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ÖNSÖZ
Eğitim kurumları, bir ülkenin kalkınmasında, ilerlemesinde ve toplumsal kültürün
sürekliliğinin sağlanmasında, genç nesilleri hayata hazırlamakta ve yaşamı canlı
tutmayı sağlamaktadır. Bu tez çalışmasında konu edinilen Sadullah Koloğlu
İlkokulu, inşa edildiği dönemin tüm olumsuzlarına rağmen tamamlanabilmiş ve
geçirdiği savaşlar ve göçlerden ciddi hasarlar almadan bugüne kadar gelebilmiştir.
Yapı; II. Meşrutiyet‟in, Birinci Ulusal Mimarlık Akımı‟nın, halkın imecesinin, güçlü
ve kararlı Kaymakam Sadullah Koloğlu‟nun birlikteliğinin bir ürünüdür. Yapının
belgelenmesi ve eğitim işlevini sürdürebilmesi bu çalışmanın amacını oluşturmuştur.
Tez danışmanlığım sırasında sonsuz sabır ve hoşgörü gösteren, beni her zaman
destekleyen ve yönlendiren hocam Doç. Dr. Deniz Mazlum‟a çok teşekkür ederim.
Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nda çalışmama izin veren, okula girebilmemi ve aylarca
içerisinde çalışmamı sağlayan Pınarhisar Kaymakamlığı‟na, okulun eski müdürü
Hidayet Yıldırım‟a, okul personeline teşekkür ederim. Arşivlerinden yararlanmama
izin vererek yapı ve Pınarhisar hakkında bilgilenmemi sağlayan Pınarhisar
Belediyesi‟ne, yaptığı araştırmaları ve deneyimlerini benimle paylaşarak bölgeyi
tanımamı sağlayan Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özer‟e teşekkür ederim. Yüksek lisans
eğitimim süresince desteklerini hiç esirgemeyen, hoşgörü ve sabır gösteren, bana
eşsiz bir çalışma ortamı da sunarak beni motive eden Gençalp Ailesi‟ne sonsuz
teşekkür ederim. Tez çalışmam esnasında daima yanımda olan, özenli ve özverili
tavrıyla beni hep destekleyen Umut Gökmen Arıkan‟a sonsuz teşekkür ederim.
Maddi manevi desteğini esirgemeyen aileme, kardeşlerime çok teşekkür ederim.
Bana eğitim aşkı aşılayan, engeller karşısında hiç yılmamayı öğreten babama,
desteklerinden ötürü minnettarım. Eğitim hayatım boyunca beni her zaman
destekleyen, her türlü konuda yardımcı olan anneme sonsuz teşekkür ederim.
Kendilerine minnettarım.

Mayıs 2011

Belgin Gönül
(Mimar)
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PINARHĠSAR
PROJESĠ

SADULLAH

KOLOĞLU

ĠLKOKULU

RESTORASYON

ÖZET
Bu yüksek lisans tezi, Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi‟nde bulunan Sadullah Koloğlu
İlkokulu binası için restorasyon projesi geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada
yapının mevcut durumunun belgelenmesi, tarihsel gelişim sürecinin araştırılması ve
korunmasına yönelik müdahalelerin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Yapı, II. Meşrutiyet ile başlayan ve 1910‟lu yıllarda Osmanlı Devleti‟nin pek çok
kentinde inşa edilen eğitim ve kamu yapılarında etkisini hissettiren I. Ulusal
Mimarlık Akımı‟nın bir temsilcisidir. Eğimli bir arazide, geniş bir avlu içerisinde
bulunan okul binasının, 1914 yılında Kaymakam Sadullah Koloğlu‟nun vasıtasıyla
başlayan ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen inşaatı, Pınarhisar ve çevresinin bu
dönemde uğramış olduğu saldırılar ve işgaller dolayısıyla kısa sürede
bitirilememiştir. Okulun bütün malzemesi ve yapım masrafları halk bağışları ile
karşılanmştır. Trakya‟nın kurtuluşundan sonra gündüz okulu olarak kullanılan
yapıda, çevresine inşa edilen ek mekanların desteği ile günümüze kadar aktif olarak
eğitim ve öğretime devam edilmiştir.
Tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı, araştırma ve çalışma yöntemleri
açıklanmaktadır. İkinci bölümde, Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nun bulunduğu
Pınarhisar İlçesi‟nin coğrafi konumu ve bölgenin tarihsel, sosyal ve ekonomik
gelişimi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde bölgede geçmişten günümüze eğitim
anlayışı ve eğitim yapıları araştırılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde yapının
konumu, tarihçesi, mimari ve genel özellikleri incelenmiş ve yapının tüm mekanları,
cepheleri, yapı elemanları, strüktür ve malzemeleri, yapıdaki bozulmalar detaylı bir
şekilde anlatılmıştır. Beşinci bölümde yapının restitüsyon sorunları üzerinde
durulmuş, bölgede bulunan aynı dönemlere ait eğitim yapıları incelenerek,
restitüsyona ışık tutacak benzer nitelikler aranmıştır. Eski fotoğraflar ve veriler
doğrultusunda hazırlanan plan, cephe ve vaziyet planı restitüsyon projesi ele
alınmıştır. Altıncı bölümde restorasyona ilişkin önerilere yer verilmiştir. Yapının
ilköğretim okulu işlevini tam olarak yerine getiremediği ve yetersiz kaldığı
düşünülerek işlev değişikliği önerilmektedir. İhtiyaçları tarihi bir binanın kullanımı
açısından daha az müdahale gerektiren, farklı nitelikteki bir eğitim kurumu olarak
kullanılması amaçlanmıştır.
Tüm araştırmalar, ölçümler ve çizimler sonucunda oluşturulan rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerinden elde edilen bulgular tezin sonuç kısmında
değerlendirilmiştir.
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RESTORATION PROJECT
SCHOOL AT PINARHĠSAR

OF

SADULLAH

KOLOĞLU

PRIMARY

SUMMARY
This thesis intends to develop the restoration project of Sadullah Koloğlu Primary
School located in Pınarhisar, Kırklareli. In this study, the documentation of the
existing building, research of its historical evolution and exploration of the
intervention stages are aimed.
The school is an example of the First National Architecture movement, which affects
the public and educational buildings of The Ottoman Empire in 1910‟s. The
construction of this school that is located on a sloping land in a large courtyard is
initiated by the local governor Sadullah Koloğlu and achieved with public donations.
The construction took a long time because of the invasion and attacks that happened
in Pınarhisar and nearby. After the liberation of Thrace, the building is used as a
daytime school and by the construction of some additional buildings; the school
remained active up to the present day.
The main purpose and the procedure of the research are being explained within the
first chapter of the thesis. At the second chapter, geographical location of Pınarhisar
and historical, social, economical development of the region are being discussed. The
third chapter contains the design principles of the educational buildings in the region.
The location, architectural features of the building, all spaces and elements and the
deteriorations are exposed in detail in the fourth chapter. The fifth chapter deals with
reconstitution issues by making comparisons with contemporary educational
buildings. The reconstitution project consisting of plans, elevations and site plan
drawings are prepared by making use of old photographs and other evidences. In the
sixth chapter, proposals are made about the restoration and re-use. As the building is
inadequate for being used as a school, its a functional change is recommended. The
new function of the building, requiring less intervention, consists of an educational
institution involving local woman.
The findings and results of the survey, reconstitution and restoration projects are
evaluated at the end of the thesis.
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1. GĠRĠġ
Sadullah Koloğlu İlkokulu 20. yüzyıl başında Kırklareli İli, Pınarhisar İlçesi‟nde inşa
edilmiş bir eğitim yapısıdır. Bizanslılar'dan alınan Pınarhisar, Kırklareli'nin tarihi
kentlerinden biridir. Osmanlı‟nın iskan politikasının sonucunda ilçede Türk
yerleşiminin başladığı görülmektedir. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı‟nda Ruslar‟ın
işgaline uğramış, Balkan savaşının büyük bir bölümü burada yaşanmıştır. 1912
yılında Bulgarlar'ın işgaline uğramış, 1913'te geri alınmıştır. I. Dünya Savaşı
sırasında, 1920‟de Yunanlılar tarafından işgal edilen Pınarhisar, 1922‟de geri
alınmıştır. Tarihi savaş ve işgallerle geçen bölgenin buna rağmen eğitim alanında
Türkiye‟nin diğer bölgelerine göre daha belirgin ve hızlı bir şekilde geliştiği
bilinmektedir.
Bölgedeki eğitim yapıları içinde eklektik cephe düzeni ile dikkat çeken yapı,
günümüze kadar ek mekanların desteği ile eğitim vermeye devam etmiştir. Sadullah
Koloğlu İlkokulu‟nun mimarisi I. Ulusal Mimarlık Dönemi olarak adlandırılan
üslupta inşa edilmiştir. Cephe düzeni ve mimari karakteri ile 20. yüzyıl başında
gelişen bu akımın örnekleri arasındadır.
1.1 ÇalıĢmanın Amacı
Yapılan araştırma, bu yapıyla ilgili kapsamlı bir çalışmanın yapılmadığını ortaya
koymuştur. Yapı, bazı kullanım koşullarını sağlamak adına sonradan yapılan
mekanların binaya eklenmesi sonucu tarihi dokusu değiştirilmiş olmasına rağmen
nispeten iyi durumda günümüze kadar ulaşmıştır.
Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nun tez yapısı olarak seçilmesinin başlıca nedeni dönemin
yöneticisi Kaymakam Sadullah Koloğlu‟nun ve halkın okulun inşası sırasında
gösterdikleri özen ve emeğin farkında olduğumuzu göstermek, yapının yaşatılması
ve korunmasına destek olmaktır. Yapının, mekansal özellik ve bütünlüğünü
kaybetmeden korunmasına yönelik müdahaleleri belirlemek ve eğitim işlevini daha
sağlıklı, konforlu koşullarda devam ettirmesini sağlamaktır. Rölöve ve restitüsyon
çalışmalarıyla yapının ayrıntılı çizimlerle belgelenmesi amaçlanmıştır.
1

1.2 AraĢtırma ve ÇalıĢma Yöntemleri
Çalışma, Sadullah Koloğlu İlkokulu‟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 belgeler de
incelenmiş ve bu amaçla yayınlanan araştırmalar ve arşivlerden yararlanılmıştır.
İlk olarak plan, kesit ve görünüş krokileri çizilen yapının total station kullanılarak dış
konturu ve görünüş ölçüleri belirlenmiştir. Okulun avlusunda poligon noktaları
oluşturulmuş ve cepheler birbirine bağlanmıştır. Plan ölçüleri düz ve üçgenleme
metotları kullanılarak alınmıştır. İç yapı ve dış kabuk, pencere ve kapılardan
üçgenleme yoluyla alınan ölçülere göre birleştirilmiştir. Kesitler için avludan yapının
içine bağlanan poligon noktalarına kurulan total stationdan yararlanılmıştır.
Cephedeki profiller ve kat silmeleri profil tarağıyla alınmıştır.
Yapının özgün durumu ve geçirdiği değişimlerin belirlenebilmesi için benzer
örnekler incelenmiş, eski fotoğraflar ve yazılı kaynaklar, yapının kendisinden elde
edilen verilerle birlikte değerlendirilmiştir. Bu bulgular ışığında restitüsyon projesi
hazırlanmıştır.
Yapıyla ilgili restorasyon kararları verilirken yapının bugünkü durumu göz önüne
alınarak, niteliksiz eklerin kaldırılması önerilmiş ve en az müdahale ile korunması ve
kullanılması için eğitim faaliyetine devam etmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Tüm
bu çalışmalar sonucunda restorasyon projesi hazırlanmıştır.
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2. PINARHĠSAR SADULLAH KOLOĞLU ĠLKOKULU’NUN BULUNDUĞU
ÇEVRE
2.1 Coğrafi Konum
Pınarhisar, Trakya‟yı Bulgaristan ile devlet sınırımızı oluşturacak şekilde boydan
boya geçen Istranca Dağları‟nın (Yıldız Dağları) güneyinde, Istrancalar‟ın Trakya
ovalarıyla birleştiği bölgede kurulmuş Kırklareli'ye bağlı bir ilçe merkezidir.
Pınarhisar il merkezi Kırklareli‟ye 30 km mesafede kurulmuştur. Eski İstanbul yolu
olarak da bilinen Kırklareli-Vize yolu üzerinde, ilin 30 km doğusunda yer alır.
Doğusunda Vize, kuzey-kuzeydoğusunda Demirköy, güneyinde Lüleburgaz,
batısında ise il merkezi Kırklareli bulunur (Şekil A.3).
Coğrafi yapısı, 192 metre rakıma sahip ilçe merkezinin yaslandığı tepelerle birlikte
kuzeyde büyük bir bölümü, yüksekliği 400-600 metrelerde yayla özelliği gösteren
geniş bir platodan oluşur. Bu plato Trakya ovalarına doğru kuzey-güney yönünde
akan ve dağlardan beslenen dereler (Poyralı deresi, Balkan deresi, İslambeyli deresi,
Cevizköy deresi, Kaynarca ve Pınarhisar kaynakları ile Manastır deresi) tarafından
derinleştirilmiş vadilere doğru uzanır. Trakya‟nın zirvesi olan Mahya Tepesi (1031
m) ilçe sınırında yer almaktadır. Pınarhisar‟ın Kırklareli-Vize karayolu uzantısının
güneyi ise verimli Pınarhisar ovaları ile kaplıdır. Bu ovalar Trakya ovalarının önemli
bir kesimini oluşturmaktadır (Yurt Ansiklopedisi, 1982).
Yüzölçümü 581 km² olan Pınarhisar ilçesinde, Merkez, Kaynarca ve Yenice olmak
üzere üç belediye ve bir kısmının tarihi adı hiç değişmeden bugüne ulaşabilmiş 13
köy bulunmaktadır. Yerleşim birimleri toplu haldedir. İlçe merkezinde dört mahalle
bulunmaktadır. Bunlar; Beylik, Dere, Orta ve Camikebir mahalleleridir (Şekil A.5).
2.2 Tarihsel Yapı
İnsanlık tarihinin binlerce yıllık geçmişi içinde Trakya kendisine özgü kültürel
oluşumuyla dikkat çeken bir bölgedir. İnsanlığın ilk oluşum aşamalarında Avrupa‟yı
Asya‟ya, Asya‟yı da Avrupa‟ya bağlayan bir köprü olan Trakya daima önemli bir
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kültürel iletişim yolu olarak belirginleşmiştir. Günümüz siyasi sınırlarıyla
Bulgaristan ve Yunanistan sınırları içinde kalan Batı Trakya kesimine karşı Türkiye
sınırları içinde kalan bölge Doğu Trakya adıyla anılmaktadır (Beksaç, 2007).
Pınarhisar İlçesi Doğu Trakya oluşumunun tam merkezinde, aynı zamanda kültürel
oluşumun da odağında yer almaktadır. Pınarhisar Bölgesi‟nde son dönemlerde
yapılan araştırmalar ışığında tarihinin oldukça eski dönemlere uzandığı ve değişik
kültürel evrelerin yaşandığı gözlenmiştir. Pınarhisar ve köylerinde tespit edilen çok
sayıda tümülüs, nekropol ve höyüklerde yapılan incelemelerde yaklaşık 10.000 yıl
öncesine tarihlenen, insan varlığına dair kalıntılara rastlanmıştır. Pınarhisar‟da
maden kaynaklarıyla önem taşıyan Istranca Dağları‟nın konumlanması ve yerleşim
mantığı bakımından su kaynaklarının varlığı nedeniyle tarih çağlarında önemli rol
oynamış bölgelerden biridir. Buluntulardan hareketle geçmişi Neolitik Çağ‟a kadar
indirilebilen bölge; Traklar, Persler gibi topluluklara ev sahipliği yapmıştır (Beksaç,
2007). M.S. 46‟da tüm Trakya gibi Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilen
bölgede çok sayıda Roma yerleşimi ve kale kalıntısı görmek mümkündür (Şekil B.1).
M.S. 425 yılında günümüz Pınarhisar yerleşmesinin ilk çekirdeği olan ve halen
burçları ve beden duvarlarının bir bölümü ayakta olan kalenin yapımı
gerçekleşmiştir. Bölgenin bol su kaynakları nedeniyle yerleşmeye Bryseis (kaynak)
adı verilmiştir. Önemli bir Doğu Roma kalesi olan Bryseis, Ortaçağ boyunca önemini
korumuştur. 1332‟de devrin önemli edebiyat ve bilim adamlarından Efesli Matthaios
Pınarhisar‟ın ilginç bir tasvirini vermesiyle önem taşımaktadır. Matthaios, yazdığı
bir mektupta şehri tek katlı evlerden oluşmuş küçük bir kasaba olarak tasvir etmekte
ve halkın çiftçilik ve hayvancılık ile geçindiğinden bahsetmektedir (Yarcı, 2007).
Pınarhisar,

Sultan

I.Murat

Hüdavendigar

zamanında

(1326-1389)

1368‟de

Bizanslılar‟dan alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı‟nın iskan
politikasının sonucunda ilçede Türk yerleşiminin başladığı görülür. Yöreye akıncılar
ile birlikte gelen ve savaşlarda da yararlılık gösteren Anadolu erenleri tekkeler
yapmış, onların etrafında da ilk yerleşimler kurulmaya başlanmıştır (Yarcı, 2007).
Kayıtlara göre bu civara günümüzde Vize Yörükleri diye isimlendirilen Türk
toplulukları yerleştirilmiştir. Kentin Erken Osmanlı Dönemi ile ilgili yeterli bilgiye
sahip olmamakla birlikte, XVII. yüzyıldaki durumu hakkında Evliya Çelebi, 1661
yılında uğradığı ve küçük bir kasaba olarak tarif ettiği Pınarhisar‟ın su
kaynaklarından, kale yapısından, halkın yaşam şeklinden, bağ-bostan arazilerinin
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güzelliklerinden bahsederek betimlediği ilçede, 400 ev, iki cami, üç han, bir hamam
ve 20 dükkan bulunduğunu belirtmiştir.
Osmanlı öncesi dönemler ve Osmanlı zamanında bölge isminin aynı etimolojik
kaynaktan geldiği görülmektedir. Osmanlı hakimiyetinde Rum halkı şehri Brisis
olarak adlandırırken, Osmanlı ilçeyi Bıñar Hisarı olarak adlandırmıştır. Pınarhisar
isminin Ortaçağ‟da yapılan hisar kalıntılarından akan kaynağın neticesinde türetilmiş
olduğu anlaşılmaktadır (Yarcı, 2007).
XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında Pınarhisar‟ın maruz kaldığı işgal ve
savaşlar hakkında ayrıntılı bilgi mevcuttur. XIX. yüzyıl sonlarındaki Osmanlı-Rus
Savaşı ile Bulgar ve Yunan işgalleri, Pınarhisar‟ın gelişimini durdurduğu gibi önemli
tahribata da neden olmuştur. Balkan savaşları sırasında, 1912 yılında Bulgar işgaline
uğrayan ilçe, 21 Temmuz 1913‟te geri alınmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında, 25
Temmuz 1920‟de Yunanlılar tarafından işgal edilen Pınarhisar, 8 Kasım 1922 günü
işgalden kurtarılmış ve kesin olarak Türk idaresine girmiştir. Kırklareli iline bağlı bir
bucak iken, 1911 yılında ilçe olan Pınarhisar, 1915 yılında tekrar bucak haline
getirilir. Tekrar ilçe statüsü kazanması 1953 yılında Belediye Başkanı Ali Özer
zamanında mümkün olmuştur (Yarcı, 2007).
1909 yılında İkinci Meşrutiyet‟in ilanından bir yıl sonra Pınarhisar, belediye
olmuştur. İlk Belediye Başkanı Mehmet Ağa'dır. Eski Libya Başkanı Sadullah
Koloğlu 1913 yılında burada kaymakamlık yapmıştır. Pınarhisar en parlak dönemini,
Arap Kaymakam diye anılan Sadullah Koloğlu‟nun görev yaptığı yıllarda (19131917) yaşamıştır. Sadullah Koloğlu hakkında daha ayrıntılı bilgi tezin dördüncü
bölümünde „Yapının Tarihi ve Genel Özellikleri‟ kısmında yer almaktadır.
İlçenin Osmanlı'ya geçmesiyle birlikte birçok yerleşim yerinde Hıristiyan, Rum ve
Bulgar topluluklarla birlikte yaşayan Türkler, yoğun bir imar faaliyeti başlatmıştır.
Çoğu vakıf sistemi içerisinde cami-mescit, hamam, çeşme, han, köprü, türbe, okul,
kamu binası vb. gibi yapılar inşa edilmiştir. Pınarhisar ve çevresinde, bazı Osmanlı
ve Cumhuriyet dönemi kültür eserlerinin bulunduğu görülmektedir. İlçe merkezinde
bulunan Hundi Hatun Camii, Sadık Ağa Camii, Sadullah Koloğlu İlkokulu, Pratik
Kız Sanat Okulu bunlardan bazılarıdır. Büyük oranda özgünlüğünü kaybetmiş olan
çeşme yapıları ve değişik nedenlerle ortadan kalkmış Kırmızı Mektep ve hamam
yapıları da Osmanlı dönemine aittir. Kaynarca beldesinde sivil mimarlık örnekleri
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görülürken, Poyralı ve Cevizköy‟de şehitlikler yer almaktadır. Bunlara Erenler
Köyü‟ndeki Binbir Oklu Ahmet Bey Türbesi de eklenmelidir (Özer, 2009).
Cumhuriyet ilan edildiğinde Pınarhisar‟da Hükümet Konağı, Jandarma Binası,
cezaevi, küçük bir hamam ile bir otel ve üç han olduğu bilinmektedir (Özer, 2009).
Pınarhisar Kalesi
Bizans döneminde V.yüzyılda inşa edildiği kabul edilen Pınarhisar Kalesi, günümüze
harap durumda ulaşmıştır. İlçenin birçok yerinde bulunan kalıntılar ve Camikebir
Mahallesi‟nde yoğun bir şekilde bulunan kale kalıntıları Vakıflar Genel
Müdürlüğü‟nün mülkiyetindedir. Pek çok bölümü yıkılan ve orijinalinde oldukça
büyük ölçekli olduğu anlaşılan kaleye ait sur, kule ve burç kalıntıları halen ayaktadır
(Özer, 2009). Kaleyi oluşturan sur duvarları ve kulelerin inşasında; dolgu malzemesi
olarak moloz taş, kaplama olarak ise düzgün kesme ve kaba yonu taş ile belirli
seviyelerde değişen sıralarda tuğla hatıllar kullanılmıştır. Belirli aralıklarla sıralanmış
dairesel ve kareye yakın dikdörtgen planlı burçlardan üç tanesi büyük ölçüde
ayaktadır (Şekil C.1).
Hundi Hatun Camii
Pınarhisar‟ın Camikebir Mahallesi‟nde, küçük bir avlu içerisinde yer alan eserin
mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü‟ne ait olup, tescilli anıt eserdir. Cami,
11/09/1991-949 numaralı karar ile koruma altına alınmıştır. Edirne, Kırklareli ve
İstanbul‟da vakıflara sahip olan Sultan II. Mehmet‟in sütannesi Taya Hatun‟un kızı
Hundi Hatun tarafından yaptırılmış olduğu düşünülmektedir. Yapının, kare planlı ve
üzeri kubbe ile örtülü bir harim ile bunun kuzeyinde yer alan üç bölümlü son cemaat
yerinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bilinmeyen bir tarihte önemli değişikliklere
uğrayan ve özgün durumunu büyük oranda kaybeden caminin, harim beden duvarları
ile minaresi düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Yapının geçirdiği ciddi tahribat
sırasında harim kubbesi ile son cemaat yerinin yıkıldığı anlaşılmaktadır. Onarımlar
sırasında, son cemaat yeri ile harim mekanı tek çatı altında birleştirilerek kırma çatı
yapılmıştır. Sonradan inşa edilen son cemaat yeri betonarmedir. Harimin doğu, batı,
güney ve kuzey beden duvarları aynı karakterde olup iki sıra halindeki pencerelerden
alttakiler, düşey dikdörtgen formlu ve düz hatıllı; üst sıradakiler ise daha küçük
boyutlu olup sivri kemerlidir. İç mekanı sıvalı ve badanalı olan caminin kaynaklarda
ahşap olduğu belirtilen mihrap ve minberi çini ile kaplanmıştır. Harim mekanının
kuzeybatı köşesine dışarıdan bitişik olan minare, kare planlı bir kaideden ve
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silindirik gövdeden oluşmaktadır (Özer, 2009). Farklı zamanlarda gerçekleştirilen
onarımlar neticesinde yapı, tarihi niteliğini kaybetmiştir (Şekil C.3).
Sadık Ağa Camii
Pınarhisar ilçe merkezinde, Orta Mahalle‟de, Pınarhisar-Vize-İstanbul yolu üzerinde,
bir avlu içerisinde yer alan Sadık Ağa Camii, tescilli anıt eserdir. Mülkiyeti Vakıflar
Genel Müdürlüğü‟ne ait olan yapı, 39.06.01/01 numaralı kurul kararı ile tescil
edilmiştir. Banisi bilinmemekle birlikte Pınarhisar‟ın fethi döneminde inşa
edildiğinden, fetih hareketlerine katılan bir Osmanlı askeri tarafından yaptırıldığı
düşünülebilir. Kare planlı bir harim ile bunun kuzeyinde üç bölümlü son cemaat yeri
ve kuzeybatı köşesinde minaresi bulunan yapının, örtüsü kubbedir. Tamamı sivri
kemerli pencere düzeninden oluşan cephelerin, kuzey cephesi hariç, kaba yonu
moloz taştır. Kuzey cephesi sıvalı ve boyalıdır. İç mekanı tamamen yenilenmiş ve
sıvanmış olan harimde bulunan ahşap minber ve çini kaplı mihrap, yakın zamanlara
aittir (Özer, 2009). Minaresi, Hundi Hatun Camii ile benzerlik göstermektedir (Şekil
C.4).
Binbir Oklu Ahmet Baba Türbesi
Pınarhisar- Vize yolu üzerindeki Erenler Köyü girişinde, yolun kenarında yer alan
türbenin ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir fakat türbeye adını veren Binbir
Oklu Ahmet Bey‟in bölgenin Türkler tarafından fethi sırasında büyük yararlılıklar
gösterdiği ve bu sırada şehit olduğu ve anısına bu türbenin yaptırıldığı bazı
yayınlarda anlatılmaktadır. Binbir Oklu Ahmet Baba Türbesi, sekizgen planlı,
düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş olup, yüksek bir kasnak üzerinde yükselen ve
tromplarla geçilen kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Her cephesi yarım daire
kesitli silmelerle üstten sınırlandırılan yapının beden duvarlarının alt seviyelerinde
düşey dikdörtgen formlu, mermer söveli, lentolu ve sivri kemerli sağır alınlığı olan
birer pencere bulunmaktadır. Üç cephede üst tarafta sivri kemerli, alçı dışlıklı ve alt
seviyedeki pencerelere göre daha küçük birer pencere vardır. Düz lentolu kapı
açıklığından içeri girildiğinde, türbenin ortasında lahitli bir sembolik mezar taşı yer
almaktadır. Herhangi bir süsleme unsuruna sahip olmayan iç mekan, sıvalı ve
badanalıdır (Şekil C.2). Plan, mimari, strüktür, malzeme ve işçilik bakımlarından
XVI. yüzyılın özelliklerini yansıtan eserin, günümüzde oldukça iyi durumda olduğu
görüldüğünden

