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BAĞLARBAŞI SAINTE MARIE FRANSIZ OKULU RESTORASYON
PROJESİ
ÖZET
Bu çalışmada İstanbul’da Üsküdar İlçesi’ne bağlı Bağlarbaşı Semti’nde yer alan
Sainte Marie Fransız Okulu binası konu alınmıştır. Çalışmada yapının mevcut
durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması ve korunmasına
yönelik müdahalelerin belirlenmesi hedeflenmiştir.
1900’lerin başında inşa edilmiş olan kârgir bina, Marist Rahipler’in İstanbul’da
açtıkları beş Fransız Katolik okulundan biridir. Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra
48. ilkokul olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanan bina 2005 yılına kadar
Bağlarbaşı İlköğretim Okulu olarak kullanılmış, 2007-2008 öğretim yılında ise
Üsküdar İlköğretim Okulu ve İş Okulu adını almıştır. İnşa edildiği dönemde
Fransa’da etkisini gösteren “İkinci Ampir” üslubunun önemli bir bileşeni olan
mansart çatıya sahip binanın cephesi eklektik bir nitelik taşımaktadır. Plan düzeninde
bir takım müdahaleler yapılmış olmasına rağmen ölçeği ve cephe düzeniyle
günümüze korunmuş durumda ulaşan az sayıdaki yabancı eğitim yapısından biri
olması sebebiyle yapı tez konusu olarak seçilmiştir.
Tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı ve çeşitli aşamalarında kullanılan
yöntemler anlatılmıştır. İkinci bölümde Sainte Marie Fransız Okulu’nun bulunduğu
Bağlarbaşı Semti’nin ve bağlı olduğu Üsküdar İlçesi’nin coğrafi konumu ve bölgenin
tarihsel, sosyal ve ekonomik gelişimi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde İstanbul’daki
Fransız Katolik okulları ve Marist Rahipler’in kurduğu diğer okullar ile Bağlarbaşı
Semti’ndeki yabancı ve gayrimüslim okulları araştırılmıştır. Çalışmanın dördüncü
bölümünde yapının çevresindeki önemli yapılar da ele alınarak konumu ve tarihçesi
incelenmiş ve yapının genel bir tanımı yapıldıktan sonra tüm mekanları, cepheleri,
yapı elemanları, mimari öğeleri ve yapıdaki bozulmalar detaylı bir şekilde
anlatılmıştır. Beşinci bölümde restitüsyon çalışması konu alınmıştır. Restitüsyon
çalışmasında İstanbul’daki Katolik eğitim yapıları incelenerek, restitüsyona yön
verecek benzer nitelikler aranmıştır. Eski harita ve belgelerden elde edilen veriler
doğrultusunda plan, cephe ve vaziyet planı restitüsyon projeleri hazırlanmıştır.
Altıncı bölümde restorasyon çalışması ele alınmıştır. Yapıda işlev değişikliği öngörülmediğinden restorasyon projesinde çağdaş konfor koşullarının sağlanması için
gerekli olan müdahaleler belirlenmiştir.
Tüm bu kaynak araştırmaları, ölçümler ve çizimler sonucunda yapının rölöveleri,
restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmalarla elde
edilen bulgular çalışmanın sonuç kısmında değerlendirilmiştir.
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RESTORATION PROJECT OF SAINTE MARIE FRENCH SCHOOL AT
BAĞLARBAŞI
SUMMARY
In this thesis Sainte Marie French School, located at Bağlarbaşı, neighborhood of
Üsküdar district in İstanbul is studied. It is aimed to document the existing situation,
to discuss the historical evolution process and to propose proper interventions for the
conservation of the building.
This masonry building built in the early years of 1900’s is one of the five French
catholic schools established by the Marist Brothers in Istanbul. After the
proclamation of the Turkish Republic the building was transferred to the Ministry of
Education and became the so-called “48th school”. The building’s educational
function continued as “Bağlarbaşı Primary School” until 2005. Today the name of
the school is changed as Üsküdar Primary School and Labor School. The building
has an eclectic style facade and a mansard roof which is an important architectural
element of the Second Empire Style. It is chosen as the subject of the thesis because
Sainte Marie French School is one of the well preserved foreign school buildings in
Istanbul with its scale and elevation organization although there are some
interventions on the plans.
In the first section of the study, the aim and the methods of the study have been
described. In the second section, geographical location and also historical, social,
economical development of Bağlarbaşı neighborhood and Üsküdar district are
exposed. In the third section, French Catholic schools in Istanbul, other schools
established by the Marist Brothers and the foreign and non-Muslim schools
established at Bağlarbaşı are investigated. In the fourth part of the thesis, the location
and history of the school are examined in detail by handling the monumental
structures built around the school. Also in this part of the thesis all spaces, elevations,
architectural and structural elements, deteriorations are described. Study on the
restitution of the building is discussed in the fifth section. In this study the catholic
educational buildings which were constructed in Istanbul are observed, for finding
some similarities. The data provided by old maps and other documents are also used
as evidences in the preparation of the restitution project. The restoration study is
handled in the sixth part. Since no change is considered for the function of the
structure, it is aimed to reply to the daily functional needs and to propose proper
interventions for the restoration project.
As a result of all the researches, measurements and surveys, restitution and
restoration projects are prepared. In the final part of the study all the results are
evaluated.
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1. GİRİŞ
Tez konusu olarak seçilen Sainte Marie Fransız Okulu 20. yüzyıl başında Bağlarbaşı
Semti’nde inşa edilmiş bir eğitim yapısıdır. Bağlarbaşı Semti Osmanlı döneminde
çoğunlukla Ermeni ve Rumların yerleştikleri bir bölgedir. Bu nedenle semtte çok
sayıda gayrimüslim ve yabancı okulu açılmıştır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı
topraklarında

eğitim

alanında

faaliyet

gösteren

pek

çok

Katolik

tarikat

bulunmaktadır. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul’a gelerek Sainte Marie Fransız
Okulu’nu kuran Les Petits Frères de Marie ya da Frères Maristes (Marist Rahipler)
de bu tarikatlardan biridir.
Eklektik cephe düzeni ve mansart çatısıyla döneminin özelliklerini taşıyan Sainte
Marie Okulu kurulduğu yıllarda irili ufaklı binalardan oluşan bir eğitim
kompleksinin parçasıdır. Sainte Marie Okulu’nun mimarisi, gerek 20. yüzyılın
başında gelişen ve daha sonra I. Ulusal Mimarlık Dönemi olarak adlandırılan
üsluptan, gerek 19. yüzyılın sonlarında etkisini gösteren Art Nouveau üslubundan
farklıdır. Celâl Esad Arseven’in Türk dilinde hazırlanmış ilk mimarlık sözlüğü olarak
tanımlanan ve 1908 yılında yayımlanan “Istılahat-ı Mimariye” adlı eserinde “Ev"
maddesi başlığında yer alan resim1 (Şekil A.1); mansart çatısı ve cephe düzeni ile
Sainte Marie Okulu’nun mimari karakteri ile benzer nitelikler taşımaktadır (Mazlum
2005, s. 9-16-30). Bu benzerlik, Sainte Marie Okulu’nun 20. yüzyıl başında örnekleri
çoğalan Avrupai tarzdaki kârgir yapı anlayışını yansıtan bir yapı olduğunu ortaya
koymaktadır.
Yabancı devletler tarafından kurulan pek çok okul 1936 sonrası kapanmış; bazı okul
binaları farklı işlevlerle kullanılırken bazıları terk edilerek atıl bırakılmıştır. Sainte
Marie Fransız Okulu Cumhuriyet’in ilanından sonra 1930’lu yıllarda Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından devralınmış ve uzun yıllar ilkokul olarak kullanılmıştır. Ancak
eğitim kompleksinin diğer binaları bakımsızlık ve terk nedeniyle harap olmuş ve
kullanılmaz duruma gelmiştir.
1

Bu resim, Celâl Esad Arseven’in 1943’te yayınlanmaya başlayan Sanat Ansiklopedisi’nde “20. Asır
Evi” altyazısıyla verilmiştir.

1

Tarihi dokunun hızla yok olduğu İstanbul’da 20. yüzyıl mimarlık mirasının ve eğitim
tarihinin önemli bir parçası olan yabancı eğitim yapıları korunarak gelecek nesillere
aktarılmalıdır. Bu bağlamda tez konusu olarak seçilen, ölçek ve nitelik olarak az
sayıdaki örnekten biri olan Sainte Marie Fransız Okulu’nun varlığına dikkat
çekilmek istenmiş, okulun tarihi önemi ortaya çıkartılarak özgün mimarisi ile
korunarak kullanılmasının gerekliliği eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır.
1.1. Çalışmanın Amacı
Sainte Marie Fransız Okulu’nda mekansal bütünlüğü bozacak bir takım müdahaleler
yapılmış, bazı kullanım koşullarını sağlamak için yapının özgün plan şeması
değiştirilmiş olsa da, bina günümüze nispeten iyi durumda ulaşmıştır.
Yapının tez konusu olarak seçilmesindeki amaç, yapının mekansal özellik ve
bütünlüklerini kaybetmeden korunmasına yönelik müdahaleleri belirlemek ve
bugünkü işlevini daha sağlıklı, konforlu koşullarda devam ettirmesini sağlamaktır.
Rölöve ve restitüsyon çalışmalarıyla da yapının ayrıntılı çizimlerle belgelenmesi ve
tarihinin aydınlatılması amaçlanmıştır.
1.2. Çalışmanın Yöntemi
Çalışma Sainte Marie Fransız Okulu’nun bugünkü durumunu çizim ve fotoğraflarla
belgeleyen rölöve, ilk yapıldığı durumunu gösteren restitüsyon ve önerilen işlev
doğrultusunda

yapılacak

müdahaleleri

açıklayan

restorasyon

projelerinin

hazırlanmasını kapsamaktadır. Yapının tarihine ışık tutacak bilgi ve belgelerin
derlenmesi de çalışmanın önemli bir bölümünü oluşturmuş, bu amaçla; konuyla ilgili
araştırmaları bulunan Frère Ange-Michel’in2 özel arşivinden ve verdiği bilgilerden
yararlanılmıştır.
Belgelemeye plan, kesit ve görünüş krokilerinin çizilmesiyle başlanmıştır. Planın
ölçümünde düz ve üçgenleme metotları kullanılmıştır. Yapının dış konturunu ve
görünüş ölçülerini belirlemek üzere total station ile çalışılmıştır. Bahçede poligon
noktaları oluşturulmuş ve cepheler birbirine bağlanmıştır. İç yapı ile kabuk, pencere
ve kapılardan üçgenleme metoduyla alınan ölçümlere göre birleştirilmiştir. Kesitler
için her katta lazerli nivo ile yatay düzlemler ( 0 hattı) oluşturulmuş ve merdiven
boşluğundan bu düzlemler arası mesafeler belirlenerek katlar birbirine bağlanmıştır.
2

Frère Ange-Michel; Saint Benoît ve Saint Joseph Fransız Liseleri emekli Fransızca öğretmenidir.

2

Tüm yükseklikler nivo ile belirlenen yatay düzlemlere göre alınmıştır. Yatay
düzlemler pencere boşluklarından cepheye de taşınarak kesit ve görünüşler
bağlanmıştır. Cephedeki profiller ve kat silmeleri profil tarağıyla alınmıştır. Vaziyet
planı 1/1000 ve 1/200, plan, kesit ve görünüşler 1/50 tekniğinde hazırlanmıştır.
Yapıda kullanılan malzemeler analitik rölöveler üzerinde lejantla gösterilmiştir.
Yapının özgün durumu ve geçirdiği değişimlerin belirlenebilmesi için benzer
örnekler incelenmiş, eski harita, fotoğraf ve yazılı kaynaklar derlenmiş ve bunlar
yapının kendisinden elde edilen verilerle karşılaştırılarak restitüsyon önerisi
hazırlanmıştır.
Yapı 2005 yılında geçirdiği yangın sonrasında kullanılamaz duruma gelmiştir.
Rölöve çalışmaları sırasında herhangi bir bilimsel çalışma yapılmadan yapıda onarım
faaliyetine başlanmıştır. Bu durum göz önünde bulundurularak; yapıyla ilgili
restorasyon kararları belirlenirken yapının 2006 yılı onarımı hakkında eleştirel bir
değerlendirme yapılmış, yapının en az müdahale ile korunması ve kullanılmasına
olanak

sağlayacak

müdahaleler

belirlenmiştir.

restorasyon projesi ve raporu hazırlanmıştır.

3

Tüm

çalışmalar

sonucunda

2. SAINTE MARIE FRANSIZ OKULU’NUN BULUNDUĞU ÇEVRE3
2.1 Coğrafi Konum
Sainte Marie Fransız Okulu, İstanbul’un Anadolu yakasında, Üsküdar İlçesi’ne bağlı
Bağlarbaşı Semti’ndeki Selami Ali Mahallesi’nde yer almaktadır (Şekil A.2).
İstanbul Boğaziçi kıyılarının güneydoğusunda kuzey-güney doğrultusunda uzanan
Üsküdar İlçesi, doğuda Ümraniye, güneyde Kadıköy İlçeleri, batı ve kuzeybatıda
İstanbul Boğazı, kuzeyde de Beykoz İlçesi’ne komşudur (Şekil A.3).
Üsküdar İlçesi’ne bağlı olan Bağlarbaşı Semti, Üsküdar yönüne doğru Selamsız ve
Fıstıkağacı, Kadıköy yönüne doğru Nuhkuyusu, Kısıklı yönüne doğru Altunizade,
Beylerbeyi yönüne doğru Nakkaştepe arasında kalan bölgeyi kapsar (Şekil A.4).
2.2. Tarihsel, Sosyal ve Ekonomik Yapı
Üsküdar
Bugün Üsküdar’ın yerleştiği alan M.Ö. 7.yüzyılda Hrisopolis (Altın Şehir) olarak
adlandırılan bölgeyi kapsamaktadır. Üsküdar adının ortaya çıkışıyla ilgili çeşitli
rivayetler bulunmaktadır. Yunanca Skutarion (skytarion) ya da Latince Skutari
kelimelerinin

zamanla

değişime

uğrayarak

“Üsküdar”

şekline

dönüştüğü

söylenmektedir. Semt M.Ö. 5. yüzyıldan beri önemli bir ulaşım ve konaklama
merkezi durumundadır. Aynı zamanda tarih boyunca İstanbul’a yapılan saldırılarda
askeri üs olarak kullanılmış, ticaret açısından da büyük önem taşımıştır. Bizans
döneminde küçük bir kasaba durumunda olan Üsküdar İstanbul’un Osmanlılar
tarafından fethinden sonra daha da gelişmiştir. Üsküdar’dan kaçan Rumların yerine
Anadolu’dan Türkler getirilerek bu bölgeye yerleştirilmiş ve yoğun bir imar faaliyeti
başlatılmıştır. İstanbul yönetsel açıdan dört bölgeye ayrılmış ve Üsküdar da bir
kadılık haline getirilmiştir. 16. yüzyıldan itibaren nüfus artmış, yeni mahalleler
3

Bu bölüm; Tarih Vakfı’nca yayımlanan Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, R.E. Koçu’nun
İstanbul Ansiklopedisi, M.N. Haskan’ın Yüzyıllar Boyunca Üsküdar adlı eserinin ilgili bölümlerinin
derlenmesiyle oluşturulmuştur.
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kurulmuştur. Üsküdar 16. ve 17. yüzyıllarda Anadolu’yu geçerek İran ve
Ermenistan’a ulaşan ticaret yolunun başlangıç noktası durumuna gelmiştir. Evliya
Çelebi 17. yüzyılda Üsküdar’da 70 Müslüman, 11 Rum ve Ermeni ile bir tane de
Yahudi mahallesi bulunduğunu belirtmiştir. 18. yüzyılda Tarihi Yarımada’nın aksine
Boğaziçi ve Üsküdar’da nüfus yoğunluğu artmıştır. 1873 ve 1921 yangınları
yerleşmenin önemli bir bölümünü yok etmiştir. Üsküdar’ın ticaret merkezi olma
özelliği ise Anadolu – Bağdat demiryolunun yapılmasıyla Haydarpaşa İstasyonu’na
kaymıştır. 1950’lerden itibaren Üsküdar’ın çehresi değişmeye başlamış; aldığı yoğun
göç ile beraber ilçe sınırları büyümüş ve gecekondulaşma semt dokusunu tehdit eder
duruma gelmiştir.
Bağlarbaşı
Eskiden bağlık bir arazi olan semt ismini bölgedeki Ermeni manastırından almıştır.
Manastır anlamına gelen “vank” sözcüğünden “Vankınbağı” ismi türetilmiş,
sonraları Vankınbağı “Bağlarbaşı” olarak değiştirilmiştir.
Osmanlı döneminde Bağlarbaşı Semti Ermenilerin ve Rumların tercih ettiği bir
yerleşim yeridir. Çoğunlukla İstanbul Ermenilerinin yüksek zümresi ve “amira”
(Osmanlı Devleti’nde yüksek devlet görevlisi olan Ermenilere verilen ünvan)
ünvanına sahip olan Ermeniler bu bölgeye yerleşmişlerdir. İstanbul’un en eski
Ermeni mezarlıklarından biri olan Bağlarbaşı Ermeni Mezarlığı da bu semttedir.
Mezarlık bölgedeki Ermeni kiliselerinin cemaatlerine göre bölünmüş, Rum cemaati
için de küçük bir bölüm ayrılmıştır. Semtte çok sayıda kilise ve bu kiliselerin
vakıflarına ait eğitim yapıları bulunmaktadır. En eski sakinleri Ermeni ve Rumlar
olan bölge 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı saray mensuplarının konakları ile
gelişmiştir.
Bağlık arazilerin çoğunlukta olduğu semtte 1900’lerin başında az katlı ahşap ve
kargir konutların oluşturduğu bir doku hakimdir. Bahçeler içindeki bu az katlı yapı
stoğunun arasında anıtsal dini yapılar ve kamu yapıları da yerini almıştır. Bölgenin
en önemli anıtsal yapıları kiliseleridir. 15. yüzyılda kurulmuş olan Surp Garabed
Ermeni Kilisesi’nin günümüze ulaşan kârgir binası 1727 yılında yapılmıştır (Şekil
B.1). Diğer Ermeni kilisesi ise 1697’de inşa edilen ve 1830’da yeniden yapılan Surp
Haç Ermeni Kilisesi’dir (Şekil B.2). Bölgedeki tek Rum kilisesi ise 1804’te inşa
edilmiş olan Profiti İlya Rum Kilisesi’dir (Şekil B.3). Semtteki önemli anıtsal
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yapılardan biri de Çinili Karakolu’dur (Şekil B.4). Karakol Selamsız Mahallesi’nde
Üsküdar’a inen yol üzerinde Gazi Caddesi ile Yeni Dersane Sokağı’nın kesişiminde
bulunmaktadır. 1842’de Sultan Abdülmecid tarafından hassa askerleri için
yaptırılmış olan bina bir dönem maliye ve itfaiye binası olarak da kullanılmıştır.
Üsküdar – Kadıköy tramvay garajı ve hatta elektrik sağlayan santral binası bölgedeki
bir başka anıtsal kamu yapısıdır (Şekil B.5). 1928 yılında işletmeye açılan yapı
kompleksi 1965 yılına kadar kullanılmıştır. Bugün kompleksin avlusuna birkaç
birimden oluşan bir kültür merkezi yapılmaktadır (Şekil B.6-B7).
Bölgede iki büyük tiyatro salonu ve çok sayıda açık hava tiyatrosu kurulmuştur.
Günümüzde bölge konut ağırlıklı yapısını korurken Altunizade yönünde gelişmekte
olan ticari alanın da etkisi altına girmektedir. Eğitim kurumları açısından oldukça
zengin olan bölge bazı kurumlar kapatılmasına rağmen bu niteliğini korumaktadır.
Semtte ahşap ve kârgir konutların oluşturduğu tarihi doku yok olma tehlikesiyle karşı
karşıyadır (Şekil B.8). Özellikle yangınlar sebebiyle ahşap yapı stoğu çok azalmıştır.
Bakımsızlık ve terk, tarihi dokuyu tehdit eden önemli unsurlardır. Gün geçtikçe semt
dokusu yüksek katlı apartman bloklarıyla örülü bir nitelik kazanmaktadır.
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3. FRANSIZ KATOLİK OKULLARI
Katolik okulları Osmanlı Devleti’nde kurulmuş yabancı öğretim kurumlarının en
eskileridir (Koçak 1985, s.492). 16. yüzyıldan itibaren Latin, Fransız, İspanyol ve
İtalyan kökenli Katolik kilisesi mensubu rahip ve rahibeler İstanbul’un çeşitli
semtlerinde ilk ve orta dereceli Katolik okulları açmışlardır. Bu okulların önemli bir
kısmı kapitülasyonların (1528, 1604, 1673 ve 1740 kapitülasyonları) kendilerine
sağladığı olanaklardan yararlanan Fransız misyonerler tarafından kurulmuştur
(Erdoğan 1994, s.491). “Cizvit”, “Dominiken”, “Kapuçin” ve “Lazarist” gibi çeşitli
Katolik tarikatlarına mensup rahip ve rahibeler tarafından açılan bu okullar genellikle
bunları açan dini kuruluşların adıyla anılmıştır (Sezer 1999, s.81).
19. yüzyılda Tanzimat (1839) ve Islahat (1856) fermanları ile yabancılara tanınan
imtiyazlar sayesinde, açılan Katolik okullarının sayısında büyük bir artış olmuştur
(Mutlu 2005, s.140). 1839’da sadece İstanbul’da 21’i erkek, 19’u kız olmak üzere
toplam 40 Fransız Okulu açılmıştır (Sezer 1999, s.81). Ancak pek çoğu ruhsatsız
açılan bu okulların tarihsel gelişimini izlemek oldukça zordur (Mutlu 2005, s.144).
1869 yılında eğitim sistemini düzenlemek ve yabancı okulların açılmasını denetim
altına almak amacıyla bir nizamname hazırlanıp 1887’de yabancı okulların açılması
için ferman alma zorunluluğu getirilmiş olsa da başarılı olunamamış; okul
sayısındaki artış engellenememiştir (Mutlu 2005, s.142). 1901 tarihinde siyasi ve
mali bir olayın çözümü esnasında Fransızlar Osmanlı topraklarında ruhsatsız açılan
okulların varlıklarının tanınmasını şart koşmuşlardır. 1901 tarihinde varlığı kabul
edilen okullar listesinde Üsküdar “Frères Maristes Mektebi” olarak Sainte Marie
Okulu da bulunmaktadır (Mutlu 2005, s.157). 1913 yılında ise yeni bir OsmanlıFransız anlaşmasıyla açılan yabancı okullar ve bu okulların yanında bulunan kilise,
manastır,

hastane

vb

yapıların tanınması sağlanmıştır.

Hazırlanan listede

“Üsküdar’da Marist Rahiplere ait Immaculée Conception Erkek Mektebi” olarak
Sainte Marie’nin tekrar yer aldığı görülmektedir (Mutlu 2005, s.181). Ancak 1913
anlaşmasının geçerliliği uzun sürmemiştir. Kapitülasyonların kaldırılması ve I.
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Dünya Savaşı, yabancılara ait okul, hastane, manastır vb. yapıların kapatılmasına
sebep olmuştur. Hatta bu yapıların bir bölümüne el konulmuş ve yapılar yeni işlevler
ile kullanılmıştır (Mutlu 2005, s.195-196). 1914-1918 savaş yılları arasında kapalı
olan okullar 1918’den sonra işgal sırasında yeniden açılmıştır. 1932-1935 yıllarına
ait Fransız okulları listesinde 8’i erkek, 4’ü kız, 4’ü karma olmak üzere toplam 16
okulun faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır (Erkan 2001, s.192 ). Yabancı okulların
büyük bölümü 1936 yılındaki kıyafet kanunundan sonra kapanmıştır. 1937-1938
tarihlerine gelindiğinde ise İstanbul’da faaliyet gösteren sadece 3 Fransız Okulu
kalmıştır (Sezer 1999, s.85).
Rahip ve rahibeler tarafından açılan bu okulların yanında kilise, manastır, hastane,
sanat öğretilen atölyeler ve misyoner evleri gibi pek çok yapı da yer almaktadır
(Mutlu, s.142). Maruni, Katolik Rum, Keldani, Rum Ortodoks, Süryani, Ermeni,
Musevi, Rum, Bulgar ve Latinler bu okullarda eğitim görmeyi tercih etmişlerdir
(Mutlu, s.146). 1890 yılında %15 olan Müslüman öğrenci oranı 1911’e gelindiğinde
%56’ya ulaşmıştır (Anonim 2006).
Fransız Katolik okullarının bazıları ücretli, bazıları ise ücretsizdir. Sainte Marie
Okulu’nda ise 1912 yılında öğrencilerden alınan ücretin 5-6 Frank (22,5- 27 Kuruş)
olduğu ve okulun masraflarının bu ücretin yanı sıra Marist Rahipler tarafından
karşılandığı bilinmektedir (Pernot 1912, s.13).
3.1. Les Petits Frères de Marie ya da Frères Maristes (Marist Rahipler / Marist
Frerler) Okulları
Les Petits Frères de Marie, Saint Marcellin Champagnat tarafından 1817 yılında
Fransa’da kurulmuş bir Katolik tarikatıdır (Michel 2003, s.2). Köylerdeki gençlere
din eğitimi vermek amacıyla oluşturulmuş bir birliktir. 1840’ta Saint Marcellin
Champagnat öldüğünde cemaati 280 din adamı ve bunların yönettiği 40 okuldan
oluşmaktadır. 1885 yılına gelindiğinde frerlerin sayısı 3500, yönettikleri okulların
sayısı 565’i bulmuştur (Michel 2003, s.2). Tarikat 1885 yılına kadar sadece
Fransa’da faaliyet göstermiş, bu tarihten sonra Fransa dışına da çıkmıştır. İlk
gittikleri ülkeler arasında Kanada, İspanya, ABD, İtalya ve daha sonra Kolombiya,
Çin (1891), Brezilya (1897), Meksika (1899) bulunmaktadır (Émile 1952, s.23).
1903 yılı tüm Katolik tarikatları için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Fransız
hükümeti tarafından çıkartılan yeni yasalar ile din adamlarının eğitim faaliyetlerinde
yer alması yasaklanmıştır. Bu durum bazı rahipleri laikleştirmiş, bazılarının ise
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Fransa dışına çıkmasına neden olmuştur. 1902’de frer sayısı 5500 iken 1903’te ciddi
azalma olmuş ve Fransa’da 600 olan okul sayısı 150’ye düşmüştür (Émile 1952,
s.23-24).
St. Benoît Fransız Okulu’nun kurucusu ve yöneticisi olan Lazaristler 1892–1893
yıllarında okulun ilk kısım sınıflarında Fransızca dersi vermek üzere Lyon’dan
Marist Rahipler’i İstanbul’a getirtmişlerdir (Polvan 1952, s.122-123).11 Eylül
1892’de İstanbul’a dört Marist Rahip’in geldiği, daha sonra St. Benoît ve Ste.
Pulchérie okullarında görev yapmak üzere başka rahiplerin de çağrıldığı
bilinmektedir (Şekil A.5) (Almanak 1902, s.98 ). Frerler Sainte Pulchérie ve Saint
Benoît okullarını 1914’te terk etmişlerdir (Michel 2003, s.3).
Zamanla Marist Rahipler Lazaristler’den ayrılarak kendilerine ait okullar
kurmuşlardır.

