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Gaziantep

Bu şehri anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter”
Dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük
yapıları her yerde aranan eşyası, birçok mezraları,
bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek
pınarları ve ırmaklarıyla burası “Şehr-i Ayıntab-ı
Cihan” (Dünyanın Gözbebeği Şehir)”dır.
Evliya Çelebi

Neither speaking nor writing is enough to tell
about this city”. Here is the apple of the eye of
the world with its eye-catching big buildings,
popular goods, lots of fields, plentiness and
productiveness, endless food and drink
sources and rivers.”
Evliya Çelebi

Gaziantep Kalesi

GAZİANTEP
Anadolu’nun ilk yerleşim merkezlerinden biri olan Mezopotamya ile
Akdeniz Bölgesi’nin kesişme noktasında bulunan Gaziantep, tarihin her
döneminde önemini korumuştur. Suriye, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’a komşu olan Gaziantep, tarih
boyunca değişik uygarlıkların, kültürlerin ve inançların harmanlandığı
bir çekim merkezi olmuştur.
Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Hitit, Mitani, Asur, Pers, Büyük İskender, Selevkoslar, Roma, Bizans, İslam, Selçuklu, Türk-İslam ve Osmanlı
dönemlerin yaşayan Gaziantep, bu dönemlere ait izleri ve eserleri günümüze taşımıştır.
Şehir, uluslararası havalimanı, demiryolu ve otobana bağlı karayolları ile geniş bir ulaşım ağına sahiptir. Türkiye’nin Ortadoğu’yla olan
ticaretinde önemli bir merkez konumu üstlenen, kendine özgü sanayileşme modeli, yarattığı potansiyel ve artan yatırımlarla bir sanayi kenti,
son yıllarda artan kültür ve turizm altyapı yatırımları ile de turizm’de
öncü bir il haline gelmiştir.
Gaziantep, Kurtuluş Savaşı hatıraları, zengin tarihi ve kültürel dokusu, Zeugma Mozaik Müzesi başta olmak üzere yoğun ziyaretçi çeken
müzeleri, zengin el sanatları, dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir
yere sahip, seneler boyunca geleneklerinin ve yöresel damak lezzetinin
zenginliğini koruyan Gaziantep Mutfağı, ören yerleri, tarihi mekanları ile
turizmin son yıllarda adından söz ettirdiği önemli merkezlerden birisidir.
NÜFUSU
Gaziantep’in Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli merkez, Nizip, İslahiye,
Araban, Yavuzeli, Nurdağı ve Karkamış olmak üzere toplam 9 ilçesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 6.222 km2 olan Gaziantep’in, 2015 Yılı Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu 1.931.836’dır.
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Gaziantep genel görünüm

Gaziantep
Situated in one of the earliest settled areas of Anatolia, the point
at which Mesapotamia meets the Mediterranean region, Gaziantep has
been important in every age. The province borders Syria, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye and Adıyaman, and has been
a center of attraction where various civilizations, cultures and beliefs
have mixed throughout history.
Gaziantep has experienced the Paleolithic, Neolithic, Chalcolithic,
Hittite, Mitani, Assyrian, Persian, Alexandrian, Seleucid, Roman, Byzantine, Islamic, Seljuk, Turkish-Islamic and Ottoman periods, and preserves signs and artifacts of all these ages.
The city has an extensive transportation network with an international airport, railway, and roads linked to the motorway. It is an
industrial city which has assumed an important central position in
Turkey’s trade with the Middle East, developed a distinctive pattern of
industrialization, created potential and increased investments; and has
also become a leading province in tourism with the increased investments in its cultural and tourism infrastructure in recent years.
With reminders of the Turkish War of Independence, rich history and
culture, popular museums- especially the Zeugma Mosaic Museum, a
wealth of handicrafts, the unique Gaziantep cuisine which has remained true to its origins and preserved the rich local flavours, ancient
ruins and historical buildings, Gaziantep has made an impression as an
important touristic destination in recent years.
Population
Gaziantep has 9 towns, Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli central towns
and Nizip, Islahiye, Araban, Yavuzeli, Nurdağı and Karkamış. The province of Gaziantep covers an area of 6,222 sq km and according to
census data, its population in 2015 was 1.931.836.
7

GAZİANTEP ADININ KAYNAĞI
Adını tarihin derinliklerinden, sıfatını ise Milli Mücadeledeki kahramanlıklarla dolu müdafaasından alan Gaziantep, farklı uygarlıkların, kültürlerin, dinlerin ve ırkların bir araya gelerek birbirleri içinde
sentezlendiği gizemli bir tarihe sahiptir.
Antik dönemde Gaziantep’in 10 km. kuzeyinde bulunan “Dülük”
kenti “Ayıntab” adından çok daha eski tarihlerde kullanılmaktaydı.
Bu bakımdan Gaziantep adının eski çağlarda çok sık kullanılan iki adı
vardır. Dülük ve Ayıntab.
“Ayıntab” adı ilk kez Urfa’lı Mateous’un M.Ö. 952-1136 ve Grigor’un 1136-1162 yıllarına ilişkin “Vekayi-Name” ve Zeylinde geçer.
“Ayıntab” adının ortaya çıkışına ilişkin çeşitli görüşler vardır. Kısaca
değinirsek; Ayıntab sözcüğünün çıkış yeri “Hantab”dır. “Han” sözü
hükümdar, “Tab” sözü ise Hitit dilinde toprak anlamındadır. Bu durumda anlamı “Han Toprağı” demektir.
Bir başka söylentiye göre, Ayıntab adını “Ayni” adındaki bir kadıdan almıştır. Gaziantepli tarihçi Bedrüddin AYNi‘nin ifadesiyle Antep’in eski adı “Kala-i Füsus”dur. Kala-i Füsus “Yüzük Kalesi” demektir.
Bedrüddin AYNi‘ye izafe edilen rivayete göre şehrin kötü bir hakimi varmış. Birçok uygunsuz işler yaptıktan sonra pişman olmuş ve
tövbe etmiştir. Bundan ötürü şehrin adı “Ayni Tövbe” ve zaman içinde
Aynitap olarak kalmıştır.
Bir diğer rivayette ise; AYINTAP adını, suyunun güzelliğinden almıştır. Zira, “ayın”; pınar, kaynak, suyun gözü anlamına gelmektedir.
Dolayısıyla “tab”; güzel pınar ve güzel kaynak manasını ifade etmektedir.
Yine “Ayıntap” adındaki, “tab”; güç ve takat anlamına gelmektedir.
Şehre suyunun bolluğundan dolayı da bu ismin verildiği söylenmektedir.
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The Origin Of The Name Gaziantep
Gaziantep, which got its name from the depth of the history and its
title from the Gaziantep defense full of heroism in the Turkish Indepence War, has mystic history, a mixture of different civilizations, cultures,
religions and races.
‘Doliche’,10 kms to Gaziantep in the ancient period, had been used
much earlier than ‘Ayintab’. So, Gaziantep has two names which were
used in old ages very often Doliche and Ayintab.
The name ‘Ayintab’ is mentioned for the first time in ‘Vekayi-Name’
of Mateus from Urfa B.C 952-1136 and Grigor 1136-1162.
There are different views about the origin of the name ‘Ayintab’.
Shortly, ‘Hantab’ is the origin of the word Ayintab. ‘Han’ means Khan,
‘Tab’ means land in Hittite language. So, its meaning is ‘Land of Khan’
According to another rumour, Ayintab got its name from a qadi
called ‘Ayni’. With the expression of historian Bedrüttin Ayni from Gaziantep, the previous name of Gaziantep is ‘Kala-i Füsüs’, meaning ‘The
castle of ring’. According to the rumour told to Bedrüttin Ayni, there
had been a bad owner of the land. After doing a lot of bad things, he
regretted and woved not to do that kind of things again. Therefore, the
city’s name ‘Ayni Tövbe’ has changed in to Ayintab.
In the other rumour, AYINTAB got its name from the beauty of its
water. Because, ‘ayin’ means spring, source of water. So, ‘tab’ means
beautiful spring.
And, ‘tab’ in the name of ‘Ayintab’ means power and strength. It
is also said that this name had been given to the city because of it’s
plentiful water sources.

Gaziantep genel görünüm
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EVLİYA ÇELEBİ’NİN GÖZÜYLE GAZİANTEP
“Bu şehri anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter.” Dünya yüzünden
geniş bir ili, göz alıcı büyük yapıları her yerde aranan eşyası, birçok
mezraları, bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve
ırmaklarıyla burası “Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” (Dünyanın Gözbebeği Şehir)”dır. Gaziantep’in yaklaşık 350 yıl önce ünlü gezgin Evliya Çelebi’den
böylesine bir övgü alması raslantı değil elbette. Ünlü gezgin seyehatnamesinde Ayıntab’la ilgili şu detaylara yer veriyor:
Ayıntab şehri tümüyle 32 mahalledir. Toprak ve kireç örtülü bayındır,
bakımlı, yüksek saraysı evleri vardır. Tümüyle yüzkırk mihraplı; yoğun
cemaate sahip, Arasa Meydanı’ndaki Boyacıoğlu Camii ve çarşı içindeki
Tahtalı Cami, sanatlı, ferah büyük kubbeli ve görkemli yapılardır. Her
eve hayat ırmağı denginde sular akmaktadır. Her ev, bağı, bahçesi, fıskiyeli havuzları, cennet ırmağı suları ile çeşit çeşit servi, çınar, söğüt,
kavak ve diğer meyve ağaçları ile donatılmış irem bağını andırır. Bağları, bostanları, gül bahçeleri geniş örgüden kafese alınmış çok verimli
olmakla Ayıntab ucuz ve şirin bir şehirdir... Şehrin ortasındaki kocaman
bir kaya üstüne yüksek, görkemli ve dairevi bir kale oturtulmuştur. Kale
çok sağlamdır. Eni 40, derinliği 20 arşın kesme kayadan oyulmuştur.
Kaleyi çevreleyen hendek 1300 adımdır. Bin bir bedeni olan kalenin
temelindeki kayaların içinden yine dairevi bir biçimde kaleyi çevreleyen
ve hendeğe bakan mazgal delikleri açılmıştır ki, hendek kenarına kuş
bile konmaz...
Yöre nar, incir, dut, şeftali, zerdali, kayısı, beyaz ekmek ve yoğurduyla
dünyaca ün kazanmıştır. Yine elvan boğası, Ayıntap eyer, yay ve gedelesiyle ünlü bir kenttir. Cennet bağlarına örnek öyle bahçeleri var ki, yalancı
ve ölümlü dünyaya özgü “Irem”ler sayılırlar. Bunların içinde, en bakımlısı,
en zengin ve donanmışı Musulluoğlu bahçesidir.
“Dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük yapıları, her yerde aranan eşyası, birçok mezraları, bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve ırmaklarıyla burası “Şehr-i Ayıntab-ı Cihan” (Dünyanın
Gözbebeği Şehir)”dır. Evliya Çelebi
10

Gaziantep In The Vision Of Evliya Çelebi
‘Neither speaking nor writing is enough to tell about this city’. Here
is the apple of the eye of the world with its eye-catching big buildings,
popular goods, lots of fields, plentiness and productiveness, endless
food and drink sources and rivers.
Of course, it isn’t a coincidence that Gaziantep had been praised by
the famous traveller Evliya Çelebi 350 years ago. The famous traveller
talks about these details ayıntab in his travel book.
The city of Ayıntab is totally 32 neighbourhoods. There are cultivated, well-kept, high houses covered with soil and lime. The houses are
like palaces. Boyacıoğlu Mosque in Arasat Square and Tahtalı Mosque
in the center are magnificient and artistic buildings with domes, one
hundred forty mihrabs and religious communities.
There is plenty spring water in each house. Each house, with vineyard, garden, fountain and pool, various kinds of fruit trees, is like a
garden in the heaven. Vineyards, gardens, rose gardens are large and
fruitful, Ayıntab is a city both cheap and charming.
There had been built a high, magnificient and circular castle on a
tremendous rock in the center of the city. The castle is well-built. It had
been carved of rocks 40 yards width and 20 yards depth. The ditch
surrounding the castle is 1300 steps.
The region is worldwide famous for its pomegranet, fig, mulbery,
peach, apricot, white bread and yoghurt. There are really very beautiful
gardens and they are like the gardens of heaven. Among them, the
nicest and the most well-kept one is Musulluoğlu garden.
“Here is the apple of the eye of the world with its eye-catching big
buildings, popular goods, lots of fields, plentiness and productiveness,
endless food and drink sources and rivers.” Evliya Çelebi
11
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aziantep, coğrafi konumundan ötürü tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İlk uygarlıkların doğduğu Mezopotamya ile Akdeniz toprakları arasında bulunması, tarih öncesi
çağlardan itibaren iskan edilmesi, tarihi İpek Yolu’nun buradan geçmesi, kesişen yolların kavşağında bulunması, ilin ticari, kültürel ve sanatsal
alanlardaki popülaritesinin günümüze kadar korunmasını sağlamıştır.
Gaziantep tarihinde İstiklal Savaşı ve bu savaşta “Antep Savunması” adıyla geçen mücadelenin çok önemli bir yeri vardır. Antepliler’in
6317 şehit vererek, yaşadıkları toprakları savunması, şehre “Gazilik”
ünvanını kazandırdığı gibi, şehir halkının “mücadeleci” kimliğinin de
sembolü olmuştur. Nitekim bu mücadeleci kimlik, nesilden nesile aktarılırken yaşamın her alanında, özellikle de ekonomik alanda baskın bir
rol oynamıştır. Gaziantep, milli mücadele döneminden kalan bu gücünü,
bugün üretim ve yatırım süreçlerine kanalize etmiş, mücadeleci girişimcilik ruhunun ortaya çıkmasını sağlamıştır.
El sanatları, yemekleri, baklavası ve Antepfıstığı ile uluslararası boyutta tanınan Gaziantep, Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan mozaiklerle yeni bir ünvan daha kazanarak “Mozaikler Şehri” olarak anılmaya
başlanmıştır. Gaziantep’in tarihi bazı kaynaklarda M.Ö. 5600 yıllarına
kadar götürülmekte, bu yönüyle dünyanın en eski kentlerinden biri sayılmaktadır.
Gaziantep, tarihi dönemler açısından Kalkolitik, Paleolitik, Neolitik,
dönemlerden geçen; Tunç Çağı’ndan sonra; bağrında Mezopotamya, Hitit, Mitanni, Asur, Med, Pers, Büyük İskender, Yunan, Selevkos, Roma,
Bizans, islam Arap ve Türk-İslam Uygarlıkları barındıran çok köklü ve
zengin bir tarihe sahiptir. Taşın yanı sıra bakırın da kullanılmaya başlanmasıyla ayırt edilen Kalkolitik (Bakırtaş) dönemi, yörede Sakçagözü
ya da Coba Höyük diye bilinen yerleşim yeri temsil etmektedir. Kalkolitik
döneme oranla daha ileri bir yerleşmeyi temsil eden Tunç Çağı buluntularına, Gedikli, Tilmen Höyük ve Sakçagözü kazılarında rastlanmıştır.
Sakçagözü, Tilmen Höyük, Zincirli, Yesemek ve Karkamış’ta yapılan kazı
ve araştırmalar, Gaziantep bölgesinde M.Ö.1800-1700 yılları arasında
20 küçük krallığın oluşturduğu büyük bir devletin varlığını ortaya koymuştur.
The New Book of World Rankingas adlı kitabında Amerikalı ünlü
araştırmacı George Thomas Kurlan, “şehirlerin yaşı” başlığı altında,
dünyanın günümüze ulaşan kentlerini şu şekilde sıralamaktadır.
1- Gaziantep-Türkiye 5600 yıl, 2- Kudüs-İsrail 5000 yıl , 3-Kerkük-Irak 5000 yıl, 4- Zürih-İsviçre 5000 yıl, 5- Konya-Türkiye 4600 yıl
İSLAM DÖNEMiNDE GAZiANTEP
Hazreti Ömer zamanında Ganemoğlu İlyas kumandasındaki İslam
Orduları, 638 yılında Gaziantep ve Hatay’ı Bizanslılardan aldılar. Antep
ve Hatay Müslümanlar tarafından fethedilen ve İslam halklarının Anadolu’da ilk yerleştirildiği bölgelerdir.
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The Historical Development In Gaziantep
Gaziantep has been the home of various civilizations throughout
the history because of its geographical location. The city is between
Mesopotamia and Mediterrenean lands, it has been housed since the
pre-historic ages, the historical silk road passes through the city, it is
at the intersection point of the roads. All these reasons have made the
city popular in commercial, cultural and artistic fields so far.
The Indepence War and Gaziantep Defense have a very important
place in its history. 6317 people in Gaziantep died while serving in
the defense of Gaziantep. And, that is why the city was given the title
‘Ghazi’. It has become the symbol of fighter spirit of the people in Gaziantep. Likewise, this fighter spirit has played a dominat role in every
field of life, while transferring from generation to generation. Gaziantep
has canalized its power remained from the Indepence War period, in to
the production and investment.
Gaziantep, internationally famous for its handicrafts, food, baklava
and pistachio, has gained a new title with the mosaics excavated from
the ancient city Zeugma and the city has been started to be mentioned
as ‘The City of Mosaics’.
The history of Gaziantep dates back to the B.C. 5600 and it has been
accepted as one of the oldest cities in the world.
In terms of historic ages, after Calcoholitic, Paleolitic, Neolitic ages,
the city has a rich history consisting Mesopotamia, Hittite, Mitani,
Assyrian, Persian, Alexanderian, Hellenic, Selefcos, Roman, Byzantine,
Islamic Arab and Turkish-Islamic civilizations. Calcoholitic Age, the start
of using copper beside stone, is represented in the region in Sakçagözü and Coba Tumulus settlements. The objects of Bronze Age, a later
settlement than Calcoholitic Age, had been found in Gedikli, Tilmen
Tumulus and Sakçagözü excavations.
The excavations in Sakçagözü Tilmen tumulus, Zincirli, Yesemek and
Karkamıs have shown that there had been a big state consisted 20
small kingdoms in the region of Gaziantep between B.C. 1800-1700.
The famous American researcher George Thomas Kurlan counts the
cities from past to our day under the title of ‘Age of Cities’ in this order.
1- Gaziantep-Turkey 5600 years, 2- Jerusalem-Israel 5000 years,
3- Kerkuk-Iraq 5000 years, 4- Zürich-Switzerland 5000 years, 5- Konya-Turkey 4600 years
Gaziantep In The Islamic Period
During the period of Caliph Omar, Islamic armies commanded by
Ganemoğlu Ilyas captured Gaziantep and Hatay from Byzantines. Antep and Hatay are the first regions that were conqured by muslims and
the first muslim settlements in Anatolia.
14
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MİLLİ MÜCADELEDE GAZİANTEP

1914’te Birinci Dünya Savaşı başladığı zaman Gaziantep, 83 bin
nüfuslu bir sancak Merkeziydi. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros
Mütarekesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ölüm fermanı olmuş ve İtilaf
Devletleri paylaştıkları topraklara sahip olmak amacıyla hızla harekete geçmişlerdi. Halep’te bulunan İngilizler, Mondros Mütarekesi’nin 7.
Maddesine dayanarak 15 Ocak 1919’da bir süvari tugayı ve beraberindeki kuvvetlerle Antep’i işgal ettiler. 1 yıl süreyle işgal döneminde
halkın silahlarını toplayan ve ileri gelenlerini şehirden süren İngilizler
5 kasım 1919’da yerlerini asıl işgalci güçler olan Fransızlara bırakırlar.
Ermenilerin de kışkırtmalarıyla halka eziyet eden ve her fırsatta Türkleri aşağılayan Fransızlara dur demek için vatansever Antep’liler “Çete”
adı verilen küçük yapılmalarla teşkilatlanır ve Ocak 1920’den itibaren
düşmanla çatışmaya başlarlar. Özellikle düşmanın çevredeki kentlerle
lojistik bağlantılarını kesmeye yönelik baskın ve saldırılarla başarı kazanan vatansever güçler karşısında Fransızlar kuvvetlerini daha fazla
takviye ederler.
Sayı ve silahça yetersiz çetelerle Kilis Antep yolunun savunmasını üstlenen Antep Savunması’nın
sembollerinden Şahinbey, elmalı
mevkiinde kahramanca çarpıştıktan sonra şehit olur. Bu dönem
10 ay 9 gün sürecek ve tarihin en
şanlı direnişlerinden biri olarak
anılacak Antep Savunması’nın dönüm noktalarındandır. İhtiyar, genç,
çocuk, kadın, tüm şehir halkının her türlü imkansızlığa karşın modern
Fransız Ordusu’na karşı Antep’i savunmaları Batı Cephesi’nde Yunan
Ordusu ile savaşmakta olan Türk Ordusu’nun şehre yardım getirememesi nedeniyle zor koşullarda gerçekleşir. Sonunda Fransızların şehri
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kuşatmaları nedeniyle kente hiçbir gıda ve ihtiyaç maddesinin girememesi neticesinde açlıkla karşı karşıya kalınan Antepliler, düşmana değil
ama açlığa mağlup olur ve direnişi sona erdirirler.
1 Nisan 1920’de başlayan Antep Savunması dost düşman bütün
dünyanın hayranlık ve takdirlerini kazanan kahramanlıklarla 10 ay 9
gün sürdükten sonra açlık yüzünden sona ermişti. Nihayet 15 Mart 1920
tarihinde Londra’da Türkiye Hariciye Vekili Bekir Sami Bey ile Fransız
Delegasyonu’nun Antep, Adana ve çevresinin Türklere iadesi üzerine
anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma Ankara İtilafnamesi ile son şeklinin
almış ve 25 Aralık 1921 tarihinde Fransızlar şehrimizi terketmişlerdir.
Gaziantepliler Bayrak Şehidi Şahinbey’in öncülüğünde 6317 şehit
verme pahasına, tarihe mal olacak örnek bir savunma yaparak, işgal
kuvvetlerine karşı kahramanca mücade vermişlerdir.
Bu nedenle Gaziantepliler Atatürk’ün “Türküm diyen her şehir, her
kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak
alabilirler.“ övgüsüne mazhar olmuştur.

Gaziantep In Turkish Independence War

When the First World War began in 1914, Gaziantep was an Ottoman administrative centre (sanjak) with a population of 83,000. The
Armistice of Mudros, signed on 30 October 1918, was a death warrant
for the Ottoman Empire and the allied governments quickly moved to
stake their claim on the land that was to be shared between them.
In accordance with article 7 of the Mudros Armistice agreement, the
British forces in Aleppo invaded Antep with a cavalry brigade and accompanying forces. After a one year occupancy, during which weapons
were removed from the local people and notables were driven from the
16
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city, the British handed over to the occupying forces of the French on
5 November 1919. In order to restrain the French, who, incited by the
Armenians, were persecuting and tyrannizing the local Turks at every
opportunity, the patriotic Antep people formed groups known as “Çete”
(mob/group) and in January 1920 conflict with the enemy began. In
particular they concentrated on severing the enemy’s logistical connections with the surrounding cities. In response to these successful
attacks by the local people, the French strengthened their forces.
Şahinbey became a symbol of the War of Independence in Antep
due to his attempt to protect the Kilis Antep highway with local opposition groups that were lacking in both numbers and in weapons. He died
a martyr after a heroic battle at Elmalı Bridge. This period, lasting 10
months and 9 days, was a turning point for the War of Independence
and is remembered as one of the most famous resistance battles in
history. Against all the odds, the whole city, including the old and the
young, children and women, tried to defend Antep from the modern
French Army. As the Turkish Army were fighting the Greeks on the
Western Front and couldn’t provide assistance to the city, the people
were left in a very difficult situation. Finally, by besieging the city, the
French ensured that the people had no access to food or supplies. As a
result, the people of Antep were eventually beaten not by the enemy
but by hunger, and they resisted no more.
The War of Independence in Antep, which began on 1 April 1920,
lasted 10 months and 9 days and was forced to an end by hunger. The
heroic people of the city earned the admiration of the whole world, both
friends and enemies. On 15 March 1921 the Turkish Minister for Foreign Affairs Bekir Sami Bey met with a French Delegation in London and
came to an agreement that Antep, Adana and the surrounding areas
should be returned to the Turks. This agreement eventually became
the Treaty of Ankara and on 25 December 1921 the French departed
from our city.
The people of Gaziantep made history with their heroic struggle
against occupying forces, but 6,317 of them paid the ultimate price, led
by Şahinbey, and gave their lives for their country.
This is why they were honoured with the following tribute from
Atatürk, “Every Turkish city, every town and even the smallest Turkish
village can accept the people of Gaziantep as heroes.’
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ŞAHİNBEY
Asıl adı Mehmet Sait’tir. 1877’de Gaziantep’in Bostancı Mahallesinde
doğmuş, 1899’da Yemen’e er olarak gitmiştir. Yemen’de vazifesinde
gösterdiği üstün başarı neticesinde başçavuş olmuştur.
1911’de Trablusgarp Savaşlarına gönüllü olarak katılmış, Balkan Savaşlarında, Birinci Dünya Savaşında Çanakkale, Romanya, Filistin cephelerinde
savaşmıştır. 1917 Ekim’inde ise Sina Cephesinde
görev almış ve rütbesi teğmenliğe yükselmiştir. 13
Aralık 1919’da Ali Rıza Paşa kabinesinde Harbiye
Nazırı olan Cemal Paşa’ya müracaat ederek Antep’e
yakın olan Birecik İlçesi Askerlik Şube Başkanlığı’na
tayin olmuştur. Antep Savunması’nı herşeyin üstünde tutan Şahin Bey, Fransız piyadelerinin süngü darbeleri altında 28
Mart 1920 tarihinde şehit olmuştur.
8 Şubat 2001’de Gaziantep Valiliği tarafından bir gurur abidesi
olan Şahinbey’in şehit edildiği ve mezarının bulunduğu yere Şahinbey Anıtı
dikilmiş ve açılışı gerçekleştirilmiştir.
Şahinbey’in torunları;
Şahinbey’in verdiği özgürlük ve namus mücadelesini sonsuza kadar taşıyacak
olan bu görkemli anıtı inşa
ederek, Gaziantep’in kahraman evlatlarının kanlarıyla sulanan bu topraklarda,
gelecek nesillerin de gururla
seyredeceği yeni bir sancak
eklemiştir.

Şahinbey
His real name is Mehmet
Sait. He was born in Bostancı
neighbourhood of Gaziantep
in1877 and went to Yemen
as a soldier in 1899. Due to
his achievements in Yemen,
he became a sergeant major.
18

Şahinbey Anıtı

In 1911 he volunteered the Trablusgarb Wars, fought in Balkan Wars, in
Çanakkale, Romania, Palestina in the
First World War. He fought in Sina in October 1917 and became a lieutanant. He
applied Cemal Paşa, Minister of War,
in Ali Paşa Cabinet on 13 December 1919 and became the director
of Local Draft Office in Birecik, near
Antep.
Şahinbey, considering the Gaziantep Defence the most
important of everything, was killed by French troops on 28 March
1920. Şahinbey Monument was built and opened
in the place where he was killed and his grave was,
by Gaziantep Governership on 8 February 2001.

KARAYILAN
Asıl adı Mehmet’tir. 1888 yılında Pazarcık’ta
doğmuştur. Karayılan daha 16 yaşındayken babası Ermeni eşkiyaları tarafından şehit edilmiştir.
Genç yaşta yalnız kalan Karayılan, kendi kendine
okuma-yazmayı öğrenmiş, bir süre köy imamlığı
yapmıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nda Rus Cephesinde savaşmış ve çavuşluğa terfi
etmiştir. Bu savaşta ayağından yaralanarak Malatya Hastanesi’nde tedavi edilen
Karayılan, daha sonra
köyüne dönmüştür. Hükümet
kuvvetleriyle
birlikte eşkıya Bozan Ağa’yı vurmuş,
avanesini dağıtmıştır.
Antep
Karayılan Anıtı
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Savaşı şiddetlenince çetesiyle Karabıyıklı’da düşmana ilk ve keskin
darbeyi indiren Karayılan, Kuvâ-i Milliye saflarına katılmıştır. Daha
sonra Dülük köyüne gelerek şehri kuşatan Fransız çemberini yarmış
ve Antep’e girmiştir. Karargah olarak önce Bekirbey sonra Karagöz
Camisini kullanmıştır. Kendisine Şıhın Dağı’ndaki (Sarımsak Tepe)
Fransızları püskürtmesi emri verilen Karayılan, bu çarpışmada (24
Mayıs 1920) şehit düşmüştür.

Karayılan
His real name is Mehmet. He was born in Pazarcık in 1888. When
Karayılan was just 16, his father had been killed by Armenian bandits.
Karayılan, alone at early ages, learned to read and write himself and
worked as a village imam for a while.
In the First World War, he fought against the Russian and became
a sergant. Karayılan injured his foot in the war and he was treated in
Malatya Hospital, then he came back to his village. He killed the bandit
Bozanağa with government forces.
When the Antep War got worse he dealt the first and sharp blow
to the enemy in Karabıyıklı and joined Kuva-i Milliye forces. Later, he
came to the Doliche village, passed the French siege and entered to
Antep.
At first, he used Bekirbey Mosque then Karagöz Mosque as headquarter. He was commended to fight against French troops in Şıh
Mountain (Sarımsak Hill) then he was killed in this fighting by French
troops on 24 May 1920.

ŞEHİTKAMİL

Şehitkamil Anıtı

Fransızlarla harp daha başlamamıştı. 21 Ocak
1920 Cuma günü, 14 yaşındaki Mehmet Kâmil
annesiyle Fransızların fırın olarak kullandığı bir binanın önünden geçerken, birkaç Fransız askeri Mehmet Kâmil’in annesinin önünü kesip peçesini açmak
istedi.
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Mehmet Kâmil’in annesi bir yandan bağırıyor bir
yandan da peçesini açmak isteyen Fransız askerlerine karşı kendisini müdafaa etmeye çalışıyordu.
Tam o sırada ortalığı bir çığlık kapladı.
Mehmet Kamil annesini savunmak için Fransızlara taşla hücum etmiş ve süngülenerek şehit
edilmişti. Mehmet Kâmil’in katledilmesiyle
Antep Müdafaası’nın ilk şehidi verilmişti.
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Şehitkamil
The war against French troops hadn’t started then. While 14 year
old Mehmet Kamil was passing in front of a building which the French
were using as a bakery on 21 January 1920, a few French soldiers
stopped his mother and wanted to open her face. Mehmet Kamil’s mother was both screaming and fighting against the french soldiers who
were trying to open her face. At that time a scream full of pain was
heard. Mehmet Kamil attacked the French soldiers by throwing stones
to protect his mother and he was bayoneted. Mehmet Kamil was the
first martyr of Gaziantep Defence.

GAZİANTEP’İN GAZİLİK BERATI

The Warrant Of Being Ghazi Of Gaziantep
T.B.M.M. Riyaseti Celilesine Ayıntap livası
merkezi olan Ayıntap kasabası namının Gaziayıntab’a tahviline dair İcra Vekilleri Heyetinin 8 Şubat 1921 tarihindeki içtimasında kabul
edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti
Celilesinin tasvibine iktiran eylenen layiha-i kanuniye sureti musadakası rapten takdim kılınmakla
iktitazının ifa ve neticesinin icra buyurulmasını
rica ederim efendim.
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Müdafaai Milliye Vekili Fevzi
Layiha-i Kanuniye Sureti (8 Şubat 1921)
Madde: 1 Ayıntap Livası merkezi olan Ayıntap kasabasının namı
(Gaziayıntap)’a tahvil olunmuştur.
MADDE 2. - Bu kanunun icrasına Dahiliye Vekili memurdur.
MADDE 3. - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meridir.

To the Presidency of Turkish Grand National Assembly. I request
the acceptance of the draft of law which is related to honour the
title of Ayintap town to Gaziayintap, accepted on a council of
Ministers meeting dated 8 th February 1921 and presented to
the approval of Turkish Grand National Assembly.
The Council of Ministers
Minister of National Defence, Fevzi
Draft of Law (8th February 1921)
Article:1-Ayintap, honoured with the title of Gaziayintap.
Article:2-The execution of this law is authorized by the Minister
of the Interior.
Article:3-The law herein takes effect from the date of its publication.
21

ATATÜRK GAZİANTEP’TE | ATATÜRK IN GAZİANTEP

ATATÜRK GAZİANTEP’TE

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk 26 Ocak 1933
tarihinde şehrimizi ziyaret etmiş ve nüfus kaydını burada yaptırarak
Anteplilerin mücadelesini bir kez daha takdir ettiğini ortaya koymuştur.
Kurtuluş Savaşı’nın iki gazisinin ilk kez bir araya geldiği o gün Antep
halkı, büyük kurtarıcısını heyecanla bağrına basmak için çılgına dönmüştü.
Gaziantep Valisi Akif İyidoğan başkanlığında, Cumhuriyet Halk Fırkası Reisi Ömer Asım Aksoy ve Belediye Başkanı Hamdi Kutlar’dan oluşan
heyet, Mustafa Kemal’i karşılamak üzere Fevzipaşa İstasyonuna hareket
etti. Yolculuk sırasında heyetle Türk Dili üzerine görüşlerini paylaşan
Atatürk’e, Ömer Asım Aksoy Antep Ağzı’nın özelliklerine ilişkin bilgiler
verdi. Atatürk; “Antep güzel şehir, Gaziantepliler vatanperver, cesur ve
çok çalışkandır. Bu şehir her şeye layıktır. Gereken yardım yapılacaktır”
dedi.
Atatürk’ten Gaziantep’e bir lise açılması istenmişti ve 1 Şubat
1933’de Gaziantep’te ilk lise eğitime başladı. Şehir Meclisi Atatürk’e
verilmek üzere o zamanki parti başkanı Ömer Asım Aksoy’un hazırladığı “Antep Hemşehriliği” tutanağını ittifakla kabul etmişti. Hemşehrilik
beratının Gazi’ye sunulması görevi Belediye Başkanı Hamdi Kutlar’a
verildi.
27 Ocak 1933 tarihinde Türk’ün Gazisi Mustafa Kemal, Türkiye’nin
Gazisi Gaziantep’in nüfus kütüğüne “Hemşehri” olarak o gün kaydedildi.
22
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Atatürk In Gaziantep
The founder of the Turkish Republic, great leader Atatürk visited the
city on 26 January 1933 and he showed his admire for Antep defence
by registering in Gaziantep Public Registration Office. People in Antep
were so happy that day because it was the meeting of two ghazis of
the Indepence War.
A commission, consisting of Gaziantep governer Akif İyidoğan, the
head of Republican People’s Party Ömer Asım Aksoy and Mayor Hamdi
Kutlar, went to Fevzipaşa Station to meet Mustafa Kemal. During the
journey, Ömer Asım Aksoy informed Atatürk about his views on Turkish language and Antep accent. Atatürk said that ‘Antep is a beautiful
city, Gaziantep’s people are patriot, brave and hardworking. This city
worths everything. Everything necessary will be done.’
People wanted Atatürk to found lycee in Gaziantep and an 1 February 1933 the first lycee started education in Gaziantep. The city council
accepted the ‘Antep Citizenship’ to be given to Atatürk and prepaired
by Ömer Asım Aksoy. The presentation of the document was given to
Hamdi Kutlar. On 27 January 1933, Ghazi of the Turks, Mustafa Kemal;
registered as the citizen of Turkey’s Ghazi Gaziantep.
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ŞEHİTLER ABİDESİ
Tüm dünyada çeşitli nedenlerle sembolleşen şehirler, kasabalar ve
köyler vardır. Gaziantep, Kurtuluş Savaşında topraklarına, dinine, iffetine, namusuna, gelenek ve göreneklerine alçakça saldıranları şerefli ve izzetli bir şekilde kovmak ve hür yaşamak uğruna kara toprağı
kendisine yorgan edip, seve seve toprağın altına giren 6317 evladıyla
sembolleşmiştir.
01.04.1920 ve 08.02.1921 tarihleri arasında şehit olan 6317 evladımız adına, Kurtuluş Savaşı’nda Çınarlı (Arıburnu) Cephesi olarak geçen
Çınarlı Cami’nin üstüne mütevazi bir anıt yapılmıştır.
Anıtın üzerinde şu yazı vardır. “Bu anıt yurduna saldıranların tecavüzlerini kırmaya Gaziantep halkı adına yemin eden şehitlerin semaya
kaldırdığı şehadet parmağıdır.”

Martrydom Monument
In the whole world there are cities, towns and villages which had
been symbolized because of various
reasons. Gaziantep has been symbolized with its 6317 martrys to be
independent, to protect its land, religion, honour, virtue and traditions.
A modest monument was built over Çınarlı Mosque, Çınarlı
(Arıburnu) front in the Independence War, on the behalf of our 6317
martrys killed between 01.04.192008.02.1921.
On the monument, it is written that; “This monument is the index
finger of the martrys who swore to protect the country on behalf of
the public in Gaziantep.”
24
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kdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birleşme
noktasında yer alan Gaziantep, 36˚ 28ʹ ve 38˚ 01ʹ doğu
boylamları ile 36˚ 38ʹ ve 37˚ 32ʹ kuzey enlemleri arasında
bulunmaktadır.

Gaziantep’in doğusunda Şanlıurfa, kuzeydoğusunda Adıyaman,
kuzeybatısında Kahramanmaraş, batısında Osmaniye, güneybatısında Hatay, güneyinde Kilis ve Suriye bulunmaktadır.
6222 km2’lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün yaklaşık olarak % 1’lik bölümünü kaplayan Gaziantep’te, arazi yapısı genellikle
dalgalı ve engebelidir.
Kuzey ve batıda yer alan kıvrımlı Toros Sıradağları ile güneydeki
Arap Yarımadası düzlüğü arasında bulunan Gaziantep’te çok geniş
düzlükler görülmemektedir.
İl toprakları jeolojik bakımdan farklılıklar göstererek, yer yer
bazalt (karataş) kütleleri görülmekle birlikte, kalker ve killi kalker
arazilerden oluşan platolar bulunmaktadır. Genel olarak kuzey kısım güneye göre daha yüksektir. İl merkezinin deniz seviyesinden
yüksekliği ortalama 850 metre olmakla birlikte yer yer 250-1800
metre rakımları arasında değişmektedir. Yüzey alanının yaklaşık %
52’sini dağlar, %27’sini ise ovalar kaplamaktadır.

Geographical Position Of Gaziantep
The province of Gaziantep is situated at the junction of the Mediterranean and Southeast Anatolian regions of Turkey, between longitude
26

Fırat Nehri

36˚ 28’ and 38˚ 01’ East, and latitude 36˚ 38’ and 37˚ 32’ North.
Gaziantep is bordered by Şanlıurfa to the east, Adıyaman to the
northeast, Kahramanmaraş to the northwest, Osmaniye to the west,
Hatay to the southwest and Kilis and Syria to the south.
Gaziantep covers 6,222 km2, which constitutes approximately 1%
of Turkey’s total area. The terrain in Gaziantep is generally undulating
and rugged. The province lies between the curved Taurus Mountains to
the north and west and the Arabian Peninsula flatlands to the south,
and does not have very broad plains.
The soils are geologically varied, basalt masses being present in
some areas, and plateaus of limestone and argillaceous limestone in
others. The northern part is in general higher than the south. The
average elevation of the capital city is 850 metres above sea level, with
a range of 250-1250 metres high. About 52% of the area is covered by
mountains, and 27 % by plains.

OVALAR
İl merkezi, Gaziantep Yaylası adı verilen ve civarına oranla yüksekçe
sayılan bir alanda kurulmuştur. Kent merkezinin etrafı nispeten alçak
alanlarla çevrilidir. Gaziantep Yaylası’nın kuzeyinde Pazarcık, Narlı ve
Araban ovaları yer alır.
Doğusunda Fırat Nehri’nin aktığı alçak vadi, güneyde ise Suriye sınırı
boyunca Barak ve Doğanpınar Ovaları sıralanmaktadır. Diğer geniş ovalar; İslahiye, Sakçagözü, Fevzipaşa, Yavuzeli ve Oğuzeli’dir.
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The Plains
The capital city is situated in an area called the Gaziantep Yaylası
(Gaziantep Plateau), which is relatively high compared to the surrounding land. To the north of the Gaziantep Plateau lie the plains of Pazarcık, Narlı and Araban, while to the east is the low-lying valley of the
Euphrates River, and along the Syrian border to the south, the Barak
and Doğanpınar Plains. Other sizeable plains are the İslahiye, Sakçagözü, Fevzipaşa, Yavuzeli and Oğuzeli.
The largest lowlands of the city are Islahiye, Sakçagözü, Fevzipaşa,
Yavuzeli and Oğuzeli.

AKARSULAR
Gaziantep Platosu’nda akarsular az sayıdadır. Arazinin jeolojik yapısı
göl teşekkülüne imkan vermediği gibi, yağışın büyük kısmını yerin altına geçirir. Platonun yüksek yerlerinde yer altına sızan sular, birleşerek
yeraltı sularını oluştururlar.

İlimizde bulunan akarsuların büyük bir bölümü Fırat Nehri’ne dökülür. Araban Ovası’nda batıdan doğuya doğru akan 64 km.’lik Karasu, Yavuzeli Ovası’ndan akan Merzimen Deresi, kollarıyla birlikte 100 km.’den
uzun olan Nizip Çayı ve 80 km. uzunlukta bulunan Sacır Suyu, Fırat
Nehri’ne dökülen başlıca akarsulardır.
Şehir merkezinin 8 km. batısında yer alan Burç Mahallesi akarsuları ve İslahiye ilçesinin önemli bir bölümünün suları Hatay Amik Gölü
Su Havzasına dökülmektedir. Bu akarsular; Afrin Çayı, Sabun Suyu ve
Karasu’dur.

Streams
There are a few streams in Gaziantep Plateu. Jeology of the landscape isn’t appropriate for lake formation and most of the rainfall goes
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underground. Water goes undergorund in the high places of the plateu
and forms the underground water.
Most of the streams in our city flow in to the Euphrates. Karasu, 64
kms, from west to east in Araban lowland, Merziman stream in Yavuzeli
lowland, Nizip stream, longer than 100 kms, and Sacır stream, 80kms,
are the main streams that flow in to the Euphrates.
Streams in Burç district, 8 kms in the west of the city, streams in
Islahiye flow in to the Amik Lake in Hatay. These streams are Afrin,
Sabun and Karasu.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE YABAN HAYATI

Antepfıstığı Ağacı

Gaziantep, Akdeniz İklimi’nden kara iklimine geçiş alanı üzerindedir.
Akdeniz ile aramızda bulunan Amanos Dağları nedeniyle, iç kesimlerde
iklim karasal bir nitelik kazanır. Zeytin ağaçlarının daha çok ilin güneyinde oluşu da Akdeniz ikliminin belli bir kesimde etkili olduğunu
gösterir. Bölgeye özgü bir bitki türü olan Antepfıstığı ise, daha çok Nizip,
Oğuzeli, Yavuzeli ve Araban’da görülür. İlimizde yer alan toplam orman
ve fundalık sahası 92.419 ha. olup, il yüzölçümünün yaklaşık % 15’ini
oluşturmaktadır.
İlimizin % 52’sini dağlar oluştururken, % 27’si ise ovalarla kaplıdır.
İlde 91.119 Ha. ormanlık saha mevcut olup, bunların 22.515 Ha.’sı verimli orman türündendir.
Gaziantep yaban hayatı açısından da zengin bir ildir. İl dahilindeki
ormanlarda bol miktarda keklik, turaç, yaban ördeği, yaban kazı, çil,
güvercin, serçe, arı kuşu, yaban domuzu, tavşan, su kuşları ve bıldırcın
gibi av hayvanları bulunmaktadır.

Flora And Wild Life
Gaziantep is at the passing point of from Mediterrenean climate to
Continental climate. Due to the Amanos Mountains between us and
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the Mediterrenean, continental climate in dominant in inlands. Olive trees are mostly
in the south of the city, and
this shows the places where
the Mediterrenean Climate is.
Pistachio trees, special to the
region, are mostly in Nizip,
Dülükbaba Ormanı
Oğuzeli, Yavuzeli and Araban.
The total forest and heath
area in our city is 92.419 ha and it si 15 % of the total area. 52 % of
the area is mountainous and 27 % of lowlands. In the province 91.119
ha is heavily forested area and 22.515 of this fruitful kind of heavily
forested area.
Gaziantep is a rich region in terms of wild life. There are plenty of
hunting animals in the forests of city such as; partridges, francolins,
wild ducks and gooses, hazel grouses, pigeons, sparrows, bear eaters,
wild pigs, rabits, water birds, hedgehogs and quails.

DAĞLAR
Gaziantep Yaylası’nın batısı ve kuzeyi dağlıktır. Yaylanın batısında,
güneyden kuzeye doğru uzanan dağlar: Hazil, Karuca, Kartal, Büyük
Arapdede ve Sof Dağı isimleri ile anılır.
Bu dağ sıralarına (Batı Dağları) veya (Sof Dağları) ismi verenlerde
vardır. Sof Dağları’nda Kepekçi Tepesi’nin rakımı 1496 metre olup, yaylanın en yüksek tepesidir. İlimizde Amanos ve Batı Dağlarından sonra
ilin önemli bir kabartısı da Karadağ’dır.

Mountains
The west and east of Gaziantep Plateu is mountainous. The mountains which lie from south to the north in the west of the plateu; Hazil,
Karuca, Kartal, Big Arap-dede and Sof Mountains.
Some people call these mountain ranges as West Mountains or (Sof
Mountains). In the Sof Mountains Kepekçi Hill, whose altitude is 1496,
is the highest hill of the plateu. In our city, apart from Amanos and
West mountains, the other important mountain is Karadağ.

İKLİM
Gaziantep Akdeniz İklimi’nden Kara İklimi’ne geçiş alanı üzerindedir.
İlin güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise, ılık ve yağışlıdır.
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Gaziantep il toprakları ile Akdeniz arasında sıra dağların olması
(Amanos Dağları) nedeniyle, iç kesimlerde iklim az çok karasal bir nitelik kazanır. Gaziantep’te kışları kuzeydoğu (poyraz), yazları ise kuzeybatı
(karayel) mevsimin rüzgarlarıdır. Gaziantep yaylasının yüksek kesimleri
ve Sof Dağları’nda iklim daha da serttir.

Climate
Gaziantep is in the transitional zone where the Mediterranean climate type gives way to a Continental climate. The province’s southern
areas are under the influence of the Mediterranean climate, so that the
summers are generally hot and dry, while winters are warm and wet.
The Amanos Mountain range between Gaziantep and the Mediterranean gives the province’s interior a more or less continental type of
climate. Prevailing winds in Gaziantep are the poyraz (northeast) in
winter and the karayel (northwest) in summer. The climate is harsher
still in the high parts of the Gaziantep Plateau and the Sof Mountains.