ya esaslı bir onarım

geçirdiği

düşünülmektedir. Yapı, tescilli anıt eserdir (Özer, 2009).
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ya da

yeniden

yapıldığı

Kırmızı Mektep
Pınarhisar‟ da Kırmızı Mektep olarak anılan yapının varlığı, eski fotoğraflardan
bilinmektedir. Günümüze ulaşamayan yapının, XX. yüzyılın ilk yarısında inşa
edildiği belirtilmiştir (Özer, 2009). Yapı, eski fotoğraflarından anlaşıldığı üzere
kareye yakın dikdörtgen planlı ve iki katlı olup, düzgün kesme taşla inşa edilmiştir.
Giriş açıklığının üstünde kalan bölüm cumba oluşturacak şekilde öne çıkartılan
yapının üst örtüsü kırma çatıdır. Yatay ve düşey silmelerle vurgulanan cephelerde,
iki sıra halinde basık kemerli söveli pencere açıklıkları vardır. İki kat boyunca
yükselen giriş bölümü, altta beş sütunun taşıdığı açık bir galeri gibi tasarlanmıştır.
Yapıya neden Kırmızı Mektep dendiği bilinmemektedir (Şekil B.5).
Diğer Yapılar
İlçede bulunan günümüze ulaşmayan ve varlığını sadece bir fotoğrafından
öğrenebildiğimiz hamamın (Şekil B.15), ne zaman ve kim tarafından yapıldığı
bilinmemektedir. Ahmet Han Ağa, İzzet Ağa Çeşmesi, Çukur Çeşme yapıları da
(Şekil B.16) ilçenin Osmanlı döneminde inşa edildiği bilinen fakat bugüne kadar
tarihi değerini koruyamamış ya da yok olmuş eserleridir (Özer, 2009).
Pınarhisar‟ın Kaynarca Beldesi‟nde üç adet sivil mimarlık örneği bulunmaktadır. Bu
yapılar Edirne Koruma Kurulu tarafından 1994 ve 2000 yıllarında tescil edilmiştir.
Bunlardan giriş cephesinde 1936 tarihi görülen yapının giriş kısmı sütunlarla öne
çıkartılmıştır. Bodrum ve zemin kattan oluşan yapının girişi her iki taraftan çıkılan
merdivenlerle yükseltilmiştir. Basık kemerli pencereye sahip olan yapı, kırma
çatılıdır. Köşeleri pilastırlarla zenginleştirilmiş yapının saçak kısmında profilli silme
mevcuttur (Beksaç, 2008).
Ayrıca Pınarhisar Poyralı Köyü‟nde Balkan Savaşları sırasında şehit olan 1250
askere ithaf edilen Poyralı Şehitliği bulunmaktadır. Pınarhisar ilçesinde yer alan
diğer bir şehitlik alanı ise Cevizköy‟de yer alan Cevizköy Balkan Şehitliği‟dir
(Beksaç, 2008).
İlçe merkezinde bulunan ve tez yapısı ile benzerlik gösteren Pratik Kız Sanat
Okulu‟ndan tezin üçüncü bölümünde bahsedilecektir.
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2.3 Sosyal ve Ekonomik Yapı
XIV. yüzyılın ikinci yarısında, Sultan I. Murad döneminde Türk egemenliğine giren
Kırklareli (Kırkkilise), Osmanlı idaresinde önceleri Rumeli Eyaleti‟nin Paşaeli
Sancağı‟na bağlı bir kaza, XVII. yüzyılda da yalnız merkez kazası olan küçük bir
sancak durumuna getirilmiştir. Kırkkilise, XIX. yüzyılın ilk yarısında ise Silistre
Eyaleti‟ne bağlı bir livadır. 1846‟daki idari düzenlemeyle, liva bu kez Edirne
Vilayeti sınırları içine dâhil edilmiştir (Ayar, 2010).
Kırkkilise, 1854‟te kaza durumuna getirilmiş ve Edirne Vilayeti‟nin merkez
sancağına bağlanmıştır. 1879 yılında tekrar sancak haline getirilen Kırkkilise‟ye
Midye, Tırnova, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Vize kazaları dahil edilmiştir
(Ayar, 2010).
1877-78 Harbi‟ndeki Rus işgalinin yaşattığı yıkım dışında, kaybedilen topraklardan
bu savaş esnasında ve sonrasında yapılan göçler Kırkkilise‟yi derinden etkilemiştir.
Bunun gibi 1912-13 yıllarında cereyan eden Balkan Savaşları da şehir ve çevresine,
bu defa Bulgarlar eliyle benzer sıkıntılar yaşatmıştır. Diğer taraftan, bu yıllarda
önemli miktarda Bulgar ve Rum nüfus Kırkkilise‟den ayrılmıştır. Mütareke
Dönemi‟ndeki Yunan işgali ve Cumhuriyet‟in ilk yıllarında meydana gelen mübadele
de bölgede büyük çaplı nüfus hareketliliğine sebep olmuştur (Ayar, 2010).
1884 yılında Kırkkilise Sancağı‟nın toplam nüfusu 118 bin civarındayken bunun 50
bini merkez kaza sınırları içinde yaşamaktadır. 1886‟da ise sancağın nüfusu 123 bine
ulaşmıştır. Bunun 50 bin kadarı Rum, 35 bini Müslüman ve 33 bini de Bulgar‟dır.
1892‟de sancağın nüfusu 138.678; merkez kazanınki ise 56.982‟dir.. Kırkkilise
Merkez Kazası‟nda yaşayan yaklaşık 57 bin kişiden 18.077‟si Müslüman, 18.662‟si
Rum, 19.483‟ü Bulgar, 692‟si Yahudi ve 68‟i de Ermeni‟dir. 1894‟de sancağın
nüfusu 148.014‟e, kazanınki de 59.430‟a ulaşmıştır. Bu birkaç yıllık sürede
Kırkkilise Merkez Kazası‟ndaki nüfus oranı Müslümanlar lehine artmış ve
muhtemelen tarihte ilk defa Müslümanlar Kırkkilise‟deki en kalabalık unsur
olmuşlardır. Fakat bu dönemde bile gayrimüslim unsurların (Rum, Bulgar, Yahudi ve
Ermeni) toplam nüfusu, yaklaşık Müslümanlar kadar olmuştur (Ayar, 2010).
1906/7 nüfus sayımı verilerine göre sancağın nüfusu 181.204‟e ulaşmıştır. 1914‟te
ise Kırkkilise Merkez Kazası‟nın toplam nüfusu, Balkan savaşlarının etkisiyle büyük
oranda azalarak 38.762‟ye inmiştir. 1885-1914 yılları arasında Kırkkilise
9

Kazası‟ndaki Müslüman nüfus 36 binden 22 bine düşmüş; Rum nüfus ise %75
oranında azalarak 14 binlere gerilemiştir. Kırkkilise‟nin Merkez Kazası‟ndaki nüfus
ise, 1874-75‟lerde 1.564‟ü Müslüman, 5.948‟i gayrimüslim olmak üzere toplam
7.512‟dir. Bu sayı, XIX. yüzyılın sonlarından XX. yüzyıl başlarına kadar 15-16
binlerde seyretmiştir (Ayar, 2010).
1965 yılına kadar Kırklareli yoğunluğu ülke ortalamasının üzerinde olmuştur. Bunun
nedeni ilin mübadele ve muhaceret yoluyla Balkan ülkelerinden aldığı göçtür. 19401945 yılları arasında II.Dünya Savaşı nedeniyle Kırklareli‟nin nüfusu azalmış, 19501955 arasında ise yeniden yurtdışından gelen göçmen aileler ile nüfus artmaya
başlamıştır. 1960‟a kadar yüksek olan nüfus yoğunluğu bu yıldan itibaren il dışına
göçün başlamasıyla beraber 1965‟den sonra azalmaya başlamıştır. 1950‟de
Kırklareli‟nde nüfusun %26,7 sini oluşturan dış ülke doğumluların oranı 1960‟da
%19,1‟e 1970‟te de %13,5‟e düşmüştür.
Bugün ilçenin köyleri ile birlikte nüfusu (son sayıma göre) 22.735‟tir. Nüfusunun
11.384‟ü köylerde yaşamaktadır. İlçe merkezinde 6.588 erkek, 4.675 kadın
yaşamaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2010).
Pınarhisar ilçesi köylerinden Poyralı ve Osmancık Cumhuriyet tarihinde en fazla
aydın insan yetiştiren köylerin başında gelmektedir. Cumhuriyet Dönemi‟nin ilk köy
kökenli Ağırceza Başkanı Ahmet Karaçam, Pınarhisar'ın yerli ailelerinden Doktor
İrfan Özgiray, Cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerinden ve aynı zamanda
Pınarhisar‟ın 20 yıl Belediye Başkanlığını yapmış olan Ali Özer, ilk köy kökenli
doktoru Op. Dr. Hüseyin Karaçam, Araştırmacı Yazar Nazif Karaçam, Maliye
Müfettişi Köksal Büyükdere Poyralı köyünden yetişmiş 150 aydın kişi arasından
birkaçıdır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Pinarhisar, 2011). Pınarhisar‟ın bugün okuma
yazma oranı, Türkiye genelinin üstünde, %94‟tür (Türkiye İstatistik Kurumu, 2010).
İlçe halkının büyük bir bölümü çiftçidir. Halkın bir bölümü ilçede mevcut çimento ve
kireç

fabrikasında

veya

yakın

sanayi

çalışmaktadır.
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bölgelerinde

bulunan

fabrikalarda

3. BÖLGEDEKĠ EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ
3.1 GeçmiĢten Günümüze Kadar Eğitim
Eğitim kurumlarının, bir ülkenin kalkınması ve ilerlemesinde, kültür ve medeniyetin
nesilden nesile aktarılarak sürekliliğinde ve hatta insanları sürekli değişen hayata
hazırlamada önemli rolü vardır. Bir toplumdaki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik
yapıdaki değişim ve gelişmede eğitim kurumlarının payı büyüktür.
Osmanlı Devleti‟nde XVIII. yüzyıldan itibaren başlatılan reform çalışmaları eğitim
kurumlarını da içermektedir. Eğitim kurumları ile ilgili çağın ihtiyaçlarına uygun
yeni planlamalar hazırlanmıştır. Modern eğitim sistemi uygulanmaya başladığında,
ilk açılan modern eğitim kurumları (Ordu ve Donanma Mühendishaneleri ile Tıbbiye
Mektebi gibi) askeri okullar olmuştur. Sultan. II. Mahmut ile radikal olarak başlayan
ve Tanzimat Fermanı‟nın ilanından sonra devam ettirilen genel eğitim reformu ve
modern okulların kurulmasına yönelik atılımlar, 1869 Maarif-i Umumiye
Nizamnâmesi ile yeni bir kuruma ve tüzüğe bağlanmıştır. Böylece eğitim kurumları
aynı çatı altında toplanmıştır. Tanzimat Nizamnamesi ile yeni okulların açılmasına
karar verilmiş ve okullarda Avrupa‟da olduğu gibi ilk, orta, lise ve üniversite olmak
üzere derecelendirilmeye gidilmiştir. 1856 Islahat Fermanı‟nın ilanıyla sayıları hızla
artan, ruhsatsız ve denetimsiz olarak faaliyetlerini sürdüren azınlık ve yabancı
okulları Nizamname ile kontrol altına alınmaya çalışılmış, fakat bu hususta pek
başarı sağlanamamış, bu okullar zararlı faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Kısaca, her
sahada olduğu gibi eğitim-öğretim sahasında da kanunlaştırma devri özelliği taşıyan
Tanzimat Dönemi‟nde, eğitim alanında kurumlaşmaya başlanılmış ve birçok yeni
okulun açılmasıyla birlikte, merkezi eğitim kurumlarının taşrada

da şubeleri

kurulmuştur. Yeni okulların açılması, Avrupa‟ya öğrenci gönderilmesi, öğretmen
ihtiyacının

karşılanmaya

çalışılması,

modern

eğitim-öğretim

programlarının

düzenlenmesi, Türkçe‟ye önem verilmesi gibi konularda önemli mesafeler alınmıştır.
Bu gelişmeler ülkenin ihtiyaçlarını tümüyle karşılamamşı; ancak bu atılımlar daha
sonraki dönemlerde başlatılan çalışmalara olumlu katkı sağlayarak temel
oluşturmuştur. Türk eğitim tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak bilinen 1869
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Maarif Nizamnamesi, bazı küçük değişiklerle Cumhuriyet‟e kadar yürürlükte
kalmıştır (Ürekli 2002).
3.2 Bölgedeki Eğitim Yapıları
1873-74‟lerde Kırkkilise‟deki eğitim kurumlarıyla ilgili olarak „Salnameler‟de
bahsedildiği üzere çeşitli türlerde toplam yedi okul bulunmaktadır. Kırkkilise
Sancağı‟nda ise, 1892‟de üç rüşdiyede 101 öğrenci eğitim görmektedir. Aynı
dönemde yaklaşık 4 bin öğrencili 113 Müslüman okulu; 6 binin biraz üzerinde
öğrenciye sahip 85 adet de gayrimüslim okulu mevcuttur. Yine XIX. yüzyılın
sonlarında, karma eğitim veren ve binin üzerindeki öğrencisi bulunan iki büyük Rum
okulu bulunmaktadır. Ayrıca, Sancak dahilinde rüşdiye eğitimi veren yedi
gayrimüslim okulundan üçü Kırkkilise Merkez Kazası‟ndadır (Ayar, 2010).
XIX. yüzyıl sonlarında Kırkkilise‟de yalnızca Kubad Paşa Medresesi faal
durumdadır ve yedi öğrenci bulunmaktadır. Sancağın tümünde, bunun dışında sadece
Vize‟de 10 öğrencili bir medrese daha mevcuttur. Aynı tarihlerde Kırkkilise‟de üç
adet ibtidâî okulu da faaliyet göstermektedir. 1906-07 öğretim yılında ise, Kırkkilise
Sancağı‟nda idâdî mektebi dışında dördü erkek biri kız öğrenciler için beş rüşdiye
bulunmaktadır (Ayar, 2010).
Osmanlı Devleti‟nin son döneminde Kırkkilise‟nin en seçkin eğitim kurumu olan
İdâdî Mektebi, Osmanlı idaresinin son yarım yüzyılında ve Cumhuriyet‟in ilk
dönemlerinde faaliyet güstermiştir. Kırkkilise İdâdîsi üğretmenlerinin Kırkkilise,
Lüleburgaz ve Babaeski kasabalarındaki okullarla aynı çevredeki köy okullarını teftiş
etmek gibi bir görevleri bulunmaktadır. Balkan Savaşı sırasında Bulgar ordularınca
işgal edilen Kırkkilise‟de bulunan diğer memurlarla birlikte Kırkkilise İdâdîsi
üğretmenlerinin İstanbul‟a kaçmalarıyla eğitim faaliyetleri kesilmiştir. II. Balkan
Savaşı‟nda Kırkkilise‟nin Edirne‟yle birlikte geri alınışıyla, idâdî tekrar faaliyete
geçebilmiştir. Fakat çok kısa bir süre sonra I. Dünya Savaşı ile onu izleyen Kurtuluş
Savaşı yıllarındaki zorluklarla birlikte Yunan işgali, okulun bir daha açılmamak
üzere kapanmasına yol açmıştır. Kırkkilise Rüşdiyesi‟nin ve daha sonra da
İdâdîsi‟nin faaliyette olduğu XIX. yüzyılın son 30 yılından XX. yüzyılın ilk
çeyreğine kadar geçen yaklaşık 50 yıllık sürede Kırkkilise için sosyal, ekonomik ve
siyasi alanlarda başta gelen belirleyici etken, savaş ve göç olgusudur (Ayar, 2010).
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Pınarhisar ve köylerinde, hemen her dönemde, çok sayıda eğitim yapısı kurulmuş ve
faaliyette bulunmuştur. Pınarhisar kaza iken sıbyan mektepleri ve rüşdiyenin yanı
sıra, köylerde Müslüman halk ile beraber Rum ve Bulgar halkı da okullar açmıştır.
Kazada faaliyet gösteren Mekteb-i İbtidâi, Zükûr Mektebi, İnâs Mektebi bunlardan
birkaçıdır. Bulgarlar ve Rumlar okul açma konusunda adeta rekabet içinde
olmuşlardır (Yarcı, 2007). Bu durum, XIX. yüzyıl sonlarında gayrimüslimlerin de
eğitime verdikleri önemi göstermektedir.
Kırklareli‟de Cumhuriyet‟in ilk on yılı içinde vilayet içindeki köylerde yapılmış olan
22 ve ilk 15 sene içinde yapılmış olan 64 okul binasının varlığından söz etmek
mümkündür (Şekil B.10). Okul ve öğretmenler için binalarının yapılması için köy
bütçelerinden ödenek ayrılmaktadır. İkisi kasabalarda ve 32 tanesi köylerde olmak
üzere 34 tane okuma odası açılmıştır. 11 köyde 16 öğretmen evi yapılarak
öğretmenlerin konforunun da düşünüldüğü bilinmektedir. Demirköy, Pınarhisar ve
Pehlivanköy ilçe merkezlerinde 100 öğrencinin kalabildiği yurtlar inşa edilmiştir.
Pınarhisar‟da yapılan öğrenci yurdunun, Sadullah Koloğlu İlkokulu binasının
avlusunda inşa edildiği okul arşivinden alınan belgede de belirtilmiştir. 1933
senesinde Kırklareli okullarında 7.834 öğrenci okurken 1937 senesinde bu sayı
14.304‟e yükselmiştir (Cumhuriyet‟in 15. Yılında Kırklareli, 1938).
Kırklareli‟nde okuma yazma oranı 2000 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre yüzde
93‟dür. 1970‟de 71, 1975‟de 75, 1980‟de 80, 1985‟de 86, 1990‟da 88 olan okuma
yazma oranı 2000 yılında yüzde 93‟e çıkmıştır. 2000 sonuçları ilçelere göre
değerlendirildiğinde, okuma yazma oranının ilçe merkezleri için Merkez‟de 94,
Babaeski‟de 94, Demirköy‟de 92, Kofçaz‟da 96, Lüleburgaz‟da 95, Pehlivanköy‟de
94, Pınarhisar‟da 94, Vize‟de 92, bucak ve köylerde yüzde 91 olduğu görülmektedir
(Türkiye İstatistik Kurumu, 2010).
Bugün Pınarhisar ve çevre köylerinde 12 ilköğretim okulu, bir düz lise, bir Anadolu
Lisesi ile bir meslek yüksekokulu kurumları ile halk eğitim merkezi mevcuttur
(Pınarhisar Kaymakamlığı web sitesi, 2011).
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4. PINARHĠSAR SADULLAH KOLOĞLU ĠLKOKULU
4.1 Tarihçe
Sadullah

Koloğlu

İlkokulu‟nun

yapımına,

Bulgar

işgalinden

ilçenin

geri

alınmasından, bir yıl sonra başlanmıştır. Balkan felaketinin ortasında, yüz binlerce
göçmenin sersefil yollarda ölüler bırakarak kaçtığı ortamda insanları bir yere
yerleşmeye ikna etmek zor iken okul yapılması dikkati çeken bir durumdur.
İnsanların umutsuz bir bekleyiş içinde oldukları dönemde halkı canlandırmak ve
bölgeyi geliştirmek adına Kaymakam Sadullah Koloğlu‟nun birçok çalışması
olmuştur. Bu çalışmalarının ürünlerinden biri olan ilkokul binasının inşaatına 1914
yılında halkın katılımıyla başlanmış, kısa sürede bitirilememiştir. Pınarhisar ve
çevresinin bu dönemde uğradığı saldırı ve işgaller dolayısıyla uzun süren inşaatına
Kaymakam Sadullah Koloğlu Vize‟ye tayin edildiğinde (1917) halen daha devam
ediliyordu (Özer, 2009). II. Meşrutiyet ile başlayan ve 1910‟lu yıllarda ağırlıklı
olarak İstanbul ve Ankara‟da inşa edilen eğitim ve kamu yapılarında etkisini
hissettiren I. Ulusal Mimarlık Akımı‟nın bir temsilcisi olan yapının inşaatının ne
kadar sürdüğü bilinmemektedir. Okul arşivinden alınan bilgilere göre: 1919 yılında
Trakya‟nın işgalini takip eden dönemde binanın alt katından Yunanlılar
faydalanmışlar ve Rum okullarının birkaç sınıfı burada bir ders yılı kalmışlardır.
Trakya‟nın kurtuluşundan sonra gündüz okulu olarak kullanılan bina 1926 yılında
köy yatılı okulu haline getirilmiştir. 1930 yılında köy okulları da tam teşkilatlı olunca
bütün öğrencisini okulsuz köy ve üç sınıflı okullardan alan

Sadullah Koloğlu

İlkokulu, tekrar gündüzlü okula çevrilmiştir. 1934-1937 yılları arasında 30 kadrolu
bir öğrenci yurdu da aynı okulda faaliyette bulunmuştur. Çeşitli dönemlerde artan
nüfus ve eğitim sisteminin değişimiyle yapıya ek mekanlarla destek verilmiştir.
Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‟nun 11.09.1991 gün ve
949 sayılı karar ile tescil edilen Sadullah Koloğlu İlkokulu, bugün de aktif bir şekilde
eğitim-öğretim hayatının içinde, ilköğretim okulu olarak işlevini sürdürmektedir.
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4.1.1 Sadullah Koloğlu’nun hayatı
Kendisi ve ailesi hakkında yapılmış çok sayıda araştırma ve yayın bulunan Sadullah
Koloğlu, Osmanlı Devleti‟nin birçok kademesinde görev yapmıştır (Şekil D.4).
Derne Belediye Reislerinden Hacı Mebruk Efendi ile Hacı Zeynep Hanım‟ın oğlu
olan Sadullah Koloğlu (Şekil D.1), 1884 yılında (Hicri 1302) Derne‟de (Libya‟da bir
liman şehri) doğdu. Büyük Dedesi, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa
zamanında (1805-1849), Konya-Karaman‟dan Derne‟ye gelmiş ve evlenerek burada
yerleşmiş bir Yeniçeri‟dir. Osmanlı döneminde, yeniçeriler görev için gönderildikleri
bölgelerde yerli kadınlarla evlenerek yerleştikleri zaman doğan çocukları Kuloğlu
diye anılır, bunlardan babaları gibi devlet hizmetine alınanlar defterlere Kuloğlu diye
kaydedilirdi (Koloğlu, 2000). Bugün Osmanlı hakimiyeti altında yaşamış topraklarda
olduğu gibi Libya‟da da Kuloğlu ya da Koloğlu adını taşıyan birçok aile mevcuttur
(Aldan, 1994; Bilgin, 1994).
1929-1939 yılları arasında

nüfus kayıtlarında Sadettin ismi ile anılmaktadır.

