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Öz: Vezirköprü İlçesi’nde bulunan Redif Kışlası yapıldığı 
dönemden itibaren kışla, okul ve halk eğitim merkezi yapısı 
olarak kullanılmıştır. İlçede bulunan çok az sayıda konut dışı 
sivil mimarlık örneklerinden bir tanesidir ve yaşatılarak kul-
lanılması önem arz etmektedir. Amaç: Yakın zamana kadar 
halk eğitim merkezi olarak kullanılmış ancak günümüzde terk 
edilmiş, farklı bozulmalara ve yanlış uygulamalara maruz 
kalmış yapının mevcut özelliklerinin tespit edilerek koruma 
kararlarının verilmesi ve yeniden işlevlendirilerek sürdü-
rülebilirliğinin sağlanmasıdır. Yöntem: Çalışmada modern 
yöntemler ile yapının ölçüleri alınmış ve rölöve çizimleri 
oluşturulmuş, yapıdaki bozulma ve sorunlar belirlenmiştir. 
Literatür ve arşiv taraması ile yapı hakkında belgelere ulaşıla-
rak tarihlendirilmesi yapılmış, yapı üzerindeki incelemeler ile 
restitüsyon önerisi getirilirken bunlara bağlı olarak koruma ve 
işlevlendirme kararları alınmıştır. Bulgular: Kışla yapısının 
günümüze kadar farklı fonksiyonlar verilerek kullanıldığı ve 
bu süreçte yapısal değişikliklere uğradığı, doğal, insan kökenli 
ve atmosfer nedenli bozulmalara maruz kaldığı belirlenmiştir. 
Yapının terk edilmesi dolayısıyla bozulma sürecinin hızlan-
dığı da görülmüştür. Özgün kullanımını yitirmesi sonucunda 
özelliklerine ve bulunduğu konuma uygun yeni işlev verilerek 
yaşatılabileceği anlaşılmıştır. Sonuç: Redif Kışlası ile ilgili 
araştırmalar incelendiğinde Vezirköprü’de bir kışla yapısın-
dan söz edilmediği belirlenmiştir. Yapılan ölçümler ile bel-
gelenen yapının bozulma sürecini tersine çevirmek amacıyla 
hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Bundan 
dolayı yapıya doğru fonksiyon verilerek yaşatılması gerektiği 
anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koruma, Kültürel Miras, Yenileme, İşlev 
Değişikliği, Vezirköprü

Abstract: The Redif Barracks situated in Vezirköprü district 
has served as a barracks, school and public Education cen-
ter since it was constructed. It is one of the rare examples of 
non-domestic civil architecture and it is important to sustain 
that. Aim: To determine the current features to protect, and to 
refunction the sustainability of the Redif Barracks which was 
used as a public Education center but evacuated recently and 
which faced malpractices. Method: The size was measured 
through modern techniques and building surveys were made. 
Thus, deterioration and problems with the structure were de-
termined. Dating of the structure was made after a thorough 
literature review. While making suggestions on restitution, 
protection and functioning decisions were made. Findings: It 
was found that the post structure has been used up to today 
by various functions and has faced structural differences. It 
was also found that the post faced deteriorations by natural, 
human-driven and atmospheric causes. It was determined that 
the deterioration process accelerated since the structure was 
abandoned. It was concluded that the structure can be sus-
tained by providing a new function suitable with its features 
and location. Conclusion: When the researches about the 
Redif Barracks were examined, it was determined that there 
was no mention of a barracks in Vezirköprü. To reverse the 
deterioration process of the structure which was documented 
through measurements, it is important to interfere. Therefore, 
it is understood that the structure should be kept alive by giv-
ing it the right function.

Keywords: Conservation, Cultural Heritage, Renovation, Re-
functioning, Vezirköprü
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GİRİŞ

Günümüzde Samsun İline bağlı olan Vezir-
köprü İlçesinde ilk yerleşim geç neolitik/
erken kalkolitik dönemlerde görülmektedir. 
İlçede Türk dönemine kadar sırasıyla Hitit-
ler, Frigler, Romalılar, Kimmerler, Lidyalı-
lar, Persler ve Bizanslar hüküm sürmüştür 
(Arslan ve diğ., 2008: 83). Daha sonra Türk 
hâkimiyetinin başladığı ilçede ilk egemenlik 
kuran 1075 yılında kurulan Danişment Beyli-
ği olmuştur. Sultan Mesudun şehri almasıyla 
birlikte de Selçukluların hâkimiyetine giren 
ilçe ‘Gedegara’ (köprü) ismiyle anılmıştır 
(Darkot, 1988: 315). Canik Beyi Taşan Bey 
Selçukluların zayıflamasından sonra Vezir-
köprü, Havza ve Merzifon’u içine alacak 
şekilde bölgede kendi beyliğini ilan etmiştir 
(Öz, 1999: 21). 1965 Celali İsyanları sırasın-
da çok defa baskına uğrayan ve yağmalanan 
ilçede insanların sığınması amacıyla Taşkale 
ve Toprakkale adıyla iki kale yapılmıştır. Şe-
hir bu kalelerin bulunduğu alan üzerinde geli-
şim göstermiştir. Şehrin ihyası Köprülü Meh-
met Paşa tarafından sağlanmış, yıkılan yapılar 
tamir ettirilirken yeni eserler de yaptırılmıştır. 
Sadrazamlığı zamanından ‘Vezirköprüsü’  is-
mini alan ilçenin adı günümüzde kısaltılmış 
olarak ‘Vezirköprü’ olmuştur (Arslan ve diğ., 
2008: 84). İlçenin bugün gözlemlenebilen 
izleri bu zamandan gelmektedir. Kentin Os-
manlılar döneminden kalan en önemli yapıla-
rı Tacettin Paşa (Kurşunlu) Cami, Abdulgani 

(Namazgâh) Cami, Yörgüç Paşa Cami (Orta 
Cami), Kale Cami, Taşhan ve Fazıl Ahmet 
Paşa Medresesi’dir.

Birçok medeniyetin hüküm sürdüğü ilçe-
de özellikle isyanlar sırasında çok sayıda 
taşınmaz kültür varlığı yıkılmıştır. Evliya 
Çelebi’nin “Dış kalede; Elmacı Yusuf Ağa 
Sarayı, Köprülü Mehmet Paşa Sarayı, Müez-
zinzade Sarayı, Küçük Mehmet Paşa Sarayı, 
Hasan Ağa Sarayı, Kıbleli ve Durucan Çavuş 
Sarayı vardır” (Dağlı ve Kahraman, 2008: 
485) diyerek tariflediği yapıların günümüzde 
olmaması bunun en büyük göstergesidir.

Geç Osmanlı döneminde farklılaşan ekono-
mik ve askeri örgütlenme yeni yapı ve mekân 
ihtiyaçlarını beraberinde getirmiştir. Özellikle 
askeri alanda ihtiyaç duyulan yeni yapı tür-
lerinden birini kışla yapıları oluşturmuş ve 
19. yüzyıl boyunca ihtiyaç duyulan birçok 
bölgeye inşa edilmiştir. Osmanlı ordusu mo-
dernleşme dönemi öncesinde eğitimlerini baş 
şehirlerde kışlalarda yaparken taşra bölgele-
rinde derme çatma yapılarda yapmıştır. Bu 
sebeple özellikle 1815 yılı sonrasında modern 
ordunun ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kış-
la yapıları inşa edilmeye başlanmıştır (Özgen, 
2016: 47). Bu yapılar barınma, eğitim ve depo 
amaçlı tasarlanmışlardır.  Yakın zamana kadar 
Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan Redif 
Kışlası da ilçede bulunan önemli bir gelenek-
sel askeri yapı örneğidir. Özgün halini kıs-
men korumuş, önemli veriler sunan ve zaman 
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içerisinde farklı müdahalelere maruz kalmış 
yapı ile ilgili bir çalışma bulunmamakla bir-
likte yeni işlev verilerek kullanılması, tescilli 
yapının yaşatılması için bir fırsat teşkil et-
mektedir.

AMAÇ

Vezirköprü eski bir Osmanlı yerleşimi olma-
sına rağmen sahip olduğu kültürel varlıkların 
sayısı çok azdır. İlçede yapılan restorasyon 
çalışmaları ile mevcut sivil mimarlık örnek-
leri korunmaya ve yaşatılmaya çalışılsa da bu 
durum konut dışı yapılarda sağlanamamıştır. 
Günümüzde boş olan ancak yakın zamana 
kadar Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan 
Redif Kışlası belli bir dönemi yansıtması (19.
yy askeri yapısı) ve özgün değerlerini kay-
betmemesinden dolayı korunması gereken 
yapıların başında gelmektedir. Bulunduğu 
çevrenin sosyal ve kültürel yaşam biçimini 
aktarması (belge değeri), kentin askeri bir 
bölge olarak belleğini yansıtması (kimlik 
değeri), geç Osmanlı dönemi mimari üslubu 
görülmesi (mimari değeri), toplum ihtiyaçla-
rını karşılayabilmesi (işlevsel ve ekonomik 
değeri), aynı fonksiyonla veya yeni işlevle 
günümüzde de kullanılabilmesi (süreklilik 
değeri/ekonomik değeri) ve ilk uygulama il-
kelerini koruması (özgünlük değeri) neden-
leriyle yapı önemli bir kültürel değer olarak 
korunmalıdır.