Marist

Rahipler’in

Fransa’da

açtıkları

okullar

ilköğretim

düzeyindeyken, Fransa dışındakiler çoğunlukla orta öğretime yöneliktir (Émile 1952,
s.24). Marist Rahipler’in İstanbul’un farklı semtlerinde beş adet okul açtıkları
bilinmektedir (Polvan 1952, s.122-123). Bunlar;
Üsküdar – Sainte Marie Fransız Okulu ya da Immaculeé Conception Fransız Okulu
Bebek – Saint Gabriel Fransız Okulu
Bakırköy – Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu
Yeşilköy – Sacré Coeur Fransız Okulu
Yedikule – Saint Théodore Fransız Okulu4
(Polvan 1952, s.122–123)
1894’te Bakırköy’de açılan okulda 1907 yılında 117 öğrenci ve 7 rahip
bulunmaktadır. 1895’te Marist Rahipler Samsun’da da çalışmaya başlamışlardır.
Burada 1901’de 90 öğrencileri vardır. 1914–1918 arasında kapatılan okul 1919’dan
sonra yeniden açılsa da 1921’de tamamen kapatılmıştır. 1896’da Lazaristler Marist
Rahipler’i Bebek’e yerleştirmişlerdir. 1924’te kapanan Bebek’teki okulda 1901’de
60 öğrencileri vardır. 1901’de Midilli, Karaağaç, Edirne ve Adana’da da okullar açan
frerler, 1919’da bu okulları terk etmişlerdir. 1903 – 1910 yılları arasında Pera’da da
eğitim faaliyetlerinde bulunan frerler; aynı zamanda Lazaristler’in Avusturya Sankt
4

Marist Rahipler’in Yedikule’de açtıkları Saint Théodore Fransız Okulu hakkında detaylı bilgi
bulunmamakta ve bazı kaynaklarda bu okulun adı geçmemektedir.
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Georg Koleji’nde (Bugünkü Avusturya Lisesi) de 1919 yılına kadar eğitime
katılmışlardır. 1909’da Mersin’de ve Yeşilköy’de de okullar açmışlar. Yeşilköy’deki
1919’da, Mersin’deki 1914’te kapanmıştır ( Michel 2003, s.2-3).
3.2. Bağlarbaşı Semtindeki Yabancı ve Gayrimüslim Okulları
Semtte eski ve yeni pek çok eğitim yapısı bulunmaktadır. Sainte Marie Okulu’nun
hemen yanında bir diğer eski Fransız Okulu olan “Saint Vincent de Paul” Yeni
Dersane Sokağı siluetinde yerini korumaktadır (Şekil B.9). Bu iki okulu
bahçelerindeki şapel birleştirmektedir. Günümüze sadece dış duvarları ulaşan kârgir
binanın yapım yılı 1883’tür. Tüm kat döşemeleri ve çatısı çöken yapı bakımsızlık ve
terk nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Filles de la Charité rahibeleri
tarafından açılan okulun manastır, kilise, yatılı ve gündüzlü okul, iş atölyesi ve
dispanser gibi birçok bölümden oluştuğu bilinmektedir (Erkan 2001, s.192). 1894’te
rahibeler, 40 erkek öğrencinin sorumluluğunu, dört Marist rahibe devretmiş, böylece
Sainte Marie Okulu, mütevazi bir yapıda eğitime başlamıştır (Almanak 1902, s.98).
Yeni Dersane Sokağı’na cephesi olan bir başka eğitim yapısı ise eğitim işlevini
sürdüren Semerciyan Cemeran Ermeni Okulu’dur (Şekil B.10). 1838 yılında kurulan
Cemeran Okulu’nun ahşap binası 1887 tarihindeki büyük Yeni Mahalle yangınında
harap olunca 1911 yılında günümüze ulaşan üç katlı kârgir bina inşa edilmiştir.
Semerciyan Cemeran Ermeni Okulu bahçesinin güneybatı yönünde Hacı Murat
Sokağı üzerinde Eski Rum Okulu bulunmaktadır (Şekil B.11). Sokağın hemen
karşısında yüksek duvarlarla çevrili Profiti İlya Rum Kilisesi’nin vakfı tarafından
1901’de kurulmuş olan okul ilk dereceli karma bir eğitim yapısıdır. Bodrum ve iki
normal kattan oluşan kârgir bina geniş bir bahçe içindedir. Okul 1996’dan bu yana
müzik, kültür ve sanat merkezi olarak kullanılmaktadır.
Bölgedeki önemli eğitim yapılarından bir diğeri de Vakıf Sokağı’nda bulunan
Üsküdar Amerikan Lisesi’dir. 1876 yılında Amerikan Board Heyeti tarafından İzmit
– Gölcük yakınlarındaki Bahçecik’te yatılı bir kız lisesi olarak kurulan okul 1921’de
bugünkü yerine taşınmıştır. Yerleşke içinde çok sayıda yapının bulunduğu okul
1990 yılında karma eğitime geçerek Üsküdar Amerikan Lisesi adını almıştır.
Bugün Surp Haç Lisesi olarak kullanılan eski Selamsız Mektebi de bölgedeki önemli
eğitim yapılarından biridir.
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4. BAĞLARBAŞI SAINTE MARIE FRANSIZ OKULU
4.1. Tarihçe
Sainte Marie Okulu, İstanbul’a gelerek okul açan Fransız Katolik tarikatlarından biri
olan “Frères Maristes” (Marist rahipler) tarafından 1894 yılında kurulmuştur (Pernot
1912, s.12). İlk kurulduğu dönemde okul binasının niteliği; yapım sistemi,
malzemesi, boyutları ve kat adedi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak, 1902
yılında yayımlanan Almanak’ta ilk yapının “modeste maison” olarak nitelenmesi
okulun sade, gösterişsiz ve ahşap olduğunu düşündürmektedir. Günümüze ulaşan
kârgir yapının ise 1904’te inşa edildiği “Üsküdar, Selamsız, Kabristan Sokağı’nda
bulunan okul darlığından dolayı 1904 tarihinde yeniden (25x17x16,75 metre) inşa
edilmek istenmiş, ruhsat çıkıncaya kadar da inşaat 2. kata ulaşmıştır” (Mutlu 2005,
s.181) bilgisinden anlaşılmaktadır. Okulun mimarı bilinmemektedir. Ancak, bazı
frerlerin okullarını kendilerinin inşa ettiği ve tip proje hazırlanarak çeşitli bölgelerde
benzer plan şemasında yapılar yapıldığı bilinmektedir.5 Okul önceleri Immaculeé
Conception olarak adlandırılmış sonra Sainte Marie adını almıştır. Ruhsatsız açıldığı
anlaşılan okul 1901 ve 1913 tarihlerindeki Osmanlı- Fransız anlaşmalarıyla resmen
tanınmıştır (Mutlu 2005, s.157–181).
1902 yılında dokuz rahibin (Şekil A.6) bulunduğu Marist Rahipler’in okulunda 25’i
katolik olmak üzere 120 öğrenci “demi-pensionnarie” yarı yatılı olarak eğitim
görmektedir (Almanak 1952, s.98). Ancak, 1925 tarihli bir müfettiş raporuna göre;
İmmaculée Conception Okulu 3 sınıflı gündüzlü bir okul olup, okulda 3 rahip
bulunmaktadır (Şekil A.7). Frer sayısının azalmasına okulun 1914–1918 yılları
arasında kapalı kalmasının neden olduğu düşünülebilir. Katolik okullarında frerler
hem öğretmen hem de idareci olarak görev yapmaktadır (Haydaroğlu 1990, s.121–
122).

5

Frère Ange Michel’den alınan bilgi
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Fransız bakalorya sınavlarına öğrenci hazırlayan okul Osmanlı eğitim sistemine göre
idadi derecesindedir. “Mülga Maarif Nezareti Tedrisat-ı Tâliye Müdürlüğünün I.
şube ifadeli 18 Temmuz 1329 (1913) tarih ve 965/1600038 sayılı emriyle bu
müessese yedi yıllık idadi derecesinde bir okul olarak tanınmıştır.” (Polvan 1952,
s.226). Dersler Fransız orta öğretim programına göre düzenlenmiştir. Öğrencilere
Fransızca dersinin yanı sıra Fransız tarihi ve coğrafyası da öğretilmekte, tüm sınıflara
günde iki saat zorunlu Türkçe dersi verilmekte, ayrıca programda Arapça, Ermenice
ve Rumca da bulunmaktadır (Erkan 2001, s.181). 1932–1933 yılları arasında faaliyet
gösteren okullar arasında Sainte Marie erkek okulu ilk dereceli okullar listesinde yer
almaktadır (Sezer, s.84).
8 Temmuz 1906’da Sainte Marie Fransız Okulu’nda verilen “Mention Honorable”
(Onur Belgesi)6 okulun eğitim sistemine ilişkin bilgiler içermektedir (Şekil A.8). Taş
baskı olan belge bitki motifleriyle bezenmiş bir çerçeve içine alınmıştır. Çerçevenin
üst orta bölümünde, “École Dirigée Par Les Petits Frères de Marie” altyazısıyla
Marist Rahipler’in arması bulunmaktadır. Çerçevenin sol ve sağ üst köşelerindeki
madalyonlarda “Lorsque dans la vertu on place son bonheur, Des fruits de la
sagesse on goute la douceur” (Mutluluk bir erdem haline getirilirse, bilgelik
meyvelerinin tadına varılır) cümlesi yer almaktadır. Bitki motiflerinin arasında
“piété-iman”,

“conduite-iyi

davranış”,

“travail-çalışma”,

“application-özen”

kelimeleri çerçeveye yerleştirilmiştir. Ayrıca çerçevenin alt orta bölümünde “École
Chrétienne” (Hıristiyan Okulu) yazısı çerçeve içine alınmıştır. Belge, 6.sınıf
öğrencisi olan Karagözyan’ın 3.trimestre sonundaki durumu için verilmiştir. Bu bilgi
okulda; “Trimestre” denilen bir yılda üçer aylık üç eğitim döneminin olduğu bir
eğitim sistemi uygulandığını göstermektedir. Belge üzerinde Değer: yüz kırk dört ve
“Bien” (İyi) yazısı dikkati çekmektedir. Bonne Note’un kısaltması olan BN, dönem
boyunca öğrencinin topladığı iyi puanları göstermektedir. Belgede, “A Scutari le 8
Juillet 1906” (Üsküdar, 8 Temmuz 1906) yazısı ve “frère Directeur’ün”(Yönetici
Frer) imzası da yer almaktadır.
İlk açıldığı tarihte 407 öğrencisi olan okulun öğrenci sayısı 1901 de 120’ye, 1907’de
15 Katolik, 37 Ortodoks, 34 Ermeni, 35 Yahudi ve 29’u farklı dinlerden olmak üzere
150’ye yükselmiştir (Michel 2003, s.2). 1912 yılına gelindiğinde okul 200 öğrenci ile
6
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eğitim faaliyetini sürdürmüştür (Pernot 1912, s.13). Okul 1914-1918 yılları arasında
kapanmış, 1918’den sonra yeniden açılmıştır. 1925 yılında okulda; 18’i Müslüman,
10’u Musevi, 16’sı Katolik, 3’ü Ortodoks olmak üzere toplam 47 öğrenci eğitim
görmüştür (Haydaroğlu 1990, s.121–122).
Öğrencilerin büyük bölümünü Rumlar ve Yahudiler oluştursa da Ermeni
olaylarından sonra Ermeni öğrenci sayısı artmıştır. Sainte Marie Okulu da diğer
Fransız Katolik okulları gibi zaman içinde Müslümanların da tercih ettiği okullardan
biri olmuştur. Özellikle, Meşrutiyet’in ilanından sonra Türk öğrencilerin sayısı
artmıştır (Pernot 1912, s.13).
Marist Rahipler’in İstanbul’daki son kurumu olan Sainte Marie Okulu 23 Haziran
1934’te frerlerin İstanbul’dan ayrılmasıyla kapanmıştır.8 Bu tarihe kadar ilk dereceli
bir Fransız erkek okulu olarak kullanılan bina Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Fransızlardan satın alınarak 48. ilkokul olarak öğretime açılmıştır. Uzun yıllar
Bağlarbaşı İlkokulu olarak kullanılan bina öğrenci kapasitesini karşılayamayınca
1968’de okul bahçesine yeni bir okul binası yaptırılmıştır. Yeni okul binasının
yapılması ile tarihi okul binası bir süre depo olarak kullanılmış sonra Bağlarbaşı
İlkokulu’nun anaokulu bölümü olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2005 yılında çatı
katında meydana gelen yangında okulun güneybatı tarafındaki mekanlar büyük zarar
görmüş, çatısı harap olmuştur. 2006’da başlayan tadilat çalışmaları ile tekrar
kullanılabilir duruma getirilen yapı 05.09.2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel eğitime
tahsis edilmiş ve “Üsküdar İlköğretim Okulu ve İş Okulu” olarak 2007–2008 öğretim
yılına başlamıştır.
4.2. Vaziyet Planı
Sezim Sezer’in “Latin Catholic Buildings in İstanbul” adlı kitabında; 1930 tarihli
Pervititch haritalarında görülen ancak, günümüze ulaşmadığını ifade ettiği Sainte
Marie Fransız Okulu binası Bağlarbaşı Semtinde 48 pafta, 125 ada, 69 parselde, Yeni
Dershane Sokak üzerinde bulunmaktadır (Şekil E.1 – E.2). 12 kapı numaralı kârgir
yapı 221 m2’lik taban alanına sahiptir.
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Yapı kuzeydoğu-güneybatı giriş aksı ile simetrik olmayan iki bölüme ayrılmıştır.
Daha küçük bir alana oturan kuzeybatı yönündeki bölüm arka cephede de geriye
çekilerek diğer bölümden belirgin bir biçimde ayrılmıştır. Güneydoğu yönündeki
bölüm ise daha büyük bir alana oturmakta ve arka bahçeye doğru güneybatı yönünde
genişlemektedir. Yapının ön (kuzeydoğu) ve arka (güneybatı) cepheleri pencere
düzeni, söveler, profiller, kat silmeleri ve çatı pencereleri açısından aynı nitelikleri
taşımaktadır. Güneydoğu cephesi ise giriş kapısı ve merdiven ara sahanlık
pencereleri dışında tamamen sağır bir cephedir.
Yapıyla aynı parsel alanı içinde bulunan Bağlarbaşı İlköğretim Okulu üç katlı
betonarme bir binadır (Şekil B.12). Sainte Marie Okulu’nun güneybatı cephesine
kuzeybatı tarafından bitişik olan tek katlı kârgir blok da yine aynı parseli
paylaşmaktadır (Şekil B.13). Bağlarbaşı İlköğretim Okulu’na ait bir birim olarak
kullanılmakta olan bu dar uzun yapı “okul ek binası” şeklinde adlandırılmıştır. Ek
binanın yapım tarihiyle ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak; yapının 1930
tarihli Pervititch haritasında yer alması ve cephe düzeni olarak Sainte Marie Okulu
ile benzer nitelikler taşıması bu binanın okulun inşasından kısa bir süre sonra ihtiyaç
doğrultusunda yapıldığı izlenimini doğurmaktadır.
Okulun tarihini aydınlatmak ve özgün nitelikleri hakkında detaylı bilgi edinebilmek
amacıyla tarihi haritalar taranmıştır. Ancak, İstanbul’un Anadolu yakasındaki
yerleşmelere yönelik belgeleme çalışmalarının Avrupa yakasına oranla az sayıda
olması nedeniyle sınırlı sayıda belgeye ulaşılmıştır.
Bölgeyle ilgili en erken tarihli harita 19. yüzyılda Helmuth von Moltke tarafından
hazırlanan İstanbul haritası ve kent geliştirme projesidir (Şekil A.9). İstanbul’da bazı
imar planı kararlarının verilmesi için bir altlık oluşturan bu çalışma, aynı zamanda
kent yapılanmasının hangi bölgelerde yoğunlaştığını da göstermektedir. Haritada
Üsküdar ve civarındaki yerleşme, önemli dini ve sivil yapılar görülebilmektedir.
Bölgenin detaylı bir şekilde ele alındığı haritaların başında; Deutsche Syndikat für
Staebaliche Arbeiten” adlı şirket tarafından 1913–1914 yıllarında yapılmış olan
Alman Mavileri gelmektedir. Anıtsal yapılar Alman Mavileri’nde genellikle plan
krokileri ile gösterilmiştir. Diğer yapılar ise ön cephe konturları kalın çizilerek ifade
edilmiştir. Sainte Marie Okulu’nun bulunduğu parsel B9 ve C9 paftalarının
birleşimindedir (Şekil A.10-Şekil A.11). Selamsız Mezarlığının ve o dönem itfaiye
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binası olarak kullanılan Çinili Karakolu’nun da bulunduğu haritalarda Semerciyan
Cemeran Ermeni Okulu ve Rum Okulu plan krokileriyle gösterilmiştir. Sainte Marie
Okulu’nun ise sadece ön cephesi kontur olarak işaretlenmiş herhangi bir bilgi notu
yazılmamıştır.
Şehremaneti yani bugünkü adıyla İstanbul Belediyesi tarafından hazırlatılan şehir
rehberi bir diğer önemli çalışmadır. Şehremaneti Harita Şubesi Müdürü Mühendis
Necib Bey tarafından 1918 yılında hazırlanan haritalar; Eminönü – Fatih, Beyoğlu,
Üsküdar – Kadıköy ana paftalarının yanında Sayfiye yerleri, Adalar ve İstanbul’un
tamamını gösteren genel haritalardan oluşmaktadır. Bir şehir rehberi olarak
hazırlanan haritaların Anadolu Ciheti paftasında; Üsküdar ve Kadıköy’deki önemli
kamu yapıları, dini yapılar, mezarlıklar ve yeşil alanların yanı sıra tramvay
güzergahları da belirtilmiştir (Şekil A.12). Haritada sokak ve cadde isimleri ile
önemli binaların açıklama yazıları bulunmaktadır. Harita Selami Ali Mahallesi
açısından incelendiğinde; Çinili Karakolu binası, Ermeni ve Rum Okullarının
binaları, tramvay garajı binaları ile bölgedeki kiliselerin kabaca çizildiği
görülmektedir (Şekil A.13). Mezarlık alanının ve yapı adalarının çizildiği haritada;
bugünkü Gazi Caddesi Selamsız Caddesi olarak, Yeni Dersane Sokağı ise Kabristan
Sokağı olarak belirtilmiştir. Sainte Marie Fransız Okulu’nun bulunduğu adada ise bir
grup yapıya yer verilmiştir. Kabristan Sokağı’na bakan dikdörtgen planlı bir yapı
üzerinde ay-yıldız işareti konmuş ve üzerine Çinili Polis Merkezi yazılmıştır. Bugün
Çinili Karakolu olarak kullanılan bina ise İtfaiye binası olarak belirtilmiştir.
Dikdörtgen planlı yapıya bitişik olarak çizilmiş T planlı yapı ise dikkat çekicidir.
Yapının üstünde “Sultan Cem Numune Mektebi” yazısı bulunmaktadır. Numune
mektepleri II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, 1908–1918 yılları arasında yabancı dil
eğitimine olan ilginin artması sonucu açılan yabancı dil ağırlıklı altı sınıflı
ilkokullardır. Maarif nazırı Abdurrahman Şeref tarafından numune mektebi olarak
adlandırılacak okullar için bir eğitim programı hazırlanmıştır. İstanbul’da ilk olarak
Nişantaşı, Kasımpaşa, Kadıköy’de üç okul numune mektebi adını almıştır. Daha
sonra pek çok okula niteliklerine bakılmaksızın numune mektebi adı verilmiştir.
1922’de TBMM’nin aldığı bir kararla numune mektepleri kapatılmıştır (Sakaoğlu
1994, s.119). Bahçe içinde gösterilen bu T planlı yapının Sainte Marie Fransız Okulu
olup olmadığı belirsizdir. Zaten, tarih araştırması sırasında hiçbir kaynakta yapının
bir dönem Numune Mektebi olarak kullanıldığına ilişkin bilgiye rastlanmamıştır.
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Harita hazırlanırken; diğer yapıların plan şemalarının da orijinal plan şemalarını
yansıtmadığı ve bir takım varsayımlar yapılarak plan krokilerinin çizildiği
görülmektedir. Haritanın bu anlamda sağlıklı bir veri sağlamadığı göz önüne
alınarak, Sainte Marie Okulu’nun tarihçesi hazırlanırken bu haritanın verileri dikkate
alınmamıştır.
1922 yılında Osmanlı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan İstanbul haritası ise bir
başka çalışmadır (Şekil A.14). Bu haritada da bölgedeki pek çok okul plan krokileri
ve bilgi notuyla yer alırken, Sainte Marie Okulu’na ait herhangi bir çizim ya da bilgi
verilmemiştir.
Bir diğer çalışma ise 1926–1928 yılları arasında Keşfiyat ve İnşaat Türk Anonim
Şirketi’nce yapılan Resmi Şehir Haritalarıdır. İstanbul’u üç bölgeye ayıran
çalışmanın üçüncü paftasında; Üsküdar ve Kadıköy yer almaktadır (Şekil A.15). Bu
harita Selami Ali Mahallesi detayında incelendiğinde; bölgedeki parselasyon, cadde
ve sokak isimleri ile yükselti eğrileri görülmektedir. Bölgedeki bazı anıtsal yapıların
kroki olarak gösterildiği haritada Sainte Marie Okulu’nun bulunduğu alan boştur
(Şekil A.16).
1930 ve 1931 tarihli Pervititch haritalarında bölgede bulunan tarihi yapılar
ayrıntılarıyla görülebilmektedir. Pervititch haritalarının 1/4000 ölçekli Üsküdar
Kuzguncuk-İcadiye-Selamsız-Bağlarbaşı-Yenimahalle anahtar paftası incelendiğinde
76 numaralı Üsküdar Bağlarbaşı – Selamsız paftasının yanı sıra 70 numaralı
Çavuşdere – (Çinili) paftasının da okulun bulunduğu alanı içerdiği görülmektedir
(Şekil A.10–A.12). 1930 tarihli 76 numaralı paftada “Collège Ste Marie” ve “Soeurs
de Saint Vincent” olarak adlandırılan yapı grupları iki eğitim kompleksine ait
binaları aydınlatmaktadır (Şekil A.17–A.18). 1931 tarihli 70 numaralı paftada ise
Sainte Marie “Collège Frères Maristes”( Marist Rahipler Koleji) diğer okul ise “ex
Ecole Soeurs Saint Vincent de Paul” ( Eski Saint Vincent de Paul Rahibeleri Okulu)
olarak adlandırılmıştır (Şekil A.19–A.20). Haritalar dikkatle incelendiğinde ve
bugünkü vaziyet planlarıyla karşılaştırıldığında kârgir olan yapıların günümüze
ulaştığı ancak ahşap binaların yok olduğu görülebilmektedir.
Her iki paftada da Sainte Marie Okul binası kârgir olduğunu belirten pembe renk ile
gösterilmiş, yapının üç katlı olduğu ve çatı pencerelerinin bulunduğu çizimde ifade
edilmiştir. Bugün olduğu gibi o dönemde de ön cephesinde cephe boyunca uzanan
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dar bir bahçe bulunmaktadır. Yapının girişinin bugünkü adı Yeni Dersane Sokağı
olarak değiştirilen Selamsız Mezarlığı Sokağı’ndan olduğu giriş oku ile belirtilmiştir.
Vaziyet planının güneydoğusunda, Selamsız Mezarlığı Sokağı ve Vasiyet Sokağı’nın
birleşiminde okul binasına ait büyük bir bahçe bulunmakta ve bahçenin Vasiyet
Sokağı tarafındaki sınır duvarına bitişik küçük bir ahşap yapı görülmektedir. Tek
katlı olan bu ahşap yapının güvenlik birimi olduğu düşünülebilir. Bahçe içindeki yol
çizgileri kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda Selamsız Mezarlığı Sokağı’na dik
olacak şekilde uzanan binada son bulmaktadır. Sarı renkle boyanarak ahşap olduğu
belirtilen bu bina bahçe tarafında kârgir duvarlara dayanmaktadır. Üzerinde
“Hangar” yazısı bulunan yapıya bahçeden basamaklar ile ulaşılmaktadır. 70 numaralı
paftada hangar yazısının yanı sıra Fransızca “Préau” kelimesi de yazılmıştır. Préau;
“bir okulda öğrencilerin yağmur yağarken teneffüs saatlerini geçirdikleri üstü kapalı
avlu bölümü” olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan kapalı teneffüs alanı üzerinde
yazan “Hangar” kelimesi üstü sundurmayla kaplı bölmesiz geniş alan anlamında
kullanılmıştır. Bu yapının paralelinde Sainte Marie Okul binasının güneybatı
cephesinin (arka cephesi) kuzeybatı yönüne saplanan kârgir odalar dizisi
bulunmaktadır. Bu kârgir yapı dizisinin batıya doğru döndürülmüş olan son birimi 2
katlı, diğer birimler tek katlıdır. Daha önce ek okul binası olarak yukarıda bahsedilen
bu yapı 70 numaralı Pervititch Haritasında “Classes” yani derslikler olarak
belirtilmiştir. Kârgir odalar dizisi ve teneffüs alanı arasındaki alan ise avlu olarak
adlandırılmıştır. Okul yerleşkesinin güneybatısındaki üzerinde dört metre yükseklikte
olduğu belirtilen kârgir duvar okulun sınırlarını belirlemektedir. Avluda bu duvara
bitişik olarak inşa edilmiş yan yana ahşap birimler bulunmaktadır. Bu birimler hela
olarak adlandırılmıştır.
Okulun güneydoğu cephesinde tüm cepheyi kaplamayan ve Selamsız Mezarlığı
Sokağı’na doğru okul binasından öne çıkan bitişik nizamda iki katlı ahşap bir bina
bulunmaktadır. Yine aynı haritada bugün kullanılamaz duruma gelmiş olan kârgir
şapel de “Chapelle Catholique” yazısıyla görülebilmektedir. Üzerinde bulunan iki
katlı olduğunu ifade eden yazıdan şapelin galerisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Sainte Marie Okulu’nun kuzeybatısında, şapelin hizasında, Selamsız Mezarlığı
Sokağı’na (bugün Yeni Dersane Sokağı) cephesi olan iki katlı bahçeli ahşap bir yapı
bulunmakta; bu ahşap yapının Sainte Marie Okulu’ndan ayrık, Saint Vincent de Paul
Okulu’na bitişik nizamda olduğu anlaşılmaktadır. Büyük bir bahçe içinde bulunan
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Saint Vincent de Paul Okulu ise, orta bölümü dört, kanatları ise üçer katlı kârgir bir
yapı olarak ifade edilmiştir. Yapının arka cephesine bitişik nizamda inşa edilmiş
ahşap ve kârgir iki yapı göze çarpmaktadır. Bu yapılardan ahşap olanı aynı zamanda
Katolik şapelin kuzeybatı cephesine de bitişik nizamda olacak şekilde inşa edilmiştir.
4.3. Konum
Yapı kuzeybatı yönünde beş katlı bir binaya bitişik nizamlıdır (Şekil B.14). Ana
girişin bulunduğu kuzeydoğu cephesi boyunca giriş kapısının iki yanında
kaldırımdan demir korkuluk ve taş babalarla ayrılan dar bir bahçe bulunmaktadır.
Güneydoğu yönünde ise sağır olan cephesi Bağlarbaşı ilköğretim okulu üst bahçesine
bakmaktadır.
Yukarıda değinildiği üzere Yeni Dersane Sokağı’na bakan bir diğer eski Fransız
Okulu da Saint Vincent de Paul’dür. 19. yüzyılda bu iki okul ve hemen arka sıradaki
bugün metruk halde olan katolik şapel içinde bulundukları büyük bahçe ile tam bir
eğitim kompleksi oluşturmaktadır. Bugün Saint Vincent Okulu’nun sadece dış
duvarları bir kabuk oluşturacak şekilde ayaktadır (Şekil B.9). Tüm döşemeler ve
bölme duvarları yıkılmıştır. Şapel de Saint Vincent de Paul Okulu gibi
bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz durumdadır (Şekil B.15). Aralık 2007’de
çatısının çökmesiyle sadece dış duvarları ayakta kalmıştır (Şekil B.16). İki okul
arasına bitişik nizamda inşa edilmiş olan beş katlı betonarme bina okulların
arasındaki bağlantıyı yok etmiş aynı zamanda geride bulunan şapelin önünü
kapatarak, Yeni Dershane Sokağı’ndan algılanmasını önlemiştir.
4.4. Genel Tanım
Sainte Marie Okulu zemin üzeri bir normal kat ile bodrum ve çatı katlarından
oluşmaktadır. Kot farkından dolayı ön cephede bodrum kat olarak algılanan kat arka
cephede zeminle aynı hizadadır. Dört ayrı girişi bulunan yapının ana giriş kapısı
Yeni Dersane Sokağı’na açılmaktadır. Güneybatı cephesinde (arka cephe) ortak
bahçeye açılan, ana giriş kapısının simetriği olan bir diğer kapı bulunmaktadır.
Üçüncü giriş ise güneydoğu cephesinde, yapının zemin kat merdiven holüne
ulaşmaktadır. Son giriş yapının bodrum katına erişimi sağlayan kuzeybatı cephesi
üzerindeki basık kemerli kapıdır.
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2005 yılında tarihi okul binası yangın geçirmiş, bu yangında tüm çatı katı harap
olmuştur. Yangın söndürme çalışmaları yapının güneybatı ( arka cephe)
mekanlarında rutubet sorununu da doğurmuştur. Yangın sonrasında çatı ahşap karkas
sistemi değiştirilmiş, duvarlar sıvanarak boyanmış, zemin ahşap görünümlü pvc
malzeme ile kaplanmıştır. Yapının ahşap pencere doğramalarının bir bölümü çift
camlı pvc doğramalar ile yenilenmiştir.
4.5. Plan Özellikleri
4.5.1. Zemin Kat Planı
Yapının zemin kat ile ilişkisi kuzeydoğu cephesindeki ana giriş kapısı (Şekil C.1),
güneydoğu cephesindeki tali giriş kapısı ile güneybatı cephesindeki demir kapıdan
gerçekleşmektedir. Çalışmanın başladığı 2006 yazında yapının Yeni Dersane
Sokağı’na açılan ana giriş kapısı içten duvar örülerek kapatıldığı için işlemez
durumdadır (Şekil C.2) , ancak 2007 Ocak ayında yapıda başlayan basit onarım
çalışmaları kapsamında örülmüş olan tuğla duvar yıkılarak mevcut ahşap kapı ortaya
çıkartılmıştır (Şekil C.3). Giriş kapısının açıldığı geniş hol mekanının sonunda arka
bahçeye açılan demir bir kapı bulunmaktadır (Şekil C.4). Zemin katta üç adet derslik,
iki hol, 3 hela birimi olmak üzere toplam sekiz mekan bulunmaktadır (Şekil E.4).
Yapının güneydoğu cephesindeki giriş kapısının kuzeydoğu tarafında bulunan özgün
hela mekanına girilememektedir, hela kapısı alçı ile sıvanarak kapatılmıştır. Zemin
kattaki bu tek birimlik hela mekanı üst katlarda da aynı hizada olacak şekilde
merdiven ara kat sahanlıklarına konulmuştur. Zemin katın güneybatı tarafındaki
mekanlardan biri hela alanına dönüştürülmüştür.
ZK01 Mekanı-Hol
Güneydoğu bahçesine cephesi olan mekan 233x687x240x682 cm boyutlarında olup
toplam kullanım alanı 11.67 m2, mekanın döşeme kotu +1.08 m’dir. Yapının
güneydoğu cephesindeki dar giriş kapısı ZK01 mekanına açılmaktadır (Şekil C.5 –
C6). 88x208 cm boyutlarındaki metal kapı özgün değildir. +1.21 m kotundaki kapı
eşiğinden 13 cm aşağıya inilerek +1.08 m kotundaki döşeme kotuna ulaşılır.
Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde giriş kapısının kuzeydoğu tarafında 76 x 89 cm
boyutlarında bir niş bulunmaktadır. Yapının özgün kullanımında helaya girişi
sağlayan kapı bu nişin olduğu yerdedir. Ancak zemin katta yeni helaların