1939‟dan sonra ise ilk dönemde aldığı isim olarak Sadullah Suut‟u; soyadı olarak ise
sırasıyla Kuloğlu, Kolbalım ve Koloğlu soyadlarını taşımıştır (Aldan, 1994; Bilgin,
1994).
Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkanlığı yapan babası Hacı Mebruk Efendi,
Trablusgarp‟ın İtalyanlar tarafından işgaline karşı direnişi örgütlemiş ve savaşmıştır
fakat bütün İslam dünyasının sömürgeleştiği bir ortamda daha fazla karşı çıkamamış
ve Hicaz‟a gidip ömrünü Mekke‟de tamamlamıştır. Hacı Mebruk Efendi‟nin ilk eşi
olan Hacı Zeynep Hanım‟dan dünyaya gelen Koloğlu, yerli halka göre daha eğitimli
ve yeniliklere açık olan Girit göçmeni annesinden Türkçe öğrenmiştir (Koloğlu,
2000).
II. Abdülhamit Dönemi‟nde (1876-1909) İstanbul‟a gelen Koloğlu, Aşiret
Mektebi‟nde okuduktan sonra Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne‟den 1902 yılında „pekiyi‟
derece ile mezun olmuştur. Avrupai tarzda eğitim görmüş, Osmanlı kültürünün yanı
sıra Batı kültürünü de çok iyi bilen, gelişmelere açık kafa yapısında olan Koloğlu,
Arapça, Farsça ve Fransızca bilen, Rumca‟ya da aşina biridir (Koloğlu, 2000).
Sadullah Koloğlu‟nun Trakya kaymakamlıkları döneminde İttihat ve Terakki „ye üye
olup olmadığı bilinmemektedir ama çok iyi tanıyıp daima desteğini gördüğünü
söylediği İttihat ve Terakki‟nin Genel Sekreterliği‟ni yapmış bulunan Hacı Adil Bey
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ile beraberliğinden oğlu Orhan Koloğlu‟nun kaleme aldığı biyografisinde
bahsedilmektedir. İttihat ve Terakki‟yi kuran kadrolarla aynı dönemde, aynı eğitim
sisteminin içinde aynı şartlarda yetişmiş, aynı ideallere gönül vermiş biridir (Bilgin,
1994).
İlk görevi Bingazi‟de maiyyet memurluğu olan Sadullah Koloğlu, Hassa ve Serka
Nahiye Müdürlükleri‟nde bulunduktan sonra Ocak 1910‟da Denizli ilinin bir ilçesi
olan Buldan Kaymakamlığı‟na tayin olmuştur. Buradan 21 Ocak 1913 tarihinde
Pınarhisar Kaymakamlığı‟na tayin edilmiştir (Koloğlu, 2000).
Pınarhisar Kaymakamlığı ile Koloğlu‟nun Trakya Kaymakamlıkları dönemi
başlamıştır. Trakya o sırada Balkan Savaşı‟nı yaşamaktadır. Bulgar işgalinin
ardından ilçenin geri alınmasıyla birlikte nüfus kökten değişmiştir. Balkanlar‟dan
gelen Türkler çoğunluktadır. Halkın, yerleşik hayata geçmesi ve hızla üretici
olmasının sağlanması gerekmektedir. Koloğlu, halkın üzerinde yenmesi güç olan
düşman korkusunu atmaya çalışmış, umutsuzluktan kurtarmak için zorbalığa bile
başvurduğunu kendisi dile getirmiştir. Halkı her türlü işlerde çalışmaya zorlayan
Sadullah Koloğlu, toplumun kendi dinamizmi ile kendini koruması, kurtarması
gerektiğine inanmaktadır. Devletin üstlenmesi gereken görevleri dahi halka yaptıran
Koloğlu‟nun çabası sadece toplumun kalkınması içindir. Yol, köprü, okul inşasi ve
bataklık kurutma işlerinin yanı sıra çiftçilik ve hayvancılık konusunda ilçenin
gelişmesine katkıda bulunmuştur (Koloğlu, 2000).
Biyografisinde, tez konusu olan ilkokul binasının yapılışı şöyle anlatılmaktadır:
“Herkesten önce kalkıyor herkesten sonra yatıyor, ortalıkta aylak dolaşan insan
bırakmıyordum. Minnacık bir kasabaya gerçekten yapabileceğinin üstünde projeler
önermiştim. Aramızda mimar bulunmamasına aldırmadan, yapı ustalarıyla, başta
ilkokul olmak üzere bir dizi binanın yapımına giriştik. Hele okul, Haydarpaşa
Lisesi‟nin küçük bir modeli gibiydi. Öğretmeni, okula giden öğrencisi bulunmayan
bir yere okul yaptırmak, hem o dönemde doldurulması imkansız bir büyüklükte
tasarlamak gerçekten hayalcilikti. Ama çok sonraları o okula adımı verdiklerinde,
neden daha büyük tasarlamadığım için serzenişte bulunanlar da çıkacaktı” (Koloğlu,
2000).
Koloğlu‟nun davranışlarında aşırılık olsa da, Pınarhisarlılar kendi çıkarları için
uğraştığını anlamışlardır ve onu hemşehrileri ilan etmişlerdir. „Arap Kaymakam‟
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unvanını bu dönem almıştır. Ailesinin nüfusunu Pınarhisar‟a kaydettiren Koloğlu,
çalışmalarından dolayı birçok takdirname, 1915 yılında Liyakat, 1916 yılında Gümüş
İftihar madalyası almıştır. Aldığı ödüllerin yanında hakkında pek çok şikayette de
bulunulan Koloğlu, 1917 yılında Vize kaymakamlığına nakledilmiştir. Vize‟de iki yıl
görev yaptıktan sonra 1919 tarihinde Saray kaymakamlığına atanmıştır. Trakya
kaymakamlıkları döneminin en zor yıllarını geçirdiği Saray İlçesi‟nde (1919-1920),
Istranca Dağları‟nda eşkiya ve Bulgar çetelerine pusu kurmakla geçmiştir. I. Dünya
Savaşı‟ndan yenilerek çıkmamızın ardından Osmanlı İmparatorluğu‟nun tasfiyesinin
başlamasıyla hayat şartları daha da ağırlaşmıştır (Koloğlu, 2000).
1922 yılında Trabzon iline bağlı Maçka Kazası kaymakamlığına atanan Koloğlu‟nun
Trabzon kaymakamlıkları dönemi başlamıştır. Sürmene‟de bina sıkıntısı hükümet
işlerini aksattığı için kazaya bir hükümet konağı inşa etmiştir. Planlarını kendi
çizdiği binanın inşaatını da imece usulü çalışarak yaptıran Koloğlu, konak inşaatı
için taş ocağından taş çıkartılmasında, inşaat yerine taşınmasında ve inşaat sırasında
bir amele gibi çalışarak halka önderlik etmiştir. Konağa yapılacak balkon çıkması
için gereken demiri genç Cumhuriyet hükümetinden temin edemeyen Koloğlu,
Trabzon limanında Ruslara iadesi için anlaşma yapılan ray demirlerini alarak
kullanmıştır.

Pınarhisar‟daki

İlkokulu‟nda

da

ray demirlerinin

kullanıldığı

bilinmektedir. Sürmene‟de ayrıca ilçenin çevre illerle bağlantısının sağlanması için
yollar

yaptırmıştır. 1928

yılında Konya-Kadınhan Kazası kaymakamlığına

atanmıştır. Bölgeyi yeşillendirmek ve halka yeni bir gelir kaynağı olması için
bağcılığı başlatmıştır. Koloğlu, 1929 yılında eşkiyalık olayları tekrar artan Of‟a tayin
edilmiştir. Of‟ta görevini başarıyla yapan Koloğlu, İznik kaymakamlığına atanır.
Burada da üzüm yetiştiriciliğini başlatıp yaygınlaştıran Koloğlu, 1921 yılında
Karacabey kaymakamlığına tayin edilir. Burada planını kendi çizdiği köprüyü, yöre
halkının hizmetine sunmuştur. 1934 yılında Çatalca kaymakamlığına atanan Koloğlu,
bu görev sırasında Karacabey kaymakamı olarak yedi köye okul yaptırdığı, dört köye
okul yaptırmak için malzeme sağladığı için ödüllendirilmiştir (Koloğlu, 2000).
1938 yılında Hakkari valiliğine atanan Koloğlu, han, hamam, fırın yaptırmış ve
ticareti olmayan il merkezini canlandırmak için 1929 yılında Trabzon bölgesinde
yaşanan sel felaketinden dolayı yaşanan göçte Van Gölü çevresine yerleşip, oranın
ticaretini canlandıran halktan yardım istemiştir. Van çevresine göç eden
Karadenizliler bölgeye de gelerek

kısa sürede Hakkari ekonomisini de
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canlandırmışlardır. Hakkari valiliği görevinde il dahilinde yedi okul binası inşa
ettirdiği için takdirname almıştır. 1940 yılında Bingöl valiliğine atanan Koloğlu,
burada bir yıl hizmet verdikten sonra yaş haddinden emekli olmuştur (Koloğlu,
2000).
Batı‟ya açık olma Sultan II. Abdülhamid döneminde açılan eğitim kurumlarında
yetişen asker ve idareci kadronun ortak özelliğidir. İttihatçı kadro memleketin okul,
yol, köprü inşa ederek kalkınacağına inanmış, İmparatorluğun her yanında yaşanan
kargaşayı, kahramanlığa varan bireysel çıkışlarla bastırmaya çalışmışlardır.
Komitacılık yönlerinin öne çıkmasının bir nedeni de budur. Sadullah Koloğlu da
memleketin kalkınmasında okul, yol, köprü yaptırmanın önemine inanmış, bunları
inşa ettirmek kendisinde bir tutku haline gelmiştir. Bir köprü projesi yapacak kadar
mühendislik hesabı bildiği gibi inşaat tekniklerine de aşinalığı olduğu bilinmektedir.
(Bilgin, 1994)
Sadullah Koloğlu‟nun ikinci evliliğinden doğan iki oğlundan biri olan Orhan
Koloğlu ile babası hakkında bilgi almak için kişisel görüşme yapılmıştır. Arap
Kaymakam isimli yazdığı kitabını, babasının ağzından kaleme aldığı öğrenilmiştir.
Babası ile olan anılarını, yaşantılarını ve çevresinde gelişen olayları anlattığı
kitabında bildiği herşeyi paylaştığından daha fazla bilgi edinilememiştir. 1929
doğumlu

Orhan

Koloğlu,

babası

ile

birlikte

1948

senesinde

Pınarhisar‟a gittiklerinde Sadullah Koloğlu‟na halk büyük ilgi göstermiştir. Okulu da
ziyaret eden Sadullah Koloğlu, okul hakkında herhangi bir yorumda bulunmamıştır.
Baba Koloğlu, toplumun alt tabakasını kalkındırmanın ülkeyi kalkındıracağına
inanmış ve toplumun cahilliğini onlarla içiçe yaşayarak görmüş biridir. Pınarhisar
kaymakamlığı sırasında toplumu bulunduğu yere yerleştirmenin en büyük oyunu
okul yaptırmak olduğunu görmüş ve amacına ulaşmıştır. İstiklal savaşını yaşayan
herkes gibi çok özel biri olan Sadullah Koloğlu, yaptıkları ile övünmeyi sevmeyen,
geçmişten çok gelecekten konuşmayı seven, idealist bir yönetici olmuştur. 1925
yılında evlendiği Orhan Koloğlu‟nun annesi Refika Hanım‟ın kardeşi mimar Şevki
Balmumcu‟dur. Ankara Sergi Evi binasının mimarı olan Balmumcu ile mimarlık
hakkında sohbetleri olan Sadullah Koloğlu‟nun kendi planladığı, yaptırdığı binalar
hakkında konuşmadığı ve övünmeyi sevmediği bilinmektedir.
Emekli olduktan sonra çeşitli görevlerde çalışan Koloğlu, Libya Devleti‟nin
kurulması sırasında, Emir İdris El-Sunusi‟den davet almıştır. Bu davet üzerine Türk
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Hükümeti‟nin izniyle Bingazi‟ye gitmiştir. 23.01.1950 tarihli Bakanlar Kurulu kararı
ile üç yıl Bingazi Emirliği hizmetinde çalışması için izin verilmiştir. 1952 yılına
kadar Libya‟da başbakanlık yapan Sadullah Koloğlu burada vefat etmiştir (Koloğlu,
2000).
4.1.2 Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’na genel bir bakıĢ
Sadullah Koloğlu İlkokulu, plan şeması, cephe düzeni, yapı elemanları ve süsleme
bakımlarından değerlendirildiğinde inşa edildiği dönemde Türk mimarisinde etkili
olan Birinci Ulusal Mimarlık Akımı‟nın özelliklerini yansıtmaktadır. Yapının Türk
mimarisinde yerinin doğru bir şekilde belirlenebilmesi için tez kapsamında Birinci
Ulusal Mimarlık Akımı‟ndan bahsetmek gerekli görülmüştür.
1908‟de II. Meşrutiyet‟in ilanıyla başlayıp, 1930‟larda sona eren yaklaşık yirmi yıllık
dönem, Türk mimarlık tarihinde Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi olarak tanınmıştır.
Beş yüz yıllık büyük imparatorluğun çöküş sürecinde genç Türkiye Ulusçuluğu
düşüncesinin her alanda etkisini yoğunlaştırdığı dönem olarak tarihimizdeki yerini
almıştır (Batur, 2009). Plan şemalarında batının klasik disiplinini özenle uygulayan
mimarlar yeni bir plan aramak yerine cephe düzenlemesine ve bezeme programına
daha çok önem vermişlerdir. Postahane, iş hanları, iskeleler, yönetim yapıları,
depolar, apartmanlar, okullar, anıtlar bu dönemin yapı envanterinde yer alırlar.
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi‟nin ilk örneklerinin görüldüğü XIX. yüzyıl sonunda
Avrupa‟daki büyük ekonomik, endüstriyel ve bilimsel gelişmelerin sonucunda sanat
alanında birçok akım ortaya çıkmıştır. Bunlardan „Ulusçuluk‟ akımı en etkili olandır.
1908‟den sonra Türk halkının İmparatorluk içinde bir ulus olarak varlığı
hissedilmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu‟nun devlet yapısını, kurumlarını ve
binalarını modernleştirme yolundaki çabalarını sürdüren Jön Türkler‟in XX. yüzyılın
başlarında ulusçuluk akımı ile karşılaşması, özellikle bina yapımında, XIX. yüzyılda
hakim olan ve Batılı mimarlar eliyle uygulanan eklektisist-revivalist(seçmecicanlandırmacı) üslup uygulamalarının sonucunda ortaya çıkan yeni mimaride
ifadesini bulmuştur. Kendilerinden önceki eklektisist-revivalist eğitimden geçmiş
olan bu mimarlar İttihat ve Terakki‟nin düşünürü Ziya Gökalp‟in Ulusçuluk
anlayışını benimsemiş ve ulusal formlar için klasik Osmanlı dünyasından
esinlenmişlerdir (Kızıldere, 2005).
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II. Meşrutiyet‟in ilanı ile hızlanan milliyetçilik duyguları içinde Türk mimarisinin
batı kökenli mimari unsurlardan arındırılarak Türk Sanatı ve mimarlığını, klasik
Osmanlı döneminde ulaşılan değerleriyle yeniden ortaya çıkarmak, yaşatmak gibi
amaçlar da taşıyan Birinci Ulusal Mimarlık Akımı, başta İstanbul olmak üzere;
Ankara, İzmir, Konya, Kastamonu, Sivas, Edirne ve diğer Anadolu ve Trakya
şehirlerinde farklı işlevleri olan yapılarla kendisini göstermiştir (Sözen, 1984;
Aslanoğlu, 1984).
Birinci Ulusal Mimarlık Akımı‟nın öncüleri ve kendilerinden sonra gelen mimarlara
örnek olan mimarlar Kemalettin Bey (1870-1927) ve Vedad Tek‟dir (1873-1942)
(Saner, 1988).
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde yöneticiler tarafından desteklenerek uygulama
alanı yaratılan bu akım, 1930‟lu yıllara kadar etkinliğini sürdürmüştür. Yeni bir ulus
yaratma çabalarının yoğunlaştığı bir ortamda yaygınlaşma olanağı bulan Birinci
Ulusal Mimarlık Akımı, Cumhuriyet‟in kuruluş sürecini tamamlayıp yeni atılımlara
gereksinim duyulmaya başlanmasıyla birlikte etkisini kaybetmiştir (Saner, 1988).
Çeşitli kaynaklarda Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi‟nin cephe tasarımına özel önem
verilen dönemlerden biri olduğuna değinilmiştir. Özellikle giriş cephesinin ele
alınma sebebi, „esas cepheye‟ özel önem verilmesi, bunun binaya yaklaşılan cephe
olması ve binaların bir kısmının kent içinde bitişik düzende konumlanması
nedeniyle, görülebilir tek yüzeylerinin giriş cepheleri olmasıdır (Sıkıçakar, 1991).
Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi tipolojik özelliklerinin başında „kitlesel imaj‟
gelmektedir. Yapının iki köşe ve bir orta çıkması olan binalar yoğunluktadır. Çıkma
ve köşe yüksekliklerinin çoğunlukla ana kitleden yüksek olduğu görülmüştür. Örtü
şekli, genel olarak saçaklı kırma çatı olan dönem yapılarında katlar arasında yatay
bölünmeler gözlenmiştir. Bina girişlerinin planda simetri aksında yer alması da yine
bu dönemin ayırt edilebilen özelliklerindendir. Zemin kat, bodrum kat pencerelerine
olanak vermek ve kitleye bir taban oluşturabilmek üzere yükseltilmiştir fakat giriş
kapısı her zaman yükseltilmemiştir. Girişler, simetri aksında ve taçkapı niteliğindedir
ve çoğunlukla zeminden fazla yükseltilmemiştir. Giriş boşluğu biçimi düz, basık,
penci, sivri kemerli olmak üzere değişkendir. Pencerelerle cephede yatay ve düşeyde
farklı düzenlemeler yapılmıştır. Üst katlarda kemer biçimi penci ya da sivridir ve alt
katlara göre boyutsal farklılık gösterir. Kemerlerin aralarında çini pano kullanımı
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yaygındır. Saçak payandası, mukarnaslı süslemeler, kat silmesi, kornişler binalarda
yer alan diğer önemli dekoratif elemanlardır. Sık kullanılan süsleme mukarnas
kullanımıyla yapılandır. Bu dönem mimarlarının özgün, dekoratif motifler üretmiş
olmaları dikkat çekici bir unsurdur (Sıkıçakar, 1991).
Sadullah Koloğlu İlkokulu, bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde Birinci Ulusal
Mimarlık Akımı etkilerini büyük ölçüde bünyesinde taşımaktadır. Yapıya plan ve
cephe düzeni bakımından benzeyen, aynı dönem yapılan, Pınarhisar ve çevresindeki
okul yapıları da incelenmiştir. Restitüsyona yardımcı

olabileceği düşünülen bu

yapılar hakkında ayrıntılı bilgi beşinci bölümde verilmiştir.
4.2 Yapının Konumu ve Çevresel Özellikleri
İlçe merkezinde bulunan Sadullah Koloğlu İlköğretim Okulu, Camikebir Mahallesi,
Uzun Ali Sokak, 8 pafta, 5 numaralı parselde kayıtlı olup, sit alanı dışındadır. Eğimli
bir arazi üzerinde konumlanan yapı, içinde bulunduğu avluyu 1991 yılında inşa
edilen Pınarhisar Halk Eğitim Merkezi ile paylaşmaktadır. Sadullah Koloğlu
İlköğretim Okulu, yapıldığı tarihten bu zamana kadar, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda
ek binalarla desteklenmiş bir yapıdır. Okul işlevinin gerektirdiği tuvalet, laboratuvar,
kazan dairesi mekanlarının bulunduğu niteliksiz ek yapıyla kuzey cephesinden bitişik
olan yapı, Pınarhisar‟da günümüze kadar ulaşmış, tescilli Birinci Ulusal Mimarlık
Dönemine ait kültür varlıklarından biridir. Mülkiyeti İl Tüzel kişiliğine ait olan yapı,
11.159 m²‟lik geniş bir avlu içerisinde yer almakta olup 517 m²‟lik oturma alanına
sahiptir.
Güneyden kuzeye doğru eğimli olan avluya giriş güneyden demir bir

kapı ile

sağlanmaktadır. İki yüksek küfeki sütunun arasına yerleştirilmiş çift kanatlı bir demir
kapıdan oluşan bahçe giriş kapısı, kulevari görüntüsü ile cadde üzerinde kendini
göstermektedir (Şekil E.1). Demir kapıyı sütunlara saplanan demir I profil demir
elemanı taşımaktadır. Girişin sağ tarafında yer alan, 1985 senesinde inşa edilmiş
mekan öğretmen lokali olarak kullanılmaktadır. Avluya, sonradan yapılan 20
basamaklı mermer kaplama merdivenle ulaşılmaktadır. 497 cm uzunluğundaki
merdivenin rıht yüksekliği ortalama 17 cm olup, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki
fark 300 cm‟dir. -1.20 kotundan başlayan avlunun güney ve doğu yönündeki bahçesi
toprak eklenerek yükseltilmiş ve bu bölüm beton parke taşı ile kaplanmıştır. Araç
girişi, bahçenin doğusunda yer alan sürgülü bir demir kapı ile sağlanmaktadır.
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Bahçenin batı tarafında beton basketbol sahası ve ağaçlık alan mevcuttur. Okulun
giriş cephesine bakan ön bahçe, cadde üzerinde bulunan dükkanların ve öğretmen
lokalinin çatılarının hizasıyla eş yüksekliktedir. Giriş avlusunda, bu yapıların baca ve
çatı örtüleri dikkat çekmektedir (Şekil E.14). Güney tarafında ayrıca lokalin
niteliksiz kazan dairesi ve kömürlük mekanları bulunmaktadır. Avlunun kuzey
tarafında kalan bölümü muhdes mekanları içermektir. Kuzeybatı avlu duvarında
bırakılan bir boşluktan yaya geçişi sağlanmaktadır. Komşu bina olan Halk Eğitim
Merkezi‟ne avlunun kuzeydoğu tarafından da ulaşılabilmektedir (Şekil E.12).
Okulun moloz taş duvar örgü tekniğiyle yapılan avlu duvarlarının inşasına, okul
arşivinde