Çalışmanın ilk amacı kültürel değere sahip 
Vezirköprü Redif Kışlası’nın belgelenmesi, 
sorunlarının tespit edilmesi ve gelecek nesil-
lere aktarılması için çözüm önerilerinin üre-
tilmesidir. Bununla birlikte yapının mimari, 
yapısal, estetik ve kullanım özellikleri de de-
ğerlendirilerek, en az ve yeterli müdahale ile 
yeni işlev verilmesi ve kullanımının sağlan-
ması da amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Çalışmanın kapsamını 19. yüzyıl sonu ile 20. 
yüzyıl başlarında inşa edilmiş, yakın zamana 
kadar farklı işlevlerle kullanılmış ama 1-2 yıl 
içerisinde terk edilerek kaderine bırakılmış 
Vezirköprü Redif Kışlasının belgelenmesi, 
restitüsyon ve restorasyon araştırmaları oluş-
turmaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışma kapsamında geleneksel yapının mev-
cut durumunu belirlemek amacıyla rölöve 
çalışması yapılmış ve belgelenmiştir. Belge-
lemede son teknik olan lazer tarama sistemi 
ile birlikte geleneksel rölöve alma yöntemleri 
birlikte kullanılmıştır. Belgeleme ile birlikte 
yapıda meydana gelen yapısal sorunlar, mal-
zeme bozulmaları, muhdes eklentiler ve genel 
sorunlar belirlenerek analiz edilmiştir. Diğer 
Redif Kışlaları araştırılarak arşiv ve literatür 
taramaları ile toplanan veriler değerlendiril-
miş, yapıdan gelen izlerle bütünleştirilerek 
restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Tüm veri-
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lerin elde edilmesinden sonra yapıya ilişkin 
restorasyon ve müdahale kararları alınmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Araştırmadaki en önemli kısıtlılık ilçede kül-
türel varlıklar anlamında çalışmanın ve özel-
likle Redif Kışlası benzeri başka bir yapının 
bulunmamasıdır. Bu durum karşılaştırma 
yapmak için bir kısıtlılık oluşturmaktadır. Li-
teratür araştırmaları sonucunda çalışma kap-
samında ele alınan yapıya benzer nitelikte az 
sayıda Redif Kışlası bulunduğu anlaşılmıştır. 
Yapı hakkında iki belgeye Devlet Arşivleri 
Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nde ulaşılmakla 
birlikte belgelerin günümüz Türkçesi’ne çev-
rilmemiş olması araştırmada kısıtlık olarak 
görülmüştür.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Kültürel varlıkların korunması ve yaşatılma-
sı yakın zamana kadar çok üzerinde durulan 
bir konu olmamış ve bu yapılar ikinci plana 
atılmışlardır. Ancak günümüzde değerlerinin 
daha iyi anlaşılması, kültürel süreklilik açı-
sından önem arz etmeleri, hem ekonomik hem 
de işlevsel olarak katkı sunmaları geleneksel 
yapıların korunmasına olan ilgiyi arttırmıştır. 
Çalışmadaki temel problem birtakım uygun 
olmayan müdahaleler yapılarak ve sonrasın-
da terk edilerek yıkılmaya bırakılan kültür 
varlığının bozulma süreci ilerlemeden ko-
runmasına yönelik araştırmaların yapılması; 
planlama çalışmalarının oluşturulmasıdır. 

ARAŞTIRMANIN ALT PROBLEMLERİ

Yapı çevresinde zamanla değişen şartlar ve 
yeni yapılaşma nedeniyle kot yükselmesi 
olmuştur. Bu sebeple yapının özellikle ku-
zey cephesinde yapıyı kapatan dolgu alanları 
oluşmuştur. Araştırmanın en büyük alt prob-
lemini hâlihazırda okul bahçesi olarak da kul-
lanılan bu dolgu alanları ve buralara yapıla-
cak müdahaleler oluşturmaktadır. Ek olarak 
plan şemasının özgün halinin tespiti, mimari 
elemanlar ve malzemelerdeki bozulmalar, 
taşıyıcı duvarlarda meydana gelen büyük 
çatlaklar ile bitişik olarak yapılmış muhdes 
yapılar da diğer alt problemler olarak sıralan-
maktadır.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Geleneksel yapıların korunmasında en önem-
li faktörler doğru belgeleme, doğru tespit ve 
doğru kararlar/müdahalelerdir. Bu sebeple 
yapılan çalışma ile Redif Kışlası’nın sürdürü-
lebilir olarak yaşatılabileceği öngörülmekte-
dir. Bununla birlikte ilk kullanım fonksiyonu-
nu kaybetmesi ve bulunduğu çevre bakımın-
dan yeni işlev verilerek kullanılmasının daha 
doğru olacağı değerlendirilmektedir. Yeniden 
işlevlendirme de yapının özgün durumuna 
geri döndürülmesi, yapılacak müdahalelerin 
yapıya zarar vermeyecek nitelikte olması ve 
verilecek fonksiyonun da yapının sistemine 
uygun olması gerekmektedir. 
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KURAMSAL ÇERÇEVE

Yapının ayrıntılı olarak tanımlanabilmesi ve 
değerlendirilebilmesi amacıyla belgeleme ve 
araştırma çalışmaları önem arz etmektedir. 
Kültür varlıkları belge niteliği taşımaktadır-
lar. Belgelemenin önemine Venedik Tüzüğü1 
3. maddesinde “Anıtların korunmasında ve 
onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri 
olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da koru-
maktır” ve Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü2 
uygulama ilkeleri başlığının 1. maddesinde 
“Geleneksel bir yapıya yapılacak her tür mü-
dahalede tedbirli olunmalı; işe başlamadan 
önce yapının biçimi ve strüktürü ayrıntılı ola-
rak incelenmelidir” şeklinde değinilmektedir. 
Elde edilen veriler doğrultusunda yapıdaki 
sorunlar ortaya koyulurken alınacak önlemler 
de bu doğrultuda değerlendirilebilmektedir.

Anıtsal yapıların korunması temelde bakım-
larının düzenli olarak yapılmasına dayan-
maktadır. Ancak bozulma sürecine girmiş 
yapılarda uygulanabilecek teknikler de yapı 
durumuna göre değerlendirilebilmektedir. Bu 
teknikler genel olarak sağlamlaştırma, bütün-
leme, yenileme, yeniden yapma, temizleme 
ve taşıma olarak sınıflandırılmaktadır (Ahun-
bay, 2017: 90). Koruma yöntemleri tekil ola-
rak kullanılabilecekleri gibi çoğul kullanımı 

1  http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_
tr0243603001536681730.pdf

2  http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_
tr0464062001536913566.pdf

da söz konusudur. Hangi teknik kullanılırsa 
kullanılsın “Carta Del Restauro3, Venedik Tü-
züğü ve Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü” 
maddelerindeki dayanaklar çerçevesinde ya-
pılması önerilmektedir.

Çalışma kapsamında özellikle tarihlendirme 
ve restitüsyon önerisi konusunda “Yemen 
İsyanı ve Tokat Redif Taburu” (Çakaloğlu, 
2009: 32), “Mardin’de İki Modern İnşa: Mar-
din Kışlası (1887-1891) ve Müzeye Dönüşü-
mü (2008-2009)” (Düzenli ve Düzenli, 2020: 
655-657) makalelerinden, “Osmanlı Redif 
Binaları” (Özgen, 2016: 47-92) kitabından ve 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan-
lığı Osmanlı Arşivlerinden yararlanılmıştır. 
Korumada uygulanacak teknikler ve bu tek-
niklerin dayanağını oluşturan yönetmelikler 
için ise “Tarihi Çevre Koruma ve Restoras-
yon” (Ahunbay, 2017: 90-105) kitabından 
faydalanılmıştır.

BULGULAR

Redif Kışlası Çevre Verileri

Vezirköprü İlçesi Samsun İlinin güneybatı sı-
nırını oluşturmakla birlikte il merkezine 110 
km. uzaklıkta yer almaktadır. Eski yerleşim 
bölgelerine ve geleneksel konut stokuna sa-
hip olan ilçede özellikle Osmanlılar döne-
minden kalan eserler de bulunmaktadır.

3  http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_
tr0660878001536681682.pdf
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Redif Kışlası askeri bir yapı olarak inşa edil-
mesi sebebiyle yapıldığı dönem itibari ile 
kent merkezinden uzakta konumlandırılmış-
tır. Günümüzde ise yapılaşmanın yayılma-
sı ile yeni konut ve eğitim yapıları bölgesi 
içerisinde kalmıştır. Yapı Vezirköprü İlçesi 
Tikenli Mahallesi 265 ada 61 parsel içinde 
konumlanmıştır. Aynı parsel sınırı içerisin-
de yeni yapılmış lise binası bulunmaktadır. 
Konum itibariyle çevresinde okul yapıları 
bulunsa da yapı çevresi kapatılmamış ve gör-
sel etkisi azaltılmamıştır. Yapının batısında 

farklı birimlerden oluşan (askerlik şubesi, ga-
raj, depo) askeri alan bulunmaktadır. Bir ada 
içerisinde toplanan eğitim yapıları haricinde 
adanın etrafı konut bölgesi yapılmış ve yeni 
yerleşim bu bölgede süregelmiştir (Şekil 1.).

Yakın çevresinde sadece askeri alan içeri-
sinde yığma taş/tuğla yapım tekniğine sahip 
yapılar bulunmaktadır. Eğitim yapıları dâhil 
diğer yapılar ise betonarme karkas sistem 
olarak kurgulanmıştır.

Şekil 1. Yapı Yakın Çevre Bileşenleri

Yapının Özellikleri ve Plan Kurgusu

265 ada 61 parsel içerisinde bulunan yapı 
parselin güney kenarına konumlanmıştır. 
Aynı parsel içerisinde ve kuzeyinde betonar-
me olarak yapılmış olan Ayşe Hatun Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 
Osmanlı Arşivi’ndeki H.1317/M.1899-1900 
tarihli belgelere bakıldığında4, Dördüncü 
Ordu’ya bağlı olarak Vezirköprü’deki Redif 

4  C.B.D.A.B.O.A. Belge Y.EE.134/7-H-07-03-1317; 
Belge Y.MTV.191/95-H.17-02-1317.
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Taburu5 (Çakaloğlu, 2009: 32) için 20. yüz-
yılın başında kışla işlevi görmek üzere inşa 
edilmiş olması muhtemel bina, aynı yüzyılın 
ortalarından itibaren Vezirköprü Orta Okulu 
olarak hizmet vermeye başlayıp, 1990’lı yıl-
ların ikinci yarısından itibaren Halk Eğitimi 
Merkezi’ne dönüştürülmüştür. Daha sonra 
boşaltılan yapı günümüzde kullanılmamak-
tadır.