ULAŞIM

Gaziantep tarihinin oluşumunda ve niteliğinde coğrafi konumunun
önemi büyüktür. Bölgenin ilk uygarlıkların doğduğu, Mezopotamya ve
Akdeniz arasında bulunuşu, güneyden ve Akdeniz’den doğuya, kuzeye
ve batıya giden yolların kavşağında oluşu, uygarlık tarihine ve bugüne
yön vermiştir. Tarihi İpek Yolu’nun da bölgeden geçiyor olması ilin önemini ve canlılığını devamlı olarak korumasını sağlamıştır.
Gaziantep, kara, hava ve demiryolu ulaşım imkanları ile önemli bir
geçit noktasıdır. Kara ulaşımında güneyden ve Akdeniz’den doğuya ve
kuzeye giden yolların kavşağında ve GAP’ın girişinde bulunmaktadır.
Şehiriçi ulaşım; otobüs, dolmuş, taksi ve hafif raylı sistem ile sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’ndan şehrin
çeşitli yollarına bağlantıların verildiği çevre yolu ile şehir içinde yapımı
tamamlanan köprülü kavşaklar şehir içi ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
Gaziantep demiryolu, Adana-Malatya demiryolunun Narlı İstasyo31
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nu’nu Halep-Bağdat demiryoluna bağlar. Ayrıca Fevzipaşa’dan geçen
Halep Ekspresi de Gaziantep’in İslahiye İlçesi sınır kapısından Suriye
topraklarına girer. Gaziantep demiryolu ağı, yurtdışı bağlantılara da sahiptir. Irak ve Suriye ile bağlantısı olan demiryolu, ulaşım anlamında
önemli olanaklar sağlamaktadır.
1976 yılında hizmete giren Gaziantep Havaalanı 1993 yılında uluslararası yük taşımacılığına açılmıştır. Şehir merkezine 19.6 km. uzaklıktadır. Gaziantep Havaalanı, yeni pist ve terminal binası tamamlanarak
Türkiye’nin ve özellikle bölgemizin Ortadoğu’ya açılan hava trafiğinin
merkezi durumuna gelmiştir.

Trasportation
Location has an
important role in the
formation of Gaziantep’s history. The
region is between
Mesopotamia and Mediterrenean, where the
first civilizations settled, at the intersection
of point of the roads
from South and Mediterrenan to the east
and to the north and
west has affected the civilization history and today. Since the historical
Silk road passes through the region, it has always been important and
lively.
Gaziantep is an important passageway point with motorway, airline
and railway opportunities. The region is at the entrance of SEAP.
Transportation in the city is well served by bus ,taxi and tramway.
The connections to Tarsus-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa highways and
the interchange roads in the city maket he transportation easier.
Gaziantep railway connects Narlı station of Adana-Malatya railway.
In addition, Aleppo Express, passing through Fevzipaşa, goes to Syrian
lands via Islahiye town of Gaziantep. Gaziantep railway has international connections. Iraq and Syria connections of railway have provided
important oppurtunities.
Gaziantep Airport, opened in 1976, started to serve for international
cargo transportation in 1993. It is 19.6 kms to the city center. Gaziantep Airport has become a gateway to the Middle-east and center of
air traffic after completion of the new runway and terminal building.
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ŞAHİNBEY MERKEZ İLÇESİ

Şahinbey Parkı

Antep
Savunması
sırasında şehit edilen
Komutan Şahinbey’den
adını alan ilçe, şehrin
güneyinde yer almaktadır. 2015 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu 870.493’dir.

Nüfus bakımından Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey,
eski şehir merkezini ve dolayısıyla tarihi yapıların büyük bölümünü
barındırmaktadır. Küçük sanayinin yoğun olduğu bu bölgede, özellikle gıda, dokuma, temizlik
malzemesi alanlarında çok
sayıda küçük atölyeler bulunmaktadır.

Dağ Kızağı

Şahinbey Belediyesi
Teleferik Sistemi

Bu bölgemiz aynı zamanda ilin alışveriş merkezi
durumundadır.
Suburcu,
Karagöz, Hürriyet Caddesi,
Gaziler Caddesi, Türkmenler
Caddesi, Karataş bölgesi ve
Atatürk Bulvarı alışveriş yerlerinin çok olması nedeniyle
günün her saatinde yoğun
bir kalabalığa sahne olmaktadır.
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Şahinbey Central District
The district got its name from Şahinbey, killed in Antep Defence and it is in
the South of the city. According to the
address-based population registration
system of 2015, the total population of
the city is 870.493.

Şehreküstü Konakları

Şahinbey, which is one of the biggest
central district in Turkey and has many historic buildings. You can
find many small industials here and there are many small workshops
especially as food , textile, cleaning products shops.
At the same time, this part is the shopping center of the city. Suburcu, Karagöz, Hürriyet, Gaziler, Türkmenler Streets, Karataş and Atatürk
Avenue are always crowded due to plenty of shopping places.

Şehitkamil Anıtı

ŞEHİTKAMİL MERKEZ İLÇESİ
Antep Savunması sırasında 14 yaşlarında iken şehit edilen Mehmet
Kamil’den ismini alan ilçe, Gaziantep’in merkezinden
geçen Alleben Deresinin kuzeyinde yer alır. 2015 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu 726.831’dir.
İlde yer alan sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu
Şehitkamil ilçe sınırları içerisindedir. Bunlar; Organize
Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölge, Örnek Sanayi ve Küçük
Sanayi Sitesi ile Nizip Caddesi üzerindeki işyerleridir.
Gaziantep’teki modern konutların yoğun şekilde bulunduğu mahalleler ilçede yer almaktadır.

Şehitkamil genel görünüm
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Şehitkamil Central District
The district got its
name from Mehmet Kamil, killed when he was 14
during the Antep Defence and it is in the north
of Alleben stream flowing
through the center of Gaziantep.
According to the address-based population registration system of 2015, the total population of the city is 726.831
Most of the international companies of the city are in Şehitkamil District. These are Organized Industrial Areas, Free zone, The Pilot Industrial
Area, Small-scale industrial site and workplaces in Nizip Street. The
districts, which have many modern buildings, are in the Şehitkamil
district.

OĞUZELİ MERKEZ İLÇESİ
Merkez ilçe Oğuzeli, Gaziantep’in
güneydoğusunda, Suriye’ye sınırı olan bir ilçedir. İl merkezine
uzaklığı 18 km. olan ilçenin doğusunda Nizip ve Karkamış ilçeleri,
batısında Kilis’in Elbeyli ilçesi ve
güneyinde Suriye bulunmaktadır.
Yüzölçümü 506 km2, rakımı 750
metredir. 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu 29.661’dir.
İlçeye bağlı Gündoğan köyü civarında bulunan, tarihi Tılbaşar Kalesinde halen devam eden kazı çalışmalarında henüz kesinleşmeyen
sonuçlara göre bölgenin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında şirin bir köy olan Oğuzeli’nin “Büyük Kızılhisar” olan eski adını, halen Subaşı mahallesi adıyla anılan semtindeki
kırmızı topraktan yapılan hisar şeklindeki evlerden aldığı sanılmaktadır.
1881 yılında nüfusu 2290 olan ilçe merkezi, 14 Şubat 1946 yılında
4859 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.
Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’ya gelişlerinde ilk yerleşim yerlerinden
biri olan ilçe, daha sonra da seçilmişliğini korumuş ve “Oğuzların adına
dayanılarak” aynı isimle adlandırılmıştır. Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında 1517 tarihinde Osmanlı topraklarına katılan ilçe 10 asırdır Türk yurdu olma özelliğini sürdürmektedir. İlçe merkezindeki tarihi
köprü ve Orta Camii’nin mimari özelliklerinden yola çıkılarak Selçuklular
döneminden kaldığı anlaşılmaktadır.
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Oğuzeli genel görünüm

Oğuzeli Central District
Central district Oğuzeli is a border city to Syria and located in the
southeast of Gaziantep. It is 18 kms to the city center and surrounded
by Nizip and Karkamış in the east, Elbeyli district of Kilis in the west
and Syria in the south. The area is 506 square kilometers, the altitude
is 750 m. According to the address-based population registration system of 2015, the total population of the city is 29.661.
The history of the region dates back to B.C 3000 due to excavations
in historical Tılbaşar Castle near Gündoğan village in the district. The
population of the center was 2290 in 1881 and it became a district on
14 February 1946 by the law number 4859. The district was one of
the first settlements of Seljuk Turks in Anatolia and its name derived
from the name of ‘Oğuz Turks’. It has been a Turkish homeland for 10
centuries since Yavuz Sultan Selim conquered the district in 1517. Due
to the architecture of Orta Mosque and historical bridge, it is understood that they remained from Seljuk Period.

NİZİP İLÇESİ
Şehir merkezine uzaklığı 45 km. olan ilçenin
yüzölçümü 1.031 km2’dir. Nüfus olarak Gaziantep’in merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinden sonra en büyük ilçedir. 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu
137.878’dir.
Nizip İlçesinin tarihine baktığımızda, bölgede
yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara
göre, Paleolitik Çağ (Yontma Taş Devri)’da bu
bölgede insan yerleşmelerine rastlanmıştır. Cilalı Taş Devrini izleyen Kalkolitik Devirde de yerleşim yeri olma özelliğini koruyan bölgede bulunan
36
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Nizip genel görünüm

Turlu “Şehzade” höyük bu dönemin
belli başlı yerleşim merkezidir.
Tarih boyunca taşıdığı coğrafi
özellikler nedeniyle bir çok uygarlığa
ev sahipliği yapan Nizip, bin yıl kadar önce çeşitli devletler yönetiminde (Tolunoğlu, Selçuklular, Eyyubiler,
Zeugma Antik Kent
Memlükler, Dulkadiroğulları...) Türklerin idaresine girmiştir. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi
sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır.
23/24 Haziran 1839’da Osmanlı Devleti ile Mısır Valisi arasında geçen savaş da Nizip Meydan Muharebesi olarak tarihe geçmiştir. Sabun,
Antepfıstığı ve zeytinciliğin oldukça geliştiği ilçede küçük sanayi de ileri
düzeydedir.

Nizip District
Nizip, 45 kms to the city center, has an area
of 1.031 square kilometers. Nizip is the biggest
district after Şehitkamil and Şahinbey districts.
According to the address-based population registration system of 2015, the total population of
the city is 137.878. Its location is in the Middle Mesopotamia plain created by Euphrates. In the history of Nizip, there had been settlements
in the Paleolitic Age according to the findings from excavations.
Şehzade tumulus is a main settlement in the region in the Calcoholitic Age after Stone Age. Due to its geographical position throughout
the history, Nizip has played host to many civilizations and governed
by Turks (Tolunoğulları, Seljuks, Eyyubis, Memluks, Dulkadiroğulları). It
was conquered by Yavuz Sultan Selim in 1517.
The war between Ottoman Empire and Egypt Governer on 23/24
June 1839 was called as Nizip War. In the district soap, olive and pistachio industries and small industries are well developed.
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İSLAHİYE İLÇESİ

İslahiye, Gaziantep’in batısında, il merkezine yaklaşık 90 km. uzaklıkta, yüzölçümü 1.513 km2 olup, verimli hilal bölgesinin ortasında,
stratejik bir konumda ve düz bir ova üzerinde yer almaktadır. 2015 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu 65.799’dir.
19. yüzyılda Osmanlı hükümeti tarafından isyan halindeki Kozan ve
Gavur Dağları çevresini kontrol altına almak için bir ordu kurulmasına
karar verilir. “Fırka-i İslahiyye” adı verilen bu ordunun faaliyet sahası,
İskenderun’dan Maraş ve Elbistan’a, Kilis’ten Niğde ve Kayseri’ye, Adana eyaletinden Sivas eyaleti sınırına kadar olan bölgeleri
kapsamaktadır.
İstanbul-Halep demiryolu ilçe merkezinden geçmektedir. İlçeye bağlı Fevzipaşa Beldesindeki tren istasyonu ile ülkenin batı ve doğusuna demiryolu bağlantısı mevcuttur. Hatay-Kahramanmaraş fay hattı
(kırık hattı) üzerinde bulunan ilçe, 1. derecede deprem
kuşağı üzerinde bulunmaktadır.
İslahiye’de Akdeniz ikliminin etkisinden dolayı çok
yönlü tarla ziraatı, sebzecilik ve meyvecilik yapılmaktadır. Bir marka haline gelen İslahiye Biberi yurtdışına ihraç edilmektedir.
İlçede kırmızı biberin yanı sıra üzüm, pamuk, buğday, şekerpancarı ve
soya fasulyesi yetiştirilmektedir.
Tarihi M.Ö. IX. yüzyıla kadar uzanan Tilmen Höyük, Zincirli (Samal)
Höyük ve Yesemek Açık Hava Müzesi İslahiye’de bulunmaktadır.

İslahiye District
İslahiye, in the west of Gaziantep
and 90 kms to the city center, has
a strategic location and it is on a
plain lowland. The area is 1.513 square kilometers. According to the address-based population registration
system of 2015, the total population
of the city is 65.799.
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In the 19. century, Ottoman Government decides
to organize an army to control Kozan and Gavur Mountains. The army is called ‘Fırka-i Islahiye’, controls the
regions from Iskenderun to Maraş and Elbistan,
from Kilis to Niğde and Kayseri, from Adana to
Sivas.
İstanbul - Aleppo railway crosses through the
city center of İslahiye District. There are railroads to
the east and west of Turkey via Fevzipaşa station in
the district. The district is on the first type seismic zone between Hatay and Kahramanmaraş.
Due to the influence of Mediterrenean Climate in İslahiye, there are various types of
agriculture and fruit and vegetables are grown.
Famous İslahiye pepper is exported to foreign
countries. Beside red pepper, grape, cotton,
wheat, sugar beet, soya been are grown in
Islahiye. Tilmen Tumulus dates back to B.C.9.
century, Zincirli (Samal) Tumulus and Yesemek
Open-Air Museums are in Islahiye.

ARABAN İLÇESİ
Gaziantep’in
kuzeydoğusunda ismini aldığı
Araban Ovası’nın ortasında
yer alan Araban ilçesi, Gaziantep-Besni-Adıyaman
karayolu üzerinde, il merkezine 67 km. uzaklıktadır. Güneyinde Karadağ ile
Araban Kalesi
Yavuzeli İlçesi, kuzeyinde
Şanlıurfa’nın Halfeti ve Bozova İlçesi, batısında ise Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinin yer aldığı
Araban’ın yüzölçümü 542 km2, rakımı ise 700 metredir. 2015 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu 31.837’dir.
Höyük görünümlü Araban Kalesi’nin ilçe merkezinde vücut bulduğu Araban’ın tarihi M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır. Elif, Hisar
ve Hasanoğlu köylerindeki anıt mezarlar ve ilçe merkezindeki eski yapı
kalıntılarının ışığında, ilçenin dönem dönem Sasani, Urartu ve Roma
İmparatorluğu’nun hakimiyetinde kaldığı ve isminin eski çağlarda ARAT
olduğu anlaşılmaktadır. Araban, Cumhuriyet döneminde Altıntaş adında bir kasaba iken 1957 yılından ilçe olmuştur.
Araban Kalesi, Elif, Hisar ve Hasanoğlu köylerinde bulunan kesme
taşlarla süslemeli olarak yapılmış anıt mezarlar, Karasu Irmağı üzerin39
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deki Septimus Severus Köprüsü ve Çiftekoz Köyü’ndeki kaya tipi mezarların yanısıra İnanç Turizmi açısından önem teşkil eden Peygamber
Efendimizin sehabesi Sa’d-Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi de Araban’da
bulunmaktadır.
İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, karpuz, pamuk, buğday, arpa, mercimek, nohut, bağcılık ve Antepfıstığı önemli
tarım ürünleridir.

Araban District
Araban, got its name from Araban lowland
and in the center of it, is in the northeast of Gaziantep, on the road of Gaziantep-Besni-Adıyaman, 67 kms to the
city center. The area of Araban is 542
square kilometers and the altitude is
700 m. It is surrounded by Karadağ
and Yavuzeli in the south, Halfeti and
Bozova districts of Şanlıurfa in the north
and Pazarcık district of Kahramanmaraş
in the west. According to the address-based
population registration system of 2015, the total population of the city is 31.837.
There is the Araban Castle like a tumulus in the town center and
Araban’s history dates back to B.C 2000. Due to moseleums in Elif,
Hisar and Hasanoğlu villages and ruins in the town center, it was once
under the control of Sassanid, Urart and Rome Empire. The name of
it was ARAT in old ages. Araban a town called Altıntaş in the republic
period, was formed a district in 1957. Araban Castle, moseleums with
stone carvings in Elif, Hisar and Hasanoğlu villages, Septimus Severus
Bridge over Karasu stream and tomb of Said-i Ebu Vakkas are historical, touristic and religious places in Araban.
The economy depends on agriculture and stock raising. Watermelon,
cotton, wheat, barley, lentil, chicpea, grape and pistachio are important
agriculture products.

YAVUZELİ İLÇESİ
Gaziantep İl merkezine yaklaşık 40 km. uzaklıkta bulunan Yavuzeli
ilçesinin rakımı 650 metre, yüzölçümü ise 483 km2’dir. 2015 yılı Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu 21.435’tir.
Eski adı Cingife olan ilçenin tarihi kesin olarak bilinmemesine rağmen bir Ceneviz şehri olduğu ve bu şehrin bugünkü ilçe merkezinin 1
km. kuzeyinde Karadağ’ın eteklerinde harabe adı verilen mevkide ol40

GAZİANTEP’İN İLÇELERİ | DISTRICTS OF GAZİANTEP

duğu söylenmektedir. 1517 yılında Mercidabık Seferi sırasında, ilçenin
doğal güzelliği ve yerli halkın kendisine gösterdiği ilgiden etkilenen Yavuz Sultan Selim buraya “Yavuz’un İli” adının verilmesini ister. Cingife
adı 1958 yılında değiştirilerek Yavuzeli adını alır ve aynı yıl ilçe haline
getirilir.
İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup, tarım, ilçede pamuk, buğday, arpa, mercimek, nohut, bağcılık ve Antepfıstığı
gibi ürünler ile meyve yetiştiriciliği şeklinde yapılmaktadır.
Yavuzeli İlçesinin en önemli tarihi yeri Fırat Nehri kıyısında, Fırat Nehri ile Merziman çayının kesiştiği noktada Nizip İlçesi sınırlarında bulunan
antik dönemden günümüze ulaşan tarihi Rumkale’dir. Ayrıca 4. Murat
Köprüsü ve ilçenin içme suyunun da temin edildiği Karapınar kaynak
suyunun yeryüzüne çıktığı yerde küçük bir göl bulunmaktadır. Bu göl ve
çevresi ilçe halkı tarafından gezi ve mesire alanı olarak kullanılmaktadır.

Rumkale
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Yavuzeli District
Yavuzeli, 40 kms to the city center of Gaziantep, the altitude is 650
meters and the area is 483 square kilometers. According to the address-based population registration system of 2015, the total population
of the city is 21.435.
Although, there is no certain information about the history of the
district, its old name is Cingife and it is said to be
an old Genoese city, 1 km to the city center now
on the steps of Karadağ.
During the Mercidabık War in 1517, Yavuz
Sultan Selim wanted to name here ‘The city of
Yavuz’ due to its naturel beauties and interest
of the local people to the Sultan. Cingife was
changed in to ‘Yavuzeli’ in 1958 and it became a district in the same year.
Dolmen kaya mezarı

KARKAMIŞ İLÇESİ

Karkamış genel görünüm

Karkamış İlçesi, il merkezine 75 km. uzaklıkta, Gaziantep’in güneydoğusunda Suriye sınırında bulunmaktadır. 1990 yılına kadar Nizip ilçesine bağlı bir bucak olan Karkamış, 20.05.1990 tarih ve 20523 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan 3644 sayılı kanunla Gaziantep iline bağlı
bir ilçe olmuştur. Yüzölçümü 341 km2, rakımı ise 365 metredir. 2015
yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre toplam nüfusu 9.925’dir.
Antik çağda doğunun önemli şehirlerinden birisi olan Karkamış; Fırat
Nehrinin meydana getirdiği Mezopotamya havzasının orta Mezopotamya bölümünde yer almaktadır. Karkamış’ta hudut bölgesinde Hititlerden
kalan ve M.Ö. 2000 yıllarına ait Yunan ve Roma dönemlerinde “Europos” adıyla bilinen Karkamış antik kenti ve
kalesi bulunmaktadır. Batıdaki iç kale ve yeni şehir
Türkiye’de, dış kale ve dış şehir ise Suriye’de kalmaktadır. 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı-Alman
dostluğu çerçevesinde ilk kez bölgede demiryolu
yapımına başlanmış, petrol bölgesine ulaşmayı
amaçlayan Almanya- Bağdat-Hicaz Demiryolu Yapımı Projesi uygulamaya konulmuş ve projeler ba
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şarıyla gerçekleştirilmiştir. Karkamış bu yol güzergahı üzerinde olması nedeniyle önemli bir konuma gelmiştir. l918 yılında Fırat Nehri
üzerinde Almanlar tarafından yapılan Türkiye’nin en uzun ve teknolojik
olarak en mükemmel olan Bağdat Demiryolu Köprüsü halen ulaşıma
açık olup, Türkiye - Suriye sınırını oluşturmaktadır.
İlçede bitki örtüsü yönünden zeytin, Antepfıstığı, bağ ve azda olsa
meyve ağaçları bulunmaktadır. Mercimek, buğday, arpa ekiminin yanısıra pamuk ve sebze üretimi de yapılan ilçede, hayvancılık küçük çapta
gerçekleştirilmektedir.

Karkamış District
Karkamış, 75 kms to the city center, is in the southeast of Gaziantep
and near the Syrian border. It was a town of Nizip untill 1990, then
became a district of Gaziantep on 20.05.1990 by law number 3644.
The area is 341 squarekilometers and the altitude is 365 m. According
to the address-based population registration system of 2015, the total
population of the city is 9.925. Karkamış, one of the most important
cities of the east in the ancient times, is on shores of Euphrates and in
the central part of Mesopotamia.
Karkamış ancient city and castle, remained from Hittite, in Roman
and Hellenic period in B.C.2000, is near the border. Some parts are in
Turkey and some parts are in Syria. Due to Ottoman - German friendship, from the 19. century, a railroad was started to build. Germany,
aiming to reach petrol areas, prepaired Baghdad - Hicaz Railway Project and finished it succesfully. Karkamış gained importance because of
its location on this railway. Baghdad railway bridge, stil used and the
border between Turkey and Syria, is the longest and technologically
the best bridge of Turkey.
There are olive and pistachio trees and vineyards and a few fruit
trees in the district. Lentil, barley, wheat, cotton, and vegetables are
grown and a little stock raising bussiness is also in the district.

NURDAĞI İLÇESİ
İl merkezine 67 km. uzaklıkta bulunan Nurdağı, E-24 karayolu üzerinde,
kuzeyi güneye, batıyı doğuya bağlayan
karayollarının kavşak noktasında, düz
bir ova üzerinde bulunmaktadır. 2015
yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne
göre toplam nüfusu 37.977’dir.

Hz. Ökkeşiye Türbesi

Rakımı 570 metre, yüzölçümü 798 km2’dir. Doğusunda Hurşit Dağları, batı ve güneyinde ise Amanos (Nur) Dağlarının yer aldığı Nurdağı,
20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur.
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Nurdağı Atatürk Viyadüğü

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçede yetişitirilen pamuk, buğday, şeker pancarı ve kırmızı biber ilçe ekonomisine
büyük katkı sağlamaktadır. Ayrıca Nurdağı ilçesi yakınlarında bulunan
16.000 dönümlük boş, çorak ve dağlık (Emirmusa Tepeleri) arazi ağaçlandırılmıştır.Durmuşlar Köyü sınırları içerisinde bulunan Hz.Ukkaşe’nin
(Ökkeşiye) ziyaretgahı ilçe merkezine 19 km. uzaklıktadır. İlçenin tanınmasında bu ziyaretgahın önemi büyüktür.

Nurdağı District
Nurdağı, 67 kms to the city center,
is on the high way E-24. It is on a
plain lowland and at the crossroads
from north to south and east to west.
According to the address-based population registration system of 2015, the
total population of the city is 37.977.
The altitude is 570 m, the area is
798 squarekilometers. There are Hurşit Mountains in the east and Amanos
Sakçagözü Şelalesi
Mountains in the west and south of
the district. It gained a the district statue on 20 May 1990 with the law number 3644.
Its economy depends on agriculture and stock raising. Cotton, wheat, sugarbeet and red pepper are grown in the district. An empy, barren
and mountainous land of 160.000 square kilometers near Nurdağı is
being afforested. (Emirmusa Hills) The pilgrimage place of Holy Ukkaşe
(Ökkeşiye), in Durmuşlar village, is 19 kms to the district center. This
pilgrimage place has a great importance on introducing the region.
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ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ
9 Eylül 2011 tarihinde resmi açılışı yapılan müze, Şehitkamil İlçesi
Mithatpaşa Mahallesi Hacı Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindedir. Müze
sergisinde, o dönemde kentte yaşayan insanların inançları kültürü ve
günlük yaşantısını geçirdiği ortam birebir mimarisine uygun olarak sokağı, çeşmesi, duvarı ve tüm yapı taşları ile gerçek ölçüsünde ziyaretçilere sunulmaya çalışılmıştır.
Fırat Nehri’ne en yakın konumda bulunan mozaikler girişte yer alırken, kentin teraslarına doğru yükselen mozaikler sırası ile yerleştirilmiştir. Zemin katta sergilenmekte olan Roma Hamamı’na ait mozaikler
ise, baraj gövdesinin altından çıkarılmıştır. Zeugma Mozaik Müzesinde
ziyaretçiler, en alt koddan başlayarak, Zeugma’daki teraslarda yükselmiş olarak gezisini tamamlayabilecektir. Zeugma ile ilgili görülecek diğer kültür varlıkları Zeugma Ören Yeri’nde inşa edilen Korugan Müze’de
izlenebilmektedir.
Müzeye hakim, her kattan rahatlıkla görülebilen Mars Heykeli,
Zeugma’da olduğu gibi müzede de savaş ve baharın tanrısı olarak
Zeugma’nın koruyucusu konumunda sergi teşhir projesinin en önemli
eserlerinden biri olarak yerini almaktadır. İkinci katta labirent şeklinde
dizayn edilmiş gizemli oda Çingene Kızı’nın mahzun bakışlarını ön plana
çıkarmaktadır.
Zeugma Mozaik Müzesi kolleksiyonunda bulunan; Roma ve geç antik
döneme ait 2.448 m2 mozaik, 140 m2 duvar resmi, 4 Roma dönemi
çeşmesi, 20 sütun, 4 kireç taşından yapılmış heykel, tunç Mars Heykeli,
mezar stelleri, lahitler ve mimari parçalar restorasyonu yapılarak teşhir
edilir hale getirilmiştir.
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Zeugma Mosaic Museum
The museum is located
on Hacı Sani Konukoğlu
Bulvarı, in the Mithatpaşa
District of Şehitkamil. The
museum tries to show its
visitors a flavour of the lifestyle, culture and beliefs
of the people living at that
time in the city, by recreating their environment
using full scale replicas of
a street, fountain, building walls and foundation stones, constructed
according to the architecture of the time.
Mosaics that were found lying nearest to the River Euphrates are
displayed at the entrance, followed by those that were found in locations increasingly nearer to the city terraces. Mosaics from the Roman
hamam, found immediately under the body of the Birecik Dam, are
displayed on the ground floor.
Visitors to the Zeugma Mosaic Museum start at the lowest level of
Zeugma, and complete their tour rising through the terrace levels of
the city. Other cultural treasures relating to Zeugma can be seen at the
Korugan Museum which has been built at the site of the Zeugma ruins.
Dominating the museum, and easily seen from all floors, is the statue
of Mars, the god of war and spring,
which is positioned as if it were the
protector of the museum, as it was in
ancient Zeugma. It is one of the most
important items within the exhibition
project. On the second floor, a mysterious, labyrinthine room emphasizes
the mournful expression of the Gypsy Girl mosaic displayed within.
The Zeugma Mosaic Museum collection includes 2.448 m2 of mosaics
from the Roman and Late Antique
period, 140 m2 of frescoes, 4 Roman
fountains, 20 columns, 4 limestone
statues, a bronze Mars statue, tomb
stelae, sarcophagi, and architectural
fragments, all restored to a condition
ready for exhibition.
46
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GAZİANTEP ARKEOLOJİ MÜZESİ

Gaziantep Arkeoloji Müzesi

1944 yılında Nuri Mehmet Paşa Camii’nde faaliyete geçen Gaziantep
Arkeoloji Müzesi, şimdiki bulunduğu binaya 1969 yılında taşınmıştır.
2005 yılında bitişiğine bina eklenen müze, içerisindeki Zeugma Mozaiklerinin 2011 yılında açılan Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşınmasıyla
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tadilata alınmıştır.

Gaziantep Archeology Museum
Gaziantep Archaeology Museum started
life in 1944 in the Nuri Mehmet Paşa
Mosque and moved to its present building in 1969.
In 2005, the museum expanded into
the next door building and in 2011,
when the Zeugma mosaics were moved
into the new Zeugma Mosaic Museum,
restoration work was begun by the Ministry of Culture and Tourism.

HASAN SÜZER ETNOGRAFYA MÜZESİ
Dar sokaklar, kesme taş duvarlar ve kiremitli kırma çatılı evleriyle
Antep’in eski kent dokusunun en iyi görülebildiği, Bey Mahallesi Hanifioğlu Sokak’ta yer alan bu Antep evi, geçen yüzyılın başlarında inşa
edilmiştir. “Hasan Süzer Etnografya Müzesi” olarak Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağışlanan bina, Konak-Müze tarzında tanzim edilmiştir.
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Teşhirinde ziyaretçilere
eski zamanlardaki Antep
halkının ev yaşantısı ve
etnoğrafik yapısı mankenlerle çarpıcı olarak
sergilenmektedir. Bina
ana kaya içine oyulmuş
mahzen üzerine 3 kattan
oluşmakta, ikisi ana yola,
diğeri ara sokağa açılan
üç giriş kapısı bulunmaktadır. Ön cephedeki
işlemeli büyük kapıdan
“hayat” adı verilen orta
bahçeye, küçük kapıdan
ise “selamlık” denilen bölüme geçilmektedir.
Zemin katta; sabahın
ilk ışıklarının aydınlattığı
İş Odasında ipek üzerine
çeşitli çiçek desenleriyle
gergef işleme, ahşap tezHasan Süzer Etnografya Müzesi
gahında çıkrık çevirme ve
gergahta ipeği germe çalışmaları mankenlerle canlandırılmıştır.
Antep evlerinde eskiden, tandır olarak adlandırılan, odanın merkezinde, içinde közler olan gömme bir taş ocak üzerine konan bir kürsü
ve onun üzerine örtülen geniş bir yorgandan oluşan ısınma sistemi
mevcuttu. Aile fertleri közün sıcağıyla ısınan yorganı üzerlerine örterek
ısınırdı.
Birinci kata ev içinden ulaşılan merdivenin sağında hamam yer alır.
Burada, banyoda kullanılan kurna, hamam tasları, kemik tarak ve sabunluk teşhir edilmektedir.

Hasan Süzer Ethnographical Museum
The museum is a traditional Antep house in Bey neighbourhood
Hanifioğlu street. It is the best place to see the old city of Antep with
narrow streets, carved stone walls and old style roofs. The museum
building was built at the beginning of the last century. The building
was donated to Ministry of Culture and Tourism as Hasan Süzer Ethnographical Museum and organized as a mansion- museum style.
The traditional house life of Gaziantep residents of old times and
ethnographical structure are exhibited with mannequins. The building
was constructed in the traditional Antep house style, with three floors
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built on a top of a cellar carved in to the bedrock. It has three doors,
two of them are on the main street, one is on a small street. You can
walk in to the central garden called ‘hayat’ through the big carved
door on the main street and to the ‘selamlık’ the men’s room, through
the small door.

Hasan Süzer Etnografya Müzesi

The ground floor displays a typical ‘working room’ dotted with human figures that are spinning wheel and tambouring ‘tandır (ovenlike
a large earthen jar buried in the wall) room’ used for getting warm by
the household in winters.
The bath is on the right of the stairs up to the first floor. In the bath,
traditional bath equipments are also exhibited.

GAZİANTEP SAVAŞ MÜZESİ
Şahinbey ilçesi Şehreküstü semtinde yer alan tarihi
bir Antepevi’nde hayat bulan Şahinbey Belediyesi Gaziantep Savaş Müzesi, Antep Destanı’nın bilinmeyen
yönlerini farklı sergileme
teknikleri ile çarpıcı biçimde
gözler önüne sermektedir.
Panolar, savaş aletleri
sergisi ve etnoğrafik eserlerin yanısıra İmalat-ı Harbiye, Boş Kovan Toplayan
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Gaziantep Savaş Müzesi

Kahraman Çocuklar, Çello’nun Eminesi’nin Savaşa Daveti gibi mizansenlerin heykeller ile canlandırıldığı Gaziantep Savaş Müzesi o dönemlerdeki milli duyguları bir kez daha yaşatıyor.

Gaziantep War Museum
The Gaziantep War Museum, located in a traditional Antep house in
Şehreküstü illustrates the unknown parts of the Antep Defense Legend
with different exhibition techniques.
The Gaziantep War Museum, illustrating the mise an scenes with
statues such as “Call for War of Çello’s Emine”, “Hero Children Collecting
Empty Shells” and Manufacture for War” as well as boards and exhibitions of ethnographic works and war equipment, enables people relive
the national feelings of that period.

Gaziantep Savaş Müzesi
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YESEMEK AÇIK HAVA MÜZESİ
Yesemek M.Ö. II. binin dördüncü çeyreği ile M.Ö. 8. yüzyıl arasında,
yakın doğunun en büyük taş ocağı ve heykel işleme atölyesiydi. İslahiye
ilçesinin 22 km. güneydoğusunda bulunan Yesemek Köyünün Karatepe
sırtlarında yer almaktadır.
Yerli halk Hurrilerin çalıştığı atölye, bölgenin Hitit hakimiyeti altına
girdiği, M.Ö. 1375-1335 yılları arasında, İmparator 1. Şuppiluma zamanında işletmeye açılmıştır. Bir ara faaliyeti zayıflayan atölyede, Geç Hitit
Krallıkları zamanında çalışmalar tekrar yoğunlaşmıştır. Yeni dönemde
özellikle, Hitit, Suriye, Arami ve Asur sanat unsurları ağırlık kazanmıştır.
Oriantalizm adıyla anılan bu üslup, batıda gelişmeye başlayan Ege Kültürlerini etkileyerek Yunan sanatının çekirdeğini oluşturmuştur.
M.Ö VIII. yüzyılın son çeyreğinde Asurlular’ca, faaliyetine son verildiği
ve ustalarının Asur’a götürüldüğü bilinen atölyede, her şey olduğu gibi
kalmış ve 1890 yılına kadar zaman donmuş gibidir.
Yaklaşık 300’ün üzerindeki yontu taslağının toprak altından çıkarılıp
belli bir düzende sergilendiği Açık Hava Müzesi’nde taslakların büyük
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Yesemek Açık Hava Müzesi
Heykel Atölyesi

çoğunluğunu kapı aslanları oluşturmaktadır.
Sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, Amanos
Dağlarını temsil eden Dağ Tanrısı kabartmaları, savaş sahnesi kabartmaları ve mimari parçaların kendi doğal ortamlarında sergilendiği alan,
Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi yapılarak
Açık Hava Müzesi haline getirilmiştir.
Sonuç olarak büyük bir organizasyonla işletildiği anlaşılan Yesemek
Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi, taşların ocaktan kesilmesi, yontu taslaklarının hazırlanması ve tamamlanmasına kadar ki evrelerin teker teker
örnekleriyle görülebileceği dünyada başka bir benzeri olmayan bir heykel okulu niteliğindedir.
O dönemde bu büyüklükte bir sahayı kaplayan atölyeye ve atölyede
meslek icra eden heykeltıraş sayısına, günümüzde meydana gelen teknolojik ve sanatsal gelişmeye rağmen ulaşmak mümkün olamamıştır.
Bu durum o dönemde burada yaşayan insan topluluklarının sanata verdikleri önemin büyüklüğünü göstermektedir.
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Yesemek Open Air Museum
Yesemek was the largest stone quarry and statue-processing worksite of Near East between the forth quarter of the 2nd thousand B.C.
and 8th century B.C. Its on Karatepe Hills of Yesemek Village 22 kms
southeast of Islahiye.
The region was ruled by Hittite between 1375-1335 BC. in this period in the Emperor of Suppilluma I the administration of the workshop
was started where local people were working. In the worksite where
activities are slowed down for a while, studies again ganied speed during late Hittite Kingdoms Period. During new period especially Hittite,
Syrian, Aromi and Assyrian Art Elements gained importance. This style, which is named as Oriantalism, formed the core of The Greek Art by
affecting Agean cultures. It’s known that the activities of the worksite
was ended by Assyrians and the masters were taken to Assyriain the
last quarter of the 8th century. Everything stayed still and the time is
like frozen till 1890. In the open-air museum where nearly 300 scetch
pieces of statues were digged out and exhibited in an order. most of the
sketches are constitutedby gate lions.
This open place where sphinxes, gate lions, sitting lions, winged
lions, God of Mount reliefs which represents Amanos
Mountains, war scene reliefs and architectural pieces are exhibited in their natural
environment; is made an open-air museum by Gaziantep Museum Office by
making an environmental arrangement.
As a result Yesemek stone-quarry and
statue worksite is in the characteristic
of a flawless statue-school which is understood to be administrated with big
organization.
Its a place where all the phases;
cutting of the stones from quarry, preparation and completion of the statue
sketches can be seen with the examples. Despite the technological and
artistic development of our time it’s
been impossible to reach a worksite
as large as Yesemek and the number of the working scultpures in that
worksite. This situation shows the
greatness of the importance that people living here gave to art.
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Heykel Atölyesi
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GAZİANTEP HAMAM MÜZESİ

Gaziantep Hamam Müzesi

Gaziantep Kalesi’nin yanı başında yer alan, Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan yapı, Lala Mustafa
Paşa tarafından yaptırılan külliyenin yüzyıllarca hamam bölümü olarak
hizmet vermiştir.
Vakfiyesine göre 1577 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Paşa Hamamı olarak uzun yıllar hizmet veren yapı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında restorasyonu tamamlanarak Gaziantep
hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürülmüştür.
Aslına sadık kalınarak teşhir edilen hamamda; soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri, Halûk Perk koleksiyonundan hamam araç ve gereçleri,
hamam adetleri, balmumu heykeller ve maketlerle canlandırılmıştır.

Gaziantep Hamam Museum
This building just beside Gaziantep Castle served for centuries as the
bath section of the külliye (social complex attached to a mosque) built
by Lala Mustafa Paşa, and is one of the finest examples of Ottoman
hamam architecture and culture.
According to its foundation deed of trust, it was built in 1577. After
long years in operation as the Paşa Hamam, it was restored by the
Gaziantep Metropolitan Municipality, and its transformation into a museum bringing to life the hamam culture of Gaziantep was completed
in 2015.
Displayed in the faithfully recreated hamam are the cold, tepid
and hot sections; hamam utensils and materials from the collection of
Halûk Perk; and bathing customs brought to life by waxwork figures
and models.
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Gaziantep Hamam Müzesi

Gaziantep Hamam Müzesi

57

MÜZELER | MUSEUMS

BAYAZHAN GAZİANTEP KENT MÜZESİ

Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi

Bir tütün tüccarı olan Bayaz Ahmet Efendi tarafından 1909 yılında
yaptırılan Bayazhan; Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle şehrimize
kazandırılmıştır. Gaziantep’in tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri,
ekonomisi, el sanatları ve mutfak kültürü gibi kültürel zenginliklerinin
vurgulandığı Bayazhan Kent Müzesi, Gaziantep kültürünü ziyaretçilerine
yaşayarak, hissederek tanıma imkanı sunmaktadır.
Kültür Merkezi olarak restore edilen handa; kardeş şehirler teşhir salonu, sergi mekanları, yöresel yemeklerin sunulduğu restaurant, cafe ve
yerel el sanatlarından örneklerin sergilendiği mağazalar bulunmaktadır.
Ayrıca kent vaziyet maketi, anıtsal yapılar maketi ve sivil mimari maketleriyle Gaziantep’in önemli yerleri Kent Müzesinde teşhir edilmektedir.

Bayazhan Gaziantep City Museum
Bayazhan, which was built by the tobacco merchant Bayaz Ahmet Efendi in
1909, was brought to our city by the efforts of the Metropolitan Municipality. The
Bayazhan City Museum, which focuses on
the history, tourist places, natural beauties, economy, handcrafts, and the cuisine
of Gaziantep, will enable its visitors to live
and experience Gaziantep’s culture.
For the sister cities of Gaziantep, there are also galleries, an exhibition hall, a
restaurant serving traditional food, a café,
and handcrafts shops in the inn which was renovated into a cultural
center. In addition,also on exhibition are notable places in Gaziantep
marked in a model of the city, as well as models of monumental buildings and civil architecture.
Bayazhan Gaziantep
Kent Müzesi
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GAZİANTEP SAVUNMASI ve KAHRAMANLIK
PANORAMA MÜZESİ
Gaziantep Kalesi içerisinde yer alan galeriler Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi’nce restore edilerek Gaziantep Savunması ve Kahramanlık
Panoroma Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Kale girişinden başlayıp galeri
kısmına doğru devam eden müzede, Antep halkının düşman işgaline
karşı direniş öyküsü; panolar, kahramanlara ait heykeller, rölyefler eşliğinde anlatılmaktadır. Müze; İngiliz ve Fransızlar’ın işgaline uğrayan
Antep halkının göstermiş olduğu direnişi, açılan cepheleri, bu cephelerde savunma yapan kahramanları, taarruzları, harekâtları ve halkın
yaşadığı zorlukları 2 bine yakın figür ile gözler önüne sermektedir.

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi

Museum Of Gaziantep Defense And Heroism
Panoroma
The gallery, which
has dungeons in the
Gaziantep Castle has been
restored and converted
in to Gaziantep Defense
and Heroism Panoroma
Museum
by
The
Metropolitan Municipality.
The resistance story of
Antep’s people against
the enemy occupation is
told with boards, statues of heroes and reliefs in the museum, which
start at the entrance of the castle and continue to the gallery section.
The approximately 2000 figures, the museum illustrates the resistance
struggle of Antep’s people against the French and English occupation,
the battlefields, the heroes fighting in these battlefields, the attacks, as
well as the actions and the difficulties people faced.
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EMİNE GÖĞÜŞ MUTFAK MÜZESİ
Gaziantep mutfak kültürünü tanıtmayı
amaçlayan Emine Göğüş Mutfak Müzesi’nde, özel vitrinlerde sergilenen çeşitli mutfak eşyaları geçmiş dönemlerdeki mutfak kültürü hakkında bilgiler vermektedir.
Dar sokakları ile ünlü Gaziantep Kalesi
eteklerinde, tarihi Göğüş Konağında hayat bulan ülkemizin ilk mutfak
müzesinde; bayram yemeği yuvalamanın yapılması, soğuk kış gecelerinde tandır başında verilen bastık, sucuk, ceviz, kahve-mırra pişirilmesi vb. yöresel detaylar, Antep yöresine özgü kıyafetler eşliğinde mankenlerle canlandırılmaktadır.

Emine Göğüş Culinary Museum
The Emine Göğüş Culinary Museum, built with the goal of presenting Gaziantep Cuisine, both describes the cuisine of earlier periods and
exhibits various kitchen equipments in special display windows.
The first kitchen museum of our country is located in the historical
Göğüş Mansion which is near the outskirts of Gaziantep Castle, an
area famous for its narrow streets. This museum illustrates, with traditionally dressed mannequins, how to cook and prepare “Yuvalama”a
traditional bayram food-, mıra -a traditional coffee- and bastık and
sucuk (a traditional kind of sweet eaten around a traditional stove called “Tandır” on cold winter nights), and similar local specialities.

Emine Göğüş Mutfak Müzesi
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GAZİANTEP OYUN VE OYUNCAK MÜZESİ
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gaziantep’teki
Oyun ve Oyuncak Müzesi, Türkiye’nin dördüncü oyuncak müzesi olma
özelliğini taşımaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü
çalışmayla kentin en tarihi yerlerinden Bey Mahallesi’ndeki üç katlı bina
restore edilmiş ve bu tarihi binanın altında bulunan iki katlı mağara da
Oyun ve Oyuncak Müzesi dahilinde yer almıştır.
Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde 1700 - 1970 tarihleri arasında üretilen
el yapımı 600’e yakın oyuncak yer almaktadır. Çizgi film kahramanları,
bebek evleri ve daha birçok oyuncağı dahilinde bulundurmaktadır.

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi

Gaziantep Game And Toy Museum
The Gaziantep Game and Toy Museum was founded by the Gaziantep City Council, and is the 4th toy museum to open in Turkey. The
municipality restored a 3 storey building in Bey Mahallesi, one of the
oldest districts in the
city, and established
the Game and Toy Museum in this historical
venue. The museum
also encompasses the
two cave levels below
the building.
On display here are
about 600 handmade toys dating from
1700 – 1970, as well
as many others, including toys based on cartoon characters and doll
houses.
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GAZİANTEP ATATÜRK ANI EVİ MÜZESİ

Atatürk Anı Evi Müzesi

Tarihi Bey Mahallesi’nde bulunan ve iki binadan oluşan yapının birinci bölümünde; Atatürk’ün konakladığı mekanın bir benz eri ve kullandığı şahsi eşyaların orijinalleri sergilenmektedir. Ortak avluya bakan
ikinci bölümde ise; Atatürk Araştırma Kitaplığı ile Antep Savunması’nın
anlatıldığı Sözlü Tarih Araştırma Odası yer almaktadır. Bu bölümde
Antep Savunması kahramanlarının sinevizyon gösterileriyle anlatıldığı
salon ve halkın o dönemlerde kullandığı eşyaların örnekleri sergilenmektedir. Atatürk’ün kaldığı odanın, orijinal eşyalarla canlandırıldığı Anı
Müzesi’nde, ziyaretinde kullandığı kahve fincanından okuduğu kitaplara; kent tarihini anlatan yüzlerce yayından, dönemin kahramanlarının
hikayelerine dek pek çok değerli eser teşhir edilmektedir.