19

yapılmasıyla özgün hela iptal edilmiş ve girişi kapatılmıştır (Şekil C.6). Kuzeydoğu
duvarında ZK02 mekanına geçişi sağlayan 95 x 199 cm boyutlarında ahşap kapı
bulunmaktadır (Şekil C.7). Güneybatı duvarındaki 95 x 203 cm boyutlarındaki tek
kanatlı ahşap kapı ile ZK03 mekanına ulaşılır. Mekanın güneybatı duvarında bodrum
kata inen tek kollu merdiven ile 1. kata çıkışı sağlayan çift kollu merdiven bulunur
(Şekil C.8- C.9). Merdiven basamakları taş, merdiven korkuluğu demir, küpeşte ise
ahşaptır. Holün kuzeybatı duvarında ise ZK04 giriş holüne açılan kapı boşluğu
bulunmaktadır (Şekil C.10). 138x 260 cm boyutlarında ve yaklaşık 21 cm
genişliğindeki bir nişin içinde bulunan kapının sadece ahşap kasası bulunmaktadır.
Mekanın zemini açık sarı pvc yer kaplaması ile kaplanmıştır. Mekanın duvarlarında
tuzlanma ile sıva ve boya dökülmesi gözlenmektedir. 2006 onarımı sırasında mekan
duvarları sıvanarak boyanmıştır. Özgün terrazzo kaplamaların üzerindeki pvc
kaplama yenilenmiştir.
ZK02 Mekanı-Derslik
Yeni Dersane Sokağı’na cephesi olan mekan 416x758x413x762 cm boyutlarında
olup toplam kullanım alanı 34.27 m2’dir. Mekanın döşemesi iki kademelidir; döşeme
kotu kapı tarafında +1.28 m iken, kuzeybatı tarafında 20 cm’lik tek kademeli bir iniş
ile +1.08 m kotuna ulaşmaktadır (Şekil C.11). Volta tavan yüksekliği sırasıyla 371.5
ve 391.5 cm’dir.
Mekana güneybatı duvarında bulunan 91x 208 cm boyutundaki tek kanatlı ahşap bir
kapıdan girilmektedir. Kapı ZK02 mekanında düz atkılı iken ZK01 holü duvar
yüzeyinde basık kemerli bir nişin içindedir. +3.27 m kotunda başlayan basık kemerin
tepe noktası + 3.37 m kotundadır. Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde 253cm
genişliğinde 36 cm derinliğinde beşik kemerli bir niş bulunmaktadır (Şekil C.12).
Kuzeybatı yönündeki duvarında özgün kapı boşluğu örülerek ana giriş holünden
mekana giriş engellenmiştir. Bu bölüm 22 cm derinliğinde, 140 cm genişliğinde ve
265 cm yüksekliğinde bir niş oluşturacak şekilde kapatılmıştır (Şekil C.13).
Kuzeybatı duvarının iç ve dış yüzeyindeki sıva izleri ve süpürgeliğin süreksizliği bu
nişin giriş aksı holüne açılan geçişin kapatılmasıyla oluştuğunu göstermektedir.
Mekanın Yeni Dersane Sokağı’na bakan kuzeydoğu duvarında basık kemerli nişler
içinde dört adet çift kanatlı pvc doğramalı pencere bulunmaktadır. Döşemeden 80-85
cm yüksekte başlayan pencereler 96 cm genişliğinde ve 245 cm yüksekliğindedir.
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Mekanın döşeme kaplaması terrazzodur. Mekanın dört duvarında özgün süpürgelik
bulunmaktadır. Özgün süpürgeliğin üzeri yer yer boyayla kapatılmıştır. 2006
onarımında mekan alçpan duvar ile ikiye bölünmüştür. Mekanın +1.08 kotundaki
güneydoğu bölümü sekretarya, kuzeybatı tarafındaki bölüm ise ofis olarak
düzenlenmiştir.
ZK03 Mekanı-Derslik
Güneybatı bahçesine cephesi olan mekan 628x778x623x809 cm boyutlarında olup
toplam kullanım alanı 52.76 m2’dir. Okulun en geniş mekanlarından biri olan bu
dersliğin döşeme kotu +1.10 m, volta tavan yüksekliği 390 cm’dir. Kuzeydoğugüneybatı yönünde 13-14 cm eninde ve 50-52 cm uzunluğundaki duvar parçaları
mekanı ikiye ayırmaktadır. Mekanın girişi ZK02 holüne bitişik olan kuzeydoğu
duvarından sağlanmaktadır. Kapının yer aldığı nişin belli bir bölümü örülerek kapı
yüksekliği azaltılmış, kapı açıklığı küçültülmüştür (Şekil C.14). Kuzeydoğu
duvarında güneydoğu duvarına yanaşık, 20 cm derinliğinde, eni dışta 86 cm, iç
tarafta 66 cm olan bir niş daha yer almaktadır (Şekil C.15). Nişin içinde üstü
sıvanarak kapatılmış bir ahşap kapı yer alır. ZK02 holüne açıldığı anlaşılan kapı
duvarın diğer tarafından örülerek kullanılamaz duruma getirilmiştir. Mekanın
güneybatı duvarında dört, kuzeybatı duvarında iki adet olmak üzere altı adet pencere
açıklığı bulunmaktadır (Şekil C.16). Basık kemerli nişler içindeki pencere
açıklıklarında çift kanatlı ahşap doğramalar yer almaktadır. Güneydoğu duvarında iki
tane niş bulunmaktadır (Şekil C.17). 274 cm genişliğinde 23 cm derinliğindeki
kemerli büyük niş 40 cm aralıklarla yerleştirilen üç adet raf ile kapatılmıştır. Nişin
beşik kemer başlangıcı + 3.34 m kotunda tepe noktası ise +4.70 m kotundadır. Diğer
niş ise dışta 125cm içte 97 cm genişliğinde bir girinti oluşturmaktadır. 250 cm
yüksekliğindeki niş güneybatı duvarından 12 cm uzaktadır. Nişin içinde 84x228 cm
boyutlarında bir kapı kasası bulunmaktadır. Kapı da büyük niş gibi +2.30 m kotuna
kadar ulaşan 3 adet raf ile kapatılmıştır. Güneydoğu duvarının dış yüzeyinde bu
kapının varlığına ilişkin bir iz görülememektedir. Yapının yangın sonrasında en çok
etkilenen mekanları güneybatı tarafında yer alanlardır. Yangın söndürme çalışmaları
sırasında kullanılan su ve köpük ZK03 mekanının duvar yapısına işlemiş; oluşan
rutubet nedeniyle duvar kağıdı yer yer duvardan ayrılmış, duvar yüzeyindeki sıva
ufalanarak bölgesel olarak dökülmüştür. Mekanın güneydoğu duvarındaki duvar
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kağıdı tamamen sökülmüş ve duvar yüzeyi 1- 5 cm derinliğinde harap olmuştur.
2006 onarımında duvar yüzeyi sıvanarak boyanmış, zemin pvc ile kaplanmıştır.
atölye haline getirilen mekanın duvarlarında; onarım kısa süre önce tamamlanmış
olmasına rağmen, rutubet izleri gözlemlenmektedir.
ZK04 Mekanı-Giriş Holü
Yapıyı kuzeydoğu - güneybatı doğrultusunda iki bölüme ayıran 848-242-223-848 cm
ölçülerindeki 20.88 m2 olan ana hol mekanıdır. ZK04 mekanına Yeni Dersane
Sokağı’ndan ulaşılmasını sağlayan 177 x 238 cm boyutlarındaki çift kanatlı ahşap
kapı (Şekil C.3), yukarıda da belirtildiği gibi mekanın iç tarafından duvar örülerek
kullanıma kapatılmış, ancak basit onarım çalışmaları sırasında; örülmüş olan duvar
yıkılarak kapı tekrar kullanıma sokulmuştur (Şekil C.18). +0.95 m kotundaki bir
eşikten 6 cm’lik bir iniş ile kuzeydoğu duvarı önünde döşeme kotu +0.89 m olur.
Volta tavan yüksekliği bu bölümde 412 cm’dir. Güneybatı duvarı üzerinde arka
bahçeden yapıya girişi sağlayan demir bir kapı vardır (Şekil C.19). Kemerli demir
kapı 208 cm eninde ve 378 cm yüksekliğindedir. Mekanın döşeme kotu güneybatı
duvarı yönünde +0.89 m den dört adet basmakla 0.00 kotundaki demir kapı önü
sahanlığına ulaşır (Şekil C.20). Demir kapının dış tarafında 7 adet basamakla -1.32 m
kotundaki bahçe zeminine ulaşılır. Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde ZK01
merdiven holü mekanına açılan 102 x 150 cm boyutlarında bir kapı açıklığı
bulunmaktadır (Şekil C.21). Ahşap doğraması bulunan kapı açıklığında kapı kanadı
sökülmüştür. Güneydoğu duvarı üzerinde kuzeydoğu duvarından 178 cm uzaklığında
kapatılmış olan kapının sıva yüzeyindeki izleri görülmektedir (Şekil C.22).
Güneybatı duvarı üzerinde ZK05 ve ZK06 mekanlarına geçişi sağlayan iki ahşap
kapı bulunmaktadır (Şekil C.23). Mekanın zemin kaplaması terrazzodur. Basamaklar
ise yerinde dökme mozaiktir. 2006 onarımı sırasında ortaya çıkartılan ahşap giriş
kapısı çürümüş olduğu için yenilenmiştir.
ZK05 Mekanı-Derslik
Yeni Dersane Sokağı’na cephesi olan mekan 446x589x449x606 cm boyutlarında
olup toplam kullanım alanı 28.66 m2’dir. Mekanın döşeme kotu +1.06m, volta tavan
yüksekliği 394 cm’dir. Mekanın güneydoğu duvarında iki niş bulunmaktadır (Şekil
C.24). 147 cm genişliğinde 264 cm yüksekliğinde, 20 cm derinliğindeki nişin içinde
ZK04 holüne açılan 96 x 202 cm boyutlarında tek kanatlı ahşap kapı yer almaktadır.
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Kapı açıklığı yapılan müdahale sonucunda daraltılmış ve yüksekliği azaltılmıştır.
Kapı nişinin güneybatısında bulunan basık kemerli niş ise 23 cm derinliğinde 100 cm
genişliğinde 245 cm yüksekliğindedir. Kuzeydoğu duvarında basık kemerli nişler
içinde üç tane kemerli pencere bulunmaktadır (Şekil C.25). Pencereler ahşap çift
kanatlıdır. Kuzeybatı duvarında ise 126 cm genişliğinde, 229.5 cm yüksekliğinde
basık kemerli bir niş daha bulunur (Şekil C.26). Sağır olan güneybatı duvarı ZK06 ile
ZK05 mekanlarının ortak duvarıdır. Bu duvar üzerinde süpürgeliğin kesintiye
uğraması ve duvar yüzeyindeki sıva izi; duvarın sonradan örülmüş olabileceğini
düşündürmektedir (Şekil C.27). Zemin terrazzo üzerine duvardan duvara halı
kaplanmıştır.
ZK06 Mekanı-Hela Holü
1989 -1990 yılları arasında yapılan tadilat sırasında binanın hela ihtiyacını
karşılamak üzere yapının zemin katında kuzeybatı tarafındaki alanın yeni hela
mekanı olarak düzenlendiği öğrenilmiştir. 347x159x343x147 cm boyutlarındaki 5.89
m2’lik mekanın döşeme kotu +1.09 m’dir.

Zemin seramik, duvar yüzeyleri ise

yerden 150 cm yüksekliğe kadar fayans kaplanmıştır. Volta döşemenin yüksekliği
zeminden itibaren 384 cm’dir. Mekanın güneybatı duvarında basık kemerli bir niş
içinde 110x160 cm boyutlarında pencere açıklığı bulunmaktadır (Şekil C.28). Çift
kanatlı ahşap pencere doğraması değiştirilmemiştir. Güneydoğu duvarında mekana
girişi sağlayan kapının yanında basık kemerli bir niş bulunur (Şekil C.29). 28 cm
derinliğinde, 92 cm enindeki nişin kemer tepe noktası yerden 264 cm yukardadır.
Kuzeydoğu duvarı sağır olan mekanın kuzeybatı duvarındaki 88 x 206 cm
ölçülerindeki tek kanatlı ahşap kapılar ile kız ve erkek öğrenci tuvaletlerine geçilir.
ZK07, ZK08 mekanlarına asma tavan yapılarak özgün tavan yüksekliği +3.40 m
kotuna indirilmiştir. Özgün volta döşeme asma tavandaki tesisat boşluğundan
görülebilmektedir.
ZK07 Mekanı-Hela
100x271x99x271 cm boyutlarındaki mekanın kullanım alanı 2.70 m2’dir. Döşeme
kotu +1.07 m olan mekanın güneybatı duvarına iki adet lavabo yerleştirilmiştir.
Mekanın kuzeybatı tarafında12 cm’lik tek kademeli bir çıkışla hela kabinine ulaşılır
(Şekil C.30). Bu bölüm ise 99x150x99x153 cm boyutlarında ve 1.50 m2’dir.
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ZK08 Mekanı-Hela
227x273x229x278 cm boyutlarındaki mekanın kullanım alanı 6.50 m2’dir. Döşeme
kotu +1.07 m olan mekanın kuzeydoğu duvarına iki adet lavabo yerleştirilmiştir.
Mekanın kuzeybatı tarafında ise tek kademeli çıkışla ulaşılan iki adet hela kabini
bulunmaktadır (Şekil C.31). Sağdaki hela birimi 104-152-105-157 cm boyutlarında
ve 1.60 m2’dir. Soldaki hela birimi ise 109-156-112-159 cm boyutlarında ve 1.73
m2’dir.
4.5.2. Birinci Kat Planı
Zemin kattan birinci kata çift kollu yerinde dökme mozaik basamaklı merdiven ile
ulaşılır. Merdiven holünden birinci kat mekanlarına dağılım sağlanır. Birinci katta;üç
derslik, iki hol ve 2 hela birimi olmak üzere toplam 7 mekan bulunmaktadır. Özgün
döşeme kaplaması terrazzo üzerine duvardan duvara halı ve linolyum serilmiştir.
Tüm mekanlarda volta döşeme bulunmaktadır.
1K01 Mekanı-Hol
234x349x236x318 cm boyutlarındaki 7.85 m2’lik mekan zemin katı 1. kata bağlayan
merdivenin ulaştığı holdür (Şekil C.32). Mekanın döşeme kotu 5.17 m, volta tavan
yüksekliği 3.95 cm’dir. Mekanın kuzeydoğu duvarında 1K01, güneybatı duvarında
1K03 ve kuzeybatı duvarında 1K04 mekanlarına açılan ahşap kapılar yer almaktadır
(Şekil C.33 - C.34). Zeminin bir bölümü halıyla kaplanmıştır. Halının bozulduğu
bölümlerden zemin kaplamasının terrazzo olduğu görülmektedir. Zemin kattan
birinci kata ulaşan merdiven basamakları yerinde dökme mozaik iken, birinci kattan
ikinci kata (çatı katına) çıkışı sağlayan merdiven basamakları ahşaptır (Şekil C.35).
Demir parmaklıklı merdiven korkuluklarının küpeştesi ahşaptır.
1K02 Mekanı-Derslik
Kuzeydoğuda Yeni Dersane Sokağı’na cephesi olan mekan 426x771x425x794 cm
boyutlarında olup toplam kullanım alanı 35.68 m2’dir. Mekanın döşeme kotu 5.19 m,
volta tavan yüksekliği 396 cm’dir. Zeminin terrazzo kaplaması üzerine duvardan
duvara halı serilmiştir. Mekanın güneydoğu duvarında tıpkı zemin kattaki ZK02’de
olduğu gibi dışta 271 cm içte 264 cm genişliğinde, 354 cm yüksekliğinde ve 34 cm
derinliğinde dairesel kemerli bir niş bulunmaktadır (Şekil C.36). Mekanın güneybatı
duvarında ise bugünkü işlev doğrultusunda raflarla kapatılan farklı ölçülerde üç adet
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basık kemerli niş bulunmaktadır (Şekil C.37). 25 cm derinliğindeki nişler
kuzeybatıdan güneydoğuya doğru sırasıyla 97 cm, 122 cm ve 85 cm genişliğindedir.
Mekana giriş güneybatı duvarındaki 155 cm genişliğinde, 20 cm derinliğindeki nişin
içinde yer alan kapıdan yapılmaktadır (Şekil C.38). 100 x 205 cm boyutlarındaki tek
kanatlı ahşap kapı; nişteki ve duvar yüzeyindeki izlerden anlaşıldığı kadarıyla geç
dönem onarımları sırasında değiştirilmiştir. Kapı genişliği ve yüksekliği azaltılarak
nişin bir bölümü örülmüştür. Mekanın kuzeydoğu duvarında ise dış genişliği 123-127
cm genişliğinde değişen, içte 106 cm genişliğinde olan dört adet basık kemerli niş
bulunmaktadır. Nişlerin içinde çift kanatlı pvc pencere doğramaları vardır.
1K03 Mekanı-Derslik
Güneybatı bahçesine ve Bağlarbaşı İlköğretim Okulu’nun yeni binasına cephesi olan
mekan 637x777x635x806 cm boyutlarında olup, toplam kullanım alanı 54.60 m2’dir.
Mekanın döşeme kotu 5.20 m, volta tavan yüksekliği 3.88 cm’dir. Zemin terrazzo
kaplıdır. Güneydoğu duvarında dairesel kemerli 35 cm derinliğinde 116 cm
genişliğinde, 355 cm yüksekliğinde iki adet niş yan yana yer almaktadır (Şekil C.39).
Aynı duvarda güneybatı duvarından 27 cm uzaklıkta basık kemerli 250 cm
yüksekliğinde, 40 cm derinliğindeki bir nişin içinde kullanıma kapatılmış ahşap bir
kapı bulunmaktadır (Şekil C.39). Ahşap kapının sağır olan güneydoğu duvarında
bulunması geçmişte bu yönde bitişik nizamda bir yapı olabileceğini akla
getirmektedir. Nişlerin içine ahşap raflar yerleştirilmiştir. Rafların üst bölümüne ise
ahşap bir pano monte edilmiş durumdadır. Kuzeydoğu duvarında mekanın giriş
kapısının içinde bulunduğu düz atkılı niş ile yan yana sıralanmış dört adet dairesel
kemerli niş bulunmaktadır (Şekil C.40).