Yapının plan şemasının ve özelliklerinin anla-
şılabilmesi amacıyla bodrum kat (B01-B09), 
zemin kat (Z01-Z17) ve 1. kat (101-109) 
mekânlarına kodlar verilmiş, en son kullanı-
lan fonksiyonlarına göre de isimlendirilmiş-
lerdir. Yapı zeminde dikdörtgen şeklinde bir 
plana sahip olup yaklaşık olarak 10,50x12,20 
m ölçülerindedir. Kuzey cephedeki giriş kıs-
mında ve cephenin orta aksında dışarıya doğ-
ru 1,70x10,50 m uzunluğunda bir çıkma yap-
mıştır (Şekil 2.). 3 kattan oluşan yapı zeminde 
632,15 m² üzerinde doğu-batı doğrultusunda 
konumlandırılmıştır. Yapı zemin kat döşeme 
kotuna kadar kaba yonu taş, zemin ve 1. kat-
larda ise tuğla yığma şeklinde inşa edilmiştir.

Yapının zemin katına giriş kuzey ve güney 
cephenin orta aksında bulunan çift kanatlı 
ahşap kapılar ile sağlanmaktadır. Kuzey ve 
güney cephe arasında kot farkı bulunmasın-
dan dolayı girişlerin önündeki merdivenler 

5  Çıkan isyanı bastırmak üzere 1905 yılında Yemen’e 
sevk edilen Tokat Redif Livasına bağlı Vezirköprü 
taburunun 800 mevcutlu olduğu bilinmektedir.

kuzeyde 10 rıht, güneyde ise 15 rıht olarak 
kurgulanmıştır (Şekil 3c, 3g.). Merdivenler 
betonarme olarak yapılmış ve üst kısımları 
yerinde dökme mozaik olarak kaplanmıştır. 
Kuzeyde bulunan merdiven rıhtları ortala-
ma 17 cm yüksekliğinde, basamak genişlik-
leri ise 24 cm’dir. İlk 5 basamağın uzunluğu 
2,75 m, sonraki basamaklar ise 1,57 m olarak 
yapılmıştır. Engelliler için betonarme olarak 
inşa edilen rampa kilitli parke taşı ile kaplan-
mış olup, genişliği 1,30 m’dir ve %29 eğime 
sahiptir. Güneyde bulunan merdivenlerin rıht 
yükseklikleri ise ortalama 16 cm olmakla bir-
likte basamak genişlikleri 33 cm ve boyları 
da 1,75 m’dir.

Kuzey cephede merdiven sahanlığını da oluş-
turan ve içeriye çekilmiş Z01 Giriş alanı bu-
lunmaktadır. Her iki girişten de zemin kattaki 
Z02 Bekleme Salonu mekânına (Şekil 3i.) 
ulaşılmaktadır. Geniş bir sofa alanı olması 
gerekirken bu mekânın güneydoğu köşesine 
Z10 Mutfak (6,08x3,43 m) mahalinin yapıl-
dığı görülmektedir. Mekânın kuzey ve batı 
duvarı ahşap taşıyıcıların üzerine kontrplak 
çakılarak oluşturulmuştur. Bu mekân dışın-
da yapının zemin katında yaklaşık olarak si-
metri görülmektedir. Bu bağlamda zemin kat 
mekânlarının dağılımı doğu kolda Z03 Ko-
ridor, Z04 Oda, Z05 Hol, Z06 - Z07 - Z08 
ve Z09 Derslik, batı kolda ise Z11 - Z12 - 
Z13 - Z14 Derslik, Z15 Hol, Z16 Koridor ve 
Z17 Oda şeklinde olmuştur (Şekil 2.). Zemin 
katın tüm döşeme kaplamaları yönleri de-
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ğişmekle birlikte laminant parke olarak de-
ğiştirilmiştir. Duvar inşasında harman tuğla 
kullanılmış olup üzerlerinde sıva ve boya bu-
lunmaktadır. Tavan kaplamaları çıtalı ahşap 
olarak yapılmış, çıtaların aralıkları 14-21 cm 
olacak şekilde kullanılmıştır. Çıta genişlikleri 
her bölümde 5 cm yapılmıştır. Z02 Bekleme 
Salonu’nun 2 dikme ile ayrılmış kuzey kısmı, 
Z04-Z17 Oda ve Z01 Giriş mekânlarının üst 
kısımlarında çıtalar kuzey-güney yönlü, katın 
diğer tüm alanlarında ise doğu-batı yönlüdür.

1. kata ulaşım Z02 Bekleme Salonu’nun gü-
neybatı köşesinde bulunan, L tipli ve 22 rıht-
lı ahşap merdiven ile sağlanmaktadır. Rıht 
yüksekliği 21,5 cm, basamak genişliği 26 
cm ve basamak boyları 1,30 m olan merdi-
ven laminant parke ile kaplanmıştır. 1. kat, 
zemin katın sofa sınırı kadar kurgulanmış 
olup 14,17x10,25 m ölçülerindedir. Merdi-
venin ulaştığı ilk mekân geç dönem eklentisi 
olan 111 Oda ile daraltılmış 101 Hol (Şekil 
3h.) bölümüdür. 111 Odanın kuzey ve doğu 
duvarları ahşap taşıyıcı üzerine ahşap kapla-
ma çakılarak oluşturulmuştur. Ayrıca kuzey 
duvarı boyunca camekân eklenmiştir. Bu 
kısımlar dışında 1. kat mekân dağılımı ise 
kuzey bölümde 102 - 104 - 105 Oda ile bu 
mekânları bağlayan 103 Hol, doğu bölümde 
ise 106 Oda, 107 Depo, 108 Lavabo, 109 Wc 
ve bu mekânlara ulaşımın sağlandığı 110 Hol 
şeklinde görülmektedir (Şekil 2.). 1. katın 
güneydoğu köşesinde konumlanmış olan 107 
Depo, 108 Lavabo ve 109 Wc mekânları ha-

riç tüm döşeme kaplamaları yönleri farklılaş-
makla birlikte laminant parke olarak değişti-
rilmiştir. 107 Depo mekânı döşemesi ahşap 
kaplama, 108 Lavabo ve 109 Wc mekânı dö-
şemesi ise seramik kaplamadır. Bu 3 mahalin 
tavanları ahşap kirişleme olarak bırakılmış, 
katın diğer tüm mekânlarında ise çıtalı ahşap 
tavan kaplaması yapılmıştır. Çıtaların aralık-
ları 19-24 cm çıta genişlikleri ise 6 cm olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Duvarların inşasında 
harman tuğla kullanılmış, daha sonra sıvan-
mış ve boyanmıştır.

Bodrum katın dış duvar kurgusu zemin kat 
ile aynı olmakla birlikte iç bölüntülerinde 
farklılıklar mevcuttur. Katın orta bölümün-
deki mahallere Z02 Bekleme Salonu’nun 
güneybatısındaki 15 rıhtlı ahşap merdiven 
ile ulaşılmaktadır. Merdivenin rıht yüksekli-
ği 18 cm, basamak genişliği 23 cm ve basa-
mak boyları da 95 cm’dir. Merdivenin indiği 
101 Hol alanı 8,98x8,00 m ebatlarında olup 
merkezinde ahşap bir dikme bulunmaktadır. 
Mahalin kuzey duvarındaki kapılar vasıtasıy-
la batıdaki B02 Wc ve doğudaki B03 Depo 
mekânına ulaşılmaktadır. Wc mekânı tuva-
letler ve lavabo alanı olarak 3 küçük bölüm-
den oluşmaktadır. Katın doğu kanadına B01 
Holden geçilebilirken batı kanadına içerden 
ulaşım sağlanamamaktadır. Batı kanada eri-
şim güney cephede bulunan tek kanatlı ahşap 
kapı ile yapılmaktadır. Katın mahal dağılım-
ları doğu kolda B04 Koridor (Şekil 3j.) (L 
şeklinde olup en uzun yeri 18,93 m, en geniş 
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yeri 5,22 m’dir) ve B05 - B06 - B07 Atölye, 
batı kolda ise B08 Wc-Lavabo ve B09 Depo-
Kömürlük şeklindedir (Şekil 2.). Batı kolda 
bulunan B08 bölümü yakın dönem eklentisi 
olmakla birlikte diğer tüm alan tek mekân ha-
linde düzenlenmiştir ve kat döşemesini taşıt-
tırmak için 16 adet dikme bulunmaktadır. 

B06 Atölye ve B09 Depo-Kömürlük dışında 
tüm döşemeler karo mozaik kaplama iken, 
Atölye döşemesi laminant kaplama, Kömür-
lük döşemesi ise toprak ve cüruf dolgudur. 