Gaziantep Atatürk Remembrance House
Museum
This structure in the historical Bey District (Bey Mahallesi) consists
of two buildings with shared courtyard, the first section housing a
replica of the room in which Atatürk stayed on his visit, and some
of his original personal belongings. The second building contains the
Atatürk Research Library and the Oral History Research Room in which
the events of the Defence of Antep are related. The story of the heroes
of the Defence is told through film, and also on display are articles
used by the people of the period. The room where Atatürk stayed is
recreated in the Remembrance Museum with original furnishings, and
contains many valuable items such as the coffee cup he used during
his visit and the books he read, hundreds of publications about the
city’s history, and stories of the heroes of the day.
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YAŞAYAN MÜZE TARİHİ GÜMRÜK HAN

Şekeroğlu Mahallesi Gümrük Caddesi No:14 adresinde bulunan han
geçmişte yolcu hanı olarak kullanılmıştır.
Yöre insanının tarihsel süreçte uğraşı olan gümüşçülük, bakır işlemeciliği, kilimcilik, yemeni yapımı, sedefkarlık, aba dokumacılığı, kutnu
ve alaca dokumacılığı, ahşap oyma ve ağaç işleri, mozaik yapımı, tespih
yapımı ve Gaziantepli hanımlar tarafından yapılan Antep İşi El İşlemesi
gibi meslekler yok olmaya ya da özel turistik amaçlı ürünler yapılarak
kısıtlı alanlara sıkışmışlardır.
Şahinbey Belediyesi kaybolmaya yüz tutmuş bu el sanatlarını gelecek
nesillere aktarmak, tanıtmak ve bu el sanatları ile uğraşanlara satış
merkezi olacak şekilde Tarihi Gümrük Hanı’nı restore ettirmiş ve gelecek
nesillere aktarma amacı ile “Yaşayan Müze Tarihi Gümrük Han” olarak
Uzun Çarşı’daki asırlık binayı hizmete açmıştır.
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A Living Museum In The Historical Gümrük
Han
The “han” (large public building used for
lodging or commerce) at No. 14, Gümrük Caddesi (Customs Street) in the
Şekeroğlu district was used in the
past as a travelers hostel.
The traditional trades of local
people such as silver and coppersmithing; kilim weaving; “yemeni”
(flat leather shoes) making; mother-of-pearl inlay; the weaving of
woolen “aba” and colourful silk/cotton
“kutnu” and “alaca” cloths; carpentry
and woodcarving; mosaic; prayer bead manufacture; and the Antep
embroidery done by the women are now disappearing or confined to
the making of souvenirs.
In order to publicize these handicrafts which face extinction, to
pass them on to new generations and provide a retail centre for their
practitioners, the Şahinbey Municipality has restored the old Han and
opened the “Living Museum in the Historical Gümrük Han” in this centuries-old building located in Uzun Çarşı.
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ALİ İHSAN GÖĞÜŞ MÜZESİ VE GAZİANTEP
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
Kendiside Gaziantepli olan Türkiye’nin ilk Turizm Bakanı Ali İhsan
Göğüş’ün Gaziantep şehrine bağışladığı kütüphanesi ile özel eşyalarının
sergilendiği bir müzedir.
2. katı Gaziantep Araştırmaları Merkezi olarak hizmet vermektedir.
Müzenin 3. katında Antep Evleri manzaralı bir cafede kahve keyfi yapmak mümkündür.

Ali İhsan Göğüş Müzesi

Ali İhsan Göğüş Museum And Gaziantep
Research Centre
This museum houses
the library and personal
effects of Turkey’ first Minister of Tourism, Ali İhsan
Göğüş, who was from Gaziantep.
The second floor is
home to the Gaziantep
Research Centre and the
third floor cafe offers the
chance to enjoy a coffee
while gazing out at the
view of traditional Antep
houses.
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GAZİANTEP MEVLEVİHANESİ VAKIF MÜZESİ

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi

Mevlevihane olarak inşa edilen, son yüzyılda ilkokul, depo, müftülük
ve cami lojmanı olarak vücut bulan 4 asırlık tarih bina, çok sayıda
vakıf eserinin sergilendiği Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi olarak
tanzim edilmiştir.
Kozluca Mahallesi, Buğday Arasası ve Şehitler Caddesi arasında yer
alan Tekke Camii külliyesinde yer alan, kesme taştan inşa edilen yapı
iki bölümden oluşmaktadır. Cami avlusundan girildiğinde solda yer alan
3 katlı binada Mevlevilik Kültürü ile Vakıf Kültür Varlıklarından seçilen
Maden Eserleri, El Yazması Kur’an-ı Kerimler, Türk Hat Sanatından örnekler, avlunun sağında yer alan 2 katlı mekanda ise kilim ve halılar
teşhir edilmektedir.

Foundation Museum Of Gaziantep Mevlevi
Center
The 400 year - old historical building, built as
a Mevlevi center and later
used as a primary school, storage, mufti office,
a mosque house throughout the last century, has
now been designed as the
Foundation Museum of
Gaziantep Mevlevi Center,
exhibiting many historical
foundation works.
The museum is located
in Tekke Mosque, which is located in Kozluca district, and it has two
parts. As you enter the garden of the mosque, there is a 3-storey building on the left, where there are exhibited mining works selected from
Mevlevi culture and foundation cultural works, handwritten Qurans and
samples of Turkish calligraphy art. On the right is a 2 storey building
where kilims and carpets.
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İSLAM BİLİM TARİHİ MÜZESİ
İslam Bilim Tarihi Müzesi, Şahinbey Belediyesi hizmet binası bahçesinde, 19. yüzyılın başlarında yapılmış eski kolej binasının, İslam
alimlerinin icatları ve bilim tarihine katkılarının interaktif anlatımlarla
sağlandığı bir müzedir.
Üç kattan oluşan müze binasının pencerelerinin oldukça fazla ve
yüksek olması binanın 3 katında da belirleyici bir unsur oluşturmuş.
Yapının bu mimari üslubu müzenin yerleşim düşüncesi bakımından
önemli bir sorun teşkil etmiş. Mimari sorunlar Müslüman kaşiflerin,
mucitlerin oldukça mütevazi bir yaşama sahip olmalarından, çalışmalarını genellikle bir atölye ortamında kısıtlı imkanlarla yürütmelerinden
hareketle okul binası bir atölye hissi verecek şekilde planlanmış.
Mekâna tarihi bir atölye havası verme düşüncesinden hareketle tezgâhlar ile diğer sergileme elemanlarının üretimi için kullanılan ahşap
çeşitli uygulamalardan geçirilerek eskitilmiş ve böylelikle teorik bilginin
mahir ustaların tecrübesiyle birleşmesi neticesinde bu zorlu sürecin üstesinden gelinmiştir.
Bir sonraki aşama, atölye tezgâhlarını ve diğer sergileme unsurlarını
üretmek için malzemeye karar vermek olmuş. Sergileme malzemesinde
kaçınılmaz olarak ahşap tercih edilmiş ve asıl sorun ahşabın birkaç
asır önceden kalmışçasına yapıya dahil edilip eskitilmesi olarak ortaya
çıkmış. Bu işlem için belirli bir yöntem bulunamaması nedeniyle doğal
bir biçimde eskimiş malzeme kullanmaya karar verilmiş; bu doğrultuda
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İslam Bilim Tarihi Müzesi

Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli tren yollarında 1950’den günümüze
kadar ıskartaya çıkmış traversler bulunup örnekleri atölyede incelemeye
alınmış. Fakat dış ortamlarda geçirdiği uzun süre boyunca ahşabın içine
işleyen kokunun etkisiz hale getirilmesi için ahşap elemanların biçilip
uzun bir süre dinlendirilmesi gerekmiş. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için solvent, tiner veya boya içermeyen tamamen doğal yağlar
ve özel karışımlar sonucunda ideal bir eskitme sıvısı elde edilmiş. Lakin
bu sıvı her ahşapta farklı bir görüntü oluşturmuş ve bu nedenle ideal
eskimiş görüntü için en doğru ağacın seçilmesi gerekmiş. Araştırmalar
neticesinde buna en uygun ağacın meşe olduğu görülmüş. Nihayetinde teorik bilginin mahir ellerle buluşması sayesinde bu meşakkatli işin
üstesinden gelinmiş.
Müzede yer alacak eserlerin araştırılması ve üretimi ise en hassas
konuların başında gelmiş. Bu amaç doğrultusunda ve bilim tarihi uzmanları ve küratör ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde İslam Bilim Tarihi Müzesi’nde astronomiden tıbba, coğrafyadan
fiziğe değin 100 kadar adet aletin replikasının yer alması planlanmış.
İslam bilim tarihi açısından kilometre taşı sayılacak nitelikteki yüzlercesi
içinden seçilen bu aletler, çok aşamalı bir süreç sonunda sergilenecekleri
müzeye ulaşmış. Her bilim dalının farklı türde aletler kullanmış olması,
benzerlerinin imalatı aşamasında onlarca farklı meslek grubuyla çalışmayı gerektirmiş. Bilim Tarihi Müzesi’ne sergilenecek olan aletlerin birçoğu modern dünyada kullanılmadığından üretimlerin her biri de model
niteliğinde olmuş.
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History of Islamic Science Museum
The History of Islamic Science Museum is housed in a former school
building dating from the early 19th century which is situated in the
garden of the Şahinbey Municipality. It presents the inventions and
contributions to science of Muslim scholars through interactive displays.

İslam Bilim Tarihi Müzesi

A prominent feature of the 3-storey museum building is the numerous and high windows on all the floors. This architectural style posed a
significant problem regarding the layout concept for the museum. Since the Muslim discoverers and inventors lived very modestly, and generally carried out their studies in workshops with limited resources, it
was planned to create the feeling of a workshop in the school building.
Based on this idea of a historical workshop, the wood used for the
benches and other display components was distressed by means of
various processes, and thus through the combination of theoretical
knowledge and the experience of skillful craftsmen, the difficult work
was accomplished.
The next stage was deciding on the material to be used for the
work benches and other display pieces. Inevitably, wood was chosen
for the display material, and the real problem was how to incorporate
the wood into the building and age it so it looked as though it had
been there for a few centuries. Since there is no particular means of
doing this, it was naturally decided to use old material, and to this end,
railroad ties from Turkey and other countries, discarded from 1950 to
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the present, were found and examined in the workshop. However, to
neutralize the penetrating smell which these had developed during their
long exposure to the elements, it was necessary to cut up the wood
and rest it for a long period. To overcome this problem, an ideal aging
fluid was created, using no solvent or paint, but completely natural oils
and special mixtures. However, this fluid gives a different appearance
to each type of wood, so it was important to choose the best wood to
achieve the ideal aged effect. Studies showed the most suitable wood
was oak, and at last, this painstaking job was achieved through the
marriage of theoretical knowledge and skilled hands.
The most sensitive issue was the researching and manufacture of
the items to be displayed in the museum. Accordingly, following investigations by history of science experts and the team of curators, it was
decided that the History of Islamic Science Museum would exhibit replicas of around 100 tools from various fields from astronomy to medicine, and from geography to physics. Chosen from among hundreds
which can count as milestones in the history of Islamic science, after
many stages, these tools finally reached the museum where they are
to be displayed. Because each scientific branch used different types of
equipment, it was necessary to work with tens of different professional
groups during the making of similar tools. Because most of the tools
exhibited in the History of Science Museum are not used in the modern
world, each one made has value as a model of its kind.

İslam Bilim Tarihi Müzesi
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GAZİANTEP KÜLTÜR TARİHİ MÜZESİ

Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi

Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı zemin katında yer alan Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi; öğrencilerine,
öğrenim gördükleri kentin kültürünü tanıtmak, öğretmek ve benimsetmek amacıyla oluşturulmuştur.
Müzede Gaziantep arkeolojisi, orijinal kültür varlıkları ve belgelerle
örnekler sunularak kronolojik anlatımla tanıtılmaktadır. Kentin kültür
yaşamının bölümler halinde ele alındığı müzede; “Yetiştirdiği Önemli Şahsiyetler”, Antep Ağzı ve Dil Özellikleri”, Şehrin Hayatında Önemli
Olaylar”, “Aile Hayatı, Günlük Hayat, Özel Günler”, “Çocuk Oyunları ve
Oyuncakları”, “Eğlence Hayatı”, “Fotoğrafçılık” ve “Karagöz Oyunculuğu”
gibi kesitler yer almaktadır.
Kendi öğrencilerine yönelik faaliyette bulunan “Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi “ 25 Aralık 2009 yılında ziyarete açılmıştır. Müzenin teşhir
mantalitesi, Gaziantep Şehrinin kültürünü ortaya koymak, burada yaşayalara geçmişi hatırlatmak, unutturmamak ve yabancı ziyaretçilere de
Gaziantep’i tanıtmaktır.
Müzede, Gaziantep şehri esas alınarak, bu şehrin ortaya çıktığı 12.
yüzyıldan itibaren günümüze kadar geçirdiği kültür evrelerinden gelen
ve yaşam tarzını, el sanatlarını, ev sanatlarını ve gündelik hayatını yansıtan somut kültür varlıklarının sergilendiği koleksiyonlar yer almaktadır.

Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi
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Müzenin koleksiyonları arasında Gaziantep
ve çevresinden toplanarak bağışlanmış olan
fosiller de önemli bir
yer tutmaktadır. Müzede ayrıca bir Laboratuar/Atolye bölümü yer
almakta ve Arkeoloji
Bölümü öğrencilerinin
Müzeoloji dersleri için iyi
bir pratik uygulama alanı oluşturmaktadır.
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Gaziantep Museum Of Culture History

Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi

The Gaziantep Museum of Cultural History, housed on the ground
floor of the Gaziantep University Library, was created to allow students
to present, promote and share the cultural history of the city in which
they are studying. The museum presents the archaeology of Gaziantep
in a chronological sequence using original cultural assets and documents, and divides the cultural life of the city into various sections
such as; “Notable People from Gaziantep”, “Characteristics of Antep
Dialect”, “Important Events in City Life”, “Family Life, Daily Life, Special
Days”, “Children’s Games and Toys”, “Entertainment and Social Life”,
“Photography” and “Karagöz Shadow Puppetry”.
The Gaziantep Museum of Cultural History activities are predominantly aimed at its own students, however it also opened its doors
to visitors on 25 December, 2009. Through its use of exhibitions, the
museum has revealed the cultural history of Gaziantep, reminding residents of the city of their past, and also educating foreign visitors
about the city.
The museum houses collections of cultural assets that reflect the
life styles, handcrafts, domestic skills and daily life routines of
the Gaziantep people through the ages from the 12th century to present times.
Among the exhibits is an important collection of fossils that
have been found in and around
Gaziantep and been donated to
the museum. The museum also
houses a laboratory/work shop
section creating a practical
space in which archaeology
students can conduct their
studies in museology.
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GORGO MEDUSA CAM ESERLER MÜZESİ
Medusa Cam Eserler Müzesi Türkiye’nin ilk özel cam
eserler müzesidir. Gaziantep Kalesi civarında eski bir Antepevi’nde hizmete açılan müzede Roma ve İslami döneme
ait cam eserlerin yanısıra, Eski Tunç Çağı’na ait bronz
ve pişmiş toprak eserler sergilenmektedir. Gaziantep
eski mimari dokusunun içinde yer alan müze geniş bir
komleks halinde düzenlenmiş olup, içerisinde müze
binası, antika satış odası, gümüş telkari odası, mozaik yapım odası ve cam boncuk yapım odası bulunmaktadır.

Gorgo Medusa Archeological Glass Museum
The Medusa Archeological Glass Museum is the first private archeological glass museum in Turkey. The museum is in an old Antep
house near Gaziantep Castle, and in addition to glass artifacts from
the Roman and Islamic periods, contains Early Bronze Age bronze and
terracotta items. The museum is part of an extensive complex housed
in old Gaziantep buildings. In addition to the museum building, there is
also an antiques sales room, “telkari” (silver filigree) room and mosaic
and glass bead workshops.
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GAZİANTEP KALESİ

Gaziantep Kalesi

Gaziantep Kalesi, Türkiye’de ayakta kalabilen kalelerin en güzel örneklerinden birisi olup, gerek ihtişamı ve heybetiyle, gerekse bir sır gibi
gizlediği tarihiyle şehir merkezinde, Alleben Deresi’nin güney kenarında,
yaklaşık 25-30 m. yükseklikte hemen herkesin dikkatini çeken bir tepe
üzerindedir.
Gaziantep Kalesinin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı hususunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte tarihi günümüzden 6000 yıl
geçmişe, kalkolitik döneme kadar giden bir höyük üzerinde kurulduğu,
M.S II-III yüzyıllarda ise kale ve çevresinde “Teba”isimli küçük bir yerleşimin olduğu bilinmektedir.
M.S. II-IV. yüzyıllarda Kalenin, ilk olarak Roma döneminde bir gözetleme kulesi olarak yapıldığı ve zaman içerisinde genişletildiği yapılan
arkeolojik kazılar neticesinde anlaşılmıştır.
Bugünkü biçimini ise “Kaleler Mimarı” olarak adlandırılan Bizans
İmparatoru Justinyanus döneminde M.S. VI. (M.S 527-565) yüzyılda almıştır. Yine bu dönemde kale önemli bir onarım geçirmiş olup, onarım
sırasında tesviyenin sağlanması için, güney bölüm kemerli ve tonozlu
galerilerden oluşan substrüksiyon (temel) yapılarıyla donatılmış, bu galerilerle birbirine bağlanan kuleler inşaa edilmiş ve sur bedenleri batı,
güney ve doğuya, tepenin sınırına kadar genişlemiştir.
Kale, bu haliyle çapı yaklaşık 200 m.
çevresi 1.200 metre olan gayrı muntazam
dairesel bir şekle sahiptir. Kale bedenleri
üzerinde 12 adet kule mevcuttur. Evliya
Çelebi Seyahatnamesinde Kale’nin
36 burcundan bahsetmektedir. Günümüzde ise bunların
yalnızca 12 tanesini görebilmekteyiz.
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Gaziantep Castle
Gaziantep Castle is one of the finest of the castles still standing in
Turkey, noted both for its magnificence and grandeur, and for the secrets of its history. The castle is strikingly situated atop a prominent 2530 m mound in the city center, on the south bank of the Alleben River.
Although there is no definite knowledge as to when and by whom
Gaziantep Castle was built, we do know that it stands on a tumulus
dating back to the Chalcolithic period 6000 years ago, and that in the
2nd and 3rd centuries A.D. the castle was surrounded by a small settlement called Teba.
Archaeological excavations have revealed that the castle was first
built as a Roman watchtower during the 2ndto 4th centuries A.D., and
enlarged over time. It took its present form during the rule of Byzantine Emperor Justinian (A.D. 527-565), known as the “castle builder”.
The castle also underwent substantial renovation during this period. In
order to level the floor, the south section was underpinned by a system
of arched and vaulted galleries; towers linking the galleries were built;
and the ramparts were expanded to edge of the mound to the west,
east and south.
In this state, the castle is shaped like a rough circle measuring about
200 m across and 1200 m around the perimeter. There are 12 towers
on the ramparts. In his Travelogue, Evliya Çelebi mentions the castle as
having 36 towers, but today we can see only 12 of these.

Gaziantep Kalesi
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DOLICHE (DÜLÜK) ANTİK KENTİ
Gaziantep kent merkezinin 10 km. kuzeyinde yer alan, bilinen ilk
yerleşimi 600 bin yıl öncesine tarihlenen Dülük, “Antik Kent” ve “Kutsal
Alan” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Antik yerleşim, Dülük Köyü’nün
kuzey bitişiğindeki Keber Tepesi ve çevresinde toprak altındadır. Kutsal
alan ise Dülük Köyü’nün yaklaşık 3 km kuzeyinde, Dülük Baba tepesinde
yer almaktadır.
Dülük Mitras Tapınağı, Gaziantep Müzesi ile Almanya Münster Üniversitesi’nin katılımlı kazıları sonucunda 1997-1998 yıllarında ortaya
çıkarılmıştır. Anadolu’da bulunan Mitras Yeraltı Tapınağı’nın ilkidir.
Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Müzesi koordinatörlüğünde Mitras
Tapınağı düzenlenmiş, aydınlatma sağlanarak gezi yolları oluşturulmuştur.
Keber Tepesi’nin karşı sırtları, antik yerleşmenin nekropol (mezarlık)
alanıdır. Burada çok sayıda kayaya oyulmuş oda mezarları mevcuttur.
Mezarların içerisinde, dini ve mitolojik konulu kabartmaları olan lahitler
bulunmaktadır.
Dülük’te Keber Tepesi’nde yapılan bilimsel kazılarda Alt Paleotik döneme ait çakmaktaşı aletler ve bu aletlerin yapıldığı atölyeler bulunmuştur. Aynı dönemde barınma için kullanılan “Şarklı Mağara” da M.Ö.
600.000 yıllarına tarihlenmektedir.
Bizans döneminde Dülük Kenti Hititlerden beri süregelen kutsal şehir
konumunu Başpiskoposlukla devam
ettirmiştir.
İslam akınları sonrasında oldukça tahrip olmuş, Başpiskoposluğun
7. yüzyılda Zeugma’ya taşınmasıyla birlikte ise, dini merkez konumunu kaybetmiştir.
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Doliche Ancient City
Located 10 kms North of Gaziantep city
center, Dülük is divided into two, known as
“Ancient City” and “Sacred Place”. Its first
settlement goes back to 600 000 years
before. Ancient settlement is under and
around Keber Hill located on the north side
of Dülük Village, on Dülük Hill.
It’s known that in Hittite Period in Sacred Place, The Sky God Teşup, in Grek and Roman Periods, Zeus and Jupiter
Dolikhennos were worshipped..
Dülük Mitras Temple was revealed in the excavations performed
by Gaziantep Museum together with Münster University, Germany in
1997-1998. Found in Anatolia Mitras is the first of the temples.
The construction of outdoor lighting and green areas are being continued to uncover the Mitras temple was reveled and the outdoor lighting was constructed with the collaboration of Şehitkamil Municipality
and Gaziantep Museum.
Opposite backs of Keber Hill are cemetary area of ancient settlement. In this area there are many room graves hollowed in
stones. In these graves there are sarcophagus with reliefs
of religious and mythologic subjects.
In the scientific excavations performed on Keber Hill,
Dülük, flint-stone objects and workshops of them belonging to Paleolithic Age were found.“Şarklı Mağara”
which was used for sheltering goes back to 600
000 B.C.
During Byzantine Age,
City of Dülük turned its
Sacred Place position coming
since Hittites to archbishopric. After Islamic
attacks it was destructed and lost its religious center position as the arcbishopric moved
to Zeugma in the 7th century. Holy Place of
Dülük with Dülükbaba’s (Davut Ejder) tomb
brougth its Sacred Place identity till today.
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Dülük Antik Kenti Kazı Alanı
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RUMKALE
Rumkale, Fırat Nehri ile Merzimen Çayı’nın birleştiği, yüksek kayalarla örtülü bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Antik dönemden günümüze
kadar Şitamrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay, Ranculat, Kal-at el Rum,
Kal-at el Müslimin ve Kale-i Zerrin (Altın Kale) gibi bir çok isimle adlandırılan Rumkale’deki mimari kalıntılar Geç Roma ve Ortaçağ karakteri
taşımaktadır.
Rumkale’nin doğuda ve batıda iki ana giriş kapısı mevcuttur. Doğu
girişi Fırat Nehri, batı girişi ise Merzimen Çayı üzerine kurulmuştur ve
1838’de Rumkale’yi ziyaret eden Moltke’ye “kayalığın nerede bittiğini,
insan eserinin nerede başladığını söyleyebilmek çok zor” dedirtecek kadar doğayla uyumlu mimari özelliğe sahiptir. Rumkale’yi çevreleyen dış
kale surları ve giriş kapıları Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile
İl Özel İdaresi koordinasyonunda restore edilmiştir.
Aziz Nerses Kilisesi
Kiliseyi, 1173’te Rumkale’de ölen Patrik Aziz Nerses’in yaptırdığını
veya onun anısına yapıldığını kabul edersek, yapının inşa tarihi olarak
12. yüzyılın sonlarını düşünebiliriz. Kilise, Türkler’in eline geçtikten sonra 17. yy.’da camiye çevrilmiştir.
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Rumkale

Barşavma Manastırı
Manastır sur içinde kalenin kuzeyinde yer alır. 13. yüzyılda Yakubi
Azizi Barşavma tarafından yaptırılmıştır. Birbirine bitişik iki yapıdan
bazı bölümler ayakta kalmıştır. Kuzey cephesini kaya kütlesi oluşturur.
Roma Dönemi’nde Hz. İsa’nın havarilerinden Yohannes’in Rumkale’ye
gelip yerleşmesi ve burada Hıristiyanlık dinini yayması nedeniyle, bu
yerleşim yeri Hıristiyanlık tarihinde önemli bir rol oynamaktadır. Yohannes’in, İncil’in kopyasını Rumkale’de bir mağarada sakladığı daha sonra
kopyaların buradan alınıp Beyrut’a götürüldüğü anlatılmaktadır.
11. yüzyılda Rumkale Hromgla adıyla önemli bir konumdadır.
1113’te III. Grigoris kaleyi satın alarak, Başpiskoposluk makamını buraya yerleştirmiştir. 1279’daki kuşatmada başarısız olan Memluklu Sultanı Melik el-Eşref 1292’de Rumkale’yi tekrar kuşatmış ve Rumkale’nin
fethi gerçekleşmiştir. Sultanın emriyle Suriye Naibi Sancar Suca tarafından tamir ettirilen Rumkale, Kal’at el Müslimin adını almıştır. Daha
sonraları ise Kale-i Zerrin (Altın Kale) olarak adlandırılmıştır. Rumkale,
Memluklular zamanında yeniden uç kalesi olarak kullanılmışsa da, eski
parlak dönemini bir daha yaşayamamıştır. Rumkale; üç yanı zümrüt
yeşili göl ve bunu çevreleyen dik, sarp kayalıklı tepelerle çevrili doğa ve
insan harikası bir mekandır.
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Rumkale
Rumkale is placed on a hill where Euphrates and Merzimen Creek
is united and which is covered with high rocks. The architecture ruins
in Rumkale, which is named as Şitomrat, Kal-a Rhomayta, Hromklay,
Runculat, Kal-at-el Rum, Kal-at-el Müslimin and Kale-i Zerrin (Golden
Citadel), since Ancient Age, carries the character of Late Roman and
Middle Age.
Rumkale has two main Gates on the East and West. Eastern entrance is built on Euphrates and Western Entrance is built on Merzimen
Creek and it has such a natural architecture that Moltkewho visited
Rumkale in 1838 said “It’s so hard to tell where rocks end and where the man-made work starts”. The Gates and city walls surrounding
Rumkale have been restored with the coordination of Gaziantep Provincial and Tourism Administration and Special Provincial Administration.
St. Nerses Church
If we accept that Partriarch St.Nerses had the church built or it was
built for his memory who died in Rumkale in 1773, we may think the
construction’s building date as the end of the 12th century. Church
was transformed into a mosque after Turks conquered it in the 17th
century.
Monastery of Barşavma
Monastery is the North of the flooded citadel. The Saint of Yakubi
Barşavma had it made in the 13th century. Some parts of the two
adjacent construction has stayed till today. Its North part is formed by
a mass rock.
This place plays an important role in history of Christianity since
Yohannes, one of the disciples of Christ, came Rumkale and broadcasted the religion here during Roman Period. That Yohannes hid one
of the copies of the Holy Bible into a cave in Rumkale and then the
copies were taken from here to Beriut is being told. In the 11th century
Rumkale was in an important role with the name of Hromgla. In 1113
Grigaris III bought the citadel and placed the archbishopiricacy here.
Sultan of Memluk, Melik el-Eşref, who was unsuccessful in the siege
in 1279, besieged Rumkale again and conquered it with the order of
the sultan, Sancar Suca, regent of Syria, made the citadel fixed. Then
it took the name of Kal’at el-Müslimin. After that, it was named Kale-i
Zerrin. (the Golden Citadel), although Rumkale was reused as an end
citadel during Memluks, it couldn’t live its old, bright period again.
Rumkale is a natural and man-made wonder with an emerald green lake that surrounds its three sides and precipitous rocky hills that
surround the lake.
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ZİNCİRLİ (SAM’AL) ÖREN YERİ

Zincirli Ören Yeri

İslahiye ilçesi Zincirli Mahallesi’ndeki kalıntılar, eski adı Sam’al olan
bir krallık kentini ve kalesini kapsamaktadır. Yazılı belgelerde krallığın
adı Sam’al ya da Ya’idi olarak geçmektedir. Luvi, Sami, Hurri ve Fenike
kökenli karışık bir nüfusa sahip olan krallığın yönetici sınıfı Arami kökenliydi. Krallık erken tarihlerden itibaren Asur egemenliğine girmiştir.
Höyükte Erken Tunç Çağı’ndan Roma Dönemine kadar yayılan bir yerleşmeler sinsilesi görülmektedir.
Yapılan kazılar neticesinde, Zincirli (Sam’al) kentinin sarayları,
önemli yapıların yer aldığı akropolisi ve dış surları ortaya çıkartılmış,
kentin ilk kez, M.Ö. 1300 yıllarında surlarla çevrildiği anlaşılmıştır. Etrafı surla çevrili, üç giriş kapısı olan yerleşimin kale kısmında bir saray
kalıntısıyla karşılaşılmıştır. Ele geçen kalıntılardan sarayın “Hilani” olarak adlandırılan çok katlı bir yapı
olduğu anlaşılmıştır.
Zincirli-Sam’al da, M.Ö. 9. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren, saray yapılarında Arami
Sanatı’nın egemen olduğu izlenmektedir. Kral
Barrakab çağına tanık olan ortostatlar, kuzey
direkli yapı’nın doğu kanadında ortaya çıkartılmış ve bunlardan bazıları yerinde sabit
olarak bulunmuştur. Bunların içinde birbirini
tamamlayan iki ortostat İstanbul Eski Şark
Eserleri Müzesi’nde, diğerleri ise Berlin Müzesi’nde sergilenmektedir. Bu eserler, M.Ö. 9-7.
yüzyıllar arasındaki Geç Hitit sanatının en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Kapsamlı ve
planlı kazı çalışmaları Şikago Üniversitesi bünyesindeki Oriental Institute tarafından 2006
yılında başlatılmış ve devam etmektedir.
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Ruins Of Zincirli (Sam’al)
The ruins of the ancient kingdom of Sam’al and its citadel can be
found in the village of Zincirli within the district of İslahiye. The name
of the kingdom is Sam’al or Ya’idi in old documents.

The ruling class of the kingdom, which has a mixed population of
Luvi, Sami, Huri and Phoenicia rooted, was, Aramian origin. The kingdom was under the sovereignty of Assyrian since early periods. At the
tumulus you can see traces of settlement belong from Bronze age to
Roman period.
At the end of the excavations, palaces of Zincirli (Sam’al) city, its acropolis where important structures are stated and its external city walls
were revealed. And its understood and that the city was surrounded by
city walls in 1300s B.C. for the first time. Ruins of a palace were run
into in the castle part of the settlement which is surrounded by water
and has three gates. It was understood from the gained ruins that it
was a multi-stored stucture which is named as ‘Hilani’.
In Zincirli-Sam’al since the second half of the 9th century B.C. on
the palace structures the Aramian Art dominancy is observed. Ortostadiums, witnesses of King Barrakab Period, revealed on the South wing
of the North posted structure and some of these are found still in their
places of these, two ortostadiums completing each other are exhibited
in Istanbul, Old Eastern Works of Art Museum, the others are exhibited
in Berlin Museum.
These works of art constitute the best examples of late Hittite Art
between 9th and 7th centuries B.C. Excavation was begun by Chicago
University (Oriental Institute) in 2006 and still carried out.

Zincirli Ören Yeri Kazı Alanı
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TİLMEN HÖYÜK
Tilmen Höyük’e İslâhiye ilçesinden
Yesemek’e doğru giden yolun 10.
km.’sinden sola doğru yaklaşık
1 km.’lik asfalt bir yol ile ulaşılmaktadır.
Anadolu’nun Hattuşa kentinden sonra en ihtişamlı Hitit Şehirlerinden biri olan Tilmen’de,
2003 yılından buyana yapılan
kazılar neticesinde Tilmen Höyük,
Arkeopark haline getirilmiştir.
Höyüğe ait buluntular eski Mezopotamya ve Suriye kültürleri ile
eski Anadolu kültürleri arasındaki bağı
ve karşılıklı ilişkiyi göstermektedir.
Yapılan kazılar sonucu tarihinin M.Ö. 4.000 yılında başladığı ve M.Ö
III. bin yılın son döneminde büyük bir şehir olduğu anlaşılmıştır. Tilmen
Höyük, Anadolu’da Hattuşa’dan sonra en görkemli şehirlerden biridir.
Höyüğün kuzeydoğusunda 8 metre yüksekliğinde, 17 basamaklı ve
rampayla çıkılan yuvarlak kuleler vardır. İnanılmaz büyüklükte ve tonlarca ağırlıktaki taşlarla yükselen surlar kentin görkemini gözler önüne
sermektedir. Kentin asıl giriş kapısı doğudadır ve iki yanı kapı aslanlarıyla korunmuştur.
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Tilmen Tumulus (Höyük)
To reach the Tilmen Tumulus, go 10 km along the road from İslâhiye
towards Yesemek, and turn left onto the one-kilometer asphalt road.
After Hattusha, Tilmen was one of the most magnificent Hittite
cities in Anatolia, and as a result of excavations carried out at the tumulus since 2003, it has been made into an Archaeology Park.
Findings at the tumulus point to the links and mutual relationship
between the ancient Mesopotamian and Syrian civilizations and those
of ancient Anatolia.
Excavations have revealed that the settlement began in 4.000 B.C.,
and that it was a large city at the end of the 3rd millennium B.C.
On the northeast side of the tumulus are 8-meter-high, round
towers containing 17
steps and ramps.
The incredibly large and heavy stones
of the ramparts attest to
the ancient city’s magnificence.
The main entrance was
on the east and was flanked
on either side by lions.

Tilmen Höyük
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KARKAMIŞ ANTİK KENTİ
Karkamış ilçesi yakınında, Fırat’ın batı kıyısında, Türkiye-Suriye sınır
hattı üzerinde, Yakındoğu Arkeolojisi’nin en önemli yerleşimlerinden biri
olan Karkamış Antik Kenti yer almaktadır.
Hitit İmparatorluğu’nun M.Ö. 12. yüzyılın
başlarına doğru yıkılışını izleyen 300 yıl içinde
kurulmuş olan Geç Hitit Krallıkları’nın en güçlüsü Karkamış Krallığı’dır.
Yapılan kazılar sonucunda bulunan kabartmalar, M.Ö. I. bin yıl başlarındaki yaşam biçimine, giysilerine ve kültürüne ışık tutmaktadır.
Karkamış kabartmalarının, büyük çoğunluğu
bugün Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve
Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.
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Carchemish
The ancient city of Carchemish, near Karkamış on the western bank
of the Euphrates along the Turkish-Syrian border, is one of the most
important sites in Near-Eastern archaeology. The Kingdom of Carchemish was the most powerful of the Neo-Hittite kingdoms that were
established during the 300 years following the fall of the Hittite Empire
towards the beginning of the 12th century B.C.
Excavations here have uncovered reliefs which shed light on the life
style, clothes and culture of the beginning of the 1st millennium B.C.
The majority of the Carchemish reliefs are currently exhibited in the
Ankara Museum of Anatolian Civilizations and Gaziantep Archeology
Museum.
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ARABAN KALESİ

Araban Kalesi

Araban Kalesi, Araban ilçe merkezinde, yüksekçe ve üzeri düz olan
bir höyük üzerinde yer almaktadır. Ortaçağ’da “Raban” olarak bilinen
kale, 1. Haçlı Seferi sonunda Urfa Kontluğu (1098-1144) dönemi yapılardandır.
XI ve XIII. yüzyıllarda bölgenin önemli kalelerinden birisi olduğu ve
Urfa Haçlı Kontluğu, Ermeni Krallığı, Mumluklu ve Arap akınları sırasında kale stratejik öneminden dolayı sürekli işgal edilmiştir. 1258 tarihinde Osmanlıların eline geçmiştir.
Osmanlı döneminde Birecik Sancağı’nın Rumkale kazasına bağlanan
Araban ile birlikte kale önemini yitirmiş ve terk edilmiştir.
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan höyük üzerinde yer alan kale,
kalın blok taşlardan ve moloz taşlardan yapılmış ve 1940’lı yıllara kadar
ayakta iyi durumda kalmıştır.
Araban ilçe merkezinin ortasında 35 metre yükseklikte yığma bir
tepe üzerinde bulunan kale surları içerisinde cami ve değişik kompleks
yapılar bulunmaktadır.
Kale içerisindeki kitabesi bulunmayan camide, 2010 yılında restorasyona yönelik kazı ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. Camii, dıştan yaklaşık 13x19 metre ölçülerinde dikdörtgen planlı olup, enine gelişen iki
sahından oluşan bir plana sahiptir. Çapraz tonoz mihrabın aksında ve
giriş kapısının önünde bulunmaktadır. Çapraz tonozun doğu-batı yönü
beşik tonozlu bölümlerle örtülmüştür.
Tonozların arasındaki sivri kemerlerin üzengi taşları dışa taşmalı
olarak yapılmıştır. Sivri kemerler düzgün kesme taştan, örtü sistemi ise
taştan ve üzeri sıvalıdır.
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Araban Castle

Araban Kalesi

Araban Castle is situated on a quite high, flat-topped tumulus in
the town of Araban. Known as “Raban” in the Middle Ages, the castle
was built at the end of the 1st Crusade under the Baronetcy of Urfa
(1098-1144).
It was one of the important castles of the region from the 11th to
13th centuries, and due to its strategic importance was under constant
occupation during invasions by the Crusader Baronetcy of Urfa, Kingdom of Armenia, Mamluks and Arabs. It came under Ottoman control
in 1258.
The castle lost its significance when Araban was connected to the
township of Rumkale in the Biricik Sancak (district) during Ottoman
times, and was abandoned.
The castle is situated on a tumulus having 1st degree archaeological
protected area status. It is built of thick stone blocks and rubble stones,
and was in a good state of preservation until the 1940s.
The 35 m high stacked mound upon which the castle stands is in the
center of Araban. The castle ramparts enclose a mosque and various
complex structures. There is no inscription on the mosque inside the
castle. Excavation, cleaning and restoration work was carried out on
the mosque in 2010. It is a rectangular structure with outside measurements of approximately 13x19 meters, and has 2 naves extending
widthwise. The cross vault is on the same axis as the mihrab (niche
showing direction of Mecca) and in front of the entrance door. The eastwest aspect of the cross vault is covered with barrel vaulted sections.
The pointed arches between the vaults have protruding imposts.
The pointed arches are built of ashlar, and the roof is plastered stone.
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DOLMEN MEZAR
Biri Ballık Köyünde diğerleri ise Küçük Karakuyu Köyünün sınırları
içerisinde bulunan Dolmen Mezarları, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde
bulunmaktadır. Yöre köylüleri tarafından “gavrikul (delikli taş)” olarak
adlandırılan dolmen mezarları yaklaşık 650 m. yükseklikten başlayarak
850 metreye kadar arazideki yayılımlarını sürdürmektedir.
Dolmenlerin yayıldığı bu coğrafi alan Karadağ’ın eteklerindeki kireçtaşı tepeliklerdir. Kalker yapılı arazide yapılan çalışmalar sırasında toplam 26 tane dolmen mezar tespit edilmiştir. Gaziantep dolmenlerinde
ayakta kalan parçalar daha çok yan yana konulan iki blok taş ve bunların üstündeki bir blok taş olmak üzere üç adet yassı blok taştan ibarettir. Dolmenlerin içi taşlarla doludur. Gaziantep dolmen mezarlarının
mimarisine baktığımızda, boyutları açısından Levant bölgesinin Akdeniz
özelliğini taşımaktadır. Bu eserlerin Levant dolmenleri gibi, Bronz Çağı
toplumlarınca yapıldığı sanılmaktadır.

Grave Of Dolmen
Dolmen Graves are in Yavuzeli county of Gaziantep. One of them is
in Ballık Village and the others are in Küçük Karakuyu Village. Dolmen
Graves named “gavrikul (stone with hole)” by the local people, starting
from about 650 m high to 850 m are scattered on the land.
This geographic land where Dolmens are scattered, are limestonehills on the outskirts of Karadağ. During the studies held on the limestone
structured land, 26 dolmen graves total are found. The saved parts in
Gaziantep Dolmens are mostly two bloc stones put together and another bloc stone on them, total three flat and wide bloc stones. Dolmens
are filled with stone. When we look at the architecture of Gaziantep Dolmens, we see that they carry the
Mediterranean feature of Levent
region from point of view of
roughness and dimensions
of the stones with the shape of the dolmen roof and
room like Adıyaman Kargalı
Dolmens on quadrangle
platform. They show
similarities with Israel dolmens. These
works of art are
thought to be done
by the public of
Bronze Age, like
Levant Dolmens.
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ANIT MEZARLAR
Gaziantep’in Araban İlçesi sınırları içerisindeki Elif, Hisar ve
Hasanoğlu köylerinde üç adet Roma mezar anıtı yer almaktadır.
Bu üç anıtın askeri ve ticari anlamda Fırat’a paralel olan çok
önemli iki yolun kavşağında yer alması sebebiyle Roma döneminde
bölgedeki zengin, asil, üst düzey yönetici veya yüksek rütbeli asker
kişiler için yapılmış olduğu düşünülmektedir.

Monument Graves
In Elif, Hisar and Hasanoğlu villages in the border of the province
of Araban, Gaziantep are three Roman monument graves. These
monuments are thought to be built for high ranked military
people or rich, noble executives of the region in Roman age since
they are located in a junction of two very important roads that
are paralel to Euphrates in military and trade meanings.

ELİF ANIT MEZARI

Elif Anıt Mezar

M.S. 2.-3. yüzyıla tarihlenen mezar yapısı, kesme taştan inşa edilmiş olup, kare bir podyum üstünde
yükselen gövde ve gövde üzerini
çapraz tonozlu bir çatı örtmektedir. Gövdesinin iki tarafı kemerlidir.
Korint tipli sütün başlıkları üzerinde
yarım daire biçimli kemerler vardır.
Podyumla gövde arasını, klasik dönem mezarlarında çok karşılaşılan,
baktığını taşa çeviren mitolojik yaratık Medusa’nın başları çevrelemektedir.

Elif Monument Grave
Grave structure going back to 2nd and 3rd centuries A.D., is built
with cut-stones, a stem raising on a square platform, and a crossed
vault roof covers this stem.
Two sides of the stem are arched. There are semi-circle shaped arches are on the Korinth Coloumn headings.
The heads of Medusa, mythologic creature which turns something
to a stone by looking, surrounds between the platform and the stem,
as mostly seen in Classical Period graves.
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HİSAR ANIT MEZARI
10-11 m. yüksekliğindeki anıt
mezar, yapım tekniği ve biçim olarak
M.S. 2.-3. yüzyılları işaret etmektedir.
Düzgün kesilmiş taş bloklardan inşa
edilmiş mezar; mezar odası, sütunlu podyum ve çatı olmak üzere üç
bölümden oluşmaktadır. Mezar odasının üzerinde yükselen dört köşede
silmeli paye sütunlar, piramidal bir
çatıyı taşımakta, çatının tam ortasında ise korinth düzeninde bir sütun
başlığı yer almaktadır.

Hisar Anıt Mezar

Hisar Monument Grave
10-11 m high monument grave shows the 2nd-3rd centuries A.D. as
shape and building technique. The grave built with smoothly cut-stone
blocs is composed of three parts; grave room, platform with coloumn
and roof. Rank coloumns raising on the grave room carries a pyramidal
roof, in the middle of the roof is a coloumn head in the korinth order.

HASANOĞLU ANIT MEZARI
Hasanoğlu Anıt Mezarı, kare planlı
bir kaide üzerine kesme taştan inşa
edilmiştir. Güney ve batı cephelerinin
paye-sütunlarının güzelliğinden ve
bunların üzerine oturan kemerlerin ince
mimarisinden anıtın estetik kurallara
daha çok uyularak ve özenle yapıldığı
anlaşılmaktadır. Kuzey ve doğu yönlerindeki duvarların bütünüyle, kaidenin
ise yarı yarıya yıkılmış olduğu gözlenen
bu anıt mezar M.S. 2. yy. başlarına tarihlenmektedir.

Hasanoğlu Anıt Mezar

Hasanoğlu Monument Grave
Hasanoğlu Monument Grave is built with cut-stone on a square
planned platform. It’s understood from the beauty of south and west
part rank coloumns and elegant architecture of archs standing on them
that the monument is built with obedience the aesthetic rules and with
great care. The history of this monument grave goes back to the beginnings of the 2nd century A.D. Its north and east walls are entirely and
platform is partly collapsed.
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Zeugma
BELKIS / ZEUGMA ANTİK KENTİ
Belkıs/Zeugma, Gaziantep’in Nizip ilçesinin l0 km. doğusunda, tepeler üzerine kurulmuş bir kenttir.
Büyük İskender’in generallerinden I. Selevkos Nikator, M.Ö. 300’de,
Büyük İskender’in, Fırat Nehri’ni geçtiği yerde, Selevkeia Euphrates ismiyle bir kent kurmuştur. Bu kentin karşısına da eşi Apama’nın adıyla
ikinci bir kent kurarak, bu iki kenti bir köprüyle birbirine bağlamıştır.
Kent, M.Ö. 31’den itibaren Roma’ya bağlanarak adı geçit-köprü anlamında “Zeugma” olarak değiştirilmiştir.
Roma döneminde kent altın çağını
yaşamıştır. M.S. 256 yılında Sasani Kralı I. Şapur, Zeugma’yı ele geçirerek yakıp
yıkmıştır. Bu tarihten sonra Zeugma bir
daha eski ihtişamına ulaşamamıştır.
Zeugma, özellikle Roma döneminde, sanat alanında çok ilerlemiş, zengin villaları
süsleyen mozaik döşemeler dünya örnekleri ile yarışır hale gelmiştir. Bölgenin
sadece bir bölümünde gerçekleştirilen
kazılarda gün ışığına çıkarılan mozaikler Zeugma’nın tam anlamıyla bir mozaik
kenti olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Zeugma kazıları sırasında ulaşılan ve
bu alanda bir “dünya rekorunu” Gaziantep’e ve Türkiye’ye kazandıran bullalar
(Mühür Baskı) da Belkıs/Zeugma’yı eşsiz
kılan özellikler arasındadır.
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Ancient City Of Zeugma / Belkıs
Belkıs/Zeugma is a city which is situated on
hills in the 10 km east of Nizip, Gaziantep.
Selevkos Nikator I, one of the generals of
Alexander the Magnificient, in 300 BC in
this place, where Alexander The Magnificient had passed the Euphrates River, by
conjoining his name with Euphrates founded a city named Selevkeia Euphrates.
Opposite that city he founded a second city
and gave his wife’s name ‘Apama’ and connected those twin cities
with a bridge.
The name of the city, which had been one of the four biggest cities
of Commagene, was changed to Zeugma meaning ‘passageway bridge’
because of being coupletely connected to Roma since 31 BC.
The city lived its golden age during the period of Roma. In 256
AD Sapur I The Sassanian King, conquered Zeugma and ruined it. After that date Zeugma couldn’t recover itself and gain its magnificence
again.
Artistic skill was very advanced in Zeugma, especially in Roman
times, and the quality of the mosaic floors in the villas of wealthy
citizens was world-class.
The mosaics uncovered during excavations of just one section of the
area alone reveal that Zeugma was a truly a “city of mosaics”. Among
the features that make Belkıs/Zeugma a unique site is the “world record” number of bullae (clay seal imprints) found here.

