

Yemekhanelerden Z04 Hol e açılan iki kanatlı ahşap kapılar  ise yine aynı özgün 

detaylara sahipken, pervazlarındaki detay ile farklılık göstermektedirler. Ayrıca bu 

katta diğer katlarda olmayan merdiven altı depolarının kapıları da yer almaltadır, bu 

kapıların kanatlarında da aynı özgün profiller görülmekte ancak tek kanatlıdırlar 

(Şekil 5.67). 

 

 

ġekil 5.67 : Z02 Hol mekanına açılan kapılar. 
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Birinci kata gelindiğinde ise tüm kapıların özgün olarak korunduğu, profil 

detaylarının aynı alduğu ancak mekana göre kapıların boyut ve form değişikliği 

görülmektedir. 101 Hol mekanından merdivenlere geçişleri sağlayan kapılar 

bulunmaktadır. Bu kapılar holü enine olarak boydan boya geçmektedir. Ahşap 

dikmelerin de yer aldığı bu bölümde dikmelerin arasında kalan kanatlar sabit olup, 

merdiven iniş ve çıkışlarında bulunan kanatlar ise açılıp kapanabilmektedirler. 

Kapılar iki kanatlı olup ikinci katın döşemesini taşıyan ahşap kiriş ile arasında 60 cm 

yüksekliğinde sabit camlı üst kanatlar yer almaktadır. Tüm kanatlar yine üst tablası 

camlı olmak üzere üç tablalıdır (Şekil 5.68 , Şekil 5.69). 

 

 

ġekil 5.68 : 101 Hol mekanına açılan merdiven ve 105 Salon mekanlarının kapıları. 

 

 

ġekil 5.69 : 101 Hol mekanına açılan merdiven ve 105 Salon mekanlarının kapıları. 

 

Bu katta bulunan 106 Salon mekanının, 101 Hol mekanına açılan ve holü neredeyse 

boylu boyunca geçen beşer kanatlı, ortalarında ahşap dikme bulunan iki adet özgün, 

üst tablası camlı, üç tablalı kapısı bulunmaktadır. Bu kanatların da üstlerinde yine 60 
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cm yüksekliğinde sabit camlı üst kanatları bulunmaktadır. 106 Salon mekanın iki 

yanında bulunan 104 Oda ve 106 Oda mekanlarına açılan dört kanatlı, özgün ve üç 

tablasının da masif olduğu birer tane kapı bulunmaktadır. 104 Oda ve 106 Oda 

mekanlarından 101 Hol mekanına açılan kapılar, üç tablalı üst tablası camlı ve camlı 

olan bölümü çıta ile enine bölünmüş tek kanatlı ve özgün profillere sahiptir. 102 

Sınıf ve 103 Sınıf mekanlarından 101 Hol mekanına açılan kapılar ise özgün, iki 

kanatlı, üç tablalı ve üst tabları camlı ahşap kapılardır (Şekil 5.70 , Şekil 5.71). 

 

 

ġekil 5.70 : 105 Salondan 104 Depo mekanına açılan kapıları 

 

 

ġekil 5.71 : 105 Salondan 106 Depo mekanına açılan kapıları 

 

Okulun ikinci katında ise birinci kattaki kurgunun bir benzeri görülmekte ancak bu 

sefer 201 Hol mekanına açılan kapıların salona ve sınıflara ait olanları özgün, iki 

kanatlı, üç tablası da masif ahşap kapılar olup, salonun yanındaki depoların ve 

merdiven üstüne denk gelen deponun özgün tek kanatlı üç tablası da masif olan 

ahşap kapılar bulunmaktadır (Şekil 5.72 , Şekil 5.73). Salonun iki yanındaki 
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depolarına açılan kapılar ise yine özgün, iki kanatlı, üç tablası da masif ahşap 

kapılardır (Şekil 5.74 , Şekil 5.75 , Şekil 5.76). 

 

 

ġekil 5.72 : 201 Hol mekanına açılan kapılar 

 

 

ġekil 5.73 : 201 Hol mekanına açılan kapılar. 

 

 

ġekil 5.74 : 202  Sınıf tan 203 Sınıf a geçişi sağlayan kapatılmış kapı. 
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ġekil 5.75 : 205  Salondan 206 Depo  ya geçişi sağlayan kapı. 

 

 

ġekil 5.76 : 205  Salondan 204 Depo  ya geçişi sağlayan kapı. 

 

5.4.2  Pencereler 

 

Beşiktaş Rum Okulu‟ nun Köyiçi Caddesi yönündeki cephesinde gözlenebilidiği gibi 

ana girşi kapısının  iki yanındaki tek kanatlı iki pencere hariç bütün pencereler 

giyotin penceredir, bu özellik yapının arka cephesinde de, yapının içindeki geniş hole 

açılan sınıfların pencerelerinde de görülmektedir. Bunula birlikte birinci katta 

yemekhanelerden merdiven  altı depolarına açılan tek kanatlı birer pencere, ikinci 

katta merdivenlerin üstüne denk gelen deponun merdiven holüne açılan iki kantlı bir 

penceresi ve çatı katındaki depoların da yine bu merdiven hollerine açılan pencereleri 

bulunmaktadır (Şekil 5.77 , Şekil 5.78).Yapının çatısında yer alan mekanların 

dışardan gözlendiği kadarıyla üç adet penceresi bulunmakta ancak çatı katına çıkan 

merdivenlerin çürümesinden dolayı ulaşılamadığından özgünlüğü konusunda detaylı 

bir çalışma yapılamamıştır (Şekil 5.81 , Şekil 5.82). 
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Yapının geneline bakıldığında az sayıda tek kanatlı, iki kanatlı pencereler ve 

yoğunlukta ise giyotin pencere gözlenmektedir. Ancak giyotin pencereler de kendi 

aralarında çeşitlilik göstermektedirler. Birinci tip olarak zemin katta yemekhane 

mekanlarının arka bahçeye açılan özgün pencereleri gösterebiliriz; kemerli, ahşap, 

dikdörtgen doğramalı, demir parmaklıklı ve eni ortalama 90cm , yüksekliği ise yine 

ortalama 215cm boyutlardadır. Zemin kattaki pencerelerin diğer katlardaki 

pencerelerden farklılık gösterdiği kısım, hem düşey hareketli olan kanat hem de sabit 

kanatlar ayrı ayrı hem düşey de hem de yatay kayıtlar ile dörde bölünmüşlerdir 

 (Şekil 5.83). İkinci tip olarak hem ön cephede hem de arka cephede bulunan ikinci 

ve üçüncü katta bulunan yine özgün detaylara sahip kemerli, ahşap, dikdörtgen 

doğramalı pencereleri gösterebiliriz, ancak bu pencereler de ebatları bakımından 

farklıklar göstermektedirler  (Şekil 5.84). Arka cephedeki  pencereler, birinci katta 

ortalama 90cm/205cm ikinci katta ise genişliği değişmemekte ancak 90cm/198cm 

ebatlarındadır, ön cephedeki pencereler ise birinci kattaki pencereler ortalama 

96cm/210-216 cm boyutlarında olup, ikinci katta ise 96cm/196-202 cm 

boyutlarındadır, ancak bu ikinci tipteki pencereyi farklı kılan özellik giyotin 

doğramadaki sabit olan kısım yatayda ortadan bit kayıtla bölünmüş olup üstte kalan 

kısımın içine „vas ist das‟ olarak açılabilen bir kanat daha eklenmiştir  (Şekil 5.85).  

Ön cephede birinci ve ikinci kattaki giyotin pencerelerin bir kısmının üstteki sabit 

bölünde bahsedilen „vas ist das‟ açılan kısmı görülemese de bunların özgün 

durumlarının bozulduğu için kötü tamiratlara eklenmiş doğramalar olduğu 

gözlenmiştir. Son olarak üçüncü tip giyotin pencere olarak sınıflandırılan giyotin 

pencereler ise sınıflardan ortadaki büyük hollere açılan, pervazsız duvar boşluğu 

içine açılan pencerelerdir  Bu pencerelerin de doğrama detayları diğer özgün 

pencelerle aynı olmakla birlikte boyutları 90cm/180cm olarak değişmekte ancak 

diğerlerinde olduğu gibi yaklaşık bire iki oranlarındadır (Şekil 5.79 , Şekil 5.80). 
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ġekil 5.77 : Z05  Yemekhane mekanından merdiven altına açılan ahşap pencere. 

 

ġekil 5.78 : Z03 Yemekhaneden  merdiven altına açılan kapatılmış ahşap pencere. 

 

ġekil 5.79 : 103 Sınıftan  101 Hole açılan  ahşap giyotin pencere. 
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ġekil 5.80 : 202 Sınıftan  201 Hole açılan ahşap giyotin pencere. 

 

ġekil 5.81: Çatı katındaki batı yönündeki depoların pencereleri. 

 

ġekil 5.82 : Çatı katındaki doğu yönündeki deponun penceresi. 
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   ġekil 5.83 : Zemin kattaki yemekhane mekanlarının arka bahçeye bakan özgün                       

            ahşap giyotin pencereleri – dış ve iç görünüşleri 

 

         

      ġekil 5.84 : Birinci ve ikinci kattaki sınıfların arka bahçeye bakan özgün  ahşap        

     giyotin pencereleri – dış ve iç görünüşleri. 
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       ġekil 5.85 : Birinci ve ikinci kattaki salon ve depoların Köyiçi Sokak‟ a bakan                     

                özgün ahşap giyotin pencereleri – dış ve iç görünüşleri. 

 

5.4.3  Bezemeler 

 

Beşiktaş Rum Okulu‟ nun Köyiçi Caddesi yönündeki cephesinde zemin kat ile diğer 

iki katlar farklı özgün fakat bezeme tarzlarına sahiptir. Yapının zemin katında 

bağımsız girişleri olan dükkanların yer almasının etkisi olup, giriş bezemesi başlı 

başına büyük farklılıktır göstermektedir. Okulun ana giriş kapısı olan bezemeli demir 

kapı ve iki yanındaki pencerelerin yer aldığı yüzeyde, kapı ile pencerelerin arasında 

kat yüksekliği boyunca korient başlıklı mermer plasterler bulunurken, pencerelerin 

diğer yönlerinde ise sade profilli plasterler yer almaktadır. Ayrıca pencerelerin 

altında mermer kaplama üstünde profiller oluşturularak bezemeler yapılmıştır. Ana 

giriş kapısının üstünde ise Yunanca olarak „………………………….‟ , tam Türkçe 

karşılığı “Beşiktaş Okulu 1903” olan bir yazı bulunmaktadır. Bu mermer kaplama da 

yine sade bir profille cumbanın altında sona ermektedir. Cumbanın altında taşıyıcı 

özelliği de olan mermer profilli iki adet eliböğründe yer almaktadır ancak bunların 

simetrik olduğu daha eski tarihli fotoğraflardan görülmüş ve toplamda dört adet 

olduğu bilinmektedir (Şekil 5.86). Ayrıca demir kapının ve iki yanındaki 

pencerelerin, çaprazlama olarak birleştirilmiş demirlerden ve kesişim noktalarına 

çiçek motiflerinin yerleştirilerek yapılmış parmaklıkları mevcuttur. 
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Yapının cumbalı olan birinci katının zemin kat arasında ve birinci kat ile ikinci kat 

arasında farklı profillerde taş silmeler bulunmaktadır. İkinci katta cumbanın üstünde 

bir balkon yer almakta, mevcutta balkonun korkulukları bulunmasa da, eski tarihli 

fotoğraflarda ve ikinci katın salonunda bulunan parçalarından baklava motifli taş 

korkuluklar olduğu bilinmektedir. İkinci katın bitiminde ise yine farklı bir profile 

sahip bir silme, üstünde furuşlar, tekrar bir silme ve parapet duvar yer almaktadır. 