Dış duvarların malzemeleri moloz taş olup 
bölücü duvarlarda harman tuğla kullanılmış, 
üzerlerine sıva ve boya uygulanmıştır. Sade-
ce kömürlük duvarlarında taşlar içerlek derz 
dolgulu olarak inşa edilmiştir.  Tavan kapla-
maları orta ve doğu kolda çıtalı ahşap, batı 
kolda ise ahşap kirişleme olarak yapılmıştır. 
Çıtaların aralıkları 13-19 cm olacak şekilde 
kullanılmış, genişlikleri ise 3 cm yapılmıştır. 
Kömürlükteki ahşap kirişler ise 10-12 cm ge-
nişliğinde, 39-48 cm aralıklar ile yerleştiril-
mişlerdir.
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Şekil 2. Vezirköprü Redif Kışlası Rölöve Çizimleri

Cephe Özellikleri

Ana girişlerin verildiği kuzey (Şekil 3a.) ve 
güney cepheler (Şekil 3d.) zemin kat özelinde 
simetri göstermektedir. Her iki cephenin doğu 
ve batı kollarında 7 adet kemerli ve kemer 
boşlukları doldurulmuş pencere bulunmak-
tadır. Doğu ve batı cephelerde ise 4 pencere 
kurgulanmış iken batı cephede kemerli olu-
şum doğu cephede ise düz hatıllı pencereler 
görülmektedir. Cephenin bodrum ile zemin 

kat hizasında bütün yapı boyunca dolanan ve 
28-29 cm yüksekliğe, 18 cm genişliğe sahip 
profilli silme bulunmaktadır. Silme dâhil alt 
kotlar pembe renkle, üst kotlar ise açık sarı 
renkle boyanmıştır. 1. kat pencere tipleri ze-
min katın doğu cephesinde olduğu gibi düz 
hatıllı olarak yapılmış, kuzey cephede 5, gü-
ney cephede ise 4 adet tatbik edilmiştir. Gü-
ney cephenin doğu kenarında ıslak hacim 
penceresi bulunması sebebiyle simetrinin bo-
zulduğu görülmektedir. Bodrum katlarda ise 



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2022 Sayı: 25 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2022 Number: 25 Winter Spring Semester

ID:597 K:836
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

248

kuzey cephenin batı bölümünde 7 adet pen-
cere olmakla birlikte alt kotları toprak altında 
kalmıştır. Doğu bölümde 5 adet mazgal pen-
cere görülmekte (Şekil 3b.), bitişik nizam ya-
pılan muhdes eklentiden dolayı 2 adet mazgal 
pencerenin kapandığı anlaşılmaktadır. Güney 
cephenin doğu bölümünde kemerli 7 pencere 
bulunurken batı bölümünde 6 mazgal pencere 
ve 1 giriş kapısı mevcuttur. Doğu cephede 1 

adet geniş pencere (2,28x0,72 m) bulunmakta 
(Şekil 3f.), batı cephede ise kot yükseldiğin-
den dolayı pencere görülememektedir (Şekil 
3e). Tüm cephelerin saçak uçlarında geç dö-
nem eklentisi olarak metal yağmur olukları 
vardır. Kuzey cephe çatısında 4 adet, güney 
cephe çatısında ise 9 adet baca bulunmakla 
birlikte yükseklikleri mahya kotunun altında 
tutulmuştur.

Şekil 3. Redif Kışlası Fotoğrafları

Yapım Sistemi ve Yapı Malzemeleri

Bodrum, zemin ve 1 kat olarak inşa edilen 
yapının bodrum kat duvarları moloz taş (Şe-
kil 4b.), zemin ve 1. kat duvarları ise harman 
tuğladır (Şekil 4a.). Yığma sistemin kullanıl-
dığı yapının iç duvarlarında ise tuğla kullanı-
mının yanı sıra ahşap karkas üzerinde kapla-

ma malzemesi çakılmak suretiyle oluşturul-
muş bölücü ahşap duvarlar da görülmektedir 
(Şekil 4c.). Bodrum kat taş duvar kalınlıkları 
dış duvarlarda 75 cm, iç duvarlarda ise 85 cm 
olarak ölçülmüştür. Bölücü tuğla duvarların 
kalınlıkları ise 18 cm’dir. Katın batı bloğunda 
3 aks ahşap dikme ile üst katın döşemesinin 
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taşınması sağlanmıştır. Daire kesitli dikme-
lerin çapları 30 cm, kare kesitli dikmelerin 
ebatları ise 20x20 cm olarak belirlenmiştir. 
Zemin kat ana duvarları ortalama 60 cm, 
bölücü tuğla duvarlar 18 cm, bölücü ahşap 
duvarlar ise 11 cm kalınlığa sahiptir. 1. katın 
orijinal duvarları ise harman tuğla olup hem 
iç hem de dışarıda 18 cm olarak yapılmışlar-
dır. İç mekânda bölücü olarak kullanılan ah-
şap duvarlar ise 10 cm kalınlığa sahiptir.

Döşeme kaplama malzemesi olarak bodrum 
kat genelinde karo mozaik (Şekil 4f.), diğer 
katlarda ise laminant (Şekil 4d.) ve seramik 
(Şekil 4e.) kullanımı görülmektedir. Tüm kat 
döşemelerinde ahşap kirişlemeler üzerine ah-
şap kaplama tekniği kullanılmıştır. Döşeme 

kalınlıkları zemin katta 25 cm, üst katta ise 
35 cm olarak belirlenmiştir.

Yapının özgün tavanları çıtalı ahşap kaplama 
şeklinde oluşturulmuştur (Şekil 4g.). Çıta-
lar bodrum ve zemin katta tek yönlü olarak 
kullanılırken 1. katta çift yönlü olarak kul-
lanılmışlardır. Tüm tavan yüzeylerinde açık 
krem renkli yağlı boya uygulamaları görül-
mektedir. Yapının çatısı yükselen orta aksta 4 
yöne eğimli, doğu ve batı kollarda ise 3 yöne 
eğimli olacak şekilde oturtma çatı tekniğinde 
yapılmıştır. Saçakları geniş tutulmakla bir-
likte yan kollarda 110 cm, yükselen bölümde 
ise 65 cm’dir. Çatı kaplama malzemesi olarak 
günümüzde marsilya tipi kiremit kullanımı 
görülmektedir.
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Şekil 4. Yapı Tekniği, Malzemeleri ve Mimari Elemanlar

Mimari Elemanlar

Yapının özgün niteliklere sahip kuzey giriş 
kapısı 1,50x2,40 m ebatlarında, çift kanatlı 
ve tablalı şekilde yapılmış, krem renkli yağlı 
boya ile boyanmıştır. Üst kısmında 10 bölme-
li aydınlatma penceresi bulunmaktadır. Kapı-
nın yan kısımları ise yine ahşap olup camekân 

özelliği göstermektedir (Şekil 4j.). Güney gi-
riş kapısı da çift kanatlı olup 2,27x1,53 m bo-
yutlarında, boyalıdır. İç mekân kapıları tabla-
lı, orta kısmında bir yatay, alt ve üst kısmında 
ikişer dikey dikdörtgen motifli olup ortalama 
2,30x0,95 m olarak belirlenmiştir (Şekil 4k.). 
Kapı kalınlıkları genel olarak 4 cm’dir.
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Mevcut pencereler tüm yapı genelinde ahşap 
olarak yapılmış ve doğramalara yağlı boya 
uygulanmıştır. Doğu kolun kuzey cephesin-
deki bodrum kat pencereleri ile orta bloğun 
kuzeyinde çıkma yapan bölümün zemin kat 
pencereleri tek kanatlı (Şekil 4m.), diğer tüm 
pencereler ise çift kanatlıdır. Çift kanatlı pen-
cerelerin üst kısımlarında vasistas pencereler 
de bulunmaktadır (Şekil 4l.). Bodrum kat ile 
zemin kat pencereleri kemerli iken 1. kat pen-
cereleri düz hatıllı yapılmışlardır. Bununla 
birlikte bodrum kat pencerelerinin kemer bö-
lümleri camlı iken (Şekil 4n.) zemin katta ke-
mer içleri dolu olduğundan (Şekil 4l.) cephe-
de sadece motif olarak izlenmektedir. Pence-
re ebatları bodrum katta 1,13x0,77 m, zemin 
katta 1,90x1,05m ve 1. katta ise 1,73x1,00 m 
olacak şekilde değişiklik göstermektedir.

Dış merdivenler orijinal olmayıp betonarme 
olarak yakın dönemde yapılmış ve kaplan-
mıştır (Şekil 4h, 4i.). Günümüzde in-situ ola-
rak izlenen ve katlar arasındaki sirkülasyonu 
sağlayan merdivenler ahşap olarak yapılmış-
lar, 1. kata çıkış merdiveni ayrıca laminant ile 
kaplanmıştır. 

Değişme ve Bozulmalar

Yapıda genel olarak yıkılma olmamasına kar-
şın farklı etkiler altında ortaya çıkan birçok 
bozulma görülmektedir. Bunlar insan eliy-
le yapılabildikleri gibi çoğu çevresel, doğal 
veya atmosferik etkenler nedeniyle olmak-

tadır. Bozulmalar yapısal sorunlar, malzeme 
bozulmaları, muhdes elemanlar ve genel so-
runlar başlıklarında değerlendirilmiştir (Şekil 
5.).

Yapısal sorunların en önemlisini derin çat-
laklar oluşturmaktadır. Bu çatlaklar zemin 
kat hizasında, kuzey cephenin orta aksında 
çıkma yapmış olan Z17 mekânının batı, ku-
zey ve doğu duvarında, güney cephenin en 
batısındaki pencerenin üst, en doğusundaki 
pencerenin alt köşesinde, batı cephe ile doğu 
cephenin birer penceresinin alt köşesinde iz-
lenmektedir. En çok tehlike arz eden çatlak 
çıkmanın kuzey cephesinde olup duvar de-
rinliği boyunca devam etmekte, genişliği ise 
6 cm’yi geçmektedir (Şekil 6a, 6b.). Kılcal 
çatlaklar ise iç mekânlarda da bulunmak-
la birlikte özellikle zemin kat hizasında ve 
pencerelerin alt köşelerinde görülmektedir 
(Şekil 6c.). Bu çatlaklar yapıya sonradan ek-
lenen duvarların ağırlığı ve farklı zemin otu-
rumlarından kaynaklanmaktadır. Bu çıkarım 
çatlakların ağırlıkla zemin kat hizasında ve 
muhdes duvar birleşim noktalarına yakın yer-
de bulunmasına dayanılarak yapılmaktadır.

Yapısal sorunların bir diğeri ise tavan ve dö-
şemelerde meydana gelen sehimdir. Zamana 
bağlı deformasyon ve aşırı yükler sebebiyle 
yapının tüm döşemelerinde ve tavanlarında 
sehim görülmekle birlikte özellikle 1. kat dö-
şemesi/zemin kat tavanlarında yüksek seviye-
dedir (Şekil 6d.). Ancak her durumda zemin 
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kaplamasındaki sehimler tavan kaplamasına 
oranla daha çoktur. 1. katın döşemesinin orta 
bölümünde yaklaşık 11 cm’lik bir sehim tes-

pit edilmiştir. Bunun en büyük sebebi döşe-
me kaplama malzemesinin doğrudan basınca 
maruz kalmasıdır.