Zeugma Antik Kenti Kazı Alanı
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ÇİNGENE KIZI MOZAİĞİ (MENAD)

Çingene Kızı Mozaiği (Menad)

İlk çıktığı yıllarda kimliği konusunda kesin bir tanımlama yapılamayan bu mozaiğe figüründeki kadın resminin çingene kızlarını andırması
nedeniyle “Çingene Kızı” adı verildi. Çingene Kızı bu mozaikte hüzünlü
gözlerle boşluğa bakmaktadır. Alında ikiye ayrılan dağınık saçını şeffaf
bir başlık örtmekte, kısa alınlı, masum yüzü dolgun elmacık kemikli olarak tasvir edilmiştir. Gözleri 360 derece etrafına bakabilmektedir.
Saçlarının ikiye ayrılması, gözleri ve burun yapısıyla ise bazı arkeologlar
tarafından Büyük İskender olarak tanımlanmaktadır. Kimi arkeologlar
ise Toprak Ana Gaia demektedirler. Ama, başının yanındaki asma filizleri nedeniyle bu Dionysos’un müridesi Menad olmalıdır. Her kim olursa
olsun, insanın yüreğine dolan hüzünlü gözleriyle masumiyetin, Belkıs’ın,
Zeugma’nın simgesi olmuştur. Çingene Kızı Mozaiği Belkıs/Zeugma
1998 yılı kurtarma kazılarında Çingene Kızı evinde ele geçmiştir. M.S. 2.
yüzyılda yapılmıştır.

The Mosaic Of Gipsy Girl (Menad)
The name Gipsy Girl is given to this mosaic, as the woman in the
figure resembles to gipsy girls. A clear definition about the identity
couldn’t be done in the first years. The Gipsy Girl looks into the emptiness with sad eyes in the mosaic. A transparent headgear covers, her
untidy hair which splits on the forehead. It’s described as narrow foreheaded and cheekboned and innocent faced. Her eyes can look around
360 degrees. It’s defined as Alexander The Great by some archeologists
with splitting hair and her eye and nose structure. Some archeologists
call her Mother Soil Gaia. But with its grape plants near her head she
must be Menad, the disciple of Dionysos. It has been the symbol of
innocency with her sorrowful eyes. They fill into the symbol of Balkıs
and Zeugma. The Mosaic of Gipsy Girl is revealed in 1998 rescue excavations in Belkıs/Zeugma in the house of Gipsy Girl. It’s made in the
2nd century A.D.
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POSEİDON, OCEANUS VE TETHYS MOZAİĞİ
Havuz zemini veya yemek
odası tabanı olduğu tahmin edilen bu mozaikte, denizlerin en
önemli tanrıları tasvir edilmiştir.
Deniz tanrısı Poseidon elinde
üçlü zıpkın tutarak gümüş renkli
hippocam adı verilen ön tarafı
at, arkası balık olan yaratığın
Poseidon, Oceanus ve Tethys Mozaiği
çektiği altın araba içerisinde deniz üzerinde yol almaktadır. Bu mozaik Zeugma 2000 yılı kurtarma
kazılarında Poseidon Villası’nın sığ havuzunda bulunmuştur. M.S. 2.-3.
yüzyılda yapılmıştır.

The Mosaic Of Poseidon, Oceanus, Tethys
In this mosaic which is guessed to be the pool floor or dining room
floor, the most important Gods of the seas are described. The God of
the Sea Poseidon goes on the sea in a golden car pulled by a silver
colored creature front part of it is a horse, the back part of it is a fish,
hippocam. He holds a harpoon. This mosaic found in the shallow pool
of Poseidon villa in the excavations of 2000. It’s made in 2nd and 3rd
century A.D.

OKEANOS VE TETHYS MOZAİĞİ
Antik çağlarda Akdeniz haricinde dünyadaki bütün açık
denizlerin tanrısı olan Okeanos,
denizdeki dişi unsuru sembolize eden Tethys ile birlikte yaşar.
Dünyadaki bütün ırmakların ve
nehirlerin Okeanos ve Tethys’ten
meydana geldiğine inanılır.
Okeanos ve Tethys Mozaiği
Zeugma’dan çıkarılan ve villalardan birinin havuz tabanı olduğu tahmin edilen bu mozaikte de Okeanos
ve Tethys deniz canlılarıyla çevrelenmiş olarak betimlenmiştir.

The Mosaic Of Okeanos And Tethys
The God of all open seas except Mediternean in the ancient ages
Okeanos, lives together with Tethys symbolising the female element. All
the creeks and rivers are believed to be come to existence of Okeanos
and Tethys. In this mosaic which is guessed to be the floor of a pool of
one of the villas revealed in Zeugma, Okeanos and Tethys are described
as surrounded by sea creatures.
105

TARİHİ YERLER | HISTORICAL SITES

AKHİLLEUS SKYROS’TA
Akhilleus’un Troya Savaşı’na katılmasını istemeyen ailesi onu Skyros
Adası’na, Kral Lykomedes’in sarayına gönderir. Akhilleus sarayda yaşayan Lykomedes’in diğer kızlarının arasına karışır.
Ancak Akhilleus’un savaşa katılmaması halinde Troya’nın alınamayacağı kehanetleri üzerine Odysseus onu aramaya başlar. Akhilleus’un
savaşçı ruhunu çok iyi bilen Odysseus Kral Lykomedes’in sarayına akıllıca bir plan yaparak gider. Gezgin kılığında Lykomedes’in haremine giren
Odysseus, kızların önüne birbirinden albenili kumaş ve kadın eşyaları ile
birlikte birkaç silah koyar.

Akhilleus Skyros’ta Mozaiği

Haremdeki bütün kadınlar takı ve kumaşlarla ilgilenirken, Akhilleus
dayanamayarak kılıç ve kalkanı eline alır ve kullanmaya başlar. Bu mozaik Belkıs/Zeugma 1999 yılı kurtarma kazılarında Poseidon evinde bulunmuştur. M.S. 2-3. yüzyıla aittir.

Akhilleus Is In Skyros
Akhilleus’s family who didn’t want him to go to the war, send him
to the Skyros Island to the palace of King Lykomedes. Akhilleus mixes
with other daughters of Lykomedes living in the palace.
But Odysseus begins to look for him because of the predictions
that Troya won’t be able to conquered if Akhilleus doesn’t go to the
war. Oddyseus who knows the warrior spirit of Akhilleus, goes to King
Lykomedes’s palace with a wise plan.
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Odysseus goes into Lykomedes’s the womens’ room in the clothes of
a visitor. And he puts a few guns together with attractive clothes and
women accessories. When all the women in the room are interested in
the accessories and clothes, Akhilleus can’t help and takes sword and
shield and starts to use them. This mosaic is found in the house of
Poseidon in the 1999 Belkıs/Zeugma excavations. It belongs to 2nd and
3rd centuries A.D.

KAHVALTI SOFRASINDAKİLER
Mozaik zengin bir biçimde dekore edilmiş bir evin yemek odasında
bulunmuştur. Mozaik üç ana ögeden oluşuyor. Ana panoyu üç taraftan
saran geometrik bordür yemek yiyenlerin oturdukları kanepelerin orijinal yerlerini gösteriyor. Çerçevede vahşi hayvanlarla savaşan Eros’lar
canlı bir şekilde resmedilmiş; öte yandan çelenkli erkek ve kadın başları
köşelerden ve eksenden gözlerini dikmiş onlara bakıyor.

The People On The Breakfast Table
This mosaic was found in the dining room of a richly decorated
house. It’s composed of three main parts. Geometrical boarder which
surrounds the main wall panel shows the orginal places of the sofas
that diners sit. At the frame the figures of Eros fighting with wild animals pictured lively. On the other hand wreathed heads of man and
woman are staring at them from the corners and the axis.

Kahvaltı Sofrasındakiler Mozaiği
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Daidalos Mozaiği

DAİDALOS MOZAİĞİ
Bu mozaik Roma villasına ait yemek odasının taban mozaiğidir. Anılan mozaikte altı figür mevcuttur. Soldan sağa: oturan Pasiphae, ayakta
duran kızı Ariadne, Daidalos’la sohbet eden Tropos, ahşap yontan İkaros
resimlenmiştir.
Sol alt köşede Minos boğasının kesik başına ok tutan Eros, sağ üst
köşede ise Labyrinthos Sarayı yer alır. Bu mozaikte Minos Boğası’nın öyküsü, ilk uçan kişilerin öyküsü, testerenin icat edilmesi ve hırsız mimarın
yakalanış öyküsü anlatılmıştır.

The Mosaic Of Daidalos
This is the floor mosaic of the dining room belonging to a Roman
villa. There are six figures. From left to right: sitting Pasiphae, standing Ariadne, talking with Daidalos, Tropos, wood shaping Ikaros are
pictured.
On the left bottom corner is Eros, holding an arrow to the bull of
Minos. On the right top corner is the palace of Labyrinthos. In this mosaic the story of the Bull of Minos, the story of the first flying people,
the story of invention of the saw and the story of capture of the thief
architect were told.

ZEUGMA FRESKLERİ
Rengarenk mozaiklerin bez üzerine resmini çizen, mozaik sanatçısına resim hazırlayan fresk ustaları, Zeugma’da Fırat manzaralı evlerin
duvarlarını da fresklerle (duvar resimleri) süslediler.
Mozaik sanatçılarını kıskandıracak düzeyde toprak ve mineral boyaları ustaca karıp, canlı renkler yaptılar.
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Süzülmüş kireçli, ince kum katkılı ıslak ve kuru sıva üzerine üçgen,
baklava dilimi gibi geometrik bezekler, tavuz kuşu, kelaynak kuşu ve
mitolojik figürler ile çiçek desenleri resmettiler.
Belkıs/Zeugma antik kentinde A bölgesi kurtarma kazılarında mozaik, heykel, heykelcikler ve binlerce buluntuyla birlikte Poseidon ve
Euphrates villalarının duvarlarında yaklaşık 120 m2 ebadında fresk ele
geçmiştir.

Frescos Of Zeugma
The masters of frescos who draw the pictures of mosaics on clothes
and prepare picture for artists of mosaic, ornamented the walls of the
houses facing Euphrates in Zeugma with frescos.
They made bright colours by mixing soil and mineral paints skillfully as beautiful as the mosaic artists would be jealous of them.
They draw triangle, equilateral quanders, peacock, bald ibis, mythologic figures and flower patterns on wet and dry plaster mixed with
sand and limy soil.
In Belkıs/Zeugma Ancient City in the rescue excavations of part A
mosaics, statues and small statues were revealed, together with thousands of findings and Poseidon and Euphrates villas.
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MARS (ARES) HEYKELİ
Mars Heykeli; Zeugma’da Poseidon evinin B bölümünde, bir komutana ait evin kilerinde kapların üstünde, yoğun bir yangın tabakasının
içinde sırt üstü yatar halde bulunmuştur.
Çıplak Mars heykeli bronzdan yapılmış olup içi boştur. Roma dönemine ait olan bu Mars heykeli 1,55 m boyunda, cidarı ise 2-4 mm.
kalınlığındadır. Sol eli omuzdan kırıktır. Yüzünde öfke ve kızgınlık hakimdir.
Mars heykelinin temizlik ve bakımı yapıldıktan sonra göz akının
gümüş olduğu, göz bebeğinin üstüne ise daire biçiminde altın kakma
yapıldığı görülmüştür. Keskin ince göz kapaklarıyla sınırlanan gözleri iri
badem şeklindedir.
Mars heykelinin miğferli olması, yukarı kaldırdığı sağ elinde olasılıkla mızrak veya kama tutuyor olması ve çatık kaşları sebebiyle savaş
tanrısı Mars (Ares) olarak adlandırılmıştır. Sol elinde tuttuğu sihirli çiçekte Mars’ın bereketi simgeleyen yönünü ifade etmektedir.
Helenistik dönemde Ares olarak adlandırılan Mars, Roma devletinin
savaş tanrısıdır.
Mars’ın annesi Hera’dır ve Hera hiçbir erkekle birleşmeden kendisi de
bir savaş tanrısını doğurmak ister.
İsteğini ağaçları çiçeklendiren bitkisel güç Flora’ya söyler. Flora,
ona basit bir dokunma ile bir kadını hamile bırakabilen dölleyici
niteliği olan sihirli bir çiçek
verir. Hera bu sihirli çiçeğe dokunarak, adı
İlkbahar’ın ilk ayı
olan tanrıyı, Mars’ı
dünya’ya getirir.
Mart
ayıyla birlikte savaş
mevsimi de başlardı. Bu sebeple
Mars’da iki kavram bir araya getirilmiştir.
Doğanın yeniden
doğuşu ve savaş. Bu
iki kavram Zeugma Mars
Heykelinde mızrak ve çiçekle
belirtilmiştir.
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Statue Of Mars (Ares)
The Statue of Mars was found in the part B of Poseidon house, in
a commander’s room, in cellar, on the pots in a dense fire line, lying
backwards.
The naked Statue of Mars is empty and made of bronze. This Statue
of Mars belonging to Roman Period is 1,55 cm length and the wall of
the statue is 2-4 mms. Its left hand is broken from the shoulder. Hatred
and anger is dominant on his face.
After cleaning and care of the statue it’s understood that the white
of his eye is silver and there is a circle golden inlay on the pupil of the
eye. The eyes which are boarded with sharp and thin eyelids are in the
shape of big almond.
Since it’s got a helmet, on the right hand, which he raises, probably
is a spear or dagger and because of his frowned eyes its named as the
God of War Mars (Ares). The magic flower which he holds in the left
hand expresses the side which symbolizes the abundance.
Mars, named as Ares in Hellenistic period, is the God of the War of
Roman State. Hera is Mars’s mother. She wants to give birth to a God
of the War without having a relationship with a man. She tells her
desire to Flora, who blossoms the trees.
Flora gives her a magic flower which has the ability to inseminate a woman with a simple touch. By touching this magic
flower Hera gives birth to Mars,in the first month of
spring. The season of war used
to start with March. So two
concepts are united in
Mars.
Rebirth of nature
and war. These two
concepts are expressed with spear and
flower.
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Tarihi
Antep Evleri

TARİHİ ANTEP EVLERİ
Antep Evleri; yüksek duvarlar arkasında, dış mekanlardan mümkün
olduğunca soyutlanmış, avluya dönük yapılardır. Antep evleri genellikle
iki katlıdır. Bölgede taş kullanımının yaygın olması nedeniyle evlerin
yapımında havara taşı (yumuşak kalker), topak taşı, keymıh (sert kalker), minare kayası, bazalt (karataş), beyaz mermer, kırmızı mermer ve
doğadan toplanan bazı renkli taş cinsleri kullanılmıştır. Kullanılan taş
cinslerinin, evleri dayanıklı kılmasının yanında diğer bir özelliği, yazları
serin; kış aylarında ise sıcak tutmasıdır.
İklimsel etkiler ve yaşayış tarzı mimaride iç avlu anlayışı hakimdir.
Evlerdeki avlulara, yaşantının büyük bölümünün burada geçmesi nedeniyle “hayat” denilmektedir. Mahremiyeti sağlamak için zemin katlarda
sokağa bakan pencere açılmaması da hayat denilen mekanları vazgeçilmez kılmıştır.
Hayatın kenarlarında çoğu zaman çiçeklikler, merdiven altında ya da
avlu kenarında gizlenmiş kuyu ve ortasında “Ganne” adı verilen havuz
bulunmaktadır.
Evin üst katlarına genellikle dıştan merdivenlerle ulaşılır. Sofa etrafında sıralanmış çoğu zaman eyvanlı odalar yer alır. Yörede eyvan adı
verilen bu bölümün üst tarafı kapalı olup, ön yüzü avluya bakar.
Sıcak yaz günlerinde gölgeli bir mekandır. Odalardan bina dışına da
yansıyan, merdivenlerle çatı arasına çıkılan bölümler vardır. Önceleri
toprak çatı olan mekanlar, daha sonra yerlerini alaturka kiremite (yörede bardak denir) bırakmıştır.
Çatı altları havalandırmanın iyi olması nedeniyle kiler (hazna) olarak
da kullanılmaktadır. Genelde tavanlar ahşap kirişlemeler üzerine kapla112
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ma ile geçilirken bir kısmında da bağdadi sıvaya uygulanmıştır. Bunların üzerine boya ve resimlerle, tavan süslemeleri yapılmıştır.
Üst katlarda, yola bakan büyük kafes pencereler bulunmaktadır. Tüm
pencerelerin üzerinde ışık ve hava sağlayan kuştagası vardır. Pencereler
hava ve ışık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, görsel açıdan da binaların
süsü konumundadır.

Historical Antep Houses
Antep Houses are structures
which faces the courtyard behind
high walls and as abstract as possible from the outer world. They
are generally two storied. Since the
wooden sources are limited in the
region, soft limestone, round mass
stone, hard limestone (keymıh), minaret rock, basalt (blackstone), white
marble, red marble and some kinds
of colored stones gathered from nature were used. Beside being strong
one of the features of these stone
kinds is that they are cool in the
summer, warm in the winter.
With the effect of terrestrial climate because of very hot summers
there is a courtyard. The name “Life” is given to the courtyard as people spend most of their time here. These places are difficult to give up
since there isn’t a window facing the street to provide privacy.
Near these courtyards are flowers, a hidden well under the stairs
or near the courtyard and pool named “Ganne” in the middle of the
courtyard. Stairs out of the house are used to go up to higher stories.
Around the courtyard most of the time rooms with iwans. Upper side
of this part of the house is closed, front side faces the courtyard named
iwan in the region. It’s a shady area in summer days.
There are some parts where you can go up to attic by using the
stairs. And they can be seen from outside of the rooms. The roofs
were soil at the beginning, then they left their places to Turkish-style
tiles (called “bardak” in the region). The attics are used as cellars since
ventilation is good. The roofs are generally on wooden beams, a part of
them are Baghdadian plaster coater. There are ceiling ornaments done
with paints and pistures on them.
On the upper stories there are cage windows facing the road. On
every window there is a bird window which provides air and light. Beside providing air and light the windows are ornaments of the buildings.
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ABDULKADİR KİMYA EVİ (PAPİRÜS CAFE)

Abdulkadir Kimya Evi

1856 yılında Ermeni Sarraf Karanazar Nezaretyan tarafından Bey
Mahallesi’nde yaptırılan iki katlı konak, dönemin İran Ticari Konsolosluğu olarak da hizmet vermiştir.
Adı Cennet olan kubbeli odası kilise olarak kullanılmış, Kurtuluş Savaşından sonra Ermenilerin bölgeyi terk etmesiyle birlikte Antepli zengin
bir aile bu konağı satın almıştır. Resmi olmayan bilgilere göre Atatürk
Antep’e geldiğinde bu evde konaklamıştır. Konaktaki odaların duvarları
ahşap el işlemeleri ve kök boya resimlerle süslenmiştir.

The House Of Abdulkadir Kimya
(Papirus Cafe)
Built in Bey Neighbourhood by
Armenian jeweller Karanazar Nezaretyan in 1856 the two storied
mansion once used as Iran Trade
Embassy.
The doomed room named “Paradise” is used as a church after the
war of Independence when the Armenians left the region, a rich Antep
family bought this mansion. According to informal information Atatürk
stayed at this hause when he came
to Gaziantep. The walls of the room
of the house are ornamented with
handcrafts and root paints.
114

Abdulkadir Kimya Evi

TARİHİ YERLER | HISTORICAL SITES

TAHMİS KAHVESİ
Türkmen Ağası ve Sancak Beyi
olan Mustafa Ağa tarafından Tekke’ye
(Mevlevihane) gelir getirmesi amacıyla
1638 yılında yaptırılan Tahmis Kahvesi iki katlı, anılarla dolu bir yapı.
Kahve, dükkanlar ve han 19011903 tarihleri arasında iki büyük
arasa yangını esnasında tamamen
Tahmis Kahvesi
yanmıştır. Bu tarihlerde mevlevihanede postnişlik yapan Feyzullahoğlu
Şeyh Mehmet Münip Efendi, kendi cebinden 130 bin kuruş harcayarak
Buğday Hanı’nı, Tahmis Kahvesi’ni ve 33 dükkanı yeniden yaptırarak
Mevlevihane’ye 1904 yılında vakfetmiştir.
Tahmis, “kahvenin dövüldüğü yer” anlamına gelmektedir. Eski dönemlerde kahve, cevizden yapılan büyük dibeklerde, karataş ya da aynı
ağaçtan imal edilen aletlerle dövülürmüş. Şimdilerde özlenilen bir tat
olan dibek kahvesini, yabani fıstıktan hazırlanan Melengiç Kahvesi pek
aratmıyor. Bir rivayete göre 4. Murat’ın Bağdat Seferi sırasında burada dinlendiği ve kendisine Tahmis Kahvesi’nde kahve ikram edildiği de
söylentiler arasındadır.

Tahmis Coffee House
Tahmis Coffee House was built in
1638 by Turkoman lord and governer of
a sanjak Lord Mustafa. The expectance
was that it could provide income to the
lodge used by Mevlevi dervishes (tekke).
Its two storied and full of memories.
The coffee house, the shops and the
commercial building was burnt completely during two big fires between 19011903. Feyzullahoğlu Şeyh Mehmet Münip Efendi who was then the
Thead of a dervish lodge, spent 130.000 piaster of his own and rebuilt
the commercial building of wheat, Tahmis Coffee House and 33 shops
and donated them to the lodge in 1904.
“Tahmis” means the place where coffee is grinded. In old times coffee was grinded in big wooden mortars of walnut tree with black stone
or walnut tools. Today coffee which is grinded in a mortar is a special
taste. Melengiç coffee which is made of wild pistachio resmbles to it.
According to a legend, Murat the 4th (Ottoman Emperor) took a rest
during his Baghdad journey and coffee was served to him in Tahmis
Coffee House.
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SAKLI KONAK ALİ ATALAR KOLEKSİYONU

Bakır Eserler Sergisi

Gaziantep Kalesi yakınlarında tarihi bir konakta kapılarını açan Saklı
Konak Ali Atalar Koleksiyonu, özel koleksiyondan oluşan Türkiye’nin ilk
sergisidir. Sergideki eserler, Koleksiyoner Ali Atalar’ın başta Gaziantep
ve çevresi olmak üzere Türkiye’nin tüm bölgelerinden toplanan bakır
eserlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 1060 parça eserin bulunduğu müzede, Osmanlı döneminde yaşamış bakır ustalarına ait sanat eserleri
sergilenmektedir.
Sergide, tabaklar, ibrikler, kazanlar, taslar, tepsiler, satıllar, sürahiler,
kantarlar, radyolar, Osmanlı Dönemi’ne ait silahlar, süngüler, kamalar
ve kılıçlar gibi birçok etnografik eser yer almaktadır.

Saklı Konak Ali Atalar Collection
Situated not far from Gaziantep Castle, in a historical residence,
Copper Art Exhibition is the first private collection museum in Turkey.
The museum pieces consist of copperware gathered from all over Turkey, but particularly from Gaziantep, by collector Ali Atalar. The exhibition, which houses nearly 1,060 different items, exhibits the works
of art by coppersmiths
living in the Ottoman
Period.
The exhibition has
articles of ethnographic interest such as
plates, pitchers, cauldrons, cups, trays,
jugs, weighing scales,
radios, and guns, bayonets, daggers, and
swords from the Ottoman Period.
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METİN SÖZEN EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ

Metin Sözen Eğitim ve Kültür Merkezi

Tepebaşı Mahallesi Prof. Dr. Metin Sözen Caddesi üzerinde yer alan
bina, 19. yüzyıl sonlarında konut olarak inşa edilmiş olup, 1920’lerin
başında Jandarma Karakolu olarak kullanılmıştır. Daha sonra 1979 yılına kadar Ocak ve Çaprak Aileleri’nin oturduğu ev, 2008 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak restore ettirilmiştir.
Bina, farklı kat sayısından inşa edilen üç bina ve bu binaların altında
yer alan mağara bölümünden oluşur. Yöresel keymıh ve havara taşları kullanılarak yapılan, restore edildikten sonra Metin Sözen Eğitim ve
Kültür Merkezi olarak açılan evin mağarası da sergi ve etkinlik alanı
olarak kullanılmaktadır. Diğer bölümler ise eğitim ve toplantı odaları,
kütüphane ve çocuk kitaplığı olarak düzenlendi.
Merkezde yerel yönetimler ve koruma uygulayıcılarına yönelik eğitimlerin yanı sıra çocuklar, gençler ve kadınlar başta olmak üzere mahalle sakinlerine ve tüm bölge halkına yönelik eğitim ve bilinçlendirme
programları da yürütülmektedir.

The Metin Sözen Education And Culture
Centre
The structure on Prof. Dr. Metin Sözen Street in the Tepebaşı district
was built as a dwelling in the late 19th century, and used as a gendarme station in the early 1920s. Later, until 1979, it was used as a
house by the Ocak and Çaprak families, until purchased in 2008 by the
Gaziantep Municipality. The structure consists of three buildings with
a varying number of floors, and there are caves beneath. It is built of
two kinds of local stone- a type of hard limestone and calcareous marl.
Following restoration it was opened as the Metin Sözen Education and
Culture Centre, and the cave below the house is also used for exhibitions and other events. The other sections contain training and meeting
rooms, a library and children’s library.
In addition to the training of local administrators and preservationists, the centre provides education and awareness programs for
local citizens- in particular neighbourhood children, young people and
women, and for all people of the region.
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CENANİ KONAĞI

Cenani Konağı

1870 yılında kesme taştan iki katlı olarak yapılan bina, Eyüpoğlu
Mahallesi Eyüpoğlu Caddesinde yer almaktadır. Cenani Konağı’nın caddeye bakan cephesinde üçgen alınlıklı cephe pencereleri sıralanmaktadır. Konağın zemin katında kemerli açıklıklar altında dükkanlar yer
almaktadır.
Yuvarlak kemerli bir kapı konağın avlusuna açılır. Geniş avlusunu nar
ve incir ağaçları süsler. Oldukça yıpranmış haldeki konak, 1997 yılında
tescillenmiş, 2010 yılında ise Cenani Ailesi tarafından Gaziantep Üniversitesine bağışlanmıştır. Restorasyonu tamamlanan bina, Gaziantep
Üniversitesi Cenani Konağı Kültür Sanat Merkezi olarak hizmete açılmış
olup, düzenlenen sergiler ve sanatsal etkinliklerle şehrin önemli kültür
ve sanat merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir.

The Cenani Mansion
This two-storey, ashlar stone house on Eyüpoğlu Street in the district of the same name, was built in 1870. The side of the house facing
the street has a row of windows with triangular gable-like ornamentation. There are shops under the arched
openings on the ground floor.
A round-arched door opens onto the mansion’s
large courtyard, which contains pomegranate and
fig trees. The house was in poor condition when it
was registered as a historic property in 1997. It
was donated to Gaziantep University by the Cenani
family in 2010, restored, and opened as the Gaziantep University Cenani Mansion Culture and Art
Centre. It is now a foremost culture centre
of the city, hosting exhibitions and other
artistic events.
Cenani Konağı
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Tarihi Zincirli Bedesten

BEDESTENLER
Bedestenler eskiden alışveriş hayatının nabzının attığı, ince
uzun, üstü kapalı çarşılardır. Şehrimizdeki bedestenlerin sayısı
daha önceki yüzyıllarda beş iken günümüzde sağlam olarak
ayakta kalıp ticari fonksiyonlarını devam ettiren bedesten sayısı ikidir. Bunlar, Zincirli Bedesten ve Kemikli Bedestendir.
Zincirli Bedesten: XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Darendeli Hüseyin Paşa tarafından yaptırılan Zincirli Bedesten, halk
arasında “Kara Basamak Bedesteni” olarak bilinir. Uzun yıllar
kasaplara ev sahipliği yaptığı için Et Hali olarak da adlandırılan tarihi yapı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yaptırdığı restorasyon çalışmaları sonrasında, genişlikleri 10-25 m2 arasında değişen 73 dükkan ile ticari faaliyette bulunmak isteyen
özellikle baharatçı ve turistik eşya satıcılarına otantik bir ortam
sunmaktadır. Bedestenin beş kapısı bulunmaktadır. Güney kapısındaki
dört mısralık kitabenin yazarı Kusuri’dir. Biri kuzeyden güneye, diğeri
doğudan batıya uzanan ve birbiri ile kesişen iki bölümden meydana
gelmektedir. Üstü kapalı ve tek katlı bir yapıdır. Daha sonraları üzerine
bir kat daha yapılarak Adliye Binası olarak kullanılmışsa da 1957 yılındaki yangında bu bölüm tamamen yok olmuştur.
Kemikli Bedesten: 19. yüzyılda (1865) Müftü Hacı Osman Efendi tarafından yaptırılan bedestende 72 dükkan bulunmaktadır. Kemikli Bedesten, her biri 15 x 60 ebadında olan iki bölümden oluşmuş dikdörtgen planlı ve kesme taştan yapılmış bir yapıdır. Temel kazıları sırasında
kemik bulunduğu için adına halk tarafından Kemikli Bedesten denmiş
ise de asıl adı Mecidiye Bedestenidir. Çatısı oval şekilde yapılmış olan
bedestenin, doğu ve batı bölümlerinde ikişer girişi bulunmaktadır.
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Bazaars (Bedestens)
Bazaars are the old, long, narrow centers of shopping where
the pulse of shopping beats. The number of the Bazaars in our
city was five in previous centuries but the number of Bazaars
that stand and still go on their function is two. These are Zincirli
Bazaar and Kemikli Bazaar.
Zincirli Bazaar: Which was built by Darendeli Hüseyin Paşa in
the first quarter of the 8th century is known as “Kara Basamak
Bedesteni” (Black Stair Bazaar). The historical building, which was
used by butchers for many years, has also been called a meat bazaar. After the restoration works done by the Foundations District
Office, 73 shops ranging from 10-25 m2 provide an authentic
atmosphere especially for spice and souvenier shops. Kusuri is
the poet of four verses on its south gate. It’s composed of two
crossing parts; one is from North to South and the other is from
East to West.
It’s covered and one storied construction. Later another storey
was built on it and used as courthouse but in a fire in 1957 this
part was completely collapsed.
Kemikli Bazaar: Which was built by Müfti Hacı Osman Efendi in
th 19th century (1865) are 72 shops. Kemikli Bazaar is a construction made of cut-stones. Rectengular planned, composed of two parts;
15x60 each. Although it’s named as Kemikli Bazaar (Bazaar with stone)
because of the bones which were found during excavations. Its real
name is Mecidiye Bazaar. Its roof is oval and it has four entrances; two
on the east and two on the west.
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BAKIRCILAR ÇARŞISI
Genel olarak Bakırcılar Çarşısı olarak adlandırılan ancak, bir çok el sanatı esnafının üretim
yaptığı bir çarşılar kompleksinden oluşan
Gaziantep Bakırcılar Çarşısı ahşap kaplamalı
dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile bizlere
başka bir dönemden kesitler sunmaktadır.
Bakırcılar Çarşısında yer alan dükkanların yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 19. y.y. da yapıldığı
düşünülmektedir. Tek katlı dükkanlardan oluşan çarşı, hanlar bölgesi
içinde yer almaktadır. Kemerli girişlerle sokağa açılan dükkanlar düzgün kesilmiş sert kalker (keymıh) taştan yapılmıştır.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı’nın hazırlamış olduğu “Bakırcılar Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında 8
sokak ve 280 dükkan restore edilmiştir. Kültür Yolu Projesi kapsamında
yer alan çarşı Tarihi Kentler Birliği’nin “Başarı Ödülüne” layık görülmüştür. Çarşıya adını veren bakırcılık sanatı varlığını günümüzde de yoğun
bir şekilde devam ettirmektedir.

Bakırcılar Çarşısı

The Coppersmiths’ Bazaar
Although known generally as the Coppersmiths’ Bazaar, this is actually a complex of markets where many artisans produce their wares.
With its wood-paneled shops and stone streets, the bazaar takes us
back to another time.
The shops in the Coppersmiths’ Bazaar are thought to have been
built in the 19th century, but the exact date is unknown. The bazaar is
in the “hanlar bölgesi”—a neighbourhood with traditional inns/commercial buildings. The one-storey shops are built of hard limestone ashlar
and have arches opening onto the street.
Eight of the streets and 280 shops have been restored by the Gaziantep Municipality and the ÇEKÜL Foundation as part of the “Coppersmiths’ Bazaar Street Improvement Project.” The bazaar is part of the
Culture Route Project, and has earned an “Achievement Award” from
the Association of Historical Cities. The art of copper smithing which
gives the market its name is still practiced intensively today.
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İPEK YOLU

İpek Yolu Kervanı Heykelleri

Avrupa, doğunun meşhur ipek ve baharatı ile tanışınca, Avrupa’dan
bunlara büyük bir talep doğmuş; “İpek Yolu” olarak adlandırılan tarihi
ticaret yolları yapılmıştır. Çin’in en uç noktasından başlayıp, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden geçerek İstanbul’da birleşen ve oradan da Avrupa’nın içlerine giden bu yol boyunca, yükleri taşıyan kervanlar sadece
ticaretin gelişmesini değil, doğu ile batı arasında günümüzde de izleri
görülen kültür alışverişini de sağlamıştır.
Ortaçağ’da İpek Yolu, Antakya’dan başlayıp, Gaziantep’ten geçerek
İran ve Afganistan’ın kuzeyinde Pamir Ovasına kadar giderdi. Tarihi yol
boyunca konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile çeşitli alışveriş
merkezleri ve konaklama yerleri bulunurdu. Kentlerde bulunan alışveriş merkezlerine “han”, yol üstünde bulunanlara da “kervansaray” veya
“menzil hanı” denilirdi. 19. yüzyıl başlarına kadar kullanılan bu yapılardan Gaziantep’te günümüze önemli eserler kalmıştır.

Silk Road
When Europe meets with famous silk and spice, a big demand for
them emerged and historical trade roads named “Silk Road” were
made. Along this way that starts from the end point of China following
some roads of Anatolia unites with İstanbul and then leads to inside
of Europe, caravans carrying loads provided not only the development
of the trade but also the cultural relationship between East and West
traces of which still can be seen today.
The Silk Road starting from Antakya, passing Gaziantep then Iran
and to Pamir Flat on the north of Afghanistan in Middle Age. Along
with the historical road there were some shopping centers and accommodation places for the needs of the voyagers.Shopping centers in the
cities were called “Khan” and the ones on the way are called “Karavansaray” or “Stage Inn”. From these structures, which were used till the
beginnings of the 19th century, stayed important signs to our time.
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Hanlar

Caravansarys (Inns)

S

elçuklu ve Osmanlı sivil mimari yapıtlarında önemli yeri olan hanlar tasarımlarına uygun olarak ticari amaçlı kervanların, seyahat
halinde yolcuların, geceyi rahat ve emniyet içerisinde geçirebilmeleri için inşa edilmiş aynı zamanda hem misafirhane, hem de pazar
olan, harp zamanlarında da erzak ve mühimmat ambarı olarak hizmet
veren önemli abidevi yapılardır.
Hanların ticaret yolları üzerinde, birer günlük mesafede inşa edilenlerine de Kervansaray denir. Dış görünüşleriyle bir kaleyi andıran
hanların, içine girildiğinde bir ticaret kervanının her türlü ihtiyacını karşılayabilecek sosyal tesisler karşımıza çıkmaktadır.
Hanların üst katlarında genellikle gelen misafirlerin (tüccarların) konaklamaları için odalar bulunur, diğer bölümlerinde ise ambarlar ve
geniş avlular yer alırdı. Genelde giriş katta olan ahırlar ise bu malları
taşıyan katırcı kervanlarının hayvanları ile dolup taşardı.
Gaziantep’te vaktiyle 31 han vardı. Bunlardan bir kısmı yıkılarak, bir
kısmı ise mimari yönden değişikliğe uğrayarak yok olmuşlardır. XIV. ve
XV. yüzyıllarda yapılan ve ticari zenginliğin tanıkları olarak bugün de
yaşamlarını sürdüren, hanlarımız şunlardır.
Şire Hanı, Bayazhan, Gümrük Hanı, Pürsefa Hanı, Tuz
Hanı, Hışva Han (Lala Mustafa Paşa Hanı) Mecidiye Hanı,
Emir Ali Hanı, Anadolu Hanı,
Kürkçü Hanı, Elbeyli Hanı, Yeni
Yüzükçü Hanı, Tütün Hanı,
Hacı Ömer Hanı, Büdeyri Hanı,
Millet Hanı ve Yeni Han’dır.
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Caravansarys (Inns)
Having important place in the Seljuk and Ottoman civil buildings Inns
were built for the trade caravans
and passengers to pass the night
comfortably and securely. And they
were both guesthouse and bazaar at
the same time. They were serving as
granary of provision and munitions
during war time. Inns were important
monumental contructions.
Inns which were on the trade roads
and on one day distance called “Caravansary”. By the outer look it resembPürsefa Hanı
les to a castle. When you go into it
you see social foundations which can
meet all kins of needs of a trade karavan. On the up parts of inns were
rooms for guests (merchants) accomadation, on the other sides were
granaries and large courtyards, sheds were generally on the entrance
floor and they were full of the animals of the karavans who carry
these goods.Once there were 31 inns in Gaziantep.
A part of them disappeared by collapsing, other part is disappeared
by changing architecturely. Our inns that were built in 14th and 15th
centuries and still live as the witnesses of the commercial richness are;
Şire Han, Bayazhan, Pursefa Han, Tuz Han, Hışva Han (Lala Mustafa
Paşa Han), Mecidiye Han, Emir Ali Han, Anadolu Han, Kürkçü Han, Yeni
Yüzükçü Han, Tütün Han, Hacı Ömer Han, Büdeyri Han, Millet Han and
Yeni Han.

Millet Hanı
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YENİ HAN

Yeni Han

Osmanlı han mimarisi içinde tek avlulu, iki katlı hanlar grubuna
girer. İlk tapu kayıtlarındaki isimlere dayanarak 1757-1785 yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir.
Zemin kattaki mekanlar depo ve ahır, üst katta bulunan odalar ise
yolcuların konaklaması amacıyla yapılmıştır. Hanın inşasında siyah ve
sarımtırak renkte küfeki kesme taş kullanılmıştır. Hanın giriş katında bir
süre taş ocağı olarak kullanılan daha sonraları yeni hanın misafirlerinin
hayvanlarına ahırlık yapmış olan Kaleoğlu Mağarası yer alır. Günümüzde restore edilen mağara Kültür Yolu’nun önemli dinlenme ve serinleme
mekanı olarak hizmet vermektedir.

Yeni Inn
It is in the group of two
storied and one courtyarded inns in the inn
architecture of Ottoman
Empire. Its thought to be
built between the years
1757 and 1785 according
to the first deed records.
Yeni Han İçindeki Kaleoğlu Mağarası
The places on the entrance floor were made as
granary and shed, the upper rooms were for passengers. Black and
yellowish cut stones were used for the construction of the inn.

On the entrance floor there is Kaleoğlu Inn that was firstly used as
a quarry and then used as a stable for guests’ animals. Today , the
restored inn is used as a rest place of the Culture Road.
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MİLLET HANI
Yapı, Osmanlı han mimarisi içinde iki katlı, tek avlulu hanlar grubuna girer. Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa’nın Antep Beyliği zamanında
Keçeciler Bedesteni (diğer isimleri Bedesten-i Atik, Karanlık Bedesten)
olarak 1575 yılında yapılmış, sonradan ilaveler ile doğusu Pazar Hamamı, batısı Bıçakçı Çarşısı, güneyi Salaba ağzı, Kazaz Çarşısı ve kuzeyi
kale olmak üzere kervansaray niteliği kazanmıştır.
1890 yılında üst katı ilave edilerek bugünkü halini alan hanın Cumhuriyet döneminden önceki adı “Aziziye” olarak kayıtlara geçmiştir. Atatürk’ün Gaziantep’i ziyareti sırasında Atatürk Hanı olarak değiştirilmek istenen hanın ismi, büyük önderin “Bu han benim değil milletin hanı olsun”
sözlerinin ardından Millet Hanı olarak tarihteki seyrine devam etmiştir.
Millet Hanı

Inn Of Millet
The construction is in the group of two-storied and one courtyarded
in the inn architecture of Ottoman Empire. It was built in 1575 during
the period of the Conquerer of Cyprus Lala Mustafa Paşa with the
name of Keçeciler Bazaar (other names are Bedesten-i Atik, Karanlık
(Dark) Bedesten). Then with some additions it became a karavansaray
on the east Pazar hamamı, on the west Bıçakçı Çarşısı, the south Salaba ağzı, Kazaz Çarşısı and the north the citadel)
In 1890 the upper part is added and it took its current shape. It’s
name before the Republic Period was recorded as “Aziziye”. The name
of the inn was wanted to be changed as Atatürk İnn during Atatürk’s
visit to Gaziantep. But Atatürk said “This khan isn’t mine, let it belong
to the nation.” So the name went on its voyage in history.
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BELEDİYE (ŞİRE) HANI
Belediye Hanı 7500 m2’lik alanı ile hem şehrimizin hem de çevre illerin en büyük kervansarayı olma özelliğini taşımaktadır. Klasik Osmanlı han mimarisinin bir çok özelliğini üzerinde taşıyan eser, dikdörtgen
planlıdır. Diğer hanlardan ayrılan en büyük özelliği üç cephesinde anıtsal taç kapıların yer almasıdır. 1885 yılında tamamlanan hanın yapımı
25 yıl sürmüştür. Mustafa Ağa (Say) tarafından yaptırılmış olup, üç
kapılı büyük bir kervansaraydır.
Yakın tarihte geçirdiği yangın neticesinde han kullanılmaz hale gelmiş, daha sonraları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına
uygun olarak restore edilmiştir. Günümüzde Şirehanı, 111 oda, 269 yatak kapasiteli ve döneminin ruhunu yansıtan otel olarak Gaziantep Turizmi’ne hizmet vermektedir. Han, içerisinde Antep yöresine ait, üzüm,
pestil, sucuk, pekmez, bal, tereyağı, fıstık gibi ürünlerin satılmasından
dolayı Şire Hanı adıyla anılmaktaydı.

Şirehan Hotel

Inn Of Belediye (Şire)
This inn has the feature of being the biggest karavansaray of both
our city and surrounding cities with its 7500 squaremeters area. Inn
having many features of Classical Otoman Inn Architecture, is planned rectengular. The most important feature that distinguishes this inn
from others is that it has monumental gates on three sides. It took 25
years to complete the inn which was completed in 1885.
Mustafa Ağa (Say) had this big karavansaray built which has three
doors. Because of a current fire it was impossible to use it but then it
was restored by Municipality of Gaziantep suitable to its original form.
Today, Şırahanı serves as a hotel with 111 rooms and 269 beds , having
that periods’ spirit. Inn is named as “Şirehanı” because of the products
sold in it like grape, thin sheet of sun dried fruit pulp, sweet confection
consisting of nuts coated with a rubbery paste made of grape molasses, molasses (thick syrup made by boiling down the saccarine juice of
any various fruits), honey, butter and pistachio.
128

TARİHİ YERLER | HISTORICAL SITES

BAYAZHAN

Bayazhan

Osmanlı Mimarisine ait önemli eserler arasında yeralan Bayazhan,
1909 yılında tütün tüccarı Bayaz Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.
3 katlı, geniş bir avlu ve bu avlunun çevresinde inşa edilmiş çok sayıda
odası bulunan Bayazhan, 1922 yılında Amil Müslüm Efendi tarafından
satın alınarak rakı imalathanesine dönüştürülmüştür.
1930 yılında Tekel’in satın aldığı Bayazhan’ı, kapılarına kilit vurulmuşken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi satın alarak restorasyon çalışmalarına başlamıştır. Hanın üst bölümü günümüzde Gaziantep’in tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri, ekonomisi, el sanatları ve mutfak kültürü
gibi kültürel zenginlikleri ile vurgulandığı Bayazhan Kent Müzesi olarak
hizmet vermektedir. Alt katta ise şehrin en popüler restaurant, cafe pub,
ocakbaşı ve hediyelik eşya mağazalarından oluşan bir işletmedir.