Birinci ve ikinci kat pencereleri ve ikinci kattaki balkona açılan kapıları yapay taş 

söveler ile çerçevelenmiştir. Kemerli olan bu pencelelerin ve sövelerin kemer 

kısmının üstünde çiçek ve yaprak bezemeleri ile profilli taş denizlikleri 

bulunmaktadır. Bununla birlikte arka cephede bezeme yok denecek kadar azdır. 

Katlar arasında profilsiz silmeler bulunmaktadır. Zemin kattaki pencerelerin 

tamamında, kapıların ise sadece üst kısımlarında parmaklıklar yer almakta, tüm 

katların pencelerinde profilsiz taş denizlikler bulunmaktadır. Okulun arka cephesi bu 

cephedeki tek profilli bezeme örnekleri olan iki silme ile bitirilmiş olup tamamen 

sıvalı bir cephedir (Şekil 5.87 , Şekil 5.88 , Şekil 5.89 , Şekil 5.90). 

 

 

ġekil 5.86 : Cumba altındaki mermer eliböğründe. 
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ġekil 5.87 : Zemin kat ile birinci kat arasındaki profilli taş silme detayı. 

 

 

ġekil 5.88 : Birinci kat ile ikinci kat arasındaki profilli taş silme detayı. 

 

 

ġekil 5.89 : İkinci katın bitimindeki profilli taş silme, furuş ve parapet duvar detayı. 
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ġekil 5.90 : Ön cephedeki pencerelerin bezeme detayları. 

 

Okulun iç mekanlarında ise tavan ve döşeme bezemeleri gözlemlenmektedir. Zemin 

katta giriş Holü olan Z01 Hol mekanının kaplaması ortada siyah ve beyaz mermer 

çevresinde ise dökme mozaik olup süpürgelikler de dökme mozaiktir. Z02 Hol ve 

Z04 Hol mekanları desenli dökme mozaikler ile kaplanmış ve yine aynı malzeme ile 

süpürgelikleri yapılmıştır. Z02 Hol mekanın tavanı 2 cm kalınlığında ahşap kaplama 

olup, ortamala 20-22 cm aralıklarla 8 cm genişliğinde profilli ahşap çıtalar ile 

geçmeli dikdörtgen ve kare motifler ile ortada yıldız motifler oluşturulmuştur (Şekil 

5.91). Zemin kattaki yemekhanelerin tavanları ise alçı olup özgün nitelikte değildir. 

Birinci katta ise, ortadaki büyük holün tavanı de yine 8 cm genişliğinde profilli ahşap 

çıtalar ile geçmeli dikdörtgen, yıldız ve baklava motifleri oluşturulmuştur. Salonda 

ise yine aynı şekilde dikdörtgenler ve kareler oluşturulmuştur. Yapının diğer tüm 

mekanlarında ise mekanın enine veya boyuna paralel dikdörtgenle oluşturulmuştur 
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(Şekil 5.92 , Şekil 5.93 , Şekil 5.94 ). Yapının bütün tavan kaplaması ahşap olan 

mekanlarının kaplama ve bezemeleri profilli ahşap kornişler ile çerçevelenmiştir. 

Bunlara ek olarak 106 Salon ve 206 Salon mekanlarında pencere denizliklerinin 

seviyesine kadar ahşap sandalyelikler bulunmaktadır. 

 

ġekil 5.91 : Z02 Hol mekanın ahşap tavan bezemesi. 

 

ġekil 5.92 : 101 Hol mekanın ahşap tavan bezemesi. 

 

ġekil 5.93 : 105 Salon mekanın ahşap tavan bezemesi. 
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ġekil 5.94 : 205 Salon mekanın ahşap tavan bezemesi. 

 

5.5  Yapıdaki Bozulmalar ve Nedenleri 

 

5.5.1  Mekan bozulmaları 

 

Yapının mekan bozulmaları, kullanıcıların ve işlev değişikliğinden dolayı ortaya 

çıkan plan ve kesit bağlamındaki değişiklikler ve bozulmaları kapsar. Beşiktaş Rum 

Okulu ilk açıldığı zamanda da hem eğitim hem de ticaret amaçlı kullanılmaktaydı, 

okul 1975‟te kapatıldıktan sonra okul olan kısım kullanılmadığından mekansal 

bütünlük bakımından değişikliğe uğramamış, ancak bazı ekler almıştır. Örneğin 

zemin kattaki yemekhane mekanlarının zemin kaplamaları yer yer şap dökülmüş yer 

yer de seramik kaplamıştır, buna ek olarak birinci katta 104 Oda mekanına bir klozet 

eklenmiş, bunun gider borusunu aktarmak için döşeme kırılarak yan binaya 

aktarılmış olduğu gözlenmektedir (Şekil 5.95 , Şekil 5.96). Ancak asıl mekansal 

değişiklik yapının zemin katında Köyiçi Caddesi‟ nden okuldan bağımsız girişlere 

sahip iki dükkanda görülmektedir. Plan şeması olarak iki dükkanda da büyük 

değişiklikler bulunmamaktadır, ancak bölücü elemanlarla ufak mekanlar 

yaratılmıştır; örneğin Z06 kodlu optik mağazası olarak kullanılan dükkan da bölücü 

elemanlar ile ufak bir mutfak oluşturulmuştur, asma tavanın mutfağın üstüne denk 

gelen kısmında bir parçanın olmaması nedeniyle mevcut kat yüksekliği 295cm iken 

özgün kat yüksekliğinin 360cm olduğu ölçülebilmiştir. Aynı durum  Z07 mekanında 

da görülmektedir. Ayrıca bu iki dükkanın da cepheleri zaman içerisinde ekler almış 

ve  oldukça değişmiştir. (Şekil 5.97 , Şekil 5.98). 
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ġekil 5.95 : 104 Depo mekanına eklenen klozet. 

 

 

                          ġekil 5.96 : Z02 Hol mekanından gözlemlenen 104 Depo  

                                              mekanına eklenen klozetin gider borusu. 

 

 

ġekil 5.97 : Z06 Dükkan mekanına uygulanmış asma tavan. 
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ġekil 5.98 : Z07 Dükkan mekanına uygulanmış asma tavan. 

 

5.5.2  Strüktür bozulmaları 

 

Beşiktaş Rum Okulu tüm duvaları kagir, döşemeleri ise ahşap olan kargir bir 

strüktürdür. Yapının bütün duvarlarında sıva çatlakları ve boya dökülmeleri 

görülmektedir. Bunun yanı sıra zemin katta zemin suyunun etkisiyle yemekhane 

duvarlarında sıva dökülmeleri ve form kayıpları gözlemlenmektedir. Yapıdaki en 

büyük problemlerden birisi çatının suyu aktaramamasından dolayı oluşan su 

problemidir; çatıdan gelen su zamanla çatıdan zemin kat döşemesine kadar aynı 

noktaları çürütmüş ve döşeme kaplamaları ve ahşap kirişlerin duvara oturan kısımları 

çürüyerek kırılmış döşemede delikler oluşmuştur, öyle ki zemin kattaki 

yemekhanelerin tavanlarında açılan yarıktan ikinci kattaki sınıfların tavanları hatta 

çatı katı gözle görülebilmektedir. Bu problem nedeniyle bu mekanların 

döşemelerinde 2-3 cm lik çökmeler de ölçülmüştür. Aynı sorundan dolayı 201 Hol ve 

101 Hol mekanlarında da yarıklar oluşmuştur. Bunun yanında 206 Salonun balkon 

kapılarının kırılmasından dolayı içeri giren yağmur suları burdaki döşeme 

kaplamalarının kapıya yakın olanlarını çürütmüş ve 106 Salonun tavan kaplamalarını 

da çürütmüş ve önemli ölçüde deformasyona sebep olmuştur. Yapının çatısında 

bulunan aydınlatma pencelerinin camlarının kırılmasından dolayı aynı akstaki 

merdivenler de oldukça deforme olmuştur, öyle ki çatı katına çıkan merdivenin bazı 

basamakları kırılmış olup kata ulaşım sağlanamamaktadır, bu merdivenin altındaki 
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birinci kattan ikinci kata çıkan diğer merdiven de artık kullanılamaktadır. Birinci 

kattan ikinci kata çıkan diğer merdiven ise 2 cm e yakın seğim gözlenmiştir. 

Yapının diğer bir önemli problemi ise yapılan ölçüm çalışmalarında yapıda güney 

yönüne yani arka bahçeye doğru 6-7 cm lik bir çökme olduğu saptanmıştır. Aynı 

şekilde Z02 Holünde de farklı çökmeler görülmektedir (Şekil 5.99 , Şekil 5.100, 

Şekil 5.101 , Şekil 5.102 , Şekil 5.103 , Şekil 5.104). 
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    ġekil 5.99 : Çatıdan gelen su nedeniyle yapıda oluşan bozulmalar. 

 



91 

 

    ġekil 5.100 : Çatıdan gelen su nedeniyle yapıda oluşan bozulmalar. 
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     ġekil 5.101 : Çatıdan gelen su nedeniyle yapıda oluşan bozulmalar. 
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ġekil 5.102 : 203 Sınıf mekanın döşemesindeki bozulma. 

 

 

ġekil 5.103 : 105 Salon mekanın tavan döşemesindeki bozulma. 

 

ġekil 5.104 : Çatı katına çıkan merdivendeki bozulma. 
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5.5.3  Malzeme bozulmaları 

 

Yapı yapım tekniği açısından yığma tuğla duvarlar ve ahşap döşemelerden 

oluşmaktadır, bu bağlamda da malzme bozulmaları en çok ahşap elemanlardaki 

çürümeler ile sıvalı ve boyalı yüzeylerdeki  dökülmeler ve çatlaklar başlıkları altında 

toplanabilir. 

 

Ahşap malzemedeki bozulma daha önce de değinildiği gibi çatının suyu aktaramayıp 

yapının içine girmesinden ve yine çatıdaki aydınlatma pencerelerinin camlarının 

kırılmasıyla yağmur ve kar suyunun doğrudan içeriye girmesiyle oluşmuştur. 

Yapının güney yönünüdeki arka bahçeye bakan duvar ile bitişik nizamdaki yan 

binalarla bitişik  duvarların kesistiği köşelerde çatıdan gelen su zemin kata kadar bu 

köşe bölgedeki bütün döşeme kaplamalarında, ahşap kirişlerin duvarla bağlantı 

noktalarında ve tavan kaplamalarında mantarlaşma (beyaz çürükçül mantarları), 

çürüme ve kısmi kopmalar ile kırılmalar meydana gelmiştir. Ahşap malzemedeki bu 

nem bütün sınıf mekanlarında, ortadaki büyük hollerde ve gerek birinci kattaki 

cumbalı salonun gerekse de ikinci kattaki balkonlu salonun tavanlarında ciddi 

boyutlarda bozulmaya sebep olmaktadır. Çatıdaki aydınlatma pencerelerinin 

camlarının kırılmasından dolayı içeri doğrudan giren yağmur ve kar suları yapının 

ahşap merdiven ve korkuluklarında da yine aynı şekilde mantarlaşmaya ve çürümeye 

sebep olmuş ve kullanımını tehlikeli bir duruma sokmuştur, örneğin çatı katına çıkan 

merdivende çürümeyi kırılmalar da takip ettiğinden çatı katına çıkılamamaktadır ve 

altındaki diğer merdiven artık güvenlik sebebiyle kullanılamamaktadır. Çatı katına 

çıkan merdivenin ahşap korkuluklarının bir kısmı özgün olarak kalabilmişse de bir 

çoğu yine nemden dolayı ufak darbelerde bile toz haline gelebilmektedir. 

 

Bununla birlikte yapının pencereleri de büyük oranda özgünlüklerini korumaktadırlar 

ancak camlarının kırılmaları ve bakımsız kalmalarından dolayı yağmur suyuna direk 

maruz kalmakta ve yapının içinde kalan kısımları dahi çürümüşler, niteliksiz şekilde 

pencerelere naylon brandalar çakılarak önlem alınmaya çalışılmıştır. 

