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ŞANLİURFA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ MÜZELERİ

Müzeler kentlern ve o kentte yaşayan nsanların tarhten günümüze kültür ve gelşmşlk serüvenn 
belge ve blglerle sergleyen mekânlardır. Müzeler br bakıma toplumların aynasıdır. Ayrıca, “Geçmşn blmeyen 
geleceğne yön veremez” sözündek “geçmşmz blme” merakımıza müzelern büyük katkı sağladığı br 
gerçektr.

Kültür ve İnanç Turzm alanında yıldızı her geçen gün parlayan Şanlıurfa'yı turzm sektöründe hak ettğ 
konuma getrmek amacıyla Büyükşehr Beledyes olarak Açık Hava Müzes olan kentmz “Müzeler Şehr”ne 
dönüştürmek gayret çersndeyz.

Öncelkle Tarh, sosyal, kültürel ve tüm değerlermz, kısacası geçmşmz daha y öğrenmemz , daha 
sonra turzm alanında kendmz ve kentmz yabancılara tanıtmak amacıyla Beledye olarak oluşturduğumuz 
Mutfak Müzes, İbrahm Tatlıses Müzk Müzes ve Şanlıurfa Kent Müzes'n gezmeye herkes beklyoruz.



Şanlıurfa tarh boyunca öneml 
değerler üretmş ve ürettğ bu değerler 
de bütün dünyayla paylaşmışt ır. 
Peygamberlern atası Hz. İbrahm'n 
beldes Şanlıurfa; nce br gerdanlık gb 
dzl olan Göbekltepe, Halepl Bahçe 
Mozakler, Balıklıgöl Havzası, Harran 
Kümbet Evler, Sogmatar ve Şuayp 
Şehr le geçmşten günümüze tarhe 
tanıklık etmektedr.

12.000 yıllık tarh geçmşe 
sahp ve ''Uygarlığın Doğduğu'' şehr 
olarak kabul edlen Şanlıurfa, çok zengn 
mmar eserlerle süslü br ''Müze Şehr'' 
görünümündedr.

Bu kapsamda tarh ve kültürel mrasımızı gelecek 
nesllere aktarmak adına müzelermz çok büyük br öneme 
hazdr.

Müzeler, en genel tanımla, toplumların blm ve sanat 
ürünler le yer altı ve yer üstü zengnlklern serglemek, 
başka br deyşle nsanın uygarlık serüvenn yansıtan 
kurumlardır. Müzeler, bu serüvene at esk verler 
toplamanın ve saklamanın ötesnde onları korur, onarır, 
sınıflandırır ve serglerler.

Müzeler, brer rekreasyon (yenlenme) merkezler 
oldukları gb turzmn de temel dnamkler arasında yer alır.

Müzeler, kent tarhnn aynasıdır. Müzeler, br kentn 
geçmş, bugünü ve yarınını da anlatır…

Tüketmn hızla yaygınlaştığı br döneme tanıklık 
eden nesller olarak, kültürel ve sanatsal mrasımızın 
korunmasına, manev duyarlılığın arttırılmasına, bed 
zevklern yüceltlmesne katkı sağlayan müzelermze karşı 
büyük sorumluluklarımız bulunmaktadır.

Şanlıurfa Büyükşehr Beledyes olarak yaptığımız 
çalışmalar kapsamında, ''Urfa Kent Kmlğ''n yansıtan 
Şanlıurfa Kent Müzes, Şanlıurfa Mutfak Müzes ve İbrahm 
Tatlıses Müzk Müzes açılarak zyaretçlermzn hzmetne 
sunulmuştur.

Peygamberler şehr olan Şanlıurfa'yı tanımak ve 
msafirperver nsanıyla hasbhal etmek ayrıcalıktır. Bu 
ayrıcalığı dostlarınızla paylaşmak dleğyle.

Peygamberler şehrnn kıymetl msafirler,

Nhat ÇİFTÇİ
Büyükşehr Beledye Başkanı
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Mutfak  Müzesi

Şanlıurfa Mutfak Müzes Cam Kebr Mahalles, Hacban Sokak 
22 numarada, geleneksel Urfa mmarsnn seçkn örneklernden br 
olan '' Hacıbanlar Ev''  çersnde yer almaktadır. 

Bu tarh ev Şanlıurfa Büyükşehr Beledyes tarafından satın 
alınarak 2011 yılında restore edlmş ve “Urfa Mutfak Müzes” olarak 
hzmete açılmıştır.

Evn röleve ve restorasyon projeler Şanlıurfa Büyükşehr 
Beledyes Koruma Amaçlı İmar Brm tarafından hazırlanmış ve 
Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Restorasyon ve müze 
düzenleme çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehr Beledyesnn kend 
mkanları ve ekpler tarafından yapılmıştır.