Bayazhan
The Bayazhan, which finds its place among the architectures pertaining to the Ottoman architecture, was built by Beyaz Ahmet Efendi
in 1909. The Bayazhan, which has three storeys and a roomy yard
with many rooms built around, was bought by Amil Müslüm Efendi in
1922. And then, it was converted into a booze factory. The Bayazhan
was bought by Tekel in 1930.
The Municipality of Gaziantep purchased the locked down Bayazhan
once bought by Tekel in 1930. Soon after the purchase, the municipality got about renovating. After a-two-year-lasting labor, the Bayazhan
will be turned into a center where the social and cultural values of
Gaziantep will be presented and exhibited. Today, the inn serves as
Bayazhan City Museum. It focuses on the history, tourist places, natural beauties, economy, handcrafts, and cuisine of Gaziantep, and will
enable its visitors to live and experience Gaziantep culture. The places
on the entrance floor were restored as the most famous restaurant of
the city, cafe, pub and souvenir shop.
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HIŞVA HAN
Hışva (Pamuk Kozası) Han olarak da bilinen Lala Mustafa Paşa Hanı’nın,
ne zaman yapıldığını gösteren bir kitabesi bulunmamaktadır. Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığını gösteren Vakfiyeler ve Şer’i Mahkeme
sicilleri mevcuttur. Vakfiyesinin tarihi (Hicri 985) 1577 olup, 1563-1577
yılları arasında Lala Mustafa Paşa’nın Halep ve Şam
Beylerbeyliği görevinde bulunduğu yıllarda yapılmış
olmalıdır. Tek katlı hanlar gurubuna giren yapı Gaziantep’in en eski hanıdır.
Gaziantep Kalesi eteklerinde yer alan han, batısındaki hamam, Susamhane, doğusunda şimdi mevcut
olmayan Bedesten ve Mir-i Miran Mescidi ile birlikte
bir külliye (Lala Mustafa Paşa Külliyesi) durumundaydı. Hanın kuzey cephesinde yola açılan hacimlerin
dükkan olarak, iç bölümde ise avluya açılan odaların
yolcuların konaklamaları amacıyla, revaka açılan mekanların ise depo ve ahır olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Yapının inşaatında siyah ve beyaz kesme
taş kullanılmıştır. Örtü sistemi, taş konstrüksiyonlu tonozlar biçimindedir.
Oldukça sade inşa edilen handa tek süsleme cümle kapısındadır. Kapı, zeminden itibaren siyah ve beyaz taşlarla inşa edilmiştir.
Kültür Yolu üzerinde yer alan ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Hışva Han, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme
Yarışmasında” 15. Yıl Özel Ödülü’nü 2014 yılında aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore
edilen Hışva Han, 2016 yılı Ağustos ayında otel-restaurant-dükkan olarak
hizmete girmiştir.
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Hışva Han
The Lala Mustafa Pasha Han, also called the Hışva (Cotton Boll) Han,
bears no inscription indicating when it was built, but existing court records
and deeds of trust from the pious foundation show that it was commissioned by Lala Mustafa Pasha. The han’s deed of trust is dated 1577
(Year 985 of the Hegira), and it must have been built
between 1563-1577 when Lala Mustafa Pasha was
governor of Aleppo and Damascus. The single-storey
han is the oldest in Gaziantep.
Situated at the foot of Gaziantep Castle, with the
hamam to its west, the Susamhane (Sesame house),
and the no-longer-existing covered bazaar and Mir-i
Miran Mosque to the east, the han formed a külliye
or Islamic social complex (the Lala Mustafa Pasha
Külliyesi). The rooms on the north side opened onto
the road and were used as shops, while the inner
rooms opening onto the courtyard served as accommodation for travellers, and those opening onto the
portico were probably used as storerooms and stables. The han was built of
black and white cut stone. The roof is a system of stone vaults. The han is
very plain in style, its only decorative feature being the main entrance gate,
which is built of black and white stones from ground level up.
One of the sights on the Culture Route, the Hışva Han was restored by
the Gaziantep Metropolitan Municipality, and in 2014 won the 15th Year
Special Prize in the “Competition to Encourage Projects and Applications to
Protect Historical and Cultural Heritage” held by the Association of Historical Towns.
Restored in a manner faithful to the original by the Gaziantep Municipality, the Hışva Han was opened as a hotel, restaurant and shopping facility
in August 2016.
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Hamamlar
Turkish Baths

O

smanlı mimarisinin önemli yapılarından olan hamamların bir
kısmı hala işler durumdadır. Hamamlarda soğukluk, ılıklık ve sıcaklık olmak üzere üç farklı bölüm bulunmaktadır. Hamamların
büyüklüğüne göre bölümlerde mekan sayısı artabilmektedir.
14. yüzyıldan bu yana yerleşim alanlarının yanıbaşında şehrin vazgeçilmezleri olan hamamlar da bir çok tarihi mekan gibi teknolojiye yenik düşmüştür. Yöresel türkülerde de tanık olduğumuz Gaziantep’te eski
ve tarihi değeri bulunan hamam sayısının 17 olduğu tespit edilmiştir.
Günümüze kadar gelebilen tarihi Antep hamamlarından bazıları,
Şeyh Fethullah Hamamı, Hüseyin Paşa (Tuğlu) Hamamı, Paşa Hamamı,
Keyvanbey Hamamı, İki Kapılı Hamam, Naib Hamamı, Nakıpoğlu Hamamı, Tabak Hamamı, Eski Hamam ve Pazar Hamamı’dır.

Turkish Baths
A part of Turkish Baths, which turns out to be one of the significant
structures of the Ottoman Architecture, are still functioning. There are
three different parts available as coldness, warmth, and hotness in
Turkish Baths. The number of rooms could increase in accordance with
the size of the baths.
From the 14th century and onwards, the baths noted as one of the
indispensable elements located right beside residential areas got defeated by technology like other many historical sights. As heard in the old
songs, there are 17 historical and old baths in Gaziantep.
Some of the historical baths remaining from the past are Şeyh Fethullah Hamam, Hüseyin Pasha (Tuğlu) Hamam, Pasha Hamam, Keyvanbey Hamam, İki Kapılı Hamam, Naib Hamam, Nakipoglu Hamam,
Tabak Hamam, Eski Hamam and Pazar Hamam.
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NAİB HAMAMI
Gaziantep Kalesi’nin altında yer alan Naib Hamamı, 1640 yılında
Osmanlı hamam mimarisi geleneğinde inşa edilmiştir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen rölöve restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Osmanlı hamam
kültürünün yaşatılması amacına hizmet etmeye başlamıştır.

Naib Turkish Bath
Naib Bath, located under the Gaziantep Castle, was built with Ottoman architectural in 1640. After röleve restitution and restoration
works completed by Gaziantep Metropolitan Municipality, it was reopened in order to keep alive Ottoman bath culture.
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KASTELLER

Pişirici Mescidi İçindeki Kastel

Dünyada benzeri bulunmayan ve su mimarisinin eşsiz örnekleri olan
Gaziantep Kastelleri, bir çok işlevi bulunan yapılar olarak inşa edilmiştir.
Türk Mimarisi’nde sadece Gaziantep’te bulunan bu yapılar kısmen veya
tamamen yer altında bulundukları için pek dikkati çekmemişlerdir. Bu
nedenle sanat tarihi terminolojisinde yer almamışlardır. “Kastel” kelimesinin dilimize Arapça’dan geçtiği tahmin edilmekte ve suyun yer
altında bölümlere ayrıldığı yer anlamına gelmektedir.
Gaziantep şehir merkezinden geçen Alleben Deresi gibi bir su kaynağına sahip olmasına rağmen, tarih boyunca yeraltı su kaynakları bakımından fakir bir şehir olmuştur. İnsanlar buldukları suyun buharlaşma
veya başka bir yolla kaybolmasını önlemek için yerin altından açtıkları
Livas denilen kanallarla suları belli bir merkeze (Suburcu) toplamışlar ve
bu merkezden de şehre dağıtmışlardır.
Evler su ihtiyacını karşılayabilmek için livaslar üzerine yapılır ve bu
evlerden livaslara kuyular açılırdı. Bu kuyular hem su ihtiyacını karşılamak hem de yazın sıcaktan bozulacak erzakların kuyulara sarkıtılarak
bozulmaması için kullanılırdı.
Kasteller sade ve gösterişsiz yapılarına rağmen ilk günden, evlerin
modern manada şehir içme suyuna kavuştuğu ve çeşmelerin yapıldığı
tarihe kadar önemini korumuştur. Ata yadigarı ve su mimarisinin eşsiz
örneklerinden olan bu kastellerden 5-6 tanesi çeşitli sebeplerle yok
olmuş, günümüze kadar gelenler ise;
1- Şeyh Fethullah Kasteli
2- İhsan Bey Mescidi ve Kasteli
3- Pişirici Mescidi ve Kasteli
4- İmam-ı Gazali Kasteli
5- Ahmet Çelebi Kasteli
6- Kozluca Kasteli’dir.
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Kastels
The unique Gaziantep Kastels standing as incomparable examples
for water architecture were constructed as multi-functional structures.
These structures available only in Gaziantep in Turkish Architecture haven’t drawn attention since they were partially or entirely underground.
Therefore, they haven’t taken place in the terminology of art history.
The word “Kastel” is assumed to have been derived from Arabic, and
it means the place where water is partitioned underground. Although
Gaziantep has a water supply like Alleben Creek flowing through the
town center, it has been a poor town in terms of underground water
supplies through history. People gathered water into a specific place
(Suburcu) through the underground tubes called Livas, and distributed
the water through the city in order to prevent water from vaporizing or
disappearing in another way.
The houses were erected upon livases in order to meet water needs,
and the wells were dug through the houses into livases. These wells
were used both to meet water needs and suspend the perishable goods
into during the summer time. Despite their plain and modest structures, Kastels have preserved their significance from the first day until
the date when the houses had town faucet water and
the fountains were built in modern terms. Five or
six of these kastels which are legacy and unique
examples for water architecture disappeared for
various reasons. The ones remaining are
1- Şeyh Fethullah Kastel
2- İhsan Bey Mescit and Kastel
3- Pişirici Mescit and Kastel
4- İmam-ı Gazali Kastel
5- Ahmet Çelebi Kastel
6- Kozluca Kastel.

Demirli Ganne

ÇEŞMELER
Gaziantep’te oluşturulan su sistemi, evlerin altından geçen ve “Livas”
adı verilen su yolları ile her eve içme ve kullanma suyu ulaşmasını olanaklı kılmıştır. Bu nedenle meydan ve duvar çeşmelerine konut alanlarında fazla ihtiyaç duyulmamıştır. Özellikle ticaret dokusunun yer aldığı
bölgelerde nüfusun yoğunluğu nedeniyle çeşmeler daha fazla yapılmıştır.

Fountains
The water system constituted in Gaziantep gave the opportunity for
faucet water to reach any house through water tubes passing beneath the
houses called Livas. Therefore, square and wall fountains weren’t needed
in residential areas. Particularly, in the areas where commercial layer took
place, more fountains were erected because of the population density.
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İnanç Turizmi

A

ntik dönemlerdeki dini inançların yanı sıra, Filistin’den uzaklaştırılan Musevilerin Anadolu’ya
gelmeleri, ardından Hz. İsa’nın Havarilerinin Hıristiyanlığı yaymak maksadıyla bölgemizi tercih etmeleri, o tarihlerden bu yana önemli din merkezlerinin
Anadolu’da oluşmasını sağlamıştır.
7. yüzyıldan sonra Anadolu toprakları Müslümanların akınlarına sahne olmuştur. Gaziantep’te antik dönem inançlarının yanı sıra Musevilik, Hıristiyanlık ve
Müslümanlık gibi Semavi Dinlerin önemli dini yapıları
günümüze kadar varlıklarını sürdürmüştür.
Antik Çağlarda Dülük, Teşup, Zeus ve Jüpiter Dolikhenos inançlarının kült merkeziydi ve dünyada bilinen
yer altına inşa edilen Mithras Tapınaklarının en büyüğü
yine Dülük’te Keber Tepesi’nin güney eteğinde bulunmuştur. Hıristiyanlığın ilk ortaya çıktığı zamanlarda Hz.
İsa’nın havarilerinden Johannes (Yuhanna), o dönemin
önemli merkezlerinden Rumkale’yi kendine üs seçmiş
ve Yuhanna İncili’ni burada yazarak çoğaltmıştır. 1173
yılında ölen Patrik Aziz Nerses’in Rumkale’de adına yapılmış bir kilisesi ve mezarı bulunmaktadır. Yakubi Azizi
Barşavma’nın kendi adına inşa ettirdiği manastır yine
Rumkale’dedir.
Gaziantep’te şehir merkezinde bulunan Kendirli Kilisesi, bugün camiye çevrilmiş olan Meryem Ana Kilisesi
(Surp Asdvadzadzin) ve Nizip ilçesindeki Fevkani Kilisesi ziyaret edilebilecek durumdadır.
Hz. Ömer zamanında Gaziantep bölgesinde yapılan
savaşlarda, Hz. Muhammed’in peygamberlik mührünü
görüp öpen Hz. Ökkeşiye (Ukkaşe), Nurdağı ilçesinin
güneydoğusunda, günümüzde Dülükbaba olarak bilinen Davud-u Ejder, Dülük Ormanlarının içinde, Pirsefa
Şahinbey ilçesinde, Said İbn-i Ebu Vakkas Araban ilçesi
sınırlarında, halk arasında Karaçomak olarak bilinen
zat ise Karaçomak Köyü sınırları içerisinde şu an türbelerinin bulunduğu yerlerde şehit düşmüşlerdir.
Nesimi, Hacıbaba, Şeyh Fethullah, Alibaba, Kurbanbaba ve daha birçok türbeyle Gaziantep bir evliyalar şehridir.
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Alaüddevle Cami
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Tourism of Belief
A good number of civilizations have been founded until today since
mankind started out sedentary life. Diverse cultures, nations, and religions could co-exist, and a cultivated cultural cluster came into existence. Besides religious beliefs in antic ages, that Jews expelled from
Palestine came to Anatolia, that the Disciples of Christ preferred the
region in order to spread Christianity led to the constitution of important religion centers in Anatolia from that period onwards.
After the 7th century, this time the Anatolian territory witnessed
the Muslim invasions. In Gaziantep, besides beliefs pertaining to antic ages; important religious structures of celestial religions such as
Judaism, Christianity and Islam have continued their existence until
today. In antic ages; Duluk was the center for Tessup, Zeus and Jupiter
Dolikhenos cults. The biggest one of worldwide known subterranean
Mithras temples was found on the southern foothill of Keber Hill in
Duluk, as well. At times when Christianity first appeared, Johannes,
one of the Disciples of Christ selected Rumkale, one of the significant
centers of that time, as a base; and Johanna scripted and reproduced
the Bible here. There have been a church and as well as a tomb in
Rumkale in the name of Patriarch Saint Nerses who passed away in
1173. The monastery built in the name of Jacoby Saint Barshavma is
also in Rumkale.
The Kendirli Church located in Gaziantep town center, the Virgin
Mary Church converted into a mosque today, and the Fevkani Church
in Nizip district are all in good condition to be visited.
In wars occurring in Gaziantep during the era of Holy Omar, Holy
Okkasiye who had seen and kissed the seal of the Prophet Mohammad
in the southeast of Nurdagi District, Davudu Ejder known as Dulukbaba
today in Duluk Forests, Pir Safa within the borders of Sahinbey, Said
Ibn-i Ebu Vakkas in Araban and the individual publicly known as Karacomak in Karacomak Village sanctified at the location where their
tombs stand today. Gaziantep has become the city of dervishes with
the tombs of Nesimi, Hacibaba, Sheik Fethullah, Ali
baba, Kurbanbaba and
so forth.
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Nizip Fevkani Kilisesi
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TARİHİ GAZİANTEP CAMİLERİ
Tarihi Gaziantep Camileri, kentin siluetine sağladıkları görsel katkının yanı sıra, kent içindeki konumları ve yapım tarihleri ile tarihsel
gelişimin izlenmesine olanak sağlayan belgesel nitelikleri ile de kentin
vazgeçilmez mimari değerleridir. Hemen hemen hepsinin yapımında
kesme taş kullanılan tarihi Gaziantep Camileri, plan ve süsleme bakımından birbirinden farklıdır. Ancak Camilerin plan oluşumlarında ve
minarelerinde Arap mimarisinin etkisi görülmektedir.
Hacı Nasır Camii’nin burmalı minaresi, Handaniye, Eyüpoğlu ve
Esenbek Camilerinin portal süslemeleri önemlidir. Handaniye Camii minaresinin şerefesi altında XVI. yy. İznik çinileri bulunmaktadır. Boyacı
Camii ise minberindeki ahşap işçiliğinin, Gaziantep’in en eski örneği
olması bakımından çok değerlidir.
Bölgede 1822 tarihinde meydana gelen deprem ve özellikle de Antep Harbi sırasında kullanılan top mermileri yapılarda oldukça büyük
tahribata neden olmuştur. Savaş sırasında özellikle hedef alınmaları
nedeniyle çoğu yıkılan minareler savaş sonrasında aslına uygun olarak
yeniden yapılmışlardır. Camilerin fonksiyonlarını günümüzde de devam
ettirmeleri, korunmalarındaki en önemli etken olmuştur.

Historical Mosques Of Gaziantep
Historical Mosques of Gaziantep are indispensable architectural values of the town with their documentarial credentials giving the opportunity to monitor historical development, and with their status in the
town and the date of construction besides the visual contribution to the
skyline of the town.
The hewn stone was used during the construction of historical
mosques of Gaziantep and each mosque indicates differences in terms
of planning and decoration. Nevertheless, on the plans and minarets of
the Mosques, the influence of Arabic architecture is seen. The twisted
minaret of Hacı Nasır Mosque and the portal decorations of Handaniye,
Eyüpoğlu and Esenbek mosques are important. There are 16th century
İznik majolica below the balcony of Handaniye Mosque’s minaret. Moreover, Boyacı Mosque is very valuable in terms of the wooden works
being the oldest example of Gaziantep.
In the region, the earthquake occurring in 1822 and particularly
artillery shells used during the battle for Gaziantep caused a considerable amount of destruction in these structures. Most of the demolished
minarets, since they were deliberately targeted during the war, were
renovated after the war appropriately in accordance with their original
form. That the mosques maintain their functions even today has been
the most significant factor in terms of their preservation. The art of
decoration on modern mosques built recently in Gaziantep is so rich
that these mosques draw attention with the embroidery of majolica
and the art of calligraphy.
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ÖMERİYE CAMİ
Hazreti Ömer zamanında yapıldığı ifade edilen caminin 1210, 1785
ve 1850 yıllarına tarihlenen üç adet onarım kitabesi mevcuttur. Gaziantep’in en eski camisidir.
Caminin yapımı hakkındaki rivayetler ise şu şekildedir; Halife Hz.
Ömer zamanında yapıldığı ya da Hz. Ömer’in kızından olma torunu
Emevi Halifesi Ömer Bin Abdülaziz tarafından yaptırıldığı söylendiği
gibi, Hz. Ömer tarafından yaptırılıp, Ömer Bin Abdulaziz tarafından
onartıldığı hakkında söylentiler de vardır.
Caminin bir diğer adı da İki Ömer anlamında “Ömereyn” dir. Minare şerefesinin korkuluklarında oyma taş işçiliğinin eşsiz örnekleri
görülmektedir. Minarenin bedeninde ise Antep Savunmasının dehşetli günlerinden kalan mermi ve şarapnel parçalarının izlerini görmek
mümkündür.
Rivayete göre, bu cami her yıl tabana doğru çökmekte ve toprağa
gömülmektedir. Tamamen battığı zaman kıyametin kopacağına inanılır.

Omariye Mosque
The mosque built during the era of Holy Omar has three inscriptions
of renovation dated as 1210, 1785 and 1850. It is the oldest mosque
of Gaziantep.
The rumors referring to the construction of the mosque are; the
mosque said to have been constructed during the era of Caliph Holy
Omar or it was said that it was built by Omar Bin Abdüllaziz the Caliph
of Emevi, the grandson of Holy Omar or it was said that it was built by
Holy Omar and renovated by Omar Bin Abdüllaziz.
The other name of the mosque is “Omareyn” standing for
two Omars. Unique examples of the art of stone carving on
the railings of the minaret balcony are noted. It is possible to
see the traces of bullet and pieces of shrapnel from horrendous days of Antep Defense on the body of the minaret.
According to the rumor, this mosque has been sinking into
the soil each year. It is believed that the doomsday will break out
when it entirely sinks.
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ALİ NACAR CAMİ

Ali Nacar Cami

Caminin ilk yapım tarihine dair bilgiye ulaşılamazken, ilk önemli
onarıma ait kitabede 1816 tarihi görülmektedir. Evliya Çelebi’nin Seyehatnamesinde “Aliyünnacar” olarak adı geçen caminin 1376’dan önce
yapıldığı düşünülmektedir. Ulaşılan vesikalar caminin Ali adında bir
marangoz tarafından yaptırıldığını belgelemektedir.
Gaziantep’in en büyük camilerinden olup, mihraba paralel iki nefli,
dikdörtgen planlıdır. Yaprak mahallesinde, Alleben Deresinin kenarında
bulunan caminin, kuzeyinde yer aldığı düşünülen “Aliyünnacar Medresesi” günümüze ulaşamamıştır.

Ali Nacar Mosque
While the information referring to the first construction date of the
mosque is inaccessible, the date of 1816 has been seen in the inscription of the initial renovation. In the travel book of Dervish Çelebi, it
has been assumed that the mosque called as “Aliyunnacar” was built
before 1376. The accessed documents have been indicating that the
mosque was built by a carpenter named Ali.
It has been one of the biggest mosques of Gaziantep with its two
naves parallel with mihrab and its rectangular plan. The “Aliyunnacar
Medresseh” which was considered to be in the north of the mosque by
the Alleben Creek in Yaprak Neighborhood hasn’t reached today.

BOYACI CAMİ
Kadı Kemalettin tarafından yaptırılan Boyacı Cami’nin yapımına ilişkin ulaşılan en eski kaynaklara göre cami 1211 yılında inşa edilmeye
başlandı. Caminin minberinde 1357’de Memlüklüler döneminde bitirildiğini belirten bir kitabe vardır. Dikdörtgen planlı, mihraba paralel iki
nefli olan camide minberin alttan kızaklı olması ve duvarda özel olarak
yapılan bölmeye girebilmesi diğer camilerden ayıran bir özelliktir.
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Boyacı Mosque
According to the oldest accessed resources
related to the construction of Boyaci Mosque
built by Kadı Kemalettin, the mosque started
to be built in 1211. There has been an inscription on the minbar of the mosque specifying
that it was completed in the era of Memluks
in 1357. The minbar with a skid from below
and the way it could fit into the particular
Boyacı Cami
compartment in the wall in the mosque with
a rectangular plan and two naves parallel with the mihrab are the features distinguishing it from the others.

ŞEYH FETHULLAH CAMİ ve KÜLLİYESİ
Gaziantep’teki en önemli külliyenin (cami, zaviye, hamam ve
medreseden oluşan) camisidir.
Caminin banisi, keramet sahibi ve
ermiş bir kişi olan Şeyh Fethullah;
Halife Hz. Ebubekir’in soyundan
gelmektedir. Hicri 971 tarihinde
Şeyh Fethullah Cami
yapılmıştır. Harim, ortada sekizgen
taş ayağa oturan ve yelpaze şeklinde açılan tonozlarla, askı kemerlere
bağlanan bir örtü sistemine sahiptir. Bu tür örtü sistemi Şeyh Fethullah
Camiinden başka şimdiye kadar hiç bir camide görülmemiştir.
Caminin portal, mihrap, minber ve pencere sövelerinde renkli taş
işçiliği bakımından Memluklu sanatının etkileri görülmektedir. Şeyh Fethullah’ın Türbesi, caminin güney yanındaki hazirede, üstü açık mezar
şeklindedir. Türbenin bulunduğu hazireye “Şıh Ocağı” denir.

Sheik Fethullah Mosque And Its Kulliye
It has been the most important mosque of Kulliye (consisting of
mosque, small dervish lodge, bath, and medresseh). The person who
had the mosque built was Dervish Sheik Fethullah possessing miracles
and descending from Holy Ebubekir the Caliph. It was built in Hegira
971. Harim has a covering system binding hook belts with vaults opening in the form of flabellum situated on the octagon stone pedestal
in the middle.
Such a covering system hasn’t been coincided in any mosques other than Sheik Fethullah Mosque. On the portal, mihrab, minbar, and
window frames, the influence of Memluk art in terms of colored stone
work has been observed. The tomb of Sheik Fethullah is in the form
of an open topped grave in the southern part of the mosque. The part
where the tomb located is called as “Sheik Furnace”.
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İHSANBEY (ESENBEK) CAMİ
Kitabe ve vakfiyesinden yapının 18. yüzyıl sonlarında yapıldığı anlaşılmaktadır. Eski kayıtlarda ismi “Esenbek” olarak geçen mabetin altında caminin su ihtiyacını karşılayan bir kastel bulunmaktadır.

Ihsanbey (Esenbek) Mosque
Charter of waqf and inscription of the mosque have indicated that
the structure was constructed at the end of 18th century. In old records,
a kastel was available meeting water needs of the mosque under the
temple called “Esenbek”.

HACI NASIR CAMİ
1698 tarihli vakfiyesinden anlaşıldığına göre Hacı Nasır adında bir
kişi tarafından bugün Elmacı Pazarı denen yerde mescid olarak yaptırılmıştır. Bir asır sonra Kamalakzade Hacı Mahmut oğlu Hasan Ağa
tarafından mescide minber konularak camiye dönüştürüldü. En önemli
onarımını 1812 yılında geçirdiği kapısının üzerindeki kitabesinden anlaşılmaktadır.

Hacı Nasır Mosque
As indicated by its charter of waqf belonging to 1698, it was built
as a small spot for praying in the place today called Elmaci Bazaar by
Haci Nasir. After a century, it was converted to a mosque by building a
minbar next to it by Hasan Aga, the son of Kamalakzade Haci Mahmut.
It was indicated by its inscription over the door that the most important
restoration was made in 1812.

ŞİRVANİ CAMİ
Gaziantep Kalesi’nin batısında Seferpaşa Mahallesinde bulunmaktadır.
Minaresi iki şerefeli olduğu için “İki Şerefeli Cami” olarak da adlandırılır. 1677
tarihinden önce Şirvani Mehmet Efendi
tarafından yaptırıldığı, günümüze ulaşan
belgelerden anlaşılmaktadır. Rivayete göre
Şirvani Seyit Mehmet Efendi Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in soyundan
gelmektedir.

Şirvani Cami

Bir efsaneye göre cami herhangi bir nedenle yıkılırsa onu yeniden
yapacak kadar altın ve gümüşün temelinde gömülüdür. Camide eskiden
dervişlerin zikrettikleri bir oda, ahşap işçiliğinin güzel örnekleriyle süslenmiş bir müezzin mahfili ve alttan kızaklı olan duvarda özel olarak yapılan
bölmeye girebilen minberi de bulunmaktadır.
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Shirvani Mosque
It takes place in Seferpasha Neighborhood in the west of Gaziantep
Castle. Since its minaret has two balconies, it is also called “Iki Serefeli
Mosque”. It is understood by the documents reaching today that the
mosque was constructed by Shirvani Mehmet Efendi before 1677. In
accordance with the rumor, Shirvani Mehmet Efendi came from Holy
Huseyin’s family who was the grandson of Holy Mohammad.
According to a legend if the mosque collapses because of any reason, there is gold and silver under the mosque enough to rebuilt the
mosque. There is a room that dervishes prayed, a place for hodja that
was decorated with the best wood handcrafts, a minbar that can go in
a special place on the Wall with a skid from below.

ALAÜDDEVLE (ALİ DOLA) CAMİ
Alaüddevle Camiinin, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 1479-1515
tarihleri arasında Dulkadiroğullarından Alaüddevle Bozkurt Bey zamanında yapıldığı yazmaktadır. Halk arasında “Ali Dola Camii” de denilmektedir.

Alauddevle (Ali Dola) Mosque
It has been specified in the travel book of Dervish Çelebi that Alauddevle Mosque was built in the era of Alauddevle Bozkurt Bey from
Dulkadirogulları between 1479-1515. Also, it is publicly called as “Ali
Dola Mosque”.
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HANDANİYE (HANDAN BEY) CAMİ
Kalenin güneybatısında inşa edilmiştir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Şer’i Mahkeme Sicillerine göre 16. yüzyılda Handan
Bey tarafından yaptırıldığı ifade edilmektedir.
Antep Savunması’nda kullanılamayacak
durumda olan cami geçirdiği onarımlar
sonrasında tekrar ibadete açılmıştır.

Handaniye (Handan Bey)
Mosque
It was built in the southwest of the
castle. In accordance with the Travel Book
of Dervish Celebi and Şer-I Law Court Registers, it was stated that it was built by
Handan Bey in the 16th century.

Handaniye Cami

The mosque which was not in a good condition to be used during
the Antep Defense was opened to worshiping after some restorations.

EYÜPOĞLU CAMİ
Eyüpoğlu Mahallesinde yer alan caminin Memlükler döneminde bir
çok medresede ders vermiş Eyuboğlu Ahmet adlı bir bilim adamının
yardımıyla 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.
Gaziantep Savunması’nda harap olan cami, 1947 tarihinde büyük
bir onarım geçirmiştir.

Eyupoglu Mosque
It is assumed that the mosque
located in Eyupoglu neighborhood
was constructed with the help of
a scientist, called Eyupoglu Ahmet,
who had taught in many medressehs during the era of Memluks in
the 14th century.
The mosque which was ruined
during the Gaziantep Defense had
an important restoration in 1947.
Eyüpoğlu Cami
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AHMET ÇELEBİ CAMİ
Mihrabı üzerindeki kitabeden
1083 tarihinde yapıldığı anlaşılan cami, Hacı Osman Oğlu Şeyh
Ramazan Efendi tarafından yaptırılmıştır.
Şeri Mahkeme Sicillerindeki
kimi kayıtlarda “Ramazaniye Camii” de denilmektedir. Yapı, cami
ve kastelden oluşan bir külliyedir.
1672 yılında yapılan cami,
bitişiğindeki medreseyi yaptıran
Ahmet Çelebi’nin adıyla anılmaktadır.
Zarif ahşap işçiliğinin görüldüğü dikdörtgen planlı caminin güneyinde Ahmet Çelebi Medresesi
yer almaktadır.

Ahmet Çelebi Cami

Ahmet Çelebi Mosque
As indicated by its inscription on the mihrab, the mosque was built
in 1083 by Sheik Ramazan Efendi, the son of Haci Osman.
In some registrations of Şer-I Law Court Registers, it was also called
“Ramazaniye Mosque”. The structure is a complex of building consisted
of mosque and kastel.
The mosque which was built in 1672 has been called with the name
of Ahmet Çelebi who constructed medresseh next to the mosque.
Ahmet Çelebi Medresseh overlooking the graceful wooden works of
the mosque takes place in the south of the mosque with a rectangular
structure.

BOSTANCI CAMİ
Bostancı Mahallesinde bulunan
caminin yapım tarihi 15. yüzyılın
ilk yarısı olarak düşünülmektedir.
Portaldeki onarım yazıtı 1574 tarihlidir.
Şerefedeki mukarnasların altındaki ak çiniler, süsleme işçiliğinin, bezeme ile uyumlu şekilde
sergilenmesinin seçkin birer örneğini temsil etmektedir.
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Bostancı Mosque
The construction date of the mosque located in Bostanci Neighborhood is estimated as the first half of the 15th century. Restoration
epitaph in portal is dated as 1574.
White embroidery under the balcony surrounding a minaret represents an outstanding example for exhibition of the harmony between
decoration works and ornament.

ALAYBEY (GAMİ BEY) CAMİ
Caminin doğu bölümündeki
1594 ve mihrap yönündeki 1598
tarihli mezar kitabelerinden 16.
yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı
anlaşılmaktadır.
Gaziler Caddesi üzerinde bulunan camiyi yaptıran kişinin Alaybeyi olan bir komutan olduğu bilinmektedir.

Alaybey Cami

Alaybey (Gami Bey) Mosque
As indicated by tomb inscription of 1594 in the east and 1598 in
the mihrab side of the mosque, it was built during the second half of
the 16th century.
It has been known that the person who constucted the mosque
which takes place on Gaziler Avenue was a commander and Alaybey
at the same time.

NURİ MEHMET PAŞA CAMİ
Minarede 1785, mihrapta ise
1834 tarihini taşıyan iki kitabesi
bulunmaktadır.
Bu kitabeler ışığında 18. yüzyılın ikinci yarısında Nuri Mehmet
Paşa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Nuri Mehmet Paşa Cami

Nuri Mehmet Pasha Mosque
There are two inscriptions bearing the years as 1785 on the minaret
and 1834 on the mihrab.
In the light of these inscriptions, it is understood that it was built by
Nuri Mehmet Pasha in the second half of the 18th century.
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TEKKE (TEKKE MEVLEVİHANE) CAMİ
1638 yılında bir Türkmen
Ağası olan Mustafa Ağa tarafından yaptırılan caminin
resmi kaytılarda adı mevlevihane camisi olarak geçmektedir.
Halk arasında Tekke camii
olmarak bilinen mabet, cami,
hücreler, semahane, yönetim
ve mevlevi dervişlerinin oturma odaları, tuvaletler, havuzTekke Cami
lar, küçük ve kısa minaresinden oluşan eserler şeklinde inşa edilmiştir. Caminin minaresi, altından
geçen yol nedeniyle dikkat çekicidir.
Külliye içerisinde yer alan Mevlevihane Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce, vakıf eserlerinin sergilendiği Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi
olarak tanzim edilmiştir.

Tekke (Tekke Mevlevi Lodge) Mosque
The name of the mosque, built by Mustafa Aga who was a Turkoman Aga in 1638, has been specified as “Mevlevihane Mosque” on
official records.
The temple publicly known
as Tekke Mosque was built in
the form of artifacts consisting of mosque, cells, chamber
where dervishes perform the
ritual of sema, living rooms of
the administering and mevlevi dervishes, restrooms, pools,
small minaret.

Tekke Cami
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The minaret of the mosque
is distinctive because of its
subterranean passage. The
Mevlevi Center in the mosque
complex was designed to be
the Foundation Museum of
Gaziantep Mevlevi Center exhibiting many historical foundation works by the Foundations
District Office.
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KURTULUŞ CAMİ
Tepebaşı Mahallesi’nde yer alan yapı, 1892 yılında kilise olarak inşaa
edilmiştir. Camiye çevrilen Valide Meryem Kilisesi (St. Mary), Kurtuluş
Camii olarak adlandırılmıştır.
Caminin 5 kapısı bulunmaktadır. İki kapısı kuzeye, iki kapısı güneye,
ana kapısı ise batıya açılmaktadır. Kilisenin çanı Londra’da yaşayan
Hirant Köşkeryan adındaki bir ermeni tarafından Brezilya’da yaptırılmıştır. Ağırlığı bir ton olan bu çan, Gaziantep Müzesinde korunmaktadır.
Cami olarak kullanılan yapının çan kulesi minare olarak düzenlenmiştir.

Kurtulus Mosque
The structure located at Tepebaşı Neighborhood was built as a church in 1892. Virgin Mary Church converted into a mosque was named
as Kurtulus Mosque.
The mosque has five doors. Two doors give a way onto north, two
doors onto south and as to the main door onto west. The bell of the
church was made in Brazil by an Armenian named Hirant Koskerian
living in London. This bell weighing one ton is being kept in Gaziantep
Museum. The bell tower of the structure used as a mosque has been
renovated as minaret.

Kurtuluş Cami
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GAZİANTEP
Evliyaları / Dervishes
GAZİANTEP EVLİYALARI
Hz. Ömer zamanında Gaziantep
bölgesinde yapılan savaşlarda, Hz.
Muhammed’in (SAV) peygamberlik
mührünü görüp öpen Hz. Ökkaşe,
Nurdağı ilçesinin güneydoğusunda, günümüzde Dülükbaba olarak
bilinen Davud-u Ejder Şehitkamil
ilçesi sınırlarında bulunan Dülük
Ormanlarının içerisinde, Pirsefa Şahinbey ilçesinde, Sa’d bin Ebu Vakkas
(ra.) Araban ilçesi sınırlarında, halk arasında Karaçomak olarak bilinen
zat ise Şahinbey ilçesi Karaçomak köyünde makamları bulunmaktadır.
Hacıbaba, Şeyh Fethullah, Alibaba, Kurbanbaba ve daha birçok türbeyle Gaziantep bir Evliyalar Şehri haline gelmiştir.

Gaziantep Dervishes
In wars occurring in Gaziantep
during the era of Holy Omar, Holy
Okkasiye who had seen and kissed
the seal of the Prophet Mohammad in the southeast of Nurdagi
District, Davudu Ejder known as
Dulukbaba today in Duluk Forests,
Pir Safa within the borders of Sahinbey, Sa’d bin Ebu Vakkas (ra.) in Araban and the individual publicly
known as Karacomak in Karacomak Village sanctified at the location
where their tombs stand today.
Gaziantep has become the city of dervishes with the tombs of Hacibaba, Sheik Fethullah, Alibaba, Kurbanbaba, and so forth.
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ÖKKEŞİYE HAZRETLERİ TÜRBESİ
Nurdağı ilçesine ulaşÖkkeşiye Hazretleri Türbesi
madan, yolun sol tarafında Durmuşlar köyünün güneyinde yaklaşık
5 km. mesafede yer alan
yemyeşil tepe üzerinde
bulunan türbede medfun olan zatın Hz. Ömer
zamanında Gaziantep ve
çevresinin fethi zamanında şehit düşen beş sahabeden biri olan Ukkaşe bin Mihsan el- Esedi
Hazretleri (Hz. Ökkaşe/Ökkeşiye) olduğu rivayet edilmektedir.
Hz. Ökkaşe (ra.) Peygamber efendimizin (s.a.v.) “Kim cennetteki arkadaşını görmek isterse, bu adama baksın” buyurarak cennete gireceğini müjdelediği bir sahabedir.
Çevresine göre oldukça yüksek bir tepede bulunan yapı grubu; türbe,
müştemilat ve minareden ibarettir. Çevresinde bulunan yapı grupları
günümüzde inşa edilmiştir.

Holy Okkasiye Tomb
This tomb lies on top of a green hill to the left of the road, before
you come to Nurdağı and about 5 km south of the village of Durmuşlar.
It is alleged to be the tomb of Ukasha bin Mihsan el-Esedi (Ökkeşiye),
one of the five sahabe who were martyred during the conquest of
Gaziantep and the surrounding region in the time of Caliph Umar.
Ukasha was one of the chosen sahabe (disciples) who were given the
promise of paradise by the prophet, who proclaimed, “Whoever wants
to see who will be my companion in paradise, look at this man”.
The group of buildings on the high hill consists of the tomb, outbuildings and a minaret. The surrounding structures were built in recent times.

YUŞA PEYGAMBER TÜRBESİ
Boyacı Camiinden Kavaflar Çarşısı’na doğru uzanan sokakta Pirsefa
denilen mevkideki tek katlı türbede, iki oda içinde iki türbe bulunmaktadır. Bunlardan birisi rivayete göre Yuşa Peygambere ait olup, diğeri
ise Pir Sefa Hazretlerine aittir. Yuşa Peygamber (A.S.) İsrail oğullarından
olup, Musa aleyhisselam’dan sonra gönderilmiştir. Hz. Musa’nın yeğenidir. Annesi Musa aleyhisselam’ın kız kardeşidir.
Yuşa aleyhisselama ait olduğu belirtilen ve günümüze kadar ulaşan
üç makam yerinden bahsedilmektedir. Bunlardan biri Bağdat, biri İstanbul diğeri de Gaziantep’tedir.
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Prophet Yusha Tomb
On the street leading
from the Boyacı Mosque
towards the Kavaflar Çarşısı
(Shoemakers Bazaar), in the
area known as Pirsefa, is a
one storey, two-room shrine
containing two tombs.
One of these tombs is said
Yuşa Peygamber Türbesi
to be that of Joshua, and the
other that of Pir Sefa. Joshua was leader of the Israelites after Moses.
(He was the nephew of Moses- the son of Moses’ sister. There are
three shrines dedicated to Joshua: one in Baghdad, one in Istanbul and
this one in Gaziantep.

PİRSEFA HAZRETLERİ TÜRBESİ
Pirsefa Hazretleri ile Yuşa
Peygamber aynı yerde yatmaktadırlar. Pirsefa hakkındaki rivayetlere göre Pirsefa’nın Hz. Yuşa’nın
türbedarı olduğu ve ölünce buraya gömüldüğü söylenmektedir.
Bir başka rivayete göre ise Pirsefa Medinelidir ve ensardandır.
Pirsefa Hazretleri Türbesi

Gaziantep’in Müslümanlar tarafından fethinde Hz. Ali kumandasında buraya gelmiş, Karaçomak’la
yan yana savaşırken, uğradığı zorlu bir kılıç darbesi ile gövdesi ikiye
bölünmek suretiyle şehit olmuştur. Bunun üzerine Hz. Ömer, Yuşa aleyhisselam’ın yanına defnederek “Kendini Peygamber-i Zişan’la komşu
ettim” demiştir.

Holy Pirsefa Tomb
Pirsefa and Joshua are entombed in the same place. According to
hearsay, Pirsefa was the tomb keeper for Joshua’s grave, and when he
died, he was buried here also.
Another story says that Pirsefa was from Medina, one of the ensar–
those who helped Moslems immigrate to his city, and that he came to
Gaziantep with the army of Ali during the Muslim conquest.
While fighting side-by side with Karaçomak, he was cut in two by a
powerful stroke of a sword. When this happened, Umar had him buried
next to Joshua, saying,“I have made him a neighbour of the glorious
prophet”.
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DÜLÜKBABA TÜRBESİ
Dülük Baba, Antep’in İslam orduları tarafından fethinde şehit düşmüş bir sahabedir. Asıl adı Davudu Ejder’dir. Sonradan yattığı Dülük
tepenin adıyla anılmıştır. Kardeşi Malik Ejder de Maraş’ta şehit olarak
orada gömülmüştür.
Dülükbaba Türbesi, şehrin kuzeyinde kendi adıyla anılan Dülükbaba
Tepesi’nin üzerindedir. Dülükbaba tepesinde zirvede yer alan türbenin
dikdörtgen duvar kalıntıları belirgindir. Bu duvar kalıntıları şu anda yıkık
durumdadır.

Dulukbaba Tomb
Dülük Baba, was a sahabe, or companion of the prophet killed during the conquest of Antep by Muslim armies. His real name was Davud Ejder, the popular name being a reference to Düllük hill upon which
he was later buried. His brother, Malik Ejder, was also killed in battle in
Maraş, where he is buried.
The Dülükbaba Tomb is at the summit of the hill of the same name
in the north of the city. Today the rectangular tomb is in ruins, although the walls are still discernable.

ŞEYH FETHULLAH TÜRBESİ
Türbe, Kepenek Mahallesi Şeyh Fethullah Sokakta yer alan Şeyh Fethullah Külliyesi içerisindedir. Şeyh Fethullah Külliyesi; cami, tekke, medrese, hamam ve kastelden müteşekkildir.
Şeyh Fethullah’ın türbesi caminin güney yanındaki hazirede, mihrap
kısmının bulunduğu çıkıntının doğu, diğer bölümün güney duvarlarının
birleştiği köşede olup, üstü açık bir mezardır. Türbenin bulunduğu hazireye Şıh Ocağı denir. Külliye 1563 yılında yapılmıştır. Külliye’nin bahçesinde Antep Savunmasında şehit düşen Karayılan ve bir çok şehidin
mezarı bulunmaktadır.

Sheik Fethullah Tomb
This tomb is in the Şeyh Fethullah Külliyesi, a social complex centred around a mosque, located on Şeyh Fethullah Street in the Kepenek
district. The Şeyh Fethullah Külliyesi is made up of a mosque, tekke,(dervish lodge) medrese (school of religious instruction), hamam and a
below-ground-level water fountain.
Şeyh Fethullah’s tomb is in the hazire (enclosure containing tombs)
on the south side of the mosque, in the corner at the junction of the
east wall of the mihrap section and the south walls of the other section.
The tomb does not have a roof. The enclosure containing the tomb is
called the “Şıh Ocağı”. The külliye was built in 1563. The garden of the
külliye also contains the graves of Karayılan who was killed during the
Defence of Antep, and many others who died in battle.
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Kiliseler ve Sinagog
Historical Churches And Synagogue

O

smanlı döneminde şehrimizde faaliyet gösteren kiliseler ve sinagog, gerek fonksiyonlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri toplayıcı
etki, gerekse kent içindeki konumları nedeniyle kentin karakterini
belirlemede önemli bir görev üstlenmişlerdir.

Historical Churches And Synagogue
The churches maintaining their functions in the town during the era
of Ottoman, played an important role in determining the characteristics
of the town because of the gathering effect in accordance with their
functions and also because of their location in town.

KENDİRLİ KİLİSESİ
Kendirli Kilisesi, 1860 yılında Katolik Ermeni Kilisesi olarak yapılmıştır. Zaman içerisinde bir hayli yıpranan kilise
yıkılarak 1898 yılında yeniden
inşasına başlanmıştır. 1900
yılında büyük bir törenle açılmıştır.
Günümüzde
Büyükşehir
Belediyesi Kendirli Gazi Kültür
Merkezi ve öğretmenevinin lokali olarak değerlendirilen kilise, geniş bir
bahçe içerisinde siyah kesme taştan temel üzerine, beyaz kesme taştan
yapılmıştır. Kilisenin tabanı kırmızı ve beyaz taşlarla satranç tahtası
şeklinde döşenmiştir.
Kendirli Kilisesi

Geniş bir avlu içinde yer alan binanın cephe düzenlemesinde anıtsal
kapılar, dairesel tepe pencereleri ve balkonlarda uygulanılan şahar işçilikli korkuluklar, balkon altı taş silmeleri dikkat çekicidir.
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Kendirli Church
Kendirli Church was built
in 1860. The church which
was highly worn out in time
was pulled down and started
to rebuild in 1898. The plan
of the church which was
opened with a big ceremony
in 1900.

Kendirli Kilisesi

The church, which is used
as the Metropolitan City Kendirli Gazi Culture Center and the teacher’s
lodge clubhouse today, is built with white ashlar blocks on a black ashlar foundation in a large churchyard. The floor of the church is embellished in the fashion of a chessboard with red and white stone blocks.
Monumental doors, embroidered railings used on circular top windows and balconies, stone molding under balcony draw attention in the
front arrangement of the building located in a big courtyard.

AZİZ BEDROS KİLİSESİ
Aziz Bedros Kilisesi

2005 yılında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmaları
sırasında ortaya çıkarılan Aziz Bedros Kilisesi, şehrin ortasında yer alan
bir iplik fabrikası içerisinde uzun yıllar gizli kalmış ve depo olarak kullanılmıştır.
Kilise, ortaya çıkarılmasının ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu kararıyla tescillenmiş, restorasyon çalışmaları tamamlanmış ve Ömer Ersoy Kültür Merkezi olarak hizmete açılmıştır.
Üç apsisli ve iyi derecede korunmuş olan kilise de konserler düzenlenmekte ve konferanslar verilmektedir.
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Saint Bedros Church

Aziz Bedros Kilisesi

Saint Bedros Church, uncovered in 2005
during road construction by Gaziantep Metropolitan Municipality,
had been unknown
and used as a storage for many years in
a yarn factory in the
middle of the city.

After being uncovered, the church was registered under the decision
of the Committee of Cultural and Natural Values Protection, and was
restored and turned into Ömer Ersoy Cultural Center. Concerts and
conferences are held in the church, now quite well-protected, which has
three abscissas.