 

Bunlara rağmen iç mekanlardaki kapılar gerek özgün detayları ve formları gerekse de 

malzemelerinin sağlamlık durumları açısından oldukça korunmuş durumdadırlar. 
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Yapının hemen hemen bütün mekanlarının duvarlarında sıva çatlakları ve boya 

dökülmeleri görülmektedir. Bunda yapının çatıdan aldığı suyun etkisi büyüktür, 

çatıdaki aydınlatma pencerelerinin kenarlarında bitkilenmeler oluşmuştur. Ayrıca 

çatıdan suyun direk aktığı bölgelerde yosunlanmalar da mevcuttur. Zemin kattaki 

yemekhanelerin duvarlarında zeminden gelen nemden dolayı duvardaki tuğla 

örgünün rahatça gözlenebildiği kadar ciddi sıva dökülmeleri oluşmuştur. 

 

Okulun dış cephesinde de yer yer sıva dökülmeleri ve boya çatlakları görülmektedir. 

Katlar arasındaki silmelerdin profillerinin yer yer konturlarını kaybettikleri, 

pencerelerin yapay taş sövelerinde, kemerdeki bezemelerde, denizliklerde ve 

denizliğin altındaki bezemelerde ciddi kopmalar ve bozulmalar gözlenmektedir. 

 

Bunların dışında yapıdaki metal malzeme olarak gösterebilceğimiz, ana giriş 

kapısında ve parmaklıklarında, yine arka cephedeki zemin kat pencerelerininin 

parmaklıklarında korozuyonlar oluşmuştur. Cumbadaki volta döşemenin 

putrellerinde de paslanmalar söz konusudur. 

 

Zemin kattaki Z02 Hol ve Z04 Hol mekanlarının döşeme kaplaması olan dökme 

mozaiklerde ve mermerlerde zemin çökmesinden dolayı bazı mozaik parçalarında 

kırılmalar olduğu görülmüştür. 

 

 

ġekil 5.105 : 103 Sınıf mekanı ahşaptaki beyaz çürükçül manatarlarına örnek. 
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6.  RESTĠTÜSYON 

 

Beşiktaş Rum Okulu‟na dışardan bakıldığında resmi bir kurum olduğu sadece ana 

giriş kapısındaki mermer kaplama bezeme ve yazılar ile anlaşılmaktadır. Bununla 

birlikte yapılan araştırmalarda ne eş dönemlerde ne de daha eski dönemlerde 

yapılmış eğitim yapılarıyla gerek plan kurgusuyle gerekse de bezemeleri ile hiçbir 

benzerlik göstermemektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟ nde yapılan araştırmada  

Beşiktaş Rum Okulu‟nun da içinde bulunduğu yine Panaiya Rum Ortodoks 

Kilisesine ait, Pervetitch Haritalarında da görülebilen o dönemde eğitim veren üç 

yapının projelerinin çizili olduğu ve bunlara ilişik üç sayfalık Osmanlıca bir belge 

elde edilmiştir. Belgenin tamamı ve bütün çevirisine ekler bölümde yer verilecektir, 

ancak öncelikle Beşiktaş Rum Okulu‟na ait olan kısımlar değerlendirilecektir.  

Okulun projesinin yer aldığı belgelerde, projelerin Beyoğlu Dairesi 

Mühendislerinden Ali tarafından onaylanmış olduğu, Rumi 9 Ağustos 1329, Miladi 

takvime göre 22 Ağustos 1913 tarihli olduğu verisi elde edilmiştir. Osmanlıca 

yazıların bulunduğu üç sayfalık belge ise Rumi 9 Mart sene 1330, Miladi 22 Mart 

1914 tarihli olmakla birlikte bahsi geçen üç okul yapısının da emlak vergisinden 

muafiyeti isteğiyle yazılmış bir dilekçe olup yapıların tapu tarihlerini, mülkün kime 

ait olduğunu, suyu nerden kullandıklarını, yapıların ebatlarını ve işlevlerini oldukça 

açık bir şekilde ifade etmektedir. Sadece Beşiktaş Rum Okulu hakkında bilgi verilen  

kısımlar, belgenin aslındaki gibi sırasıyla önce tapu bilgileri ardından da yapıyla 

ilgili fiziki özelliklerinin anlatıldığı bölümlerin tam çevirileri şu şekildedir; 

„...Beşiktaş‟ ta Köyiçi Caddesi‟nde sırf mülk ve Esad Bey Vakfı mahalleri miktarı 

gayr-i muharrer (yazılı olmayan) ve yalnız Mustafa Bey Vakfı mahalli ve 578 zira   

(1 zira 75-90 cm arası) bulunduğu musarrah (açıkça belirtilmiş) olan ve el-Hac 

Mehmed Ağa Vakfına nısfı(yarı) masura ma-i lezizden (tatlı su) ve şehri (aylık) 271,5 

akçe, senevi (yıllık) 15 kuruş icare-i müeccelesi (bir yıl içinde ödenecek kira) 

bulunan, 180.000 kuruş kıymetli ve 1250 Osmanlı altunu bedeli Siyoz oğlu Simon 

Efendi zevcesi Elonbiye Hanım binti Yordan uhdesinde mukayyed (üstüne kayıtlı) iki 

hane ile suret-i merbut (bitişik cephe) 21 Nisan sene 1310 (3 Mayıs 1984) tarihli 

sened-i hakani(tapu) mucibince (gereğince),…‟ 
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Ancak bu eski dil de günümüz yazışma dilinden oldukça uzak olduğu için birebir 

kelime çevisi ile daha iyi anlaşılır hale gelmektedir; 

‘…Beşiktaş‟ ta Köyiçi Caddesi‟ndeki sırf mülkün tam ölçüsü yazılı olmayan kısmı 

Esat Bey Vakfına ve 578 zirası Mustafa Bey Vakfına ait olan, el-Hac Mehmet Ağa 

Vakfına aylık 271,5 akçe, yıllık 15 kuruş tatlı su vergisi bulunan, 180.000 kuruş 

kıymetli ve 1250 Osmanlı altını değerindeki Siyoz oğlu Simon Efendi‟ nin zevcesi 

Yordan kızı Elonbiye Hanım üstüne kayıtlı 3 Mayıs 1984 tarihli tapu gereğince,..‟ 

 

Yapının mimari ve işler özelliklerinin anlatıldığı diğer bölüm ise; 

 

“…Elonbiye Hanım uhdesinde (üstünde) iki hane yekdiğerine kalb olunarak (ortadan 

birleştirilerek) zükur mektebi ve ittisalindeki (bitişiğindeki) Aziforaki Efendi 

uhdesindeki hanede kezalik kapı açılmak suretiyle mektebin tevz-i mükafat salonu 

(ödül salonu) ittihaz edildiği (olarak kullanıldığı) ve ikisi mektep ve ikisi de salonun 

altında bulunmak üzere dört adet dükkan bulunduğu halde binanın tulen 15 metre, 

arzan 25 metre ve irtifaen 13 metre olarak çatı katındaki papaz odaları ile beraber 4 

kat olup ön ve arka tarafından 42 penceresi ve biri ön tarafta ve ikisi arka 

cihetindeki (yanındaki) bahçesinde bulunmak üzere üç kapısı ve binanın işgal ettiği 

mahalden mala 1092 zira‟ bahçesi mevcut idüğü ve….” 

Bu bölümün birebir kelime çevirisi ise şu şekildedir; 

“…Elonbiye Hanım‟ a ait olan iki hanenin ortadan birleştirilerek zükur mektebi ve 

bitişiğindeki Aziforaki Efendi‟ ye ait olan evde kapı açılarak okulun ödül salonu 

olarak kullanıldığı ve ikisi mektep ikisi ödül salonun altında bulunmak üzere dört 

tane dükkan bulunan binanın boyu 15 m genişliği 25 m ve yüksekliği 13 metre 

olarak, çatı katındaki papaz odaları ile beraber 4 katlı olan binanın ön ve arka 

tarafından 42 penceresi ve biri ön tarafta ve ikisi arka yanındaki bahçesinde 

bulunmak üzere üç kapısı ve binanın işgal ettiği mahalden mala 1092 zira‟ bahçesi 

mevcut olduğu…” 

Bu çeviriden de anlaşıldığı gibi Beşiktaş Rum Okulu aslında üç adet konutun 

birleştirilmesinden meydana gelmiştir, ancak günümüzde Aziforaki Efendi‟ ye ait 
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olan yapı ile herhangi bir bağlantı olmamkla birlikte bu geçişin ne zaman 

kapatıldığına dair kesin bir veriye de ulaşılamamıştır.  

Bu belgede bahsi geçen diğer iki yapıdan birisi halen Beşiktaş Rum Panayia 

Ortodoks Kilisesi‟ nin avlusunda bulunmaktadır ancak diğer okul yapısı ne yazıkki 

günümüze kadar gelememiş olmakla birlikte Pervetitch haritasında ve 1937 tarihli 

hava fotoğraflarında görülebilmekte ancak 1966 tarihli hava fotoğraflarından itibaren 

görülememektedir.  

 

  ġekil 6.1. BOA‟ den elde edilen belgedeki Panayia Rum Ortodoks Kilisesi‟ ne ait               

        olan yapıların Pervititch Haritası‟ ndaki yerleri. 
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         ġekil 6.2. 1937 tarihli hava fotoğrafında Panayia Rum Ortodoks Kilisesi‟ ne ait     

     olan yapılar. 

 

Tüm bu belgeler ışığında Beşiktaş Rum Mektebi‟ nin restorasyon  projesi 

kapsamanında hazırlanacak olacak Restitüsyon projesinin yapının okul haline 

dönüştürülmeden önceki hali olan üç ayrı konut durumunu ve de okul haline 

getrildiği ilk dönemdeki durumunu gösteren iki ayrı şekilde hazırlanması uygun 

bulunmuştur. 

 

6.1  Restitüsyon Denemesi - 1903 Öncesi  

 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟ nden elde edilen belgede daha önce de belirtildiği üzere 

Beşiktaş Rum Okulu yapısı, Elonbiye Hanım‟ a ait iki konut ve Aziforaki Efendi‟ ye 

ait bir konutun birleştirilmesi şeklinde oluşturulmuştur. Ancak konutların işlevleri 

değiştirilirken cephe düzeninde bir değişiklik yapılmadığı, plan ve kesit düzleminde 

ise konutlar birleştirilirken Elonbiye Hanım‟ a ait olan ikiz evlerin ortadaki duvarının 

kaldırılarak, „yek diğerine kalb olunarak‟, birleştirilmiş, Aziforaki Efendi‟ e ait olan 

konutun ise bu ikiz evler ile bağlantısının birinci kattaki salonun doğu tarafındaki 
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depo mekanındaki duvar kaldırarak „mükafat salonu‟ şeklinde bahsi geçen mekana 

geçiş sağlanmıştır.  

 

Okulun cephe restitüsyonu için öneri hazırlanırken, yapının ilk inşasının konut olarak 

tasarlandığı ve doğru verilere ulaşabilmek için, eş dönemlerde yapılmış Rum evleri 

incelenmiştir. Söz konusu yapılara ait fotoğraflar „Benzer dönem Yapılarına Ait 

Fotoğraflar‟ başlığı altında ek olarak verilmiştir. İkiz ev araştırmalarında ise 

konutların kendi aralarında bazı ortak noktalarının olduğu görülmüştür, Murat 

Soygeniş‟ in doktora tezinde Fener Balat evlerinin ortak özellikleri şu şekilde 

belirtilmiştir; 

 

„Fener-Balat evlerini Üsküdar evlerinden ayıran diğer özellikler olarak, giriş kapısı 

yanındaki dar pencereler, geri şekilmiş giriş kapısı ve bu çekilmeden ötürü tasarıma 

katılan giriş yanı duvarları, pencere ve nişleri, köşe plastırları, üçgen alınlıklar ve 

üçgen pencere üstü alınlıkları, pencere söveleri ve sövede kilit taşı, rozet, baklava, 

yaprak motifli süslemeler, çıkma altı metal ve ya taş göğüslemeleri, saçak altı 

göğüslemeleri, korniş profilleri, metal kapı kanatları, cephede boya ile yapılmış 

süslemeler, kemerli pencere ve giriş kapısı boşlukları, tüm cephede çıplak tuğla 

kullanımı, sıvanın derzlerle dekoratif olarak bölümlenmesi gibi özellikler 

sıralanabilmektedir. 