bulunan

belgeye

göre

1947

yılında

başlanmış,

1960

yılında

tamamlanmıştır. Avlunun dükkanların üstünde kalan güney tarafı 19-27 cm arasında
değişen kalınlıkta, çimento sıvalı 37-45 cm yüksekliğindeki parapet duvarlarla
çevrelenmiştir. Moloz taş duvar tekniğiyle örülmüş avlu duvarının doğu tarafında
kalan kısmına sonradan kesme taş ile ekleme yapılarak üstü düzensiz sıralı babalarla
kapatılmıştır. 70x70 cm boyutlarındaki babaların ve duvarın üstü beton harpuşta ile
örtülmüştür. Halk Eğitim Merkezi ile sınırı belirleyen +4.51 kotundaki betonarme
duvar, avlunun kuzeybatı ve kuzeydoğu bahçesinden görülebilmektedir.
Okulun eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılmaya devam etmesi nedeniyle
öğrencilerin tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla özgün binaya kuzeydoğu
yönünde tek katlı tuvalet yapısı inşa edilmiştir. Ancak, söz konusu tuvalet yapısı
binadan ayrı ve uzak olması nedeniyle yağışlı ve soğuk havalarda öğrenciler
açısından kullanışlı olmadığı görülmüş, bu nedenle binanın kuzeyinde bulunan
muhdes kazan dairesine bitişik, geçici tuvalet mekanının yapılmasına 07.07.2003
tarihli Bölge Koruma Kurulu kararıyla onay verilmiştir.
Sadullah Koloğlu İlköğretim Okulu‟na ait Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu‟nun 01.06.2007 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda okulun
kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinde bulunan iki adet niteliksiz yapının yıkılması
sağlanmıştır.
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4.3 Genel Tanım
Rasyonel bir plan şemasına sahip olan Sadullah Koloğlu İlköğretim Okulu, zemin
üzerine bir normal kattan oluşmaktadır. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı
kütlenin her iki katı da aynı plan şemasına sahiptir. Düzgün kesme taşlarla tümüyle
kârgir olarak inşa edilmiş yapıya kuzey cephe orta eksenindeki dört basamaklı bir
merdivenle çıkılan sahanlıktan girilmektedir. Güney, doğu ve batı cephelerinde
muhdes mekanlardan bahçeye açılan yan girişler de mevcuttur. Ana giriş kapısının
karşısında yer alan üç kollu merdivenle üst kata ulaşılır. Merdiven altında bulunan
pencerenin, kapıya çevrilmesiyle ek mekanlara geçiş sağlanmıştır.
Okulun ana girişinin yer aldığı güney cephesi, kütle ve süsleme bakımlarından diğer
cephelerden ayrılır. Kuzey cephesi giriş bölümü, korkuluk, süslemeler hariç güney
cephesiyle benzerlik gösterir. Ek mekanların, büyük oranda kapattığı kuzey cephesi
geçirdiği onarımlar sonucu sıvanarak sarı boya ile boyanmıştır. Doğu ve batı
cepheleri süslemeler ve pencere düzeni yönüyle birbirleri ve güney cephesiyle
benzerlik gösterir. Sonradan yapılan onarımlar sırasında kuzey cephesi gibi sıvanarak
sarı boya ile boyanmışlardır.
Özgün yapıda zemin kat ve üst kat olmak üzere iki tip kapı ve pencere kullanılmıştır.
Kapılar dışta basık kemerli içte düz atkılı, pencereler ise zemin katta beşik, üst katta
kaş kemerli nişler içine yerleştirilmişlerdir.
Oldukça simetrik ve tekrara dayalı bir düzen gösteren yapının iç mekanları, düz
tavan örtülüdür. Yapının iç duvar yüzeyleri tamamen sıvalı ve boyalı olup, herhangi
bir süslemeye sahip değildir.
Sadullah Koloğlu İlköğretim Okulu, muhdes mekanlarla birlikte toplam dokuz
derslik, iki laboratuvar, müdür ve öğretmenler odası, kütüphane, arşiv, tuvalet grubu
ve kazan dairesi mekanlarından oluşmaktadır. Yapıda geçmişte soba ile ısınıldığı,
ancak 1999 yılında kalorifer tesisatının döşendiği bilinmektedir. Yapının inşa
edildiği zamandan günümüze kadar maruz kaldığı tahribatlar ve geçirmiş olduğu
onarımlar hakkında fazla yazılı belge bulunmamaktadır. Yapının 1999 yılında
geçirdiği onarım sırasında, çatının aktarıldığı, kalorifer tesisatı eklendiği, pencere
doğramalarının özgün doğramalara benzetilmeye çalışılarak yine ahşap olarak
yenilendiği ve korkuluk derzlerinin eksiklerinin tamamlandığı bilinmektedir.
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4.4 Plan Özellikleri
4.4.1 Zemin kat planı
Yapının zemin kat ile ilişkisi güney cephesindeki ana giriş kapısı ve sonradan
yapılan ek binanın güney ve batı cephelerindeki tali girişlerden gerçekleşmektedir.
Zemin kata giriş, dört basamaklı yerinde dökme mozaik ile yapılmış merdiven ile
±0.00 m kotundaki sahanlıktan sağlanmaktadır. Giriş kapısının açıldığı geniş
koridorun kuzeyinde ek binaya açılan bir geçit bulunmaktadır. Ek binaya geçiş,
yerinde dökme mozaik kullanılarak yapılmış dört basamaklı bir merdivenle +0.65 m
kotundan sağlanmaktadır. Üst kata çıkılan merdiven altındaki üçlü pencere
sisteminin kapatılması sonucu buraya bir kapı yapıldığı anlaşılmaktadır. Ek binaya,
okulun içindeki bu kapıdan girilebildiği gibi güney ve batı yönlerindeki demir
kapılardan da ulaşılabilmektedir. Zemin katta dört adet derslik, müdür odası,
öğretmenler odası ve koridor mekanları mevcuttur. Üst kata çıkılan merdiven altının
kapatılması sonucu oluşan mekanlar, araç odası ve öğretmenler için tuvalet olarak
kullanılmaktadır. Sonradan yapılan ek binada, kütüphane, fen laboratuarı, arşiv,
kazan dairesi, öğrenciler için tuvalet mekanları ve iki koridor yer almaktadır. Zemin
katta, ek bina ile birlikte toplam on yedi mekan bulunmaktadır.
Z01 Mekanı- Giriş holü
Güney bahçesine cephesi olan mekan 2293x508x2292x512 cm boyutlarında olup
toplam kullanım alanı yaklaşık 117 m²‟dir. Yapının güney cephesindeki ahşap oyma
tekniği ile yapılmış çift kanatlı giriş kapısı bu mekana açılmaktadır (Şekil E.27).
214x382 cm boyutlarındaki kapı, özgündür. ±0.00 m kotundaki kapı eşiğinden 15 cm
yükselerek döşeme kotuna ulaşılır. Günümüze gelene kadar birçok defa yağlı boya
ile boyanan kapının, dış tarafı bugün boyadan arındırılmış ve cilalanmıştır. Kapının
iç tarafında kalın gri yağlı boya tabakası halen mevcuttur. Kapı beşik kemerli bir
nişin içindedir. +3.95 m kotundan başlayan beşik kemerin tepe noktası +4.40 m
kotundadır. Güney duvarında, 190x335 cm boyutlarında dört adet ahşap doğramalı
beşik kemerli pencere ve ana giriş kapısı yer almaktadır. Doğu ve batı duvarında,
Z02, Z03, Z06 ve Z07 mekanlarına açılan basık kemerli nişler içindeki ahşap kapılar
bulunmaktadır. Holün, kuzey duvarında ise Z04 ve Z05 mekanlarına açılan ahşap
kapılar, üst kata ulaşılan merdiven ile ek mekanlara ulaşımı sağlayan kapı boşluğu ve
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dört basamaktan oluşan dökme mozaik merdiven mevcuttur (Şekil E.28). Ek binaya
geçişi sağlayan 97x175 cm boyutlarında ve yaklaşık 30 cm genişliğindeki nişin
içinde bulunan kapının sadece ahşap kasası vardır. Z01 mekanının güneydoğu
tarafında 193x136 cm boyutlarında muhdes küçük bir kantin mekanı vardır. Mekanın
zemini terrazzo ile kaplanmıştır. Merdivenin bulunduğu alanda yer döşemesinin
deseni değişmektedir. Mekanı çevreleyen süpürgelik yüksekliği 10 cm olup, özgün
değildir. Döşeme kaplamasında, yoğun olarak giriş kapısı önünde, çatlak ve kırıklar
ile desenlerin aşınmadan dolayı silindiği görülmüştür.
Z02 Mekanı- Müdür odası
Güney ve batı bahçesine cephesi olan mekan, 601x444x605x438 cm boyutlarında
olup, toplam kullanım alanı 26,57 m²dir. İçte düz atkılı dışta basık kemerli bir nişin
içinde bulunan 160x250 cm boyutlarında çift kanatlı ahşap kapıyla girilen mekanın
güney ve batı duvarlarında, birer adet 190x335 cm boyutlarında beşik kemerli ahşap
doğramalı pencere yer almaktadır. Kemerin tepe noktası +4.08 m, derinliği ise 45
cm‟dir. Pencerelerin dökme mozaik denizlikleri, yer döşemesinden yaklaşık 60 cm
yüksektedir. Mekanın doğu duvarında önceden kullanılan ısıtma sistemi olan sobanın
baca deliklerini görmek mümkündür. Kapı, +2.64 m kotunda olup içte düz atkılıdır.
Mekanın döşeme kaplaması, terrazzo olup ve Z01 koridor mekanı ile farklı desendir.
Mekanın dört duvarında 20 cm yüksekliğinde süpürgelik mevcuttur. Duvarlar
sıvanarak maviye boyanmıştır. Batı duvarında pencerenin ahşap doğraması delinerek
yerleştirilen klima bulunmaktadır (Şekil E.29).
Z03 Mekanı- Derslik
Kuzey ve batı bahçesine cephesi olan mekan, 600x869x600x871 cm boyutlarında
olup, toplam kullanım alanı 52,27 m²‟dir. Mekanın döşeme kotu, +0.15 m, tavan
yüksekliği 462 cm‟dir. Mekanın batı duvarında beşik kemerli nişler içinde iki adet,
kuzey duvarında bir adet 190x335 cm boyutlarında pencere bulunmaktadır. Doğu
duvarında Z01 giriş holünden açılan, düz atkılı 160x250 cm boyutlarında çift kanatlı
ahşap kapı yer almaktadır. Mekanın döşeme kaplaması koridor mekanından farklı
fakat Z02 mekanıyla aynı desende karodur. Süpürgelik 20 cm yüksekliğinde olup,
koridor mekanıyla aynı desende terrazzodur. Öğrenci sıralarını duvardan uzak
tutarak zarar vermesini önlemek için döşeme kaplaması üzerine çepeçevre mermer
bir bordür parçaları yerleştirilmiştir (Şekil E.30).
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Z04 Mekanı- Derslik
Kuzey bahçesine cephesi olan mekan, 855x571x850x573 cm boyutlarında olup,
toplam kullanım alanı 48,79 m²‟dir. Tavan yüksekliği +4.74 m kotundadır.Mekanın
kuzey duvarında beşik kemerli nişler içinde iki adet 190x335 cm boyutlarında ahşap
doğramalı pencere yer almaktadır. Güney duvarında Z01 giriş holünden açılan
170x250 cm boyutlarında düz atkılı, çift kanatlı ahşap kapı yer almaktadır. Mekanın
döşeme kaplaması koridor mekanından farklı fakat Z02 ve Z03 mekanlarıyla aynı
desende terrazzodur. Döşeme kaplamasının bir kısmında geçirdiği onarım sırasında
olduğu düşünülen farklı desende terrazzo kaplama görülmüştür. Bu farklı döşeme
kaplaması süpürgelik ile aynı desende olduğu için özgün kaplamanın bu olduğu
düşündürmektedir. Süpürgelik 20 cm yüksekliğinde, üst kat koridor mekanıyla aynı
desende terrazzodur. Öğrenci sıralarının duvar boyasına zarar vermemesi için
döşeme kaplaması üzerine mermer bir bordür çepeçevre yerleştirilmiştir (Şekil E.32).
Z05 Mekanı- Derslik
47,87 m²‟lik kullanım alanına sahip mekan, 570x836x574x838 cm boyutlarındadır.
Kuzey duvarında iki adet beşik kemerli nişler içinde 190x335 cm boyutlarında ahşap
doğramalı pencere, güney duvarında ise 165x250 cm boyutlarında düz atkılı, çift
kanatlı ahşap kapı yer almaktadır. Döşeme kaplaması mekanın giriş bölümünde üst
kat koridoruyla aynı desende terrazzo iken, diğer derslik mekanlarıyla aynı desende
terrazzo olarak devam etmektedir. Süpürgelik diğer derslik mekanlarında olduğu gibi
üst kat koridor mekanıyla aynı desende 20 cm yüksekliğinde terrazzodur. Öğrenci
sıralarının duvarlara zarar vermesini önlemek için bu derslikte de döşeme
kaplamasının üzerine mermer yerleştirilmiştir (Şekil E.33).
Z06- Derslik
Ana sınıfı olarak kullanılan derslik mekanının, toplam kullanım alanı 52,45 m² olup
876x594x874x597 cm boyutlarındadır. Doğu ve kuzey bahçelerine cephesi olan
mekanda üç adet beşik kemerli nişler içinde 190x335 cm boyutlarında ahşap
doğramalı pencereler yer almaktadır. Pencerelerin camlarında havalandırma delikleri
bulunmaktadır. Mekanın batı duvarında 156x250 cm boyutlarında düz atkılı, çift
kanatlı ahşap kapı bulunmaktadır. Döşeme kaplaması mekan girişinde ve mekan
içinde farklılık göstermektedir. Mekan girişi üst kat koridoruyla aynı desende
terrazzodur. Ana sınıfı işlevinden dolayı ahşap lamina kaplama döşemesi olan
mekanın tavan yüksekliği +4.74 m kotundadır. Döşeme değişikliği eşikte yükseklik
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farkına yol açmamıştır. Süpürgelik 20 cm yükseliğinde terrazzo olup, üst kat koridor
mekanıyla aynı desendedir (Şekil E.34).
Z07- Öğretmenler odası
26.17 m² toplam kullanım alanına sahip mekan, 442x598x446x595 cm boyutlarında,
öğretmenler odası olarak kullanılmaktadır. Güney ve doğu bahçelerine cephesi olan
mekanın iki adet beşik kemerli nişler içinde 190x335 cm boyutlarında ahşap
doğramalı penceresi, batı duvarında 156x250 cm boyutlarında düz atkılı, çift kanatlı
ahşap kapısı yer almaktadır. Döşeme kaplaması ve süpürgelik üst kat koridor
mekanıyla aynı desende terrazzodur. Tavan yüksekliği +4.87 m kotundadır (Şekil
E.36).
Z08 Mekanı- Araç odası
Üst kata çıkan üç kollu merdivenin altının duvar örülerek kapatılması sonucu oluşan
mekanlardan biridir. 532x131x580x130 cm boyutlarında olup, toplam kullanım alanı
7.23 m²‟dir. Mekanın kuzey duvarında kapatılan pencerenin yeri 58x75 cm
boyutlarında, döşemeden 195 cm

yükseklikte ahşap doğramalı pencere yer

almaktadır. Mekana 98x214 cm boyutlarında ahşap kapıdan girilmektedir. Döşeme
kotu, giriş koridorundan 12 cm yüksektedir. Döşeme kaplaması, üst kat koridor
mekanı deseniyle aynı fakat 10x10 cm boyutlarında terrazzodur. Tavanı olan
merdiven altı ve duvarları sıvanarak boyanmıştır (Şekil E.39).
Z09 Mekanı- Tuvalet
Üst kata çıkan üç kollu merdivenin altının kapatılması sonucu oluşan mekan,
527x133x581x132 cm boyutlarında olup, toplam kullanım alanı 7.36 m²‟dir.
Mekanın kuzey duvarında kapatılan pencerenin yerinde 58x75 cm boyutlarında,
döşemeden 195 cm yükseklikte ahşap doğramalı pencere bulunmaktadır. 98x214 cm
boyutlarındaki ahşap kapıdan lavabo bölümüne girilmektedir. Alaturka tuvalet olan
mekan ikincil bir ahşap kapıyla kapatılmıştır. giriş holünden 12 cm yüksekteki
döşemesinin kaplaması, lavabo kısmında 10x10 cm boyutlarında, araç odası ile aynı
desende terrazzo, tuvalet kısmında fayanstır. Tavanı olan merdiven altı sıvanarak
boyanmıştır. Duvarlar kısmi olarak seramik kaplıdır, üst kısımları sıvanarak
boyanmıştır (Şekil E.40).
Z10 Mekanı- Geçit koridoru
130x551x129x553 cm boyutlarında, toplam kullanım alanı 7.22 m² olan koridor, ek
mekanları zemin kata bağlayan koridordur. Giriş koridorunun kuzey duvarından dört
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basamaklı yerinde dökme mozaik merdivenle ulaşılan mekana giriş, 97x175 cm
boyutlarında kapı boşluğundan yapılmaktadır. Kuzey duvarında Z12 mekanına açılan
ahşap kapı, doğu duvarında Z11 mekanı olan tuvalet koridoruna açılan ahşap kapı,
batı duvarında ise bahçeye açılan demir kapı yer almaktadır. Mekanın güney
duvarında sonradan kapatılan üçlü pencere grubunun izlerini görmek mümkündür.
Pencerelerin diğer pencere grubuyla uyumlu, beşik kemerli, söveli ve kilit taşı öne
çıkan tipte olduğu görülmektedir. +0.65 kotunda bulunan döşemesi, beton parke taşı
ile kaplanmış, yer yer çimento ile kapatılmıştır (Şekil E.42).
Z11 Mekanı- Kütüphane
30.52 m² toplam alana sahip mekan, okulun ihtiyacını karşılamak üzere sonradan
eklenen mekanlardan biridir. Z10 mekanından 90x180 cm boyutlarındaki ahşap bir
kapıyla girilen mekan, sadece doğu duvarındaki 197x180 cm boyutlarındaki iki adet
ahşap pencereden ışık almaktadır. Yer, karo mozaik döşeme olup duvarları sıvanarak
boyanmıştır (Şekil E.43-44).
Z12 Mekanı- Koridor
Z10 mekanından 80x188 cm boyutlarında ahşap bir kapıyla girilen mekan, L
formunda olup 14 m²‟dir. Sonradan yapılan bu koridordan, muhdes tuvaletlere ve
arşiv mekanına ulaşılmaktadır. Mekanın doğu ve batı duvarlarında büyük açıklıklı
pencereler bulunmaktadır. +0.60 kotundaki döşeme, seramik kaplıdır. Okulun doğu
tarafındaki bahçeye açılan 90x180 cm boyutlarında bir demir kapı mevcuttur (Şekil
E.45).
Z13 Mekanı- Erkek öğrenci tuvaleti
13.00 m² toplam alana sahip mekan, 2003 yılında Koruma Kurulu onayıyla alınmış
karar doğrultusunda inşa edilmiştir. Mekana Z11 koridorundan girilir. Üç adet
alaturka tuvalet, dört lavabo, üç pisuar mevcuttur. Kuzey cephesine bakan 58x30 cm
boyutlarında bir adet pvc penceresi olan mekanın kapısı yoktur. Döşeme ve duvarlar
seramik kaplıdır (Şekil E.46).
Z14 Mekanı- Kız öğrenci tuvaleti
Okulun ihtiyacını karşılamak üzere 2003 yılında Koruma Kurulu kararıyla inşa
edilmiş mekanlardan biridir. 12.10 m² toplam alana sahip mekana Z11 koridorundan
ulaşılır. Beş adet alaturka tuvalet, dört lavabo mevcuttur. Kuzey cephesine bakan
45x30 cm boyutlarında bir adet pvc penceresi olan mekanın kapısı yoktur. Döşeme
ve duvarlar seramik kaplıdır (Şekil E.47).
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Z15 Mekanı- Arşiv
Toplam alanı 10.21 m² olan mekana, Z11 koridorundan 80x180 cm boyutlarında
ahşap bir kapı ile ulaşılır. Mekanda 62x30 cm boyutlarında pvc doğramalı bir adet
pencere bulunmaktadır. Duvarları ve tavanı sıvalı bırakılan mekanın döşemesi beton
parke taşı olup kotu +0.55‟dir. Aynı çatı örtüsü altında olduğu için tuvalet grubuyla
aynı zamanda yapıldığı düşünülmektedir (Şekil E.48).
Z16 Mekanı- Kazan dairesi
35.24 m² toplam alana sahip olan mekana, okulun kuzey batı bahçesinden iki
basamaklı beton merdivenle girilmektedir. Mekanda 90x180 cm boyutlarında demir
kapı ve 90x152 cm boyutlarında iki adet ahşap doğramalı pencere bulunmaktadır.
Çimento şap olan döşemenin kotu +0.95 m„dir. Duvarları sıvanarak boyanmış, tavan
ahşap kaplıdır. Z17 fen laboratuvarı ile çatıları ortak olan mekanın, saçaklardaki
ahşap tavan kaplaması düştüğü için ahşap karkas çatı taşıyıcısı elemanları
görülmektedir. Diğer eklere göre daha eski olduğu düşünülmekte, ancak ne zaman
yapıldığı bilinmemektedir (Şekil E.49).
Z17 Mekanı- Fen laboratuvarı
Muhdes yapının bölümlerinden biri olan mekan, 81.61 m² toplam alana sahiptir.
Okulun kuzey batı bahçesinden dört basamaklı mermer kaplı bir merdivenle girilen
mekanın 152x240 cm boyutlarında çift kanatlı bir kapısı ile kullanılmayan 71x180
boyutlarında iki adet demir kapısı mevcuttur. Mekanda 90x152 cm boyutlarında dört
adet ahşap doğramalı pencere bulunmaktadır. Döşeme kotu +0.95 cm olup mermer
kaplıdır. Duvarları sıvanarak boyanmış, tavanı ahşap kaplıdır. Mekan, Z16 kazan
dairesi ile çatıları ortaktır (Şekil E.50).
4.4.2 Birinci kat planı
Zemin kattan birinci kata üç kollu yerinde dökme mozaik basamaklı merdiven ile
ulaşılır (Şekil E.51). Merdivenin ulaştığı üst kat koridorundan mekanlara dağılım
sağlanır. Birinci katta beş derslik, laboratuvar ve balkon birimleri olmak üzere yedi
mekan bulunmaktadır.

Tüm mekanlarda terrazzo döşeme kaplaması ve 20 cm

yüksekliğinde terazzo süpürgelik kullanıldığı gözlenmiştir. Döşemenin merdiven
sahanlığından da görülen demir profillerle taşındığı bilinmektedir. Pencere ve kapı
elemanlarının birbirine benzerlik gösterdiği fakat boyutlarında ufak farklılıklar
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olduğu belirlenmiştir. Duvarlar ve tavanlar sıvanarak boyanmıştır ve hiçbir süsleme
görülmemektedir.
B01 Mekanı-Üst kat koridoru
517x2336x518x2330 cm boyutlarındaki 121.29 m²‟lik mekan zemin katı birinci kata
bağlayan merdivenin ulaştığı koridordur. Mekanın döşeme kotu +5.02 m olup, tavan
yüksekliği 475 cm, kirişten yüksekliği 430 cm‟dir. Mekanın güney duvarında dört
adet ikili kaş kemerli pencere grubu bulunmaktadır. 30 cm derinliğindeki kaş kemerli
nişler içinde bulunan pencerelerin döşemeden yüksekliği yaklaşık 60 cm olup,
yükseklikleri 308 ile 317 cm arasında değişmektedir. Ahşap doğramalı pencerelerin
yanısıra balkon kapısı da kaş kemerli ahşap doğramadan yapılmış olup yüksekliği
392 cm‟dir. Mekanın diğer duvarlarında derslik mekanlarının basık kemerli nişler
içinde ahşap kapıları mevcuttur. Merdiven sahanlığının bulunduğu kuzey duvarında
yüksekliği +8.66 kotunda olan üçlü kaş kemerli pencere grubu görülmektedir. Bu
pencere grubu diğer pencerelerden farklı olarak 113 cm eninde 45 cm derinliğindeki
nişin içinde demir doğramadan yapılmıştır. Zemin kattan birinci kata ulaşan
merdiven dökme mozaik iken, koridor mekanının döşemesi desenli terrazzodur fakat
derslik girişlerinde ve merdiven çıkışı sınırında yine dökme mozaik şeritlerin varlığı
gözlenmiştir. Mekanın tavanında enine uzanan dört adet ve merdiven boşluğunun
üstünde diğer kirişleri dik kesen iki adet 52 cm eninde 45 cm yüksekliğinde kiriş
mevcuttur (Şekil E.58-59-60).
B02 Mekanı-Derslik
Güney ve batı bahçesine cephesi olan mekan 456x609x450x608 cm boyutlarında
olup toplam kullanım alanı 27.60 m²‟dir. Döşeme kotu koridor mekanı ile aynı olup
+5.02 m, tavan yüksekliği 475 cm'dir. Mekana B01 koridorundan 155x300 cm
boyutlarında çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir. Ahşap kapı, dışta basık
kemerli içte düz atkılı 21 cm derinliğinde 318 cm yüksekliğindeki nişe
yerleştirilmiştir. Mekanın güney ve batı duvarlarında 53 cm yükseklikte 120x314 cm
boyutlarında ikili ahşap pencere grubu vardır. Pencereler yaklaşık 30 cm derinlikteki
kaş kemerli nişler içine yerleştirilmiştir. Doğu duvarında eskiden ısıtma sistemi
olarak kullanılan soba bacasının kapağı bulunmaktadır. Döşeme kaplaması ve
süpürgelik koridor mekanıyla aynı desende olan terrazzodur. Mekanın tavanında
yoğun bir şekilde rutubet izleri görülmektedir (Şekil E.61).
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B03 Mekanı- Derslik
897x607x895x608 cm boyutlarındaki mekanın batı ve kuzey bahçesine cephesi
vardır. Toplam kullanım alanı 54.67 m² olan mekanın döşeme kotu +5.02 m olup
tavan yüksekliği 475 cm kirişten yüksekliği 430 cm‟dir. Dışta basık kemerli içte düz
atkılı ahşap kapının boyutları 155x300 cm olup, 24 cm derinliğinde 318 cm
yüksekliğinde niş içine yerleştirilmiştir. Batı ve kuzey duvarlarında üç adet ikili
pencere grubu vardır. Ahşap doğramalı pencerelerin boyutları batı duvarında
118x315 cm iken kuzey duvarında 112x315 cm olup döşemeden yüksekliği yaklaşık
60 cm‟dir. Dökme mozaik denizliğe sahip pencerelerin denizliklerinin duvar hizasına
göre daha içeriden başlamış olduğu gözlemlenmiştir. 28 cm derinlikteki kaş kemerli
nişler

