
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer 
alan Gaziantep’in doğusunda Şanlıurfa, 
batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde 
Kahramanmaraş ve Adıyaman, 
güneyindeyse Kilis var. Ayrıca Gaziantep 
güneyde Suriye ile sınır komşusu. 
İşte şimdi ülkemizin güneydoğusuna 
doğru şöyle bir yolculuğa çıkıyoruz ve 
Gaziantep’i birlikte keşfediyoruz...

Gaziantep’e Hoş Geldiniz!

Antepliler Kurtuluş Savaşı

 sırasında ülkemizi işgal edenlere 

karşı büyük kahramanlıklar gösterdi. 

Bu nedenle o güne kadar Antep olarak 

bilinen kentimize TBMM tarafından 

8 Şubat 1921’de gazi unvanı verildi. 

Böylece adı Gaziantep oldu. 

Gaziantep’teki Şahinbey Millî Mücadele 

Müzesinde, bu dönemi anlatan sergi ve 

sunum alanları, yaşam sahneleri 

ve canlandırmalar yer alıyor.
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Osmanlı ve Bizans imparatorluklarının 
yanı sıra Abbasi, Anadolu Selçuklu 
ve Memlûk devletleri de belirli 
dönemlerde bugünkü Gaziantep’in 
bulunduğu bölgede hüküm sürmüş. 
Bu nedenle kentin her yeri tarihî 
yapılarla ve eserlerle dolu.  

Kent merkezindeki bir tepe üzerinde, büyüklüğü ve 
dairesel biçimiyle hemen dikkat çeken Gaziantep 
Kalesi bulunuyor. İlk olarak gözetleme kulesi olarak 
inşa edilmiş kale, Bizans İmparatorluğu döneminde 
bugünkü biçimini almış. Artık müze olarak kullanılan 
kaleden kenti seyretmek de mümkün!

Dünya’nın en önemli mozaik müzelerinden 
biri olan Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep’te 
bulunuyor. Burada Zeugma Antik Kenti’nden 
çıkarılmış mozaik ve heykeller sergileniyor. 
Zeugma Antik Kenti’nde yapılan arkeolojik 
kazılardan öğrendiğimize göre kentte yaklaşık 
80 bin kişi yaşıyormuş. Burada çok sayıda Roma 
villası olarak bilinen kır evi bulunuyormuş. Müzede 
sergilenen mozaiklerin çoğu, antik kentteki bu 
villaların tabanlarını süsleyen mozaikler.

Zeugma Mozaik Müzesi

Poseidon 
Mozaiği’nden 
bir ayrıntı

Zeugma Müzesinde sergilenen eserlerin belki 

de en ünlüsü Çingene Kızı Mozaiği. Eser, kızın 

bakışındaki ifadenin çok güzel ve gerçekçi 

verilmiş olması nedeniyle bu kadar ünlü olmuş. 



Yesemek Açık Hava Müzesi de kentteki müzelerden 
bir diğeri. Müzede MÖ 8-2. yüzyıllar arasında kullanılmış 
taş ocağı ve heykel yapım atölyesinin kalıntıları bulunuyor. 
Taş ocağından çıkarılan taşların yontularak işlendiği 
atölyenin kalıntılarında 300’den fazla heykel taslağı 
bulunuyor. Müzede kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı 
aslanlar gibi pek çok eser doğal ortamda sergileniyor.

Bayaz Han, Hışva Hanı, 
Gümrük Han, Ömeriye 
Cami, Boyacı Cami, 
Göymen Hamamı kentteki 
diğer tarihî yapılardan. 
Bu yapıların bir çoğu 
günümüzde hâlâ kullanılıyor. 

Gümrük Han

Boyacı Cami
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Kentin Çin’den başlayıp Anadolu’dan 
geçerek Avrupa’ya kadar uzanan tarihî İpek 
Yolu’nun üstünde bulunması kentte ticaretin 
ve el sanatlarının gelişmesini sağlamış. 
Bakırcılar Çarşısı, Zincirli Bedesten, 
Almacı Pazarı, Kemikli Bedesten gibi 
tarihî çarşılar da Gaziantep’in gezip 
görmeye değer yerlerinden.

Ahşap kaplamalı dükkânları ve taş döşenmiş 
sokaklarıyla ünlü Bakırcılar Çarşısı, hâlâ 
bakırcılık sanatının sürdürüldüğü bir yer. 
Çarşıda bakır eşyaların yanında dokuma 
kumaşlar, gümüşle işlenmiş süs eşyaları 
ve bir tür ayakkabı olan yemeniler satılır. 
Kurutulmuş biber ve patlıcan, üzüm ve 
üzümden elde edilen pestil, tatlı sucuk ve 
Antep fıstığı gibi çeşit çeşit yiyeceği de bu 
çarşıda bulmak mümkün! 

Zincirli Bedesten

Bakırcılar Çarşısı

Bedesten, 
çarşı olarak 

kullanılmak üzere inşa 
edilmiş, genellikle 

ince ve uzun, 
üstü kubbeli 

yapıdır. 



Gaziantep mutfağında 400’den 
fazla yemek çeşidi bulunuyor. 
Bu mutfakta hepsi de birbirinden 
lezzetli olan kebaplar, et yemekleri, 
köfteler, dolmalar, ayva, elma, erik 
gibi meyvelerle yapılan yemekler 
ve katmer, baklava gibi tatlılar yer 
alıyor. Bu yemeklerin kimisinde 
burada yetişen Antep fıstığı da 
kullanılıyor. Antep fıstığı, hem lezzeti 
hem de güzel kokusuyla bu kentte 
yetişen en önemli ürünlerden biri.  

Gaziantep’te gezilip görülecek o 
kadar çok yer var ki! Bu yazımızda 
yalnızca bazılarından bahsedebildik. 
Emine Göğüş Mutfak Müzesi, 
yaklaşık 400 yıllık Tarihî Tahmis 
Kahvesi, Rumkale, İslam Bilim 
Tarihi Müzesi, Gaziantep Hamam 
Müzesi, bir tür yeraltı su yapısı 
olan kasteller ve Gaziantep Botanik 
Bahçesi bu kentte gezilebilecek 
diğer yerlerden. 

Gaziantep, UNESCO 
(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu) tarafından 
gastronomi alanında Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na dâhil edilmiş 

Hatay ve Afyonkarahisar’ın da 
içinde bulunduğu 

üç kentimizden biri.  

Atatürk’e 1933 yılında gittiği Gaziantep’te 
onursal hemşehrilik belgesi verildi. Onun onayıyla 
nüfusa kayıtlı olduğu yer Bey Mahallesi’ne alındı. 

Gaziantep’te bulunan Atatürk Anı Müzesinin 
duvarında Atatürk’ün nüfus cüzdanının bir örneğini 

görebilirsiniz. Ayrıca Atatürk’ün Gaziantep’e 
geldiğinde kullandığı eşyalar, Gaziantep’e verilen 

İstiklal Madalyası ve Atatürk Araştırma 
Kitaplığı da bu müzede bulunuyor.

Atatürk’ün nüfusunun
Gaziantep ili Bey Mahallesi’ne 

kayıtlı olduğunu biliyor musunuz? 

Gülnur Geçmiş
Çizim: Pınar Büyükgüral

Dalında Antep fıstığı

Yenidünya 
meyvesiyle yapılan 
yenidünya kebabı 

Çağla aşı

Antep fıstığıyla 
yapılan tatlılar
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