İçinde kapının bulunduğu 16 cm

derinliğindeki niş dışta 160 cm, içte 140 cm genişliğinde ve 258 cm
yüksekliğindedir. 22 cm derinliğinde ve 95 cm genişliğindeki beşikkemerli nişlerin
yüksekliği 350 cm’dir. Güneybatı duvarında ise basık kemerli dört adet pencere
bulunmaktadır. Pencere ahşap doğramaları yapılan basit onarım esnasında pvc
doğrama olarak değiştirilmiştir. Kuzeybatı duvarında ise iki adet pencere
bulunmaktadır. Pencereler yaklaşık 21 cm derinliğindeki basık kemerli nişlerin içine
yerleştirilmiştir. Kuzeybatı duvarının kuzeydoğu tarafında 30 cm derinliğinde ve 260
cm yüksekliğinde bir girinti bulunmaktadır (Şekil C.41). Girintinin içinde sıvanarak
kapatılmış bir kapı vardır, bu kapı iptal edilmeden önce 1K03 ile 1K04 mekanları
arasında bir geçiş sağlamıştır. 2006 onarımı öncesinde volta döşemedeki bölgesel
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sıva dökülmelerinden korozyona uğrayan I putrelleri görülmüştür (Şekil C.42).
Onarımda diğer tüm mekanlar gibi duvarlar sıvanmış, zemin pvc ile kaplanmıştır.
1K04 Mekanı-Hol
1K02 hol mekanının kuzeybatı duvarındaki kapıdan 1K04 mekanına ulaşılmaktadır.
157 x 254 cm ölçülerinde bir nişin içinde yer alan kapı 98 cm genişliğinde, 247 cm
yüksekliğindedir (Şekil C.43). 382x421x387x422 cm boyutlarındaki 1K04 mekanı
1K05, 1K06, 1K07 mekanlarına geçişi sağlayan hol görevini görmektedir. Toplam
alanı 17.20 m2 olan mekanın döşeme kotu 5.20 m, volta tavan yüksekliği ise 3.94
m’dir. Zemini terrazzo kaplıdır. Mekanın güneydoğu duvarı üzerinde 13 cm
derinliğinde, 250 cm yüksekliğinde bir girinti vardır (Şekil C.44). Girintinin içinde
bulunan kapı sıvanarak 1K03 mekanına geçiş kapatılmıştır. Kuzeybatı duvarından
hela hacimlerine geçişi sağlayan iki adet ahşap kapı bulunmaktadır (Şekil C.45).
Kuzeydoğu duvarında ise ön cepheye bakan 1K05 mekanına erişim sağlayan kapı
bulunmaktadır (Şekil C.46). Güneybatı duvarında ise basık kemerli nişlerin içinde iki
adet pencere ile mekanın aydınlanması sağlanmıştır. Pencereler 100x245 cm
ölçülerindeki çift kanatlı pvc doğramalar ile yenilenmiştir.
1K05 Mekanı-Murfak - Yemekhane
1K04 mekanından ulaşılan 429x872x426x885 cm boyutlarındaki ZK05 mekanının
kullanım alanı 39.07 m2dir. Mekanın döşeme kotu 5.18 m, volta tavan yüksekliği
3.92 cm’dir. Mekana güneybatı duvarındaki 109 x 207 cm boyutlarındaki ahşap
kapıdan girilmektedir. Mekan yangından önce anaokulunun mutfak ve yemekhanesi
olarak kullanılmış ve bu kullanımına uygun olarak da güneybatı duvarına mutfak
tezgahı tespit edilmiştir. Kuzeybatı duvarında 205 cm genişliğinde, 316 cm
yüksekliğinde ve 26cm derinliğinde kemerli bir niş bulunmaktadır (Şekil C.47).
Mekanın kuzeydoğu duvarında dört tane pencere vardır. Pencerelerden üçü basık
kemerli nişlerin içindedir, güneydoğu duvarından 56 cm uzaklıktaki pencere ise
yapının cephe orta aks vurgusunu sağlayan beşik kemerli bir niş içindedir (Şekil
C.48). 118 cm genişliğindeki dairesel kemerli pencere diğerlerinden daha geniştir
(Şekil C.49). Mekanın güneydoğu duvarı ise sağırdır.
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1K06 -1K07 Mekanları-Helalar
1K04 numaralı holden ulaşılan 1K06 ve 1K07 hela mekanları ihtiyaç doğrultusunda
özgün mekan kurgusu bozularak oluşturulmuş alanlardır. 1. kat hela mekanlarına
zemin kattaki gibi bir asma tavan uygulaması yapılmamıştır. 1K06 mekanı
188x283x186x284 cm boyutlarında, net kullanım alanı 5.30 m2’dir. Mekanın
kuzeybatı duvarında iki adet hela kabini bulunmaktadır. Güneybatı duvarına da iki
adet lavabo yerleştirilmiştir (Şekil C.50).
1K07 hela mekanı ise 181x242x186x240 cm boyutlarında ve 4.67 m2’dir. 1K07
mekanında da iki adet hela kabini bulunmaktadır. 1K07 mekanının güneybatı duvarı
arka bahçeye bakmaktadır. Güneybatı duvarında biri lavaboların bulunduğu bölümde
diğeri ise hela kabininde olmak üzere iki adet pencere açıklığı bulunmaktadır (Şekil
C.51). 100x245 cm boyutlarındaki pencereler pvc olarak yenilenmiştir. Kuzeybatı
duvarında bulunan kemerli niş iki hela mekanını ayıran bölme duvar ve hela
kabinleri nedeniyle bütünlüğünü kaybetmiştir. 1K06 ve 1K07 mekanlarının zemin
kaplaması seramik, duvarları ise 6.52 m kotuna kadar fayans üst bölümleri ise
sıvalıdır. Zemin kotu 5.18 m, volta tavan yüksekliği ise 394 cm’ dir. Her iki hela
mekanında da kabinlere 16 cm yüksekliğindeki basamakla çıkılır. Hela kabinlerinin
zemin kotu 5.34 m’dir.
1K08 Mekanı-Ara Sahanlık
Birinci katı ikinci kata bağlayan çift kollu düz merdiven 6.77 m kotunda bir
sahanlığa ulaşmaktadır. Sahanlık130x233x169x233 cm boyutlarında 3.55 m2’dir.
Volta tavan yüksekliği 236 cm olan mekanın zemini terrazzo kaplıdır. Güneydoğu
duvarında bahçeye açılan bir pencere ile 1K09 hela mekanına açılan ahşap bir kapı
bulunmaktadır (Şekil C.52). 84 cm genişliğinde 200 cm yüksekliğinde olan pencere
onarım sırasında pvc olarak yenilenmiştir.
1K09 Mekanı-Hela
Birinci

katı ikinci kata bağlayan merdiven sahanlığında

yer alan hela

112x140x110x141 cm boyutlarındadır. Sahanlıktan 20 cm’lik bir basamakla ulaşılan
helanın döşeme kotu + 6.98 m, tavan yüksekliği 223 cm’dir. Helanın güneybatı
duvarında duvarın dış yüzeyinden ahşap bir plakayla kapatılmış bir pencere
bulunmaktadır

(Şekil

C.53).

Ahşap

pencere
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82

cm

genişliğinde

70cm

yüksekliğindedir. Pencere zemin kotundan 134 cm yüksektedir. Güneydoğu
duvarında fayans kaplı bir alan vardır, ancak lavabo sökülmüştür. Mevcut hela taşı
ise kullanılamayacak durumdadır. Helanın güneydoğu duvarındaki dairesel kemer
güneybatı duvarına saplandıktan sonra cephedeki girinti boyunca devam edip,
girintinin güneybatı duvarına saplanır (Şekil C.54). 2006 onarımında hela kapısı
sabitlenerek kullanıma kapatılmıştır.
4.5.3. İkinci Kat (Çatı Katı) Planı
İkinci kat mekanları öğretmen lojmanı olarak kullanılmak üzere düzenlenmiştir.
İkinci kat merdiven sahanlığının solunda ve sağında bulunan kapılar iki daire
şeklinde düzenlenmiş olan iki lojmana açılmaktadır. Yeni Dershane Sokağı
cephesine bakan bölüm; kuzeydoğu cephesi boyunca uzanan bir mekanın bölücü
duvarlar ile birbiri içinden geçilerek ulaşılan mekanlar dizisine dönüştürülmesiyle
lojman haline getirilmiştir. Bu bölümde üç oda, mutfak ve hela birimi bulunmaktadır.
Arka cepheye bakan diğer lojman ise merdiven sahanlığındaki kapıdan geçildikten
sonra büyükçe bir hole açılır. Lojmanın tüm mekanlarına bu holden ulaşılır. Arka
cepheye bakan büyük bir salon, iki küçük oda ile mutfak ve hela birimlerinden
oluşmaktadır.
2K01 Merdivenler + Sahanlık
1K08 sahanlığından çatı katına çıkışı sağlayan tek kollu ahşap merdiven ile 2K01
mekanına ulaşılır (Şekil C.55 – C.56). 110x173x111x174 cm boyutlarındaki 1.92
m2’lik sahanlığın döşeme kotu 9.36 m’dir. Ahşap lambri kaplanmış olan tavanın
yüksekliği bu bölümde 354 cm’dir (Şekil C.55). Merdivenin ahşap küpeştesi
sahanlığın güneybatı duvarına saplanarak son bulur (Şekil C.57).
2K02 Mekanı-Oda
Yeni Dersane Sokağı’na cephesi olan mekan 426x596x424x599 cm boyutlarında
olup toplam kullanım alanı 25.11m2, mekanın döşeme kotu 9.36 m’dir. Mekana
güneybatı duvarındaki 100x198 cm boyutlarındaki kapıdan ulaşılır (Şekil C.58).
Mekan ön cepheye bakan lojmanın en büyük odası olması sebebiyle salon olarak
kullanılmıştır. Mekanın güneydoğu duvarında 98x200 cm’lik bir kapı bulunur, bu
kapı mutfak holüne açılır (Şekil C.59). Kuzeybatı duvarında ise 2K05 ve 2K06 ya
geçişi sağlayan başka bir kapı daha vardır (Şekil C.60). Yeni Dershane Sokağı
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cephesine bakan kuzeydoğu duvarında ise 88x 144 cm boyutlarında yan yana iki düz
atkılı pencere bulunmaktadır. Kuzeydoğu duvarının kuzeybatı tarafında ise binanın
cephe düzeninde vurgulanan orta aksın son elemanı sivri kemerli pencere yer
almaktadır (Şekil C.61). Sivri kemer +11.71 m kotundan başlayıp +12.72 m kotunda
tepe noktasına ulaşır. Sivri kemerli pencere nişinin içinde yine sivri kemerli 115x264
cm ölçülerinde pvc pencere doğraması vardır (Şekil C.62). Mekanın terrazzo olan yer
döşemesi pvc ile kaplanmıştır. Mekan 2006 onarımı sonrasında öğretmenler odası
olarak kullanılmaktadır.
2K03 Mekanı-Mutfak + Yemek Odası
2K03 mekanı birbiri içinden geçilerek ulaşılan iki bölümden oluşur. 2K02
mekanından ulaşılan ilk bölüm 362x241x417x209 cm boyutlarındadır. Mekanın
güneydoğu duvarı iki kademelidir; duvarın kuzeydoğu tarafındaki bölümü güneybatı
yönündekinden 35 cm geriye çekilmiştir (Şekil C.63). Geride olan güneydoğu
duvarında 90 cm genişliğinde düz atkılı bir geçiş ile mutfağın pişirme alanına
ulaşılır, önde olan duvarda ise lojmanın hela alanına açılan ahşap bir kapı
bulunmaktadır. Kuzeydoğu cephesinde ise 86x144 cm’lik bir pencere bulunmaktadır.
Mutfak pişirme alanı yapının sağır olan güneydoğu cephesine bitişiktir. Pişirme alanı
245x209x189x218 cm boyutlarındadır. Mutfağın toplam kullanım alanı 13.55 m2’dir.
Mekanın döşeme kotu yemek odası alanı yönünde +9.40 m iken güneydoğu yönünde
12 cm yükseltilerek +9.52 m kotunda seramik kaplı bir seki oluşturulmuştur (Şekil
C.64). Yükseltilmiş olan bölümde Güneydoğu duvarına zeminden 77 cm yükseklikte
bir mutfak tezgahı eklenmiştir. Tezgahın üst bölümünde +10.91m kotunda mutfak
dolabı yapılmıştır. Kuzeydoğu duvarında ise Yeni Dershane Sokağı’na bakan
86x144cm boyutlarında düz atkılı bir pencere bulunmaktadır.
2K04 Mekanı-Hela
147x256x146x248 cm boyutlarındaki mekan 3.65 m2’dir. Hela olarak düzenlenmiş
olan mekanın duvarları +10.40 m kotuna kadar seramik +10.40 m kotundan tavana
kadar ise sıva üstü boyalıdır. Mekanın döşeme kotu giriş tarafında +9.40 m iken
güneydoğu cephesi tarafında 16 cm’lik bir basamak ile +9.56 m kotuna yükselir.
+9.40 m kotundaki döşeme terrazzo ile kaplanmıştır (Şekil C.65). Yarım kalan
bordür düzeninden bu hacmin özgün olmadığı sonradan bölme duvarlar ile
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Mekana 2K03 mutfak mekanından geçilerek
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kuzeybatı duvarı üzerindeki 84 x 200 cm ölçülerindeki ahşap kapıdan ulaşılır.
Mekanın + 9.56 m kotundaki bölümüne klozet yerleştirilmiştir. Güneybatı duvarı
üzerinde ahşap bir pano ile kapatılmış olan pencere boşluğu bulunur. Bu pencere
lojman olarak düzenlenmiş arka cepheye bakan bölümün helasına (2K09 mekanına)
açılmaktadır. Mekanın kuzeydoğu duvarı üzerinde ise mutfağın pişirme mekanına
açılan küçük bir havalandırma penceresi vardır. 2006 onarımında sağlık donatısı
yenilenerek öğretmenler odasına hizmet verecek şekilde düzenlenmiştir.
2K05 Mekanı-Oda
2K03 mekanının kuzeybatı duvarından ulaşılan 2K05 mekanı 378x385x381x394 cm
boyutlarında ve 16.16 m2’dir. Mekan lojmanın yatak odası olarak kullanılmaktadır.
Kuzeydoğu cephesinde iki adet düz atkılı pencere bulunmaktadır. Pencere
doğramaları döşeme kotundan 70 cm yukardadır. Pvc olarak değiştirilen doğramalar
86x144 cm boyutlarındadır. Mekanın güneybatı duvarı sağırdır. Bu duvar üzerinde
terrazzo süpürgelik kesintiye uğramıştır (Şekil C.66). Mekanın kuzeybatı duvarında
ise 2K06 mekanına geçişi sağlayan 75cm’lik kapı açıklığı bulunur (Şekil C.67). 2006
onarımından sonra mekan bilgisayar odası olarak düzenlenmiştir.
2K06 Mekanı-Oda
2K05 mekanının kuzeybatı duvarından ulaşılan mekan 379x204x378x210 cm
boyutlarında ve8.40 m2’dir. Mekanın kuzeybatı ve güneybatı duvarları sağırdır.
Kuzeydoğu duvarında bir adet düz atkılı pencere vardır (Şekil C.68). 86x144 cm
boyutlarındaki pencere doğraması döşeme kotundan 70 cm yukardadır. Döşeme kotu
+9.34 m ve terrazzo kaplıdır. Döşemede terrazzo bordür 2K05-2K06 mekanlarını
ayıran duvar ile kesintiye uğramıştır (Şekil C.69). Mekanın boyutları yapının genel
karakterine göre küçük ve uyumsuzdur. Bu mekan lojman olarak kullanılan ikinci
kata ihtiyaçlar doğrultusunda eklenmiş bir bölümdür. 2006 onarımından sonra mekan
bilgisayar odası olarak düzenlenmiştir.
2K07 Mekanı-Hol
2K01 mekanından ulaşılan 2K07 mekanı arka cepheye bakan lojmanın diğer
mekanlarına geçişi sağlayan holü olarak kullanılmaktadır. Mekan276x508x269x507
cm boyutlarında ve13.82 m2’dir. Mekanın kuzeybatı duvarında 2K08 mekanına
açılan bir kapı bulunur (Şekil C.70). Güneydoğu duvarında hela ve mutfak
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mekanlarına geçişi sağlayan iki kapı, güneybatı duvarında da arka cepheye bakan iki
odaya geçişi sağlayan iki kapı bulunmaktadır (Şekil C.71). Mekanın döşeme kotu
+9.36 m’dir. Zemin terrazzo üstüne marley kaplanmıştır. Lambri yüksekliği ise 350
cm’dir. 2006 onarımında hol alçıpan duvar ile ikiye bölünmüştür. Güneydoğu
tarafında kalan bölüm hela ve mutfak mekanlarının önünde 2K11 mekanına geçişi
sağlayan bir çeşit koridor durumundadır.
2K08 Mekanı-Oda
Mekan 376x924x386x949 cm boyutlarındadır. Toplam kullanım alanı 36.18 m2 olan
mekan lojmanın salonu olarak düzenlenmiştir. Güneybatı cephesi üzerinde arka
bahçeye bakan basık kemerli nişler içinde dört adet penceresi vardır (Şekil C.72).
Pencereler de yine basık kemerli pvc doğramalıdır. Pencereler döşeme kotundan 78
cm yükseklikte başlamakta, kemer tepe noktaları ise +12.40 m kotundadır. Mekanın
kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarları sağırdır (Şekil C.73). Güneydoğu duvarı üzerinde
mekana girişi sağlayan 103x200 cm boyutlarında ahşap kapı bulunur (Şekil C.74).
Duvardaki süpürgelik kapının kuzeydoğu yönündeki pervazına 20 cm kala
kesilmiştir. Kapının kuzeydoğu tarafında güneydoğu duvarı başlangıcından itibaren
zeminden 248 cm yükseklikte, 100 cm genişliğinde ve 24-10 cm derinliğinde bir
girinti vardır. Girintinin bulunduğu duvarın diğer tarafı ikinci kat sahanlık (2K01
mekanı) duvarına denk gelmektedir. Girinti boyunca süpürgeliğin kesintiye uğraması
da bu duvarın sonradan örülmüş olabileceğini düşündürmektedir. Onarım sonrasında
bu mekan seminer salonu olarak düzenlenmiştir.
2K09 Mekanı-Hela
Mekan iki bölümden oluşur. Güneydoğu cephesine dayanan bölümü tuğla duvar ile
ayrılarak döşeme kotu yükseltilmiştir (Şekil C.75). Yüksekte olan bu bölüme
girilememiştir. Hela alanı olarak kullanılan diğer bölüm 247x147x250x120 cm
boyutlarındadır. Toplam kullanım alanı 3.32 m2’dir. Bu bölümün döşemesi iki
kademelidir. Mekanın kuzeybatı duvarındaki kapısının bulunduğu kısım +9.36 m
kotundadır. Kuzeydoğu yönünde 4 cm’lik bir yükselti ile döşeme kotu +9.40 m olur.
Yüksekte olan bu bölüme klozet yerleştirilmiştir. Mekanın kuzeydoğu duvarında
2K04 mekanına açılan pencere boşluğu vardır (Şekil C.76). Çift kanatlı ahşap
doğrama 108x108 cm boyutlarındadır. Kuzeydoğu duvarında 34 cm derinliğinde
+10.95 m kotundan başlayan kemer güneydoğu duvarındaki diğer kemere saplanır.
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Kuzeybatı duvarında tek kanatlı 84x198 cm’lik ahşap kapı, kapının sağında ise 8 cm
derinliğinde bir girinti bulunur. Niş şeklindeki bu girintinin genişliği 120 cm
yüksekliği ise dışta 246cm, içte 239 cm’dir.
2K10 Mekanı-Mutfak
162x249x154x255 cm boyutlarında ve 105x151x110x153 cm boyutlarında iki
dikdörtgen hacmin bir araya getirilmesiyle mutfak olarak kullanılan 2K10 mekanı
oluşturulmuştur. Mekanın toplam kullanım alanı 5.66 m2’dir. Kuzeybatı duvarındaki
90 x 198 cm’lik tek kanatlı ahşap bir kapıdan ulaşılan mekanın güneybatı duvarı
hariç tüm duvarları sağırdır. Güneybatı duvarında döşemeden 237 cm yükseklikte
28x35 cm boyutlarında küçük bir havalandırma penceresi açılmıştır. Bu duvara
bitişik olarak beton mutfak tezgahı yapılmıştır (Şekil C.77). Tezgahın üst bölümü
+10.78 m kotuna kadar fayans döşenmiştir. Mekanın diğer duvarları sıva üstü
boyalıdır. Zemin terrazzo kaplıdır. Mekanın güneydoğu duvarında 2K09 mekanından
başlayan 37 cm derinliğindeki kemerin devamı bulunmaktadır (Şekil C.78). Bu
durum güneydoğu cephesinin zaman içinde değişikliğe uğramış olma ihtimalini
güçlendirmektedir.
2K11 Mekanı-Oda
2K07 mekanından ulaşılan mekan 442x373x438x405 cm boyutlarındadır. Mekanın
döşeme kotu +9.36 m, zemin kaplaması terrazzo üstü marleydir. 18.69 m2 olan
mekan güneybatı cephesine bakmaktadır. Güneybatı duvarında iki adet pencere
açıklığı bulunmaktadır (Şekil C.79). Düz atkılı çift kanatlı pvc doğramalar 86x144
cm boyutlarında olup, döşeme kotundan 60 cm yukarıya yerleştirilmiştir. Güneydoğu
duvarında beşik kemerli bir niş bulunmaktadır (Şekil C.80). 24 cm derinliğindeki
nişin genişliği duvar yüzeyinde 136 cm içte ise 123 cm’dir. Niş döşeme kotundan 12
cm yüksektedir. Kemer başlangıcı +11.42 m kotunda, kemer orta noktası ise +11.55
m kotundadır. Kuzeybatı duvarı sağırdır. Mekanın hiçbir duvarında süpürgelik izine
rastlanmamıştır.
2K12 Mekanı-Oda
432x389x442x405 cm boyutlarındaki mekan 19.20 m2 kullanım alanına sahiptir.
Kuzeydoğu duvarı üzerindeki 99x198 cm boyutlarındaki tek kanatlı ahşap kapıdan
ulaşılan mekanın döşeme kotu +9.56 m, zemin kaplaması terrazzo üstü pvc
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kaplamadır. Güneybatı duvarında düz atkılı, kuzeybatı duvarında basık kemerli ikişer
adet penceresi vardır (Şekil C.81). Düz atkılı pencereler 98x144 cm boyutlarında
döşemeden 60 cm yüksektedir. Kemerli pencereler ise 86 x154 cm boyutlarında ve
döşemeden 70 cm yüksektedir. Mekanın güneydoğu duvarı sağırdır.
4.5.1. Bodrum Kat Planı
Yapının oturma alanının tamamını kaplayan bodrum katı Yeni Dersane Sokağı
(kuzeydoğu) cephesinde yol kotundan aşağıda olmasına rağmen güneybatı
cephesinde (arka cephe) zemin ile aynı hizadadır. Yapının bodrum katı ile ilişkisi
arka cephede kuzeybatı duvarındaki kemerli kapıdan gerçekleşmektedir (Şekil C.82).
Aynı zamanda zemin kat merdiven holünden tek kollu 14 basamaklı bir merdivenle
de bodrum katı mekanlarına inilebilmektedir (Şekil C.83). Bodrum katı bu
merdivenin iniş aksında 7. basamakta demir kapı ile zemin kattan ayrılmaktadır. İki
farklı işleve hizmet eden bodrum katının güneybatı tarafındaki mekanlar Bağlarbaşı
İlköğretim Okulu’na ait hizmetli lojmanı olarak kullanılmaktadır. Zemin ve birinci
katlarda tek hacimden oluşan bu alan zaman içinde kullanıcı ihtiyaçları
doğrultusunda duvarlar ile bölünmüştür. Oturma alanı, yatak odası, mutfak ve hela
birimlerini içermektedir. Kuzeydoğu tarafındaki bodrum kat alanları ise Bağlarbaşı
İlköğretim Okulu deposu olarak kullanılmakta, bu bölümde dört adet mekan
bulunmaktadır (Şekil E.1).
BKO1 Mekanı-Hol+Merdiven
BK01 mekanı 257x759x240x761 cm boyutlarında 18.55 m2’lik dikdörtgen bir
hacimdir. Mekanın güneybatı duvarında bodrum katı zemin kata bağlayan tek kollu
merdiven bulunur (Şekil C.84). 14 taş basamak ile ulaşılan sahanlık -1.57 m
kotundadır. Merdivenin hemen bitiminde güneybatı duvarının sonunda hizmetli
lojmanının BK07 numaralı mekanına açılan bir kapı bulunur (Şekil C.85). Sahanlığın
kuzeybatı duvarında, merdivenin tam karşısında BK03 mekanına geçişi sağlayan tek
kanatlı ahşap bir kapı vardır (Şekil C.86). BK01 mekanının iki kademeden oluşan
döşeme kotu güneydoğu yönünde 14 cm’lik bir iniş ile -1.57m’den -1.72 m’ye düşer.
Mekanın güneydoğu duvarında; duvarın 64 cm önünde 43 cm yüksekliğinde bir
parapet duvar boyunca devam eder (Şekil C.87). Duvar ile parapet arası toprakla
doldurulmuştur. Güneybatı duvarında merdiven altında iki farklı nitelikte niş
bulunmaktadır. Merdiven altındaki 14 cm yüksekliğindeki basamak kirişinden
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itibaren 170 cm uzaklıktaki ilk niş beşik kemerli ve 101 cm enindedir (Şekil C.88).
Kemerin başlangıç kotu -0.90 m tepe noktası ise -0.73 m kotundadır. Diğer niş ise
güneydoğu cephesi yönünde merdiven altından 410 cm uzaklıktadır (Şekil C.89). Bu
niş diğer birçok mekandaki gibi kapatılmadan önce hacimler arası geçişi sağlayan,
içinde kapının yer aldığı nişlerdendir. Dışta 161 cm içte 139 cm genişliğinde olan
nişin beşik kemer tepe noktası +0.57 m kotundadır. Tuğla ile örülerek kapatılan nişin
bulunduğu duvarın diğer tarafında BK09 hela mekanı yer almaktadır. BK09 hela
mekanının havalandırması için örülen duvar üzerinde küçük bir pencere açılmıştır.
BK01 mekanının kuzeydoğu duvarında BK02 mekanına ulaşan 129 cm eninde
kemerli bir geçiş vardır (Şekil C.90).
BKO2 Mekanı-Depo
Yeni Dersane Sokak’a cephesi olan mekan 388x739x403x756 cm boyutlarında olup
toplam kullanım alanı 31.08 m2’dir. Mekanın döşeme kotu -1.75m, volta tavan
yüksekliği 263 cm’dir.
Mekanın kuzeydoğu duvarında basık kemerli 4 adet pencere açıklığı bulunmaktadır
(Şekil C.91). Ahşap pencere doğraması döşeme kotundan yaklaşık165 cm yukarda
başlamaktadır. 106 cm genişliğinde, 70 cm yüksekliğindeki doğramaların camları
sökülmüş ve bir bölümünün kanatları kopmuştur. Duvarın dış tarafında 58 cm
yüksekliğinde dövme demir parmaklıklar bulunur. Sağır olan güneydoğu duvarına
bitişik olarak 59x 196 cm boyutlarında beton bir tezgah yapılmıştır (Şekil C.92).
Güneybatı cephesinde de 100x410 cm boyutlarında uzun bir tezgah daha vardır. Üstü
seramik kaplanmış olan tezgah döşeme kotundan 78 cm yukardadır. Bağlarbaşı
İlköğretim Okulu’nun deposu olarak kullanılan bu mekanda tezgahların bulunması
bu hacmin önceki kullanımda mutfak olduğunu göstermektedir. Mekanın kuzeybatı
duvarında BK03 mekanına geçişi sağlayan kemerli bir açıklık bulunur (Şekil C.93).
Kemer başlangıcı -0.37 m, tepe noktası ise +0.47m kotundadır.
BKO3 Mekanı-Hol
Kuzeydoğu – güneybatı doğrultusunda bodrum katı ikiye ayıran dar uzun geçiş
mekanının boyutları1033x227x1041x203 cm’dir. Toplam kullanım alanı 25.00
m2’dir. -1.72 m olan döşeme kotuna BK01 mekanının kuzeybatı duvarındaki kapıdan
mermer bir eşikten 16 cm inilerek ulaşılır. ZK04 mekanının kademeli döşemesi bu
mekanın tavan sisteminden algılanır (Şekil C.94). Kuzeydoğu duvarından 6.00 m’ye
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kadar volta döşeme olan tavan üst kattaki ZK04 mekanına ait merdivenin başlangıç
hizasında 18’lik demir I profile saplanır ve merdiven boyunca -0.25 m kotuna kadar
eğimli bir yüzey oluşturur. Demir bahçe kapısı önündeki sahanlık boyunca volta olan
döşeme bahçeye inen yedi basamaklı merdiven boyunca -1.32 m kotuna kadar eğimli
bir şekilde devam edip zeminden yüksekliği 40 cm olan güneybatı duvarının
saplanır. Holün kuzeydoğu duvarı sağırdır (Şekil C.95). Güneydoğu duvarında 155
cm genişliğindeki kemerli geçiş BK02 mekanına, 89 cm genişliğindeki tek kanatlı
ahşap kapı ise BK01 mekanına geçişi sağlar. Kuzeybatı duvarında ise BK04
mekanına açılan iki adet kemerli geçiş ortadaki 50x 70 cm ölçüsündeki ayağa
saplanmaktadır (Şekil C.96). -0.53 m kotundan başlayan sağ taraftaki kemerin tepe
noktası +0.48 m kotundadır. Sol taraftaki kemer ise 0.44 m kotundan başlayarak
+0.46 m kotunda tepe noktasına ulaşır.
BKO4 Mekanı-Depo
1033x227x1041x203 cm boyutlarındaki BK04 mekanı 45.40 m2’dir.Volta tavan
yüksekliği zeminin eğimli olması sebebiyle 247 ile 257 cm arasında değişmektedir.
Mekana güneydoğu duvarı üzerindeki kemerli açıklıklardan geçilir (Şekil C.97).
Kuzeydoğu duvarı üzerinde basık kemerli üç adet pencere açıklığı vardır (Şekil
C.98). Ahşap pencere doğramaları bozulmuştur. Duvarın dış tarafında denizliğin
bitiminde demir parmaklıklar bulunur. Kuzeybatı duvarında ise basık kemerli nişler
içinde iki adet pencere açıklığı vardır (Şekil C.99). Ancak kuzeybatı cephesine bitişik
nizamda inşa edilmiş betonarme apartman sebebiyle bu pencereler kapanmıştır.
Yapının ilk inşa edildiği dönemde kuzeybatı yönünde binaya bitişik başka bir yapı
olmadığı anlaşılmaktadır. Mekanın güneybatı duvarında ise iki adet kemerli niş
bulunur (Şekil C.100). Nişlerin döşemesi mekanın döşemesinden yaklaşık 14-16 cm
yukardadır. Kemer başlangıçları -0.27 m kotunda, tepe noktası ise +0.48-+0.50 m
kotundadır. Güneybatı duvarı diğer taraftan okul ek binasının kantin olarak
kullanılan bölümüne bitişiktir. Niş olarak algılanan bu bölümlerin pencere açıklığı
olabileceği düşünülmektedir. Kantinden duvarın dış yüzeyi incelenmiş, ancak
herhangi bir ize rastlanmamıştır.
BKO5 Mekanı-Hol
Bodrum kata ulaşım merdivenin yanı sıra yapının kuzeybatı cephesi üzerindeki
142x194 cm boyutlarındaki çift kanatlı demir kapıdan sağlanmaktadır. -1.33 m
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kotundaki kapı eşiğinden sırasıyla 25 cm ve 18 cm’lik iki basamakla -1.76 m
kotundaki