içine

yerleştirilmiş

pencerelerin

camlarında

havalandırma

delikleri

bulunmaktadır. Döşeme kaplaması kapının bulunduğu nişin içinden itibaren koridor
mekanından farklılık göstermektedir. Terrazzo olan döşeme kaplamasının mekan
içinde tekrar değişerek farklı bir desenle devam ettiği gözlenmiştir. Geçirdiği
onarımlar sonucu özensiz şekilde kaplanan döşemenin süpürgelikleri koridor
mekanıyla aynı desendedir. Bu durum özgün döşeme kaplamasının koridor
mekanıyla aynı desende terrazzoya sahip olduğunu düşündürmektedir. Öğrenci
sıralarının duvara zarar vermemesi için döşeme üzerinden mekanı çepeçevre dolaşan
4cm yüksekliğinde 12 cm eninde mermer yerleştirilmiştir. Tavanda mekanı enine
kesen 52 cm eninde 45 cm yüksekliğinde kiriş mevcuttur. Tavan ve duvarların
sıvanarak boyandığı mekanda rutubet izleri dikkati çekmektedir (Şekil E.62-63).
B04 Mekanı- Laboratuvar
Toplam kullanım alanı 52.42 m² olan mekan, 592x880x595x883 cm boyutlarındadır.
Mekanın döşeme kotu +5.02 m olup tavan yüksekliği 475 cm kirişten yüksekliği 430
cm‟dir. Kuzey bahçesine cephesi olan mekanda iki adet ikili pencere grubu vardır.
Ahşap doğramalı pencereler, yerden yüksekliği 62 cm olan 312 cm yüksekliğindeki
kaş kemerli niş içine yerleştirilmiştir. 115x312 cm boyutlarındaki ahşap doğramalı
pencerelerin dökme mozaik denizliğinin duvar hizasından geride başladığı
görülmüştür. Batı duvarıda klima ve elektrik tesisatına ait kutular monte edilmiştir.
Mekana kuzey duvarında bulunan 155x300 cm boyutlarındaki çift kanatlı ahşap
kapıdan girilmektedir. Kapı, dışta basık kemerli içte düz atkılı 22 cm derinliğinde
318 cm yüksekliğinde nişin içindedir. Bilgisayar laboratuvarı olarak kullanılan
mekanın döşemesi pvc kaplanmıştır. Mekanı enine kesen 52 cm eninde 45 cm
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yüksekliğinde kiriş mevcuttur. Tavan ve duvarların sıvanarak boyandığı mekanda
rutubet izlerini görmek mümkündür (Şekil E.65).
B05 Mekanı- Derslik
Kuzey avlusuna cephesi olan 601x863x596x869 cm boyutlarındaki mekanın toplam
kullanım alanı 52.02 m²‟dir. Döşeme kotu +5.02 m olan mekanın tavan yüksekliği
475 cm olup kirişten yüksekliği 430 cm‟dir. Mekana B01 koridorundan 155x300 cm
boyutlarında çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilmektedir. Dışta basık kemerli içte düz
atkılı 23 cm derinliğindeki niş içinde bulunan ahşap kapı mekanın güney
duvarındadır. Kuzey duvarında 115x312 cm boyutlarında iki adet ikili pencere grubu
mevcuttur. 28 cm derinliğindeki kaş kemerli nişler içinde yerleştirilmiş pencerelerin
dökme mozaik denizlikleri duvar hizasından geride bulunmaktadır. Döşeme
kaplaması terrazzo olan mekanın süpürgelikleri koridor mekanıyla aynı desendedir
fakat döşeme kaplaması farklı desendedir. Mekanda, 52 cm eninde 45 cm
yüksekliğinde mekanı enine kesen kiriş mevcuttur. Tavan ve duvarlar sıvanarak
boyanmıştır (Şekil E.66).
B06 Mekanı-Derslik
896x603x903x601 cm boyutlarındaki 55.44 m²‟lik mekanın döşeme kotu +5.02 m,
tavan yüksekliği 475 cm olup kirişten yüksekliği 430 cm‟dir. Doğu ve kuzey
bahçesine cephesi olan mekanın 118x305 cm boyutlarında ahşap doğramalı üç adet
ikili pencere grubu vardır. Dökme mozaik denizlik duvar hizasından geride olduğu
görülen pencerelerin etek yüksekliği 60 cm‟dir. Mekana dıştan basık kemerli içten
düz atkılı 21 cm derinliğindeki nişin içine yerleştirilmiş 155x300 cm boyutlarındaki
kapıdan girilir. Batı duvarında eskiden kullanılan ısıtma sistemi olan sobanın baca
kapağı görülmektedir. Döşeme kaplaması terrazzo olup koridor mekanıyla farklı
desendedir fakat süpürgelik koridor mekanıyla aynı desendedir. Öğrenci sıralarının
duvar boyasına zarar vermemesi için döşeme kaplaması üzerine derslik mekanını
bordür gibi çevreleyen 4x12 cm boyutlarında mermer konulduğu görülmektedir. 52
cm eninde 45 cm yüksekliğindeki kiriş mekanı enine kesmektedir (Şekil E.66-6768).
B07 Mekanı-Derslik
Güney ve doğu bahçesine cephesi olan mekan 450x600x450x604 cm boyutlarında
olup toplam kullanım alanı 26.61 m²‟dir. Döşeme kotu +5.02 m olan mekanın, tavan
kotu +9.77 m'dir. Mekanın güney ve doğu duvarlarında 117x315 cm boyutlarında
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ikili ahşap pencere grubu vardır. Pencereler yaklaşık 30 cm derinlikte döşemeden 53
cm yüksekte kaş kemerli nişler içine yerleştirilmiştir. Döşeme kaplaması terrazzo
olup B03, B04, B04, B05, B06 derslik mekanlarıyla aynı desendedir fakat koridor
mekanıyla farklıdır. Süpürgelik yine B01 koridor mekanıyla aynı desendedir.
Duvarlar ve tavan sıvanarak boyanmıştır (Şekil E.70).
B08 Mekanı-Balkon
Güney cephesinde yer alan balkonun toplam kullanım alanı 6.62 m² olup,
170x325x171x327 cm boyutlarındadır. Mekana kaş kemerli 162x392 cm
boyutlarındaki çift kanatlı ahşap kapıdan ulaşılmaktadır. Dıştan 60 cm derinliğindeki
kaş kemerli nişin içinde bulunan kapının çevresi okulun ana giriş kapısında olduğu
gibi profilli söve ile çevrelenmiştir. Döşeme kaplaması, B02 koridor mekanındaki ile
aynı desende olan terrazzodur (Şekil E.73-74-75).
4.5 Cephe Özellikleri
4.5.1 Güney cephesi (ön cephe)
3761 cm uzunluğundaki giriş cephesi, doğu ve batı uçlarında dışarıya doğru kütle
olarak taşırılmış ve pilastrlar ile belirgin hale getirilmiştir. Taş süsleme sanatının
yoğun olarak gözlendiği giriş aksı cepheden yükseltilerek vurgulanmıştır (Şekil
E.79).
Yapının temel duvar örgüsünün üç sıra halinde görüldüğü güney cephesinin batı
ucundaki kot -0.73 iken doğu ucunda -0.96‟dır. Yakın bir tarihte toprak doldurularak
eğimi azaltılan avlunun, doğu tarafı beton parke taşı ile kaplanmıştır. Batı tarafı ise
büyük bloklar halindeki çimento bazlı taşlarla kaplıdır. Okul binasına giriş dökme
mozaik kaplı beş basamaklı merdivenin sahanlığından sağlanmaktadır. Güney
cephesinin avlu ile bağlantısını sağlamak için doğu kanadında üç, batı kanadında bir
kademelenme yapılmıştır. Avlu kotu batı ucunda -1.33 m, beton parke taşı ile kaplı
giriş aksında -0.82 m, doğu ucunda -1.02 m olarak belirlenmiştir. Giriş aksı güney
avlusunu adeta ikiye bölerek dikey bir bant gibi -1.20 m kotuna ulaşacak şekilde
yükseltilmiştir (Şekil E.80).
Zemin katta beşik kemerli pencere düzeni üst katta ikili kaş kemerli pencere
gruplarına dönüştürülmüştür. Zemin kattaki pencerelerin denizlik hizası doğu ve batı
kanadında +0.72 m kotunda olup binayı sudan korumak amacıyla yapılan yaya
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kaldırımından yüksekliği 147 cm‟dir. Orta kısmın denizlik yüksekliği ise +0.61 m
kotunda, yaya kaldırımından 141 cm yüksektedir. Pencere boşluklarının kemer
üzengi noktasına yakın yerde başlayan sövesi tüm cephede kat silmesi gibi devam
etmektedir. Zemin kat pencerelerindeki sövelerin alt kotu +2.31 m kotunda olup 25
cm yüksekliğinde yaklaşık 7 cm kalınlığındadır. Kilit taşının dışarı taştığı beşik
kemerli pencerenin doğu ve batı uçlarındaki kemerlerin üst kotu +4.40 m kotunda
olup orta kısımda bu yükseklik +4.30 m kotundadır. Üst kat pencerelerinin söve
yüksekliği +7.42 kotunda olup 25 cm yüksekliğinde yaklaşık 7 cm kalınlığındadır.
Kaş kemerli pencerenin kemer yüksekliği her yerde +9.00 m kotundadır. Üst kat
pencere sövesi tüm pencere boşluğunu çevreler. Kaş kemerli pencere sövesinin kilit
taşında ve her iki yanında yıldız motifli kabartmalar vardır. Üst kat pencere
düzeninin alt ve üst hizasından devam eden kat silmesi tüm cepheyi dolaşır. Altta
bulunan kat silmesinin üst kotu +5.18 m olup 41 cm yüksekliğindedir. Üstten dolaşan
kat silmesi ise doğu ve batı kanadında +9.35 m kotundan başlar, +9.81 m kotunda
son bulur; orta kısımda üstte devam eden kat silmesi ise +9.09 m kotunda başlayıp
+9.55 m kotunda sonlanır. Üst kat pencerelerinin üst hizasından devam eden kat
silmelerinden sarkan kare formlu kabartmalar mevcuttur. Kare formlu kabartmaların
doğu ve batı aksındaki kotu +9.13 m iken orta kısımda +7.81 m‟dir.
Beden duvarlarının üst seviyesinde, bütün yapıyı boydan boya dolaşan üç sıra
halindeki yatay kuşak güney cephesinin doğu ve batı kanatlarında +9.81 m kotunda
bulunan dikdörtgen pano dizileri ile başlar. Beşer adet dikdörtgen panosu olan
dizinin bitiş yüksekliği +10.43 m kotudur. Orta kısımda ise dikdörtgen pano dizisi
bulunmamaktadır. Sonraki sıra olan prizmatik üçgen dizisi doğu ve batı kanadında
+10.76 m kotunda bitmektedir. Orta kısımda +9.55 m kotunda başlayan prizmatik
üçgen dizisi +9.85 m kotunda son bulur. Üçüncü yatay kuşak ise 28 cm
yüksekliğindeki mukarnas dizisidir. Doğu ve batı ucunda üst kotu +11.03 m olan
mukarnas dizisi orta kısımda +10.15 m kotunda son bulmaktadır. En üst sıra olan
şebekeli korkuluk 80 cm yüksekliğinde olup doğu ve batı kanadında +11.83 m
kotunda, orta kısımda ise +10.95 m kotunda son bulmaktadır. Bu korkuluk eşkenar
dörtgen boşluklardan oluşan bir süsleme kompozisyonudur. Doğu ve batı kanadının
orta kısımla birleştiği korkuluk hizasında S formlu, bitkisel karakterli süslemelere
sahip elemanlar mevcuttur (Şekil E.81-82).
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Yapıya giriş ahşap oymalı çift kanatlı kapı ile sağlanmaktadır. Kapı sövesi beşik
kemerli olup profilli yapısıyla girişe derinlik kazandırmıştır. Kemer alınlığı ahşap
doğramalı cam ile kapatılmıştır. Giriş aksı öne doğru çıkartılarak pilastrlarla
vurgulanmıştır. Giriş kapısının kemer bitiş yüksekliği +4.40 m kotundadır.
Merdivenin her iki yanında bulunan küfeki sekilerden de anlaşıldığı üzere demir
korkuluklar sonradan yapılmıştır. Balkon döşemesinin altında kalan kısımda
dikdörtgen motifli kabartma dizisi ve onun üstünde tüm cepheyi dolaşan kat silmesi
mevcuttur. Balkon döşemesi +4.82 m kotundan başlar ve döşeme kalınlığı 20 cm‟dir.
Balkon kapısı üst kat pencereleri gibi kaş kemerli olup giriş kapısındaki ile aynı
profilden söve ile derinlik kazandırılmıştır. Üst kat pencere sövelerinin üstünde
bulunan yıldız kabartmalarıyla aynı yükseklikte, +7.88 m kotunda, giriş aksını
netleştiren pilastrların da üzerinde kabartmalı yıldız motifleri vardır. Ahşap balkon
kapısının kaş kemerli sövesinin yükseklik kotu +9.56 m kotunda olup her iki yanında
+9.50 m kotunda ay yıldız kabartmalı motif mevcuttur. Kemerin üzerinde bir sıra
yaprak motifli süslemenin üzerinde iki sıra +10.26 m kotunda son bulan mukarnas
dizisi bulunmaktadır. Giriş aksını belirginleştiren pilastr elemanları mukarnas dizisi
üzerinde devam ederek kütleden yükseltilmiştir. Pilastrlar üzerinde bulunan
dikdörtgen ince şeritli kabartma motifinin üst kısmında, +11.80 m kotunda tekrar
eden yıldız kabartması motifleri mevcuttur. Pilastrların arası giderek derinleşen
dikdörtgen panolardan oluşup, orta kısmında „İLKOKUL‟ yazılı kabartma
bulunmaktadır. Panonun üzerinde +12.34 m kotundan başlayıp +12.73 m kotunda
biten iki sıra bitkisel motifli süsleme kuşağı bulunmaktadır. Pilastrlar +13.95 m
kotunda biten küfeki alemlerle son bulmaktadır. Giriş aksının her iki tarafı +11.80 m
kotunda, ajur tekniği ile işlenmiş bitkisel karakterli, S formlu süsleme ile
desteklenmektedir (Şekil E.83).
4.5.2 Kuzey cephesi (arka cephe)
3766 cm uzunluğundaki kuzey cephesi yapının arka cephesidir. 2770 cm
uzunluğudaki ek mekanlarla kesintiye uğrayan arka cephe geçirdiği onarımlar sonucu
sıvanarak sarıya boyanmıştır. Güney cephesiyle benzer olarak doğu ve batı uçlarında
dışarıya doğru kütle olarak taşırılmış ve pilastrlar ile belirgin hale getirilmiştir. Arka
cephe olduğu için taş süsleme sanatının pek kullanılmadığı görülmektedir. Orta
aksında bulunan üçlü pencere sistemi bu cephenin tek dikkat çeken unsurudur. Ek
mekanlara zemin kat hizasındaki orta akstan bağlanır. Burada bulunması gereken
36

üçlü pencere sistemini Z10 geçit koridoru mekanında görmek mümkündür (Şekil
E.89).
Arazinin güney kuzey yönündeki eğiminden dolayı bu cephede temel duvarlarını
görmek mümkün değildir. Cephenin zeminle bağlantısı doğu ucunda +0.16 m
kotundan başlar; +0.31 m olan batı ucunda son bulur. Yakın bir tarihte toprak
doldurularak eğimi azaltılan avlunun, doğu tarafı beton parke taşı ile kaplanmıştır.
Batı tarafı ise yer yer beton ile kapatılmış toprak zemindir (Şekil E.96).
Yapının tümünde olduğu gibi zemin katta beşik kemerli pencere düzeni üst katta ikili
kaş kemerli pencere grupları mevcuttur. Alt pencere grubu denizlikleri +0.67 m
kotundadır. Kuzey cephesinde diğer cephelerden farklı olarak denizlik elemanının
aşırı yüzey kaybına uğradığı görülmüştür. Bu durum cephede kullanılan küfeki ile
aynı tipte taş elemanın kullanılmadığı fikrini doğurmuştur. Pencere boşluklarının
kemer üzengi noktasına yakın yerde başlayan sövesi tüm cephede kat silmesi gibi
devam etmektedir. Zemin kat pencerelerinin söve yüksekliği +2.31 kotunda olup 25
cm yüksekliğinde yaklaşık 7 cm kalınlığındadır. Kilit taşının dışarı taştığı beşik
kemerli pencerenin doğu kısmında kemer yüksekliği +4.34 m kotunda olup batı
kısımda bu yükseklik +4.06 m kotundadır. Üst kat pencerelerinin söve yüksekliği
+7.42 kotunda olup 25 cm yüksekliğinde yaklaşık 7 cm kalınlığındadır. Kaş kemerli
pencerenin kemer yüksekliği her yerde +9.00 m kotundadır. Üst kat pencere sövesi
tüm pencere boşluğunu çevreler. Üst kat pencere düzeninin alt ve üst hizasından
devam eden kat silmesi tüm cepheyi dolaşır. Altta bulunan kat silmesinin üst kotu
+5.18 m olup 41 cm yüksekliğindedir. Üstten dolaşan kat silmesi ise doğu ve batı
kanadında +9.35 m kotundan başlar, +9.81 m kotunda son bulur; orta kısımda üstte
devam eden kat silmesi ise +9.09 m kotunda başlayıp +9.55 m kotunda sonlanır. Üst
kat pencerelerinin üst hizasından devam eden kat silmelerinden sarkan kare formlu
kabartmalar mevcuttur. Kare formlu bu kabartmaların doğu ve batı aksındaki kotu
+9.13 m iken orta kısımda +7.81 m‟dir (Şekil E.90-91-92).
Bütün yapıyı boydan boya dolaşan üç sıra halindeki yatay kuşak kuzey cephesinde
farklılık göstermektedir. Cephenin doğu ve batı kanatlarında +9.81 m kotunda
bulunan dikdörtgen pano dizileri ile başlayan sırada beşer adet dikdörtgen pano
mevcuttur. Dikdörtgen pano dizinin bitiş yüksekliği +10.43 m kotudur. Orta kısımda
ise dikdörtgen pano dizisi bulunmamaktadır. Sonraki sıra olan prizmatik üçgen dizisi
doğu ve batı kanadında +10.76 m kotunda bitmektedir. Orta kısımda +9.55 m
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kotunda başlayan prizmatik üçgen dizisi +9.85 m kotunda son bulur. Üçüncü yatay
kuşak olan mukarnas dizisi bu cephede yerini 28 cm yüksekliğinde sade bir şeride
bırakmıştır. Doğu ve batı ucunda üst kotu +11.03 m bu şerit orta kısımda +10.15 m
kotunda son bulmaktadır. En üstte bulunan 80 cm yüksekliğindeki korkuluk bu
cephede farklılık göstermektedir. Doğu kanadındaki kırık bir parça dışında yok
olmuştur. Batı kanadında ise +11.83 m kotunda sade dikdörtgen panolar şeklinde
devam eden korkuluk, orta kısımda +10.95 m kotundadır (Şekil E.93-94).
Giriş aksının kuzey cephesine yansıması olarak orta aks 30 cm dışarıya taşırılmıştır.
İki yanından yükselen pilastrlarla belirginleştirilen çıkma zemin katta muhdes
yapıyla bağlanmaktadır. +3.98 m kotunda olan muhdes yapının çatı hizasından
başlayıp +9.28 m kotu yüksekliğinde üçlü pencere sistemi demir doğramalıdır.
Profilli kaş kemerli söve ile derinlik kazandırılan pencere grubu cephenin en ilgi
çeken bölümüdür. Yapıyı üst hizadan tümüyle dolaşan kat silmesi, bu bölümde +9.11
m kotunda başlayıp +9.55 m kotunda sonlanmaktadır. Kat silmesinin üstünden
başlayan prizmatik üçgen dizisi +9.88 m kotunda son bulur. Sonraki sıra olan
mukarnas dizisi 28 cm yüksekliğindedir. +11.83 m kotunda biten korkuluk
sütunçelerle üç kısma ayrılmıştır. Ortalarında bulunan profilli dikdörtgen panolarla
derinlik kazandırılan korkuluk, orta aksın belirgin olmasını sağlamaktadır.
Duvarları sıvanarak boyanan muhdes mekanın oldukça özensiz bir şekilde inşa edilip
onarıldığını söylemek mümkündür. Kullanılan harman tuğlası ve ahşap çatı
kaplaması nedeniyle, kazan dairesi ve fen laboratuvarı mekanlarının daha önceki bir
tarihte yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu mekanlara sonradan açılmış dört adet, boyutları
farklı 152 cm yüksekliğinde ahşap doğramalı pencere mevcuttur. Daha yakın bir
tarihte yapıldığı düşünülen tuvalet grubunun iki adet 45x30 cm boyutlarında ve arşiv
mekanının 62x40 cm boyutlarında bir adet pvc penceresi mevcuttur.
4.5.3 Doğu cephesi
Yapının kısa cephelerinden biri olan doğu cephesi sıvalı ve sarı boyalıdır. Cephenin
uzunluğu 1523 cm‟dir. Güney kuzey yönündeki eğimin hissedildiği yan cephenin
güney ucundaki kot -0.73 m iken kuzey ucunda +0.16 m‟dir. 89 cm‟lik kot farkı üç
basamaklı yaya kaldırımının kademelenmesi ile kapatılmıştır. Cephenin güney
ucunda üç sıra halinde görülen temel duvarı kuzeye doğru azalarak toprak
seviyesinin altında kalmıştır (Şekil E.99).
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Zemin kat hizasında üç, birinci kat hizasında üç adet ikili pencere grubu mevcuttur.
Pencere boşluklarının kemer üzengi noktasına yakın yerde başlayan sövesi tüm
cephede kat silmesi gibi devam etmektedir. Alt pencereleri tüm cephede olduğu gibi
beşik kemerli olan cephenin güney ucundaki pencere denizliği +0.73 m iken kuzey
ucunda kalan pencere denizlikleri +0.61 m kotundadır. Zemin kat pencerelerinin
söve yüksekliğinin üst kotu +2.56 m kotunda olup 25 cm yüksekliğinde yaklaşık 7
cm kalınlığındadır. Kilit taşının dışarı taştığı beşik kemerli pencerenin güney ucunda
kemer yüksekliği +4.40 m olup kuzey ucunda ise +4.30 m kotundadır. Üst kat
pencerelerinin söve yüksekliği üst kotu +7.67 m olup 25 cm yüksekliğinde yaklaşık 7
cm kalınlığındadır. Kaş kemerli pencerenin kemer yüksekliği +9.00 m kotundadır.
Üst kat pencere sövesi tüm pencere boşluğunu çevreler. Üst kat pencere düzeninin alt
ve üst hizasından devam eden kat silmesi tüm cepheyi dolaşır. Altta bulunan kat
silmesinin üst kotu +5.18 m, alt kotu +4.77 m kotundadır. Üstten dolaşan kat silmesi
ise +9.35 m kotundan başlar, +9.81 m kotunda son bulur. Üst kat pencerelerinin üst
hizasından devam eden kat silmelerinden sarkan kare formlu kabartmaların alt kotu
+9.13 m‟dir (Şekil E.102).
Beden duvarının üst seviyesinde, bütün yapıyı boydan boya dolaşan üç sıra halindeki
yatay kuşak +9.81 m kotunda dikdörtgen pano dizileri ile başlar. Onbir adet
dikdörtgen panosu olan dizinin bitiş yüksekliği +10.43 m kotudur. Sonraki sıra olan
prizmatik üçgen dizisi +10.76 m kotunda sonlanır. Üçüncü yatay kuşak olan 28 cm
yüksekliğinde mukarnas dizisinin üst kotu +11.03 m‟dir. 80 cm yüksekliğinde
şebekeli korkuluk ile +11.83 m kotuyla cephe sonlanır. Güney cephesinde olduğu
gibi eşkenar dörtgen boşluklardan oluşan küfeki korkuluk, sütunçelerle ayrılmış
dikdörtgen bölümler şeklindendir.
Doğu yönünde 1290 cm uzunluğunda cephesi olan muhdes mekanların zeminle
bağlantısı +0.16 m kotuyla başlar, +0.45 m kotuyla sonlanır. Tuvalet grubu ve arşiv
mekanlarına ulaşımı sağlayan koridor mekanının +1.20 m kotundan başlayan
192x254 cm boyutlarında iki adet ahşap doğrama penceresi mevcuttur. 90x188 cm
boyutlarında, kuzey cephesine bakan bir demir kapıdan tuvalet grubunun bulunduğu
koridora giriş sağlanır. +3.98 m kotuyla düz çatı ile son bulur. Cephenin devamında
bulunan tuvalet mekanının özgün pencerelere benzetmek gayesiyle yapılmış beşik
kemerli söveli ahşap doğramalı penceresi mevcuttur. +4.02 m kotunda kemer
yüksekliğine sahip pencerenin denizlik alt kotu +2.36 m‟dir. Kırma çatıya sahip
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mekanın mahya yüksekliği +4.42 m olup, beton çatı üzeri marsilya kiremit ile
kaplıdır.
4.5.4 Batı cephesi
1525 cm uzunluğunda olan batı cephesi sıvalı ve sarı boyalıdır. Güney ve kuzey
ucunda 90 cm‟lik kot farkı olan cephede -0.59 m‟den başlayan kot, +0.31 m‟ ye
kadar yükselerek üç basamaklı yaya kaldırımı ile kademelendirilmiştir (Şekil E.104).
Doğu cephesiyle simetrik olarak benzerlik gösteren cephede zemin kat hizasında üç,
birinci kat hizasında üç adet ikili pencere grubu mevcuttur. Tüm yapıda olduğu gibi
pencere boşluklarının kemer üzengi noktasına yakın yerde başlayan sövesi tüm
cephede kat silmesi gibi devam etmektedir. Kilit taşının dışarı taştığı beşik kemerli
pencerelerin kemer yüksekliği +4.30 m kotunda olup denizlik yüksekliği ise +0.67
m‟dir. Üst kat pencereleri söveleri +7.67 m kotunda, 25 cm yüksekliğinde yaklaşık 7
cm kalınlığındadır. Kaş kemerli pencerelerin kemer yüksekliği +9.00 m kotundadır.
Üst kat pencere sövesi tüm pencere boşluğunu çevreler. Üst kat pencere düzeninin alt
ve üst hizasından devam eden kat silmesi tüm cepheyi dolaşır. Altta bulunan kat
silmesinin, alt kotu +4.77 m, üst kotu +5.18 m‟dir. Üstten dolaşan kat silmesinin alt
kotu +9.35 m olup, 46 cm yüksekliktedir. Üstten devam eden kat silmelerinden
sarkan kare formlu kabartmaların alt kotu +9.13 m‟dir (Şekil E.105).
Bütün yapıyı boydan boya dolaşan üç sıra halindeki yatay kuşak güney ve doğu
cephesiyle benzerlik göstermektedir. +9.81 m kotunda bulunan dikdörtgen pano
dizisiyle başlayan sırada onbir adet dikdörtgen pano mevcuttur. Dikdörtgen pano
dizinin bitiş yüksekliği +10.43 m kotudur. +10.76 m kotunda biten prizmatik üçgen
dizisiyle yükselen cephede, mukarnas dizisi alt kotu +10.15 m üst kotu +11.03 m‟dir.
+11.83 m kotuyla son bulan cephenin şebekeli korkulukları, eşkenar dörtgen
boşluklardan oluşan bir süsleme kompozisyonudur (Şekil E.105).
Batı yönünde 1316 cm uzunluğunda cephesi olan muhdes mekanlara giriş bu
cepheden sağlanır. +0.65 m kotunda, 80x188 cm boyutlarındaki bir demir kapıyla
koridor mekanına ulaşılır. +0.95 m giriş kotuna sahip kazan dairesi ve laboratuar
mekanlarına giriş üç basamaklı bir merdiven ile sağlanmaktadır. Merdiven başlangıç
kotu +0.22 m‟dir. +3.98 m kotu, kütüphane ve geçit koridoru mekanını örten düz
çatının kotudur. Daha önceki bir tarihte yapıldığı düşünülen laboratuvar mekanı
ahşap kırma çatı ile kapatılmıştır. Mahya kotu +6.16 m olan çatının örtüsü marsilya
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kiremittir. Halk Eğitim Merkezi sınırlarını belirleyen +4.51 m kotunda betonarme
istinat duvarıyla cephe devam etmektedir.
4.6 Strüktür ve Malzeme Özellikleri
Taşıyıcı strüktürü açısından kârgir bir bina olan Sadullah Koloğlu İlköğretim
Okulu‟nda yükler, demir donatılı kirişler aracılığı ile yığma kârgir duvarlara ve
zemine iletilmektedir.
Yapıda kullanılan kireç taşının Pınarhisar‟da bulunan taş ocaklarından çıkarıldığı
bilinmektedir. Trakya bölgesi genelde pek çok araştırmacı tarafından jeolojik açıdan
incelenmiştir. Pınarhisar ve Vize bölgesi genel jeolojisi ve kayaç mineralojisipetrografisi de 19. yüzyılın ortalarından başlayarak günümüze değin yaygınca
incelenmiştir. Makale, bildiri veya tez olarak yapılan bu çalışmalarda Pınarhisar
formasyonu laboratuvar ortamlarında jeolojik, mineralojik, fiziksel, mekanik,
teknolojik, kimyasal özellikleri belirlenerek restorasyonda kullanılabilirliği ve
uygunluğu irdelenmiştir.
Pınarhisar formasyonu olarak ilk kez Keskin (1971) tarafından adlandırılmıştır.
Pınarhisar taş ocaklarında yapılan incelemelerde formasyon hakkında şu bilgiler yer
almaktadır: Kireç taşlarında en altta çok kalın tabakalanma gösteren seviyelerde, plaj
ortamını yansıtan iyi yuvarlanmış, beyaz, sarı, bej renkli kuvars çakılları, çok kötü
boylanmış ve seyrek olarak bulunmaktadır. Muhtemelen dip akıntıları ile metamorfik
temelden kopan parçalardan oluşmuştur. Bunların yanında daha az olarak, oldukça
köşeli, beyaz, az fosilli, orta-iri taneli kireçtaşı çakılları mevcuttur. Bağlayıcı
malzeme CaCO3‟ tır ve yer yer MnO lekeleri hakimdir. Tabakanın üst seviyelerinde
görünüm daha homojendir. Beyaz, sert, bol fosilli, orta kristalli, az Mn lekeli bir
seviye daha gelmektedir. Üzerlerine gelen seviyelerde de fosil içeriği artmakta,
bunların yanında köpek balığı dişlerine rastlanmaktadır (Pehlivanoğlu, 2000).
Pınarhisar kalkerini iri-bol fosilli, az fosilli, killi-mikro fosilli kalkerler olarak
sınıflamak

mümkündür.