NİZİP FEVKANİ KİLİSESİ
Nizip ilçe merkezinde bulunan Fevkani Kilisesi’nin Bizanslılar döneminde inşa edildiği zannedilmektedir.
Geçmişte depo ve bir müddet han olarakta kullanılmış, restorasyonu
tamamlanan kilise, sağlam olarak günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Nizip Fevkani Kilisesi

Nizip Fevkani Church
It has been assumed that Fevkani Church in Nizip was built during
the era of Byzantium.
The church used as a store in the past and an inn for a while remained till today in good condition.
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HAVRA (SİNAGOG)

Gaziantep’te Osmanlılar döneminde nüfusun küçük bir bölümünü
oluşturan Musevilerin, Yahudi Mahallesi olarak anılan yerde cemaatleri
için yeterli büyüklükte bir havraları bulunmaktaydı.
Halep Salnamelerinde Havra’nın (Sinagog) ilk yapılış tarihi 1886 olarak geçmektedir.
Kent merkezinde Düğmeci Mahallesinde bulunan yapının bulunduğu parselin doğu ve batısı
yoldur. Güneyde ibadet salonları,
kuzeyde ise iki katlı lojman bulunmaktadır.
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce restorasyonu yapılan
Havra, Gaziantep Üniversitesi’ne
devredilmiştir. Günümüzde Gaziantep Üniversitesi’nin Kültür Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Synagogue
The Jews constituting a small part of the population during the era
of Ottoman in Gaziantep had a synagogue big enough for their congregation in the quarter called “Jews Neighborhood”.
In Halep Yearbook, the first construction date of the synagogue was
stated as 1886.
The east and west of the building, located in Dugmeci Neighborhood
in town center, are roads. In the south, there are rooms for worshiping
and in the north there is a two storey apartment.
The synagogue, which was restored by the Gaziantep General Directorate for Foundations, was general directorate for foundations, was
passed on to Gaziantep University. Today, it serves as the Culture Center of Gaziantep University.
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Doğa Turizmi
NATURE TOURISM

FOTO SAFARİ
Görsel güzellikleri keşfetmek ve bunu
fotoğraf karelerinde tasarlamak isteyen
foto safari sevenler, Belkıs-Zeugma,
Rumkale, Fırat Nehri Kıyıları, Karpuzatan, Yesemek Açık Hava Müzesi, Hızır
Yaylası, Sofdağı Yaylası ve Tahtaköprü
Baraj Gölü çevresi uğramanız gereken
mekanların başında geliyor.

Photo Safari
Photo safari lovers who want to
explore the visual beauties and design
them in the photo frame should definitely come by Belkis- Zeugma, Rumkale,
the banks of the Euphrates, Karpuzatan, Yesemek Open Air Museum, Hizir
Pasture, Sofdagi Pasture, Tahtakopru
Dam Lake and whereabouts.

KAMP-KARAVAN
Kızılçam ağaçlarının güzelliği il
merkezine 4 km. uzaklıkta bulunan
Dülükbaba Ormanları’nı çepeçevre sarmaktadır. Kamp-karavan tutkunları
için oldukça ideal koşullara sahip olan
Dülükbaba Ormanları içerisinde, günde
5000 kişinin yararlanabileceği konaklama imkanları mevcuttur.
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Camping and Trailer
The beauty of (Pinus brutia L.) has been surrounding the Dulukbaba
Forest which has 4km distance to the town center.
There has been an opportunity for accommodating 5000 people in
the Dulukbaba Forest, which has ideal conditions for camping- trailer
lovers.

ORNİTOLOJİ
Doğanın ekolojik dengesinde vazgeçilmez canlılardan oluşan kuş türleri
Gaziantep ve çevresinin uygun koşullarında yaşamakta ve bu bölgeyi göç
yolu olarak kullanmaktadırlar. Kuşların
yaşamları ve gelişimleri doğa severlerin ilgisini çekmektedir. Özellikle aşağı
Fırat kıyıları, göçmen kuşların gözlem
güzergahıdır.

Ornithology
The species of bird which are one of the indispensable creatures for
the environmental balance, have been living in desirable conditions of
Gaziantep and whereabouts. They also have been using this region as
a passage of migration. The lifestyle of birds and their outgrowth have
been drawing the attention of nature lovers. Particularly, the banks of
lower Euphrates are the observation passage of birds.

BOTANİK
Gaziantep, ekolojik özellikleri açısından zengin ve etkileyici bir ildir.
Gaziantep il sınırları içinde çok sayıda
endemik bitki türü mevcuttur. Gaziantep’in isminin verildiği Hesperis aintabica ve Satureja aintaebensis bunlardan sadece ikisidir.

Botanics
In terms of its echological features,
Gaziantep is a prosperous and impressive town. There is a good number of
plants within the boundaries of Gaziantep. Hesperis Aintabica and Satureja
Aintaebensis which gave the name to
Gaziantep have been one of them.
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100. YIL ATATÜRK KÜLTÜR PARKI
Yapımı tamamlandığında Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük kültür
parkı olacak olan 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı 3.500.000 m2 alan üzerinde kurulmakta olup; Gaziantep’in akciğeri görevini görecektir.
Kısmen tanzim edilen parkın içerisinde planlanmış olimpik spor
kompleksi, çağdaş alışveriş merkezleri, 450.000 m2‘lik fuar alanı,
400.000 m2‘lik kavaklık mesire alanı, eğlence ve dinlenme alanları,
odeonlar, anfi tiyatrolar, araçlı açık hava sinemaları, tören ve dinleti
alanları, mesire alanları, düğün ve nikah salonları, yüzme havuzları,
çocuk uçurtma tepeleri, Masal Park, botanik bahçelesi, planetaryum,
çay bahçeleri ve sosyal tesisler için alanlar bulunmaktadır.
100. Yıl Atatürk Kültür Parkı kompleksinin, Batalhöyük ve Recep Koç
Parkını da içerisine alan bölümünde; 108.000 m2’lik alana Türkiye ve
Ortadoğu’nun en büyük eğlence parkı “Harikalar Diyarı”, 5.000 m2’lik
alana Planetaryum ve 80.000 m2’lik alana da Türk masal kahramanlarının rölyef ve heykellerinden oluşan “Masal Park” yapılmıştır.

100th Year Atatürk Culture Park
When completed, the 100. Yıl Atatürk Kültür Parkı will be the biggest
culture park in the Middle East and the Balkans. Covering 3,500,000
m2, it will be the breathing space of Gaziantep.
The park is partly finished at present. An Olympic sports complex,
modern shopping centres, a 450.000 m2 exhibition space, a 400.000
m2 poplar wood picnic area, entertainment and rest areas, odeons, amphitheatres, drive-in cinemas, auditoriums and ceremony areas, picnic
areas, wedding and reception halls, swimming pools, kite-flying hills, a
Fairytale Park, botanical garden, planetarium and tea gardens.
Completed sections of the 100th Year Atatürk Culture Park complex
encompass the Batalhöyük and Recep Koç Parks, and contain the “World of Wonders”, established on 108.000 m2- the largest amusement
park in Turkey and the Middle East; the planetarium covering 5.000
m2; and the 80,000 m2 “Fairytale Park” with statues and reliefs of
characters from Turkish fables.

100. Yıl Atatürk Kültür Parkı
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KAVAKLIK KASRI (KIR KAHVESİ)
Bir asırdan bu yana Gazianteplilere hizmet veren ve Kavaklık’ın simgesi haline gelen Kavaklık Kasrı’nın üzerinde bulunduğu 16 dönümlük arazi 1700’lü yıllarda Osmanlılar döneminde halktan toplanan 100
kuruş karşılığında Hacı Hanefizade Mustafa Efendi’den satın alınarak
mesire alanı olarak tahsis edilmiştir.
Alanda önceleri çok sayıda kavak ağacının bulunması dolayısıyla
mekana kavaklık adının verildiği rivayet edilmektedir. Antep Savunması
sırasında Fransızlar tarafından askeri amaçla kullanılan tesis, Cumhuriyet’in ilanından sonra, kır kahvesi, lokanta ve gazino olarak hizmet
vermiştir. Ulu Kavaklık Kasrı (Kır Kahvesi) tarih sahnesindeki rolüne
şimdilerde Baro Lokali olarak devam etmektedir.

Kavaklık Kasrı

The Kavaklık Pavilion (Country Cafe)
The people of Gaziantep have been enjoying the 16.000 m2 recreation area containing the Kavaklık Kasrı for a century. In the 1700s,
during the Ottoman period, the land was purchased from Hacı Hanefizade Mustafa Efendi with 100 kuruş collected from the people, and
designated as a picnic area.
Kavaklık means “poplar wood”, and it is said there used to be many
poplar trees here – hence the name. The pavilion was used by the
French army during the Defence of Antep. It later became a country
café, restaurant and entertainment venue, following the establishment
of the Republic of Turkey. The venerable Kavaklık Kasrı (Kır Kahvesi)
now has a new role on the stage of history- as the Bar Association
Clubhouse.
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BOTANİK BAHÇESİ

Gaziantep Botanik Bahçesi

2009 yılında açılmış olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Botanik
Bahçesi, 17.000 m² alanda, 9 farklı bahçesi, 750 bitki türü ve 30.000’den
fazla bitki ile Gaziantep’ in, Türkiye’nin ve Dünya’nın floralarında bulunan ağaç, çalı ve otsu bitkilerin canlı bir koleksiyonunu oluşturmak,
geliştirmek, dünya da ve floramızda olan bitkilerin gen kaynağının oluşturulması ve ziyaretçilere bu bitkilerin tanıtılmasını hedeflemiştir.
Botanik Bahçesi açılırken eğitim merkezi şeklinde düşünülmüş olup,
öğrencilere bitkileri tanıtmak amacıyla eğitimler verilmekte ve okullarımıza eğitim için gerekli olan bitki materyalleri temin edilmektedir.
Botanik Bahçesinde bitkilerin etiketleme işlemleri yapılarak ziyaretçilerin bilgi almaları amacıyla bitkilerin familyası, türü, cinsi, varyeteleri
ve anavatanları Latince ve
Türkçe olarak isimlendirilmiştir.
Botanik Bahçesinde, eğitimler verilen Ekolojik Derslik
’in yanı sıra görebileceğiniz
özel tasarım bahçelerimiz;
Kaya Bahçesi, Osmanlı
Bahçesi, Gül Bahçesi, Japon
Bahçesi, Zen Bahçesi, Renk
ve Koku Bahçesi, Açık Tohumlu Bitkiler Bahçesi, Tıbbi
ve Endemik Bitkiler Bahçesi,
Su Bitkileri Bahçesi
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Botanical Garden

Gaziantep Botanik Bahçesi

The Botanical Garden was opened in 2009, and on an area of 17,000
m2, has 9 different gardens containing more than 30,000 plants of 750
species. Its purpose is to create a living collection of trees, bushes and
herbaceous plants which are found in the flora of Gaziantep, Turkey
and other regions in the world; to develop the collection and create a
gene pool of plants in the world and in our flora; and to inform visitors
about these plants.
The Botanical Garden was planned as an educational center, and
to this end teaches students about the plants, and supplies the plant
matter necessary for education in schools.
For the information of visitors, plants in the Botanical Garden are
labeled with their names in Turkish and Latin, family, genus, species,
variety and native region.
In addition to the Ecological Classroom used for education, the specially-designed sections in the Botanical Garden are: Rock Garden, Ottoman Garden, Rose Garden, Japanese Garden, Zen Garden, Colour and
Scent Garden, Gymnoperms, Medicinal and Endemic Plants, Aquatic
Plants.

Gaziantep Botanik Bahçesi
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TURKCELL GEZEGENEVİ VE BİLİM MERKEZİ
(PLANETARYUM)

Turkcell Gezegen Evi

Turkcell Gezegenevi ve Bilim Merkezi, bir eğitim merkezinden öte;
çocukların ve gençlerin merakını tetikleyen, bilime olan ilgilerini artıran,
her yaştan insanın boş vakitlerini kaliteli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirebileceği, sosyal akitivitelerle desteklenen bir merkez olarak 2010
Aralık ayında açıldı.
Turkcell Gezegenevi ve Bilim Merkezi, 5.000 m2 alan üzerinde, 1.500
yeşil alan, 3.500 m2’si kapalı alan olarak yapılandırıldı. Seyirciler Gezegenevi’nde seçilmiş bir tarih ve gözlem yeri için gökyüzünün
gerçek zamanlı görüntüsünün yanı sıra, zamanda uzak geçmişe veya
uzak geleceğe istenen hızda ve doğrultuda sanal uzay yolculuğuna çıkarılabiliyor.

m2’si

Gezegenevi her yaş grubundan öğrencilerin eğitim-öğretim programında yer alan konularla örtüşen çoklu senaryolara sahip. Bu özellikleri
sayesinde görsellik kazandırılmış eğitim, öğretimin ayrılmaz bir parçası.
Bu bağlamda izleyici kitlesinin büyük bir kısmı öğrenciler. Ancak Gezegenevi yaygın halk eğitiminde de etkin rol oynuyor. Bilim Merkezi’nde
bulunan deney aletleri, simülasyonlar ve uygulamalar ise çocukların
ve gençlerin deneyerek öğrenmelerini
sağlıyor.
Bilim Merkezi’nde gösterilen Robot
Tiyatrosu’nda çocuklar uzay, bilim ve
evren ile ilgili merak ettikleri soruların
cevaplarını 3 boyutlu konuşan robotlardan öğreniyor.
100. Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde bulunan Turkcell Gezegenevi ve
Bilim Merkezi, haftanın yedi günü hizmet veriyor.
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The Turkcell Planetarium & Science Centre
The Turkcell Planetarium and
Science Centre, which opened
in December of 2010, is more
than a classic education centre.
The facility arouses curiosity
in children and young people
and increases their interest in
science. It has social activities
too, and is altogether a centre
in which people of all ages can
spend their free time beneficially and enjoyably.

Turkcell Gezegen Evi

The Turkcell Planetarium and Science Centre covers a total of 5.000
m2, 1.500 m2 of which is green space, and 3.500 m2 of which is covered
area. In addition to being able to view the night sky as it would appear
from a certain point and at a recent date, planetarium visitors can also
be taken on a virtual space journey into the distant past or future, at a
chosen speed and direction.
The planetarium can illustrate multiple scenarios to dovetail with
the school syllabuses of students of all ages, and therefore adds a vital
visual element to their education. For this reason, the majority of visitors are students, however, the facility also entertains and enlightens
the wider public. Testing apparatus, simulations and exercises in the
Science Centre all allow children and teenagers to learn by doing. At
the Robot Theater here, children can learn the answers to their questions about space, science and the universe from 3-dimensional talking
robots. The planetarium is located in the 100th Year Atatürk Culture
Park, and is open seven days a week.

FESTİVAL PARK
100. Yıl Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Festival Park, 54.000
m² alan üzerinde kurulu olup, 24.300 m² yeşil alana sahiptir. Festivallerin, şenliklerin, konserlerin ve şehrin en önemli gösterilerinin düzenlendiği park alanında, 1.150 metre Koşu Yolu, 2 Oyun Grubu, Piknik
Masaları, Çeşmeler, Tuvaletler, Kamelya ve Banklar bulunmaktadır.

Festival Park
Festival Park, part of the 100th Year Atatürk Culture Park, covers an
area of 54,000 m2, including 24,300 m2 of green parkland. The park not
only hosts the city’s most important events including festivals, carnivals and concerts, but also offers a 1,150m jogging path, 2 play areas,
picnic tables, water fountains, toilets, pergolas and benches.
165

DOĞA TURİZMİ | NATURE TOURISM

PARKANTEP HARİKALAR DİYARI
Türkiye’nin ilk Tema Park-Eğlence Parkı özelliğini taşıyan Parkantep
Harikalar Diyarı, 2009 yılının Mart ayında hizmete açılmıştır. Toplam
120.000 m² alan üzerine kurulu olan tema parkta; Dönenceli Ördekler,
Disko, Dönenceli Uçak, Su Kızağı, Sihirli Fincanlar, Rafting, Uçan Ejderhalar, Korku Tüneli, Zıplayan Arabalar, Gökdelen, Kovboy Arabaları 11
ünite ile hizmete başlamış olup, 2010 yılı sezon sonuna doğru Family
Coaster-Aile Treni adlı oyun grubu devreye alınmış, 2012 yılı sezon ortasında da Dağ Kızağı adlı oyun grubu tamamlanarak toplam oyun
grubu sayısı 13 ünite olmuştur. 2013 yılında ise 7.000 m² alana kurulu
olan At Biniciliği hizmete açılmıştır.
Parkantep Harikalar Diyarı’nda, 4 adet fastfood tarzı kafeterya ve 1
adet 300 kişilik tam donanımlı lokanta, bay-bayan mescit, çocuk bakım
odası, sağlık kabini, jeneratör, ikaz ve uyarı anons merkezi ve 12.000 m²
açık alan araç otoparkı mevcuttur.

Parkantep

Parkantep Wonderland
Parkantep Wonderland, Turkey’s first theme/amusement park, opened its doors in March 2009. The theme park covers an area of 120,000
m2 with 13 different attractions; Duck Ride, Disko, Aeroplane Ride, Water Ride, Magic Teacups, Rafting, Flying Dragons, Ghost Train, Jumping
Cars, Skyscraper and Convoy Cars. The Family Rollercoaster ride was
added towards the end of the 2010 season and the Mountain Coaster
opened in the middle of 2012. In 2013, a 7,000 m2 area for Horse Riding was added to the list of attractions on offer.
Parkantep Wonderland has 4 fast food cafeterias, 1 restaurant seating 300 people, male and female prayer rooms, a child care room, first
aid unit, generator, public address and alarm system, and a 12,000 m2
open-air car park.
166

DOĞA TURİZMİ | NATURE TOURISM

ŞAHİNBEY PARKI VE MİNİATÜRK

Şahinbey Parkı ve Miniatürk

Gaziantep’in Karataş bölgesinde Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Parkı Miniatürk, yerli ve yabancı 20 mimari eserden
oluşan 1/25 ölçekli maketlerin ve dağ kızağının yer aldığı şehrin cazibe
merkezlerindendir.
Şahinbey Parkı içerisinde kurulan çelik halatlı teleferik sistemi sayesinde Çanakkale Anıtı, Taçmahal, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Anıtkabir,
Kız Kulesi, Piza Kulesi, Mostar Köprüsü gibi eserlerin maketlerini metrelerce yükseklikten izleyebilirsiniz. Yerden yüksekliği 35 metreyi bulan
teleferik sistemi 1094 metre uzunluğunda bir hatta sahip.

Şahinbey Park and Miniatürk
Built by Şahinbey Municipality in the district of Karataş, Şahinbey
Miniature Park has 20 models of foreign and national iconic buildings,
reproduced on a scale of 1:25. This and the mountain rollercoaster
make it one of Gaziantep’s most popular attractions.
Visitors can also view the models, which include the Çanakkale Memorial, the Taj Mahal, Topkapı Palace, Haghia Sophia, Atatürk Mausoleum, the Maiden’s Tower, the Tower of Pisa and Mostar Bridge, from a
cable car which runs on steel cables at a height of 35m over a distance
of 1094m.

Şahinbey Parkı ve Miniatürk

Şahinbey Parkı ve Miniatürk
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YEŞİL VADİ PARKI
Şahinbey Belediyesi tarafından 4 etaptan oluşan,
1.700.000 m² alan üzerine kurulu Yeşil Vadi Parkı, eğlence ve
spor merkezleri, sosyal kültürel
alanlar, çocuk eğitim ve eğlence
alanları ile Türkiye’nin en büyük
parkı durumundadır.
Her yaş grubuna uygun,
sosyal yaşam için sınırsız imkanları bulunan Yeşil Vadi Parkında, 86.500 m² alana sahip biyolojik
gölet, 8.000 kişilik amfi tiyatrosu, 38 metre yüksekliği ile bölgenin en
büyük Adrenalin Kulesi, aynı anda 100 macera severe heyecan dolu
anlar yaşatabilecek Macera İp Parkuru, devasa Lunapark, 92 çeşit çocuk oyun alanı, lokanta ve kafeler, piknik alanları, kamelya ve banklar,
kapalı çocuk oyun alanları, kapalı yüzme havuzu, spor alanları, kaykay
pisti, sentetik buz pisti, bisiklet ve koşu yolu, otoparklar, ATM’ler, mescit,
ilkyardım merkezi bulunmaktadır.
Yerli ve yabancı, masal, çizgi film ve çizgi roman kahramanları, kapalı çocuk oyun alanları ile çocuklar öğrenirken eğlenecek, kendilerini
güvende hissedecekler. Yeşil Vadi Parkı’nda, sesli ve hareketli, aslına
uygun 23 farklı dinozor figürü ile bölgede ilk ve tek olma özelliği taşıyan
Dinozor Parkı ziyaretçilerine İlk Çağ deneyimi yaşatıyor.
Bu dev parkın her noktasını görmek, gezmek için parkın farklı noktalarında bulunan bisiklet evlerinden bisikletler temin edilebilirsiniz. Ayrıca gezi trenleri ile vadide eğlence turları atabilirsiniz.
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Green Valley (Yeşil Vadi) Park
Built in four stages by
Şahinbey Municipality, the
1,700,000 m2 Yeşil Vadi Park
has become Turkey’s largest
park, consisting of entertainment and sports centres, social
and cultural areas, and educational and play areas for children. With endless social opportunities to suit people of all
ages, Yeşil Vadi Park offers an
86,500 m2 natural eco-lake, an amphitheatre seating 8,000, a 38m-high Adrenaline Tower making it the largest in the region, an Adventure
Rope Trail for 100 thrill-seekers, a huge funfair, 92 different children’s
play areas, restaurants and cafes, picnic areas, pergolas and benches,
an indoor play area, indoor swimming pool, sports facilities, a skateboard park, artificial ice rink, cycle and jogging paths, car parks, ATMs,
prayer rooms and a first aid centre. Children have the opportunity to
learn while they play in the safe environment of the indoor play area
and amongst their favourite characters from stories, cartoons and comics. Yeşil Vadi Park is also home to Dinosaur Park, the first, and only
one, of its kind in the region, where visitors can experience life in the
prehistoric era with 23 life-like animatronic dinosaur models.
In order to travel around and see everything in this vast park, visitors can use bicycles that are available at various cycle huts around the
park, or take an enjoyable ride on the park train.
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ALLEBEN GÖLETİ (TABİAT PARKI)
Denizi olmayan kente Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan
ve Gazianteplilerin vazgeçilmez sosyal yaşam alanlarının başında gelen
Alleben Göleti ve Piknik Alanı, piknik üniteleri ve gezinti yolları ile halkın
hizmetine açılmış bir rekreasyon alanıdır.
Alleben Göleti ve Piknik Alanı, 200.000 m² alan üzerinde kurulu olup,
130.000 m² yeşil alana sahiptir. Restoran, kafeteryalar, aquparklar, su
kayağı, spor tesisleri, bungalov üniteleri, mescit, çeşmeler, kamelyalar,
tuvaletler, yürüyüş yolları, koşu yolu, fitness alanı, karavan park alanı,
yapay sahil ve yüzme havuzu, biyolojik gölet ve bu uygulamalar için
hizmet binaları yer almaktadır.
Kano, yelken ve su kayağı yarışlarının da yapıldığı Alleben Göleti,
şehrin ortasından geçen Alleben Deresi’nin başlangıcında yer almaktadır.
Alleben Göleti

Alleben Pond (Nature Park)
Living in a landlocked city, one of the most popular public spaces for
the people of Gaziantep is Alleben Pond and Picnic Area. The individual
picnic units, recreation area and network of paths are the result of a
project undertaken by the Gaziantep Metropolitan Municipality.
Alleben Pond and Picnic Area covers an area of 200,000 m2 which
includes 130,000 m2 of green parkland. The area has a restaurant,
cafeterias, waterslides, water skiing and other sports facilities, bungalows, a prayer room, water fountains, pergolas, toilets, walking paths,
a jogging path, fitness area, caravan park, artificial beach and swimming pool, natural eco-pond, and administrative buildings for all these
facilities.
Kayaking, sailing and water skiing competitions are also held on
Alleben Pond which lies at the beginning of the Alleben River running
through the centre of the city.
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DÜLÜK TABİAT PARKI
Şehitkâmil Belediyesi tarafından Dülükbaba Ormanları
içerisinde oluşturulan Dülük Tabiat Parkı, bünyesindeki Biyolojik
Gölet, kamu kuruluşları arasında
yaptırılan Türkiye’nin En Büyük
Biyolojik Göleti olma özelliğini taşımaktadır.

Dülük Tabiat Parkı

20.000 m2 alanda kurulan
Biyolojik Gölet 5.200 m2 büyüklüğe sahip ve etrafında 16 adet
loca ve bu localarda toplam 32
adet oturma birimine sahip. Beş
kattan oluşan göletin ahşap seyir
terasının altından bir de şelale
gölete dökülüyor.
Gölet üzerinde vatandaşların yürümeleri için bir ahşap köprü yer alıyor. Ayrıca gölet etrafında pikniğin yanı sıra, yürüyüş parkurları, gençler
için aktivite alanları (tırmanma duvarı, izci kampı gibi…) ve seyir terasları da bulunuyor. Gölet içerisinde 32 farklı tür ağaç, 44 farklı tür çalı
ve 179 farklı tür perennial bitkiler olmak üzere toplam 255 farklı türde
11.335 adet bitki türünü barındırıyor.

Dülük Nature Park
The Dülük Nature
Park was established
by the Şehitkâmil Municipality in the Dülükbaba Forest, and contains the largest aerated
lake in Turkey created
by public organizations.
Dülük Tabiat Parkı

Situated in an area
of 20.000 m2, the 5.200
m2 lake is surrounded by 16 shelters with a total of 32 seating units.
The lake has 5 levels, and a waterfall plunges into it beneath a wooden
viewing platform.
There is also a wooden footbridge over the lake, picnic areas, walking paths, and activities for young people such as a climbing wall and
scout camp. The lake area is home to 32 different tree species, 44 bush
species and 179 perennial plants, having a total of 11.335 varieties of
plants, of 255 species.
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GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ
1998 yılında yapımına başlanıp, 2001
yılında tamamlanılan Hayvanat Bahçesi
Türkiye’nin en büyük Doğal Hayatı Koruma
alanıdır.
Doğal Hayatı Koruma alanı içerisinde idari
bina, kafeterya, maymun evi, 21 bölümlü akvaryum, fok gösteri merkezi, deve-lama evi,
at evi, kanguru evi, deve kuşu evi, kanatlılar
için kuş kafesi inşaa edilmiştir. Ayrıca, aslan,
kaplan vb. yırtıcı hayvanlar için büyük kafesler, yaban keçileri, yaban
koyunları, geyikler, ceylanlar vb. için kışlık barınaklar yapılmıştır.
İçinde yüzlerce kuş türünün bulunduğu kuş kafesi 400 m2 alana sahip olup, 30 m. yüksekliğinde, hayvanların her mevsim içerisinde rahatlıkla uçabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir. Tropik ortamda yaşayan
kuşlar için kışın ısıtılan kapalı bölümlerin bulunduğu kuş kafesinde 90
cins ve 4000 adet hayvan bulunmaktadır. Deniz ve tatlı su canlılarının
bulunduğu akvaryum bölümü 1200 m2’lik alanda, 450 ton su kapasitelidir. Akvaryumda 74 tür ve 3000 adet balık bulunmaktadır. Sürüngen
evinde bulunan yılanlar ve timsahlar kışın alttan ısıtmalı bölümlerde
muhafaza edilmektedir.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi
içerisinde düzenlenen tren ve nostaljik fayton turları ile ziyaretçiler
hayvanat bahçesinin tamamını
kolaylıkla gezme fırsatı bulmaktadırlar. Hayvanat bahçesi yaklaşık
264 tür ve 6800 canlıyla sadece
Gaziantep’e değil tüm bölgeye ve
Türkiye’ye hizmet vermektedir.
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi

Gaziantep Zoo
Zoo which was started to be built in
1998 and completed in 2001 is the biggest
Natural Life Protection Center in Turkey.
In this center, an administrative building,
cafeteria, monkey house, 21-room-aquarium, camel-llama house, horse house, kangaroo house, ostrich house, bird cage for
the winged are built. Moreover, big cages for
predatory animals such as lion, tiger etc. and winter shelters are constructed for wild goats, wild sheep, deer, gazelle.
The 400 m2 bird cage, sheltering hundreds of bird types in, has 30
m height so that the birds can fly easily in it every season. For the
birds living in tropic environment, there are closed parts which are warmed up during winter. In the cage there are 90 kinds and 4000 animals
in total. The aquarium sheltering sea and fresh water livings is located
in 1200 m squared area with a 450 ton water capacity. In the aquarium, there are 74 kinds and 3000
fish available. The snakes and crocodiles in reptile house are protected
in the parts warmed up during winter. By train and nostalgic phaeton
tours arranged in Gaziantep Zoo, the
visitors easily have the opportunity
to see all parts of the zoo.
The Zoo has been serving not
only to Gaziantep but also to the
whole region and Turkey with 264
kinds and 6800 animals in it.
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GAZİANTEP SAFARİ PARK
23 Nisan 2015 tarihinde Burç Ormanları içerisinde, Hayvanat Bahçesi arkasındaki 150 dönümlük alanda hizmete giren Gaziantep Safari
Park, 25 türden yaklaşık 300 hayvanın serbestçe gezdiği ve insanların
hayvanlara dokunabildiği bir ortam sağlamaktadır.

Gaziantep Safari Park
The Gaziantep Safari Park was opened on 23 April, 2015, on approximately 138,000 m2 of land behind the zoo in the Burç Forest.
Around 300 animals of 25 species roam freely in the park, and visitors
have the opportunity to touch some of the animals
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ERİKÇE KENT ORMANI VE KAYAK MERKEZİ

Erikçe Kent Ormanı ve Kayak Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Başpınar mevkii Bölge
Trafik arkasında 2009 yılında 127 bin metrekare alan üzerinde kurulan
Erikçe Kent Ormanı ve Kayak Merkezi, 47 bin metrekare yeşil alana
sahiptir.
Erikçe Kent Ormanı ve Kayak Merkezi’nde, 1.700 metre Koşu Yolu,
2 Oyun Grubu, 704 Piknik Masası, 1 Mescit, 5 Büfe, 189 mangal, 32
Çeşme, 109 Kamelya, 15 Bayan ve 15 Erkek WC, 15 Engelli Bayan ve 15
Engelli Erkek WC, çevre düzenlemesi yapılmış yürüme yolu, araç parkı ve
seyir terasları bulunmaktadır.

Erikçe City Forest And Ski Centre
The Erikçe City Forest and Ski Centre, situated in the district of
Başpınar, behind the regional traffic office, was established by the Gaziantep City Municipality in 2009. The 127,000 m2 area includes 47,000
m2 of green parkland.
The park offers a 1,700m jogging path, 2 playgrounds, 704 picnic
tables, a prayer room, 5 cafes, 189 barbecue places, 32 water fountains,
109 pergolas, 15 female and 15 male toilets, 15 female and 15 male
disabled toilets, a landscaped walk, car parking and viewing terraces.

Erikçe Kent Ormanı ve Kayak Merkezi Genel Görünüm
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HIZIR YAYLASI (TABİAT PARKI)
İklimin verdiği özellikle her mevsim
yeşillikler içinde bulunan Hızır Yaylası,
İslahiye ilçesi Altınüzüm beldesinin 20
km. batısında Amanos Dağlarının tepesinde bulunan ve yeşilin her tonunun gökyüzünün mavisiyle kucaklaştığı
bir yaylalar topluluğudur.
Yayla tahminen deniz seviyesinden 1300-1500 m. yüksekliktedir.
15.12.1994 tarih ve 94/6345 sayılı BaHızır Yaylası
kanlar Kurulu kararıyla Turizm Merkezi
ilan edilmiştir. Bakir kalan doğasıyla
tüm canlıları büyüleyen yaylada, çam, sedir, köknar, çınar, kızılağaç, ardıç ve meyve ağaçları çok geniş bir alana yayılmıştır. Kaynak sularının
ve kar sularının oluşturduğu dereler ve bu derelerin suladığı alanlarda
sebze-meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Hızır Plateau (Nature Park)
Every season green with the feature of its climate Hızır Plateau is
a combination of plateaus, where every tone of green and blue are
embraced, located at the top of Amanos Mountains in the 20 km
west of Altınüzüm area, Islahiye district. The plateau is approximately
1300-1500 meter higher than the sea level. The place was declared as
Tourism Center with the 94/6345 code and 15.12.1994 date decision
Council of Ministers.
In the plateau which fascinates all the living with its virgin remaining nature, pine, cedar, fir, plane, red, juniper and fruit trees are spread
into a wide area. By the creeks formed by spring and snow water and
in the areas these creeks water, vegetables and fruit are raised.
176

Sof Dağı Yaylası

SOF DAĞI YAYLASI
Sof Dağı 1496 m. yüksekliği ile, Kuzey Suriye düzlüklerinin Anadolu
topraklarıyla tanıştığı ilk zirvedir. Çok zengin debilerde olmasa da, dört
bir yanına sular akıtarak, bölgede uygarlık ve refah kaynağı olmuş gizemli bir oksijen deposu olarak bilinmektedir.
Temiz havası ve tabi güzelliğinin yanında farklı özelliklere sahip olan
Sofdağı Yaylası, bağıl nem oranıyla insan sağlığına olumlu katkılarda
bulunmaktadır. Yayladan Sofdağı’na tırmanıldığında ise şehri uzaktan
izlemenin zevki tarifsizdir. Sofdağı Yaylası’nın batısında bulunan Sofdağı içmesi, bölge halkının akın edip geldiği şifalı bir kaynaktır. Kaynaktan
çıkan şifalı suyun bir çok iç ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir. Geçmiş zamanlarda yörede büyük bir gölün mevcut olduğu kayalar
arasında görülen midye fosillerinden anlaşılmaktadır.

Sof Mountain Pasture
Sof Mountain with its 1496 meter height is the first summit where
North Syria plainness meets Anatolian soil. Although it is not in the
rich flows of rivers, it has been known as a mystical oxygen depot
which has been the source of prosperity and civilization in the region
by pouring water to its all four sides.
Besides its fresh air and natural beauty, with its various features,
Sof Mountain Pasture has been contributing human health with its
conditional humidity. When you climb up to the Sof Mountain from
plateau, you will see that the pleasure of watching the town is indescribable. Sof Mountain mineral spring in the west of Sof Mountain
Pasture is a curative source to which the region people surge into. It
is stated that the curative water from the mineral spring helps many
kinds of internal diseases and skin diseases. It has been understood
that there was a big lake available in the region in the past from the
mussel fossils seen among rocks.
177

2. Organize Sanayi Bölgesi

GAZİANTEP’TE EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARET
Gaziantep, geçmişten günümüze uzanan üretim kültürüyle, kendine özgü sanayileşme modeli
ortaya çıkarmış, yarattığı potonsiyelle Anadolu’nun en önemli sanayi merkezleri arasına girmiştir. Özellikle son 25 yılda artan yatırımlarla
Gaziantep önemli bir sanayi şehri haline gelmiştir.
Gaziantep; bugün imkanların son derece sınırlı olduğu bir bölgede
43 milyon m2’lik 5 Organize Sanayi Bölgesi, Serbest Bölgesi, 5000 sanayi tesisi, 130 bin kişilik istihdam gücü ile dünyanın 173 ülkesine yıllık
6 milyar dolar ihracat yapan bir şehir konumuna gelmiştir.
Uluslararası Fuarları, Pasajları, Turistik Çarşısı, Bakırcılar ve Sedefçiler Çarşısı, tarihi bedestenleri ve son yıllarda açılan büyük alışveriş
merkezleri ile önemli bir ticaret merkezi olan ilimizde halk arasında
bavul turizmi denilen ve özellikle İranlıların ilgi gösterdiği bir alış veriş
bölgesi mevcuttur.
İlin bu ekonomik canlılığı karşısında Avrupa Birliği
Türkiye’deki ilk bürosunu
1997 yılında Gaziantep’te
açmıştır.
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Şehir İçi Tramvay Sistemi

Ekonomi, Sanayi ve
Ticaret
ECONOMY, INDUSTRY and TRADE

Economy, Industry And Trade In Gaziantep
Gaziantep, with its production culture from past to present, has created
a unique industrializing model and has
become one of the most important industrial center in Anatolia. Particularly
with the increasing investment in the
last 25 years, Gaziantep has become
an important industrial city.
Today, Gaziantep; in a region where
the opportunities are extremely limited, has become a city making
annually 6 billion dollars export business to 173 countries of the world
with its 130 thousand employment power, 5000 industry foundations,
Foreign Trade-Zone, 43 million meter squared 5 Organized Industrial
Areas.
There is a shopping area of luggage tourism especially important
for Iranians in our province. It is an important commerce center containing shopping arcades, International Fairs, a Tourist Market, a Mother
of Pearl & Coppersmith Market, historical arcades, and newly opened
shopping malls.
European Union opened its first office in Gaziantep in 1997 in the
aftermath of the economic vividness of this city.
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1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gaziantep I. Organize Sanayi Bölgesi 210 hektarlık alan üzerinde kurulmuştur. 147 adet orta ve büyük ölçekte üretim yapmakta olan faal tesis
yer almaktadır. Bölgede ağırlıklı olarak bulunan sektörler, tekstil, gıda,
makine, metal, kimya ve plastik sanayidir.
The 1st Organized Industrial Area
The area is established on 210 hectare land. There have been 147
active facilities manufacturing at medium and high capacity. The sectors mainly available in the region are textile, food, machinery, metal,
chemistry, and plastics industries.
2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gaziantep II. Organize Sanayi Bölgesi 450 hektarlık alan üzerinde kurulmuştur. 274 adet sanayi parseli bulunmakta ve hepsi faaliyettedir.
Bölgede ağırlıklı olarak üretim yapılan sektörler, tekstil, kimya, plastik
ve gıda sanayidir.
The 2nd Organized Industrial Area
The area is established on 450 hectare land. There have been 274 industrial lots. The sectors primarily dealing with manufacture are textile,
chemistry, plastics, and food industries.
3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gaziantep III. Organize Sanayi Bölgesi 540 hektarlık alan üzerinde kurulmuştur. Bölgede ağırlıklı olarak bulunan sektörler, tekstil, gıda ve kimya
sanayidir. 3. Organize Sanayi Bölgesinde toplam 270 firma faaliyette
bulunmaktadır.
The 3rd Organized Industrial Area
The area is established on 540 hectare land. The sectors mainly available in the region are textile, food, and chemistry. In this area there
are 270 firms actively operating.
4. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gaziantep IV. Organize Sanayi Bölgesi 1170 hektarlık alan üzerinde
kurulmuştur. Bölgede ağırlıklı olarak bulunan sektörler, tekstil, gıda ve
kimya sanayidir. 4. Organize Sanayi Bölgesinde toplam 119 firma faaliyette bulunmaktadır.
The 4th Organized Industrial Area
The Gaziantep 4th. Organized Industrial Area covers 1.170 hectares and
contains 119 firms which mainly operate in the textile, food and chemical sectors.
5. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gaziantep V. Organize Sanayi Bölgesi 1925 hektarlık alan üzerinde kurulmuştur. 120 adet orta ve büyük ölçekte üretim yapmakta olan faal
tesis yer almaktadır.
The 5th Organized Industrial Area
The Gaziantep 5th Organized Industrial Area covers 1.925 hectares. There have been 120 active facilies manufacturing at medium and high
capacity.
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GAP VE GAZİANTEP
Güneydoğu Anadolu Projesi, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması
için sanayi, tarım, inşaat, ulaştırma, eğitim ve sağlık gibi tüm sektörleri
içeren bir “Entegre Bölgesel Kalkınma Projesi”dir.
Gaziantep, coğrafi konum olarak GAP kapsamında olan bölgenin tamamlayıcısı ve kapısı durumundadır. GAP sulama şebekesi tam olarak
hayata geçirildiğinde Gaziantep topraklarının büyük bölümü suya kavuşacaktır. Sulu tarıma geçilen bölgede toprak daha bereketli ürün verecek,
pazara ve ihracata yönelik ürün çeşitliliği sağlanacak, ürün deseni ve
rotaryonları geliştirilerek ürün yoğunluğunun artırılması sağlanacaktır.
GAP’taki tüm bu oluşumlar, yüksek istihdam imkanı sağlayacak, bölgenin en önemli problemlerinden olan işsizliğe ve göçe çare olacaktır.
Dünyada 1800’li yıllarda başlayan sanayileşme hareketleri, bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerin, uluslararası ticaretteki rekabetin keskin
bir görünüme ulaşmasının etkisiyle hızlı bir gelişme göstermiştir.
Türkiye’de OSB’lerin kurulması ulusal ve bölgesel kalkınma ile birlikte gündeme gelmiş, ekonomik gelişmenin ve planlı kalkınmanın önemli
bir aracı olarak düşünülmüştür.

GAP (SEAP) And Gaziantep
Southeastern Anatolian Project means an “Integrated Regional Development Project” includes all the sectors such as industry, agriculture, construction, transportation, education, and health in order for the
socio- economical enrichment of the region.
Gaziantep in terms of its geographical location is the constituent
and the main passage of the region included by the GAP Project. As
the GAP irrigation network is realized, most of Gaziantep territory will
be reunited with water. In the region where the watered agriculture initiated; the soil will give more fruitful crops; the variety of the crops will
be supplied to the market and export; the crop patterns and rotations
will be advanced so that the crop density will be increased.
All these embodiments through the GAP project will supply an opportunity for a high employment; that would be a cure for unemployment and immigration which are the most significant problems of the
region. The industrial revolution, the progress in science and technology starting to occur in the world in 1800s has indicated a fast progress under the influence of the acute appearance of rivalry in terms of
international commerce.
The foundation of OSBs in Turkey has found its place along with
the national and regional enrichment on the agenda and has been
considered a significant tool for economic development and planned
enrichment.
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ÖRNEK SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ
Örnek Sanayi Sitesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler
Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından müştereken gerçekleştirilen 350.000 m2’lik bir alanda her biri 800 m2 kapalı sahası bulunan
50 örnek sanayi işyerinin yer aldığı bir bölgedir.
Site işletme hacmi ve üretim metotları bakımından küçük ve orta ölçekli sanayicilere örnek olması ve teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur.
Sitede yer alan başlıca sektörler; tekstil makineleri, çelik döküm, otomotiv yedek parçaları, buhar kazanları, baraj ekipmanları, hububat-bakliyat işleme makineleri, metal ve ağaç işleme makineleri, boya ve ambalaj sanayi tesisleridir. Küçük sanayi sitesindeki işyeri sayısı 2600, toplam
işçi sayısı da 25000’dir.

The Compound of Modeled and Small Industries
The Compound of Modeled Industry is an area where there are 50
modeled industrial workplaces located. Each of them has 800 meter
squared indoor space within a 350.000 meter squared land realized by
the collaboration between the ministry of industry and commerce and
United Nations Industry and Development Organization (UNIDO).
The compound was established in terms of the volume of management and production methods with the purpose of encouraging and
modeling small and medium capacity industrialists. The main sectors
on the compound are textile machinery, steel forging, automotive spare
parts, boilers, dam equipment, cereal and legumes processing machinery, metal and wood processing machinery, paint and packaging
industrial facilities. The number of workplaces in Small Industrial Area
is 2.600, and the total number of workers is 25.000.

GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ
Gaziantep Serbest Bölgesi, 07.07.1998 tarih ve 98/11368 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Gaziantep Serbest Bölgesi
2.100.000 m2’lik bir alan üzerinde kurulmuş olup, ortak sayısı 350’dir.
Bölgede çok sayıda firma faaliyet göstermektedir.
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Gaziantep Foreign Trade-Zone
Gaziantep Foreign Trade- Zone was established in accordance with
the Council of Ministers conclusion on 07 July, 1998 and 98/11368
code. Gaziantep Foreign Trade- Zone is established on 2.100.000 meter
squared land and the number of the sharers is 350. A good many firms
have been operating in the area.

GAZİANTEP TİCARET VE ENDÜSTRİ MERKEZİ (GATEM)
24 sitede 4200 esnafı bünyesinde barındıran Gaziantep Ticaret ve
Endüstri Merkezinde (GATEM), toptancı hali, gıda toptancıları, galericiler, fıstıkçılar, Şirehanı esnafı, şekerci ve kuruyemişçiler, peynirciler,
bulgurcular, inşaat malzemecileri, mobilyacılar, trikotaj ve konfeksiyoncular, halı imalatçıları, plastikçiler, nakliyat ambarları, kasacılar, ardiye
ve depolama ile köylü pazarı olmak üzere 17 farklı sektör faaliyet göstermektedir.

Commerce and Industry Center of
Gaziantep (GATEM)
Commerce and Industry Center of Gaziantep (GATEM) harboring
4.200 tradesmen on 24 compounds within its structure gives 17 different sectors the chance to operate. These sectors are wholesalers’
complex, food wholesalers, showroom guys, pistachio traders, Shrehani
tradesmen, candy and dried fruit-nuts sellers, cheese sellers, safe manufacturers, wheat sellers, construction tool sellers, furniture sellers,
knitters and sellers of ready made clothing, carpet manufacturers, plastics sellers, shipping warehouses, as well as peasant bazaar.
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Antepfıstığı
Antep Pistachio Nuts

“

Fıstık bilgili ve faziletli
insanlara benzer. Taşıdığı büyük kıymete
rağmen alçakgönüllü ve
kanaatkardır. Hiç bir bitkinin
yetişemediği kurak, kıraç topraklarda, kayalıklarda biter ve
yetişir”.
Şöhreti ülke sınırlarını çoktan aşan,
şehrimizin sembolü olan Antepfıstığını Cemil Cahit Güzelbey böyle tanımlamış. Ünü, başta tadı olmak üzere fıstığın kendine has eşsiz özelliklerinden gelmektedir. Sert kabuklu olan
Antepfıstığı, ticari alanda önemli değere sahiptir. Güneydoğu Anadolu
Bölgesi, Türkiye Antepfıstığı üretiminin % 94.2’sini (32.986 ton) karşılar.
Bölgemizin Antepfıstığının gen merkezi içinde bulunuşu, yabani ağaç
miktarı yönünden zengin bir potansiyele sahip oluşu, iklim ve toprak
istekleri bakımından diğer meyve türlerine nazaran fazla seçici olmayışı
bu ürünün yetiştirilmesini mümkün kılmaktadır.
100 gram Antepfıstığı vücudun günlük protein, Vitamin B1 ve fosfor
ihtiyacının % 35’ini karşılayabilmektedir. Antepfıstığı protein yönünden
2 kat, fosfor yönünden 4 kat sığır etinden daha üstündür. Vitamin A,
B ve C kompleksince zengindir. Antepfıstığı şeker hastalığında kullanılabilir. 100 gr. Antepfıstığında 4,0 gram posa bulunur. İnce bağırsakta
glikoz emilimini azaltır ve kan şekerinin yükselmesini önler.
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istachio nuts are compared to knowledgeable and virtuous people. “Despite the great value it has, it is modest and contented. It
grows on the dry and arid soil even on the corners of rocks where no other fruits can grow”. Cemil Cahit Güzelbey has depicted Antep
pistachio nuts, the symbol of our town whose reputation has already
transcended the country’s borders. Its reputation comes from primarily
its own taste and peculiar unprecedented features. Tough shelled Antep
pistachio nut has an important value in the commercial field. The Southeastern Anatolian Region meets the 94.2 % (32.986 tons) production
of Antep pistachio across Turkey.