BK05

mekanına

ulaşılmaktadır

(Şekil

C.101).

BK05

mekanı

123x113x122x117 cm boyutlarında küçük bir holdür. Kullanım alanı 3.20 m2’dir.
Holün güneydoğu duvarında demir kapının tam karşısında 88X200 cm boyutlarında
tek kanatlı ahşap bir kapı ile lojmanın oturma alanına (BK06) geçilir (Şekil C.102).
Holün güneybatı duvarında basık kemerli niş içinde bir adet pencere vardır; ancak
pencere önü sabit bir dolap ile kapatılmıştır. Kuzeydoğu duvarı ise sağırdır.
BKO6 Mekanı-Oda
BK05 mekanından ulaşılan 227x625x229x632 cm boyutlarındaki BK06 mekanının
kullanım alanı 15.16 m2’dir. Mekanın döşeme kotu -1.76 m ,volta tavan yüksekliği
ise 257 cm’dir. BK06 mekanı hizmetli lojmanının oturma alanı olarak düzenlenmiştir
(Şekil C.103). Arka cephe boyunca uzanan bu dar uzun dikdörtgen hacim güneybatı
duvarında basık kemerli nişler içinde bulunan iki adet pencere ile aydınlanmaktadır.
Duvarın güneydoğu duvarı tarafındaki üçüncü pencere açıklığı ise duvardaki izden
anlaşıldığı üzere örülerek kapatılmıştır. Bu pencerenin varlığı dış cephedeki izlerden
de anlaşılmaktadır. Mekanda ikinci dönem çift kanatlı ahşap pencere doğramaları
korunmuştur. Zemin kaplamasının terrazzo olduğu öğrenilen mekanın zemini
duvardan duvara halı ile kaplanmıştır.
BKO7 Mekanı-Oda
BK06 mekanının kuzeydoğu duvarındaki 88x178cm boyutlarındaki kapıdan ulaşılan
BK07

mekanı

lojmanın

yatak

odası

olarak

kullanılmaktadır.

Mekan

379x371x377x370 cm boyutlarında ve 14.00 m2’dir. BK06 mekanı ile ortak olan
duvar üzerinde kuzeybatı tarafında kapıdan 37 cm mesafede 107x86 cm boyutlarında
BK06 mekanına açılan bir pencere bulunmaktadır (Şekil C.104). BK07 mekanının
tüm duvarları sağır olduğu için aydınlatma sağlamak amacıyla iç mekana bakan bir
pencere yerleştirilmiştir. Güneydoğu duvarında ise kullanılmayan 87x 178 cm
boyutlarında bir kapı bulunur (Şekil C.105). Bu kapı mutfak ile yatak odasını
birbirine bağlamaktadır. BK07 mekanının kuzeydoğu duvarındaki kapı ile BK01
mekanına yani zemin kattan bodrum kata inişi sağlayan merdivenin holüne
ulaşılmaktadır. Bu geçiş hizmetli lojmanı ile depo bölümlerini birbirine
bağlamaktadır.
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BKO8 Mekanı-Mutfak
BK06 mekanının kuzeydoğu duvarındaki 144 cm genişliğinde ve 191.5 cm
yüksekliğindeki

geçiş

ile

BK08

mekanına

ulaşılmaktadır

(Şekil

C.106).

348x377x369x372 cm boyutlarındaki mekanın doğudaki köşesi 177-176-187-169 cm
ölçülerinde bölücü duvarlar ile ayrılmış ve hela birimi oluşturulmuştur (Şekil C.107).
Geriye kalan L şeklindeki 10.36 m2’lik hacim ise mutfak olarak kullanılmaktadır.
Mekanın kuzeydoğu duvarına bitişik bir mutfak tezgahı yapılmıştır. Kuzeybatı
duvarında BK07 mekanına açılan tek kanatlı ahşap kapı kullanılmamaktadır. Mutfak
mekanının havalandırma ve aydınlatmayı sağlayacak açıklığı bulunmamaktadır.
BKO9 Mekanı-Hela
BK08 mekanının doğu köşesindeki bu mekan 163x165x159x173 cm iç ölçülerine
sahiptir. Toplam kullanım alanı 2.70 m2’dir. Hela mekanının döşeme kotu mutfak
döşeme kotundan 30 cm yükseltilerek -1.46 m yapılmıştır. Güneybatı duvarında
kapının önünde 99x78 cm’lik bir seki oluşturulmuştur. Helaya giriş bu seki
üzerinden yapılmaktadır. Mekanın duvarları fayansla, yer ise seramik kaplanmıştır.
Kuzeydoğu duvarında BK01 merdiven holüne açılan küçük bir pencere
bulunmaktadır.
4.6. Cephe Özellikleri
4.6.1 Kuzeydoğu Cephesi ( Ön Cephe)
Yapının giriş cephesidir (Şekil C.108). Yeni Dersane Sokağı’na bakan kuzeydoğu
cephesinde giriş kapısının bulunduğu orta aks; birinci katta beşikkemerli, ikinci katta
sivri kemerli pencereler ve bu aksı dikey doğrultuda çerçeveleyen farklı nitelikteki
pilastrlar ile vurgulanmıştır (Şekil C.109). Plan şemasında zemin kat giriş holü ile
simetrik olmayan iki kanada ayrılan yapının bu özelliği kuzeydoğu cephesinde de
hissedilmektedir. Orta aksın solunda ve sağındaki simetrik olmayan cephe düzeni
boyutsal olarak pencere adediyle orantılanmıştır (Şekil C.110-C.111).
Cephenin bodrum kat yüzeyinde kapının sol tarafında dört, sağ tarafında üç adet
basık kemerli pencere açıklığı bulunmaktadır (Şekil C.112-C.113). Pencere
denizlikleri bahçe toprak kotundan 10-15 cm yüksektedir. Ahşap doğramaları büyük
ölçüde zarar görmüş olan pencerelerin dış tarafında cepheye hemyüz olacak şekilde
tespit edilmiş dövme demir parmaklıklar bulunmaktadır (Şekil C.114). Bodrum kat
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cephe yüzeyine yalancı derz uygulaması yapılmıştır. Bodrum kat taş silme ile birinci
kattan ayrılmıştır.
Zemin ve birinci kat cephe düzeni birbirinin aynıdır. Pencereler ikili ve tekli olmak
üzere düzenlenmiştir. Pencere açıklıkları cephenin sol tarafında iki tane ikili, sağında
ise bir tekli, bir ikili olacak şekilde yerleştirilmiştir.
Basık kemerli pencere açıklıklarının etrafı çerçeve oluşturacak şekilde taş söve ile
çevrelenmiştir (Şekil C.115). Söve başlığı pencere açıklığındaki gibi basık kemerli
bir formda yapılmış ve ortasındaki kilit taşı ile vurgulanmıştır. Söve dikmeleri ise
dikdörtgen taş blokların enine ve boyuna kullanımı sonucu girintili çıkıntılı bir
çerçeve oluşturmuştur. Taş söve bloklarının bir kısmının üstüne serpme sıva
uygulaması yapılarak pencereyi çevreleyen sövenin hareket kazanması sağlanmıştır.
Zemin kat duvar yüzeyinde beşikkemerli ana giriş kapısı yer almaktadır. Kapıyı
sınırlandıran yan duvarlarda dairesel köşe sütunları bulunmaktadır. Bu duvar
parçalarının tepesine ahşap kapı lentosu ile aynı profilde olan sütun başlıkları
yerleştirilmiştir (Şekil C.116). Sütun başlığının hemen üstünden başlayan beşikkemer
yivlerle kalınlaştırılmıştır. Beşikkemerin ortası profilli bir kilit taşı ile vurgulanmıştır
(Şekil C.117). Kapı boşluğunda çift kanatlı düz atkılı masif ahşap bir kapı
bulunmaktadır. Kapının ahşap kiriş şeklindeki lentosunun üst bölümüne beşikkemerli
ahşap alınlık yerleştirilmiştir. Ahşap alınlığın üstünde iki tane çeyrek daire şeklinde
açıklık bulunmaktadır. İç taraftan ahşap plak ile kapatılan bu açıklıkların dış
tarafında dövme demir parmaklıklar vardır. Kapının iki yanında birinci kat silme
hizasının profili ile sonlanan pilastrlar bulunmaktadır. Giriş kapısı ile aynı hizadaki
birinci

kat

orta

penceresi

beşikkemerli

düzeni

ile

diğer

pencerelerden

farklılaşmaktadır (Şekil C.118).Pencerenin sövesi; üzerinde çıkıntılı yivler bulunan
pilastr şeklinde, söve üst başlığı ise yivlerle kalınlaştırılmış beşikkemer şeklindedir.
Orta pencere; iki tarafındaki yivli ve başlıklı düz pilastrlar ile cephenin diğer
bölümlerinden öne çıkmaktadır.
Cephede kat geçişleri profilli kat silmeleri ile vurgulanmıştır (Şekil C.119). Cephenin
dikey vurgusu ise orta aksın iki yanındaki pilastrlar ile cephenin sol ve sağ kenarı
boyunca yukarıdan aşağıya uzanan ve aralarda kat silmeleri ile kesilen pilastrlar ile
sağlanmaktadır. Cephe yüzeyinde sövelerin, silmelerin ve pilastrların etrafında;
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onlarla aynı geometrik düzende düz sıvalı yüzey bırakılmış, geri kalan yüzeylere ise
serpme sıva uygulanmıştır.
Cephede birinci katın bitişi kalın bir saçak altı silmesi ile sonlandırılmıştır (Şekil
C.120). Silmenin üst bölümünde kurşun saçak bulunmaktadır. İkinci kat alt katlara
göre 30 cm geriye çekilmiş ve mansart çatı içine yerleştirilmiştir. İkinci katta sivri
kemerli bir pencere ile vurgulanan orta aksın sol tarafında iki tane ikili, sağında bir
ikili, bir tekli pencere bulunmaktadır. Pencereler normal katlardakinden farklı ölçü
ve biçimdedir. Dikdörtgen bir çerçeve içine yerleştirilmiş düz atkılı pencerelerde
söve başlığı olarak profilli silmeler kullanılmıştır. İkinci kat cephe yüzeyi renk ve
doku olarak da diğer katlardan ayrılmaktadır (Şekil C.121). Pencerelerin aralarındaki
açıklıklarda Marsilya kiremitli çatı parçaları bulunmaktadır. Orta aksta yer alan sivri
kemerli pencere ise yine sivri kemerli olan profilli sövesi ile öne çıkmaktadır (Şekil
C.122). Alt katlar ile aynı hizada öne doğru çıkma yapan bu bölüm iki yanında
pilastr benzeri duvar parçaları ile sınırlanmıştır. Pilastrların üstü profilli başlıklarla
sonlandırılmış, sivri kemer vurgusu duvarın profilli bir silme ile üçgen formunda
bitirilmesiyle artırılmıştır.
Yeni Dersane Sokak ile kuzeydoğu cephesi arasında 255 cm genişliğindeki kaldırım
ile 265 cm genişliğindeki ön bahçe bulunmaktadır. Ön bahçe cephe boyunca giriş
kapısı bölümünde kesintiye uğramaktadır. Bahçe taş babalar ve bu babaların arasına
yerleştirilmiş olan dövme demir parmaklıklarla kaldırımdan ayrılmaktadır (Şekil
C.123-C.124).Kaldırımda kuzeybatı yönüne doğru azalan bir eğim bulunmaktadır.
Kaldırım ile cephe arasında oluşturulmuş sahanlık ile yapının giriş kapısına
ulaşılmaktadır. Bu sahanlıktan basamaklar ile cephenin sol ve sağındaki ön bahçelere
ulaşılmaktadır. Mevcut kaldırımdaki beton parke taş kaplaması devam ettirilerek,
kapı sahanlığının üstü kapı önündeki taş kaplamaya kadar kaplanmıştır. Sahanlığın
iki yanındaki taş parapetlerin şeklinden bu bölümün yıllar içinde yol kotunun
yükseltilmesiyle bugünkü kaldırım kotuna ulaştığı düşünülmektedir (Şekil C.125).
Yapının özgün durumunda birkaç basamak çıkılarak kuzeydoğu cephesindeki giriş
kapısı sahanlığına ulaşıldığı tahmin edilmektedir.
Yapının kapı genişliği ile aynı genişlikteki iki taş baba arasına yerleştirilen demir
kapı ile ön cephe giriş aksı bahçe duvarında da vurgulanmaktadır. Demir kapı ile taş
babaların bağlantı noktaları bu kapının özgün olmadığını, zaman içinde ihtiyaç
gereği taktırılmış olabileceğini düşündürmektedir.
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4.6.2. Güneydoğu Cephesi ( Yan Cephe)
Bağlarbaşı İlköğretim Okulu bahçesine bakan yan cephe ön ve arka cephelerden
farklıdır. Sağır olan cephenin orta bölümünde bir girinti ile cephe yüzeyinden 156 cm
gerideki duvar yüzeyine ulaşılır (Şekil C.126). Bu girinti zemin kata açılan demir bir
kapı için bir çeşit geçiş oluşturmaktadır. Merdiven sahanlıklarına ait pencere
açıklıkları da girintideki duvar yüzeyi üzerindedir (Şekil C.127). Birinci kat ile ikinci
katı birbirine bağlayan sahanlığın üst hizasında girinti sonlanır. Bu girintinin üst
bölümü duvara saplanarak yarım kalan bir beşikkemer şeklindedir. Girintinin tavanı
tek açıklıklı voltadır. Cephenin sol ve sağ kenarlarında ön ve arka cepheye ait pilastr
ve kat silmelerinin profilleri görülmektedir. Güneydoğu cephesinde çatı saçağı
bulunmamaktadır. Beşik çatının eğimi çatı parapet duvarından algılanabilmektedir.
Bacalar ise çatıdaki yükseltilerinden anlaşıldığı kadarıyla cepheye hemyüz olacak
şekilde cephedeki girintinin iki yanına yerleştirilmiştir (Şekil C.128).
4.6.3. Güneybatı Cephesi ( Arka Cephe)
Güneybatı yönünde yapının bir bölümü ileri doğru uzantı yapacak biçimde
tasarlandığı için bu cepheyi iki bölümde ele almak gerekmektedir. Yapının giriş
kapısının bulunduğu orta aks ve kuzeybatı kanadı geride iken güneydoğu kanadı
bahçeye doğru uzatılmıştır (Şekil C.129).Önde olan güneydoğu kanadının cephe
düzeni ön cephe ile benzer niteliktedir (Şekil C.130).Bodrum kat bölümü bu cephede
zemin hizasına gelerek normal bir kat yüksekliğine ulaşmaktadır. Bodrum kat duvarı
sıva üzerine yalancı derz uygulaması yapılarak üst katlardan taş silme ile ayrılmıştır.
Bu bölümde pencere açıklığı da farklılaşmaktadır. Basık kemerli üç adet pencerenin
bulunduğu cephede pencere yükseklikleri diğer katlara göre azaltılmıştır. Önde olan
bu bölümde zemin ve birinci kat boyunca birbirini tekrar eden pencere düzenleri
köşe pilastrlarında farklılık göstermektedir. Ön cephede olduğu gibi mansart çatı
içindeki ikinci kat mekanları cepheden geriye çekilmiştir. İkinci katta; profilli taş
söve başlıklı iki adet ikişerli düz atkılı pencere bulunmaktadır. Cephenin iki
kenarında ise pilastrların yerini profilli başlıkları olan kolonlar almaktadır.
Pencerelerin arasındaki dik eğimli mansart çatı parçaları cephenin karakteristik
özelliğini vurgulamaktadır.
Geride kalan kuzeybatı kanadı ise daha sade bir cepheye sahiptir (Şekil C.131). Bu
kanada tek katlı kârgir bir yapı bloğu saplanmaktadır. Bodrum kat ve zemin kat
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cephesine bitişik nizamlı olan bu yapı sebebiyle zemin katın güneybatı cephesine
bakan açıklıkları kapanmıştır (Şekil C.132-C.133).Cepheye saplanan yapı bloğu ile
öne çıkan güneydoğu kanadı arasında kalan açıklıktan 7 adet taş basamakla yapının
zemin katına geçişi sağlayan bahçe kapısına ulaşılmaktadır. Kuzeydoğu cephesindeki
ana giriş kapısının simetriği olan demir bahçe kapısı beşikkemerlidir. Bahçe
kapısının kemeri düz sıva ile vurgulanmıştır. Kemerin hemen üzerinde serpme sıvalı
yüzey üzerinde saçak izi görülmektedir. Zemin kat ile birinci kat geçişi sade profilli
bir taş silme ile gösterilmiştir. Bu taş silme kuzeybatı tarafında yarıda kesilmektedir
(Şekil C.132). Birinci ve ikinci katlarda ise basık kemerli etrafı söveli pencere düzeni
bu cephede de yerini almakta ve her katta ikili iki adet pencere bulunmaktadır. İkinci
kat profilli bir taş silme ile sonlandırılmıştır. Çatı yaklaşık 58 cm yüksekliğindeki
parapet duvarı ile bitirilmiştir (Şekil C.134).
4.6.4. Kuzeybatı Cephesi ( Yan Cephe)
Yapının kuzeybatı cephesi bitişik nizamda inşa edilmiş olan komşu bina sebebiyle
sağırdır. Ancak bodrum kat BK04 mekanındaki bu cepheye açılan ve bugün duvar
örülerek kapatılmış olan iki adet pencerenin varlığı; yapının ilk zamanlarında bu
cephesinin açık olduğunu göstermektedir.
Yapının güneybatı cephesinin önde olan güneydoğu kanadının yan cephesi yapı için
ikinci bir kuzeybatı cephesi oluşturmaktadır (Şekil C.135). Cephenin bodrum katı
güneybatı cephesinde de olduğu gibi sıva üzeri yalancı derz uygulaması yapılmıştır.
Bodrum kat duvarı üzerinde yapının bodrum kat mekanlarına açılan tek giriş kapısı
bulunmaktadır (Şekil C.136). Çift kanatlı demir kapı cephe üzerindeki basık kemerli
bir geçişin içine yerleştirilmiştir. Fayans ile kaplanmış olan eşikten sırasıyla 25 cm
ve 18 cm’lik iki basamakla BK05 mekanına döşeme kotuna ulaşılmaktadır. Bodrum
kat bitişi kat silmesi ile vurgulanmıştır. Zemin ve birinci kat duvarında karakteristik
basık kemerli ikili pencereler bulunmaktadır. İkinci kattaki basık kemerli ikili
pencere

alt

kattakilerle

aynı

hizada

ancak yüksekliği

azaltılmış

şekilde

yerleştirilmiştir. İkinci kat duvar yüzeyi üstü kurşun kaplı bir silme ile sonlanmıştır.
Çatı parapet duvarı cephenin gerisindedir. Cephe kuzeydoğu yönünde yapının
güneybatı cephesine saplanırken, güneybatı köşesinde pilastrlar ile sonlanmaktadır.
Katlar arası geçişlerde kat silmelerinin yanı sıra serpme sıva uygulaması bu cephede
de görülmektedir. Cephe yüzeyindeki serpme sıva uygulaması birinci kat pencere alt
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bölümünde yer yer dökülmüştür (Şekil C.137). Zemin kat pencerelerinin söve üst
hizasında eski bir fotoğrafta9 görülen tek eğimli saçağın izleri bulunmaktadır (Şekil
C.138).
4.7. Strüktür ve Malzeme Özellikleri
4.7.1. Temel
Rölöve çalışmaları sırasında yapıda başlayan basit onarım kapsamında yapının
kuzeydoğu cephesinde yalıtım çalışması yapılmıştır. Bu esnada kuzeydoğu cephesi
duvar yüzeyi toprak kotundan 100-120 cm kazılarak bodrum kat beden duvarları
ortaya çıkarılmıştır. Moloz taş beden duvarları 74-76 cm genişliğindedir. Ancak
yapının temeli hakkında bilgi edinilememiştir.
4.7.2. Duvar
Yapının kârgir beden duvarlarının ortalama kalınlığı bodrum katta 70-80 cm, zemin
katta 55-65 cm, birinci katta 50-55 cm, ikinci katta 40-50 cm’dir. Tuğla örgü olan
duvarların iç ve dış yüzleri sıvalıdır. Silme, söve ve pilastrlar taştır.
Yapının kârgir iç duvarlarının ortalama kalınlığı bodrum katta özgün olan duvarlarda
40 cm, özgün olmayan bodrum kat duvarlarında 9-12 cm; zemin katta özgün
duvarlarda 37-43 cm, özgün olmayan duvarlarda 12-20 cm; birinci katta özgün
duvarlarda 20-38 cm, özgün olmayan duvarlarda 10-20 cm; ikinci kat iç duvarları 1220 cm’dir. İç duvar yüzeyleri sıva üzeri boyadır. Islak hacimler fayans kaplıdır.
Zemin ve birinci katta pencere boşluklarının üzeri basık kemerlidir. Orta aksta
beşikkemerli ve sivri kemerli pencereler de mevcuttur. Duvar yüzeylerinde çok
sayıda değişik ölçülerde basık kemerli, beşikkemerli ve düz atkılı niş boşlukları
oluşturulmuştur.
4.7.3. Döşeme
Yapının döşeme konstrüksiyonu demir I putreller arasına tuğlaların kemer şeklinde
örülmesiyle elde edilen volta tipi döşemedir. 19. yüzyılın başlarında yüksek fırın
teknolojisinin gelişimiyle birlikte büyük miktarda demir üretimi başlamış, demirin
yapı profili haline getirilmesi ve yaygınlaşmasıyla demir, inşaat alanında önemli bir
9