Kalkerlerin

tüm

iç

yapı

özellikleri

belirlenerek,

restorasyonda kullanılabilirliği açısından incelenmiştir. Kayaçların yaşı Eosen olarak
tespit edilmiştir. Kireç taşlarının fiziko-mekanik özelliklerine bakıldığında özgül
ağırlık ve darbe dayanımları açısından tüm kayaçlarda Türk Standartlarına uygunluk
tesbit edilmiştir. İri-bol fosilli Pınarhisar kalkerinin sertlik ve eğilme dayanımı da
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Türk Standartlarına uygundur. Fakat kayaçların diğer parametrelerini Türk
Standartlarına uygun olmadığı deneylerle (TS 699) belirlenmiştir. Kayaçların fosil
boyutu küçüldükçe kil oranlarının arttığı belirlenmiştir. Kavkıların yoğunluğu ve
boyutu kayaçların özelliklerini olumlu etkilerken, kil ise olumsuz etkilemiştir.
Kimyasal bileşim olarak ocak taşları İ 43 CaCO3 ve İ 15.6 SiO2 içerikli iken bu yakın
kimyasal bileşimli değerlerden yola çıkarak benzer kimyasal özelliklerde silis içerikli
karbonatlı kalker oldukları tesbit edilmiştir. Kireç taşlarının tuz kristalizasyonunda
yoğun olarak çiçeklenmeler gözlenmiş fakat bu çiçeklenmeden en az etkilenen iri-bol
fosilli Pınarhisar kalkeri olduğu belirlenmiştir. Restorasyon çalışmalarında özellikle
killi-mikro fosilli Pınarhisar kalkeri kesinlikle restorasyonda kullanılmamalıdır.
Vize-Pınarhisar bölgesinde standartlara en yakın olan kayacın iri-bol fosilli
Pınarhisar kalkeri olduğu tesbit edilmiştir (Dal, 2008).
4.6.1 Temel
Zeminde ve bahçede sondaj ve kazı çalışmaları yapılamadığı için yapı temeli ile ilgili
ayrıntılı bilgi elde edilememiştir. Ancak, güney kuzey yönündeki eğimden dolayı
açığa çıkan temel duvarı görülebilmektedir. Güney cephesinin doğu ucunda 96 cm‟
ye kadar görülebilen temel duvarı yanaşık derzli kesme taş duvar örgüsüne sahiptir.
İlçenin genel olarak sağlam zemine sahip olduğu bilindiğinden yapı temelinin sağlam
zemin üzerine yatırılmış yastık taşlarından ampatmanlı olarak oluşturulduğu
düşünülmektedir.
4.6.2 Duvar
Yapının kârgir beden duvarlarının ortalama kalınlığı zemin katta 70 cm, birinci katta
55 cm‟dir. Kârgir iç duvarlarının kalınlığı zemin katta doğu-batı orta aksında ve
kuzey-güney orta aksının her iki yanındaki duvarlarda 60 cm olurken diğer
duvarların kalınlıkları 55 cm‟dir. Zemin kattaki bu farklılık birinci katın duvar
kalınlıklarına da yansımıştır. Birinci katın kârgir iç duvarlarının orta aks hizasındaki
duvar kalınlıkları 50 cm iken diğer duvarlar 45 cm kalınlığındadır.
Kârgir yapının tüm iç duvarları ve kuzey, doğu ve batı cephesi yönündeki beden
duvarları dıştan ve içten sıva üzeri boyalıdır. Güney beden duvarı ve kuzey beden
duvarının orta kısmı dış taraftan sıva ile kapatılmamıştır.
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Yapının duvar yüzeylerinde zemin katta beşik kemerli, üst katta kaş kemerli nişler
içinde pencere ve kapı boşlukları oluşturulmuştur. İç duvar yüzeylerinde kapı
boşlukları basık kemerli nişler içindedir.
Özgün olmayan ek yapının duvar kalınlıkları birbirlerinden ve özgün yapıdan
farklıdır. Tuvalet grubu harici mekanlarda duvar kalınlığı 25 cm iken Z17 ve Z18
tuvalet mekanlarının duvar kalınlığı 14 cm‟dir. Harman tuğlası kullanıldığı görülen
Z13 ve Z14 mekanlarında ve Z10, Z11, Z12, Z16 mekanlarında duvar yüzeyi dışta ve
içte sıvanarak boyanmıştır. Islak hacimlerin dış yüzeyi sıva üzeri boya olup iç
yüzeyleri fayans kaplıdır.
4.6.3 DöĢeme
Zemin ve birinci kattan oluşan kârgir yapının üst kat döşeme kalınlığı B02 ve B07
mekanlarında 15 cm, diğer mekanlarda 27 cm‟dir. Zemin katı birinci kata bağlayan
merdiven sahanlığında açıkça görülen I profil ve üst kat tavanından sarkan geniş
kirişler de demir donatı kullanımını gösteren işaretlerdir. Döşeme kalınlıkları
arasındaki farklılık geniş açıklıkları geçmek için farklı boyutlarda demir donatıların
kullanıldığını gösterir. B01, B04, B05 mekanlarından dört adet, B03 ve B06
mekanlarından iki adet ve merdiven boşluğundan geçen iki adet 52x45 cm
boyutlarında kirişler görünür vaziyettedir.
Döşeme kaplaması olarak okulun tarihi binasında 20x20 boyutlarında terrazzo
kullanılmıştır. Yapı içerisinde yapılan onarımlar sırasında, bazı mekanlardaki
döşeme kaplamasının farklı desende terrazzo ile değiştirildiği görülmüştür.
Koridorların merdiven ve derslik girişlerinde desenli terrazzonun şerit gibi dökme
mozaikle kesintiye uğradığı görülmüştür. Döşeme kaplamasının okul içinde bu kadar
çeşitliliğe uğraması dikkat çekicidir. Bazı mekanlarda iki farklı desenin kullanıldığı,
zemin kat koridoru haricindeki süpürgeliklerin hepsinin üst kat koridorunda döşeme
ve süpürgelik olarak kullanılan terrazzo ile aynı olduğu görülmüştür. Döşeme
kaplamasının ne maksatla, ne zaman ya da hangi boyutta onarım geçirdiğine dair
herhangi bir belge bulunmamaktadır.
Muhdes yapıda döşeme kaplaması çeşitlilik göstermektedir. Koridor ve arşiv mekanı
beton parke taşı, ıslak hacimler seramik, kazan dairesi çimento şap, derslik mekanı
mermer kaplıdır.
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4.6.4 Çatı
Yapıda, çatı taşıyıcı strüktür sistemi olarak, yükleri taşıyıcı duvarlar üzerine aktaran
oturtma çatı sistemi kullanılmıştır. Çatı, 175 cm uzunluğunda parapet duvarı içine
yerleştirilmiş dört taraftan kırma ahşap karkas sistem olup, Marsilya kiremiti ile
örtülmüştür.

Çatının

oturduğu

bölgelerde

ise

gizli

derenin

oluşturulduğu

gözlenmiştir. Yapının mahya yüksekliği +12.02 m kotunda olup baca üst kotu +13.00
m‟dir.
Muhdes mekanların çatı örtüsü üç taraftan kırma ve beşik çatı tipindedir. Kaplama
malzemesi olarak kullanılan Marsilya kiremitleri, kiremit altı tahtası üzerine
yerleştirilerek çatı kaplama sistemi oluşturulmuştur. Özgün mekanla muhdes yapının
birleştiği koridor ve kütüphane mekanları betonarme olarak +3.98 m kotunda düz
döşeme olarak bırakılmıştır. Diğer muhdes mekanlardan arşiv ve tuvalet grubu
mekanları mahya yüksekliği +4.42 m olan betonarme beşik çatı ile kapatılmıştır.
Laboratuvar ve kazan dairesi mekanlarını örten kırma çatının mahya yüksekliği
+6.16 m olup baca üst kotları +6.46 m ve +7.11 m‟dir.
4.7 Yapı Elemanları
4.7.1 Kapı ve pencereler
Tarihi bina içerisinde üç tip kapı bulunmaktadır. Bunlar ana giriş kapısı ile zemin kat
ve birinci kat mekanlarının çift kanatlı ahşap kapılarıdır. Güney cephesinin
pilastrlarla öne çıkan orta kısmında bulunan beşik kemerli, 47 cm derinlikte 440 cm
yükseklikteki nişin içine

yerleştirilmiş oymalı ahşap kapı, 214x294 cm

boyutlarındadır. Alınlık kısmı

ahşap kayıtlı cam bölmelerle kapatılmıştır. Kapı,

dıştan sadece cilalıdır fakat içten gri yağlı boya ile boyanmıştır. İç mekandaki kapı
boşlukları zemin katta yaklaşık 40 cm derinlikte 288 cm yükseklikte içte düz atkılı,
dışta basık kemerli nişler şeklindedir. 155x250 cm boyutlarındaki ahşap kapıların
alınlık kısmı örülmüştür. Birinci kattaki kapılar, 20 cm derinlikte 320 cm yükseklikte
basık kemerli nişler içine yerleştirilmiş, 155x300 cm boyutlarında ahşap kapılardır.
Alınlık bölümleri düz atkılı camlı bölme ile kapatılmıştır. Güney cephesinin orta
aksında bulunan 160x378 cm

boyutlarındaki ahşap balkon kapısı ise 30 cm

derinlikte 456 cm yükseklikte kaş kemerli niş içine yerleştirilmiştir. İç mekan
kapıları gri yağlı boya ile boyanmıştır (Şekil E.114-115).
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Sonradan eklenen mekanlarda özgün yapıyla son derece uyumsuz ahşap ve demir
kapılar kullanılmıştır.
Yapıda üç tip pencere

kullanıldığı görülmüştür. 1999 yılında yapılan onarım

sonucunda tüm pencere doğramalarının değiştiği bilinmektedir. Ancak, değişen
doğramaların da özgün olmadığı eski fotoğraflarda görülmektedir. Yapılan onarım
sonucu özensiz işçilik yüzünden kötü durumda görünen ahşap doğramalı pencereler
zemin katta beşik kemerli, üst katta kaş kemerli ikili gruplar şeklindedir. Üst kat
pencere düzeninde söve üzerinde yıldız kabartmalarıyla öne çıkan pencereler değişik
boyutlardadır. Boyutları hakkındaki bilgi „plan özellikleri‟ kısmında ayrıntılı olarak
belirtilmiştir. Merdiven sahanlığının bulunduğu kuzey duvarında yüksekliği +8.66 m
kotunda olan üçlü kaş kemerli pencere grubu görülmektedir. Bu pencere grubu diğer
pencerelerden farklı olarak 113 cm eninde 45 cm derinliğindeki nişin içinde demir
doğramadan yapılmıştır. Kaş kemerli nişe, profillerle detaylandırılmış söve ile
derinlik kazandırılmıştır (Şekil E.110-111).
4.7.2 Merdivenler
Yapının zeminle bağlantısını sağlayan dökme mozaik oturtma basamaklardan oluşan
giriş merdiveni ve zemin katı üst kata bağlayan dökme mozaik merdiven özgündür.
Muhdes mekanları zemin kat koridoruna bağlayan dökme mozaik oturtma
basamaklardan oluşan merdiven ise sonradan yapılmıştır.
Eski okul fotoğraflarından giriş basamaklarının taştan yapıldığı ve demir
korkuluklarının olmadığı anlaşılmaktadır. Basamak taşları da, büyük olasılıkla
yapının ana malzemesi olan küfeki taşıdır.
Yapının üst kata çıkan üç kollu merdiveninin ilk basamaklarının döşemeye gömülü
olduğu görülmektedir. Sahanlık seviyesinde de birer basamak izi bulunmaktadır. Üst
kata çıkan son koldaki basamaklardan ilkinin oldukça az rıht yüksekliği de dikkat
çekicidir. Basamakları dökme mozaik olan merdivenin sahanlık döşeme kaplaması
terrazzodur. Sonradan eklendiğini bildiğimiz mekanlara ulaşan merdiven ve binanın
zemin katına ulaşan giriş cephesindeki merdiven, üst kata çıkan merdiven ile aynı
profile sahip dökme mozaik basamaklardan oluşmaktadır. Kapatılan pencerelerin
kemer kilit taşı yüksekliğine bakıldığında, pencerenin kemer alınlık kısmının
merdiven sahanlığında görünebildiği fakat şu anki durumda orantısız bir açıklık
olduğu fark edilmektedir. Tüm bu deliller, yapının ana merdiveninin onarım
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geçirdiği şüphesini uyandırmaktadır. Restitüsyon bölümünde, kapatılan bu pencereler
ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır. Merdiven basamakları L profilli kirişler arasına
oturtulmuştur. Merdiven 34º eğimli olup ilköğretim çağındaki çocuklar için oldukça
diktir. Yerinde dökme mozaik basamaklarda yer yer kırılmalar meydana gelmiştir.
Sahanlık döşeme kaplamasında ise uzun süreli kullanım nedeniyle aşınma meydana
gelmiştir (Şekil E.51-52-53).
Demir merdiven korkuluğu demir malzemeden yapılmış olup ahşap küpeşteye
sahiptir. Basamakların üzerinde bulunan deliklerden ve kapatılmış delik izlerinden
korkuluğun özgün olmadığı anlaşılmaktadır (Şekil E.57).
Merdiven sahanlığı kuzey cephesine bakan yüksek üçlü pencere grubu ile
aydınlatılmaktadır. Yüksekliği +8.66 kotunda olan pencereler 113 cm eninde 45 cm
derinliğindeki nişin içinde demir doğramadan yapılmıştır (Şekil E.54-55).
4.8 Yapıdaki Bozulmalar
4.8.1 Kötü kullanımdan ve niteliksiz eklerden kaynaklanan bozulmalar
Yapı, ilk yapıldığı tarihten itibaren günümüze kadar okul işlevini sürdürmüştür. 1920
yılında Pınarhisar işgal edildiğinde Türk okulları kapanırken Rumlar öğrenimlerini
Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nda sürdürmüşlerdir. 1926 yılında Bölge Köy Yatılı
Okulu haline gelen yapı, 1934-1937 yılları arasında öğrenci yurdu olan bir okul
haline gelmiştir. Yapının okul işlevinin her dönem ek mekanlarla birlikte
desteklendiği bilinmektedir. Yapı, hâlâ ilköğretim okulu olarak kullanılmaktadır
fakat mevcut olan ek mekanlar yapının kuzey cephesine zarar vermiştir. Zemin kat
kuzey duvarının orta aksında bulunan pencerelerin kapatıldığı anlaşılmaktadır. Z10
mekanı güney duvarında bulunan söve ve kemer kilit taşı izlerinden üçlü pencere
düzeninin olduğu görülmektedir. Pencerelerden ortada olanı ahşap kasaya sahip kapı
boşluğu haline getirilmiş, diğer iki pencere küçültülerek kapatılmıştır. Duvar yüzeyi
sıva üzerine boya yapılarak kapatılmıştır. Üst kata çıkan merdivenin iki kolunun altı
duvar örülerek kapatılmıştır. Yapının gereksinimi olan araç odası ve öğretmenler için
tuvalet mekanları yapılmıştır.
Yapı günümüz şartlarında merkezi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Kalorifer
boruları ve petekleri için açılan delikler nedeniyle duvarlara zarar verilmiştir.
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Yapının avlusu zamanla toprak eklenerek yükseltilmiş ve beton parke taşı ile
kaplanmıştır. Zeminle bağlantısında yapılan kot yükseltilmesi nedeniyle cephe
profillerinde kırılmaların yanı sıra köşe profillerinin olmadığı görülmektedir.
Cephelerde öğrenciler de boy seviyesine kadar olan yükseklikte birtakım resim, yazı
ve oyuklar yaparak duvara zarar vermişlerdir (Şekil E.142-147).
Okulun güney yönünde kalan avlusu, geri çekilerek kaldırım kotundan 338 cm
yükseklikte başlamaktadır. Cadde boyunca tek katlı dükkanlarla sıralı avlunun güney
bölümünde dükkanların çinko çatı örtüsü, bacaları, öğretmen lokalinin kömürlük
mekanları görülmektedir (Şekil E.14). Avlu duvarlarıyla birlikte 1947-1960 yılları
arasında yapıldığı düşünülen 20 basamaklı mermer kaplama merdivenin her iki yanı
öğretmen lokali olarak kullanılmaktadır. Eski tarihli fotoğraflardan basamakların
taştan olduğu bilinmektedir .
Pencere ve kapı doğramalarında kötü kullanımdan kaynaklı birtakım hasarlar vardır.
Pencere açma kolları kırık, hasarlı ya da eksiktir. Pencere doğrama ve camlarına
klima kabloları ve havalandırma delikleri için zarar verilmiştir. Kapı kasalarının
birçoğunda darbelerden dolayı içe çökme ve kırılmalar mevcuttur.
Derslik mekanlarında öğrenci sıralarının duvara zarar vermemesi için üç duvar
boyunca 12 cm eninde mermer parçaları döşeme kaplamasının üzerine çimento sıva
ile yapıştırılmıştır (Şekil E.151). Ana sınıfı olarak kullanılan Z06 mekanında döşeme
kaplaması laminat parke, laboratuvar mekanı döşeme kaplaması ise pvc kaplama
olarak değiştirilmiştir.
Kapı boşluklarının basık kemerli nişler olması fakat çift kanatlı ahşap kapının düz
atkılı olması, kapıların özgün olmadığı düşüncesini doğurmuştur.
4.8.2 Strüktürel bozulmalar
Kârgir ve sağlam bir bina olan Sadullah Koloğlu İlköğretim Okulu‟nda taşıyıcı
strüktür yönünden büyük ölçekte hasar gözlenmemektedir. Okulun bahçesinde ve üst
katta yapılacak olan sondaj, kazı çalışmaları ve ölçümler geçen 97 sene içerisinde
yapıda oluşmuş olan strüktürel bozulmalar hakkında daha detaylı bilgi sahibi
olmamızı sağlayacaktır.
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4.8.3 Malzeme bozulmaları
Sadullah Koloğlu İlköğretim Okulu binasında kullanılan başlıca yapı malzemeleri
küfeki taşı, ahşap ve demir olarak tespit edilmiştir. Yapı, günümüze kadar aktif bir
şekilde okul işlevini sürdürmüştür.
Yapının zemin kotu altında kalan bölümlerindeki duvar örgüsünde derzlerde
boşalma, rutubetlenme ve yosunlaşma görülmektedir. Taş yüzeyinde kopmalar,
kırılmalar mevcuttur. Beden duvarlarının toprak zeminle bağlandığı bölümlerde bitki
oluşumları dikkat çekmiştir. Temel duvarlarının göründüğü güney, doğu ve batı
cephelerinde, diğer taş yüzeylerinden farklı olarak temel taşlarında fark edilen
kararma ve yosunlaşma, temel duvarının topraktan kılcallanma yoluyla su aldığını
göstermektedir (Şekil E.140). Cephe pilastrlarının profillerinde ciddi aşınmalar ve
kırılmalar mevcuttur. Demir kenetlerin korozyon nedeniyle patlayarak pilastrlara
zarar verdiği ve daha sonra oluşan hasarın çimento ile kapatılmaya çalışıldığı
görülmüştür (Şekil E.137-139). Çatı hizasında çepeçevre bulunan yatay kuşaklarda,
söve ve pencere kemerlerinin üzerinde yüzey kirliliği ve yosunlanma görülmektedir
(Şekil E.136). Şebeke taş korkuluklarında derin çatlaklar, kırık ve kopmalar
mevcuttur. Mukarnas ve prizmatik üçgen kompoziyonlarında yer yer kırık parçalar
mevcuttur. Özellikle yağmur iniş borularını çevreleyen bölümlerde yosunlanma ve
bitki oluşumları izlenmiştir (Şekil E.143). Pvc yağmur iniş boruları için cephede taş
yüzeyinde

olması

gerekenden

daha

büyük

boşluklar

açılarak

delikler

oluşturulmuştur. Güney cephesi orta aksta bulunan mukarnas dizisi içinde,
büyümekte olan bir bitkinin dallanmaya başladığı görülmüştür (Şekil E.136). Orta
kısımda bulunan taş alemlerden biri çatlayarak eğilmiştir. Taş alemler üzerinde
yosunlanma ve yüzey aşınması izlenmiştir. Kuzey cephesinin doğu ucunda bulunan
taş korkuluk kırılarak, yok olmuştur. Üst kat tavanında B02 mekanında çok yoğun
olmak üzere rutubetlenme görülmektedir. Yapının avlu giriş kapısının küfeki
sütunlarında kırıklar ve çatlaklarla birlikte kopan parçalar olduğu tespit edilmiştir.
Avluya girilen küfeki basamakların üzerinde derin çatlaklar bulunmaktadır (Şekil
E.2-8).
Giriş kapısı sövesinde çatlaklar ve yüzey aşınması görülmektedir. Giriş sahanlık
döşemesinde dökme mozaik kaplamanın aşındığı, çatlaklar oluştuğu ve çökmenin
olduğu izlenebilmektedir. Giriş basamaklarında kırılmalar ve çatlaklar mevcuttur
(Şekil E.141).
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Pencerelerin küfeki denizliklerinin derzlerinde boşalma, çatlak, kırıklar ve
yosunlanma vardır. Kuzey cephesinde bulunan denizliklerde yapının hiçbir yerinde
olmayan ciddi yüzey aşınması görülmektedir. Denizlik elemanlarının iki parçadan
oluşuyor olması ve ciddi yüzey kaybı yaşanması kullanılan malzemenin farklı cinste
bir küfeki taşı olduğunu düşündürmektedir (Şekil E.142-147).
Zemin kat giriş kapısı önündeki döşeme kaplamasında yüzey aşınmasından kaynaklı
olarak desenlerin kaybolduğu görülmüştür. Döşeme kaplaması olan terrazzo
yüzeyinde uzun kullanım ve kimyasal temizleyicilerin yol açtığı aşınma ve
matlaşmanın yanında çatlaklar ve kırılmalar mevcuttur (Şekil E.149-153).
Yapıda dökme mozaik malzemenin kullanıldığı merdiven basamaklarında yer yer
kırılmalar, çatlaklar ve çökme mevcuttur. Giriş sahanlık döşeme kaplamasında ise
uzun süreli kullanım nedeniyle aşınma meydana gelmiştir. Pencerelerin dökme
mozaik iç denizliklerinde ufak boyutlarda kırık ve çatlaklar mevcuttur.
Cephelerde bulunan küfeki kesme taşları birbirine bağlayan kenet demirlerinin
korozyona uğrayıp taşı patlattığı ve açığa çıktığı görülmektedir. Köşe pilastrlarının
üst seviyelerindeki demir kenetlerin de, korozyondan etkilendiği taş yüzeyinden
anlaşılmaktadır (Şekil E.142). Avluya giriş veren çift kanatlı demir kapıda düşen
parçalardan dolayı malzeme eksiklikleri, korozyon ve menteşeden kaynaklanan
sarkma görülmektedir. Küfeki sütunlara saplanan demir kirişte korozyon izlenmiştir.
Ahşap pencere doğramalarında özensiz işçilik ve kötü kullanım yanında gerekli
bakım yapılmadığı için yer yer çürümeler görülmüştür.
4.8.4 Kötü onarımların neden olduğu bozulmalar
Yapının geçirdiği onarımlar hakkında Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun arşivlerinden yeterli bilgi
alınamamıştır. 1991 yılında tescil edilen Sadullah Koloğlu İlköğretim Okulu basit
onarım adı altında birtakım tadilat çalışmalarına maruz kalmıştır. 1999 yılında
yapıldığı bilinen onarım sırasında çatı aktarılmış, kalorifer tesisatı eklenmiş, pencere
doğramaları yenilenmiş ve taş korkuluk derzleri elden geçirilmiştir. Pencere ahşap
doğramalarının ilk yapıldığında bu tipte olmadığı eski fotoğraflardan görülmektedir.
Doğramaların detaylandırılmasında ve üretimindeki özensizlik dikkati çekmektedir.
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Yeni mekanlar oluşturmak için örülen pencere boşlukları yapının özgünlüğünü
bozmaktadır. Ayrıca döşemede yapıldığı düşünülen onarımlar nedeniyle farklı
desenlerde döşeme kaplaması ve süpürgelik kullanılmıştır. Aynı mekan içinde bile
iki farklı desende terrazzo mevcuttur. Zemin kat koridoru haricinde kullanılan
süpürgeliklerin hepsinin üst kat koridorundaki döşeme ve süpürgelik olarak
kullanılan terrazzo ile aynı olduğu görülmüştür (Şekil E.151).
Kuzey, doğu ve batı cepheleri beden duvarlarının inceltilip, çimento ile sıvanarak
boyanması yapının özgün kesme taş örgüsünü kapattığı gibi taş yüzeyinde ciddi
zararlara neden olmuştur. Sıva üzerinde meydana gelen çatlak ve kopmalar, taş
yüzeyinin de koparak dökülmesine yol açmıştır. Şebekeli taş korkuluklarda, cephe
yüzeylerinin birçok yerinde çimentolu onarıma rastlamak mümkündür. Kaybolan ya
da kırılan taş profillerin yerleri çimento sıva ile kapatılmıştır (Şekil E.142-148).
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5. RESTĠTÜSYON

XX. yüzyıl başında inşa edilmiş olan Sadullah Koloğlu İlkokulu binası günümüze
nispeten iyi korunmuş durumda ulaşmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi yapı sürekli
eğitim yapısı olarak işlevlendirilmiş, ancak eğitim sisteminin değişmesi ve artan
kullanıcı sayısı nedeniyle bazı mekanlar eklenmiştir. Yapılan kişisel görüşmeler
sonucunda yapının eğitim hayatı boyunca dönem dönem ek yapılarla desteklendiği
öğrenilmiştir. Ek mekan adı altında yapının mekansal bütünlüğünü bozan bir takım
müdahaleler yapılmış, kuzey cephesindeki özgün pencereler kapıya dönüştürülerek
tarihi binaya zarar verilmiştir. Restitüsyon kararı alınırken yapının değişikliğe
uğradığını gösteren izlerden ve benzer yapılardan elde edilen bulgulardan
yararlanılmıştır. Restitüsyon kararlarında zorluk, yapının ana merdiveni ve döşeme
kotuna karar verilirken yaşanmıştır. Kuzey cephesine yapılan müdahale, yapıdan
sağlanan veriler ışığında çözümlenebilmektedir.
Yapının tescil durumu araştırılmış, Pınarhisar İlçesi‟ndeki tarihi yapılardan sorumlu
olan Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‟ndaki dosya incelenmiştir.
11.09.1991 gün ve 949 sayılı karar ile tescil edilen yapının dosyasında, 1999
senesinde geçirdiği onarıma ait belge ve fotoğraflar ile ek mekanlarla ilgili alınan
kararlar mevcuttur (Şekil F54). Yapının tescilinden önce yapıldığı öğrenilen kuzey
yönünde bitişik tek katlı eklenti yapılardan geçişi sağlayacak şekilde ve ek mekanlara
bitişik olarak tuvalet mekanının inşa edilmesine 23.10.1993 gün ve 7794 sayılı Kurul
kararı ile onay verilmiştir. Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nun rölövesinin hazırlanması
koşuluyla, tuvalet mekanına ihtiyaç olması nedeniyle geçici olarak yapılmasına izin
verilen

tuvalet

grubu

bugün

halen

kullanılmaktadır.