The fact that our region is located right in the core for Antep pistachio
nut and it has a substantial potential in terms of the number of wild
trees and that the tree of pistachio nut isn’t that much discriminative
in terms of climate and soil as opposed to other types of fruits makes
this product to be raised possible.
100 grams of Antep Pistachio Nuts meet the daily protein need of the
body and it could also meet the 35 % of vitamin B1 and phosphorus.
Antep pistachio nuts are twice as superior as beef in terms of protein
and four times as superior as beef in terms of phosphorus. It is rich
in terms of Vitamin A, B, and C complex. Antep pistachio nuts could
be used in diabetes. There are 4 grams of pulp in 100 grams of Antep
pistachio nuts. It is superior to rice, potatoes, and wheat (0.3 gram) in
terms of the pulp quantity. It reduces the absorbing of glucose in small
intestine and it prevents the blood sugar from rising.
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Gaziantep
Mutfağı
C

Gaziantep Cuisine

oğrafi konumu, ürün çeşitliliği, tarihsel
süreç içinde ilişki kurulan uygarlıklar,
iki büyük imparatorluğun yeme-içme
geleneğine getirdiği yeni açılımlar Türk
Mutfak kültüründeki çeşitliliğin belirleyici
etkilerini özetliyor. Tarihi zenginliği ve
coğrafi konumuyla ülkemizin en önemli
yerleşim merkezlerinden biri olan
Gaziantep, yemeklerinin çeşitliliği ile Türk
Mutfak geleneğini renklendiren özgün bir
kültürel yapı ortaya koymaktadır.

Its geographical location, products
variety, the contacted civilizations during
the historical period, novelties brought
by two great empires into culinary
traditions have been summarizing the
determining effects of the diversity
in Turkish culinary culture. Gaziantep,
which is one of the main residential
centers along with its historical riches
and geographical situation, has become
an authentic and cultural structure
livening up the Turkish culinary tradition
with its food variety.
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GAZİANTEP MUTFAĞI
Tarihi zenginliği ve
coğrafi konumuyla ülkemizin en önemli yerleşim
merkezlerinden biri olan
Gaziantep, yemeklerinin
çeşitliliği ile Türk Mutfak
Geleneğini renklendiren özgün bir kültürel yapı ortaya
koymaktadır.
Tarih boyunca havasını, suyunu ve toprağını sevip, burayı yurt edinen insanlar farklı diller, dinler ve etnik kökenlere sahip olsalar da ortak
bir damak tadında buluşmuş ve günümüzün zengin Gaziantep Mutfak
Kültürü’nün ortaya çıkmasında pay sahibi olmuşlardır.
Gaziantep Mutfağı, yüzyıllardan beri topraklarında hüküm süren
medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan evrensel bir zenginliğimizdir.
Nineden toruna bir miras titizliği ile öğretilen yemeklerin ve tatlıların
yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, hazırlama ve
pişirmede gösterilen beceri, yemeklerin yapımında kullanılan ve yemeklerde değişik tat ve lezzet veren baharatlar, salçalar, soslar ve karışımlar, Gaziantep yemeklerinin ve tatlılarının
şöhrete kavuşmasına ve aranılan tat
olmasına neden olmuştur.
400’ün üzerinde yemek çeşidine
sahip Gaziantep yemeklerinde, haşlama, ızgara, tava, sote, kavurma,
tencere yemeği, fırın yemeklerinin içinde bulunduğu tüm pişirme teknikleri kullanılmıştır.
Gaziantep, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi’nin (EDEN) 2015
yılı Ulusal Destinasyonu “Yerel Gastronomi ve Turizm” teması ödülünü
almıştır.
Ayrıca, Gaziantep Mutfağı, UNESCO Yürütme Kurulunun aldığı karar
doğrultusunda 116 şehrin katılımı ile kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı Listesine 11.12.2015 tarihinde girerek Dünya Mutfağında hak ettiği yeri
almıştır.

United Nations
Educational Scientific and
Cultural Organization
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Member of the UNESCO
Creative Cities Network
since 2015
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Gaziantep Cuisine
Gaziantep’s historical wealth and geographic location make it one of
the most important population
centers in Turkey. Its unique
culture is manifested in the
variety of local dishes, which
enrich Turkish cuisine.
Although the people who,
loving the region’s air, water and
soil, made their home here throughout
the ages may have had different languages, religions and ethnic origins; they found common ground in their taste for food, and contributed to the emergence of the rich cuisine of Gaziantep today.
Gaziantep cuisine is our universal asset, conveying to the present
day traces of the civilizations which prevailed in this land through the
centuries.
Preparation of the dishes and desserts is taught with the meticulous
care of a grandmother passing
a legacy to her grandchild. Gaziantep’s savoury and sweet
dishes have achieved fame and
are in demand due to their scrupulously chosen raw materials, the
skill employed in their preparation and
cooking; and the spices, pastes, sauces and mixtures imparting various flavours.
There are over 400 Gaziantep dishes, cooked all kinds of ways including boiled, grilled, pan-fried, braised, stewed and baked.
Gaziantep won a 2015 European Destinations of Excellence (EDEN) Award under the theme “Tourism and Local
Gastronomy”.
On 11. 12. 2015, Gaziantep also
earned its deserved place in
world cuisine by becoming a member of
UNESCO’s
Creative
Cities Network in the
gastronomy field. The
network is currently comprised of 116 member cities.
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ANTEP YEMEKLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Hemen hemen herkesin damak tadına hitap eden Antep yemeklerindeki lezzetin sırrı, yalnız yemek pişirenlerin tecrübe ve becerisinden kaynaklanmamakta. Yörede doğal şartlarda üretilen bitkisel ve hayvansal
ürünlerdeki yüksek aroma ve tadın da bu lezzette payı bulunmaktadır.
Antep yemeklerinin bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
• Kazan yemeklerinde kabın kalın, ateşin harsız olması yeğlenir.
• Etli yemeklerde hayvan gövdesinin hangi bölümünün hangi yemeğe yakıştığı iyi tespit edilmiştir. Örneğin; bamyaya boyun eti,
lahmacuna, döş ve kaburga eti, şiş kebabına küşneme (bonfile),
çiğköfteye but eti iyi olur.
• Yemeklerde kullanılan baharatlar değişiktir. Örneğin; yoğurtlu
yemeklerde haspir (safran) veya nane, bazı yemek ve çorbalarda
tarhın, ciğer kebabında kimyon, aşurede rezene, sütlaçta tarçın
kullanılır.
• Başka yörelerde kelle-paçanın derisi yüzülerek kullanılır. Oysa,
burada derisi yüzülmez, ütülerek temizlenir. (Eskiden bu işi kalaycılar harlı ocaklarında ücretle yaparlardı).
• Her yerde bir ya da iki çeşit ekşi kullanılırken Gaziantep mutfağında tam yedi çeşit ekşi bulundurulur ve yemeğine göre kullanılır. Limon, limon tuzu, koruk, koruk pekmezi, sumak tozu, sumak ekşisi, nar ekşisi. Örneğin: Bamyaya koruk, sarmaya erik,
lahana ve pancar sarmasına nar ekşisi, sulu salataya sumak
ekşisi kullanılır.
• Hem sağlık, hem tat, hemde iştah verici olan taze sarımsak bir
çok yemekte kullanılır, öyleki sarımsak aşı diye tek başına bir
yemek ya da yarı yarıya katıldığı bakla tavası vardır.
• Dolmalar çok ince oyulur, içinde kıyma değil pirinç veya bulgur
yoğunluktadır. Pişirirken ilikli kemik ve bol ekşi kullanılır.
• Çiğköfte sert simit, buz ve limon kabuğu ile yoğrulur. Yoğururken su yerine domates suyu kullanılır.
• Buğday haşlamasına yörede HEDIK denir. İyice haşlandıktan
sonra ceviz içi, nar tanesi, rezene, tarçın ve toz şeker konulup
ikram edilir.
• Baharın ilk günlerinde sütler ısıtılıp geniş kaplarda ayaza konur.
Sabahleyin fırından kaymak için özel hazırlanmış yarı pişmiş
yumuşak ince pideler alınır; ustalıkla pidenin bir yüzü kaplardaki
süte değdirilerek kaymağın ekmeğin yüzüne yapışması sağlanır.
Bu kaymaklı ekmeğe şeker, bal ya da pekmez sürülerek yenilir.
• Gaziantep’te, baharda kumlu arazide oluşan patates görünümlü
keme adı verilen okkalı bir mantar vardır. Benzersiz lezzetteki
kemenin kebabı, tavası, sulu yemeği ve dolması yapılır. Kış için
de kurutulur.
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Features of Antep Dishes
The mystery flavour of Antep dishes which address nearly everyone’s palate taste is not only sourced from cooks’ experience and
abilities. High aroma and taste included in the vegetable and animal
products which are produced in the region have a great role in this
flavour. Some features of Antep dishes can be listed as follows:
• Thick cover and half down flame are preferred for boiled dishes.
• For meat dishes, which part of animal meat is suitable for which meal is determined well. For example; for okra neck meat,
for lahmacun breast and rib meat, for shish kebab sirloin, for
çiğ köfte thigh meat are appropriate.
• Spices which are used in the dishes are various. For example;
in yoghurt dishes saffron and peppermint; in some dishes and
soups tarhın; in liver kebab cumin; in aşure funnel; and in rice
pudding cinnamon are used.
• In other regions, kelle paça is cooked by skinning. But it isn’t
skinned, it’s ironed here. (In the past, this used to be done in
exchange payment by thinners in burning in flame mines.
• While only one or two types of sour have been used everywhere in Gaziantep cuisine exactly seven kinds of sour have been
found and these are used according to the dishes. Lemon, lemon salt, unripe grape, boiled grape juice, sumac, sumac sour,
pramegrante sour. For example; in okra unripe grape; in sarma
plum; in cabbage and beet sarma pramegrante sour; in salad
sumac sour are used.
• Fresh garlic which is tasty and appetizing has been used in
most dishes. So, there is a meal called as garlic food which only
consists of garlic or fried broad bean half of which consists of
garlic.
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Stuffed vegetables are carved thin, it has rice or wheat more
than minced meat. While cooking bones containing marrow
and plentiful sour are used.
Çiğ köfte is kneaded with hard simit, ice and lemon cover. While
kneading instead of water, tomato water is used.
Boiling wheat is called as “HEDİK” in this region. After it is
boiled well, it is offered by adding shelled walnut, pomegranate
seed, fennel, cinnamon and granulated sugar.
In the early days of Autumn, milk is boiled in wide covers and
put in open air. In the morning specially prepared, half cooked,
soft thin flat bread is bought; by touching one side of the bread
to the milk in covers professionally, cream is provided to stick
on the face of bread. That creamed bread is eaten by spreading
sugar, honey or boiled grape juice.
There is a heavy mushroom which is called as keme, it seems
like a potato. Keme can be cooked as Kebap, Fried Food, Slops
and stuffed food. It can be dried for winter, too.

ANTEP YEMEKLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER
Köfteler: Akıtmalı Ufak Köfte, Cacıklı Arap Köftesi, İçli Köfte, Çiğ
Köfte, Omaç, Yağlı Köfte, Malhıtalı Köfte, Yağlı Yumurtalı Köfte vb.
Kebaplar: Alinazik, Altı Ezmeli Kıyma ve Tike Kebabı, Cağırtlak Kebabı, Kemeli Kıyma Kebabı, Kıyma Kebabı, Patlıcan Kebabı, Sarımsak
Kebabı, Simit Kebabı, Soğan Kebabı, Terbiyeli Tike Kebabı, Yeni Dünya
Kebabı v.b.
Çorbalar: Alaca Çorba, Ezogelin Çorbası, Katma Çorbası, Lebeniye
Çorbası, Maş Çorbası, Öz Çorbası, Süzme Mercimek Çorbası, Şirinli Çorba, Un Çorbası v.b.
Et Yemekleri: Beyran, Doğrama, Ekşili Taraklık Tavası, Ekşili Ufak
Köfte, Kelle Paça, Lahmacun v.b.
Tavalar: Saçma tavası, Sarımsak tavası, Keme tavası, Ayva tavası, Elma tavası, Erik tavası,
taze ceviz tavası v.b.
Dolmalar-Sarmalar:
Antep Usulü Karışık Dolma,
Antep Usulü Zeytinyağlı
Dolma, Bulgurlu Kabak Dolması, Firikli Acur Dolması,
Haylan Kabağı Dolması,
Yaprak Sarması v.b.
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Pilavlar: Özbek Pilavı, Dövme Aşı, Firik Pilavı, İç Pilav, İncikli Pilav,
Loğlazlı Pilav, Malhıtalı Aş, Mercimekli Pilav, Meyhane Pilavı, Simit Aşı,
Yaprak Buğulaması v.b.
Yoğurtlu Yemekler: Çağla Aşı, Börek Çorbası, Sarımsak Aşı, Şiveydiz, Yoğurtlu Patates, Yuvarlama v.b.
Sebzeli Yemekler: Borani, Ciğer Kavurması, Domates Tavası, Erik
Tavası, Etli Bamya, İmam Bayıldı, Kabak Musakka, Kabaklama, Karnıyarık, Öcce, Pirpirim Aşı v.b.
Zeytinyağlı Yemekler: Zeytinyağlı Dolma, Zeytinyağlı Enginar, Zeytinyağlı Fasulye, Zeytinyağlı Pilaki, Zeytinyağlı Yaprak Sarması v.b.
Hamur İşleri: Kıymalı Börek, Peynirli Börek, Pirinçli Börek, Şekerli
Peynir Böreği, Zeytin Böregi v.b.
Piyazlar-Salatalar-Cacıklar: Antep Salatası, Loğlaz Piyazı, Maş
Piyazı, Muhammara, Pirpirim Piyazı, Yarpuz Piyazı, Zeytin Piyazı v.b.
Turşular: At elması turşusu, biber turşusu, çelem turşusu, domates
turşusu, havuç turşusu, salatalık turşusu, acur turşusu, kelek turşusu,
kırmızı pancar turşusu, koruk turşusu, lahana turşusu, sarımsak turşusu v.b.
Tatlılar: Baklava, Aşure, Antepfıstığı Tatlısı, Burma Kadayıf, Dolama,
Fıstıklı Kadayıf, Katmer, Krokan, Kurabiye, Nişe Helvası, İrmik Helvası,
Sütlaç, Zerde, Şöbiyet v.b.
Şıra Grubu: Sucuk (cevizli, fıstıklı, bademli), bastık, muska, tarhana,
dilme, ölbe tarhanası.
Serinletici İçecekler: Meyan şerbeti, tah şerbeti, urmu dut şerbeti,
gül şurubu, limonata, üzüm suyu, pekmez şerbeti, koruk şerbeti, karsanbaç, haytalı.

Some Examples Of Antep Dishes
Meatballs: Akıtmalı Ufak Köfte (small, sour meatball), Cacıklı Arap
Köftesi, İçli Köfte (a kind of meatball that has been cooked from a paste
made of cracked wheat and meat and then fried), Omaç, oily metaballa,
Malhıtalı Köfte (with lentils), Yağlı Yumurtalı Köfte
Kebabs: Ali Nazik, Altı Ezmeli Kıyma (gournd meat kebab), Tike
Kebabı, Cağırtlak Kebabı, Kemeli Kıyma Kebabı, Kıyma Kebabı, Patlıcan
Kebabı (aubergine kebab), Sarımsak Kebabı (garlic kebab), Simit Kebabı,
Soğan Kebabı (onion kebab), Terbiyeli Tike Kebabı, Yeni Dünya (Japanese Plum) Kebabı etc.
Soups: Alaca Soup, Ezogelin Soup, Katma Soup, Lebeniye Soup, Maş
Soup, Öz Soup, Süzme Mercimek Soup, Şirinli Soup, Un Soup etc.
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Meat Dishes: Beyran, Doğrama, Ekşili Taraklık Tavası, Ekşili Ufak
Köfte, Kelle Paça, Lahmacun etc.
Fried and Roasted Food: Fried Saçma, Garlic, Tomatoes, broad
beans and green beans, Keme, Apple, Quince, Plum.
Dolma (stuffed dishes) and Sarma (stuffed dishes wound
round with vegetable leaves): Mixed Dolma, stuffed aubergine and
pepper oil olive, marrow dolma with rice, firikli acur dolma, grape leaves
sarma, Haylan kabağı dolma.
Rice Dishes (Pilaffs): Özbek pilaf, Dövme pilaf, Firik pilaf, iç pilaf,
loğlazlı pilaf, Malhıtalı aş, mercimakli pilaf, meyhane pilaf, simit aşı,
yaprak buğulaması etc.
Dishes with Yoghurt: Çağla aşı, börek soup, garlic, şiveydiz, potato
with yoghurt, yuvarlama etc.
Vegetable Dishes: Borani, ciğer kavurması, Tomato fried food,
Plum fried food, İmam bayıldı, marrow musakka, kabaklama, karnıyarık, öcce, pişpirim aşı etc.
Olive Oil Dishes: Sarma with olive oil, artichoke with olive oil, bean
with olive oil, pilaki with olive oil, leaf sarma with olive oil. Etc.
Pastries: Kıymalı pastry, pastry with cheese, pastry with rice, şekerli cheese pastry, olive pastry etc.
Salads: Antep salad, Loğlaz salad, maş salad, Muhammara, Pirpirim salad, Yarpuz, salad Olive
salad etc.
Pickles: Pepper pickle, çelem pickle,
tomato pickle, carrot picle, cucumber
picle, acur pickle, kelk pickle, red
beet pickle, marrow pickle, garlic pickle, unripe grape pickle etc.
Desserts: Baklava (sweet pastry
generally cut into diamond shaped pieces), burma kadayıf, dolama, kadayıf with
pistachio, katmer, krokan, kurabiye, nişe helva,
irmik helva, sütlaç, zerde, şöbiyet etc.
Juicy Groups: Sucuk, (with walnut, pistachio, almond), bastık,
muska-tarhana, dilme, ölbe tarhanası.
Cold Drinks: Meyan sherbet, tah sherbet, urmu dut sherbet, gül
(rose) syrup, lemon juice, grape water, pekmez sherbet, unripe grape
sherbet, karsanbaç, haytalı.
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YUVARLAMA
•500 gr. pirinç
•300 gr. yağsız çiğköftelik et
•500 gr. kemikli veya parça et
•1 bardak nohut
•3 bardak süzülmüş yoğurt
•1 yumurta
•1 yemek kaşığı un
•1 baş kuru soğan
•tuz, karabiber
•yeterli miktarda su
•yağ
•kuru nane
Hazırlanışı
Pirinç yıkanıp süzgece konulur. Soğan ince ince doğranır. Et, yıkanmış pirinç, tuz ve karabiber uygun bir kapta karıştırılıp, et makinasının 1 numaralı süzeğinde çekilir. Çekildikten sonra, yuvarlanacak kıvama gelinceye kadar yoğrulur ve yoğrulan hamurun üzeri
ıslak bir bezle örtülür. Hamurdan koparılan ceviz büyüklüğündeki
bir parça elde 10-15 cm. uzunluğunda bir çubuk haline getirilir ve
sonradan 0.5 cm. uzunluğunda minik parçalara bölünür. (Bu işlemi
yapanlar hamurun ele yapışmaması için ellerini çay tabaklarına
konulan sıvı yağa batırmalıdırlar. 0.5 cm. uzunluğundaki parçalar
avuç ortasında iki el yardımıyla yuvarlanır. Bütün hamur bitene kadar yuvarlama işlemi sürmelidir. Hamurların hepsi yuvarlandıktan
sonra suyun içerisine veya kaynayan bir su tenceresine oturtulmuş
süzeğin içerisine yuvarlamalar konulup çok fazla pişmeyecek şekilde haşlanmalıdır. Haşlanan yuvarlamalar iyice soğutulur.
Diğer tarafta kemikli et nohutla iyice pişirilir. Daha sonra haşladığımız yuvarlamalar içine atılır. Yemeğin yoğurdu ayrı bir tencerede içine un ve yumurta katılıp, iyice karıştırarak pişirilir. Kaynamaya yakın diğer tenceredeki malzeme yavaş yavaş yoğurdun
içine ilave edilir. Bir taşım kaynadıktan sonra ocak kapatılır. Bir
tencerede yakılmış ve üzerine kuru nane dökülmüş yağ, pişirilmiş
yemeğin üzerine ilave edilir. Yemek servise hazırdır.
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Yuvarlama
•500 gr rice
•300 gr meat without fat
•500 gr meat with bone
•a glass of chickpea
•3 glasses of yoghurt
•an egg
•one spoonful of flour
•an onion
•salt, black pepper
•water
•oil
•peppermint
How to cook

Rice is washed and put in a filter. Onions are chopped up thin.
Mix the washed rice, salt and black pepper in an appropriate cover; then cut up them with one numbered filter of meat machine.
Knead them until it comes to the consistency of rolling up; cover
the surface of kneaded paste with a cloth. One piece of paste which
is in the size of a walnut is made like a stick in the size of 10-15
cm by hand and then it was cut into small pieces of 0.5 cm long.
The people doing that should swamp their hands tea plates which
has oil in order to prevent paste sticking to the hands. The pieces
of 0.5 cm long are rolled up by the help of two hands in the palm
of hands.
Continue rolling up process until all paste finishes.
After rolling up all paste, put all yuvarlama
into a filter which is located in a pan
with full of boiled water. Yuvarlama should be boiled. Then leave
there to be cool.
On the other hand, meat
with bones is boiled with chickpea. Add flour and eggs in another pot and boil it enough by mixing.
When it is about to boil, add other prepared mixture in to yoghurt. When it start to boil, turn off the
stove. In another pot, add oil with peppermint over the cooked dish.
Dish is ready to be served.
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LAHMACUN
•
•
•
•
•
•
•

1 kg. az yağlı kıyma,
1.200 gr. domates,
5 bağ maydanoz,
200 gr. dolmalık yeşilbiber,
100 gr. sarımsak (taze veya kuru)
1 yemek kaşığı biber salçası,
Karabiber, tuz.

Hazırlanışı
Maydanozlar yaprak yaprak ayırılır. Sarımsaklar temizlenir, biberlerin çekirdekleri çıkarılır. Temizleme işi bittikten sonra bütün
malzemeler zırkla doğranır veya robotta kıyma halini alıncaya kadar çekilir, içine kıyması da konarak iyice karıştırılır ve bir harç elde
edilir. Hazırlanan harç pide fırınında fırıncı tarafından pide hamuru
ile lahmacunlar yapılarak pişirilir.
Not: Malzemelerin zırkla kıyma haline gelmesi isteğe göre baharat konması ve meşe odunu ile taş fırında pişirilmesi lezzet açısından önemlidir.

Lahmacun
•
•
•
•
•
•
•

1 kg low fat minced meat,
1,200 gr tomatoes,
5 bunches of parsley,
200 gr fresh green pepper,
100 gr garlic (fresh or dried)
1 spoonful of pepper paste,
black pepper, salt

How to Cook
Parsley is seperated into its leaves. Garlic is peeled and seeds
of the peppers are taken out. After washing the vegetables, all
ingredients are chopped with a special big knife called ‘zırk’ or
they are minced in a kitchen robot, then the meat is added
and mixed properly. The mixture is made
Lahmacun with pitta dough and cooked
by pitta workers in the pitta oven.
P.S: In terms of taste, it is quite
important to mince all the ingredients with ‘zırk’, to add various
spices, to cook in a stone oven
with the fire of oak wood.
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BEYRAN
•
•
•
•
•
•
•

1 kg. kemikli gerdan,
300 gr. pirinç
Yaprak biber,
Tuz,
Karabiber,
10 diş sarımsak,
100 gr. beden yağı (iç yağı)
Hazırlanışı

Bir tencerede 1 kg. et, suyla yüksek ateşte kaynara çıkıncaya kadar kaynatılır ve bu arada etin kefi alınır. Kaynara çıkan etin ateşi
kısılır ve haşlanıncaya kadar kaynatılmaya devam edilir. Başka bir
tencerede 300 gr. pirinç haşlanır, 15 dakika daha sonra haşlanmış
bu pirinçler 5 porsiyon olacak şekilde tabaklara konur. Pirinç üzerine 200 gr. et, et suyu, sarımsak, yaprak biber, tuz, karabiber konur
ve limon sıkılır, kaynayıncaya kadar ısıtılır ve servise sunulur.

Beyran
•
•
•
•
•
•
•

1 kg meat of sheep throat with its bones,
300 gr rice
Pepper,
Salt,
Black pepper,
10 cloves of garlic,
100 gr internal animal fat

How to Cook
1 kg meat is boiled in a pot on high flames, and the brown particles on water is taken out . When it boils, the fire is reduced and
it is boiled properly. In another pot, 300 gr rice is boiled and
15 minutes later this rice is taken to plates
a s
five portions. 200 gr meat, meat juice,
garlic, pepper, salt, black pepper are
put on the rice and and dressed with
lemon. It is heated until it boils and
then served.
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MALHITALI KÖFTE
•
•
•
•
•
•

6 bardak kırmızı mercimek
1 bardak simit
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek k. domates salçası
2 tane kuru soğan
1/2 bardak sıvı yağ

•
•
•
•
•

2 demet maydanoz
250 gr. yeşil soğan
250 gr. yeşil sarımsak
tuz ve kırmızıbiber
yeteri kadar su

Hazırlanışı:
Kırmızı mercimek üzerine 2 parmak gelecek şekilde su ile ocağa
konur. İçerisine biraz tuz ve biber attıktan sonra pişmeye bırakılır.
Pişmeye yakın salçalar ilave edilir ve ateşi kısılarak simitle birlikte
2-3 dk. Kadar pişirilir ve ocağın altı kapatılır. Kuru soğanlar incecik doğranır, yağda kızartılır, sonra altı kapatılır, kırmızıbiber ilave
edilir. Diğer taraftan sebzeler doğranır bir tarafa konur. Pişirilen
kırmızı mercimek, simit karışımı, el girecek kadar soğuyunca 5 dk.
yoğrulur. Yağ ve kızarmış soğanlar bu harca katılarak karışana
kadar tekrar yoğrulur. Daha sonra maydanoz, soğan ve sarımsaklar
katılır, küçük sıkmalar şeklinde veya kaşıkla alınacak şekilde servis
tabağına konur ve servise sunulur.

Malhıtalı Köfte
(Red Lentil Balls)
• 6 glasses of red lentils
• 1 glass of simit
(cracked wheat)
• 1 tablespoon pepper paste
• 1 tablespoon tomato paste
• 2 onions

•
•
•
•
•
•

1/2 cup oil
2 bunches of parsley
250 gr spring onions
250 gr fresh garlic
salt and red pepper
water

How to Cook
Place the red lentils in a pan with water to a depth of two fingers
over the lentils. Add a little salt and pepper and simmer. When
almost cooked, add the tomato and pepper paste and cracked
wheat. Simmer on low for 2-3 more minutes and then turn off
the heat. Chop the onions very finely, saute in the oil and
add red pepper. Chop the vegetables and set aside.
When the lentil and cracked wheat mixture is cool
enough to handle, knead for 5 minutes. Add
the onion and oil mixture and knead further.
Add the chopped parsley, onions and garlic,
and squeeze into small croquettes in the palm
of your hand or spread on a dish and serve
with a spoon.
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PİRPİRİM AŞI
300 gr. kuru pirpirim (semizotu), 200 gr. tavla zarı büyüklüğünde doğranmış et, 100 gr. mercimek, 50 gr. lolaz, 2 adet kuru soğan, 13 diş
sarımsak, 2 adet limonun suyu, 1 yemek kaşığı biber salçası, 100 gr.
nohut, 50 gr. bulgur, Tuz, biber, biraz nane, yağ (zeytin veya ayçiçeği), Su
Hazırlanışı:
Küçük küpler halinde doğranmış ve tencereye konmuş etlerin
suyunu bırakması sağlanır. Bu ete yağ, ince kıyılmış soğan ilave
edilir ve orta ateşte soğan biraz solunca domates ve biber salçaları konur. Bunlarla da biraz soldurulduktan sonra üzerine sıcak su koyup biraz kaynatılır. Ayrı kaplarda mercimek, nohut,
lolaz ayrı ayrı haşlanır. Kurtulmuş pirpirim, suyu iyice koyulaşıncaya kadar haşlanır, suyu dökülür ve sıkılır. Kaynayan salçalı, kıymalı suyun içerisine haşlanmış pirpirm mercimek, nohut,
bulgur lolaz ve dövülmüş sarımsak katıp tekrar pişirilir. Tuzu
tamamlanır, ekşisi konur, ocağın altı kapatılır. Servis tabağına
aldıktan sonra üzerine yağ, kırmızıbiber ve nane ile süs yapılır. (aynı yemek taze semizotu, pancar veya ıspanakla da yapılır.

Pirpirim Aşı (Dish With Purslane)
300 gr dried purslane, 200 gr finely diced meat (1 cm cubes),
100 gr lentils, 50 gr cow peas (common beans), 2 onions,
13 cloves of garlic, juice of 2 lemons, 1 tablespoonful of pepper paste, 100 gr chick peas, 50 gr bulgur (cracked wheat),
Salt, pepper, a little mint, oil (olive or sunflower), water
How to Cook
Boil the lentils, chick peas and beans separately until each is
cooked. Cook the small cubes of meat in a saucepan to release
the juices. Add the oil and finely chopped onions and cook on
medium heat until the onions have softened a little. Stir in the
tomato and pepper paste and cook a little more. Add hot water and simmer. Boil the dried purslane until the water is dark,
drain and squeeze the purslane. Add the cooked purslane, pulses, and crushed garlic to the meat mixture and simmer together. Add salt and the lemon juice, and turn off the heat. Serve
garnished with a drizzling of oil, red pepper and mint. (This
dish may also be made with fresh purslane, beets or spinach).
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BAKLAVA
•1 kg. sert buğday unu,
•3 yumurta,
•10 gr. tuz,
•50 gr. nişasta,
•1 kg. sade yağ,
•500 gr. Antepfıstığı içi,
•500 gr. süt,
•50 gr. irmik,
•750 gr. şeker,
•350 gr. su
Hazırlanışı
Un tezgah üzerine daire şeklinde dökülür. 3 yumurta, 10 gr. tuz
ile çırpılarak su ilave edilerek yoğurulur. Fitil şeklinde uzatılarak
iki parmak eninde kesilen hamurlar oklavayla kenarından ortasına
doğru elle inceltilir.
Hamurun yarı çapı 25-30 cm. olunca, elle nişasta seprilerek, hamur üst üste getirilir. Hamur eni 60 cm boyu 120-140 cm kadar
açılır. Açılan hamur baklava yapılacak tepsinin büyüklüğünde kesilir. İçinden en ince ve en pürüzsüz olanı yüzlük ve yüzlük altı olarak
seçilir.
Tepsi büyüklüğünde kesilen yufkadan oklavayla iki kat serilir. Bu
işlem 12 veya 14 kat yufka serilene kadar devam eder. Daha önceden hazırlanmış krema halindeki kaymak tepsinin ortasına dökülüp
bıçak yardımı ile her tarafına yayılır.
Üzerine çekilmiş fıstık serpilir ve üstü açılan yufka ile döşenir. Üstüne yüzlük diye ayırılan hamurdan 10-12 kat serilir. Keskin dilim
bıcağı ile mekik, muska ve parmak kare şeklinde kesilir, eritilmiş
sıcak yağ üzerine gezdirilir ve fırına verilir. Fırında tepsiler devamlı
yer değiştirerek çevrilir.
Hazır olduktan sonra dilim halinde kesilen yerlerin bıçakla arası
açılır. Ateş üzerinde 2-3 dakika tutulur ve şeker verme işlemine
başlanır. 1 kg. şeker 350 gr. su ile iyice kaynatılıp kıvam yapılır,
kepçeyle üzerine sıcak olarak yavaşça yedirilir.
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Baklava
•1 kg wheat flour
•3 eggs
•10 gr salt
•50 gr starch
•1 kg oil
•500 gr pistachio inside
•500 gr milk
•50 gr semolina
•750 gr sugar
•350 gr water
How to Cook
Flour is scattered on kitchen bench in circular shapes. Scramble
3 eggs with 10 gr salt and pour some water and knead. Knead is
extended in the shape of wick and cut in 2 or 3 cm; knead is made
thinner from its outside to towards the middle.
When its radius become 25-30 cm, scatter some starch and put
pieces of dough one over another. Knead is extended into 60cm
width and 120-140 cm length. Cut that dough cut in the size of
the Baklava tray. For the bottom and top, choose the smoothest
and thinnest pieces.
Cover two layers with rolling pin with the dough.
Do it up to 12 or 14 layers of dough. Pour
the cream, which is prepared in advance, in the middle of the tray
and spread it all over the tray
with a knife.
Scatter some crunched
pistachoes and cover with a
dough. Cut 10-12 layers of
knead for the upper part. Cut it in
the shape of diamonds with a sharp
knife; pour some hot butter and bake it.
Move the trays in the oven constantly. When
it is ready, cut on the diamond shape lines.
Keep it on fire for a few minutes and start to
a d d mixture of sugar and water. 1kg of sugar is boiled in 350
gr water and keep boiling it until it is caramalized. Finally, pour it
on baklava with ladle.
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KATMER
Hamur için:		

İçi için:

• 150 gr. un
• 1 çay bardağı su
• 1 çay kaşığı tuz

• 2 yemek kaşığı şeker
• 2 yemek kaşığı çekilmiş Antepfıstığı
• 100 gr. süt kaymağı

Hazırlanışı
Hamur malzemeler birbirine karıştırıldıktan sonra yoğurulur. Kulak memesi yumuşaklığına gelince avuç içiyle yumak haline getirilir. Biraz ayçiçek yağıyla yağlanır ve bir saat dinlendirilir, hamur
böylece hazır duruma getirilmiştir. Hamuru açmak için, yumak el
ile ezilir daha sonra merdane ile büyütülür. Elle havada çevirilerek
açılır; kağıt inceliğine gelince elle düzeltilir ve muska gibi katlanıp
dört köşe haline getirilir. Açılan hamurun ortasına iç malzemesi
konularak, tekrar dört köşesinden içe doğru katlanır, tavaya yerleştirilerek fırına sürülür. 10-15 dakika fırında kızarıncaya kadar
pişirilir. Katmer servise hazırdır.

Katmer
For the dough:

For the filling:

• 150 gr flour
• 1 cup water
• 1 teaspoon salt

• 2 tablespoons sugar
• 2 tablespoons ground pistachios
• 100 gr cream

How to Cook
Combine the dough ingredients and knead. When it has the “consistency of an earlobe” (not sticky, firm but pliable), shape into a
ball with your hands. Oil the ball with a little sunflower oil and let
it sit for one hour. To roll out the dough, first flatten the ball by
hand and then use a rolling pin to stretch it out. Extend it further
by tossing it in the air with your hands. When it is paper-thin,
straighten the edges and fold each of the four corners inwards to
the center. Place the filling on top and fold the corners to the middle again to make a packet. Place on a baking tray and cook in the
oven for 10-15 minutes until golden. Your katmer is ready to serve.
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GAZİANTEP TATLILARI
Türkiye genelinde gerek evlerde gerekse çarşı mutfağında en bilinen tatlı türü baklavadır. Baklava denilince
Gaziantep’in hatırlanması ise kesinlikle tesadüf
değil elbet. Gaziantep otobüslerinin
kargo bürolarında sıralanan
tepsiler dolusu baklava
başta olmak üzere diğer
tatlılar; kahke, fıstık, katmer vb. bu durumu özetlemek için yeterlidir.
İyi baklava yapabilmenin incelikleri vardır; yufkaların hangi incelikte
açılacağı, yağın ne şekilde hazırlanacağı, ortamın kuru ya da nemli
oluşu, unun kalitesi, fırında kullanılan odun kömürünün cinsi, ustaların
hünerli elleri gibi. Babadan oğula bir miras titizliği ile aktarılan tatlıların
yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, hazırlamada ve
pişirmede gösterilen beceri, baklavanın ve diğer tatlıların şöhrete kavuşmasına ve aranılan damak tadı olmasına olanak sağlamıştır.
Gaziantep’te baklavanın yanısıra şöbiyet, bülbülyuvası ve zümrüt yeşili dolama, kadayıf, künefe, susamlı, cevizli, leblebili helva, kuymak da
aranılan tatlılardan. Ağzınıza değdiği an dağılan kurabiye ve katmer ise
başka bir yerde bulamayacağınız tatlardan.
Kahke’yi unutmamak gerek elbette. Tatlı, tuzlu, sade, susamlı olarak üretilen, Gaziantepli’nin vazgeçemediği çörekler yörede kahke adını
alıyor.
Kahke aslında Arapça kökenli bir sözcük ve bilezik anlamına geliyor.
Yuvarlak simit gibi üretilen çöreklerin yanısıra kahke farklı şekil ve tatlarda da üretiliyor.
Örneğin yalnızca Ramazan ayında yapılan Ramazan Kahkesi ya da
özellikle evlerde üretilen bol baharatlı köy kahkesi gibi. Mahlep, susam,
çörekotu, rezene, pekmezde kahkenin lezzetine lezzet katan tatlar arasında geliyor.
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Gaziantep Desserts
Baklava is a well-known dessert everywhere all over Turkey.
It is not a coincidence that baklava is a ssociated with Gaziantep. Starting with Baklava, which is sold even in bus terminals,
other desserts of the city are
kahke, pistachio, katmer etc.
Making good baklava requires some delicacies such as the way of
rolling dough, preparing the oil, event the tempearature of the environment, the quality of dough, type of coal used in oven, cooks’ gifted
hands. It makes desserts that ingredients used in them are meticulously chosen by the inherited knowledge of the cook, talent in preparing
and cooking them; all these mentioned above make baklava and other
desserts famous and have a good flavor.
Besides baklava, şöbiyet, bülbülyuvası, and dolama, halva with sesame, with walnuts are among distinguished tastes.
Cookies, which diminish in your mouth, and Katmer are among rare
tastes which you will find nowhere else.
Kahke shoul not be forgetten of course. Indispensable cookies for
Gaziantep people, which are sweet, salty, plain, with sesame, are called as Kahke. The word Kahke in fact derives from Arabic and means
bracelet. Besides circular cookies like bagel, Kahke is produced in many
tastes. For example, Ramadan Kahke which is produced in Ramadan
mont and spicy Köy Kahkesi which is homemade. Mahaleb, sesame,
love-in-a-mist, fennel, boiled grape juice are among the flavors which
contribute to the taste of Kahke.
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KIŞLIK HAZIRLIKLAR
Patlıcan, kabak, domates, acur, dolmalık ve acı
biberler kurumak üzere mevsimi gelince evlerin
hayatlarında, balkonlarında boy gösterirler. Vişne, çilek, kayısı başta olmak üzere
çeşitli meyvelerden hazırlanan reçel, şurup, marmelat çeşitleri de kışlık hazırlıkların arasında yer alır. Gül, incir, karpuz,
domates, yeşil ceviz ve yabani meyvelerden yapılan reçeller bu türün
özgün örneklerini oluşturur.
Salça ve biber yapımı bölge’nin kış hazırlıklarında ön sırayı alır. Biber
ve domateslerden güneşte koyulaştırma yoluyla salçalar hazırlanır. Bu
şekilde hazırlanan salçalar özellikle tencere yemeklerine lezzet verme
amacıyla kullanılırlar. Salçalar kullanım oranlarına bağlı olarak yemeğin görünümünü ve lezzetini etkilerler. Çeşitli sebzelerin, su, sirke, tuz,
limon vb ile birleştirilmesi ile yapılan turşular, kış yemeklerinin yanında
yoğun olarak tüketilen yiyeceklerdir.

Winter Preparations
When its season comes, you can see aubergine, vegetable marrow,
tomato, hairy cucumber, stuffed and bitter peppers. Jam, syrup, marmalade, types made from fruit such as mainly marello cherry, strawberry, apricot are among the winter preparations. Jam which is made
from rode, fig, watermelon, tomato, green walnut and untamed fruit
are among the characteristic patterns of this type.
Paste and pepper production come first in winter preparations in this region. Paste is prepared
by making tomatoes and peppers dense in
the sun. Paste which is prepared through this way is used to give a delicious
taste to the saucepan dishes. Paste
affects dishes’ appearance and flavour
depending on their amount of use. Pickle
which is made by the combination of some vegetables such as water,
vinegar, salt, lemon etc. are among the mostly consumed winter dishes.

GAZİANTEP’TE SAHRE GELENEĞİ
Açık alanlar veya kır anlamındaki “sahra” kelimesi Gaziantep Ağzı’nda “sahre”ye dönüşmüş ve halen bu biçimiyle kullanılmaktadır. Cemil
Cahit Güzelbey’in deyimiyle: “Sahre, Gaziantep’in toplum yaşantısının
bir parçası ve bu şehir halkının kıyasıya çalışıp doya doya eğlendiği bir
gelenektir.”
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Gaziantepliler kentleşme karşısında her geçen gün dahada azalan
yeşil alanlara rağmen ısrarla “Sahre Geleneği”ni sürdürmektedirler.
Sahre geleneğinin birkaç çeşidi bulunmaktadır. Bunlar arasında “Esnaf Sahresi”, aileler arasında yapılmakta olan “Aile Sahresi” ve “Nişanlı
Sahresi” sayılabilir. Esnaflar genellikle cumartesi öğleden sonra bir ustanın başkanlığında kalfa ve çıraklar da dahil olmak üzere tüm haftanın
yorgunluğunu atmak amacıyla “esnaf sahresi” yaparlardı. Her esnaf
grubunun belirli bir sahre günü ve yeri vardı.
Aile Sahresi’nde, erkek ve kadınlar kendi aralarında eğlenir, daha
sonra ise, evlerden getirilen yemekler yenilirdi. Ayrıca, buralara büyük
kazanlar kurularak yemeklerin pişirildiği de görülürdü. Ayrıca Sarıgüllük’te sabah kahvaltısı yapmak ve burada özel olarak “sahan kaymağı”
yemek de bu geleneğin başka bir boyutudur.
Gaziantep’te kız ve erkek aileleri, kurulacak yeni birlikteliğin daha
sıhhatli devamını sağlamak amacıyla, nişanlılık devresinde karşılıklı olarak çeşitli toplantılar düzenlerlerdi. Nişanlılık devresinde yapılan
toplantıların en önemlisi “Nişanlı Sahresi” adı verilen yemekli kır gezintisidir. Oğlan evi bir hafta evvelden hazırlığa başlar, iki tarafın da yakın
akrabaları sahre’ye davet edilirdi. Ailelerin kaynaşması sağlanırdı.

Sahre Tradition In Gaziantep
The word “sahra”, which means open area or countryside, has changed into “sahre” in Gaziantep accent and it has been used with its that
form. As Cemil Cahit Güzelbey expressed: “sahre is a part of Gaziantep’s society lifestyle and it is a tradition through local people work for
mercilessly and enjoy themselves.
Local people have insistently continued this tradition in spite of urbanization causing the destruction of green areas. There are a few
types of Sahre tradition. “Tradesman Sahre, “Family Sahre” which
is organized among the families and “Engaged Sahre” can be listed
among them. In order to get rid of the week’s tiredness tradesman used
to organize “Tradesman Sahre” on Saturday afternoons, by the heading of a craftsman including foreman and apprentice. Each tradesman
group has a certain sahre day and place.
In family sahre, women and men enjoyed themselves together and
then prepared dishes were eaten. Cooking dishes could be seen by setting
big chauldrons. Having breakfast in Sarıgüllük and eating “sahan cream”
there are also another dimension of this tradition. In Gazaintep in order
to provide the healthy continuation of new marriage, woman and man
families always come together in the phase of engagement. The most
important meeting which they had in the phase of engagement is called as “engagement sahre”, which is countryside trips” including dishes.
Man’s family start to preparations a week before, two families’ relatives
are invited to sahre and thus, coalescence of families are achieved.
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K

imine göre sanat, kimine göre zanaat terimleriyle karşılanan el
sanatları, insanın güzelliğe olan düşkünlüğünden kaynaklanan bir
yaratıcılık serüvenidir ve yaşamsal değişikliklerle birlikte kuşaktan
kuşağa aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
Doğadan elde edilen bitkiler, taşlar, madenler ve hatta “anasır-ı erba’a” dediğimiz “hava, su, ateş ve toprak” el sanatlarının temel malzemeleri, hammaddeleridir. Bir Antep kiliminde onu dokuyanın hayallerini, Gaziantep insanının yaşam biçimini, bölgenin bitki örtüsünü, ekolojik
yapısını, gelenek ve göreneklerini, insan ilişkilerini, kısaca topyekün
Anadolu’yu bulmanız mümkündür.
Kültürel değerlerini geleceğe taşıyarak yaşayan Gaziantep’te; Sedef
Kakmacılığı, Bakırcılık, Kutnu Dokumacılığı, Aba Dokumacılığı, Yemenicilik, Antep İşi El İşlemeleri, Gümüş İşlemeciliği, Antep Kilim ve Halı
Dokumacılığı, Küpçülük, Kuyumculuk, Semercilik, Zurnacılık ve Müzik
Aletleri yapımı var olmaya devam eden ve bizi biz yapan somut kültür
varlıklarımız olarak gelecek kuşakları selamlamaktadır.
El sanatları, kendi kültüründen aldığı yaşam tarzı ile, geçmişin deneyimlerini ve birikimlerini bir potada eritip, günümüz insanlarına mesaj
verme becerisidir bir bakıma. Gaziantep, sanayi ve ticaretteki başarısıyla bölgesinin cazibe merkezi olduğu gibi, El Sanatları alanında da
oldukça zengin bir potansiyele sahiptir.