…………. 

Fener-Balat sıra evlerinde ise, ön-arka cephe ve alt-üst kat karşıtlığının varlığı 

izlenmektedir.Ön cephenin ritmik pencere düzenlerine sahip olup, prestij cephesi 

olması ve arka cepheden pencere düzeni, oranları ve malzemesi ile farklılaşması 

gösterişe önem veren bir düşünceye bağlanabilir. Cephede izlenen alt-üst kat 

karşıtlığı da yoldan içeriye çekilmiş giriş kapısı ve yan pencereleri ile üst katlar 

arasında görülebilmektedir. 

………. 

Fener-Balat sıra evlerinde çıkma bazı tiplerde birinci katta yer alır ve üzerindeki 

katta çıkma üzeri balkonu bulunur. Çıkma üzeri balkonu Fener-Balat bölgesi sıra 

evlerini, Üsküdar sıra evlerinden farklılaştırmaktadır.‟ 

 

Beşiktaş Rum Okulu‟ nda, sayılan özelliklerin bir çoğunu gözlemlemek mümkündür. 

Yapının kuzey yönündeki Köyiçi Sokak‟ taki cephesi yukarıda sayılan özelliklerin, 
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„köşe plasterleri, pencere söveleri ve sövede kilit taşı, rozet, baklava, yaprak motifli 

süslemeler, çıkma altı metal ve ya taş göğüslemeleri, saçak altı göğüslemeleri, korniş 

profilleri, metal kapı kanatları, cephede boya ile yapılmış süslemeler‟ gibi olanlarını 

karşılamakta, bunun yanında ön cephedeki bu prestij cephesini Rum Okulu‟ nun arka 

bahçeye bakan güney cephesinin de olabildiğince sade olması da yine aynı anlayışın 

örneğidir. Ayrıca Köyiçi Sokak cephesinde, üst katlarda kendini tekrarlayan bir 

cephe düzeni görülmekteyken,  zemin kattaki dükkanlar sebebiyle cephe 

düzenlerinde farklılık göstermektedirler. Ayrıca bu cephede, birinci kat cumbasının 

üzerinde taş korkulukları olan bir de balkon yer almaktadır. Mevcutta görülemeyen 

bu taş korkuluklar, zamanla kenetlerinden kurtuldukları için güvenlik sebebiyle 

sökülmüş ve yapının içinde muhafaza edilmektedir. Ayrıca Nükhet Tuncer‟ in 1980 

yılında hazırladığı yüksek lisans tezinde Beşiktaş Rum Okulu‟ nun o tarihli fotoğrafı 

yer almakta ve bu fotoğrafta korkulukların olduğu belgelenebilmektedir (Şekil 6.3). 

Cumba üstünede yer alan bu balkonu ikiye bölen taş korkuluk da ikiz ev olduğu 

dönemin izlerinden birisidir (Şekil 6.4). Yapının konut olarak kullanıldığı dönemdeki 

plan şemasının ise BOA‟ den elde edilen belgede de yazılı olduğu gibi, doğu ve batı 

yönündeki simetrik mevcut plan kurgusunun ortasında, yani Z04 Hol ve Z05 

Yemekhane mekanlarını birbirinden ayıran duvarın ana giriş kapısına kadar devam 

ettiği düşünülen bir duvar olduğu sanılmaktadır. Bu durumda konutların plan 

şemalarının, mevcuttaki geniş giriş holünün birbirinin aynı iki ayrı giriş holü, 

merdivenlerin de yer aldığı büyük hol ve arka bahçeye geçişi sağlayan kapının da yer 

aldığı birer mutfak olduğu sanılmaktadır. Okul olarak kullanımı için 

dönüştürüldükten sonra yemekhane olarak kullanılan bu mekanlar günümüzde 

oldukça müdahaleye uğramış ve çok bakımsız kalmıştır, günümüzde şap ve 10x20 

cm lik seramikle kaplı olan döşemelerin özgün kaplamasının Z01 Giriş Holü, Z02 

Hol ve Z04 Hol mekanlarında olduğu gibi karosiman olduğu düşünülmektedir.  

 



103 

 

ġekil 6.3. Beşiktaş Rum Okulu (Nükhet Tuncer, 1980). 
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ġekil 6.4. Cumba üstündeki balkonu ikiye ayıran özgün korkuluk (2011) 

 

 Birinci katta merdivenlerin açıldığı büyük birer sofa, Köyiçi Sokak‟ a bakan yönde 

günümüzde mevcut salonun tavanın tam ortasında bulunan kirişin hizasından ikiye 

bölünmesiyle oluşmuş iki adet cumbalı salon ve salonların yanlarında hem salondan 

geçişi olan hem de sofadan direk olarak girilebilen birer küçük odanın yer aldığı, 

sofanın arka bahçe yönünde ise büyükçe bir oda bulunmaktadır(Şekil 6.5).  İkinci 

katta ise birinci kattaki plan şemasının aynısı yer almakta ancak Köyiçi Sokak 

yönündeki birinci kattaki cumabalı salonların üstüne denk gelen salonların mevcutta 

da olduğu gibi bir balkonu bulunmaktadır. Doğu yönündeki evin, yapının çatı 

katındaki mekanlara ulaşımı sağlayan merdivenleri bulunmaktadır. Bugün yerinde 

yapılan çalışmalarda Çatı katına çıkan bu merdiven çürüdüğü için çatı katına 

çıkılamamıştır ancak BOA‟ den elde edilen belgedeki çizimlerde bu katta üç oda ve 

iki adet de depo olduğu görülebilmektedir Yapının batı yönündeki konutun ikinci 

katının arka bahçeye bakan odasının tavanında yer alan kiriş ve sofadan odaya açılan 

iki ayrı kapı bu mekanın iki ayrı oda olduğu iddiasını güçlendirmektedir. 1903 

öncesinde yapının ön cephesinde, birinci ve ikinci katlarda yine günümüzdeki 

şemanın olduğu doluluk boşluk oranlarında bir değişiklik yapılmadığı, iki ayrı giriş 

ihtiyacı olduğundan giriş kapılarının günümüzdekinde farklı olduğu, mevcuttaki giriş 

kapısının iki yanındaki pencerelerin olmadığı ve gerek yapıdaki diğer kapılarda 
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olduğu gibi gerekse de yapılan analoji çalışmalarında gözlemlendiği gibi yan yana iki 

metal giriş kapılarının olduğu düşülmektedir. Mevcuttaki giriş holünün tavanında yer 

alan kiriş (Şekil 6.6), Soygeniş‟ in „Fener-Balat evlerini Üsküdar evlerinden ayıran 

diğer özellikler olarak, giriş kapısı yanındaki dar pencereler, geri şekilmiş giriş 

kapısı ve bu çekilmeden ötürü tasarıma katılan giriş yanı duvarları…‟ tanımına 

uygunluk göstermektedir. Ancak yapıya giriş kapılarının mevcuttaki gibi olup bahsi 

geçen kiriş hizasında da bir rüzgarlık olma olasılığı da restitüsyon önerilerinden bir 

tanesidir.  

 

 

ġekil 6.5. 105 Salon mekanın tavanın ortasında yer alan ahşap kiriş  (2011). 

 

 

ġekil 6.6. Z01 Giriş Holü mekanın tavanın ortasında yer alan kiriş  (2011). 

 

Yapıda günümüzde en çok müdahaleye uğramış olan mekanlar ise zemin kattaki 

dükkanlardır. Beşiktaş‟ taki birçok ticaret işlevi olan mekanlar gibi yapılan 

tadilatların herhangi bir kayıtları olmadığından dükkanların hangi tarihte özgün 

durumlarını kaybettikleri bilenememektedir. Bu sebeple yine eş dönemlerdeki 



106 

dükkan cepheleri incelenmiştir (EK B). Ayrıca günümüzde asma tavan olan dükkan 

tavanlarının özgün yükseklikleri Z06 Dükkan mekanın asma  tavan kaplamasının 

kırıldığı yerden ölçülebilmiştir. 1922 tarihli Pervititch haritasında zemin kattaki bu 

dükkanların döşemelerinin volta olduğu belirtilmektedir ancak günümüzde asma 

tavan kaplaması olduğundan gözlemlenememiştir. Restorasyon uygulamaları 

esnasında özgün tavan izlerini görüldüğü takdirde projelere eklenmelidir. 

Günümüzde 60x60 cm lik seramiklerle kaplı olan bu dükkanların özgün döşeme 

kaplamalarının Z01 Giriş Holü, Z02 Hol ve Z04 Hol mekanlarında olduğu gibi 

karosiman olduğu düşünülmektedir.  

 

Son olarak 1894 tapu tarihli bu yapıların arka bahçesinde, yapının batı köşesine 

bitişik durumdaki 1885 tarihinde yapıldığı yazılı olan bir çeşme olduğu da 

belirtilmelidir (Şekil 6.7 , Şekil 6.8). 

 

 

ġekil 6.7. Beşiktaş Rum Okulu‟ nun arka bahçesindeki çeşme  (2011). 

 

 

ġekil 6.8. Beşiktaş Rum Okulu‟ nun arka bahçesindeki çeşme  (2011). 
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6.2  Restitüsyon Denemesi - 1903 Sonrası 

 

Beşiktaş Rum Okulu, giriş kapısının üstünde de yazdığı gibi 1903 yılında eğitim 

vermeye başlamıştır. Elonbiye Hanım‟ a ait olan ikiz evler „yek diğerine kalb 

olunarak‟ birleştirilmiş, bitişiğindeki Aziforaki Efendi‟ ye ait olan ev ile de bağlatı 

sağlanarak okul yapısı tasarlanmıştır. 1903 sonrasında restitüsyon için kronolojik 

olarak önce BOA‟ den elde edilen 1913 tarihli belge, 1922 tarihli Pervititch Haritası 

ve 1937 tarihli hava fotoğrafı oldukça aydınlatıcı olmuştur.  