Öğrencilerin

tuvalet

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bilinmeyen tarihte binanın uzağında, kuzeydoğu
yönünde tek katlı tuvalet mekanı inşa edildiği, ancak yağışlı ve soğuk havalarda
öğrenciler açısından kullanışlı olmadığı görüldüğünden, okul yönetiminden gelen
talep üzerine yukarıda anılan kararın verildiği öğrenilmiştir. Dosyada ayrıca sözü
edilen iki adet niteliksiz yapının yıkılmasında sakınca olmadığına dair
bulunmaktadır (Şekil F51-52).
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karar

Pınarhisar Belediyesi arşivinde yapıya ve Pınarhisar‟a ilişkin eski fotoğraflara
ulaşılmıştır. Yapıya ait en eski fotoğrafı, yapının avlu duvarlarının yapımından önce
(1947), 1940‟lı yıllara tarihlendirmek mümkündür. Sözü edilen fotoğrafta, yapının
güney ve batı cephesi görülmektedir ve batı cephesi sıvalıdır (Şekil F.2). Okulun
giriş kapısında öğrencilerle birlikte çekilmiş 1934 senesine ait bir fotoğrafta, girişte
bulunan merdivenlerin taş olduğu görülmektedir (Şekil F.7). 1950 ve 1958 senelerine
ait yine giriş kapısının önünden çekilmiş fotoğraflar ve tarihi bilinmeyen Halkevi
Bandosu‟nun bulunduğu fotoğrafta, pencere kayıtları net görülmektedir (Şekil F.4).
Güney cephesinden çekilen bu fotoğraflarda giriş kapısı önündeki merdivenin, demir
korkuluğunun olmadığı, iki yanda taş sekiler bulunduğu anlaşılmaktadır. Okulun
öğretmenlerinin bulunduğu 1950‟li yıllara ait bir başka fotoğraf ise güney cephesi ve
doğu cephesi hakkında fikir vermektedir (Şekil F.12). Doğu cephesinin sıvalı olduğu
görülmektedir. Yapının avlu giriş kapısının göründüğü, tarihi bilinmeyen iki adet
fotoğraf mevcuttur. Bu fotoğraflar, okulun avlu duvarlarının caddeden nasıl
göründüğünü aydınlatmaktadır. Bu fotoğraflar dışında, Pınarhisar Belediyesi‟nin
gösterdiği çabalarla oluşturduğu eski fotoğraf arşivinde, Pınarhisar‟ın eski
sokaklarını, evlerini, diğer kamu binalarını, Sadullah Koloğlu İlkokulu öğretmen ve
öğrencilerini ve Pınarhisar ve çevresinde yaşayan ailelerin fotoğraflarını bulmak
mümkündür. 1926 tarihli bir fotoğrafta Sadullah Koloğlu İlkokulu öğretmen ve
öğrencileri görülmektedir (Şekil F.11). 1938 tarihli, Pınarhisar Kalesi‟nden çekilen
fotoğrafta, ilçenin ana caddesi ile okulu görmek mümkündür.
Analoji yoluyla aynı işleve sahip, aynı dönemde yapılmış yapıların karşılaştırılması
yoluyla restitüsyon çalışmasına yön verilmiştir. Bu amaçla öncelikle; yapıyla aynı
dönemde yapılmış okullar araştırılmış, Trakya ve çevresindeki eğitim yapıları
incelenmiştir.
Pınarhisar ilçe merkezinde bulunan Pratik Kız Sanat Okulu yakınındaki Sadullah
Koloğlu İlkokulu ile üslup bakımından benzerlik göstermektedir (Şekil F.14).
Eğimli bir avlu içine inşa edilmiştir. Ne zaman ve kim tarafından yapıldığı
bilinmemektedir. Yapı özellikle cephe düzeni, pencerelerin kemerli formları ve
simetrik planıyla tez yapısı olan okula benzerdir. Bu nedenle yapının XX. yüzyılın
ilk çeyreğinde inşa edildiği düşünülebilinir. Etrafı duvarlarla çevrili avlunun içinde
bulunan okul binasına Pınarhisar- Vize yoluna bakan bir merdivenle ulaşılır. Avluya
giriş, tez yapısı olan okulun avlu giriş kapısı ile benzerlik göstermektedir. Sütunlu
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giriş ve demir kapıdaki bu benzerlik

her iki okulun aynı dönemde olduğunu

düşündürmektedir (Şekil F.19). Tek katlı ve dikdörtgen planlı yapı, kuzey güney
yönüne doğru uzanmaktadır. Düzgün kesme taş kullanılarak yapılan bina, dıştan
kırma çatılı içten düz tavanla örtülmüştür. Dıştan ve içten sıvalı olan okulun ana
girişi demir kapıyla sağlanır. Ayrıca doğu ve batı cephelerinde birer kapı ile de
binaya girilmektedir. Girişin iki yanında yuvarlak kemerli birer pencere
bulunmaktadır. Doğu ve batı cephelerinde sivri kemerli pencereler mevcuttur. Yapı
günümüzde terkedilmiş olup, içine girilememiştir (Şekil F.17).
Tez kapsamında araştırılan okullardan biri olan Tekirdağ İli, Saray İlçesi‟ne bağlı
Büyükyoncalı Köyü İlköğretim Okulu, 1910 yılında inşa edilmiş, 1911 yılında eğitim
ve öğretime açılmıştır (Şekil F.37). İlkokul öğretmeni Mustafa Sıtkı Mete‟nin
öncülüğünde, halkın emeği ve maddi yardımlarıyla, dönemin padişahı Sultan
Reşat‟ın da katkısıyla yapılmıştır. Bodrum+zemin kattan oluşan yapının duvarları
kârgir olup, döşemeleri ahşaptır. Bodrum katta bulunan ahşap kiriş ve kolonların,
betonarme olarak değiştirildiği görülmüştür (Şekil F.39). Basık kemerli bodrum
pencerelerinin birçoğu tuğla örülerek kapatılmıştır. Kantin ve tuvalet mekanları bu
katta bulunmakta, zemin katına bodrum katta bulunan dökme mozaik merdivenle
ulaşılabildiği gibi, avludan dökme mozaik 16 basamaklı bir merdivenle de giriş
sağlanmaktadır (Şekil F.38). Giriş sahanlığı, teras oluşturacak şekilde öne doğru
çıkartılmış, geniş bir alan oluşturulmuştur (Şekil F.44). Giriş açıklığı, demir gergili
beşik kemerlerle geçilmiştir. Eski bir fotoğrafından anlaşıldığı üzere giriş alanının
üstünde üçgen formlu, iki adet alemi olan, „ilkokul‟ yazılı bir yapı elemanı
bulunmaktadır. Bu kısım, günümüzde yoktur. Basık kemerli, kilit taşı öne çıkan taş
söveli, ahşap doğramalı pencerelere sahip zemin katta; tüm kapılar da ahşaptır.
Zemin katın, ahşap döşemesinde yer yer çökme ve kırılmalar mevcuttur (Şekil F.43).
Pencere camlarının bir çoğu kırılmış, doğramaları çürümüştür. Okulun nispeten iyi
durumda olan, beşik kemerli, taş söveli giriş kapısının alınlığında, okulun ne zaman
ve kimler tarafından yapıldığına dair yazı mevcuttur (Şekil F.46). Dairesel kesitli kat
silmesi bulunan yapının cephesi sıvalıdır. Ahşap karkas kırma çatısı bulunan yapı
bugün kullanılmamaktadır. 1960 yılında aynı bahçe içine tek katlı olarak üç derslik
ilave edilmiştir. Kullanıcı sayısının hızlı artışı, mevcut binanın yetersiz kalmasına
neden olmuş; aynı bahçe içinde 12 derslikli dört katlı yeni binaya 1993 senesinde
geçilmiştir. Tarihi okul binası, bakımsızlık nedeniyle dört sene önce kapatılmıştır.
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dönüştürülmesi

düşünülmektedir (Şekil F.50).
Ulaşılabilen diğer yapı ise Tekirdağ İli, Saray İlçesi‟nde bulunan Cumhuriyet
İlköğretim Okulu binasıdır. Sadullah Koloğlu İlkokulu ile büyük benzerlikler
taşımaktadır (Şekil F.22). 1914 yılında Saray Kaymakamı Fahrettin Kuloğlu
tarafından hastane olması amacıyla başlatılmıştır. Osmanlı Devleti‟nin içinde
bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle inşaata 1918 yılında ara verilmiştir. 1922
yılında Yunanlılar tarafından karargah olarak kullanıldığı bilinen yapı, 1936 yılına
kadar boş kalmıştır. Saray‟da o dönemde okul olarak kullanılan derme çatma
binaların yetersiz kalması nedeniyle 1934-1936 yılları arasında Tekirdağ Valiliği
yapan Haşim İşcan binanın inşaatını tamamlatmış ve bina ilk kez 1936 yılında okul
olarak kullanılmıştır (Şekil F.21). Bodrum ve iki kattan oluşan yapının, duvarları
kârgir olup taşıyıcı sistemi ahşaptır. 1937-1938 eğitim-öğretim yılında okulun
bodrum katı yemekhane olarak, üst kat ise 50-60 öğrencinin kaldığı yatakhane olarak
kullanılmıştır. 1948 yılında binanın ikinci katı ortaokul olarak kullanılmaya
başlanmıştır. 1961 yılında bina ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğinden sınıf
olarak kullanılması amacıyla arka tarafına iki baraka yapılmıştır. 1962 yılında okulun
bahçesine Ali Naki Erenyol Lisesi‟nin yapılmasıyla okuldaki yer sorunu
çözülmüştür. 2005 yılına kadar ikili öğretim yapan okullar, lisenin kendi binasına
taşınması ile boşalan binaya yerleşerek eğitime devam etmiştir. Okulun ilk kademesi
tarihi binada ikinci kademesi ise eski lise binasında olmak üzere eğitim-öğretim
faaliyetine devam etmektedir. İki uçtan ve orta aks hizasından öne çıkartılarak
hareket kazandırılan bina, plan şemasıyla Sadullah Koloğlu İlkokulu ile benzerlik
taşımaktadır. Tescili olmayan yapının, günümüze kadar geçirdiği onarımlar sırasında
bazı değişiklere uğradığı görülmektedir. Cephesi tamamen sıvanarak boyanan
yapının, pencere ve kapıları değiştirilmiştir. Pencere doğramaları, pencere düzeni
eski fotoğraflarda görüldüğü üzere Sadullah Koloğlu ile benzerlik gösteren yapının
pencere boşlukları sivri kemerlidir. Bodrum ve iki kattan oluşan yapıya giriş, iki
kollu on basamaklı mermer kaplı bir merdivenle gerçekleşmektedir. Birinci kata
ulaşılan üç kollu ahşap merdivenin altından girilen zemin katta, sekiz adet mekan
bulunmaktadır. Zemin ve birinci katın plan şemaları birbirinin aynısıdır. Bodrum kat,
almaşık duvar örgüsüne sahip olup, sık yerleştirilmiş ahşap kolonlardan
oluşmaktadır. Sivri kemerli derin nişler içine yerleştirilmiş pvc doğramalı
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pencerelerden ışık almaktadır. Sık yerleştirilmiş kolonlar nedeniyle bu katta bulunan
tuvalet birimleri kaldırılmıştır. Yapının arka duvarından kapı açılarak başka bir
tuvalet mekanı yapılmıştır. Diğer ek mekanlar olan, kömürlük ve kazan dairesi de
yapının arka cephesinde konumlanmıştır (Şekil F.35).
Ahşap döşemeye sahip zemin ve birinci katın tavanında bulunan ahşap kirişlerin
yerleri Sadullah Koloğlu İlkokulu‟ndaki kirişlerle benzerlik göstermektedir (Şekil
F.23). Yapı, büyüklük açısından Sadullah Koloğlu İlkokulu ile karşılaştırıldığında,
orta aksından simetrik olarak iki tarafından, birer mekan daha fazladır. Yapının
içinde ve dışında hiçbir süsleme unsuru yoktur. Tamamen ahşap olarak yapılan
merdivenin sahanlığında, ön cepheye bakan üçlü sivri kemerli pencereler vardır.
Fakat bu pencerelerden ortadaki bugün duvar örülerek kapatılmış, diğer pencerelerin
ise doğramaları pvc olarak değiştirilerek, kemer alınlık kısımları örtülmüştür. Giriş
aksının orta kısmında yer alan pencerelerinin de kemer alınlık kısımları
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şrülerek kapatılmıştır (Şekil F.26-29). Sahanlık döşemesinden kapatılan pencerelerin
izi görülmektedir. Yapının ana giriş kapısı, niteliksiz demir kapı olarak
değiştirilmiştir. Yapının, tüm pencerelerinin alınlık kısımları kapatılmış ve
doğramaları pvc olarak değiştirilmiştir. İdare odalarının pencerelerinde ve bilgisayar
odasının kapısında güvenlik maksatlı demir korkuluk monte edilmiştir (Şekil F.36 ).
Kırklareli İli‟ne bağlı Babaeski İlçesi‟nde bulunan eski Atatürk İlkokulu da analoji
yoluyla kararlar alınabilmesi için incelenmiştir. 1914 yılında Kaymakam Tevfik Gür
tarafından yaptırılan, tek katlı ve ahşap çatılı okul bugün Yüksek Seçim Kurulu
tarafından depo olarak kullanıldığından içine girilememiştir. Ölçek bakımından
Sadullah Koloğlu İlkokulu ile uyumsuz olan yapının sivri kemerli pencere
boşluklarının eni ve doğramaları tez konusu olan okul binasıyla benzerlik
göstermektedir. Düzgün kesme taştan kârgir olarak inşa edilen yapı, bulunduğu
avluyu ne zaman inşa edildiği bilinmeyen ek yapıyla paylaşmaktadır. Tuvalet
mekanları, binanın arka tarafında ek binaya yapışık inşa edilmiştir (Şekil F.51-53).
5.1 Yapıdaki Restitüsyon Sorunları
Yapıdan elde edilen veriler doğrultusunda, başlıca üç dönemin izleri olduğu
belirlenmiştir. İlk dönem özgün yapı olarak adlandırılmıştır ve yapının ilk inşa
edildiği halini nitelemektedir. İkinci dönem 1940‟lı yılları kapsamaktadır. Bu
dönemde yapının kuzey yönüne inşa edilmiş yapılar olduğu bilinmektedir. Diğer
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dönem ise 1960‟lı yıllar ve günümüze kadar olan zaman dilimini içermektedir. Bu
dönemde yapının avlusuna güney yönünde, cadde üstüne, betonarme dükkanlar ve
kuzey yönünde konumlanan Halk Eğitim Merkezi inşa edilmiştir. Yapıya kuzey
yönünden, bitişik olarak eklenen mekanlar da bu dönem içine dahil edilmiştir.
Hazırlanan restitüsyon projesinde yapının ilk yapım dönemi, yani özgün durumu ele
alınmıştır.
5.1.1 Restitüsyon önerisi
5.1.1.1 Vaziyet planı restitüsyonu
Restitüsyon araştırmaları; 1900‟lerin başında okullarda tuvalet birimlerinin yapının
içinde değil dışında çözüldüğünü, genellikle bahçede konumlandığını ortaya
koymaktadır. Bu durum göz önüne alındığında; tuvalet birimlerinin yapıyla aynı
dönemde inşa edildiği sonucuna ulaşılır. Sadullah Koloğlu İlkokulu‟na bitişik
yapılan ve pencere açıklıklarının kapatılmasına neden olan ek binanın ise özgün
yapıyla eş zamanlı olmadığı ancak, ihtiyaç gereği bilinmeyen tarihte sonradan
eklendiği düşünülmektedir. 1991 senesinden önce yapıya bitişik olarak eklenen
mekanlara, Edirne Koruma Kurulu izni ile 2003 yılında tuvalet grubunun eklendiği
bilinmektedir. Bu durumda, yapıyla aynı dönemde inşa edilen tuvalet birimlerinin
kuzey yönünde konumlandığı düşünülmüştür. Eski fotoğrafların incelenmesi ve
kişisel görüşmeler sonucunda yapının kuzey yönünde doğu-batı doğrultusunda
birtakım yapıların varlığı bilinmektedir (Şekil D.11). Vaziyet planı restitüsyonunda
„varsayılan tuvalet mekanı‟ olarak sınırları ve kesin yeri belli olmayan bir alan
belirlenmiştir. Yapının avlu duvarlarının inşasına 1947 yılında başlandığı ve 1960
yılında tamamlandığı okul arşivindeki belgede belirtilmiştir. Vaziyet planı
restitüsyonunda, avluyu çevreleyen moloz taş avlu duvarı güneyde eski fotoğraflarda
görüldüğü üzere babalı olarak gösterilmiştir. Küfeki iki sütunun arasına yerleştirilen
demir kapının da aynı dönemde yapıldığı düşünülmüştür. Avlu içerisinde günümüzde
olduğu gibi ağaçların yoğunlukta olmadığı bilinmektedir.
5.1.1.2 Plan restitüsyonu
Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nun özgün plan şeması, yapıdan elde edilen veriler
ışığında hazırlanmıştır. Zemin kat planı restitüsyonunda niteliksiz ekler kaldırılarak,
özgün plan şemasına ulaşılmıştır. Kapatılan ve kapıya dönüştürülen pencere
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boşluklarının izleri,