Sainte Marie Okulu’nun güneybatı cephesinin görüldüğü fotoğraf 1952 tarihli bir yayında
bulunmaktadır. Fotoğraf hakkında detaylı bilgi restitüsyon bölümünde verilecektir.
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yer almıştır. Önceleri demir, tuğlayla birlikte volta döşeme yapımında kullanılmıştır.
Bu tür döşemelerde; I profil şeklindeki demir putreller arasına tuğlalardan tonozcuk
örülerek hurdiler oluşturulmaktadır. Volta döşeme uygulaması 20. yüzyılın ilk
yıllarına kadar kullanılmış, betonarme döşemenin geliştirilmesiyle büyük ölçüde terk
edilmiştir (Toydemir vd 2000, s.283-284). Yapıda döşeme kaplaması olarak tüm
katlarda farklı desenlerde renkli terrazzolar kullanılmıştır (Şekil C.139). Bodrum
katın depo olarak kullanılan bölümünün özgün kaplamasına ilişkin bir veriye
ulaşılamamıştır.
4.7.4. Örtü
Yapının özgün çatı konstrüksiyonunun büyük bölümü yangın sırasında harap
olmuştur. Çatı konstrüksiyonu 2006’da başlayan basit onarım kapsamında
yenilenmiştir. Ahşap konstrüksiyon üzerine kiremit altı tahtası yerleştirilmiş ve
yalıtım yapılarak Marsilya tipi kiremit döşenmiştir. Yapının mansart çatı
pencerelerinin bulunduğu bölümler değiştirilmemiştir.
“19. yüzyılın geriye dönük akımlarından olup geçmiş yüzyılların mimarlığını taklit
eden ve sonuçta masif ve abartmalı bir yeni barok olarak ortaya çıkan akım” İkinci
ampir üslubu (ikinci imparatorluk üslubu) olarak tanımlanmaktadır (Hasol 2005,
s.42-43). Bu akımın mimaride öne çıkan öğesi mansart çatılardır. Fransız mimar
François Mansart (1598-1666) tarafından geliştirilen ve mimarının ismiyle anılan bu
çatı biçimlenişi 1800’lerin ortalarında Fransa’da tekrar popüler olmuş ve kısa sürede
İngiltere ve Amerika’ya da yayılmıştır. Anıtsal yapıların yanı sıra konut mimarisinde
de kullanılan mansart çatılar her yüzeyinde değişik eğimli iki dam yüzeyi bulunan bir
çeşit kırma çatı olarak tanımlanmaktadır. Alt bölümdeki eğimi üst bölümdekinden
dik olan mansart çatılarda çatı penceresi dik eğimli olan alt bölüme yerleştirilerek
geniş ve ferah bir çatı katı oluşturulur. Genellikle çatının az eğimli olan üst bölümü
zeminden algılanmaz.
4.8. Yapı Elemanları
4.8.1. Kapılar
Yapı basit onarım adı altında pek çok tadilat geçirmiştir. Bu tadilatlar sırasında
mekanlara geçişi sağlayan kapı boşlukları daraltılmış, yüksekliği azaltılmış ve pek
çok kapı yenilenmiştir. Ayrıca büyük hacimler bölme duvarları ile yeni birimlere
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ayrılmıştır. Yapının değiştirilmeden günümüze ulaşan iç mekan kapısı 1K09 hela
mekanına ait ahşap kapıdır. 1K09 mekanı birinci kat ile ikinci kat merdiven ara
sahanlığında güneydoğu cephesine bitişiktir. Tek kanatlı olan ahşap kapı tablalıdır
(Şekil C.140).
2006 onarımında sökülen bir başka orijinal kapı kanadı ise yapının bodrum katında
BK02 depo mekanının BK03 holüne açılan kemerli geçişinde duvara sabitlenmiştir.
Beşikkemerli kapı geçmeli masif ahşaptır (Şekil C.141).
Yapının Yeni Dersane Sokağı’na açılan ana giriş kapısının eski ancak özgün
olmadığı düşünülmektedir. Kapı lentosu üstünde bulunan beşikkemerli, ahşap üstü
dövme demir parmaklıklı alınlık tablası ise yapıya dövme demir parmaklıkların
eklendiği döneme aittir.
Bahçeye açılan güneydoğu, güneybatı ve kuzeybatı kapıları demir kapılardır; bu
kapılar eski fakat özgün değildir.
4.8.2.Pencereler
Yapıda ilk dönem, ikinci dönem ve son dönem olmak üzere üç farklı döneme ait
pencere bulunmaktadır. İlk dönem pencere doğramaları günümüze ulaşmamış, ancak
yapının eski fotoğraflarında ayırt edilir durumdadır. Bodrum kattaki pencere
doğramalarının özgün ya da ikinci dönem eki olduğu düşünülmektedir. BK02 ve
BK04 mekanlarının kuzeydoğu cephesine bakan basık kemerli pencere boşluklarında
ahşap doğramaların bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır (Şekil C.142). BK04
mekanının kuzeybatı duvarında pencere açıklığındaki ahşap doğramalar da, yan
cepheye bitişik nizamda inşa edilen yapıya rağmen sökülmemiştir (Şekil C.143).
Ancak, 2006 onarımında kuzeydoğu pencereleri pvc olarak yenilenmiş, kuzeybatı
cephesindeki pencere boşlukları iç taraftan da duvar örülerek kapatılmıştır. Ahşap ve
tek camlı olan ikinci dönem doğramaları ise sadece ZK03, ZK05 mekanlarında
korunmuştur (Şekil C.144). Güneydoğu cephesine bakan merdiven sahanlık
pencereleri de diğer mekanlardaki pencere doğramaları gibi onarım esnasında pvc
olarak değiştirilmiştir (Şekil C.145). 2K09 helasının ahşap penceresi ise 2K04 hela
mekanına açılması nedeniyle dikkat çekmektedir (Şekil C.146). Onarımda
değiştirilmeyen bu pencere restitüsyon açısından önem taşımaktadır. Son dönem
doğramalarında pencere kayıtlarının kalınlığı ve bölümlenme şekli özgün
doğramalardan oldukça farklıdır.
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Yapıda basık kemerli kısa ve uzun, beşikkemerli, sivri kemerli, düz atkılı kısa ve
uzun olmak üzere dört farklı doğrama biçimi kullanılmıştır.
4.8.3. Merdivenler
Yapının ikinci kata çıkan çift kollu merdivenleri hariç tüm merdivenleri yerinde
dökme mozaik olarak yapılmıştır. Bodrum kattan zemin kata ulaşan merdiven tek
kollu yerinde dökme mozaiktir. Zemin ile birinci kat arasındaki merdiven çift kollu
ve tam sahanlıklıdır. İkinci kata çıkan merdivenler ise kârgir strüktür üzerine ahşap
kaplama basamaklarla oluşturulmuştur. Basamakların eğimli arka yüzeyi bağdadi
sıvalıdır. Katlar arasındaki merdivenlerde basamaklar kat döşemesinin I kirişi ile
sahanlık döşemesinin I kirişi arasına oturtulmuştur (Şekil C.147).
Yerinde dökme mozaik basamaklarda yer yer kırılmalar meydana gelmiştir (Şekil
C.148). Ahşap basamaklarda ise uzun süreli kullanım nedeniyle aşınma ve yangın
sonrasında oluşan bozulmalar gözlenmektedir (Şekil C.149).
4.9. Yapıdaki Bozulmalar
4.9.1. Kötü Kullanım ve İşlev Değişikliklerinden Kaynaklanan Bozulmalar
Yapının özgün işlevi dışında kullanılması ve bazı ek yükler getirilmesi çeşitli
değişikliklere neden olmuştur. Yapının zemin ve birinci katları eğitim amaçlı
kullanılırken bodrum katı depo ve hizmetli lojmanı olarak; ikinci kat ise öğretmen
lojmanı olarak kullanılmak üzere düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme sonucunda
mutfak ve hela gibi ıslak hacimlerin yanı sıra yatak odası birimleri de oluşturularak
bu katlarda mekan bütünlüğü bozulmuştur. Zemin ve birinci katın güneybatı
cephesine bakan kuzeybatı kanadının bir bölümüne hela birimleri eklenmiştir. Zemin
kattaki yeni hela birimlerine asma tavan uygulaması yapılarak tavan yüksekliği
yarıya indirilmiştir. Birinci katta ise hela bölümünün duvarı döşemeden 220 cm
yükseklikte sona erdirilerek duvarın üstüne su deposu yerleştirilmiştir. Kuzeybatı
duvarı üzerindeki niş, bölücü duvarlar ile kapatılarak algılanamaz hale getirilmiştir.
Önceki kullanımında bodrum katta olan yemekhane ve mutfak mekanları bodrum
katın depoya dönüştürülmesi sonucu birinci kata taşınmıştır. Birinci katta kuzeydoğu
cephesine bakan BK05 mekanının güneybatı duvarına mutfak tezgahı tespit
edilmiştir. Güneydoğu cephesinde merdiven sahanlıklarında yer alan tekli hela
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birimleri kullanıma kapatılmıştır. Mekanların giriş kapıları sabitlenerek, kapı üstleri
sıvanmıştır.
4.9.2. Strüktürel Bozulmalar
Yangın yapının ikinci kat güneybatı lojmanında 2K11 mekanında başlamış ve en çok
bu lojmanla birlikte altına denk gelen diğer mekanları etkilemiştir. 2K11 ve 2K12
mekanlarında duvar sıvası dökülmüş, dolu tuğla duvar yüzeyi açığa çıkmıştır.
Yüksek ısıya maruz kalan kârgir duvarlar dayanımını yitirmiş, duvar yüzeyinde yer
yer aşınma ve oyuklar, döşeme yüzeyinde de kabarmalar meydana gelmiştir. Yangın
sonrasında çatı strüktürü çökerek ikinci kat kullanılamaz duruma düşmüştür.
Yangından hemen sonra başlayan onarımda öncelik yapının üst örtüsünün yeniden
kapatılmasına verilerek, ahşap çatı konstrüksiyonu oluşturulmuştur.
4.9.3. Malzeme Bozulmaları
Yangın söndürme çalışmaları sırasında kullanılan su ve kimyasal köpük tüm yapı
malzemelerine zarar vermiştir. Suyu bünyesine çeken döşeme ve duvar yüzeylerinde
rutubet ile beraber çiçeklenme de görülmektedir. Duvar yüzeyinde sıvanın ufalanarak
dökülmesi bazı yerlerde duvar yüzeyini 5 cm’e kadar aşındırmıştır. İkinci kat
mekanlarında tüm duvar yüzeyleri is tabakasıyla kaplanmıştır. Rölöve çalışmaları
sırasında yapıda boya-badana yapılmıştır. Tüm duvar yüzeyleri alçı sıva ile sıvanmış
ve boyanmıştır.
Terrazzo karoların üstü linolyum ve duvardan duvara halı ile kaplanmıştır.
Döşemelerin yeni kaplama malzemeleriyle kaplanması sırasında kullanılan
yapıştırıcılar terrazzoları tahrip etmiştir. Uzun süreli kullanım ve kimyasal
temizleyiciler; terrazzo karoların yüzeyinde aşınma ve matlaşmaya sebep olmuştur.
Volta tavanlardaki demir I putrellerde ise korozyon görülmektedir.
Yapının pencereler bölümünde ele alınan birincil ahşap doğramaları gerekli bakım
yapılmadığı için çürümüştür. Ahşap giriş kapısı da çürüdüğü için yenilenmiştir. Arka
ve yan bahçelere açılan demir kapılarda paslanma ve çürüme gözlemlenmektedir.
Özgün ahşap kapının sol alt bölümü çürümüş ve kopmuştur.
Yapının bodrum, zemin ve birinci kat merdiven basamakları aşınmış ve yer yer
kırılmalar olmuştur. İkinci kata çıkan merdivenlerin ahşap basamakları aşınmanın
yanı sıra yangından zarar görmüştür.
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4.9.4. Kötü Onarımların Neden Olduğu Bozulmalar
Yapı geçirmiş olduğu ciddi yangına rağmen basit onarım adı altındaki tadilat
çalışmalarına maruz kalmıştır. Kurul izni alınmadan gerçekleştirilen bu onarımlar
esnasında yapıya ait özgün elemanlar korunamamakta ve geriye dönüşü olmayan
müdahaleler yapılmaktadır. Yeni mekanlar oluşturmak için örülen bölme duvarları,
eklenen yeni hela ve mutfak birimleri ile yapının mekansal bütünlüğü ve özgünlüğü
bozulmaktadır. Ayrıca önceki onarımlarda gerçekleştirilen iç kapı yenilemeleri ve
daraltılan kapı boşlukları yapının genel ölçeğine uymamaktadır. Pvc olarak yenilenen
pencere doğramaları ise özgün ahşap doğrama detaylarının tamamen kaybolmasına
yol açmıştır. Yeni pencerelerin boyutları eskisiyle aynı ancak bölümlenmesi ve tipi
farklıdır. Zemin kat pencere açıklıklarına takılan demir parmaklıklar; tespit edilirken
hem duvar yüzeyini tahrip etmiş, hem de yapının genel karakterine aykırı olmuştur.
Kuzeydoğu cephesindeki ahşap ana giriş kapısı çürük olması sebebiyle
değiştirilmiştir. Yeni kapı yine masif ahşaptan ancak farklı profil detayında
yapılmıştır. Kapının üst bölümündeki beşikkemer ahşap tabla ve dövme demir detayı
yerinde korunmuştur. Kuzeydoğu cephesindeki özgün olmayan bahçe kapısı da son
onarım sırasında değiştirilmiştir. Çürümüş ve paslanmış olan mevcut demir kapı
demir bahçe parmaklıklarıyla uyumlu bir kapı ile yenilenmiştir. Güneybatı
cephesindeki kurşun saçak yangın sonrasında alüminyum bir malzeme ile
yenilenmiştir.
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5. RESTİTÜSYON
20. yüzyıl başında inşa edilmiş olan Sainte Marie Okulu binası günümüze nispeten
iyi korunmuş durumda ulaşmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi yapı sürekli eğitim
yapısı olarak işlevlendirilmiş, ancak eğitim kurumlarının nitelikleri farklılaştığından
bazı değişikliklere uğramıştır. Yapılan kişisel görüşmeler sonucunda l988 -1989
yılları arasında yapıya onarım adı altında büyük müdahalelerin yapıldığı, bodrum
katının bir bölümü ile çatı katının lojman olarak kullanılmak üzere düzenlendiği
öğrenilmiştir. Onarım çalışmaları ile yapının mekansal bütünlüğünü bozan bir takım
müdahaleler yapılmış, özgün detaylar kaybolmuştur. Restitüsyon kararları alınırken
yapının değişikliğe uğradığını gösteren izlerden ve benzer yapılara ait çizim ve
belgelerden yararlanılmıştır. Restitüsyon kararlarından en zorlayıcısı yapının ikinci
katı ve güneydoğu cephesidir. Diğer katlarda yapılan birçok müdahale yapıdan
sağlanan veriler ve kişisel görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında
çözümlenebilmektedir.
Yapının tescil durumu araştırılmış, Üsküdar İlçesi’ndeki tarihi yapılardan sorumlu
olan VI No’lu İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndaki dosyalar
incelenmiştir. Yapının bulunduğu parsele ait tescil fişi ve dosya bulunmamaktadır.
Yapının 1/1000 ölçekli imar planlarında tescilli tarihi yapılar kategorisinde
bulunması binanın bölgedeki toplu tescil çalışması sırasında tescillendiğini
düşündürmektedir (Şekil D.1- D.2). Üsküdar Belediyesi arşivlerinde de yapıya ilişkin
herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır.
Yapıyla ilgili eski fotoğraflara ulaşmak için çeşitli arşivler taranmış, ancak
aydınlatıcı bir belge elde edilememiştir. Yapıya ait en eski belge 1952 tarihinde
basılan bir yayında bulunan güneybatı cephesinin görüldüğü fotoğraftır (Şekil D.3).
Bunun dışında VI No’lu İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nda
Saint Vincent de Paul Fransız Okulu’nun dosyasında yer alan 1983 tarihli bir
fotoğrafa ulaşılmıştır. Fotoğrafta Yeni Dersane Sokağı’nın başından Sainte Marie ve
Saint Vincent de Paul okullarının ön cepheleri görülmektedir (Şekil D.4).
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Restitüsyon çalışmaları için sıkça kullanılan yöntem analoji yoluyla aynı işleve
sahip, aynı dönemde yapılmış yapıların karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu
amaçla öncelikle; yapıyla aynı dönemde yapılmış Fransız tarikat okulları araştırılmış,
özellikle Marist Rahipler’in İstanbul’da açtıkları diğer okullara ulaşılmaya
çalışılmıştır. Bu okulların bir kısmı bugün yerinde mevcut değildir. Ulaşılabilen
önemli bir yapı ise Marist Rahipler’in Bakırköy’de açtıkları Notre Dame du Rosaire
Fransız Okulu’dur (Şekil D.5). 1908 yılında inşa edilen okul 1926 yılında el
değiştirerek Bezezyan Ermeni Okulu adını almış, 1936 yılında da pek çok yabancı ve
gayrimüslim okulu gibi kapatılmıştır. 1936’dan sonra Bakırköy Halk Evi'ne tahsis
edilen bina 1980 yılında Adalet Bakanlığı'na devredilene kadar, halk evi binası
olarak hizmet vermiştir. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi olarak kullanılan bina 2002
yılında yapılan restorasyonun ardından Bakırköylü Sanatçılar Derneği’ne tahsis
edilerek kültür ve sanat merkezi olmuştur. Yapılan restorasyon çalışmasında bazı
özgün detayların değiştirildiği ve plan şemasına müdahale edildiği anlaşılmaktadır.
Yapının Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki plan krokisi incelendiğinde günümüze
sadece ana binanın ulaştığı, avludaki iki katlı ek binanın yok olduğu anlaşılmaktadır
(Şekil D.6). Bugün okulun bahçesi daraltılmış ve arka bahçesine bir kamu yapısı inşa
edilmiştir. Notre Dame du Rosaire Okulu’nun plan şeması Sainte Marie Okulu ile
restitüsyon sorunlarını aydınlatıcı bir benzerlik taşımamaktadır.
Saint Vincent de Paul Fransız Okulu restitüsyon kararlarına ışık tutma açısından
önemli bir konumdadır. Ancak günümüze yapının daha önce belirtildiği üzere sadece
dış duvarları ulaşmıştır. Yapının bugünkü durumu, orijinal plan şemasına ve
kullanıma ilişkin herhangi bir ipucu vermemektedir. Ancak Kurul dosyasındaki 1994
yılına ait fotoğraflar yapının kârgir beden duvarları arasındaki ahşap döşeme sistemi
ve orta aks boyunca devam eden çift kollu ahşap merdiveni gibi bir takım
özelliklerini aydınlatmaktadır (Şekil D.7-D.8). Bu veriler Sainte Marie Okulu ile
benzerlik taşımasa da yapının pencere – kapı doğramaları oran ve şekil olarak
restitüsyon kararlarına yön vermektedir.
Sainte Marie Okulu’nun yakın çevresinde bulunan Semerciyan Cemeran Ermeni
Okulu ile Rum Okulu da analoji yoluyla alınacak kararlar kapsamında incelenmiştir.
Bu iki okul plan şeması ve cephe düzeni açısından farklılıklar taşısa da restitüsyon
kararlarına yön verecek bir takım benzer noktalar aranmıştır (Şekil D.9). Semerciyan
Cemeran Ermeni Okulu’nun bahçesini çeviren dövme demir parmaklıklar ve demir
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kapının Sainte Marie Okulu’nun ön bahçesindeki demir parmaklıklarla benzer
nitelikte

olması

dövme

demir

korkulukların

aynı

dönemde

yapıldığını

düşündürmektedir (Şekil D.10). Sainte Marie Okulu’nun değiştirilmiş olan demir
bahçe kapısının restitüsyonu Semerciyan Cemeran Okulu’nun demir kapısı temel
alınarak hazırlanabilir.
Restitüsyon kararlarının alınmasında en yararlı bilgiler yukarıda da adı anılan Frère
Ange-Michel ile yapılan görüşme sırasında edinilmiştir. Frère Ange-Michel Katolik
eğitim kurumları, Katolik tarikatlar ve bu tarikatların İstanbul’da ve Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde açtıkları okullar ve Sainte Marie Fransız Okulu ile ilgili önemli
bilgiler vermiş, Katolik eğitim yapılarının işleyişini ve mekan organizasyonunu
aydınlatacak değerli belgeler sağlamıştır.
1680 yılında kurulan Frères des Écoles Chrétiennes (Hıristiyan Okulları Rahipleri)
eğitim alanında faaliyet göstermiş ve Fransa ile Fransa dışında pek çok okul açmış
bir Katolik tarikatıdır. 1815 yılına kadar bu büyüklükte bir tarikat çıkmamıştır. 19.
yüzyılda kurulan diğer tarikatlar da çalışmalarında Frères des Écoles Chrétiennes’i
takip ve taklit etmişlerdir. Katolik tarikatlarının eğitim yapıları ufak farklar dışında
birbirine benzemektedir. Bu açıdan bu tarikatın kurduğu eğitim yapıları restitüsyon
açısından önemli veriler sağlamaktadır.
Frères des Écoles Chrétiennes’in1896’da inşa ettikleri ve günümüze ulaşmayan bir
okul binasının kat planı ve organizasyon şemasına ulaşılmıştır (Şekil D.11).10
Feriköy’deki bu okul St. Jean Chrysostome adıyla kurulmuştur. Ancak 1921’de okul
binasının yerine, Ste. Jeanne d'Arc Fransız Okulu (bugünkü Saint Michel Fransız
Okulu ) yapılmıştır. St. Jean Chrysostome Okulu’nun ölçek olarak Sainte Marie ile
benzeşmesi; mekan organizasyonu açısından fikir vermektedir. Okul zemin kat üstü
iki normal kat ile bodrum ve çatı katından oluşan kârgir bir binadır. Bodrum katında;
mutfak, frerler yemekhanesi, depo, şarap mahzeni, odun deposu, eşya deposu, duş ve
banyo birimleri bulunmaktadır. Zemin katta; veli görüşme salonu, yönetici bürosu,
vestiyer, dört adet sınıf, oyun salonu, müfettiş odası vardır. Birinci katta; müfettiş
odası ve vestiyer ile dört adet sınıf ve iki etüd salonu bulunmaktadır. İkinci kat
tamamen frerlere ayrılmıştır. Yedi adet frer odası, üç adet çalışma odası vardır. Çatı
arası ise depo olarak belirtilmiştir. Ayrıca yapının cephesine bitişik nizamda 8 x 12
m ve 8x 25 m boyutlarında iki adet kapalı teneffüs alanı vardır. Okulun ana binasına
10