Handicrafts In Gaziantep
Handicraft, while some call it art (sanat) and some call it as craft
(zanaat) is a creative adventure sourced from humans’ keening on beauty and it can reach today with lifestyle changes by being transferred
from one generation to the other.
Plants, stones, mine even “air, water, fire, soil” which are called as
“anasır-ı erb’a” which are obtained from nature are basic and raw materials of handicraft. It is possible to find out in an Antep Rug (kilim),
dreams of its weaver, lifestyle of Gaziantep’s public, plant, ecological
structure, customs and traditions, human relationships of the region,
briefly whole Anatolia.
In Gaziantep, a city which carries our cultural values to the future,
we have some cultural values such as the art of Kutnu, Aba works, yemenicilik (authentic shoemaking), Antep hand embroidery, Silverwork,
Antep kilim and rug weaving, cube art, jewellery, semercilik, zurnacılık,
musical instruments and they greet the next generations.
Handicraft works as a bridge between the past and present through lifestyle taken from the culture, it carries past experiences and
shows them to the new generation. Gaziantep is not only famous for
its success in industry and trade but also for its potential success in
handicraft field.
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SEDEF KAKMACILIĞI
Sedef, bazı deniz hayvanlarının kabuklarında bulunan fosforlu beyaz renkteki parıltılı bir madde ile çeşitli teller ve
ceviz ağacının sanatçı ellerde göz alıcı bir
büyüye dönüşmesi sanatıdır. Sedef işlemeciliğiyle uğraşan sanat erbabına ise,
sedefkâr adı verilir.
Asırlardan beri bilinen sedef, zamanın
tekniği ve milletlerin sanat anlayışına
göre şekil almıştır. XV. yy’dan sonra Osmanlılar döneminde Türk-İslam sanatının
tamamen emrine giren sedef, geometrik
desenlerin bitmek tükenmek bilmeyen
dizilişleri ile gelişimini sürdürmüştür. Kıvrılma, dallanma, ana veya
yardımcı bağlarla bağlanma, birbirini kesme ve düğümlenme gibi tekniklerle üretilen sedef kakmalarda geometrik şekiller, çiçek desenleri,
doğadan esinlenilen motifler de yerini alır.
Topkapı Sarayı’nın kapıları ve dolap kapakları, Süleymaniye Camii’nin kapı ve pencere kanatları ile vaiz kürsüsü sedef işlemesinin en
güzel örnekleriyle tezyin edilmiştir. Günümüzde bu işle uğraşan 50 sedef
atölyesine sahip olan Gaziantep, iç ve dış turizme açılan sedef kapısı
sayesinde, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Mother Of Pearl And Embossing
Mother of pearl is transformation of a phosphoric white substance found in sea animals’ shells with
various wires and walnut tree into a dazzling magic in
the craftsman’s hands. The person who deals with mother-of-pearl process is called as “sedefkar”. Mother-of-pearl, which has existed for centuries, has been shaped
according to that period’s techniques and nation’s art
perception.
Mother-of-pearl which stayed under the order of Turk-Islam
in Ottomans period in the XV. Century, kept inexhaustible arrangement and development of geometric figures. Geometric figures,
flower figures, patterns inspired by nature have taken their places in
inhaled mother-of-pearl, which are produced by techniques such as being twisted, ramification, being combined by main or secondary links.
Topkapı Palace’s doors and cupboard covers, Süleymaniye Mosque’s
door, window shutters and preacher chair are the most beautiful models
of mother-of-pearl process. Nowadays Gaziantep has 50 mother-of-pearl workshops and it has contributed to the country’s economy due to
the mother-of-pearl’s place in internal and external tourism.
220

GAZİANTEP EL SANATLARI | HANDICRAFTS IN GAZİANTEP

BAKIR İŞLEMECİLİĞİ
Anadolu’da en çok kullanılan maden
bakırdır. Bakır eşya, bakırdan ve
pirinç diye tabir edilen bakır ve
çinkonun karışımından elde
edilen maddeden işlenerek
yapılır. Antep bakır işlemesinin
özelliği, yekpare olarak imal edilmesi, yani lehim ya da benzeri bir yolla birleştirme yapılmamasıdır.
Ev, mutfak ve süs eşyası olarak kullanılan el işlemesi bakır mamüllerinin işlenmesinde çakma ve çizme diye bilinen basit işleme yönteminin
dışında; sadece ilimizde yapılan bir başka yöntem daha vardır. Bir çekiç
ve çelik kalemle işleme yapılan bu yöntemde bir tek parçanın işlemesi
haftalarca hatta aylarca sürmektedir.
Gaziantep’te işlenilen bakırlar güzel yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi yurt dışında da büyük beğeni toplamaktadır. Antep insanı, bu
eşyalara yöreye has adlar vermiştir: Sahan, tas, kazan, masere kazanı,
seferiye tası, satıl, sini, paşa mangalı, ibrik, cezve, vazo, semaver, teşt,
tarak kabı, kil leğeni.

Copper Work
Copper is the mostly
used mine in Anatolia.
Copper object is made
from a substance which is
called as brass and obtained with the mixture of
copper and zinc. The characteristic of Antep copper
is that it is manufactured
in a single piece i.e. there isn’t a combination by
soldering.
Apart from traditional ways of copper work which are used as house kitchen and ornament called as pounding and drawing, there is a
unique technique which is only used in Gaziantep. In this technique in
which hammer and steelpen is used, embroider of only one part takes
weeks and even months.
Copper which is produced in Gaziantep is appreciated not only in our
country but also abroad. Local people have named these objects with
local names such as Sahan, tas, container, mesare container, Seferiye
tası, sini, paşa, brazier, coffee-pot, vase, samovar, teşt, tarak, clayley
basin etc.
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KUTNU DOKUMACILIĞI

Tarihi değeri olan Kutnu, Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te dokunan
ipekli bir dokuma türüdür. Görkem, zarafet ve estetik ifade eden kutnu
kumaşların hammaddesi suni ipek ve pamuk ipliğidir. İçinde sentetik
hiçbir madde bulunmadığından oldukça sağlıklıdır.
Geçmişi çok eskilere dayanan kutnuculuk; dünyada basma sanatı yok
iken, ipeğin çeşitli boyalara defalarca batırılarak, kendisine has renk
ve motifler verilerek elde edilen bir dokumadır. Kutnu, Türkiye’nin pek
çok bölgesinde yöresel giysilerin yapımında kullanılırken; turistik amaçlı,
çanta, terlik ve çeşitli aksesuarlarla beraber, perdelik kumaş olarak da
kullanılır.
Tarihi çok eskilere dayanan kutnu, üretme sürecinde zahmeti ağır
bir kumaş türüdür. Çeşitli boyaların içine defalarca batırılarak istenilen
desen ve renge kavuşturulan kumaş, ne yazık ki artık zahmetiyle eşdeğer bir rağbet görmemektedir. Geleneğin
kaybolmaya yüz tuttuğu Anadolu’da yerel giysilere karşı azalan ilgi, kutnunun
dokumacı sayısını da azaltmaktadır.
Mecidiye, hindiye, zencirli, kemha,
darcı, sedefli, mekkavi, kürdiye, cütari,
rehvancıoğlu, kırkalem, sultan, osmaniye, mehtap mercan, sedyeli, çiçekli olmak üzere 60’tan fazla çeşidi olan kutnunun hakim rengi sarıdır. Altın rengindeki sarı, kumaşa renk vermekle
kalmaz, doğal bir parlaklık sağlar. Kırmızı, mor, yeşil, bordo, pembe,
mavi ve siyah renklerin de tercih edildiği kumaş, eskisi kadar olmasa da
kimi yörelerde halen giysi olarak kullanılıyor.
Kutnu kumaşı önceleri Halep, Hama ve Humus’ta üretilip Anadolu
pazarlarına sunulurdu. Daha sonraları bu ipekli dokumalar Gaziantep
merkezinde, ilçelerinde ve köylerinde de üretilmeye başlandı.
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Kutnu Fabric Weaving
Kutnu, which has a historical value,
is a silken weaving style which is done
only in Gaziantep in Turkey. The raw
material of Kutnu cloth weaving, which is only carried out in Gaziantep in
Turkey, its flock silk, artificial silk and
cotton thread. It is very healthy as it
doesn’t include any syntactic substances.
Kutnuculuk whose history dates
back all the time, is a kind of weaving
art by putting silk into paint several times and giving characteristics colours and figures. In Turkey Kutnu is
used not only for making clothes in most regions but also for touristic
purpose, bag, slippers and accessories, curtain cloth etc. Kutnu whose
history dates back all the time, is a difficult cloth type. Kutnu is produced at the end of a long difficult process but unfortunately it isn’t
in demand equivalence with its production process. Losing attention to
the Anatolian clothes cause a decrease in the number and amount of
weaving.
Main colour of Kutnu, which has more than 60 types such as mecidiye, hindiye, zencirli, kemha, darcı, sedefli, mekkavi, kürdiye, cütari,
rehvancıoğlu, kırkalem, sultan-osmaniye, mehtap mercan, sedyeli and
çiçekli, is yellow. Kutnu cloth is manufactured to Anatolian bazaars by
being produced in Halep, Hama and Humus. Later, these silken weaving
started to be produced in Gaziantep city-centre, districts and villages.

ABA DOKUMACILIĞI
Aba, geçmişte deve, öküz ve at
tüyünden, keçi kılından ve koyun
yününden dokunan özel bir kumaştan yapılan erkek giysisidir. Kolsuz bir giysi
türü olan ve dize kadar uzanan abanın
önü ve arkası da kapalıdır. Baştan ve kollardan geçirilmek suretiyle giyilir.
Şimdilerde suni boyalarla boyanarak
ve polyester ipliklerle dokunarak üretilen abalar;
geçmişte toprak, mor boya, ceviz kabuğu, ceviz kökü, heylangoz yaprağı,
sumak yaprağı, meyve, kızılcık otu gibi kök boyalarla boyanırdı.
Abalar, yörelerine göre, Humus Abası, Maraş Abası, Urfa Abası, yerli
aba (Boz Aba, Kırmızı Aba, Lacivert Aba, Siyah Aba) gibi adlar alırken;
boyuna, desenine ve malzemesine göre de sırmalı aba (tahtalı aba,
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sandıklı aba, zincirli aba, kandilli aba, kurbağalı aba), kıl aba, koron
abası, siyah aba, çuha aba, uzun boy aba, kısa boy aba şeklinde isimlendirilirdi.
Bütün bu işlemler, sıradanlıktan uzak bir titizlikle sürdürülürdü.
Çünkü boyaların, kullanılan iplerin, dokunan desenlerin giyen kişinin
toplumsal statüsüyle ilgili bir dili vardı. Varlıklı insanlar için ipek ve çuhadan seçkin motiflerle dokunurken, sıradan halkın giydiği abalar daha
az motifli ve daha kaba dokunurdu.

Aba Weaving
Aba is a kind of dress which is made from a special
fabric weaved cloth from camel, ox and horse hair; goat
hair and sheep wool. Aba doesn’t have sleeves and it lays
to the knees; it has closed
front and back. It has holes
for head and arms.
Although they are painted with a rtifial paints and polyster fibers
today; Abas used to be painted with soil, purple paint, walnut shell and
walnut rook, heylangoz leaf, sumac leaf, fruit and correl in the past.
Abas are called as Hama Abası, Maraş Abası, Urfa Abası, Local Aba
(Boz aba, Red Aba, Dark-blue Aba and Black Aba according to regions;
in aspects of its size, design, materialthey are called as golden aba and
aba with frog), hair aba, koron aba, black aba, broadcloth aba, tall aba,
short aba, paints, fibers and figures weaved reflect social status of the
people wearing it.
While motifs made of silken and çuha are weaved for reach people
(as they high value), more rough figures which have fewer figures are
weaved for ordinary people.

YEMENİCİLİK
Beş ayrı hayvanın derisinden özenle imal edilen yemenilerin alt tabanı manda ya da sığır
derisinden, yüzü keçi, iç astarı koyun, iç tabanı sığır ve keçi, kenarı oğlak derisinden
yapılır.
Bunca özel malzeme, özenli ellerde bütün süreçlerini sırayla yaşar
ve giyilecek duruma ulaşır. Ökçesiz olarak
tersinden dikilen ve yüzü çevrilerek kalıba konulan, etrafı düzgün bir
biçimde kesildikten sonra kalıptan çıkarılarak kenarları dikilen bu müs224
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tesna yemenileri üreten ve sayıları çok az kalan ustalara köşger adı
verilir. Nasır ve mantar oluşumunu, parmak arası pişiklerini önleyen,
yapıldığı derinin gözenekleri dolayısıyla teri dışarı atarak ayak kokusunu
da önleyen yemeniler, kullanımı açısından da oldukça rahattır. Sadece
ayak sağlığını değil vücudun tümünü koruyan bir yapıya sahiptir. Yemeninin üst tabanı ile alt tabanı arasındaki kil, vücuttaki elektriği toprağa
verir ve insan vücudunu rahatlatır.
Merkup, annubi, metelik, hasbe, vastani, zegender, ges, lorba, uzger,
zelber, Halebî gibi renklerine, büyüklüklerine ve şekillerine göre isimler
alan yemenilerin imalatı bugün yalnızca Gaziantep ve Kilis illerinde devam ettirilmektedir.

Yemenicilik (Authentic Shoe Making)
Yemeni shoes are produced from five different animals’ skins i.e. underside base is buffalo or ox skin; its front face is goat skin; interior
undercoat is sheep skin; its interior base is ox
or goat skin; its side is made of kid skin.
All these materials follow all the process in
careful craftsmen’s hands and reach its last
step. These exceptional yemenis, which are
sewed healessly in reverse and put in mould
by turning its face, after that their edges are cut carefully and taken
from moulds. The person who makes these shoes is called as “köşger”.
Yemenis are very comfortable because they prevent callousing and
inflamed sore in the hands. They also prevent the foot smell because
of the porous leather substance. It is healthy not only for foot but also
for all the body. Their underside base and outside base comfort human-body by transferring electrics in the body to the soil. Nowadays
yemenis are named according to their sizes, shapes and colours such
as Merkup, annubi, metelik, hasbe, vastani, zegender, ges, lorba, uzgar,
zelber, Halebi, continue only in Gaziantep and Kilis.

ANTEP İŞİ EL İŞLEMESİ
Gönül yaraları değil midir desenlerin adını ciğerdeldi, koydurup da
mendillere, örtülere, bluzlara işleten?
Antep İşi de böyle değil midir? Ömürden gün çeker gibi iplikler ilmek
ilmek sayılarak çekilir de tıpkı hayatın günlere acıları sevinçleri işlediği gibi çekilen her iplik yine bir ömrü tamamlarcasına sarılıp örülerek
ajurlar tamamlanır. Türk işleme sanatının karakteristik yapısını her
yönüyle yansıtan Antep İşi, Bursa Keteni, Rize Bezi, Panama Keteni,
birman, demor, çuval, saten gibi kumaşlar üzerine susma ve ajur adları
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verilen iki nakış tekniğiyle işlenir. Susma işlemeyi, ajur, iplikleri keserek
çekmeyi ifade eder.
Beyaz işi nakışlar grubunda sayılan Antep İşi Anadolu’nun pek çok
yöresindeki genç kızların çeyiz sandığındaki en nadide parçalardan biridir. Yapılan ajur tekniğinin kendi içinde; örümcek yuvası, düz çitime,
verev çitime, filtreli çitime ve örümcekli çitime gibi adları vardır.

Antep Handworks
Sadness encourage people to
sewing different motifs on handkerchiefs, clothes and skirts. Antep
embroidery is one model of it. Fibres
are taken from clothes one by one like
taking days from the life. As life puts
happiness and sadness in life.
Antep embroidery which reflects
Turkish handwork art’s all characteristics, is sewed with two embroidery
techniques on the clothes like Bursa linen, Rize cloth, Panama linen, birman, demor, savk, satin. Suma means
sewing; ajur means taking fibres by cutting in this art.
Antep embroidery, which can be put in white work embroidery, is
one of the rare pieces in the young girls’ trousseau sack in Anatolia.
Ajur technique has different names such as spider’s nest, düz çitme,
verve çitme, filtreli çitme.

ANTEP KİLİMCİLİĞİ
Bakır İşlemeciliğinde olduğu
gibi kilim dokumacılığında da Gaziantep, diğer Anadolu kilimlerine
nazaran farklılıklar gösterir. Bu
farklılık; dokunuş biçiminden tezgahına, tezgahından desenine pek
çok yönüyle özgündür.
Öküz, deve ve at tüyünden, keçi
kılından ve koyun yününden elde
edilen iplerle dokunan kilimler,
yüzde yüz doğal boyalarla boyanan iplerle ve siyah, soğan kabuğu,
mavi yeşil, felhani, cevizi boz, ceviz
kabuğu, sumak yaprağı, cehre sarısı gibi renklerle dokunur.
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Genelde 69 cm. eninde 260 cm. boyunda dokunan Antep Kilimleri’nde en çok kullanılan desenler, baklava dilimi, zincir göbek, parmak
göbek, çarkı felek, kuş kanadı, dirsek göbek, pençe göbek, atom göbektir.
Günümüzde yalnızca köylerde kalan bu el sanatını, Gaziantep köylüsü,
artık ticari gelirden çok kendi ihtiyacını karşılamak için dokumaktadır.

Antep Rug Weaving
When compared to Anatolian kilims, Antep has differences as it has in copper
handiwork. These differences are unique in terms of
its weaving style, loom and
loom figures.
These kilims are weaved
with the fibres produced by
ox, camel, horse hair, goat quill, sheep wool. They are painted with
100% natural paints and weaved with the colours of black, onion cover,
blue green, felhani, walnut cover, sumac leaf and face yellow. The most
common figures which are weaved in Antep kilims are diamond shape,
chain center, finger center, passion flower, bird feather, elbow center,
paw center, atom center.
Since this tradition continues only in villages, Antep villagers have
just weaved for their needs not for trade income.
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BARAK TÜRKMENLERİ
Barak Türkmenleri, Orta Asya’dan 11. yy’da İran Horasan Bölgesine,
buradanda, 16. yy.’da Anadolu’ya Yozgat Bölgesine gelip yerleşmişlerdir.
Barak sözcüğünün anlamını, Kaşgarlı Mahmut, en eski Türkçe sözlük
olan Divani Lügati’t Türk’te açıklarken bir söylenceyi de aktarıyor: ‘’Barak çok tüylü köpek. Türklerin inandıklarına göre, kerkez kuşu kocayınca
iki yumurta yumurtlarmış, bunların üzerine otururmuş, yumurtanın
birisinden barak çıkarmış. Bu barak köpeklerin en çok koşanı, en iyi
avlayanı olurmuş. Öbür yumurtadan da bir yavru çıkarmış; bu, son yavrusu olurmuş.’’
Orta Anadolu’nun kimi yerlerinde, uzun tüylü av köpeğine, Barak
ya da Kılbarak denmektedir. Kimi kaynaklara göre de Barak’ın anlamı
‘’bayrak’’ demektir. Yöre halkı, Türkmen göçüne bayraktarlık ettiği için
yöreye ‘’Barak’’ denilmiştir.
Barak Türkmenleri bugün “Barak Ovası” denilen Nizip, Oğuzeli ve
Karkamış bölgesinde hayatlarına devam etmektedirler. Ayrıca Kilis ve
Kuzey Suriye toprakları ile Reyhanlı ve Amik Ovasında bazı köylere de
yerleşmişlerdir. Barak Ovası’nda yaşayan Barak Türkmenlerinin Oğuzların Kınık ve Beydili oymağından oldukları ileri sürülmektedir. Barak
Kültürü zengin bir Türkçe hazinesine ve deyişlerine sahiptir. Barak Türkmenlerinin dilden dile, nesilden nesile intikal eden sözlü tarihleri vardır.
Bu tarih onların göç yollarını, mücadelelerini ve bir araya gelerek birleşmelerini anlatmaktadır. Barak Türkmenleri Anadolu’ya göçlerini şiir
ve sazla türküye dökerler. Türkülerin makamları anlatılan konulara göre
değişiklik gösterir ve genelde de uzun hava şeklindedir.

Barak Turks
In 11. century Barak Turks moved to Horasan Region from Central
Asia and then they settled in Yozgat in Anatolia in the 16th century.
In the oldest Dictionary which is called as Divani Lügati’t Türk, Kaşgarlı
Mahmut explain the meaning of the word “barak” as Barak is a very
hairy dog. Turks believe that kerkez bird has two eggs when it grows,
it sits on them and one of these eggs has barak. The fastest of barak
dogs was said to be the one hunting best. The other egg had a kid and
it would be its last kid”.
In some parts of Central Anatolia, long-hairy hunting dogs are called
as Barak or Kılbarak. Some sources explains the meaning of that as
“flag”. As local people were in vanguard of Turks migration, this region
was called as “barak”. Today Barak Turks lives in Nizip, Oğuzeli and
Karkamış, which is called as “Barak plain”. They also settled in Kilis,
North Syria soil and in some villages of Amik plain and Reyhanlı. It
has been stated that Barak Turks who have lived in Barak plain come
from Kızık and Beydilli tribes of Oğuzs. Barak culture has a rich Turkish
treasure, folk poem and songs. Barak Turks has a spoken history which
is transferred from one language to the other; from one generation to
the other. That history tells about their migration ways, their fights and
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their meeting. Barak Turks transfers their migration to Anatolia by
means of poem and stringed instrument. The tune of folk song changes
according to its subject and it is generally in a heavy melody.

EZO GELİN
Türk Halk Kültüründe önemli bir yer
tutan, türkülere konu olan Ezo Gelin,
Oğuzeli’ne bağlı Uruş köyünde doğmuştur ve asıl adı Zühre’dir.
Ezo Gelin, 21 yaşında aynı köyde yaşayan Hanifi Açıkgöz ile 1935 yılında,
köy örf ve adetinde değişik diye tabir
edilen bir tarzda evlenir. Yani Şido Hanifi
Açıkgöz, kendi kız kardeşini Ezo Gelin’nin
kardeşi Zeynel’e verir. 17 aylık evliyken,
kız kardeşinin eşi Zeynel’den ayrılmasıyla, Ezo’nun mutluluğu sona ermiş olur. Ezo gelin, bu nedenden dolayı
mutlu olduğu halde eşinden ayrılır ve altı yıl yalnız yaşadıktan sonra
teyzesinin oğlu ile evlenerek Suriye’ye gelin gider.
Ezo Gelin, önceki mutluluğunu asla bulamaz ve ikinci kocasından Celile adını verdikleri bir kızları olur. Üzüntüsünden amansız bir hastalığa
yakalanan Ezo Gelin 18 Mart 1952 tarihinde vefat eder. Vasiyeti üzerine
kendi köyü olan Uruş’u görebilmek arzusuyla, yüksek bir tepe olan Bozhöyük’te defnedilir. Yıllar sonra, Gaziantep Valiliğinin Suriye Hükümetiyle temasa geçmesi üzerine bir protokolle, 27.08.1999 tarihinde mezarı
getirilerek törenle doğduğu Dokuzyol (Uruş)’daki evine defnedilir.

Ezo Bride
Ezo Bride, which has an important place in Turkish Folk Culture and
has been the topic of folk songs, was born in Uruş Village in Oğuzeli,
her real name is Zühre.
Ezo Bride got married with Hanifi Açıkgöz, who lived in the same
village, in 1935 at the age of 21, her marriage was called “exchange”
in villages customs and traditions. That is, Hanifi Açıkgöz gives her own
sister to Ezo’s brother, Zeynel. Her happy 17 year marriage ended when
her sister left her husband Zeynel. Therefore, Ezo left her husband although she was very happy. After she lives alone for six years, she gets
married to her aunt’s son and goes to Syria.
Ezo never finds her previous happiness and has a daughter named
Celile from her second husband. She has a merciless illness because of
her desperate and dies on 18th of March, 1952. According to her wil,l
she is buried in Bozhöyük, which is a high hill, in order to be able to her
village, Uruş. After years, with enterprise of Gaziantep Governorship and
Syria Government, her grave was brought and buried with a ceremony
to her birthplace, which is Dokuzyol (Uruş), on the 27th of August, 1999.
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Hotels
Tuğcan Otel

0342 220 43 23

Grand Otel

0342 325 65 65

Dedeman Otel

0342 211 66 00

The Anatolian Otel

0342 211 40 40

Teymur Continental

0342 325 10 10

Uğurlu Thermal Resort

0342 475 21 14

Yılmazoğlu Park Otel

0342 502 02 20

Divan Otel

0342 999 13 33

Divan Suites Otel

0342 999 41 11

Tilmen Otel

0342 220 20 81

Best Western Ravanda

0342 230 57 57

Büyük Veliç Otel

0342 251 53 53

Gaziantep Plaza Otel

0342 324 66 00

Met Gold Otel

0342 231 42 42

Novotel

0342 211 00 00

Ender Safir Otel

0342 324 70 90

Holiday Inn Otel

0342 324 27 27

Dedeman Park Otel

0342 211 84 44

Palmiye Otel

0342 323 80 00

İbis Otel

0342 211 00 30

Kaleli Otel

0342 230 96 90

Yesemek Otel

0342 220 88 88

Ayıntap Otel

0342 215 16 01

Nil Otel

0342 220 94 53

Jaleriz Otel

0342 230 75 75

Veliç Otel

0342 221 22 12

Pamuk City Otel

0342 221 20 20

Royal Gaziantep Otel

0342 323 22 11

Gap Otel

0342 220 39 74

Burak Otel

0342 220 49 90

Norton Otel

0342 220 01 01

Garni Otel

0342 251 31 00

Saygılı Princess Otel

0342 231 65 65

Hışvahan Otel

0342 230 77 70

Beğer Otel / Nizip

0342 517 54 50

Katan Otel

0342 230 69 69

Belkıs Otel

0342 220 20 20

Kargül Otel

0342 231 48 48

Uğurlu Otel

0342 220 96 90

Anıt Otel

0342 220 96 56

Yunus Otel

0342 221 17 22

Güllüoğlu Otel

0342 232 43 63

Utku Bey Otel

0342 220 03 49

Hayal Otel

0342 220 23 00

Hampton By Hilton Otel
Şirehan Otel
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0342 211 90 00
Özel Belgeli

0342 221 00 11

HOTELS, RESTAURANTS, MUSEUMS, TRAVEL AGENCIES and IMPORTANT PHONES
OTELLER
Hotels
Zeynep Hanım Konağı Oteli

Özel Belgeli

0342 232 02 07

Asude Konak Otel

Özel Belgeli

0342 231 20 44

Elit Class Residence

Apart Otel

0342 323 03 00

Erciyes Otel

Belediye Belgeli

0342 252 51 51

Güzel Otel

Belediye Belgeli

0342 231 32 16

Petek Otel

Belediye Belgeli

0342 231 19 82

Doğa Otel

Belediye Belgeli

0342 231 45 50

B. Murat Otel

Belediye Belgeli

0342 231 84 50

Kabalcıoğlu Otel

Belediye Belgeli

0342 220 03 37

Efes Otel

Belediye Belgeli

0342 250 55 55

Murat Otel

Belediye Belgeli

0342 231 52 76

Efebey Konağı Butik

Belediye Belgeli

0342 220 00 22

Castle House (Kale Evi) Butik

Belediye Belgeli

0342 231 41 42

Anadolu Evleri Butik

Belediye Belgeli

0342 220 95 25

Rahmibey Konağı Butik

Belediye Belgeli

0342 335 30 35

Ali Bey Konağı Butik

Belediye Belgeli

0342 231 45 12

Hıdıroğlu Konak Butik

Belediye Belgeli

0342 230 45 55

Bey Konağı Butik

Belediye Belgeli

0342 220 64 28

TURİZM BELGELİ LOKANTALAR ve MÜS. EĞLENCE YERLERİ
Restaurants Licensed By The Ministry Of Culture And Tourism
Akan Restaurant

0342 320 09 24

Barcelona Lake Restaurant

0532 012 22 27

Baumbu Restaurant

0342 336 66 77

Bayazhan Bistro Restaurant

0342 290 32 03

Bayazhan Gusto Restaurant

0342 290 23 19

Bayazhan Restaurant

0342 221 02 12

Burç Park Lokantası

0342 360 76 30

Erikçe Çamtepe Restaurant

0546 523 95 75

Erikçe Doğa Restaurant

0532 162 54 33

Gatik Restaurant

0342 336 60 80

Gaziantep Tenis ve Atıcılık Restaurant

0342 231 20 29

Hanneck Restaurant

0532 440 98 44

Hayal Kahvesi Gaziantep

0342 290 24 24

Kalender Plaza Restaurant

0342 321 78 00

Kavaklık Senfoni Cafe Restaurant

0342 336 66 68

Koyu Mavi Balık Restaurant

0532 217 06 83

Memo Restaurant

0342 360 13 13

Seyriantep Restaurant

0533 154 88 78

The Lotte Cafe Bistro

0342 290 22 44

The North Shield Restaurant

0342 503 01 01

Treff Restaurant

0342 339 06 66

Zirve Park Restaurant

0342 338 05 05
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Abs Turizm

0342 322 30 02

Aem As Turizm

0342 215 02 05

Aem As Turizm (Şb.)

0342 517 53 53

Ahk Önem Turizm

0342 220 43 44

Airantep Turizm

0342 324 74 44

Air Craft Travel Turizm

0342 220 02 25

Akort Turizm

0342 215 15 20

Al Amin Turizm

0542 527 27 73

Albayram Turizm

0342 582 11 41

Allons-Ro Turizm

0342 339 11 10

Altınışık Grup Turizm

0342 220 02 21

Altınoluk Turizm

0342 231 48 70

Antebia Turizm

0342 220 00 82

Antep Park Turizm

0342 220 19 00

Arota Turizm

0342 338 93 07

Arsan Turizm

0342 220 64 64

Arsemia Turizm

0342 324 02 24

Arslanoğlu Turizm

0342 225 15 15

Aslanhan Turizm

0342 223 98 98

Asrın Turizm

0342 215 04 22

Aysuda Turizm

0342 232 25 24

Bedesten Turizm

0342 220 23 27

Belkıs Harabeleri Turizm

0342 231 42 42

Beyazyol Turizm

0342 231 72 15

Beyazhan Turizm

0342 320 00 22

Bistur Turizm

0342 339 97 20

Buhara Turizm

0342 323 70 75

Büyük Arafat Dağı Turizm

0342 324 27 74

Cevelan Turizm

0342 215 37 33

CML Turizm

0342 215 30 70

CML Turizm (Şb.)

0342 215 45 54

Dülük Turizm

0342 360 66 24

Eblehan Turizm

0342 220 06 03

Efsus Özden Turizm

0342 215 30 43

Ehil Turizm

0342 220 29 37

Elif & Ba Turizm

0342 408 01 08

Erepan Turizm

0342 232 42 00

Erepan Turizm (Şb.)

0342 231 61 60

Erşah 15 Turizm (Şb.)

0342 226 15 25

Ersun Turizm

0342 336 77 18

Faris Turizm

0342 335 75 25
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Tourism Agency
Filmeryum Turizm

0342 324 03 27

Follow Me Turizm

0342 336 25 77

Ftrvt Turizm

0342 230 05 15

Gazi Tur Turizm

0342 215 10 26

Gazikent Life Turizm

0342 338 01 04

Geylani Turizm

0342 220 52 06

Gezi Dünyası Turizm

0342 215 03 36

Giray Transfer Turizm

0342 337 41 41

Göçmen Turizm

0342 371 11 99

Goodjob Turizm

0342 215 20 55

Grand Berdem Turizm

0342 230 14 51

Gülgez Turizm

0342 322 07 86

Güncel Turizm

0342 231 38 70

Hamidiye Turizm

0342 230 03 83

Hicazyolu Turizm

0342 232 48 28

Hizmet Turizm

0342 215 08 48

İkbal Yeşil Kubbe Turizm

0342 218 05 38

Junset Turizm

0342 220 19 11

Kabe Sultana Turizm

0342 230 48 87

Kantara Turizm

0342 220 63 00

Lütuf Turizm

0342 230 11 30

Mavi Limon Turizm

0536 769 83 25

Medine Turizm

0342 220 80 94

Medine Turizm (Şb.)

0342 230 40 80

Menad Turizm

0342 360 41 42

Menad Turizm (Şb.)

0342 512 17 00

Menad Turizm (Şb.)

0342 241 62 63

Ms Gzt Turizm

0342 880 00 80

Özakal Turizm

0342 215 10 65

Özakal Turizm (Şb.)

0342 215 10 65

Özalkış Turizm

0342 230 20 20

Pali Turizm

0342 325 66 44

Pashaman Turizm

0342 230 05 62

Pelerin Turizm

0342 215 14 40

Puan Tur Turizm (Şb.)

0342 518 25 30

Rodos Turizm

0342 324 24 31

Rumkale Turizm

0342 999 23 53

Safsu Turizm

0342 215 04 74

Seç Turizm

0342 215 33 33

Seç Turizm (Şb.)

0342 371 45 45

Selevkos Travel Turizm

0342 290 34 34
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Serkan Volkan Turizm

0342 444 59 27

Serkan Volkan Turizm (Şb.)

0342 339 27 29

Seyyal Turizm

0342 322 42 48

Subartu Turizm

0342 322 23 66

Subartu Turizm (Şb.)

0342 339 00 02

Suburcu Turizm

0342 230 71 70

Sümbül Turizm

0342 324 66 66

Şehitkamil Turizm

0342 230 66 48

Şölen Turizm

0342 222 05 72

Tour Antep Turizm

0342 320 07 00

Turanka Turizm (Şb.)

0342 336 45 55

Turhande Turizm

0342 220 88 61

Uçuyoruz Turizm

0342 220 19 01

Vahdet Turizm

0342 325 50 80

Van Der-Zee Turizm (Şb.)

0342 230 85 95

Vipol Turizm

0342 221 02 91

Vipol Turizm (Şb.)

0342 336 12 22

Vipol Turizm (Şb.)

0342 517 30 00

Yeni Kuşak Turizm

0342 323 10 63

Yesemek Turizm

0342 232 00 32

Yılda Turizm

0342 328 94 84

Zanet Turizm

0342 336 53 53

Zanet Turizm (Şb.)

0342 336 53 27

Zarood Tours Turizm

0342 232 89 42

Zeugma Turizm

0342 322 55 58

Zikir Turizm

0342 230 45 38

Zöhre Turizm

0342 220 58 57

Zöhre Turizm (Şb.)

0342 434 01 01

Zümra Turizm

0342 341 90 05

MÜZELER
Museums
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Zeugma Mozaik Müzesi

0342 325 27 27

Gaziantep Arkeoloji Müzesi

0342 324 88 09

Hasan Süzer Etnoğrafya Müzesi

0342 230 47 21

Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi

0342 232 97 97

Bayazhan Gaziantep Kent Müzesi

0342 220 08 88

Emine Göğüş Mutfak Müzesi

0342 232 66 16

Atatürk Anı Evi Müzesi

0342 220 15 54

Oyun ve Oyuncak Müzesi

0342 220 15 51

Gaziantep Savaş Müzesi

0342 231 72 54

Yaşayan Müze Tarihi Gümrük Hanı

0342 232 59 52
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MÜZELER
Museums
Gorgo Medusa Cam Eserler Müzesi

0342 230 30 49

Ali İhsan Göğüş Müzesi

0342 220 08 88

İslam Bilim Tarihi Müzesi

0342 232 11 11

Hamam Müzesi

0342 220 08 88

Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi

0342 220 08 88

Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi

0342 360 12 00

BELEDİYE BELGELİ BAZI LOKANTALAR ve BAKLAVACILAR
Other Restaurants Licensed By The Municipality And Baklava Shops
Acıoğlu Lokantası

0342 338 51 11

Amber’s Restaurant& Cafe

0342 339 77 77

Aşina Restaurant

0342 220 49 49

Ayıntap Baklava

0342 215 22 02

Ayyuş Hanım Konağı Lokantası

0342 339 08 00

Baklavacı Burhan İnal

0342 231 32 26

Baklavacı Güllüoğlu (Efkan Güllü)

0342 323 05 55

Baklavacı Güllüoğlu (Mahmut Güllü)

0342 231 21 05

Baklavacı Güllüoğlu (Ömer Güllü)

0342 324 43 43

Baklavacı Zeki İnal

0342 231 20 69

Battal Höyük Cafe ve Restaurant

0342 338 90 20

Çavuşoğlu Lokantası

0342 231 30 69

Çelebioğulları Baklava

0342 220 41 05

Ciğerci Ali Haydar Usta

0535 979 29 50

Çulcuoğlu Et Lokantası

0342 231 02 41

Emek Kebapçısı

0342 322 66 76

Göl Restaurant

0530 148 60 50

İmam Çağdaş Lokantası

0342 220 70 80

Kadir Usta Lokantası

0342 220 68 39

Kahveci Seddar Bey

0536 467 44 80

Kaleoğlu Mağarası Cafe

0342 220 58 54

Katmerci Zekeriya Usta

0342 230 09 71

Kebapçı Halil Usta

0342 323 16 16

Kebapçı Halil Usta (Metro Şube)

0342 339 26 27

Kelebek Paça Beyran ve Kebap Lokantası

0342 230 96 33

Kırkayak Gaziantep Evi Lokantası

0342 232 15 00

Koçak Baklava

0342 215 00 12

Küşlemeci Mehmet Usta Lokantası

0342 231 20 00

Küşleme Kebaphan Lokantası

0342 322 88 88

Metanet Lokantası

0342 231 46 66

Orkide Pastanesi

0342 215 15 00

Papirüs Cafe

0342 220 32 79

Şahin Usta Beyran, Kebap Lokantası

0342 321 21 62
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Other Restaurants Licensed By The Municipality And Baklava Shops
Sakıp Usta Lokantası

0342 220 18 19

Seç Baklava

0342 328 98 98

Sini Baklava

0342 215 35 52

Şirvan Kebap ve Baklava

0342 324 25 26

Tarihi Kır Kahvesi

0342 220 71 79

Tarihi Tahmis Kahvesi

0342 232 89 77

Tarihi Tütün Hanı

0342 231 76 89

Üçler Lokantası

0342 338 18 28

Ümit Döner

0342 231 17 90

Yemiş Hanı Lokantası

0342 220 46 46

Yesemek Lokantası

0342 338 12 35

Yeşil Bol Kepçe Lokantası

0342 220 30 40

Yörem Mutfak Ev Yemekleri

0342 230 50 00

ARAÇ KİRALAMA
Rent A Car
AVIS

0342 582 11 41

BUDGET

0506 918 47 57

HERTZ

0342 582 11 51

SIXT

0342 322 30 02

EUROPCAR

0342 335 25 73

NATIONAL

0342 336 77 18

ENTERPRISE

0342 582 11 66

GARENTA

0342 999 22 70

GAZİANTEP KONSOLOSLUKLAR
Gaziantep Consulates
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Almanya Fed. Cum. Fahri Konsolosu

0342 337 52 25

Belçika Fahri Konsolosu

0342 337 50 50

Brezilya Cum. Fahri Konsolosu

0342 357 03 30

Danimarka Fahri Konsolosu

0342 321 60 10

Filipinler Cum. Fahri Konsolosu

0342 357 00 99

Hollanda Fahri Konsolosu

0342 221 14 17

Irak Başkonsolosluğu

0342 322 46 10

İsviçre Fahri Konsolosu

0342 338 31 14

İtalya Fahri Konsolosu

0342 238 14 28

K. K. T. C. Fahri Konsolosu

0342 339 96 69

Karadağ Cum. Fahri Konsolosu

0342 231 02 22

Kırgızistan Cum. Fahri Konsolosu

0342 211 97 00

HOTELS, RESTAURANTS, MUSEUMS, TRAVEL AGENCIES and IMPORTANT PHONES
GAZİANTEP KONSOLOSLUKLAR
Gaziantep Consulates
Polonya Cum. Fahri Konsolosu

0534 320 43 30

Slovenya Cum. Fahri Konsolosu

0342 231 10 84

Sri Lanka Fahri Konsolosu

0342 341 70 70

ÖNEMLİ TELEFONLAR
Important Phones
Gaziantep Valiliği

0342 231 33 17

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

0342 211 12 00

Gaziantep Üniversitesi

0342 360 12 00

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

0342 211 80 80

SANKO Üniversitesi

0342 211 65 00

Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilciliği

0342 212 00 36

Şahinbey Belediyesi

0342 232 11 11

Şehitkamil Belediyesi

0342 323 27 27

Oğuzeli Belediyesi

0342 571 30 14

Şahinbey Kaymakamlığı

0342 230 50 10

Şehitkamil Kaymakamlığı

0342 325 25 95

Oğuzeli Kaymakamlığı

0342 571 30 04

Emniyet Müdürlüğü

0342 230 18 30

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

0342 230 59 69

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

0342 230 49 97

Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

0342 231 60 42

Restorasyon ve Kons. Böl. Müd.

0342 325 14 14

TÜRSAB

0342 335 69 00

Havaş

0342 215 22 63

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

0342 337 11 01

Otobüs Terminali

0342 328 92 46

Kütüphane (İl Halk)

0342 231 45 76

Kütüphane (Şehitkamil)

0342 323 47 44

Kütüphane (Şahinbey)

0342 232 64 77

Gaziantep Böl. Turist Reh. Odası (GARO)

0342 231 44 40

Öğretmenevi

0342 231 31 10

Gaziantep Havalimanı

0342 582 11 11

Gaziantep Ticaret Odası

0342 220 30 30

Gaziantep Sanayi Odası

0342 221 09 00

Gümrükler Baş Müdürlüğü

0342 338 78 80

Tren İstasyonu

0342 323 29 43

İpekyolu Kalkınma Ajansı

0342 231 07 01
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NE ALINIR?
Gaziantep’te el sanatları çok gelişmiş olduğundan, üretilen sedef kakma eşyalar, bakır
işleme eşyalar, kutnu kumaşından dokuma
kumaşlar, kravatlar, şallar, fularlar, el işlemesi
saf deriden yemeniler, terlikler, Antep İşi olarak adlandırılan el işlemeleri, el dokuması halılar, kilimleri eski çarşılarda bulabilirsiniz.
Eski çarşılarda ve pazarlarda biber, patlıcan, kabak, acur kuruluğu, pul biber, kuru zahter (çay için), kahvaltılık zahter, bulgur, simit (ince
bulgur), haspir (bir tür safran), yörenin kuru siyah ve sarı üzümü, tahinli
helvalar, pestil, muska, tatlı sucuk ve
Antepfıstığı, almadan geçemeyeceğiniz ürünlerden.
Gaziantep’ten giderken götüreceğiniz diğer yiyeceklerin başında baklava
(kuru veya yaş), Antepfıstıklı veya sade
kurabiye, dolama, şöbiyet, havuç dilimi
baklava, kahke vb. gelmektedir.

What To Buy?
Handicrafts are highly developed
in Gaziantep, so in the old bazaars
you can find items inlaid with mother-of-pearl, copper wares, woven
kutnu fabric, ties, shawls, scarves,
hand-made pure leather yemeni
shoes, slippers, the hand embroidery known as “Antep İşi”, and
hand-made rugs and kilims.
In the old bazaars and markets you will find many irresistible goods
including: dried peppers, aubergines, squash and gherkins, hot pepper
flakes, kuru zahter (a blend of thyme for infusions), kahvaltılık zahter
(a thyme-based spice mix for breakfast time), bulgur (cracked wheat),
simit (fine cracked wheat), haspir (safflower), local black and yellow
raisins, sesame helva, pestil (dried fruit rollups), triangular muska sweets, tatlı sucuk (“sweet sausages” made with nuts and grape jelly) and
pistachios.
Other delicious foods to take home from Gaziantep are baklava (the
kuru or “dry” kind, or yaş with a kind of cream and more syrup), kurabiye – cookies – plain or with pistachios, dolama, şöbiyet, havuç dilimi
baklava and the traditional kahke cookies.
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NE YENİR?
Gaziantep’e geldiğinizde, sabah kahvaltıda isterseniz başlangıcı yöresel Beyran Çorbası ile yapabilirsiniz. İsterseniz
Kuzu Ciğer (cağırtlak) Kebabı, isterseniz de bol kaymaklı, çekilmiş Antepfıstıklı ve şekerli Katmer ile başlayabilirsiniz.
Yöresel ev yemeklerinden olan,
bayram sabahlarının ve misafirlerin
ağırlanmasında ana yemek olan Yuvarlama’nın, dolmaların, bol sebzeli ve
sarımsaklı Lahmacun’un, mevsimine göre Patlıcan, Sarımsak, Soğan,
Keme, Yeni Dünya (Malta Eriği) kebaplarının tadına bakmadan gitmeyin. Ali Nazik Kebabı’nın tadını Gaziantep’ten başka hiçbir yerde bulamayacağınızı iddia edebiliriz.
Tüm bu yemeklerin yanında Baklava, Havuç Dilimi Baklava, Şöbiyet,
Dolama, Antepfıstıklı Kadayıf’ın tadına bakmadan Gaziantep’te ayrılmayın.

What To Eat?

When you come to Gaziantep, if you wish you may begin your
breakfast with Beyran Çorbası, a local lamb and rice soup, or perhaps
a lamb’s liver kebab (cağırtlak), or a sweet katmer pastry with ground
pistachio nuts and plenty of cream.
Be sure to try yuvarlama, a local home-made dish that is often
served to guests and always on Bayram (Eid al-Fitr) mornings, dolmat,
lahmacun with lots of vegetables and garlic, and kebabs – according to
the season these may be with aubergine, fresh garlic, onions, keme- a
type of truffle, or loquats. We are confident you will not find such a
tasty Ali Nazik Kebab anywhere other than in Gaziantep.
Besides all these dishes, don’t leave without trying Baklava, Havuç
Dilimi Baklava, Şöbiyet, Dolama, and Antepfıstıklı Kadayıf.
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YAPMADAN DÖNMEYİN...

Dünyanın en büyük Mozaik Müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi’ni
ziyaret etmeden, Restorasyonu yapılan Tarihi Antep Evleri ve sokaklarında dolaşmadan, yorgunluğunuzu yöresel
bir kahve olan Menengiç Kahvesi ile atmadan,
Kültür Yolu’nu ve müzelerimizi gezip görmeden, alışveriş yapmadan, Birecik Baraj Gölü’nde Fırat Nehri üzerinde tekne turu yaparak
Rumkale’yi görmeden, Dülük Antik Kenti’ni,
Mitras Tapınağını, Elif-Hisar-Hasanoğlu Anıt
Mezarları gezip görmeden, yöreye özgü yemekler, kebaplar ve tatlılarının tadına bakmadan, ardından menengiç kahvesi veya zahter
çayı içmeden, asla dönmeyin.

Don’t Go Home Without…
Visiting the largest mosaic museum in the
world the Zeugma Mosaic Museum, going round
the old streets and restored historical Antep houses, and relaxing afterwards with a cup of menengiç kahvesi, a coffee-like drink, touring the
Culture Route and museums, and doing some
shopping, taking a boat trip on the Birecik Dam
Lake and Euphrates River to see Rumkale, seeing
the ruins of ancient Doliche, the Temple of Mithras and the Mausoleums of Elif, Hisar and Hasanoğlu, sampling the typical local dishes,
kebabs and desserts, and rounding off your meal with some menengiç
(terebinth) “coffee”, or some zahter (thyme) tea.
Don’t miss these, whatever you do!
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