 

1913 tarihli BOA belgesi okulun açılmasından 10 yıl sonra hazırlanmış, 

günümüzdeki mevcut plan şemasından ve cephe düzeninden çok da uzaklaşmış 

değildir. Zemin kat planı, hem bitişikteki yapı için hem de okulun günümüzdeki 

mevcut plan şemasıyla birebir örtüşmektedir.  Bununla birlikte birinci kat planında 

ise Elonbiye Hanım‟ a ve Aziforaki Efendi‟ ye ait olan iki evin birleştirilmesi için 

açılan kapı, plana işlenmiş durumdadır. Ancak bahsi geçen açılmış kapının ne zaman 

kapatıldığına dair herhangi bir veriye ulaşılamamıştır. Birinci kat planında 105 Salon 

mekanın 101 Hol mekanına açılan üç kapı ve kapıların arasında iki dikme olduğu 

görülmektedir, günümüzde ise salonun bu duvarında iki kapı açılmış ve ortada tek 

dikme bulunmaktadır. Arka bahçeye cephesi olan sınıfların 105 Hol mekanına açılan 

pencereleri ise bu projede görülememektedir. Birinci kat planında gözlemlenen bu 

farklılıklar ikinci kat planında da görülmektedir. Yapıda yerinde yapılan rölöve 

çalışmaları esnasında, çatı katına çıkan merdivenin çürümesinden dolayı çatı katında 

çalışma yapılamamıştır  (Şekil 6.9 , Şekil 6.10 , Şekil 6.11 , Şekil 6.12 , Şekil 6.13).  
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              ġekil 6.9. 1913 tarihli BOA belgesindeki zemin kat planı ile günümüzdeki  

                    mevcut zemin kat planının karşılaştırılması. 
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              ġekil 6.10. 1913 tarihli BOA belgesindeki birinci kat planı ile günümüzdeki       

mevcut birinci kat planının karşılaştırılması. 
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   ġekil 6.11. 1913 tarihli BOA belgesindeki ikinci kat planı ile günümüzdeki mevcut  

           ikinci kat planının karşılaştırılması. 
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ġekil 6.12. 1913 tarihli BOA belgesindeki çatı katı planı 

 

 

ġekil 6.13. 1913 tarihli BOA belgesindeki Köyiçi Sokak cephesi. 
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Bu belgedeki çatı katı planı, yapılan gözlemler doğrultusunda günümüzdeki gibi 

olduğu düşünülmektedir ancak çatı katında hem doğu hem de batı  yönlerindeki 

merdivenlerin üstünde yapılan gözlemlerde ikinci kattaki 207 Depo mekanı gibi birer 

depo bulunmakta fakat bu mekanlar arşivden alınan belgede görülememektedir. 

Aziforaki Efendi‟ ye ait olan bölümün kat planları da günümüzdeki planlar ile 

örtüşmekte ancak birinci kattaki bahsi geçen Mükafat Salonu‟ nun üstünde bir galeri 

katı olduğu görülmüş ancak günümüzde bu galeri katı normal kat şekline gelmiştir. 

Projede çizilmiş olan cephe düzeni de iki yapı için mevcut durumla örtüşmektedir, 

ancak belgede de bahsi geçen dört dükkanın da cepheleri kullanıcılar tarafından 

özgününden oldukça uzak şekilde yenilendiğinden cephe yönünden farklılık 

göstermektedir. Ancak bu belgede dükkanların kepenklerinin olduğunu göstermekte 

ancak doğramaları konusunda bir bilgi vermemektedir. Bu sebeple eş dönem 

yapılarındaki dükkanların cepheleri incelenmiş olup, söz konusu yapılara ait 

fotoğraflar „Benzer dönem Yapılarına Ait Fotoğraflar‟ başlığı altında ek olarak 

verilmiştir. 

 

1922 tarihli Pervititch Haritası ve 1937 tarihli hava fotoğrafı ise daha çok vaziyet 

planı bazı bilgi vermektedir. Çatıdaki aydınlatma pencereleri, çatı katındaki odaların 

arka bahçe yönündeki pencereleri görülebilmektedir. Pervititch Haritasında ise 

yapının belli oranlarda hem yapım tekniğini, hem kullanılan malzemeyi hem de 

hangi işleve hizmet ettiğini göstemektedir. Haritada yapı ile ilgili öncelikle, „Ecole 

Greque de Garsons‟ , Rum erkek okulu olduğu ancak zemin katta giriş kapısının iki 

yanında volta döşeme olan iki dükkan olduğu görülmektedir. Bunun dışında yapının 

3 katlı olduğu ikinci katında bir cumba yer aldığı gösterilmiş, çatının kırma çatı 

olduğu, örtüsünün ise „TF‟ işareti ile kiremit olduğu belirtilmiştir. Yapıyla ilgili elde 

edilen bu üç belgede de arka bahçede yer alan tuvaletlere giden bahçe kotundan 

yüksek bir döşeme olduğu gösterilmiştir. 1922 tarihli Pervitich Haritası‟ nda ve 1937 

tarihli hava fotoğrafında bu döşemenin üstünde bir örtü olduğu görülebilmektedir. 

Örtü „TO‟ işaretiyle ondüle levha olduğu belirtilmiştir. Pervititch haritasında örtüyü 

taşıyan dikme sayısı da gösterilmiştir. Ayrıca örtünün yapının duvarındaki bazı izleri 

de günümüzde de yerinde görülebilmektedir. Son olarak bahçedeki tuvaletlerin 

örtüsününde 1937 tarihli hava fotoğrafında kırma bir çatı olduğu, çatı örtüsünün de 

Pervititch haritasından kiremit olduğu bilgisi elde edilebilmiştir (Şekil 6.14). 
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Sonuç olarak zemin katta bulunan dükkanlardaki kullanıcı müdahaleleri dışında 

farklılık göstermediği, günümüzdeki mevcut plan kurgusunun, yapının okul olarak 

kullanılmaya başladıktan sonraki plan şemasından farklılık göstermediği sonucuna 

varılmış ve 1903 sonrası için hazırlanan restitüsyon önerisi de bu doğrultu da 

hazırlanmıştır. Bununla birlikte arka bahçedeki tuvaletlere giden bahçe kotundan 

farklı kotta yer alan döşeme ve üzerindeki örtü öneriye Pervititch Haritası ve hava 

fotoğrafı verileri doğrultusunda bir örtü önerisi getirilmiştir. (Şekil 6.15 , Şekil 6.16). 
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ġekil 6.14. 1922 tarihli Pervititch Haritası ve lejantı. 
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ġekil 6.15 : 1937 tarihli hava fotoğrafı 
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ġekil 6.16 : Arka bahçedeki çatı örtüsünün izleri. 
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7.  RESTORASYON 

 

7.1 Yapının Kullanımı Ġçin Yeni Fonksiyon Önerisi 

 

Beşiktaş Rum Okulu‟ nun da yer aldığı Beşiktaş semti, günümüzde beş üniversite ve 

üç lise kampüsü ile eğitim fonksiyonu açısından oldukça gelişmiş bir konumdadır. 

Beşiktaş Rum Okulu 1903 yılında ikiz evlerin ve bitişiklerindeki konutun 

birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Kesin tarihi bilinmeyen bir tarihte diğer konutla 

olan bağlantı kapatılarak sadece günümüzdeki yapısı bulunmaktadır. Yapı okula 

dönüştürüldükten sonra sahip olduğu özgün plan şemasını ve detaylarını koruyarak 

günümüze ulaşmıştır. Semtte yaşayan azınlık nüfusunun azalması nedeniyle okulda 

1975 yılında eğitim faaliyeti sona ermiş, yapı o tarihten günümüze kadar da kendi 

haline bırakılmıştır. 

 

Bu tez kapsamında yapılan araştırmalarda ve diğer azınlık okulları ile ilgili çalışma 

yapmış diğer araştırmacıların da karşılaştığı ortak zorluğun, azınlık okulları ile 

bilgilerin çok dağınık olduğudur. Ayrıca yapının yer aldığı Beşiktaş semtindeki 

üniversiteler ve yapının semtteki merkezi konumu da göz önünde tutulduğunda 

azınlık okulları ile ilgili bir araştırma merkezi olarak kullanılmasının yararlı olacağı 

düşünülmüştür. 

 

Beşiktaş Rum Okulu‟ nun araştırma merkezi olarak kullanılması için hazırlanan 

restorasyon projesinde, yapının özgün mekanlarının plan şemasında değişiklik 

yapılmamış, sadece yapıdaki niteliksiz ekler kaldırılmıştır. Araştırma merkezi olarak 

kullanılacak olan yapıda, mutfak, kafe, İdare Odası, Yunanca Dil Kursu için sınıflar, 

Konferans Salonu ve Kitaplıklar gibi mekanlar oluşturulmuştur. 

 

7.1.1 Zemin kat planı 

 

Okulun zemin katında yer alan Z06 ve Z07 dükkan mekanları hazırlanan restorasyon 

projesinde dükkanların niteliksiz eklerin kaldırılarak yine ilk tasarlandığında olduğu 

gibi ticari fonksiyonlarına devam etmeleri öngörülmüştür. Dükkanların vitrin 

tasarımları ise 20. yy başlarında İstanbul genelinde görülen dükkan cephe tipolojileri 
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dikkat edilerek yapılmıştır.  Arka bahçeye bakan Z05 Yemekhane mekanının, 

yapının öngörülen yeni fonksiyonu olan araştırma merkezinin kafe olarak 

düşünülmüş, Z03 Yemekhane mekanının ise bu kafeye ve arka bahçenin yeniden 

düzenlenmesinin ardından kullanıma açılmasıyla birlikte oluşacak açık mekana 

hizmet verebilecek mutfak olarak kullanılması düşünülmektedir. Özgün plan 

şemasında ıslak hacimlerin yer almadığı yapının, gerek ömrünün uzatılması gerekse 

de özgünlüğünün korunması açısından yapının tuvalet mekanlarının, restirüsyona 

uygun olarak yine dışarıda olacak şekilde,  düzenlenmesinin ve yine restitüsyona 

uygun olarak tuvaletlere geçiş yolunun üst örtüsünün yeniden yapılması 

önerilmektedir. Ayrıca, günümüz standartlarına uygun ısı konforunun sağlanması 

için bir kazan dairesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak yapının özgün plan şemasının 

korunması amacıyla yapı içinde uygun bir mekan da olmadığından arka bahçede bir 

annex oluşturulması öngörülmüştür. 

 

7.1.2 Birinci kat planı 

 

Okulun birinci katında yer alan 102 no‟ lu mekanın yapıda yerinde yapılan 

çalışmalarda da gözlendiği gibi yapı okul olarak kullanıldığı zamanda müdür odası 

olduğu görülmüş, araştırma merkezi olarak hazırlanan restorasyon projesinde de 

merkezin idare mekanı olması düşünülmüştür. 103 Sınıf mekanın ise Yunanca dil 

kursu işlevi için yine sınıf olarak kullanılması tasarlanmıştır. 105 Salon mekanının 

özgün işlevine uygun olarak Konferans salonu olması ve yine 104 ve 105 Depo 

mekanlarının bu konferans salonuna ve Yunanca dil kursu eğitimi için kullanılan 

sınıfa hizmet vermek üzere depo olarak eski işlevlerine devam etmeleri önerilmiştir. 

 

7.1.3 Ġkinci kat planı 

 

Yapının ikinci katı bütünüyle, arka bahçeye bakan 202 ve 203 Sınıf mekanları ve 205 

Salon mekanları araştırma merkezinin kitaplık ve çalışma mekanları olarak 

kullanılması uygun görülmüştür. 204 Depo mekanının kitaplık ve çalışma odalarında 

çalışan personel odası olarak kullanılması, araştırmacıların kullanımına yönelik 

olarak 206 Depo mekanının bilgisayar odası, 207 Depo mekanın ise fotokopi odası 

olarak kullanılması düşünülmüştür. 
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7.1.4 Çatı katı planı 

 

Çatı katında yer alan mekanların araştırma merkezinin arşiv mekanları olarak 

işlevlendirilmesi uygun görülmüştür. 

 

7.2 Onarıma ĠliĢkin Müdahaleler 

 

7.2.1 Eklerden arındırma 

 

Yapıda görülen eklerin büyük bölümünü, zemin katta yer alan Z06 ve Z07 Dükkan 

mekanlarındaki modern vitrin ve mağaza gereksinimlerini sağlamak için 

kullanıcıların müdahaleleri oluşturmaktadır. Her iki mekanda da tavanlarda asma 

tavan, zemin kaplaması olarak da 60x60 cm lik seramikler uygulanmıştır. Bununla 

beraber yapıda yerinde yapılan çalışmalarda bu dükkanların tavanlarının özgün 

halinin volta döşeme olduğu gözlenmiştir, bu nedenle asma tavanların sökülmesi 

öngörülmüştür. Özgün döşeme kaplamasına ulaşabilmek amacıyla seramik döşeme 

kaplamaların da sökülmesi gerekmektedir. Ayrıca Z06 Dükkan mekanındaki 

mağazanın giysi değiştirme kabinin ve Z07 Dükkan mekanındaki ufak mutfak 

bölümünün de kaldırılması düşünülmektedir. Dükkanların modern vitrinlerinin 

yerine, 20. yy başlarında İstanbul‟ da görülen dükkan cephelerine uygun ahşa bir 

vitrin tasarlanmıştır. 