Frère Ange-Michel Arşivi
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dik olarak konumlanmış bu alanların çatı konstrüksiyonu tuğla ayaklar üstüne
yerleştirilmiştir.
20. yüzyıl başında Frères des Écoles Chrétiennes (Hıristiyan Okulları Rahipleri)
tarikatı Trabzon’da da bir okul açmayı düşünmüştür. Bu okul için hazırlanan kat
planları ve giriş cephesi yapının kullanımına ilişkin detaylı bilgi vermektedir (Şekil
D.12-D.13-D.14-D.15-D.16). Yapı zemin kat üstü bir normal kat ile bodrum ve çatı
katlarından oluşmaktadır. Kârgir yapıda girişin bulunduğu orta aks planda ve cephe
düzeninde öne çıkmaktadır. Ön cephede beşikkemerli kapı ve üçgen alınlıklı çatı katı
bölümü giriş bölümünün vurgusunu artırmış ve yapıyı iki eşit bölüme ayırmıştır.
Söveli basık kemerli pencereler, sade kat silmeleri ve pilastrlar ile yalın ve simetrik
bir cephe düzeni tasarlanmıştır. Merdivenler giriş kapısının açıldığı holün en sonuna
yerleştirilmiştir. Yapının bodrum katında; yemekhane, mutfak, kiler, mahzen ile iki
adet ders salonu bulunmaktadır. Zemin katta orta holün iki yanında ikişer derslik,
birinci katta şapel ve frerler için üç adet çalışma odası, atölye ve helalar
bulunmaktadır. Çatı katında ise orta holün iki yanında frerler için dörder hücre
vardır. Trabzon’da inşa edilmek istenen bu okulun ölçeği, plan ve cephe düzeni
Sainte Marie Okulu ile benzerlikler taşımaktadır. İnşa edilmemiş olan okulun planları
Sainte Marie Okulu’nun mekan organizasyonunu kurgulamak için önemli veriler
sunmaktadır.
Frères des Écoles Chrétiennes’in (Hıristiyan Okulları Rahipleri) açtıkları bir diğer
okul ise Ankara’daki Saint Clément Fransız Okuludur (Şekil D.17). Okulun Sainte
Marie Okulu ölçeğinde olması ve cephe düzenindeki benzerlikler restitüsyon
açısından yol göstericidir.
Marist Rahipler ve açtıkları okullar ile ilgili internet üzerinde araştırma yapılarak
başka ülkelerde inşa edilmiş Marist rahip okullarının varlığı irdelenmiştir. Bu okullar
arasında; Fransa’da 19.yüzyılın ortalarında açılan Saint Louis – Sainte Anne okulu
dikkat çekicidir. Ölçek olarak Sainte Marie Okulu’ndan daha büyük bir eğitim
kurumu olmasına rağmen, genel mekan kurgusu açısından önemli veriler
sağlamaktadır. 1930’lu yıllarda çekilen iç mekan fotoğraflarında okulun yatakhane,
yemekhane ve etüd salonu görülmektedir (Şekil D.18-D.19-D.20). Bu fotoğraflar
okuldaki mekanların boyutları, tefrişi ve kullanımı hakında fikir vermektedir.
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Yapının ilkokul olarak kullanıldığı dönemlerde bu okulda öğretmenlik yapmış
kişilere danışıldığı ve birtakım müdahalelerle ilgili bilgi alındığı da belirtilmelidir.
5.1. Yapıdaki Restitüsyon Sorunları
Yapıdan elde edilen veriler doğrultusunda, başlıca beş dönemin izleri olduğu
belirlenmiştir. İlk dönem özgün yapı olarak adlandırılmıştır ve yapının ilk inşa
edildiği halini nitelemektedir. İkinci dönem yapının ilk yapım yılı ile 1930 arasındaki
dönemi belirtmektedir. Bu dönemde yapının güneybatı yönüne bitişik nizamda ek
yapı inşa edilmiştir. Diğer bir dönem 1968-1970’li yılları kapsayan üçüncü
dönemdir. Bu dönemde yapının bahçesine betonarme yeni okul binası ile yapının
güneybatı cephesine bitişik nizamda betonarme apartman inşa edilmiştir. Yapının
1988’de geçirdiği ve plan şemasında önemli değişikliklerin gerçekleştirildiği onarım
dördüncü dönem olarak nitelendirilmiştir. Son dönem ise beşinci dönemdir ve
yapının 2006 onarımında geçirdiği müdahalelerle birlikte mevcut durumunu
içermektedir. Hazırlanan restitüsyon projesinde yapının yapıldığı ilk tarihler yani
özgün yapı dönemi ele alınmıştır. Bu çalışma ile yapının ilk tasarımı aydınlatılmaya
çalışılmıştır.
5.1.1. Restitüsyon Önerisi
5.1.1.1. Vaziyet Planı Restitüsyonu
Eski haritaların incelenmesi sonucunda yapının inşa edildiği dönemde kuzeybatı
parselinin boş olduğu, güneydoğu yönündeki parselinde ise cephenin kuzeydoğu
yönüne bitişik nizamlı iki katlı bir yapı bulunduğu görülmüştür.
Yapının kuzeydoğu cephesindeki dar uzun ön bahçesi ilk dönemde de vardır.
Pervititch haritalarında güneybatı yönünde okulun cephesine bitişik olan okul ek
binası, avlu, avlunun güneyindeki hela birimleri ile güneydoğusundaki kapalı
teneffüs alanı görülmektedir. Restitüsyon araştırmaları; 1900’lerin başında bu
okullarda hela birimlerinin yapının içinde değil dışında çözüldüğünü, genellikle
bahçede kapalı teneffüs alanlarının yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu durum göz
önüne alındığında; hela birimlerinin ve kapalı teneffüs alanının yapıyla aynı
dönemde inşa edildiği sonucuna ulaşılır. Sainte Marie Okulu’na bitişik nizamda inşa
edilen ve pencere açıklıklarının kapatılmasına neden olan ek binanın ise özgün
yapıyla eş zamanlı olmadığı ancak, yapıdan kısa süre sonra ihtiyaç gereği eklendiği
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düşünülmektedir. Pervititch haritasında görülen ve yapının güneydoğu cephesine
bitişik nizamda olan ahşap yapının ise okulun ilk yapıldığı dönemde bulunmadığı
düşünülmektedir.
5.1.1.2. Plan Restitüsyonu
Sainte Marie Fransız Okulu’nun özgün plan şemasını ortaya çıkarmak için detaylı bir
çalışma yürütülmüş ancak, yapının özgün kullanımını aydınlatan bir fotoğraf, plan ya
da belge bulunamamıştır. Restitüsyon projesi önerisi restitüsyon bölümünün başında
belirtilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Sainte Marie Fransız Okulu ile aynı ölçekte ve 20. yüzyıl başında inşa edilmiş
Katolik okullarının planları incelenerek; Sainte Marie Okulu için uygun bir program
ve mekan organizasyonu önerisi geliştirilmiştir. Oluşturulan programa göre, okulda;
mutfak, yemekhane, kiler, şarap mahzeni, çok amaçlı salon/atölye, derslikler, veli
görüşme odası, yönetici odası, frerler için; yatakhane, ibadet yeri, çalışma odası ve
kütüphane birimleri bulunmalıdır.
Bodrum Kat Restitüsyonu
Bodrum kat 2006 onarımından önce iki farklı işleve yönelik kullanılmıştır. Bodrum
katın güneybatı yönünde bahçeye doğru uzanan ve kuzeybatı cephesinden müstakil
girişi olan bölümü görevli lojmanı olarak düzenlenmiştir. Geriye kalan mekanlar ise
depo olarak kullanılmıştır. Aynı dönemde inşa edilmiş diğer Katolik okulları
incelendiğinde; bodrum katında genellikle mutfak ve yemekhane birimlerinin olduğu
görülmüştür. BK02 mekanının güneydoğu ve güneybatı duvarlarındaki tezgahlar bu
mekanın özgün işlevinin mutfak olduğunu düşündürmektedir. BK05, BK06, BK07,
BK08 mekanlarından oluşan lojman bölümü zemin ve birinci katlarda 45 m2’lik
geniş bir mekandır. Lojmana ayrılan bölüm hol, yatak odası, oturma odası, mutfak ve
hela birimlerini oluşturmak için muhdes duvarlar ile bölünmüştür. Bu mekanın üst
katlarda olduğu gibi bölme duvarsız geniş bir hacim olduğu tahmin edilebilmektedir.
Lojman dar bir kapıyla bodrum kat merdiven holüne açılmaktadır. Merdiven
sahanlığına açılan bu geçişin genişliği daraltılmış ve geçişe niteliksiz bir doğrama
takılmıştır. Lojman helasının kuzeydoğu duvarı, duvarın diğer yüzeyinden anlaşıldığı
üzere kemerli geçiş örülerek oluşturulmuştur. Kuzeybatı cephesindeki basık kemerli
bir kapı ile bahçeden de bodrum katı lojman bölümüne ulaşılmaktadır. Kapı boşluğu
oranları ve niteliği ile özgün olduğunu düşündürmektedir. Demir kapı ise zemin kat
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arka ve yan giriş kapıları ile aynı niteliktedir ve yenilenmiştir. Bahçeye açılan
müstakil kapısının olması, mutfak olması muhtemel olan BK02 mekanıyla olan
bağlantısı ve bodrum kat merdiven holünden ikincil bir girişinin olması; bu mekanın
yemekhane olduğunu düşündürmüştür. Mutfak ve yemekhane olarak düşünülen
mekanların arasında bir geçiş holü durumundaki BK01 merdiven holü aynı zamanda
şarap mahzeni işlevi için uygun bir ortam sağlamaktadır. Merdiven altında güneybatı
duvarındaki nişin varlığı bu bölümün mahzen olarak kullanılmış olduğunu akla
getirmektedir. BK03 holü ve BK04 mekanı Katolik okullarında genellikle atölye
olarak değerlendirilen çok amaçlı bir salon olarak düşünülmüştür. Bağlarbaşı
İlköğretim Okulu öğretmenlerinden bodrum katın depo olmadan önce üçüncü
dönemde müsamere salonu olarak da kullanıldığı öğrenilmiştir. BK04 mekanın uzun
yıllar kömürlük ve depo olarak kullanılması önceki işlevini aydınlatacak
niteliklerinin kaybolmasına neden olmuştur. 1920’lerde yapıldığı düşünülen tek katlı
ek okul binası yapının BK04 mekanının güneybatı duvarındaki iki açıklığın
kapatılmasına neden olmuştur. Bugün basık kemerli niş olarak algılanan bu bölümün
kapı ve pencere açıklığı olma ihtimali irdelenmiştir. Aynı mekandan bahçeye
kontrolsüz şekilde açılan yan yana iki kapı olması çok sık rastlanır bir durum
değildir. Bu nedenle restitüsyon projesinde BK04 mekanının güneybatı duvarındaki
nişler pencere açıklığı olarak yorumlanmıştır. Bodrum kat mekanlarının özgün
döşeme kaplamasının, yapının genel karakterine uygun olarak terrazzo olması
gerektiği düşünülmüştür.
Zemin Kat Restitüsyonu
Yapının zemin katına açılan üç girişi bulunmaktadır. Yeni Dersane Sokağı
üzerindeki ana girişi ve güneybatı cephesindeki girişi 1930 tarihli Pervititch
haritalarındaki oklardan da anlaşıldığı üzere özgündür. Ayrıca yapının 1952 öncesi
fotoğrafından ilk dönemde kuzeybatı cephesine bitişik tek eğimli bir saçakla
güneybatı

cephesindeki

kapıya

ulaşan

merdivenlerin

üstünün

kapatıldığı

görülmektedir. Ancak yapının güneydoğu cephesindeki üst bahçeye açılan üçüncü
kapısı oranı ve niteliği ile yapının genel karakterine aykırıdır. Bu cepheye bakan
bütün mekanlar restitüsyon açısından büyük önem taşımaktadır.
ZK01 holünün güneybatı duvarına bitişik bodrum kata inen ve birinci kata çıkan
yerinde dökme mozaik merdivenler bulunmaktadır. Üst katlarda da devam eden
merdiven sisteminin; yapısı ve mevcut yeri itibariyle özgün olduğu düşünülmektedir.
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Muhdes bir bölücü duvar ile iki bölüme ayrılan ZK02 mekanı, 2006 onarımından
önce derslik olarak kullanılmıştır. Mekanın ZK04 orta holünden olan özgün girişinin
duvar örülerek kapatıldığı gözlenmiştir. Zemin katta bulunması ve iki kademeli
döşeme sistemi; bu mekanın, özgün kullanımda okulun veli görüşme salonu ve okul
yöneticisinin odası olarak kullanıldığı izlenimi yaratmaktadır. ZK03 mekanı ise
derslik için uygun boyutlardadır. Güneydoğu duvarındaki beşikkemerli büyük nişin
özgün olduğu, ancak aynı duvardaki basıkkemerli, alçak nişin sonraki bir dönemde
eklendiği düşünülmektedir. Mekanı iki bölüme ayırma amaçlı olduğu izlenimi
yaratan duvar parçalarının da sonradan ihtiyaç gereği eklendiği düşünülmektedir.
Kuzeydoğu ve güneybatı ana girişleri arasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan
ZK04 holünün yarattığı etki üst katlarda hissedilmez. Restitüsyon projesinde üst
katlarda da bu etkinin yaratılması üzerinde çalışılmıştır. 1988 yılında yapılan
onarımda ıslak hacim ihtiyacı zemin katta ana giriş holünün kuzeybatı tarafındaki
mekanda düzenleme yapılarak karşılanmak istenmiştir. Büyük bir müdahale ile yeni
helalar eklenmiş, asma tavan ile volta tavan yüksekliği azaltılmıştır. ZK05 mekanının
yeni helalara bitişik olan güneybatı duvarındaki iz ZK06,ZK07 ve ZK08
mekanlarının ZK05 ile birleşik tek bir mekan olduğunu düşündürmektedir. ZK05 ile
hela mekanlarını ayıran duvar yüzeyinin iki kenarında da süpürgelik 50 cm kadar
devam edip kesintiye uğramaktadır. Ayrıca ZK06 hela holüne açılan kapı
boşluğunun bulunduğu duvar bölümünün diğer kapı boşluklarındaki gibi duvar
inceltilerek oluşturulmadığı gözlenmektedir. Bu nedenle restitüsyon projesinde bu
hacimlerin birleşik tek bir hacim olarak derslik olması uygun bulunmuştur. Dersliğin
güneybatı cephesine bakan pencereleri ek bina yapılınca niteliğini kaybetmiştir.
Restitüsyon projesine güneybatı cephesine bakan bu pencereler de işlenmiştir. ZK05
mekanının kuzeybatı cephesinde bulunan nişin; kuzeybatı cephesine bitişik
nizamdaki yapı yapılmadan önce pencere boşluğu olma ihtimali irdelenmiştir. Ancak
pencere olduğunu kanıtlayan herhangi bir iz ve belge bulunmadığı için niş olarak
bırakılmıştır.
Birinci Kat Restitüsyonu
ZK01 holüne, çift kollu dökme mozaik merdivenlerle ulaşılır. Terrazzo kaplamasının
kompozisyonu; 1K02, 1K03 ve 1K04 mekanlarına geçişi sağlayan 1K01 holünün
boyutlarının özgün olduğunu ortaya koymaktadır. ZK03 mekanı ile aynı nitelikteki
1K03 mekanının özgün işlevi derslik olarak belirlenmiştir. Bu mekanın kuzeydoğu
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ve güneydoğu duvarlarında bulunan beşikkemerli nişlerin işlevi restitüsyon
projesinde ele alınması gereken önemli özelliklerdir. Bu nişlerin aralarına raflar
yerleştirilerek dolap şeklinde kullanılmış olduğu kanaatine varılmıştır. Kuzeydoğu
cephesine bakan 1K02 ve 1K05 mekanlarını ayıran bölme duvarının yapının özgün
plan şemasında bulunup bulunmadığı restitüsyon açısından irdelenmesi gereken
önemli bir husustur. Terrazzo döşeme kaplama bu iki mekanı ayıran duvar ile
kesintiye uğramış, döşemenin kompozisyonu ve bordür düzeni iki mekan birleşikmiş
gibi düzenlenmiştir. Özgün plan şemasında; bu iki mekanın cephe boyunca devam
eden tek bir mekan olduğu düşünülebilir. Ancak bu boyutlardaki bir hacmin volta
döşeme ile geçilmesi ve üstünde bir katın daha bulunması taşıyıcı sistem açısından
oldukça zorlayıcıdır. Bu nedenle restitüsyon projesinde 1K02 ve 1K05 arasındaki
duvarın özgün olduğu öngörülmüştür. 1988 onarımında birinci kata eklenen hela
birimleri yapının kuzeybatı tarafındaki mekan kurgusunu bozmuştur. 1K04 holü,
1K06 ve 1K07 helalarının aslında tek bir hacmi oluşturduğu düşünülebilir. Ancak
terrazzo döşeme kaplamasının bordürlü düzeni 1K04 holünün ve helaları ayıran
duvarın özgün olduğunu düşündürmektedir. Yapının bu bölümü orijinal kullanımında
holden ulaşılan bir atölye birimi olarak düşünülmüştür.
İkinci Kat Restitüsyonu
İkinci kat mekanları; restitüsyon kararları açısından yapının en zorlayıcı katıdır.
İkinci kat mekanları; lojmana dönüştürülmek için büyük müdahaleler görmüş, aynı
zamanda bu katta çıkan yangın sebebiyle hasar görmüştür. Plan restitüsyonu yapının
sağladığı sınırlı veriler ve analoji çalışmaları doğrultusunda ele alınmıştır. Katolik
okullarında genellikle en üst katlar frerlere ayrılmıştır. İkinci kata çıkan ahşap
merdivenler yapılan müdahaleler sonucunda dar bir hole ulaşmaktadır. Merdivenin
güneybatı yönündeki duvar; merdiven küpeştesinin duvara saplanarak son
bulmasından da anlaşılacağı gibi, sonradan oluşturulmuş bir duvardır. Merdiven
holünün kuzeydoğu duvarındaki 2K02 mekanına açılan geçiş duvar kalınlığından
dolayı özgün olmadığını düşündürmektedir. Birinci kattaki gibi ikinci katta da
kuzeydoğu cephesine bakan 2K02,2K03,2K04,2K05,2K06 mekanlarının aslında tek
bir hacmin bölünmesiyle oluşturulduğu düşünülebilir. Çatı katı olması nedeniyle
yapısal olarak da bu durum mümkündür. Bu katta ön cephe boyunca devam eden dar
uzun bir mekan olduğu ve bu mekanın frerlerin yatakhanesi olarak düzenlenmesi
öngörülmüştür. Frer yatakhanelerinde yaşama birimleri hücre şeklinde küçük odalar
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olarak düzenlenebileceği gibi hafif bölücü paravanlarla

da mahremiyetin

sağlanabildiği öğrenilmiştir. Sainte Marie Okulu’nun genel plan şeması gereği
yapının ikinci katında hücre şeklinde bir yatak odası düzenleme imkanı yoktur. Bu
nedenle

yapıda

mahremiyetin

paravanla

sağlandığı

bir

yatakhane

düzeni

öngörülmüştür. Yapının ilk tasarımında öğrenciler için hela mekanı bulunmadığı,
hela ihtiyacının bahçeye eklenen birimlerle sağlandığı bilinmektedir. Ancak frerlerin
yatakhanesinde ıslak hacim tesisatı olmadığı için, küçük bir alanın en basit şekilde,
ihtiyaç görme köşesi11 olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Yatakhane olarak
belirlenen mekanın güneydoğu yönünde paravanlarla bir çeşit koridor oluşturulmuş,
bu koridorun sonunda kuzeybatı duvarındaki alan ihtiyaç köşesi olarak belirlenmiştir.
Özgün boyutlarda olduğu düşünülen 2K08 mekanının ise frerlerin çalışma odası ve
kütüphane olması düşünülmüştür. Bu mekanın kuzeydoğu duvarı üzerindeki bir
açıklıktan yatakhane bölümüne geçildiği öngörülebilir. Hela olarak düzenlenen 2K09
ile mutfak olarak düzenlenen 2K10 mekanları bu kat lojmana dönüştürülürken
eklenmiş muhdes duvarlar ile oluşturulmuştur. Restitüsyon projesinde bu muhdes
duvarlar kaldırılarak bu alanlar 2K07 holüne katılmıştır. 2K09 mekanının kuzeydoğu
duvarındaki kemerli geçiş açılarak yatakhane alanına geçiş sağlanmıştır. Güneybatı
yönünde duvarla sınırlandırılmış olan merdiven holünün; merdiven boşluğunu
çepeçevre dönen ahşap küpeşte ile sınırlandırılması gerekmektedir. Güneybatı
cephesine bakan 2K11 ve 2K12 mekanları iki ayrı mekan oluşturmak için
bölünmüştür. Restitüsyon projesinde arka cepheye bakan bu iki hacim tek bir mekan
olarak frerlerin günlük ibadetleri için ayrılmış bir oratoire olması düşünülmüştür.
Merdiven Sahanlıkları
Yapının restitüsyon açısından bir başka önemli bölümü güneydoğu cephesine bakan
merdiven sahanlıklarıdır. Yapının merdiveni yeri ve yapım sistemiyle özgündür.
Ancak ZK09 ve 1K08 sahanlıklarında bulunan tekli hela birimleri konumu ve cephe
düzeninde oluşturduğu etki nedeniyle restitüsyon açısından irdelenmesi gereken bir
durumdur. Daha önce de belirtildiği üzere, yapının ilk inşa edildiği dönemde hela
birimlerinin bulunmadığı, bu hacimlerin daha sonra yapıya eklendiği tahmin
edilmektedir. Güneydoğu cephesine bakan özgün pencere açıklıklarının bulunması
muhtemeldir, ancak bu elemanların niteliği hakkında bilgi veren bir belgeye
11

Frères des Écoles Chrétiennes’in Trabzon’da yaptırmak istedikleri okulun frerlere ayrılan çatı
katında köşede küçük bir yer ihtiyaç görme köşesi olarak belirtilmiştir.
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ulaşılamamıştır. Sahanlıklar ve sahanlık helaları güneydoğu cephe restitüsyonu
açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu durum cephe restitüsyonu bölümünde ele
alınacaktır.
Yapı Elemanları
Yapının özgün pencere ve kapı doğramaları korunmamıştır. 1988 onarımında 1K03
ve ZK05 mekanlarındaki pencere doğramaları ahşap olarak yenilenmiş, tüm kapı
genişlikleri daraltılarak yeni kapı doğramaları takılmıştır. Son dönem onarımında ise
tüm katlardaki çürümüş olan eski ahşap pencere doğramaları pvc olarak
değiştirilmiştir. Niteliksiz ve çürümüş olan ahşap kapıların bir bölümü ise pvc olarak
yenilenmiştir. Kapı ve pencere doğramalarına yapılan bu müdahalelerde özgün
detaylar hiçe sayılmış, orijinalinden çok farklı detaylarda uygulamalar yapılmıştır.
Restitüsyon projesinde yapının eski fotoğrafları incelenerek kuzeydoğu ve güneybatı
cephelerinin özgün pencere doğrama detayları belirlenmiştir.
5.1.1.3. Cephe Restitüsyonu
Kuzeydoğu Cephesi
Yapının kuzeydoğu cephesinde giriş kapısı sahanlığı dışında çok büyük bir müdahale
yoktur. Yeni Dersane Sokağı yol kotu ve kaldırım kotu yükseldiği için giriş sahanlığı
önündeki merdivenler iptal edilmiş, beton bir platform oluşturularak sahanlık
kaldırıma kadar uzatılmıştır. Yapı elemanları bölümünde de belirtildiği gibi;
kuzeydoğu girişini sağlayan çift kanatlı ahşap kapı eski ancak özgün değildir.
Yapının bu cephesinin görüldüğü en eski fotoğraf 1983 yılında çekilmiştir, orijinal
kapı detayı bilinmemektedir. Ancak özgün kapının da çift kanatlı ahşap bir kapı
olduğu tahmin edilebilir. Kapının restitüsyonu Saint Vincent de Paul Fransız
Okulu’nun orijinal kapısı temel alınarak yapılmıştır. Diğer tüm cephelerde olduğu
gibi bu cephede de pencere doğramaları değiştirilmiştir. Restitüsyon projesinde
yapının eski fotoğraflarında görülen doğrama detayları çizilmiştir.
Güneydoğu Cephesi
Yapının restitüsyonu en zor olan cephesi güneydoğu cephesidir. Sağır cephe
ortasındaki girinti ile merdiven sahanlığı bölümünde geri çekilmiştir. Gerideki
bölümde yapının genel cephe karakterine oran ve nitelik olarak hiç uygun olmayan
bir giriş kapısı bulunmaktadır. Merdiven ara kat sahanlık pencereleri de kapının
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hizasında bu cephededir. Girinti birinci ve ikinci kat ara sahanlığının volta döşeme
tavanı hizasında son bulur. Girintinin bitişi cephe dışı yüzeyinde dairesel bir kemer
ile belirtilmiştir. Ancak kemerin yarısı 1K09 hela mekanının içinde kaldığı için
cepheden kemerin sadece yarısı algılanmaktadır. Bu durum binanın merdiven ara
sahanlığı hizasındaki tekli hela mekanlarının özgünlüğünün sorgulanmasına neden
olmuştur. Plan restitüsyonu bölümünde belirtildiği üzere üst üste üç hela birimi
ihtiyaç doğrultusunda eklenmiş ikinci dönem ekidir. İlk inşa edildiği dönemde bu
cephede de diğer iki büyük giriş kapısı gibi dairesel kemerli geniş bir kapının
bulunduğu düşünülebilir. Ancak zemin katın tavan yüksekliği bu cephede diğer iki
ana kapı gibi yüksek kemerli bir geçişin olmasına imkan tanımamaktadır. Birinci kat
döşeme kirişinin girinti boyunca açığa çıkarak devam etmesi yapısal olarak girintinin
özgünlüğünü sorgulatan bir durumdur. Bu cephe ile ilgili önemli bir başka durum ise
ikinci katta da cepheden yarısı algılanan kemerin aynı hizada tekrarlanmasıdır.
Güneydoğu cephesinin girintinin olduğu bölüm dışında tamamen sağır olması;
dikkati bu cepheye bakan ZK02, ZK03, 1K02, 1K03 mekanlarının güneydoğu
duvarlarına çevirmiştir. Mekanların güneydoğu duvarlarında bulunan farklı boyut ve
niteliklerdeki nişlerin işlevleri irdelenmiştir. Nişlerin pencere açıklığı olma ihtimali
boyutları nedeniyle zayıftır. ZK03 ve 1K03 mekanlarının güneydoğu duvarı üzerinde
aynı hizada içlerinde ahşap kapı kanadı bulunan nişlerin olması bu cephede dışa
açılan bir kapı ve balkon olma ihtimalinin yanı sıra cephenin bu bölümüne bitişik
nizamda inşa edilmiş bir yapı olabileceğini de düşündürmektedir. 1930 tarihli
Pervititch haritasında da bu cepheye bitişik nizamda inşa edilmiş iki katlı ahşap bir
yapı görülmektedir. Zaman içinde yapının güneydoğu cephesine bitişik nizamda
başka yapılar inşa edilmesi ve cephenin niteliklerinin değişmesi mümkündür. Bugün
tamamen sağır olan bu cephenin özgün durumunu aydınlatacak tüm verilerin
kaybolduğu görülmektedir. Yapılan tüm bu öngörüler; fotoğraf, harita veya herhangi
bir belge ile kanıtlanamadığından varsayımdan öteye gidememektedir. Güneydoğu
cephesi çok müdahale gördüğü için restitüsyona ışık tutacak tüm veriler
kaybolmuştur. Restitüsyon projesinde