Şekil 5. Vezirköprü Redif Kışlası Bozulma ve Sorunlar

Yapı malzemesindeki bozulmalar malzeme 
kaybı, malzemede erozyon ve renk değişi-
mi olarak sınıflandırılmıştır. Tuğla malzeme 

kayıpları kuzey ve batı cephede, bodrum kat 
ile zemin katı ayıran profilli silmelerde gö-
rülmektedir (Şekil 6e.). Bu kayıplar yakın 
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dönemde yapılmış olan yağmur oluklarının 
düz olarak indirilebilmesi amacıyla silmenin 
bilinçli şekilde kırılmasıyla olmuştur. Ahşap 
malzemede kayıp genel olarak saçaklarda ve 
alın tahtalarında olmakla birlikte özellikle 
kuzey cephede görülmektedir (Şekil 6f.).

Malzeme erozyonları ahşabın bozulması, sı-
vaların veya boyaların dökülmesi veya ka-
barmasını kapsamaktadır. Ahşap malzemede 
çürüme ve deformasyonun en çok görüldüğü 
alanlar bodrum kat kömürlük mekânının taşı-

yıcıları ile çatı konstrüksiyon sistemidir (Şe-
kil 6g.). Atmosferik koşullar ve böceklenme-
nin etkisi ile ahşaplarda çürüme, kırılma ve 
şekil değişikliği görülebilmektedir. Özellikle 
açık hava etkisine ve neme bağlı olarak sıva-
lar ve boyalarda ise dökülme ve kabarmalar 
görülmektir. Sıva dökülmeleri iç mekânda 
bodrum katta, cephede ise kuzey ve güney 
cephenin alt kotlarında görülürken (Şekil 6h.) 
boya kabarması ve dökülmesi tüm cephelerde 
ve iç mekân duvarlarında yoğun olarak izlen-
mektedir (Şekil 6i.).
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Şekil 6. Bozulma ve Sorun Görülen Elemanları

Renk değişimi genellikle lekelenme ve boya 
uygulamalarına bağlı olarak meydana gel-
mektedir. Lekelenmeler (is-kir tabakası, 
grafiti yazı lekelenmeleri, tuzlanma, yüzey-
de renk değişimi) özellikle bodrum kat iç 
mekânlarında görülmektedir (Şekil 6j.). Bu 
bölümde is-kir tabakası şeklinde görülen 
lekelenme batı cephede ise grafiti yazı biçi-
minde izlenmektedir. Boya uygulamaları ise 
ağırlıklı olarak iç mekân ahşap taşıyıcılarında 
ve ahşap yapı elemanlarına (pencere, kapı, 

tavan) yağlı boya uygulanması şeklinde gö-
rülmektedir (Şekil 6k.).

Geleneksel yapılarda özgün duruma aykırı 
olarak sonradan inşa edilen, yapıda hem gö-
rünüm hem de nitelik olarak kayba yol açan 
muhdes yapılar olabilmektedir. Bu durumu 
kışla yapısının kuzey cephesinin doğu kena-
rında görmek mümkündür. Yakın dönemde 
garaj olarak yapılmış olan ek, yapıya bitişti-
rilerek bodrum kattaki 2 mazgal penceresi ile 
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zemin katın 1 penceresinin kapanmasına ne-
den olmuştur (Şekil 6l.). B09 kömürlük hac-
minin güney duvarına yapılmış olan tuvalet 
mekânları da bir bütün şeklinde muhdes ek-
lentidir.

Yapının kuzey cephesi boyunca, bodrum katın 
bir kısmını kapatacak şekilde dolgu işlemi ya-
pılmıştır. Bu durum öncelikli olarak çözülmesi 
gereken sorunların başında gelmektedir. Öyle 
ki doldurma ile zemin kotu seviyesi yüksel-
miş, yapının özgün bodrum pencereleri ve gi-
riş kapısı toprak altında kalmıştır (Şekil 6m.). 
Bu işlem aynı zamanda bodrum katın kuzey 
duvarında nem ve su problemi yaratmakta, du-
var ve sıvalara büyük zarar vermektedir.

Restitüsyon Önerisi

Yerinde yapılan incelemeler ve kaynak araş-
tırması sonucunda getirilecek restitüsyon 
önerisinde 5 farklı güvenilirlik derecesi belir-
lenmiştir. 1. derece kaynaklar yapının kendi-
sinden gelen, rölöve çiziminde tespit edilen, 
mevcutta izi bulunan veriler (bodrum ve ze-

min kat kapıları, bodrum katın doğu kanadın-
daki dikmeler), 2. derece kaynaklar yapıda izi 
bulunmasa da yapının kendi içinde karşılaştır-
malı çalışmalardan elde edilen veriler (bod-
rum kat batı kanadındaki dikmeler ile doğu 
kanadındaki pencere parmaklıkları, döşeme 
kaplamaları ve B01 Sofanın kuzey bölüm ta-
vanı, zemin kat içerisindeki dikmeler ile gü-
ney cephedeki kapı), 3. derece kaynaklar ya-
zılı ve görsel kaynaklar ile fotoğraflardan elde 
edilen veriler (bodrum kat orta ve doğu blok 
giriş kapıları), 4. derece kaynaklar yapıda izi 
bulunan veya bulunmayan ancak benzer yapı-
larla karşılaştırmalı çalışmalardan elde edilen 
veriler (bodrum kat B01 Sofanın kuzey bölüm 
döşeme kaplamaları, zemin kat tüm pencere 
doğramaları ve döşeme kaplamaları, çatı kap-
lama malzemesi), 5. derece kaynaklar ise ya-
pıda izi bulunmasa da mimari gereklilik sonu-
cu olması gereken verilerdir (bodrum kat doğu 
blok pencereleri, zemin kat giriş merdiveni ve 
çatı konstrüksiyonu) (Şekil 7).
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Şekil 7. Vezirköprü Redif Kışlası Restitüsyon Önerisi

Yapı inşasından bu yana, çevresiyle birlikte 
zamanla birçok değişikliğe uğramıştır. Yapıya 
farklı fonksiyonlar verilmiş (okul, halk eğitim 
merkezi), bu sebeple de mekân eklentileri ya-
pılmış ve mimari elemanlarda değişimler ol-
muştur. Bu fiziki müdahaleler yapının özgün 
durumunda farklılaşmaya yol açmıştır. 

Binanın zemin katının merkezinde yer alan 
dikdörtgen planlı giriş mekânının (Z02 Bek-
leme Salonu) özgün kat düzenlemesinin gü-
nümüzdeki halinden farklı olduğu, sadece 
ahşap dikmelerin bulunduğu açık bir sofa 
mekânından oluştuğu anlaşılmaktadır (Şekil 
8a.). Sofanın kuzey kanadında çıkma yapan 

iki mekânın zamanında sofa ile direkt bağ-
lantılı olduğu, güney duvarlarının hem kalın-
lık farkından hem de çıtalı tavan kaplamasını 
düzensiz şekilde bölmesinden dolayı muhdes 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Benzer şekilde sofanın güneydoğu köşesinde 
bulunan dikdörtgen planlı Z10 Mutfak bölü-
münün, sofanın çıtalı ahşap tavanını kesintiye 
uğratması, yapım sisteminin ve malzemesinin 
uygun olmaması sebebiyle batı ve kuzey cep-
he duvarlarının (Şekil 8b, 8c.) yakın dönem 
eklentisi olduğu tespit edilmiştir. Tavan ya-
pısı incelendiğinde mevcut ahşap merdivenin 
tavanı kesintiye uğrattığı ve yapılan uygula-
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mada merdiven sahanlığı üzerindeki tavan 
kaplamasının özgününden farklı olduğu gö-
rülmektedir. Buna ek olarak merdiven sofa-
nın güney duvarının batısındaki kemerli pen-
cereyi de anormal şekilde kapatmıştır (Şekil 
8d.). Bu durum 1. katın tümünün yapının 
okul olarak kullanılmak üzere düzenlenmesi 
sırasında eklendiğini göstermektedir. Ek ola-
rak 1. katın sonradan ilave edildiği, cephede 
görülen pencere formlarının özgün yapıya 
uygun olmamasından (Şekil 8e.) ve zemin 
katın özgün tavan çıtalarından farklı bir tavan 
sistemine sahip olmasından da anlaşılmakta-
dır (Şekil 8f.). Diğer Redif Kışlası yapıları ile 
biçim özelliği karşılaştırıldığında (Urfa, Hen-
dek, Kastamonu, Kayseri ve Sivrihisar redif 
binaları (Özgen, 2016: 53-92)) 3 katlı kurgu-
lanmış, merkezde tek kütle halinde yükselen, 
aynı yapı malzemesi ve sisteminin uygulan-
dığı yapı örneğinin bulunmaması da 1. katın 
eklenti olduğunu desteklemektedir (Şekil 9).

Binanın muhtemelen 20. yüzyılın ilk yarısın-
da çekilmiş fotoğrafına bakıldığında güney 
cephede bulunan merdiven formunun bulun-
madığı anlaşılmaktadır (Şekil 8g.). Zemin 
kat oda oluşumlarına bakıldığında ise tavan 

kaplamaları ile taşıyıcı kirişi düzensiz şekilde 
bölmeleri, birleşim yerlerindeki dilatasyonlar 
ve bazı pencereler ile birleşim yerlerindeki 
orantısızlıklar dolayısı ile tüm duvarların ya-
pıya fonksiyon değişikliği sırasında eklendiği 
tespit edilebilmektedir (Şekil 8h, 8i.). Duvar 
kalınlıkları da karşılaştırıldığında sofanın 
doğu ve batı duvarlarının katı 3 parçaya bö-
lecek şekilde kuzey-güney aksında uzandığı 
belirlenmiştir. Doğu ve batı kollara geçişlerin 
ise bu duvarların ortalarında bulunan kapılar-
dan sağlandığı, Z09 Derslik mekânının batı 
duvarında görülen sıva izlerinden belirlen-
mektedir (Şekil 8j.).