 

Zemin katta yer alan ve arka bahçeye bakan Z03 ve Z05 Yemekhane mekanları 

yapının yeni işlevinde kafe ve mutfak olarak kullanılması düşünülmüştür. Bu 

mekanların zeminlerindeki şap ve 10x20 cm lik seramiklerin sökülerek özgün 

döşeme kaplamasına ya da izlerine ulaşmak hedeflenmektedir. Ayrıca Z03 mekanın 

Z02 Hol mekanına açılan ancak niteliksiz eklerle kapatılmış olan kapı ve 

pencerelerinin de bu eklerden arındırılması gerekmektedir. 

 

Yapının birinci katta bulunan 104 Depo mekanın tavanındaki bağdadi çıtalar 

sökülerek bu mekanın üst katındaki depoda olduğu gibi ahşap kaplama bir tavan 

yapılması uygun görülmektedir. Ayrıca bu mekanda yer alan klozetin de sökülmesi 

gerekmekte, özgün olmayan döşeme kaplamasının da özgün detaylara uygun olacak 

şekilde ahşap kaplama olması gerekmektedir. 105 Depo mekanın tavanı da yine 
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niteliksiz ahşap bir kaplama olduğundan sökülerek yine üst katta yer alan depo 

mekanlarındaki özgün detaylara uygun olacak şekilde yenilenmesi gerekmektedir. 

Birinci katta arka bahçeye bakan 102 ve 103 Sınıf mekanlarının birbirine bağlantısını 

sağlayan kapatılmış kapının da niteliksiz eklerinden arındırılması gerekmektedir. 

Ayrıca yine 202 ve 203 mekanlarının da birbirine bağlantısını sağlayan kapatılmış 

kapının da niteliksiz eklerinden arındırılması gerekmektedir. 

 

Zemin kattan birinci kata geçişi sağlayan doğu yönündeki merdiven basamaklarının 

hangi tarihte değiştirildiği bilinmemekle birlikte, diğer özgün ahşap merdivenlerden 

farklı olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple, merdiven özgün detaylar örnek alınarak 

değiştirilmelidir. Ayrıca ikinci katta yer alan 201 Hol mekanının batı yönündeki 

niteliksiz korkulukları da özgün ahşap korkuluk detayına uygun olarak yapılmış 

ahşap korkuluklar ile değiştirilmelidir. 

 

Yapıda yer alan Özgün olmayan tüm pencere doğramaları, özgün doğrama detayları 

örnek alınarak üretilmiş ahşap doğramalar ile değiştirilmelidir. Pencere doğramaları 

aynı detayda ancak ısı yalıtımı ve konforu için çift camlı olarak üretilmesi uygun 

görülmektedir. 

 

7.2.2 Yüzey temizliği 

 

Yapının ön cephesinin farklı renkte boyalı olduğu ve bu sıvalı ve boyalı yüzeylerin 

büyük oranda kir tabakası ile kaplı olduğu görülmektedir. Cephede bulunan dekoratif 

öğeler, söve ve başlıklar nedeniyle sıvanın tamamının sökülmesi yerine pencere 

kenarlarındaki çatlakların görüldüğü bölgelerde, çatlakların derinliklerinin 

belirlenmesi ve güçlendirme yapılabilmesi için bölgesel olarak sıvaların sökülmesi 

gereklidir. Gerekli güçlendirmeler yapıldıktan sonra özgün sıva analizleri referans 

alınarak hazırlanmış onarım harcı ile sıvanmalıdır. Cephenin farklı bölgelerinden 

alınan örnekler ile kesit incelemesi yapılarak okulun özgün renginin bulunması ve 

son katın bu renge boyanması uygun olacaktır. Yapının arka cephesinde de yine 

çatlakların bulunduğu pencere ve kapı köşelerinde ve ikinci kattaki kılıçlamanın 

etrafında oluşan çatlaklarda da aynı uygulamanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca 

bu cephede de farklı renklerde boya katmanları gözlenmiştir, bu sebeple bu cepheden 

de numuneler alınarak renk araştırması yapılmalıdır. 
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Yapının her iki cephesinde de bulunan kireçtaşı silme, denizlik, balkon korkulukları 

ve parapette bulunan dekoratif öğelerde yüzey kirliliğinin yanı sıra karayosunu 

oluşumu görülmektedir. Bu yüzeylerin hafif aşındırıcılı düşük basınçlı kumlama ya 

da sert kıl fırça ile temizlenmesi uygun görülmektedir.  

Ön cephedeki cumbanın alt kısmında sıva döküldüğü için çelik putreller açığa çıkmış 

ve korozyona uğramış durumdadırlar. Bunlara ek olarak okulun metal ana giriş 

kapısı, iki yanındaki pencerelerin parmaklıkları, arka bahçeye açılan iki metal kapı 

ve tüm zemin kat pencerelerinin parmaklıkları da bakımsızlık nedeniyle korozyona 

uğramışlardır. Bu metal yüzeyler mekanik yöntemler ile temizlendikten sonra 

koruyucu sürülmelidir. Çelik putrellerde korozyon nedeniyle taşıyıcı özelliğini 

kaybetmiş olanlar yenileri ile değiştirilmelidir.  

Yapının giriş kapısındaki mermer kaplama bezemede ve mermer basamakta meydana 

gelen kirlenmeler temizlenecek, kopan kırılan bölümler tamamlanarak özgün 

boyutlarına getirilecektir. Ayrıca okulun zemin katında hemen hemen tün yüzeylerin 

zemin kaplamaları olan karosiman yüzeylerdeki kirlenmelerin de temizlenmesi 

gerekmektedir. 

 

7.2.3 SağlamlaĢtırma 

 

Beşiktaş Rum Okulu‟ da 1975 yılında eğitim faaliyetini sona erdirmesi ve ardından 

da bir kullanıcısının olmayışı yapının taşıyıcı sisteminde değişiklik olmamasını 

sağlamıştır. Ancak uzun zaman bakımsız kalmasından dolayı taşıyıcı elemanlarda 

strüktürel problemler ortaya çıkmıştır. 

 

Okulun döşemelerinde bozulmaya büyük oranda çatıdan gelen suyun yapının içinde 

oluşturduğu çürüme neden olmaktadır. Yapıdaki bozulmalar aktarılırken de 

belirtildiği gibi çatıdan gelen su yapının arka bahçesine bakan sınıflarda ve 

yemekhanelerde köşe noktalarında bozulmaya sebep olmuştur. Buradaki ahşap tavan 

ve döşeme kaplamaları ile kirişlerin çürümüş oldukları ve duvar ile bağlantılarının 

koptuğu açıkça görülebilmektedir. Bu köşe noktalarındaki kirişlerin restorasyon 

çalışması esnasında taşıyıcılığı kontrol edilmeli, eğer korunabiliyor ise bozulan kısmı 

yapıdan uzaklaştırılarak ekler yapılarak kirişin duvar ile bağlantısı sağlanmalıdır. 

Taşıyıcı niteliği kaybetmiş olan kirişler ise tamamen yeni elemanlar ile 

değiştirilmelidir. Çatıdan gelen yağmur suyu nedeniyle buna benzer bir problem 101 
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ve 201 Hol mekanlarının tavan ve döşemelerinde de görülmektedir. Bu noktalarda da 

yine özgün ahşap döşemeler yerlerinde korunarak bazı müdahaleler ile 

sağlamlaştırılmalıdır. 105 ve 205 Salon mekanlarında ise 205 Salon mekanın balkon 

kapıları yerlerinde olmadığından döşeme direk suya maruz kaldığı için döşeme 

kaplamaları nem almış ve artık taşıyıcılığı kaybetmiş durumdadır. Aynı noktanın alt 

kotuna denk gelen 105 Salon mekanının tavanında da aynı durum görülmekte, ahşap 

döşeme ve volta döşemenin birleştiği noktadaki bu bozulma çelik putrellerin de bu 

nem probleminden etkilendiği görülmüştür. Bu sebeple bu bölgedeki volta 

döşemenin putrellerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Korozyonun çok olduğu 

bölgelerde güçlendirme yapılmalı ya da taşıyıcılığı kalmayan elemanların yenileri ile 

değiştirilmelidir. Bunlar yapıldıktan sonra mevcut durumda açıkta olan cumba 

altındaki putrellerin altları sıvanmalıdır. Yapının ahşap döşeme kaplamalarının 

tamamının sağlamlığı kontrol edilmelidir. 

Ayrıca yapıdaki 101 Hol ve 201 Hol mekanlarını taşıyan ahşap dikmelerde 

eksenlerinde dönmeler olduğundan bunlarında taşıdıkları döşemenin aksına göre 

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

Merdivenler ise yine çatıda bulunan aydınlatma pencerelerinin camlarının 

kırılmasından dolayı kar ve yağmur suyundan doğrudan etkilenmişlerdir. Bu sebeple 

kontrol edilerek Strüktürel açıdan taşıyıcılığını kaybetmemiş ya da tamamen 

çürümemiş basamakların yerinde korunması tercih edilmelidir. Merdivenler ve 

değiştirilmesi gerekmeyen tüm ahşap yapı elemanları (çatı ya da döşeme kirişleri) 

emprenye yöntemi ya da sentetik reçinelerle güçlendirilmelidir. 

 

Döşemelerde bu sağlamlaştırmalar yapılırken duvarlarda bazı güçlendirmelere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yapıdaki en büyük problem olan nem nedeniyle duvarların 

sıvaları ve boyaları dökülmüştür. 105 Salon mekanın, 104 Depo mekanı ile ortak 

olan duvarındaki deliğin doldurulması gerekmektedir. Bununla birlikte duvarlardaki 

çatlakların uygun malzemeler ile dikilmeli ya da enjeksiyon ile doldurulması 

gerekmektedir. Ayrıca ön cephedeki dekoratif öğeler ve sövelerdeki yüzey 

kayıplarının görüldüğü bölgelerde onarım harcıyla bütünleme yapılması 

önerilmektedir. 
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Çatının ise özgün sistemi aynen korunacak ancak gerekli sağlamlaştırmalar ve 

yenilemeler yapılacaktır. Öncelikle çatının suyu sağlıklı bir şekilde yapıdan 

uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Bunun için çatı örtüsünün tamamen kontrol edilmesi, 

yalıtımının günümüz standartlarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Çatının 

suyu, ön cephede yönünde özgünündeki gibi gizli dereden yağmur iniş borusuna 

aktarılacaktır ancak bu sistemin de tamamen yenilenmesi gerekmektedir. Arka cephe 

yönünde doğrudan yağmur oluğuna akan su mevcut sistemde cephedeki söveler 

kırılarak zemine aktarılmıştır. Bu nedenle iniş borularının cephenin doğu ve batı 

yönünde olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca çatıdaki metal 

doğramalı aydınlatma pencerelerinin de doğramalarının korozyonları temizlenmeli 

ve camları yenilenmelidir. 

 

7.2.4 Bütünleme 

 

Okulun kuzey cephesinde özellikle pencerelerin yapma taş sövelerinde görülen 

yüzey kayıpları görülmektedir. Özgün malzemeden numune alınarak analiz edilmeli, 

bütünlemede kullanılacak harç analiz sonuçlarına göre hazırlanacak bir onarım harcı 

ile bütünlenmelidir. Bununla birlikte yapının hem güney hem de kuzey yönlerindeki 

cephelerde bulunan taş silmelerde, kullanıcı müdahaleleri sonucu ya da zamanla 

kopmalar meydana gelmiştir. Bu kopmaların gözlendiği noktalarda özgün 

malzemeyle uyumlu olacak malzemelerle bütünlemeler yapılacaktır.  