bu cepheyle ilgili kesin bir karar

alınamamıştır. Cephedeki girintiyi kapatan hela birimleri kaldırılarak dairesel kemer
ortaya çıkartılmış, ancak bu bölümdeki pencere ve kapı detayları belirlenemediği
için, restitüsyon projesine yapı elemanı detayları işlenmemiştir. Bu cepheyle ilgili
restitüsyon kararları ancak cephede yapılacak bir sıva raspası sonucu ulaşılacak izler
doğrultusunda alınabilir.
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6. RESTORASYON
Bağlarbaşı Sainte Marie Fransız Okulu inşa edildiği tarihten günümüze kadar eğitim
yapısı olarak kullanılmıştır. Kısa süre önce tamamlanan onarım çalışmaları
sonrasında da aktif olarak bir eğitim kurumu tarafından kullanılmaya başlayan
yapıya yeni bir işlev önerisi getirilmesi düşünülmemiştir.
Ancak ihtiyaçları tarihi bir binanın kullanımı açısından daha az müdahale gerektiren
farklı nitelikteki bir eğitim kurumu olarak kullanılması yapının en az müdahale ile
korunmasına yardımcı olacaktır.
Bilindiği üzere yabancı eğitim yapılarının bir bölümü mal sahipliği sorunları
nedeniyle kaderine terk edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devralınan
okullarda ise ödenek yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duyulan restorasyon çalışmaları
yapılamamıştır. Yapılan müdahaleler genellikle basit onarım statüsünde kalmış,
detaylı proje hazırlanmadan uygulanmıştır.
Çalışma kapsamında yapıda görülen bozulmaların nedenleri araştırılmıştır. Yapılan
malzeme analizleri, kronolojik analizler ve restitüsyon çalışmalarıyla elde edilen
bilgiler ile yapıdaki değişiklik ve ekler tespit edilmiştir. Restorasyon çalışmasında
yapıda görülen bozulmalar, sorunlar, zaman içinde yapının tarihi ve estetik değerini
bozan müdahaleler belirlenmiştir. 2006 yılında başlayan son onarım eleştirel bir
yaklaşımla

değerlendirilerek,

gerçekleştirilmesi

gereken

doğru

restorasyon

müdahalelerinin neler olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada öncelikle yapının mekansal
bütünlüğünü bozan eklerden arındırılması amaçlanmış, özgün plan şemasının ortaya
çıkartılması önerilmiştir.
6.1. Yapının Kullanımına İlişkin Öneriler
Tarihi yapılar; fiziksel nitelikleriyle bir dönemin mimarisine ve üslubuna ışık
tutmanın yanı sıra, belli bir zaman dilimindeki yaşantıyı hatırlatan, yapıldığı
dönemdeki toplumun sosyal ve kültürel yaşamını yansıtan yönleriyle de geçmişle
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olan bağımızdır. Bu nedenle; bu tür yapılar için yeniden kullanım kararları alınırken,
yapıların taşıdıkları soyut miras değeri dikkate alınmalı ve hatta geçmiş kullanıma
atıfta bulunan bir işlev önerilerek bu bağın devam ettirilmesi sağlanmalıdır.
Sainte Marie Fransız Okulu binasının geçmişinden gelen eğitim işlevini sürdürmesi
doğrudur, ancak kullanıcıların doğru seçilmesi gerekir. Özel gereksinimleri olan
engelli çocuklar açısından 20. yüzyıl başında inşa edilmiş tarihi bir binanın sağladığı
konfor koşulları yetersiz kalmaktadır. Bu durum yapıyı; özgün niteliklerine zarar
veren, yapısal olarak zorlayan bazı müdahalelerle karşı karşıya getirmektedir.
Bu açıdan restorasyon projesinde, yapının hem soyut mirasının devamlılığını, hem de
en az müdahale ile kullanılmasını sağlayacak bir öneri getirilmesi hedeflenmiştir.
Yapı Fransız Kültür Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu
Fransız Kültür Merkezi’nin İstanbul’un Anadolu yakasındaki bir şubesi olarak
yabancı dil eğitimine tahsis edilebilir.
Restorasyon–yeni kullanım projesinde; seminer ve sergi salonu, kafeterya, idari
birimler, derslikler, kütüphane ve medyatek birimlerinin bulunması önerilmiştir.
Bodrum katın güneybatı bölümü Bağlarbaşı İlköğretim Okulu’nun hizmetli lojmanı
olarak düzenlenmiştir. Bu bölüm tüm muhdes duvarlar kaldırılarak orijinal
boyutlarına getirilerek, tek bir hacme dönüştürülmelidir. Bu mekanın hem bahçeye
açılan müstakil bir kapısının bulunması, hem de yapının içinden kullanıcı ve servis
girişi olarak kullanılabilecek iki farklı girişinin olması nedeniyle kafeterya olarak
kullanılması önerilmiştir. Özgün kullanımının mutfak olduğu anlaşılan BK02 dışa
kapalı ve karanlık bir mekandır. Konferans salonu olarak düzenlenen bu mekanın
BK03 holü ve BK04 mekanı ile desteklenmesi düşünülmektedir. Sergi salonu olarak
düşünülen BK04 mekanı ile konferans salonu olarak düzenlenen BK02 mekanı
arasında BK03 holünün bekleme ve kokteyl alanı olması öngörülmüştür.
ZK02 mekanının danışma, kayıt kabul ve idari ofis olması düşünülmüştür. ZK03
mekanı ise öğretmenlerin çalışma ve dinlenme odası olarak düzenlenebilir. Bu katta
bulunan hela birimleri çok büyük bir müdahale sonucu eklenmiştir. Yapının önerilen
işlev doğrultusunda da hela birimlerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle bu kattaki hela
birimlerinin yapıyla daha uyumlu bir tasarımla iyileştirilerek kullanılması
önerilmiştir. ZK05 mekanı ise bu kattaki tek derslik birimidir. Herhangi bir müdahale
yapılmadan kullanılması uygundur.
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Birinci katın tamamıyla dersliklere ayrılması düşünülmüştür. 1K02,1K03 ve 1K05
mekanlarının derslik olarak düzenlenmesi önerilmiştir. Bu kata 1988 onarımında
eklenen ve yapının özgün plan şemasını bozan hela birimlerinin kaldırılması
gerekmektedir. bu kattaki hela birimleri 1K04 holüne katılarak öğrencilerin dinlenme
alanı olarak kullanacakları bir orta hole dönüştürülecektir.
İkinci kat merdiven holü restitüsyon projesinde belirtilen özgün plan şeması temel
alınarak düzenlenecektir. Merdiven holü 2K07 holüne katılarak hol orijinal
boyutlarına getirilecektir. Muhdes duvarlarla oluşturulmuş tüm bölme duvarları
kaldırılarak; 2K09 ve 2K10 mekanları orta hole katılacaktır. Kuzeydoğu cephesine
bakan tüm mekanlar ile güneybatı cephesine bakan 2K08 mekanı kütüphane ve
medyatek olarak kullanılmak üzere düzenlenecektir. 2K11 ve 2K12 mekanları ise
küçük birer derslik olarak düşünülmüştür.
Merdiven sahanlıklarında bulunan hela birimlerinin gerekli onarım yapıldıktan sonra,
sıhhi donatıları yenilenerek kullanılması düşünülmüştür.
6.2. Yapının Onarımına İlişkin Öneriler
6.2.1. Sağlamlaştırma
Daha önce de belirtildiği gibi 2005 yılında yapının ikinci katında yangın çıkmıştır.
Yüksek ısı ve yangın söndürme çalışmaları sırasında kullanılan kimyasal maddeler
ve su yapıda strüktürel sorunların oluşmasına neden olmuştur. Yangın sonrasında
gerçekleştirilen basit onarımda yapının strüktürüne yönelik hasar tespiti ve
sağlamlaştırma çalışması yapılmamıştır. Sadece harap olan çatı konstrüksiyonu
yenilenmiştir. Bir eğitim yapısı olarak yapının strüktürel sağlamlık durumunun
öncelikli olarak belirlenmesi gerekmektedir. Zemin etüdü ile yapının duvar ve
döşeme sisteminin mevcut durumu detaylı olarak incelenmeli ve hazırlanan rapor
doğrultusunda sağlamlaştırma için gerekli müdahaleler belirlenmelidir.
6.2.2. Ek Duvar ve Niteliksiz Eklerin Kaldırılması
Yeni mekanlar elde etmek adına yapının mekansal bütünlüğünü bozan niteliksiz ek
duvarların kaldırılmasına karar verilmiştir. Son dönem eklenen bölücü duvarlar alçı
levhalar ile oluşturuldukları için kolaylıkla kaldırılabilir. Ancak 1990’larda tuğla ile
örülen bölücü duvarlar zaman içinde yapının düşey yüklerini de taşıma niteliği
kazandığı için kaldırılmasında strüktürel sakıncalar olabilir. Bu açıdan tüm katlarda
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sonradan oluşturulan duvarların kaldırılmasının yapıya herhangi bir zararının olup
olmayacağını öğrenmek için inşaat mühendislerinin görüşlerine başvurulmalıdır. Bu
bağlamda; bodrum kattaki görevli lojmanı bölücü duvarları ile zemin kat helasının
kuzeydoğu duvarı, birinci kat helasının bölücü duvarları ile ikinci kata sonradan
eklenen tüm bölücü duvarların inceleme sonunda uygun bulunması durumunda
kaldırılması önerilmiştir.
Bazı mekanlar arası geçişlerin duvar örülerek kapatıldığı daha önce belirtilmiştir.
Bodrum katta son dönem onarımında kapatılan BK01- BK02 ve BK03 – BK04 arası
kemerli geçişler ile 1990’larda kapatılan BK01 – BK09 kemerli geçişi niteliksiz
bölücü duvarlar kaldırılmalıdır. Zemin katta ZK02 dersliğinin ZK04 holüne açılan
kapısı kuzeybatı duvarındaki niteliksiz duvar yıkılarak kullanıma açılması
önerilmiştir. Son dönem onarımında ZK02 mekanını ikiye ayırmak için yapılmış olan
alçı levha duvar da kaldırılmalıdır. Ayrıca, niteliksiz beton tezgahların sökülmesi de
yerinde olacaktır.
Tüm katlarda kapı açıklıklarının daraltıldığı gözlenmiştir. Kapı açıklıklarının özgün
genişlik ve yüksekliğe getirilmesi önerilmiştir.
Özgün döşeme kaplaması olan terrazzolar pvc ve halı ile kaplanmıştır. Yapının
işlevsel olduğu kadar bezemesel bir öğesi de olan terrazzo kaplamaların görünür
kılınması gerekmektedir. Bu nedenle niteliksiz kaplama malzemelerinin sökülmesi
önerilmektedir.
6.2.3. Yenileme
Pvc olarak değiştirilmiş pencere doğramalarının yerini yeniden özgün detayda ahşap
doğramalar almalıdır.
Sadece birinci kat sahanlığındaki ahşap hela kapısı korunmuş, diğer tüm kapılar
zaman içerisinde değiştirilmiştir. Tüm kapılar hela kapısı detayları temel alınarak
yenilenmelidir. Çürümüş hela kapısı da aslına uygun hazırlanan yeni kapı ile
değiştirilmelidir.
Son onarımda seramik kaplanan bodrum kat mekanları yeni üretim terrazzo ile
kaplanmalıdır.
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7. SONUÇ
20.yüzyıl başında inşa edilmiş ve günümüze ulaşmış sivil mimarlık örneklerimiz çok
da uzak olmayan bir zamana ışık tutmaktadır. Bu yapılardan bir kısmı zaman
içerisinde kaderlerine terk edilirken, bir kısmı bilinçsizce yapılan onarımlarla özgün
değerlerini yitirmektedir, ancak çok az bir kısmı sürekli bakım ve onarım sayesinde
daha iyi durumda kalabilmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde, 16. yüzyıldan itibaren yabancıların imar
faaliyetlerinde bulundukları ve çok sayıda eğitim binası yaptırdıkları bilinmektedir.
Ancak bu yapıların çoğu bakımsızlık, terk ve mülkiyet sorunları nedeniyle
niteliklerini yitirmiş ve hatta harap olmuştur. Sainte Marie Fransız Okulu 20. yüzyıl
başında inşa edilmiş kârgir eğitim yapıları arasında günümüze ulaşan nadir
yapılardan biridir. Fransa orijinli, Katolik bir tarikat olan Marist Rahipler tarafından
yaptırılan okul; döneminin mimarlık üslubuna ve yapım tekniklerine ışık tutmakta,
aynı zamanda o dönemin sosyal ve kültürel yapısını da aydınlatmaktadır. Bu nedenle
Sainte Marie Fransız Okulu’nun belgelenmesi ve korumaya yönelik önerilerin
geliştirilmesi, yapının gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra taşıdığı soyut mirasın
ortaya çıkmasını da sağlamaktadır.
Çalışma kapsamında; detaylı rölöve alınarak, yapının öncelikle bugünkü durumu
belgelenmiştir. Yapı inşa edildiği günden bugüne kadar pek çok müdahaleye maruz
kalmıştır. 2005 yılında geçirdiği yangın sonrasında hiçbir bilimsel çalışma
yapılmadan onarıma başlanmış, 2006 yılında rölöve çalışması yapılırken de bodrum
kata ilişkin bir başka onarım çalışması yapılmıştır. Yapının geçirdiği değişiklikleri
ortaya çıkarmak için; malzeme ve dönem analizi yapılmış ve yapının temelde beş
dönemin izlerini taşıdığı gözlenmiştir. Çalışma kapsamında; yapının özgün
durumunu gösteren restitüsyon projesi hazırlanmıştır. 20.yüzyıl başında inşa edilmiş
olmasına rağmen kişisel görüşmeler dışında yapıyı yazılı veya görsel belgeleyen çok
az dokümana ulaşılmıştır. Özellikle; yapının işleyişine ve mekan organizasyonuna
ilişkin bilginin azlığı yapının restitüsyonunu zorlaştırmıştır. Bu nedenle restitüsyon
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çalışmasında bazı noktalar; yapının çağdaşı binaların incelenmesi ve Katolik okulları
üzerine çalışmaları bulunan ve kendisi de bir Fransız Okulu’nda öğretmen olan Frer
Ange-Michel ile yapılan kişisel görüşmeler sonucunda aydınlatılmıştır. Elde edilen
veriler değerlendirilerek bir restitüsyon önerisi geliştirilmiştir.
Yapılan son onarımların ardından engelli çocukların eğitimine tahsis edilen yapının
kullanım sorunları ve ihtiyaçları tespit edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan onarımlar;
olması gereken doğru uygulamalar belirtilerek, eleştirel bir bakış açısıyla
irdelenmiştir. Yapının korunarak kullanılması için doğru kullanıcı ve doğru işlevin
önemi vurgulanmış; bu amaçla yeni bir kullanım önerisi geliştirilmiştir. Bu öneriye
göre; Fransızca dili eğitim ve araştırma enstitüsü olarak işlevlendirilen yapı, taşıdığı
soyut miras değerini de gelecek nesillere aktaracaktır.
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Şekil C. 79 2K11 Mekanı Güneydoğu ve Güneybatı Duvarlarına Bakış

Şekil C. 80 2K11 Mekanı Güneydoğu Duvarına Bakış
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Şekil C. 81 2K12 Mekanı Güneybatı ve Kuzeybatı Duvarlarına Bakış

Şekil C. 82 Kuzeybatı Cephesi BK05 Mekanına Açılan Demir Kapı
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Şekil C. 83 ZK01 Holünden Bodrum Katına İnen Merdivenler

Şekil C. 84 BK01 Holünden Zemin Kata Çıkan Merdivenlere Bakış
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Şekil C. 85 BK01 Holü Güneybatı Duvarı BK07 Mekanına Açılan Kapı

Şekil C. 86 BK01 Holü Kuzeybatı Duvarı; BK03 Mekanına Açılan Kapı
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Şekil C. 87 BK01 Holü Güneydoğu Duvarına Bakış

Şekil C. 88 BK01 Holü Güneybatı Duvarına Bakış, Merdiven Altındaki Niş
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Şekil C. 89 BK01 Holü Güneybatı Duvarına Bakış, Beşikkemerli Niş

Şekil C. 90 BK02 Mekanından BK01 Holüne Açılan Kemerli Geçişe Bakış
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Şekil C. 91 BK02 Mekanı Kuzeydoğu Duvarına Bakış; Pencereler

Şekil C. 92 BK02 Mekanı Güneydoğu Duvarına Bakış
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Şekil C. 93 BK02 Mekanı Kuzeybatı Duvarına Bakış

Şekil C. 94 BK03 Holü Güneybatı Duvarına Bakış
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Şekil C. 95 BK03 Holü Kuzeydoğu Duvarına Bakış

Şekil C. 96 BK03 Holü Kuzeybatı Duvarına Bakış; Kemerli Açıklık
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Şekil C. 97 BK04 Mekanından BK03 Holüne Bakış

Şekil C. 98 BK04 Mekanı Kuzeydoğu Duvarına Bakış
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Şekil C. 99 BK04 Mekanı Kuzeybatı Duvarına Bakış

Şekil C. 100 BK04 Mekanı Güneybatı Duvarına Bakış
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Şekil C. 101 BK05 Holü Kuzeybatı Duvarı; Demir Kapı

Şekil C. 102 BK05 Mekanı Kuzeybatı Duvarına Bakış
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Şekil C. 103 BK05 Mekanı Kuzeydoğu Duvarına Bakış

Şekil C. 104 BK07 Mekanı Güneybatı Duvarına Bakış
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Şekil C. 105 BK07 Mekanı Güneydoğu ve Güneybatı Duvarlarına Bakış

Şekil C. 106 BK08 Mekanı Güneydoğu ve Güneybatı Duvarlarına Bakış
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Şekil C. 107 BK08 Mekanı Kuzeydoğu Duvarına Bakış; Hela Kapısı ve Seki
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Şekil C. 108 Kuzeydoğu Cephesi, Yeni Dersane Sokağı’ndan Bakış
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Şekil C. 109 Kuzeydoğu Cephesi Orta Aks

Şekil C. 110 Kuzeydoğu Cephesi

Şekil C. 111 Kuzeydoğu Cephesi
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Şekil C. 112 Kuzeydoğu Cephesi; Bodrum Kat Basık Kemerli Pencereler

Şekil C. 113 Kuzeydoğu Cephesi; Bodrum Kat Basık Kemerli Pencereler
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Şekil C. 114 Kuzeydoğu Cephesi; Dövme Demir Parmaklıklar

Şekil C. 115 Kuzeydoğu Cephesi; İkili Pencere Detayı

149

Şekil C. 116 Ahşap Kapı Lentosu, Taş Sütun Başlığı ve Köşe Sütunu Detayı

Şekil C. 117 Beşikkemerli Kapı
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Şekil C. 118 Kuzeydoğu Cephesi Orta Aks

Şekil C. 119 Kuzeydoğu Cephesi Kat Silmesi ve Pilastr
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Şekil C. 120 Kuzeydoğu Cephesi Birinci İkinci Kat Geçişi; Profilli Kat Silmesi

Şekil C. 121 Kuzeydoğu Cephesi
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Şekil C. 122 Kuzeydoğu Cephesi

Şekil C. 123 Bahçe Duvarı

Şekil C. 124 Bahçe Duvarı

Şekil C. 125 Giriş Sahanlığı Yan Tarafındaki Parapet
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Şekil C. 126 Güneydoğu Cephesi

Şekil C. 127 Güneydoğu Cephesindeki Girinti; Kapı ve Pencereler
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Şekil C. 128 Güneydoğu Cephesi Parapet Duvarı ve Bacalar

Şekil C. 129 Güneybatı Cephesi
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Şekil C. 130 Güneybatı Cephesi Güneydoğu Kanadı

Şekil C. 131 Güneybatı Cephesi Kuzeybatı Kanadı
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Şekil C. 132 Güneybatı Cephesi Ek Bina Birleşimi

Şekil C. 133 Güneybatı Cephesi Ek Bina Birleşimi
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Şekil C. 134 Güneybatı Cephesi Kuzeybatı Kanadı İkinci Kat ve Çatı Parapet Duvarı

Şekil C. 135 Kuzeybatı Cephesi
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Şekil C. 136 Kuzeybatı Cephesi Demir Giriş Kapısı

Şekil C. 137 Kuzeybatı Cephesi Birinci Kat Pencereleri
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Şekil C. 138 Kuzeybatı Cephesi Sıva Dökülmesi ve Saçak İzi
Şekil C. 139 Terrazzo Karolardan Örnekler

Şekil C.a. Terrazzo

Şekil C.139.b. Terrazzo

Şekil C.139.c. Terrazzo

Şekil C.139.d. Terrazzo
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Şekil C.139.e. Terrazzo

Şekil C.139.f. Terrazzo

Şekil C.139.g. Terrazzo

Şekil C.139.h. Terrazzo

Şekil C.139.ı. Terrazzo
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Şekil C. 140 1K09 Sahanlığı Ahşap
Hela Kapısı

Şekil C. 141 BK02 Mekanı Kemerli
Ahşap Kapısı

Şekil C. 142 Bodrum Kat Pencere Detayı (Kuzeydoğu Cephesi)
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Şekil C. 143 Bodrum Kat Pencere Detayı (Kuzeybatı Cephesi)

Şekil C. 144 ZK05 Mekanı Ahşap Pencere Detayı
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Şekil C. 145 Sahanlık Ahşap Pencere Detayı (Güneydoğu Cephesi)

Şekil C. 146 2K09 Helası Ahşap Pencere Detayı (Kuzeydoğu Cephesi)
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Şekil C. 147 Merdiven Sahanlığı I Kiriş Detayı

Şekil C. 148 Bodrum Kat Merdiveni Dökme Mozaik Basamak

Şekil C. 149 İkinci Kat Merdivenleri; Ahşap Basamaklar

165

Şekil D: Restitüsyona Işık Tutan Belge ve Fotoğraflar
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Şekil D. 1 Kurul Dosyasındaki İmar Planı Eki
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Şekil D. 2 Kurul Dosyasındaki İmar Planı Eki (1989 Onay Tarihli)
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Şekil D. 3 Sainte Marie Fransız Okulu Güneybatı Cephesi (1952 Öncesi)

Şekil D. 4 Yeni Dersane Sokağı’ndan Sainte Marie Fransız Okulu’na Bakış (1983)
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Şekil D. 5 Bakırköy Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu (2007)

Şekil D. 6 Bakırköy Notre Dame du Rosaire Fransız Okulu Planı (Başbakanlık
Osmanlı Arşivi)

170

Şekil D. 7 Saint Vincent de Paul Fransız Okulu; Yeni Dersane Sokak Cephesi (1983)

Şekil D. 8 Saint Vincent de Paul Fransız Okulu; Merdiven Detayı (1994)
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Şekil D. 9 Üsküdar Semerciyan Cemeran Ermeni Okulu

Şekil D. 10 Üsküdar Semerciyan Cemeran Ermeni Okulu Girişi (2007)
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Şekil D. 11 St. Jean Chrysostome Fransız Okulu Planı

Şekil D. 12 Frères des Écoles Chrétiennes’in Trabzon’da Yaptırmak İstedikleri
Okulun Ön Görünüşü
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Şekil D. 13 Frères des Écoles Chrétiennes’in Trabzon’da Yaptırmak İstedikleri
Okulun Planı; Bodrum Katı

Şekil D. 14 Frères des Écoles Chrétiennes’in Trabzon’da Yaptırmak İstedikleri
Okulun Planı; Zemin Kat
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Şekil D. 15 Frères des Écoles Chrétiennes’in Trabzon’da Yaptırmak İstedikleri
Okulun Planı; Birinci Kat

Şekil D. 16 Frères des Écoles Chrétiennes’in Trabzon’da Yaptırmak İstedikleri
Okulun Planı; Çatı Katı

175

Şekil D. 17 Frères des Écoles Chrétiennes’in Ankara’da açtıkları Saint Clément
Fransız Okulu

Şekil D. 18 Saint Louis – Sainte Anne Fransız Okulu Öğrenci Yatakhanesi
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Şekil D. 19 Saint Louis – Sainte Anne Fransız Okulu Yemekhanesi

Şekil D. 20 Saint Louis – Sainte Anne Fransız Okulu Etüd Salonu
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Şekil E: Çizimler
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Şekil E. 1 Vaziyet Planı; Rölöve

Şekil E. 2 Vaziyet Planı; Rölöve
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Şekil E. 3 -0.60 Kotu Planı (Bodrum Kat); Rölöve

Şekil E. 4 + 2.40 Kotu Planı (Zemin Kat); Rölöve
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Şekil E. 5 +6.20 Kotu Planı (Birinci Kat); Rölöve

Şekil E. 6 +10.40 Kotu Planı (İkinci Kat); Rölöve
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Şekil E. 7 A-A Kesiti; Rölöve

Şekil E. 8 B-B Kesiti; Rölöve

182

Şekil E. 9 C-C Kesiti; Rölöve

Şekil E. 10 Yeni Dersane Sokağı Silueti (Kuzeydoğu Cephesi); Rölöve
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Şekil E. 11 Ön Görünüş (Kuzeydoğu Cephesi); Rölöve

Şekil E. 12 Arka Görünüş (Güneybatı Cephesi); Rölöve
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Şekil E. 13 Malzeme Analizi, Planlar; Rölöve

Şekil E. 14 Malzeme Analizi, Görünüşler; Rölöve
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Şekil E. 15 Dönem Analizi, Planlar; Rölöve

Şekil E. 16 Dönem Analizi, Görünüşler; Rölöve
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Şekil E. 17 Vaziyet Planı; Restitüsyon

Şekil E. 18 Vaziyet Planı; Restitüsyon
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Şekil E. 19 -0.60 Kotu Planı (Bodrum Kat); Restitüsyon

Şekil E. 20 +2.40 Kotu Planı (Zemin Kat); Restitüsyon
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Şekil E. 21 +6.20 Kotu Planı (Birinci Kat); Restitüsyon

Şekil E. 22 +10.40 Kotu Planı (İkinci Kat); Restitüsyon
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Şekil E. 23 A-A Kesiti; Restitüsyon

Şekil E. 24 B-B Kesiti; Restitüsyon
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Şekil E. 25 -0.60 Kotu Planı (Bodrum Kat); Restorasyon

Şekil E. 26 +2.40 Kotu Planı (Zemin Kat); Restorasyon
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Şekil E. 27 +6.20 Kotu Planı (Birinci Kat); Restorasyon

Şekil E. 28 +10.40 Kotu Planı (İkinci Kat); Restorasyon

192

ÖZGEÇMİŞ
İrem Nardereli Erdoğan, 1982 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2000 yılında İstek
Vakfı Özel Belde Lisesi’nden mezun olmuştur. Mimarlık eğitimini 2000-2004 yılları
arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2004 yılında başladığı
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon Programı’nda
yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

193