Yapının eski fotoğrafı incelendiğinde bodrum 
kat sofasının güney cephe duvarı üzerindeki 
pencerelerden birinin kapıya dönüştürüldüğü, 
diğerinin ise kapatıldığı görülmektedir (Şekil 
8g.). Bu mekâna ulaşımın kuzey kanadının 
orta aksı üzerinden ve hâlihazırda işlevi bu-
lunmayan eyvan düzenlemesinden sağlandığı 
anlaşılmaktadır (Şekil 8k.). Eyvanın doğu ve 
batı kanatlarındaki ikişer bölmeli odaların ise 
geçmişte helâ işlevi gören ıslak hacimler ola-
rak kurgulandığı düşünülmektedir.



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2022 Sayı: 25 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2022 Number: 25 Winter Spring Semester

ID:597 K:836
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

258

Şekil 8. Restitüsyon Verileri (Yapıdan Gelen İzler)

Şekil 9. Kışla Yapıları Tipleri (Düzenli ve Düzenli, 2020: 655-657)
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Bodrum katın doğu kanadında bölücü du-
varların alt kotunda taş kaideler (Şekil 8l.) 
mevcuttur. Bölme duvarları oluşturulurken 
kapatılmış olan taşıyıcı dikmelerin izleri de 
sıva yüzeyinde görülmektedir (Şekil 8m.). 
Bu veriler kapsamında tüm kanadın çift sıra 
ahşap kolonlarla bölünmüş tek bir mekân ola-
rak tasarlandığı anlaşılmaktadır. Kanadın ku-
zey duvarının orta aksındaki kapı açıklığının, 
cephenin zamanında toprak ile doldurulması-
na bağlı olarak (Şekil 8n.), pencereye dönüş-
türüldüğü ve asıl girişin bu suretle kapatıldığı 
tespit edilmiştir. Yapının eski fotoğrafında 
(Şekil 8o.) doğu cephenin zemin kat pence-
relerinin, şimdiki kuzey ve güney cephedeki 
pencereler gibi, kemerli oluşum sergiledikle-
ri, bodrum katta da 4 pencere oluşturacak şe-
kilde teşkil edildiği görülmektedir. Ek olarak 
doğu cephe duvarının kalınlığı göz önünde 
tutulduğunda bu cephenin tamamen yeni-
den yapılmış olduğu düşünülmektedir. Bod-
rum katın batı kanadının ise doğu bölümün 
simetrisi olacak şekilde kurgulandığı taşıyı-
cı oluşumundan belirlenebilmekle birlikte, 
muhtemelen kömürlük işlevini görmek üzere 
tek mekândan oluştuğu saptanabilmektedir 
(Şekil 8).

Restorasyon ve İşlevlendirme Önerisi

Restorasyon uygulamalarında amaç kültür 
varlıklarının mevcutta görülen bozulma ve 
sorunlarına karşı çözümler getirmek, özgün 
durumunu göz önünde tutmak suretiyle kulla-

nılarak yaşatılmasını ve gelecek nesillere ak-
tarılmasını sağlamaktır (Vural ve Sağıroğlu, 
2021: 77). Bununla birlikte Venedik Tüzüğü 
3. maddesinde “Anıtların korunmasında ve 
onarılmasındaki amaç, onları bir sanat eseri 
olduğu kadar, bir tarihi belge olarak da koru-
maktır” denilmektedir.

Yapıya ilişkin koruma kararları iki adımda 
alınmıştır. Bunlar restorasyona ait kararlar ve 
kullanıma (işleve) ait kararlardır. Geleneksel 
Mimari Miras Tüzüğü Koruma İlkeleri baş-
lığının 2. maddesinde yer alan “Geleneksel 
yapılara, yapı gruplarına ve yerleşmelere ya-
pılacak çağdaş müdahaleler onların kültürel 
değerlerine ve geleneksel karakterine saygı 
göstermelidir” ibaresi doğrultusunda yapı 
özgünlüğünün korunması, en az müdahale 
ve yapıya uygun fonksiyon verilmesi ilkeleri 
benimsenmiştir.

Meydana gelen bozulmalar yapının nitelik-
lerini kaybetmesine ve dayanımının azalma-
sına neden olurken, belirlenen bozulmalara 
ve sorunlara yönelik sistematik öneriler geti-
rilmiştir. Bu doğrultuda onarıma ait kararlar, 
sağlamlaştırma, onarım, tamamlama, temiz-
leme, yenileme ve yeniden yapma temelinde 
verilmiştir.

Onarıma Yönelik Müdahaleler

Sağlamlaştırma; malzemede, taşıyıcı sistem-
de ve zeminde olmak üzere üç seviyede ele 
alınmaktadır (Ahunbay, 2017: 90). Carta Del 
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Restauro’nun 1.6 ve 9. maddeleri7 ile Vene-
dik Tüzüğü’nün 10. maddeleri8 göz önünde 
tutularak sağlamlaştırma konusunda kararlar 
alınmıştır. Sağlamlaştırma, ahşap malzeme-
de dayanımı arttırmak ve ömrünü uzatmak 
için ahşapların emprenye edilmesi ve üzerine 
yangına karşı dayanıklı koruyucu cila sürül-
mesi şeklinde yapılmalıdır. Emprenye mev-
cut ahşaplar için sürme yöntemi ile yeni kul-
lanılacak ahşaplar için ise daldırma yöntemi 
ile yapılmalıdır. Geleneksel yığma yapılarda 
duvar yükseklik/kalınlık oranı dayanımın 
belirlenmesinde kullanılmaktadır. Narinlik 
(λ) olarak tanımlanan bu oran 9’dan fazla 
ise dayanımın az olduğu kabul edilmektedir 
(Bağbancı ve diğ., 2019: 133). Bu oranın ya-
pıda 8,10/0,80=10,13 olduğu düşünüldüğüne 
dayanımının az olduğu görülmektedir. Bu se-
beple yapı duvarlarının iç ve dış yüzeylerinde 
karbon fiber şeritler ile güçlendirme yapılma-

6 Madde 1; “Her şeyden önce, anıta, çökme ve 
aşınmalardan ötürü kaybettiği dayanıklılığı 
ve zamana karşı direnme gücünü yeniden 
kazandırmaya yönelik sürekli bakım ve 
sağlamlaştırma çabalarına önem verilmesi gerekir”.

7 Madde 9; “Bir anıtın taşıyıcı sistemini 
güçlendirmek veya kütlesini bütünlemek için 
eski yapım yöntemleriyle amaca ulaşılamazsa, 
çağdaş tekniklerin kullanılması uygun olabilir. 
Aynı biçimde, basit ya da karmaşık tüm yıpranmış 
strüktürleri ayakta tutabilmek için çeşitli bilimlerin 
katkıda bulunmaya çağırılmaları gerekir. Böylece 
bilime dayanmayan yöntemler yerlerini bilimsel 
olanlara bırakmak zorunda kalmalıdır”.

8 Madde 10; “Geleneksel tekniklerin yetersiz kaldığı 
yerlerde, koruma ve inşa için bilimsel verilerle ve 
deneylerle geçerliliği saptanmış herhangi çağdaş 
bir teknik kullanılarak anıt sağlamlaştırılabilir”.

sı önerilmektedir. Sıva raspası sonrası yapı-
lacak güçlendirme uygulamasının ardından 
duvarların tekrar sıvanması ile güçlendirme 
elemanlarının görünmesi engellenmiş olu-
nacaktır. Yapı duvarlarında görülen derin ve 
kılcal çatlakların oluşmasının temel nedenle-
rinden biri zeminin bozulması ve/veya otur-
masıdır. Bu durum çatlakların konumları ve 
yönleri vasıtasıyla tayin edilebilmektedir. Bu 
doğrultuda zeminin iyileştirmesi amacıyla 
yüksek viskoziteye (akmaya karşı gösterilen 
direnç) sahip harcın basınç ile zemine enjekte 
edilmesi uygulaması olan kompaksiyon en-
jeksiyonu yapılması önerilmektedir.

Onarım; mevcut malzemelerin veya yapı ele-
manlarının korunarak bozulan kısımlarının 
değiştirilmesi ve bozukluklarının giderilme-
si olarak önerilmektedir. Bu doğrultuda çatı 
konstrüksiyonu, bacalar, alın tahtası, saçak 
kaplamaları, tavan kaplamaları, mekânların 
içerisindeki taşıyıcı ahşap dikmeler, kuzey 
cephede bulunan kapı ve derin çatlak bulunan 
duvarlarda (Şekil 5) onarım işlemi gerçekleş-
tirilmelidir.

Tamamlama; zamana bağlı olarak doğal et-
kenlerle veya insan kaynaklı oluşan parça 
kayıplarının giderilmesidir. Parça kaybının 
olduğu alın tahtası ile bodrum ve zemin katı 
ayıran profilli taş silmenin uygun malzemeler 
ile tamamlanması önerilmektedir. Tamamla-
ma, taş ve ahşap malzemelerin aynı formlu ve 
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dönem eklentisi olduğu belli olacak şekilde 
yapılacaktır.

Temizleme; yapı içinde veya dışında uygun 
olmayan ekler ile yapı bütünlüğünü doğrudan 
etkileyen dolguların zarar vermeden arındırıl-
masıdır. Bu doğrultuda kuzey cephe önünde-
ki toprak dolgunun el ile kazılarak temizlen-
mesi, iç mekânlarda yer alan muhdes duvar-
ların (ahşap, tuğla) ve döşeme kaplamalarının 
itinalı şekilde sökülmesi, içleri doldurulmuş 
pencere boşluklarının tekrar açılması gerek-
mektedir. Sıvaların ve boyaların raspalanarak 
taşıyıcı malzeme kontrolünden sonra duvar-
ların tekrar özgün nitelikli sıva ile sıvanması 
ve boyanması, cephenin batı kenarındaki ek-
lenti yapının ve güney cephe girişinin önünde 
bulunan betonarme merdivenin de kaldırıl-
ması önerilmektedir.