Ayrıca yapının ön cephesinde bulunan cumbanın üstünde yer alan balkonun, sökülüp 

yapının içinde depolanan taş korkulukları da uygun bağlantılar yapılarak yerlerine 

yerleştirilmelidir. 

 

7.2.5 Yeniden yapma 

 

Zemin katta yer alan her iki dükkanın da cephelerinin restitüsyon projesinde önerilen 

cepheler gibi 20. yy  başlarındaki vitrin tasarımlarına uygun olarak yeniden 

yapılması gerekmektedir.  Ayrıca yapının zemin katını birinci katına bağlayan doğu 

yönündeki merdiven de diğer özgün merdivenlerle aynı detaylarla yeniden 

yapılmalıdır. Birinci katta 105 Salon mekanın her iki yönündeki 104 ve 106 Depo 

mekanlarının tavanlarının özgün detaylara sadık kalınarak yeniden yapılmalıdır. 

İkinci katta ise çatıdaki aydınlatma penceresinin kırılmasıyla yağmur suyu doğrudan 
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içeriye girmiş, bu yüzden de çatı katına çıkan merdiven artık kullanılamamaktadır, 

ancak özgün detaylarını koruyabilmiştir, bu merdivenin de yeniden yapılması 

gerekmektedir. Bununla birlikte ikinci katın holündeki batı yönündeki niteliksiz 

ahşap korkulukların da sökülerek yerlerine özgün ahşap korkuluk detaylarına uygun 

korkuluklar yapılmalıdır.  

 

Yapının neredeyse bütün pencereleri aldığı nem nedeniyle çürümüş durumda olduğu 

için bu doğramaların kaldırılarak yerlerine özgün detaylarına uygun olarak üretilmiş 

doğramalar takılmalıdır. 

 

Yapının pencerelerinin çevrelerinde nemden dolayı sıva dökülmeleri mevcuttur. Bu 

nedenle sıvası dökülmüş olan bu yüzeylerin özgün sıvaya uygun olarak hazırlanmış 

onarım harcı ile sıvanması gerekmektedir. 

 

Yeniden yapma başlığı altında incelenecek en önemli konu ise arka bahçenin 

restitüsyon da önerildiği şekilde yeniden düzenlenmesidir. Yapıya dair elde edilen 

tüm hava fotoğraflarında, haritalarda ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi‟ nden elde 

edilen belgede de var olan tuvaletlere gidiş yolunun üst örtüsünün varlığı 

görülebilmektedir. Yapının ömrünün uzatılması için restorasyon projesinde de özgün 

plan şemasında da tuvaletlerin dışarıda olmasına karar verilmiş, bu sebeple de 

tuvalete gidiş yolunun üst örtüsünün uygun detaylar ile yeniden yapılması gereklidir. 

 

7.2.6 ÇağdaĢ donanım ve ekler 

 

Beşiktaş Rum Okulu binasının “Azınlık Okulları Araştırma Merkezi” olarak yeniden 

işlevlendirilmesi ile yapının kullanılarak korunması sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak 

yapının yeni fonksiyonu ile birlikte yeni kullanıcının da yapının özgünlüğünü 

korunarak minimum konfor şartları sağlanarak günümüz koşullarına uygun hale 

getirilmesi de gerekmektedir. 

Araştırma merkezinde yer alacak olan sınıflar, kitaplıklar ve bilgisayar odaları gibi 

alanların teknolojik olarak minimum yeterliliğe ve standartlara sahip olması için 

elektrik tesisatının günümüz standartlarına uygun hale getirilmesi tesisatın bütünüyle 

değiştirilmesiyle sağlanabilir.  
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Isıtma sisteminin ise doğalgazla çalışan bir makine ile karşılanması düşülmüştür. 

Ancak mekanlara yerleştirilecek olan kalorifer peteklerinin bağlantılarını sağlayacak 

olan boruların ahşap döşeme kaplamasının altından geçirilmesini estetik olarak daha 

uygun bir tercih olacaktır. 

Yapının özgün işleyişinde bina içinde su tesisatı, sadece zemin katta, yeni işlevinde 

kafe ve mutfak olarak önerilen yemekhane mekanlarında bulunmaktadır. Ancak 

günümüzde oldukça bakımsız durumda ve kullanılamamaktadır. Fakat yeni işlevinde 

de aynı mekanlar ıslak hacim olarak kullanıldığı için bu mekanlara kurulacak olan 

yeni tesisat yapıya olabilecek en az hasarı verecektir.  Ayrıca yeni işlevinde de üst 

katlarda ıslak hacim olmaması göz önünde tutularak mekanlara işlev verildiği için üst 

katlarda su tesisatı bulunmamaktadır. Ancak bahçede yer alan tuvaletlerin 

tesisatlarının şehir kanalizasyonuna bağlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

8.  SONUÇ 

 

İstanbul çok çeşitli din, dil, ırk ve farklı toplulukları bünyesinde barındırmış bir 

kenttir. Beşiktaş da Rum ve Ermeni azınlıkların yaşadığı İstanbul semtlerden biridir. 

Azınlıklar yaşadıkları semtlerde kültürlerini yansıtan birçok ürün ortaya 

koymuşlardır. Eğitim, azınlıkların  her dönemlerinde oldukça önem verdikleri bir 

konu olmuş, dolasıyla yaşadıkları her semtte nüfus oranına bağlı olarak farklı 

sayılarda okul yapısını görebilmekteyiz, özellikle 19.yy da okul sayısı oldukça 

artmıştır. Ancak 20.yy dan itibaren yaşanan olaylar ve sonrasında oluşan koşullar 

nedeniyle bu toplulukların sayısı oldukça azalmıştır, büyük bir çoğunluğu da ülkeyi 

terk etmiştir. Nüfustaki bu azalma okulların mevcut sayısını da düşürmüştür. Bu 

nedenle azınlık okulların birçoğu kapanmıştır, ya da yapılar farklı işlevlerde 

kullanılmakta ya da cok az sayıdaki öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. 

 

1894 tarihli konut tapusu olan ikiz evin birleştirilmesiyle oluşturulmuş Beşiktaş Rum 

Okulu, 1903 yılında eğitime başlamıştır. Eğitimin ilk başladığı yıllarda da, bugün de 

zemin katta Köyiçi Sokak‟ tan girişi olan iki dükkana sahipti. Üst katlarında ise 

sınıfların, salonların ve papaz odalarının olduğu ahşap döşemeli kagir bir yapıdır. 

1903-1975 yılları arasında eğitime devam etmiştir. Bu süreç içinde çok büyük 

olmamakla birlikte ancak kayda değer değişikliklere uğramıştır. Günümüzde ise 

zemin kattaki dükkanlar hariç kullanılmamaktadır. 

 

Yapılan incelemelerde, Beşiktaş Rum Okulu gibi küçük ölçekli azınlık yapıları ile  

ilgili detaylı bilgilere rastlanamamış, ayrıca azınlıklara ait yapıların yeterli 

tespitlerinin yapılmadığı görülmüştür. Bu çalışma kapsamında Beşiktaş Rum 

Okulu‟nun analitik rölöve çalışmaları yapılmış, yapının mimari özellikleri, üslupları 

ve bozulmaları incelenerek, yapıya yeni bir işlev kazandırılmıştır. Yeni işlevinin 

“Azınlık Okulları Araştırma Merkezi” olması uygun görülmüştür. Ayrıca okulun 

Beşiktaş‟taki konumu ve semtte  bulunan üniversitelerin de merkezinde yer alması, 

merkezi konumda bir araştırma merkezi olmasını sağlayacaktır. Beşiktaş‟ın en işlek 

sokağı olan Köyiçi Sokak‟ taki tek kullanılmayan tek yapı olan okulun deniz 
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tarafında oldukça geniş bir arka bahçesi bulunmaktadır, bahçenin yeniden 

düzenlenmesi ile semt yeni ortak bir sosyal alan kazanmış olacaktır. Yapının özgün 

plan şeması, yapının eski işlevine yakın bir fonksiyon olan araştırma merkezinin 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliktedir.  

 

Beşiktaş Rum Okulu hem bir ikiz ev örneği olması hem de bir azınlık okulu olması 

nedeniyle ve de özgün yapı detaylarını günümüze kadar koruyabilen bir yapı olduğu 

için koruma çalışmalarının en kısa zamanda başlaması gerekmektedir. 

 



128 

KAYNAKLAR 

Akbayar, N., (1998). Beşiktaş Tarihi, Dünden Bugüne Beşiktaş, Beşiktaş Belediye 

                     Başkanlığı, İstanbul, s 17-28. 

Akalın, ġ, Konut kira değerlerini etkileyen faktörler beşiktaş ilçesi örneği, yüksek 

lisans tezi, İTÜ. 

Akyüz, Y., (1982), Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1982‟ye), AÜEBF Yayınları, 

Ankara. 

Büyükkarcı, S., (2003), Türkiye‟de Rum Okulları, Yelken Yayınevi. 

 

Ergin, O., (1940), Türk Maarif Tarihi, Cilt 1, 2, 3, 4, İstanbul. 

 

Ertugrul, H., (1998), Azınlık ve Yabancı Okulları/ Türk Toplumuna Etkisi, Nesil   

            Yayınları,s: 25-26, 97-100, 150-155, İstanbul. 

 

Güven, D., (2005), 6-7 Eylül Olayları, Tarih Vakfı. 

 

Sakaoğlu, N., (1998). Beşiktaş‟ta Eğitim, Dünden Bugüne Beşiktaş, Beşiktaş                                                                                

              Belediye Başkanlığı İstanbul. 

 

Sarıoglu, E., (2002), Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Azınlık Okulları (1869-1994),   

            Osmangazi Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

 

Sönmez, Ö.,(1989), İstanbul Fener‟de Tarihsel Gelişim Süreci ve Sosyal Yapı      

          Değişimi,Yükseklisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri   

          Enstitüsü, Mimarlık AnabilimDalı, İstanbul. 

 

Stathis,P (2003). 19. Yüzyıl İstanbul‟unda Gayrimüslimler, Tarih Vakfı Yurt      

      Yayınları, İstanbul. 

 

ġaman, D., (1988), 19. yy. İstanbul‟da Azınlık Okulları Mimarisi, Yüksek lisans 

         Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık  

         Anabilim Dalı, İstanbul. 

 

ġenyurt, O, 1800-1950 Yılları Arası İstanbul‟ da Faaliyet Gösteren Rum Mimarlar, 

          yüksek Lisans tezi, YTÜ. 

 

Özsoydan, G, Kentsel Korumaya Stratejik Yaklaşım (Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit 

             Alanı Örneği), yüksek Lisans tezi, MSGÜ.          

 

Ülke, R., (1957), İstanbul Anıtları/ Ayvansaray, Balat ve Fener Semtlerinde Anıtlar,                               

     Yeni Matbaa, s:18-19, İstanbul. 



129 

 

Vahapoglu, H., (1990), Osmanlı‟dan günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları, Türk 

Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları”, seri 1, sayı 20, Ankara. 

Url-1 <http://www.ibb.gov.tr>, alındığı tarih: 17.10.2011. 

 

 

  



130 



131 

EKLER 

Şekil A: BOA‟ dan elde edilen 2827 dosya numaralı belge 

Şekil B: Benzer dönem yapılarına ait fotoğraflar 

Şekil C: 1937 tarihli Beşiktaş hava fotoğrafları 

Şekil D: Çizimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

ġekil A.1 : 1913 tarihli Beşiktaş Rum Okulu projesi. 

 

 

 
 



133 

 

ġekil A.2 : 1913 tarihli Beşiktaş Köyiçi Rum Kız Okulu projesi. 

 



134 

ġekil A.3 : 1913 tarihli Beşiktaş Köyiçi‟ nde Papaz Odaları projesi. 