geçit koridorunda bulunan kilit taşı ve söve izlerinden

anlaşılmaktadır. Merdiven altında duvar örülerek oluşturulan mekanlar özgün
değildir. Niteliksiz duvar elemanlarının kaldırılıp, bu birimlerde bulunan pencereler
ile kapıya dönüştürülen pencerelerin beşik kemerli nişlerine var olan izlerinden
ulaşılmaktadır. Yapının birinci kata ulaşılan dökme mozaik merdiveninin; sistemi,
yapısı ve mevcut yeri itibariyle özgün olduğu düşünülmektedir. Niteliksiz eklerin
yapımı sırasında kapatılan pencere boşluklarının restitüsyon projesinde açılması ile
bu pencerelerin kemer alınlıklarının merdiven sahanlığına baktığı anlaşılmaktadır.
Saray İlçesi‟nde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu bu yönüyle de Sadullah
Koloğlu İlkokulu‟na benzerlik göstermektedir fakat kemer alınlığının merdiven
sahanlığından görünen kısmı Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nda çok daha azdır. Bu
durum, o dönemde yapılan yapıların cephesine daha çok önem verildiği, iç yapıdaki
hataların göz ardı edildiği şeklinde yorumlanabilir. 1940‟lı yıllarda okumuş eski
öğrencilerle yapılan görüşmeler, merdiven strüktürü olarak kullanıldığı bilinen ray
demirlerinin bu yıllarda da bulunduğunu ortaya koymuştur. Merdivenin ilk
basamaklarının döşemeye gömülü olması ve merdiven sahanlığından yükselen
merdiven kolunun ilk basamağının rıht yüksekliğinin yaklaşık 5 cm olması nedeniyle
merdivenin özgün olmadığı düşünülebilir ancak elimizde bu bulguları destekleyecek
kanıt bulunmamaktadır. Yapıda bu tipte hataların varlığı, yapının cephesine
gösterilen önemin iç mekanda gösterilmediği şeklinde yorumlanabilir. Birinci kat
restitüsyonunda günümüz plan şeması kabul edilmiştir.
Yapı Elemanları
Yapının özgün pencere ve kapı doğramaları korunmamıştır. 1999 onarımında
pencere doğramaları ahşap olarak yenilenmiştir. Kapıların ise bilinmeyen bir tarihte
yenilendiği görülmüştür. Kapı ve pencere doğramalarına yapılan bu müdahalelerde
özgün detayları kullanılmamış, farklı bölmelere sahip doğramalar kullanılmıştır.
Restitüsyon projesinde yapının eski fotoğrafları incelenerek özgün pencere
doğramaları belirlenebilmiştir. Kapıların içinde bulunduğu basık kemerli boşlukları
nedeniyle, günümüzde kapalı olan alınlık kısımları açılmış ve ahşap kayıtlı cam
bölmeler çizilmiştir.
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5.1.1.3 Cephe restitüsyonu
Güney Cephesi
Yapının güney cephesinde giriş kapısı merdivenleri dışında çok büyük bir müdahale
yoktur. Günümüzde dökme mozaik basamaklardan oluşan merdivenin taıtan olduğu
eski fotoğraflardan görülmektedir. Ayrıca yapı ilk yapıldığı dönemde demir korkuluk
olmadığı ve iki yanında bulunan sekilerin kullanıldığı bilinmektedir. Okulun giriş
kapısının özgün olduğu düşünülmektedir. Diğer tüm cephelerde olduğu gibi pencere
doğramaları değiştirildiği için eski fotoğraflardan özgün ahşap doğramalar
belirlenmiştir.
Kuzey Cephesi
Yapının en çok değişime uğrayan cephesidir. Kuzey cephesi restitüsyonunda
niteliksiz yapının eklenmesi sonucu küçülen ve kapıya dönüştürülen pencereler açığa
çıkarılmıştır. Zemin katta bulunan beşik kemerli pencerelerin üzengi seviyesinden
başlayan söveler tüm cepheyi kat silmesi gibi çevrelemektedir. Muhdes yapının
kapattığı kilit taşı ve söve izlerinden pencerenin yeri ve boyutları hakkında fikir
sahibi olunmaktadır. Eski fotoğraflardan anlaşıldığı üzere düz bir zemine oturan
yapının zemin kotu güney cephesinde olduğu gibi üç sıra temel duvarı görülecek
şekilde belirlenmiştir. Toprak eklenerek yükseltilen zemin beton parke taşı ile
kaplandığından yükselen zemin kotu aşağı çekilerek -0.82 kotuna indirilmiştir. Köşe
pilastrlarında bulunan profiller de açığa çıkmıştır. Bilinmeyen bir tarihte geçirdiği
onarım sırasında sıvanarak sarıya boyanan cephenin ilk yapıldığında taş yüzeyinin
göründüğü düşünülmektedir. Bu nedenle taşların derz boşlukları yatay derzlerden
yola çıkılarak çizilmiştir.
Doğu ve Batı Cephesi
Simetrik olan bu iki cephede zemin kotunun -0.82 kotuna düşürülmesi ile üç sıra
temel duvarı açığa çıkarılmıştır. Sıvalı ve sarıya boyalı cephenin taş yüzeyinin
kapatılmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle pilastrlarda bulunan yatay derz sıralarını
takip eden, güney cephesinden elde edilen taş boyutlarından da yararlanılarak
cephenin tahmin edilen derz boşlukları belirlenmiştir. Yağmur borularının yerlerinin
aynı olduğu fakat malzemesinin çinko olduğu düşünülmüştür.
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6. RESTORASYON
Sadullah Koloğlu İlkokulu inşa edildiği tarihten itibaren günümüze kadar eğitim
yapısı olarak kullanılmıştır. İhtiyaçları tarihi bir binanın kullanımı açısından daha az
müdahale gerektiren farklı nitelikteki bir eğitim kurumu olarak kullanılması yapının
bir kültür varlığı olarak korunmasına yardımcı olacaktır. Bölgenin sosyal yapısı ve
yaşam şekli araştırıldığında ve eğitime verilen önem de bilindiğinden yapının
kadınlara yönelik bir Halk Eğitim Merkezi olması önerilmektedir.
Çalışma kapsamında yapıda görülen bozulmaların nedenleri araştırılmıştır. Yapılan
malzeme analizleri, kronolojik analizler ve restitüsyon çalışmalarıyla elde edilen
bilgiler ışığında yapıdaki değişiklikler ve ekler tespit edilmiştir. Restorasyon
çalışmasında yapıda görülen bozulmalar, hasarlar, zaman içinde yapının tarihi ve
estetik değerini bozan müdahaleler belirlenmiştir. Çalışmada öncelikle yapının
niteliksiz eklerinden arındırılması amaçlanmış, özgün plan şemasının ortaya
çıkartılması sağlanmıştır. Yapının ihtiyacı olan mekanların ise konforlu, estetik ve
yapısal bütünlüğe uyumlu bir tasarımla gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Yapıda
gerçekleştirilmesi gereken doğru restorasyon müdahalelerinin neler olduğu
açıklanmıştır.
6.1 Yapının Kullanımına ĠliĢkin Öneriler
Yapıldığı dönemin sosyal ve demografik yapısı düşünüldüğünde ilkokul ihtiyaçlarına
fazlasıyla cevap verebilen bir yapı olarak inşa edilen Sadullah Koloğlu İlkokulu,
günümüzde bölge içerisinde nüfusun artması ve okul binasının bugünkü sekiz yıllık
eğitim sistemi ile uyum sağlayamaması yüzünden yetersiz gelmektedir. Yapıya
getirilecek olan kullanım önerisinin, yapının ruhunu ve yapıldığı dönemdeki sosyal,
kültürel yaşamı da yansıtması istenmektedir. Önerilen işlevin bu bağı devam
ettirmesi hedeflenmektedir.
Sadullah Koloğlu İlkokulu binasının geçmişinden gelen eğitim işlevini sürdürmesi,
ancak kullanıcıların değiştirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan değerlendirilen
restorasyon projesinde, yapının hem soyut mirasının devamlılığını hem de en az
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müdahale ile kullanılmasını sağlayacak bir öneri geliştirilmiştir. Yapının, Halk
Eğitim Merkezi kapsamında kadınların sosyal hayatın içinde varlık göstermesine
yardımcı olmayı, onları meslek sahibi yapmayı, uğraştıkları işlerde eğitimli kişiler
olmalarını hedefleyen bir eğitim merkezi olarak tahsis edilmesi düşünülmüştür.
Trakya Bölgesi‟nde halkın ekonomik bakımdan faaliyetleri, halkevleri faaliyetlerine
paralel olarak, birbirinden destek alarak gelişme göstermiştir. Bölgenin yaşayış tarzı,
adetleri, kültürel değerleri, aile yapıları bu faaliyetlerin şekillenmesinde belirleyici
unsurlar olmuşlardır. Halkevi çalışmaları süresince, Trakya‟da halkın büyük bir
bölümü tarım ve hayvancılık ile uğraşmıştır. Bundan başka gıda, içki ve tütün sanayii
halkın geçimini sağlamasında önemli faktörler arasında yer almışlardır (Dursunkaya,
1948).
Bölgede çeşitli turizm türlerinin (kültür turizmi, yayla turizmi, kamp ve karavan
turizmi gibi) yanı sıra, bitki inceleme, yaban hayatı korunan alanları gözlemleme gibi
faaliyetler yapılmaktadır. Pınarhisar‟da, doğal kaynaklarının çeşitliliği nedeniyle
eko-turizm projesi kapsamında yürüyüş yolları, tur güzergahlarının, mola ve
konaklama yerlerinin merkezi konumundadır. Bu yolla yöre halkının gelir elde
etmesinin sağlanması da mümkün görülmektedir. Bu sayede yöresel ürünlerini
pazarlama, geleneksel yemeklerini tanıtma imkanı bulacak ve gelir seviyelerini
arttırmaları sağlanacaktır. Kadın ve genç kızların iş imkanı bulabilmeleri için yöresel
el sanatları ve benzeri konularda kurslar düzenlenmeli ve eğitimler sağlanmalıdır
(Moran, Tarriss, 2010).
Bölgede gelişmekte olan bağcılık faaliyetlerini canlandırmak ve eski çağlardan beri
gelen Şarap Yolu projesini hayata geçirmek hedeflenmektedir. Pınarhisarlı
üzümcüler tarafından bir sektör haline gelmesi açısından bağ ekimine başlandığı ve
kadınlar arasında bağcılık yarışmalarının yapıldığı bilinmektedir (Yeşilyurt Gazetesi,
2011).
Günümüz Pınarhisarlı kadınların yaşantısına baktığımızda Sadullah Koloğlu
İlkokulu‟na verilecek halk eğitim merkezi işlevinin gerçekleştirilebilir ve
sürdürülebilirliği incelenmiştir. Bölgede kadınlara; yeniden canlanan bağcılık
eğitimi, sera ve organik tarım hakkında bilgilenecekleri dersler, yöresel yemeklerin
ve el sanatlarının anlatıldığı eğitimlerin yanında, kadınların meslek sahibi olabileceği
ingilizce ve bilgisayar gibi kursların da verileceği birimleri içeren bir eğitim binası
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olması uygun bulunmuştur. Aynı ada içinde bulunan, kuzey cephesinde
konumlanmış Halk Eğitim Merkezi binası ile ortak çalışma imkanı da bulunabilmesi
açısından her iki bina arasında merdiven ile ulaşım sağlanması düşünülebilir. Fakat
1991 senesinde inşa edilen yapının, kütlesel formu açısından tekrar değerlendirilmesi
ve cephe düzenlemesine gidilmesi önerilebilir.
Restorasyon ve yeniden kullanım projesinde; seminer ve sergi salonu, kafeterya,
idari birimler, derslik ve atölyeler, kitaplık bulunması önerilmiştir. Yapının kadınlara
yönelik olduğu düşüncesinden yola çıkarak, çocuklarının ders süresince vakit
geçirebileceği bir oyun odası da düşünülmüştür. Yapının özgün plan şemasında
tuvalet birimlerinin olmadığı bilinmektedir ancak avluya yapılacak tuvalet
birimlerinin yapının kullanıcıları için konforlu olmayacağı ve her türlü hava
şartlarında dışarıdan ulaşımın uygun olmayacağı düşünülmüştür. Bu nedenle; yapının
ek mekanlara ulaşılabilmesi için kapıya dönüştürülen pencere boşluğunun, yeniden
yapılacak tuvalet ve kazan dairesi birimlerine ulaşılması için de kullanılması
önerilmiştir. Merdiven altında bulunan tüm muhdes duvarlar kaldırılarak, merdiven
altı tek bir hacme dönüştürülmelidir. Yapının önerilen işlev doğrultusunda ihtiyacı
olan tuvalet ve kazan dairesi birimlerinin yapıyla daha uyumlu bir tasarımla
yapılması ve kullanılması önerilmiştir.
Zemin ve üst kat koridorunun açık sergi alanı olarak düzenlenmesi öngörülmüştür.
Giriş kapısının yanında bulunacak bir banko ile danışma biriminin olacağı zemin
katta, Z02 mekanının yönetici odası, Z03 mekanının oyun odası, Z04 mekanının
dinlenme odası, Z05 mekanının idari ofis, Z06 mekanının kitaplık, Z07 mekanının
ise öğretmenler odası olarak düzenlenmesi düşünülmüştür. Birinci katın tamamiyle
dersliklere ayrılması düşünülmüştür. B02 ve B07 mekanlarının küçük derslik, B03 ve
B06 mekanlarının atölyeler, B04 mekanının ise bilgisayar odası olarak kullanılması
önerilmiştir. B05 mekanının ise çok amaçlı salon olarak düzenlenmesi ve ihtiyaç
anında seminer ve sergi gibi işlevlerin de yapılabilmesi sağlanmalıdır.
Geniş bir avluya sahip olan binanın çevresinde yeşil alan düzenlemesi
önerilmektedir. Araç girişine kapatılan avlunun; güney, kuzey ve doğu yönlerinde
yüksetilen ve beton parke taşı ile kapatılan zemininden, parke taşları kaldırılarak
kotu aşağı indirilmelidir. Bina çevresinde önerilen 120 cm eninde yürüme yolunun
kotu -0.82 m olduğundan, toprak seviyesinin de en az -0.62 m olması önerilmektedir.
Avlu, tamamiyle yeşillendirilerek, oturma birimleri, oyun alanları, spor alanları gibi
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bölümleri içeren park düzenlemeleri yapılması düşünülmüştür. Böylece bina, avlusu
ile birlikte yaşayan bir açık alan haline getirilebilir. Kermes gibi aktiviteler için de
düzenlenebilecek avluya ulaşım, güney yönündeki varolan küfeki sütunlar arasına
yerleştirilmiş demir kapıyla ve kuzey yönünde yine mevcutta bulunan moloz taş
duvarın açılmasıyla oluşmuş boşluğa demir kapı yapılmasıyla sağlanması
önerilmektedir. Güney yönündeki girişin önünü kapatan büyük ağaçların kesilmesi
ve öğretmen lokali mekanının kaldırılması gerekmektedir. Lokalin, kömürlük birimi
ve çinko örtüleri binanın yoldan görünmesini engellediği gibi estetik açıdan da çirkin
bir görüntü oluşturmaktadır. Ağaçların sütunların temellerine uzanan kökleri,
sütunların eğilmesine ve strüktürel hasarına neden olmuşlardır. Bu nedenle
ağaçlarının

kesilmesi

ve giriş

önündeki

açıklığın

küfeki

ile kaplanması

önerilmektedir. Günümüzde mermer kaplı merdivenlerin de taştan olduğu eski
fotoğraflardan bilinmektedir. Kaplanan mermerin kaldırılması ve merdivenin
sağlamlaştırılması önerilmektedir. Güney yönünde bulunan dükkanların çatılarında
bulunan ve çirkin bir görüntü sergileyen çanak antenler kaldırılarak, güvenlik
nedeniyle kullanılan tel çerçevelerin iyileştirilmesi önerilmektedir. Dükkanların
çatıları ve avlunun arasında 80 cm yükseklikte demir korkuluk ile güney yönü
sınırlandırılabilinir. Tarihi binanın ve eklenecek yeni birimlerin çevresi küfeki
yürüme yolu ile çevrelenerek, kuzey ve güney yönündeki girişlere yönlendirme
sağlayacak şekilde devam etmesi önerilmektedir.
6.2 Yapının Restorasyonu Ġçin Gerekli Müdahale Türleri
6.2.1 Temizleme
Tarihi binanın restorasyonu için gerekli görülen temizleme uygulamaları malzeme
temizliği, ek duvarların ve niteliksiz eklerin temizlenmesi olarak iki başlıkta
toplanmıştır.
6.2.1.1 Malzeme temizliği
Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nun kuzey, doğu ve batı cephelerinde bulunan sıvaların
temizlenmesi ve duvar yüzeyinin açığa çıkarılması önerilmektedir. Bilinmeyen bir
tarihte yapılan onarımlar sırasında çimentolu harçla doldurulan çatlaklar ve boşluklar
temizlenip, kullanılan özgün harç bileşeninin incelenmesi sonucunda oluşturulacak
olan aynı özelliklerdeki harç ile bu yerler onarılmalıdır. Yosunlaşmanın görüldüğü
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taş duvar yüzeyinde „algicide‟ sınıfından olan bir çeşit yosun ilacı ya da amonyaklı
su karışımı kullanılarak yosunlaşma giderilmelidir.
Ev ve fabrika bacalarından çıkan kurum, isler ve rutubet nedeniyle cephede özellikle
taş süslemelerinde kararmalar görülmektedir. Cephelerin temizliği, dikkatli yapılması
gereken bir işlemdir; özensiz yapıldığında yüzeye zarar verir, bozulmayı hızlandırır.
Temizliğin hangi teknikle yapılmasının uygun olduğuna karar verilebilmesi için önce
cepheyi oluşturan malzemenin türü, kir tabakasının niteliği, yüzey bozulmaları ve
yapının bulunduğu ortamın özellikleri incelenir. Bu araştırmalar koruma kimyacıları
tarafından yürütülmelidir (Ahunbay, 1995).
6.2.1.2 Ek duvarların ve niteliksiz eklerin temizlenmesi
Yeni mekanlar elde etmek adına yapının üst kata ulaşılan merdiveninin altını kapatan
ek duvarların kaldırılmasına karar verilmiştir. Yapının kuzey yönünden eklenen
mekanların kaldırılması uygun bulunmuştur. Kuzey cephesindeki toprak kotunun
düşürülmesi

nedeniyle

bu

yapıların

iyileştirilerek

kullanılması

mümkün

olamamaktadır. Tarihi binanının duvarına bitişik yapılan eklerin duvarları dikkatli bir
şekilde kaldırılmalı ve strüktürel sakıncalar oluşmasına engel olunmalıdır. Yapıya
herhangi bir zararın olup olmayacağı öğrenmek için uzman görüşlerine
başvurulmalıdır.
6.2.2 SağlamlaĢtırma
Sadullah Koloğlu İlokokulu binasında taşıyıcı strüktür bakımından büyük ölçekte
hasar gözlenmemekle birlikte, geçen zamanın yapıda kullanılan malzemelerde
birtakım sorunlar ortaya çıkarması mümkündür. Yapıda tespit edilen hasarlar
nedeniyle binanın zeminden ve çatıdan kaynaklanan nem sorunu, ileride strüktürel
sorunlara neden olabilir. Kârgir binanın zemininde yapılacak sondaj çalışmaları
sonucunda, yapı temellerinin durumu anlaşılacak ve nasıl bir müdahale türünün
uygulanabileceği belirlenecektir. 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

belirlenmelidir.
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için

gerekli

müdahaleler

Kuzey, doğu ve batı cephelerinde bulunan sıvaların kaldırılıp incelenmesi sonucunda
taşlarda yapısal bozulmalar var ise gerekli müdahaleler yapılacaktır. Üst katlarda
bulunan sıvalı tavanlarda çatıdan gelen suyun yol açtığı rutubetlenmelerin olduğu
bölgeler tespit edilerek ahşap çatıda oluşan hasarın giderilmesi gerekmektedir.
Yapı taşlarının sağlamlaştırılması, atmosfer etkilerinden korunması ve dayanımlarını
arttırmak, özgün ayrıntılarını daha uzun süre yaşatabilmek için sağlamlaştırma
uygulamalarına gidilmelidir. Taşa püskürtülerek, fırça ile sürülerek veya vakumla
uygulanan taş sağlamlaştırıcıların koruma kimyası ile uğraşan uzmanlar tarafından
seçilmesi ve onların önerileri doğrultusunda, denetim altında uygulanması
gerekmektedir. Sağlamlaştırma yöntemi taşın türüne ve bozulma durumuna göre
belirlenmelidir (Ahunbay, 1995).
6.2.3 Bütünleme
Yapının toprak seviyesinin yükseltilmesi sonucu köşe pilastrlarında bulunan
profillerinden kopan, kırılan, yokolan parçaların özgün boyutlarına getirilerek
tamamlanması gerekmektedir. Kuzey cephesinin doğu ucunda bulunan küfeki
korkuluk bilinmeyen bir tarihte kırılarak, yokolmuştur. Estetik bütünlüğe kavuşması
açısından korkuluk elemanının tamamlanması önerilmektedir. Pınarhisar‟da bulunan
taş

ocaklarından

sağlanacak

taşlar

ile

bütünleme

yapılabileceği

yapılan

araştırmalarda anlaşılmaktadır ancak uzman kişilerce bu binaya özgü bir incelemenin
de yapılması önerilmektedir.
6.2.4 Yenileme
1999 onarımı sırasında değiştirilmiş olan pencere doğramalarının yerini yeniden
özgün detayda ahşap doğramalar almalıdır. Yapının özgün ana giriş kapısı
korunmuştur, diğer tüm kapılar zaman içerisinde değiştirilmiştir. Tüm kapılar
günümüzde yanlış kullanımdan ve zamanın etkilerinden dolayı kötü durumdadır.
Özgün detayları bilinemeyen kapıların, günümüzde kullanılan kapılar temel alınarak,
basık kemerli alınlıklarının cam bölmeli olduğu yeni ahşap kapılar önerilmektedir.
Kötü durumdaki döşeme kaplaması olan terrazzoların yeni üretim terrazzo ile özgün
olduğu düşünülen üst kat koridor döşemesinin deseninde yapılarak, kaplanması
önerilmektedir. Yapının giriş kapısı önünde bulunan dökme mozaik merdivenin
sahanlığında çatlaklar ve çökme olduğu görülmektedir. Eski fotoğraflarda bu
merdivenlerin taştan olduğu ve demir korkulukları olmadığı bilinmektedir. Yeni
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yapılacak merdivenin yapının ana malzemesi olan küfeki taşından yapılması ve
güvenlik açısından demir korkuluk yapılması önerilmektedir. Yeni yapılacak demir
korkulukların, binaya değil, merdivene monte edilmesi düşünülmektedir.
Yapının kuzey cephesinde bulunan zemin kat pencere denizliklerinin kötü durumda
olduğu, ciddi yüzey kaybına uğradığı görülmektedir. Denizliklerin diğer denizlik
elemanlarında kullanılan taşlarla uyumlu olarak, özgün detayında Pınarhisar taş
ocaklarından sağlanacak taşlarla yenilenmesi önerilmektedir.
6.2.5 Yeniden kullanıma bağlı olarak önerilen ekler
Halk Eğitim Merkezi‟ni oluşturan işlevlerin yapı içerisindeki dağılımı konusunda
geliştirilen öneriye göre yapının tuvalet birimlerinin mevcut ek binaya geçit
açıklığından sağlanmasına karar verilmiştir. Kuzey cephesine eklenecek birimlerin
çağdaş yöntemler kullanılarak, modern malzemelerle yapılması önerilmektedir.
Yeniden yapılacak ek yapının, yalın ve tarihi bina ile yarışmayan büyüklükte ve
sadelikte olması amaçlanmıştır. Önerilen ek yapının, tarihi bina ile dilatasyon
boşluğu kalacak şekilde inşa edilmesi ve bağlantıyı sağlayacak olan koridor
mekanının doğu ve batı duvarlarının camlı yüzey olarak kullanılması düşünülmüştür.
Geniş cam yüzey sayesinde iki bina arasında şeffaflık sağlanması hedeflenmiştir.
Böylece dışarıdan tarihi binanın kapatılan cephesi görünebilecek ve iki bina arasında
sade ve çağdaş bir bağlantı kurulmuş olacaktır. Önerilen ek yapının üstünün teras çatı
ile örtülmesi ve kuzey cephesini minumum oranda kapatması düşünülmüştür. Ek
yapı üzerinde açılacak pencere boşluklarının tarihi bina ile uyumlu açıklıkta olması
önerilmektedir. Yeniden işlev verilen binada, önerilen ek mekanın niteliği ve tarihi
yapıyla bütünleşmesi mimari bir tasarım sorunu olarak etüt edilmesi gerekmektedir.
Mevcut doku içinde önerilen ek mekanın, oran ve boyutlarının bütüne uygun olmakla
birlikte tarihi binayı çok fazla kapatmaması, ayrıntılarda fazla çeşitlilik
göstermemesi, tarihi binadan ek mekana ulaşılan koridorun cam yüzeylerden
oluşması ve bağlantının dilatasyon boşluğu içermesi, çağdaş yapım teknikleri ve
modern malzemelerle yapılması tasarım ilkelerinin temelini oluşturmaktadır.
Yapıda ısıtma sistemi olarak merkezi ısıtma sistemi kullanılacaktır. Kazan dairesi
mekanının,

tuvalet

birimleri

ile

birlikte

kuzey

cephesine

konumlanması

düşünülmüştür. Günümüzdeki ısıtma sistemi de bu şekilde olduğu için binaya ayrıca
bir hasar verilmeden, var olan ısıtma sistemi kullanılabilecektir.
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7. SONUÇ
20. yüzyıl başında inşa edilmiş ve günümüze ulaşmış bir yapı olan Sadullah Koloğlu
İlkokulu, çok da eski olmayan bir zamana ışık tutmaktadır. Batı‟ya açık olma II.
Abdülhamid döneminde açılan eğitim kurumlarında yetişen idareci kadronun ortak
özelliğidir. Yetişen bu kadro, ülkenin okul, yol, köprü inşa ederek kalkınacağına
inanan bireylerden oluşmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu‟nun son dönemlerinde
kahramanlığa varan bireysel çıkışlar yaparak halkı canlandırmayı ve bilinçlendirmeyi
bilmişlerdir. Sadullah Koloğlu da ülkenin kalkınmasında okul, yol, köprü
yaptırmanın önemine inanmış ve bunun için insanüstü çaba göstermiştir. Sadullah
Koloğlu‟nun katkılarıyla yapı ustalarına yaptırılan okul, halkın bağışlarıyla imece
usulü yapılmıştır. Yapının mimarı bilinmemekle birlikte Sadullah Koloğlu‟nun bilgi
ve tecrübesiyle inşa ettirdiği düşünülmektedir. Sadullah Koloğlu‟nun gittiği her
yerde yapı inşa ettiği bilinen bir gerçektir. Ancak yapılan araştırmada Pınarhisar‟da
yaptırdığı İlkokul gibi bir yapının izine rastlanmamıştır. Sadullah Koloğlu, kendisi ve
yaptıkları hakkında övünmeyi sevmeyen, geçmişten çok gelecekten konuşmayı tercih
eden, idealist bir yönetici olmuştur. Pınarhisar‟da yaptırdığı okuldan da en
yakınlarına, ailesine bile, bahsetmediği bilinmektedir (Koloğlu, 2011). Sadullah
Koloğlu İlkokulu‟nun, XX. yüzyıl başında Trakya‟da inşa edilmiş kârgir eğitim
yapıları arasında ayrıcalıklı bir konumu vardır. Yapı, inşa edildiği dönem itibariyle
plan şeması, cephe düzeni, yapı elemanları, süslemeleri bakımından I. Ulusal
Mimarlık Akımı‟nın etkisinde yapılmıştır. Giriş aksı, doğu ve batı uçları dışarıya
doğru kütle olarak taşırılmış ve pilastrlarla belirgin hale getirilmiştir. Giriş aksı
cepheden yülseltilerek vurgulanmıştır. Taş süsleme sanatının yoğun olarak
kullanıldığı görülmektedir. Dönemin mimarlık üslubuna ve yapım tekniklerine ışık
tutan Sadullah Koloğlu İlkokulu, aynı zamanda o dönemin sosyal ve kültürel yapısını
da aydınlatmaktadır. Bu nedenle Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nun belgelenmesi ve
korunmaya yönelik önerilerin geliştirilmesi, yapının gelecek nesillere aktarılması
sağlanmalıdır.
Bu çalışma kapsamında; detaylı rölöve alınarak, yapının öncelikle bugünkü durumu
belgelenmiştir. Yapı, inşa edildiği günden bugüne birtakım müdahalelere maruz
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kalmıştır. Pınarhisar ve çevresinin nüfus artışı ve eğitim sisteminin değişmesiyle
yapıya birtakım ek mekanlar eklenmiş ve 2003 yılında kullanıcılarının isteği ve
Koruma Kurululu‟nun şartlı izni ile bu ek mekanlar yapıya bitiştirilmiştir. Ek
mekanların yapıyla bütünlüğü plan şemasını değiştirdiği gibi kuzey cephesinin de
büyük oranda kapanmasına neden olmuştur. Bilinmeyen zamanda geçirdiği
onarımlarla üç cephesi sıvanan yapının, zemin ve çatıdan kaynaklanan nem sorunu
yaşadığı gözlenmiştir. Yapının geçirdiği bu değişimleri anlamak için malzeme, hasar
ve kronoloji analizleri yapılmıştır. Çalışma kapsamında, yapının özgün durumunu
gösteren restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Günümüze kadar aktif bir şekilde eğitim
işlevini sürdüren yapının kullanıcıları ile birlikte, en eski 1940‟lı yıllara varan
fotoğrafları bulunmaktadır. Ancak yapının geçirdiği onarımları belgeleyen çok az
dokümana ulaşılmıştır. Tarihi binada tuvalet birimleri olmadığından, avluda inşa
edildiği düşünülmüş fakat yeri net olarak tespit edilememiştir. Yapının özgün haline
ulaşabilmek için tarihi binada var olan izlerden ve Pınarhisar Belediyesi‟nin
hazırladığı eski fotoğraflardan oluşan arşivden yararlanmıştır. Avlu içinde bulunan
öğretmen lokalinin kullanıcıları olan Sadullah Koloğlu İlkokulu‟nun eski öğretmen
ve öğrencileri ile görüşmeler yapılmış ve yapının çağdaşı binalar incelenmiştir.
Yapılan son onarımların ardından yapının, kullanım sorunları ve ihtiyaçları tespit
edilmiş ve restorasyon projesi hazırlanmıştır. Restorasyon projesinde öncelikli olarak
yapının zemin etüdünün yapılması, duvar, döşeme ve çatı sisteminin incelenmesi
önerilmiştir. Niteliksiz eklerin tümüyle kaldırılması ve avlunun araç girişine
kapatılarak tümüyle yeşil alan olarak düzenlenmesi düşünülmüştür. Okulun yapılan
ek binalarla ilköğretim işlevini zorluklarla yerine getirdiği tespit edilmiştir. Tarihi
binanın, korunarak kullanılması için doğru kullanıcılara ve doğru bir işleve ihtiyacı
olduğu görülmektedir. Bu amaçla, yeniden bir kullanım önerisi geliştirilmiştir.
Bölgenin sosyal yapısı ve yaşam şekli araştırıldığında, eğitime yönelik önem de
bilindiğinden kadınlara yönelik mesleki ve sosyal eğitimler veren bir eğitim kurumu
olması düşünülmüştür. Tarihi binada yer almayan tuvalet birimlerinin, yapıya var
olan açıklıktan bitişik olarak, çağdaş yapım teknikleri ve modern malzemelerle
yapılması önerilmiştir.
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