Yenileme; bozulan ve sorun görülen yapı ele-
manlarının onarılmasının mümkün olmadı-
ğı durumlarda uygun malzeme ile ve detayı 
doğrultusunda değiştirilmesidir. Mevcutta 
izlenen, özgün olmasa dahi yağmur suyunun 
uzaklaştırılması için ihtiyaç duyulan yağmur 
oluk/iniş borularının değiştirilmesi, yakın dö-
nemde diğer duvarlardan ince yapılarak ye-
niden inşa edilen doğu duvarının orijinal bo-
yutunda yeniden yapılması, kapı, pencere ve 
sıvaların yenilenmesi önerilmektedir. Ayrıca 
kuzey cephedeki muhdes merdiven ile katlar 
arası sirkülasyonu sağlayan ahşap merdiven 
de nitelikli olacak şekilde değiştirilmelidir.

Yeniden yapma/yeni yapma; iki şekilde uygu-
lanmıştır. Birincisi restitüsyon verilerine göre 
yapının özgün elemanlarının yeniden yapıl-
ması şeklinde, diğeri ise yeni verilen işlev 
dolayısı ve mimari gereklilik sonucu yeni uy-
gulamaların yapılması şeklinde değerlendi-
rilmiştir. Restitüsyon verilerinde bulunan ve 
yapıyı özgün haline getirmek için; kuzey cep-
hede görülen, pencereye dönüştürülmüş kapı-
nın ve kat döşemelerini taşımak için yapılmış 
ancak geç dönemde kaldırılmış olan ahşap 
dikmelerin yeniden yapılması önerilmektedir. 
Verilecek yeni işlev doğrultusunda; bodrum 
ve zemin katta ihtiyaç duyulan odaların inşa 
edilmesi için ağırlık oluşturmayacak ve kolay 
sökülebilir alçıpan duvarlar, zemin kattaki 
geniş salonları sınırlandırmak için bölücü ve 
sökülebilir buzlu cam seperatörler ile engelli 
ulaşımının tüm katlarda sağlanabilmesi ama-
cıyla mevcut merdivenin ortasına (Şekil 10) 
engelli asansörlerinin yapılması gerekmekte-
dir. Yağmur suyunun zeminde yapıya zararı-
nı engellemek amacıyla drenaj yapılması da 
önerilmektedir.

İşleve Yönelik Müdahaleler

Özgün işlevini yitiren binalar restorasyon-
ları yapılarak mevcut fonksiyonları dışında 
yeni işlevler verilerek kullanılabilmektedir 
(Ahunbay, 2017: 97). İşlev değişikliği veya 
yeni işleve uyarlama Carta Del Restauro 4. 
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madde9, Venedik Tüzüğü 5. madde10 ve Ge-
leneksel Mimarlık Miras Tüzüğü Uygulama 
İlkeleri başlığının 5. maddelerinde11 de yer 
bulmaktadır.

Yapı hem karşısında hem de çevresinde bu-
lunan farklı dereceli okulların merkezinde 
yer almaktadır. Bu sebeple yapıya, kullanım 
sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla özel-
likle öğrenciler tarafından da kullanılabilecek 
“sergi evi” işlevinin verilmesi uygun görül-
müştür. İhtiyaçlar göz önünde bulundurula-

9 Madde 4; “Yaşayan, yani ayakta duran anıtlara, 
yalnızca özgün işlevinden çok uzak olmayan ve 
binada gerekli uyarlamaların önemli hasara neden 
olmayacak şekilde yapılabileceği yeni kullanımlar 
verilmesi kabul edilebilir”.

10 Madde 5; “Anıtların korunması, her zaman 
onları herhangi bir yararlı toplumsal amaç için 
kullanmakla kolaylaştırılabilir. Bunun için bu tür 
bir kullanma arzu edilir, fakat bu nedenle yapının 
planı, ya da bezemeleri değiştirilmemelidir. 
Ancak bu sınırlar içinde yeni işlevin gerektirdiği 
değişiklikler tasarlanabilir ve buna izin verilebilir”.

11 Madde 5; “Geleneksel yapıların yeni işlevlere 
uyarlanması ve yeniden kullanımında, 
yapılar kabul edilebilir bir yaşam standardına 
yükseltilirken, bütünlüğü, karakteri ve biçimi 
saygı görmelidir. Eğer geleneksel mimari biçimler 
hâlâ kullanılıyorsa, müdahaleler toplumun kabul 
edeceği bir etik kurallar çerçevesinde yapılabilir”.

rak bodrum katta geniş sofalar, atölye ve sınıf 
olarak kullanılabilecek odalar ile sergi mal-
zemelerinin korunup saklanabileceği geniş 
bir depo alanı ve ıslak hacimler tasarlanmıştır 
(B01-B06 Sofa, B02-B03-B04-B05 Atölye-
Sınıf, B07 Depo, B08 - B09 Wc, B010 En-
gelli Wc). Bu şekilde bodrum katta, tasarım 
ve üretimin gerçekleştirilmesi ve kişilerin el 
sanatları ile ilgili dersler alabilmesine yönelik 
mekânlar üretilmiştir. Zemin katta ise yapının 
özgün haline dönüştürülmesiyle oluşan geniş 
hacimlerin hem çevredeki okullarda öğrenci-
ler tarafından üretilen hem de yapının bod-
rum katındaki atölyelerde imal edilen ürün-
lerin sergilenmesi amacıyla sergi mekânları, 
güvenlik ve ofis odaları oluşturulmuştur (Z01 
Giriş, Z02 Ofis, Z03-Z05 Sergi Alanı, Z04 
Sofa, Z06 Güvenlik Odası). Yapının ilk halin-
de bulunmayan 1. katın, Carta Del Restauro 
5. madde12, Venedik 

12 Madde 5; “Hangi döneme ait olursa olsun, sanat 
değeri ve tarihi anısı olan tüm öğeler korunmalıdır; 
üslup birliği veya yapıyı ilk tasarımına döndürme 
kaygılarıyla bu öğelerden bazılarının dışlanmasına 
yönelik bir tutum kabul edilemez”.
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Şekil 10. Vezirköprü Redif Kışlası Restorasyon Önerisi

Tüzüğü 11. madde13 ve Geleneksel Mimarlık 
Miras Tüzüğü Uygulama İlkeleri başlığının 
6. maddelerine14 dayanılarak ve ihtiyaç doğ-
rultusunda korunması ve kullanılması uygun 

13  Madde 11;”Anıta mal edilmiş farklı dönemlerin 
geçerli katkıları saygı görmelidir; zira onarımın 
amacı üslup birliği değildir.

14  Madde 6; “Zaman içinde yapılan değişiklikler saygı 
görmeli ve geleneksel mimarinin özelliğini yansıtan 
bir belge olarak değerlendirilmelidir. Normal olarak, 
geleneksel yapıların restorasyonunda hedef yapının 
bütün parçalarının tek bir döneme göre onarılması 
olmamalıdır”.

görülmektedir. Bu sebeple yapıldığı dönem 
özelliklerine bağlı olarak bölücü duvarlar 
korunmuş ve idari bölüm ile ıslak hacimler 
oluşturulmuştur (101 Sofa, 102-103-104 İdari 
Oda, 105-106-107 Wc) (Şekil 10).

SONUÇ

Vezirköprü geleneksel konut dokusunun kıs-
men korunduğu bir ilçedir. Yakın zamanda ya-
pılan restorasyon çalışmaları ile birçok sokak 
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nitelikli bir yapıya dönüştürülmüştür. Buna 
karşın ilçede konut dışı sivil mimarlık yapıla-
rı çok az sayıdadır. Bu nedenle Redif Kışlası-
nın korunması ve yaşatılması büyük önem arz 
etmektedir. Yapılan çalışmalarda Vezirköprü 
İlçesinde asker taburunun yerleşmiş olduğu-
na değinilmiştir. Ancak Redif Kışlası ile ilgili 
araştırmalar incelendiğinde burada bir kışla 
yapısından söz edilmediği belirlenmiştir. Bu 
noktada çalışma, belgeleme ve tespit açısın-
dan da önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Geleneksel yapıların özgün fonksiyonu ile 
kullanılma olasılığının bulunmadığı durum-
larda yeniden işlevlendirilerek yaşatılması 
önemli bir konudur. Bu doğrultuda yapılan 
çalışma ile yapının tespiti ve belgelenmesi 
yoluyla rölöve projeleri oluşturulmuş, mey-
dana gelen bozulma ve sorunlar tespit edil-
miş, özgün durumunun açığa çıkarılması için 
yapıdan gelen izler yorumlanarak restitüs-
yon önerisi getirilmiştir. Yapının korunması 
amacıyla hem bozulma ve sorunlara karşı 
müdahaleler önerilmiş hem de yeni verilecek 
işlev doğrultusunda kullanım koşulları be-
lirlenmiştir. Kararlar verilirken her aşamada 
dayanak noktaları belirtilmiş ve uluslarara-
sı belgelerde (Carta Del Restauro, Venedik 
Tüzüğü, Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü) 
yer alan evrensel koruma kararları değerlen-
dirilmiştir. Tüm verilerin analiz edilmesi so-
nucunda, yapı bütünlüğünü bozmamak, fazla 
yük oluşturmamak ve özgün niteliğini değiş-

tirmemek amacıyla en uygun işlevin “ser-
gi evi” olması gerektiğine karar verilmiştir. 
Ayrıca farklı dereceli okulların arasında yer 
alması, halkın kullanım olanağının yanı sıra 
özellikle öğrenciler tarafından da değerlendi-
rilebilir bir mekân olması yapının yaşatılması 
bakımından pozitif değerler sunmaktadır.