 

 

 

 



135 

 ġekil A.4 : 1913 tarihli Beşiktaş‟ta Köyiçi‟nde Rum Mektebi Sokağı‟nda  

                     bulunan Rum yapılarına ait yazılı belgelerin birinci sayfası. 

 

 

 

 

 



136 

 

   ġekil A.5 : 1913 tarihli Beşiktaş‟ta Köyiçi‟nde Rum Mektebi Sokağı‟nda   

                    bulunan Rum yapılarına ait yazılı belgelerin ikinci sayfası. 

 

 

 

 



137 

           ġekil A.6 : 1913 tarihli Beşiktaş‟ta Köyiçi‟nde Rum Mektebi Sokağı‟nda   

                   bulunan Rum yapılarına ait yazılı belgelerin üçüncü sayfası. 

 

 

 

 

 

 

 



138 

Belgenin günümüz Türkçe çevirisi ise aşağıdaki gibidir; 

 

 

„Beşiktaş‟ta Köyiçi‟nde Rum Mektebi Sokağı‟nda kain olup (bulunan) emlak 

vergisinin istisna edilmek (ayrı tutulmak) üzere emr-i aliye (yüksek emir) rabtı Rum 

Patrikliği‟nden istiza kılınmış olan (aydınlatılması istenen) zükur ve inas (erkek ve 

kız) mektebiyle, papaz odaları hakkında icra kılınan (yapılan) tahkikatı (gerçek olup 

olmadığının araştırılması) havi (içeren) evrakın takdimi,  

Mutazammın (kapsayan) Adliye ve Mezahib (mezhep) Nezareti‟nin Divanı Hümayun 

Kalemi (padişaha  bildirilecek şeylerin yazılma, kaydedilme.. işleriyle uğraşan daire) 

müzekkeresi (sunulan yazı) Sura-yı Devlete (Danıştay) havale buyurulan 27 Kanuni 

Sani 1329 (9 Şubat 1914) tarihli tezkeresi (resmi makamdan yazılan yazı) ve 

melfufatı (tezkereye ilişik yazılar) Maarif Dairesi‟nde ledü‟l miktar meallerine 

teferruatı inas mektebi denilen hane suretleri merbut (ait) 1253 (1838-1839) ve 1258 

(1842-1843) tarihli iki kıt‟a hamiyeti şeriye (kanunları koruma) mucibince 

(gereğince)  

Beşiktaş‟ta Sinan Paşa-yı Atik Mahallesi‟nde Anto binti Dimitri ( Dimitri kızı Anto) 

ile yine mahali mezkurede (adı geçen mahalde) Badilidis veledi Yorgi (yorgi oğlu 

Badilidis) uhdelerinde mukayyed (üstlerine kayıtlı) bulunan mevcut hanelerden ve 

zükur mektebi denilen haneler dahi kezlalik (böyle) suret-i merbut ( bitişik cephe) 4 

Teşrin-i Sani sene 1317 (17 Kasım 1901) tarihli sened-i hakani (tapu) mucibince 

(gereğince),  

Beşiktaş‟ ta Köyiçi Caddesi‟nde sırf mülk ve Esad Bey Vakfı mahalleri miktarı gayr-i 

muharrer (yazılı olmayan) ve yalnız Mustafa Bey Vakfı mahalli ve 578 zira‟ (1 zira 

75-90 cm arası) bulunduğu musarrah (açıkça belirtilmiş) olan ve el-Hac Mehmed 

Ağa Vakfına nısfı(yarı) masura ma-i lezizden (tatlı su) ve şehri (aylık) 271,5 akçe, 

senevi (yıllık) 15 kuruş icare-i müeccelesi (bir yıl içinde ödenecek kira) bulunan, 

180.000 kuruş kıymetli ve 1250 Osmanlı altunu bedeli Siyoz oğlu Simon Efendi 

zevcesi Elonbiye Hanım binti Yordan uhdesinde mukayyed (üstüne kayıtlı) iki hane 

ile suret-i merbut (bitişik cephe) 21 Nisan sene 1310 (3 Mayıs 1984) tarihli sened-i 

hakani(tapu) mucibince (gereğince),  

Beşiktaş‟ta Köyiçi Mahallesi‟nde mükerrer(tekrar) 42 numaralı dükkanı 

müstemil(kapsayan) ve Evkaf (vakıf) amülhak Esad Bey Vakfına terbian 310 zira‟ ve 

sırf mülk mahal ile mahlut (mirasçısı olmadığı için vakfa kalan miras) vakıftan sırf 
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mülk mahallinin miktar-ı zira‟ ı gayri muharrer (yazılı olmayan) ve Mihrişah Sultan 

Vakfından mai lezizini (tatlı su) havi (kapsayan) şehri 45 akçe icarei müeccelesi (bir 

yıl içinde ödenecek kira) ve 78.000 kuruş kıymetli 400 altın bedeli Beşiktaş 

sakinlerinden Aziforaki Efendi veledi Yani Hıdır uhdesinde mukayyed (üstüne kayıtlı) 

bir haneden ve papas odaları denilen mahal ise suret-i merbut (bitişik cephe) 

temessuk senedi (borç senedi) mucibince,  

Beşiktaş‟ta Sinan Paşa-yı Atik Mahallesi‟nde el-Hac Seyyid Ali Vakfından 90 kuruş 

icarei müeccelesi (bir yıl içinde ödenecek kira) ve 22 akçe icarei müeccelesi (bir yıl 

içinde ödenecek kira) ve 1261 (1845-1846) tarihinden beri Elenko binti Yorgi (yorgi 

kızı Elenko) uhdesinde mukayyed (üstüne kayıtlı) hanesi ibaret olup, zikr olunan 

(ifade edilen) hanelerden inas mektebi ittihaz edilen hanenin tulen (boyu) 23 metre, 

arzan (genişlik) 13 metre ve irtifaen (yükseklik) 9 metre ebadında olarak 74 pencere 

ve 4 kapıyı muhtevi (içinde bulunan) ve Elonbiye Hanım uhdesinde (üstünde) iki 

hane yekdiğerine kalb olunarak (ortadan birleştirilerek) zükur mektebi ve 

ittisalindeki (bitişiğindeki) Aziforaki Efendi uhdesindeki hanede kezalik kapı açılmak 

suretiyle mektebin tevz-i mükafat salonu (ödül salonu) ittihaz edildiği (olarak 

kullanıldığı) ve ikisi mektep ve ikisi de salonun altında bulunmak üzere dört adet 

dükkan bulunduğu halde binanın tulen 15 metre, arzan 25 metre ve irtifaen 13 metre 

olarak çatı katındaki papaz odaları ile beraber 4 kat olup ön ve arka tarafından 42 

penceresi ve biri ön tarafta ve ikisi arka cihetindeki (yanındaki) bahçesinde 

bulunmak üzere üç kapısı ve binanın işgal ettiği mahalden mala 1092 zira‟ bahçesi 

mevcut idüğü ve 

Papaz odalarının da altında dört dükkan bulunduğu halde binasının tulen 13 metre 

arzan 12 metre ve irtifaen 8 metre cesametinde olup 20 pencere ve kilise avlusuna 

açılan bir kapısı bulunduğu ve ebniye-i mezkurenin (bahsedilen binaların) öteden 

beri Rum Cemaatine mahsus mektep ve papaz odaları olarak istimal edilmekte 

(kullanılmakta) olduğu ve mahallen vakf-ı İslamiyye ve kıla-ı hakaniyeye karib 

(yakın) olup cemaat-i sairenin (yaşayan cemaatin) orada alakaları ve zikr olunan 

dükkanlar bi-l istisna (ayrı tutmaksızın) mekteplerin, papaz odalarının vergiden 

affıyla tasdik-i mevcudiyetlerinde  (varlıklarının onayıyla vergiden aflarında) 

mahzur bulunmadığı 

Ve Beşiktaş‟ta Rum cemaatinin 616 hanede 2500 nüfus sakin bulunduğu ve mazkur 

emlakların (adı geçen emlakların) bir kısmının mülk ve bir kısmının da vakıf ile 

mahlut olduğu ( mirasçısı olmadığı için vakfa kalan miras) ve vakf olan mahallere 
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vakıfname (vakıf kurallarına göre) kıymetin binde onu nisbetinde icare-i zemin ve 

mülk olanlara alel-usul (usulune göre) resmi senevi (senelik) tahsis kılınmak  

Ve akar olduğu gösterilen ve emakin-i (mahal) adiyeden (her zaman olan) adi tabii 

bulunan dükkanların kemakan(eskiden olduğu gibi) vergi ve 

tekalifisairete(yürürlükteki vergiler) teb‟ini seraitini(şartlar) havi bulunmak 

Ve Maarif-i Umumiye Nizamnamesinin 129. Maddesiyle Dersaadet ve tevabii Rum 

Patrikhanesi (patrikhaneye bağlı olan insanlar) hakkında mukarreat(kararı verilmiş) 

ecza ahkamına riayet olunmak (kanun bölümleri gözetilmek) üzere salifü-

zikr(yukarıda adı geçen) zukür ve inas mektepleriyle papaz odalarının tasdik-i 

mevcudu (varlığı onaylanmış) için emr-i ali (yüksek emirlerinizin) ısdarı ( 

çıkarılması) dairece de münasip görülmüş olup ancak emakin-i mezkurenin (adı 

geçen emlakın) vergileri hakkında şimdiye kadar ne yolda  muamele cari ettiğine 

(uygulandığına) dair evrak-ı mezburede (adı geçen emlakla iligli) kayd ve işaret 

görülememesine ve eşhası uhdesinde mukayyed (herhangi kimse üstüne kayıtlı) olup 

da bila rifatı seniyye mektep haline ifrağ kılınmış(şekline sokulmuş) olan bu gibi 

emakin (yerlerin) tasdik ve mevcudiyeti tarihine kadar mütekarim (toplanmış) 

vergilerin istifasından sonra şerefi-südur (padişah emri) olacak emr-i ali tarihinden 

itibaren vergiden muafını ile mektep olarak tashih-i kaydı (kaydının düzeltilmesi) 

muktezi (gerekli) bulunmasına, mebni (yapılmış olan) bu cihetin (hatanın) tahkikiyle 

(gerçeğiyle düzeltilmesiyle) alınacak muamelata (resmi dairedeki işlem, kayd..) göre 

icab-ı halin(durumun gereğinin) bir karara rabtı zımnında (bağlanması amacıyla) 

işbu evrakın zabt (kaydetmek) suretiyle Maliye ve Nafia (bayındırlık) Dairesine 

tevdi‟i tezekkur kılındı.(toplantıda görüşülmesi üzerine bırakıldı)‟ 
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ġekil B.3 : Osmanbey (2011). 

 

 
ġekil B.3a : Osmanbey‟ deki evin pencere detayı (2011). 

 

 
ġekil B.3b : Osmanbey‟ deki evin pencere detayı (2011).                      
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ġekil B.4 : Balat‟ ta taş korkuluklu cumba üstü balkonlu ev (2011). 

 

ġekil B.4a : Balat‟ ta taş korkuluklu cumba üstü balkonlu ev (2011). 

 

ġekil B.5 : Balat‟ ta ikiz ev örneği (2011). 
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ġekil B.6 : Balat‟ ta ikiz ev örneği (2011). 

 

ġekil B.7 : Balat‟ ta ikiz ev örneği (2011). 

 

ġekil B.7.a : Balat‟ ta ikiz ev örneği (2011). 
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ġekil B.8 : Tarlabaşı Bulvarı (2011). 

 

ġekil B.8.a : Tarlabaşı Bulvarı (2011). 

 

ġekil B.8.b : Tarlabaşı Bulvarı (2011). 
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ġekil C.2 : 1937 tarihli hava fotoğrafı. 
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ÖZGEÇMĠġ  

Ad Soyad: Özgür BORAN OKUYUCU    

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü - 2007 

 

 