Her yapının sahip olduğu özgün değerlerin, 
bulundukları konumların, yerleşim özellik-
lerinin ve kullanıcı kitlesinin yeniden işlev-
lendirme de göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir. Yapılan çalışma ile bölgede 
bulunan diğer sivil mimarlık yapılarının nasıl 
korunabileceği yönünde örnek oluşturularak 
işlev değişikliği ile yapıların yaşatılmasına 
katkı sağlanması amaçlanmıştır.

KAYNAKÇA

AHUNBAY, Z., (2017). Tarihi Çevre koruma 
ve Restorasyon, 9. Baskı, İstanbul, Tür-
kiye: YEM Yayınevi, ss.90-105

ARSLAN, A., İĞCİ, N., KIVRAK, B., 
(2008). Geçmişten Günümüze Vezirköp-
rü, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Vezirköp-
rü Kaymakamlığı Yayınevi, ss.83-84

C.B.D.A.B.O.A., Belge 
Y.EE.134/7-H-07-03-1317

C.B.D.A.B.O.A., Belge 
Y.MTV.191/95-H.17-02-1317



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2022 Sayı: 25 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2022 Number: 25 Winter Spring Semester

ID:597 K:836
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

265

ÇAKALOĞLU, C., (2009). Yemen İsyanı ve 
Tokat Redif Taburu (1905-1906). Sosyal 
Bilimler Araştırmaları Dergisi, 4(1),24-
46

DAĞLI, Y., KAHRAMAN S.A., (2008). Gü-
nümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi, İkinci Cilt İkinci Kitap, İstan-
bul, Türkiye: Yapı Kredi Yayınları, s.485

DARKOT, B., (1988). Vezirköprü Maddesi, 
İslam Ansiklopedisi, 13. Cilt, İstanbul, 
Türkiye: Diyanet Vakfı Yayınları, s.315

DÜZENLİ, E., DÜZENLİ, H.İ., (2020). 
Mardin’de İki Modern İnşa: Mardin Kış-
lası ve Müzeye Dönüşümü. İdealkent, 
11(30):648-677. Doi: 10.31198/ideal-
kent.769983

KÖPRÜLÜ BAĞBANCI, Ö., BAĞBAN-
CI, B., AKSOY, F., (2019). Erdek Bal-
lıpınar Köyü Ballıpınar (Meryem Ana) 
Kilisesi’nin Korunması ve Yeniden İşlev-
lendirilmesi. Uluslararası Hakemli Tasa-
rım ve Mimarlık Dergisi, (18),101-139. 
Doi: 10.17365/TMD.2019.3.5

 ÖZ, M., (1999). XV-XVI. Yüzyıllarda Canik 
Sancağı, 1. Baskı, Ankara, Türkiye: Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, s.21

ÖZGEN, M.M., (2016). Sultan İkinci Abdül-
hamit Han Devri Osmanlı Redif Binala-
rı, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Hamidiye 
Kitaplığı, ss.47-92

VURAL, Z., SAĞIROĞLU DEMİRCİ, Ö., 
(2021). Sivas Özdoğanlar Evi Restoras-
yon ve Yeniden İşlevlendirme Önerisi. 
Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimar-
lık Dergisi, (24),54-88. Doi: 10.17365/
TMD.2021.TURKEY.24.04

İNTERNET KAYNAKLARI 

http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICO-
MOSTR_tr0243603001536681730.pdf 
(Venedik Tüzüğü) (E.T.15.01.2022)

http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICO-
MOSTR_tr0464062001536913566.
pdf (Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü) 
(E.T.15.01.2022)

http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICO-
MOSTR_tr0660878001536681682.pdf 
(Carta Del Restauro) (E.T.15.01.2022)



MTD
www.mtddergisi.com

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Yıl: 2022 Sayı: 25 Kış İlkbahar Dönemi

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ARCHITECTURE AND DESIGN 
January / February / March / April Year: 2022 Number: 25 Winter Spring Semester

ID:597 K:836
ISSN Print: 2148-8142 Online: 2148-4880

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

266

EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: The first settlement in the Vezirköprü district of the Province of Samsun, Turkey, 
has been in the late neolithic to early chalcolithic periods. The Hittites, Phrygians, Romans, 
Cimmerians, Lydians, Persians, Byzantines, Danishmend Principality, Seljuks, and Ottomans, 
respectively, have ruled in the district (Arslan, et al., 2008: 83). The city has been founded on 
two castles, named Taşkale and Toprakkale. The name of the district has been shortened to ‘Ve-
zirköprü’ today, which has been named ‘Vezirköprüsü’ after the grand vizier of Köprülü Meh-
met Pasha (Arslan, et al., 2008: 84). The most important buildings of the city from the Ottoman 
era are the Tacettin Pasha (Kurşunlu) Mosque, the Abdulgani (Namazgah) Mosque, the Yörgüç 
Pasha Mosque (Orta Mosque), the Castle Mosque, the Taşhan, and the Fazıl Ahmet Pasha Mad-
rasa. The economic and military organization that changed in the late Ottoman period led to the 
emergence of new structures, especially barracks structures needed in the military field. The 
Vizirköprü Redif Barracks is a cultural property that has been built for this purpose, which has 
partially preserved its original state and has been subjected to various interventions over time. 
In this regard, a change in function has been proposed and conservation decisions have been 
made to survive the structure by using it.  Aim: The Redif Barracks, which is empty today but 
has been used as a public education center until recently, is one of the structures that should be 
preserved since it reflects a specific period (19th-century military structure) and has not lost its 
original values. Therefore, the study firstly aims to document the Vezirköprü Redif Barracks, 
which has a cultural value, to identify its problems, and to propose solutions regarding its sur-
vival for future generations. However, by evaluating the architectural, structural, aesthetic, and 
usage characteristics of the structure, the study also aims to provide new functions and use with 
minimal and adequate intervention. Method: Within the scope of the study, a survey study was 
carried out and documented in order to determine the current state of the traditional structure. 
Traditional surveying methods were used together with the laser scanning system, which is the 
latest technique in the documentation. Along with the documentation, structural problems in 
the structure, material deterioration, renovative add-ons, and general problems were determined 
and analyzed. Similarities were evaluated by investigating other Redif Barracks, the data collec-
ted by archival and literature surveys were analyzed, and a restitution proposal was prepared by 
integrating the data with traces from the structure. After collecting all the data, restoration and 
intervention decisions were made regarding the structure. Findings and Results: Considering 
the documents dated 1899-1900 in the Ottoman Archives of the Presidential State Archives, it is 
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likely that the Redif Barracks, located in the Tikenli neighborhood of Vezirköprü District, block 
no:265, plot no:61, has been built in the early 20th century. In the middle of the same century, 
it has been transformed into a secondary school, and then into a Public Education Center since 
the second half of the 1990s. The structure has three floors, including the basement, ground, and 
upper floor. It has a rectangular plan on the ground and measures approximately 10.50 meters 
by 12.20 meters. According to the current plan scheme, it is understood that the basement floor 
consists of workshops, the ground floor consists of classrooms, and the upper floor consists 
of an administrative unit. Although there is a symmetrical facade layout in general, there are 
sections where symmetry is lost as a result of distortions. The basement walls of the three-story 
building are rubble stone, and the ground and upper floor walls are mixed brick. In addition to 
the use of brick on the internal walls of the structure, constructed by the masonry system, there 
are also dividing wooden walls formed by coating material on the wooden frame. Tile mosaic 
was used as a floor covering material throughout the basement floor, and laminate and ceramic 
tiles were used on other floors. Its original ceilings were in the form of slatted wooden cladding, 
the roof was inclined in four directions on the central axis and inclined in three directions on the 
eastern and western arms. The doors and windows are made of woodwork, and the windows, 
except for the upper floor, have an arched formation, while the windows of the upper floor are 
made with bond timber. Both the reinforced concrete stairs in the entrance and the wooden stair-
case in the interior are not original and were made in the late period. The problems seen throug-
hout the Redif Barracks are classified as structural problems, material deterioration, renovative 
add-ons, and general problems. In this context, there are structurally capillary and deep cracks, 
as well as deflections on the floor and ceiling. Losses in wood and brick materials, spillage/
blistering in plaster and paints, as well as staining and paint applications on material surfaces 
were detected. While drainage and filling problems are seen in general problems, there are also 
renovative structures and element add-ons. In the restitution proposal regarding the original 
state of the structure, it was understood that there were no dividers on the east and west wings, 
the ceiling was carried by wooden poles, and the wooden staircase in the structure was a late 
addition. However, it was found that the upper floor was probably added during the conversion 
of the structure into a school due to the typological differentiation of window formations and 
ceiling coverings from the original elements in the structure. All the data were evaluated and 
repair and function decisions were made regarding the structure. All decisions were made with 
the understanding of minimal interference with the structure, taking into account international 
documents (Carta Del Restauro, Venice Charter, Traditional Architectural Heritage Charter) 
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and repair principles. Protection decisions were discussed in the headings consolidation, repair, 
completion, cleaning, renovation, and reconstruction. It was deemed appropriate to give the 
“exhibition house” function to the structure since it is located in the center of various schools 
located around it, to ensure continuity of use, and not to interfere with its original state. Taking 
into account the needs, large sofas, rooms that can be used as workshops and classrooms, a 
large storage area where exhibition materials can be stored, and a wet area were created in the 
basement. In this way, spaces were created in the basement for the design and production works 
and for people to provide training related to crafts. On the ground floor, office, security, and 
exhibition spaces were created for the purpose of displaying the products made by the students 
in the surrounding schools and manufactured in the workshops in the basement of the structure 
in the large spaces formed by converting the structure into its original state. It was decided to 
protect and use the upper floor of the structure, which was not present in its original form, in 
accordance with the need based on international charters, and to resolve the administrative units 
in this area. As a result, re-functioning decisions, it is necessary to take into account the original 
values that each structure has, their locations, the settlement features, and the user base. Hence, 
the study aims to create an example of how other civil architecture structures in the region can 
be protected and to contribute to the survival of structures with a change in function.