Yemeklern hazırlandığı yer olan mutfağa Urfa ağzında 
tandırlık denlmektedr. Mutfak müzesnn tandırlığında Urfa 
mutfağında kullanılan kaplar serglenmş, Urfa yöresne özgü gysl 
balmumu heykeller tarafından yua ekmek yapılması ve yemek 
hazırlanması gb sahneler canlandırılmıştır.

www.sanlurfa.bel.tr
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Müzede Urfa mutfak kültürünün tanıtılması yanında 
geleneksel br Urfa evndek yaşam tarzı da tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu 
kapsamda evn yatak odası geleneksel br tarzda döşenmş, msafir 
odasında msafirlern ağırlanması, günlük odada komşu kadınları le 
mece usulünde çl köfte, dolmalı köfte gb yemeklern hazırlanması 
balmumundan heykellerle canlandırılmıştır.

Yemek kültürümüzün geleneksel evlermzdek öneml 
mekânlarından br de klerlerdr. Yeme çmede kullanılan buğday ve 
bulgurdan, una, yağa, peynre, şekere, pekmeze ve kurutmalıklara 
kadar br çok yyeceğn muhafaza edldğ kler Urfa ağzında “Zahre 
Damı” ya da “Zerzembe” olarak adlandırılmaktadır. Müzenn 
zerzembesnde çeştl yyecekler saklandıkları özgün kaplarla 
tanıtılmaya çalışılmıştır.

Mutfak Müzemzde bayanlara, Urfa mutfağını blen 
uzmanlarca, yöresel yemek kursları haftada 6 gün 2 grup şeklnde 
verlmektedr. 

www.sanlurfa.bel.tr
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Hacbanlar Ev'nn Mmar Özellkler
Beşk tonozlu "kapı aralığından" (dehlz) uzun kenarı doğu-batı 

stkametnde ortası ççeklkl "hayat"a (avlu)  geçlr. Avlunun kuzey ve 
güney cepheler ortada eyvan, yanlarda brer oda düzenndedr. Klask 
br Urfa evnn özellklern taşıyan bu evde en dkkate değer mmar 
öge, avlunun batısındak sokak duvarı üzernde yer alan, kuzey ve 
güneyndek damları brbrne bağlayan, zengn taş süslemel konsollar 
üzerne oturan gezenek kısmıdır. Konsolların kemer araları duvar 
tarafında yuvarlak kemerl kuş takaları (kuş evler) le dekorlanmıştır. 

Evn kuzey cephesnde yer alan eyvanın klt taşındak 
H.1085/M.1674 tarhl ktabe Urfa evlerndek en esk tarhl ktabe 
olup evn nşa tarhn vermektedr.

Tarh Urfa Evler'nn en güzel örneklernden br olan 
''Hacıbanlar Ev'', fıskyel havuz, taş süslemel cepheler, eyvanı ve kuş 
takaları (yuvaları) le konuklarını farklı br atmosfere taşımaktadır.

www.sanlurfa.bel.tr
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Mutfak  Müzesi

Urfa Yemek Kültürü'nün  Tarh Geçmş
Her canlı yaratık gb nsanoğlu da gözünü dünyaya açtığı andan 

tbaren fizyolojk br gereksnm olan beslenme htyacı le karşı karşıya kalır.
Her  yavru doğar doğmaz lah br hkmet olarak emzrlme htyacı

duyar ve süt gb harka br besnle açlığını gdermeye çalışır. Gün geçtkçe bu 
temel gereksnmn doğadak besnlerle karşılamaya başlar.

Doğadak besnlern lezzetl yemeklere dönüşmes, daha doğrusu 
yemeğn br kültür, damak zevk ve hatta br sanat halne gelmes 
nsanoğlunun bnlerce yılını almıştır. Doğadak hang btknn zehrl olup 
olmadığı, hangsnn vücuda yarayıp yaramadığının anlaşılması km blr kaç 
yüzyıl sürdü ve deneme yanılma le geçen bu süre çersnde km blr kaç kş 
hayatını kaybett.

Uygarlık tarhnn başladığı şehr olarak kabul edlen Şanlıurfa'nın 
Göbekltepe'sndek avcı toplum, günümüzden 12.000 sene önce doğadak 
hazır btklerle beslenyordu. Ancak temel besn kaynakları av etler d. Bu 
nsanlar daha sonra ovaya nerek dünyada lk kez buğday tarımını 
başlattıklarında artık etn yanına ekmeğ ve bulguru da koymayı 
başarmışlardı. 

www.sanlurfa.bel.tr
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 Aradan 12.000 yıl geçt. Bu gün de Urfalıların temel besn 
kaynağını et ve bulgur ağırlıklı zengn yemek çeştler oluşturmaktadır. 
Bunu 12.000 yıl öncesne dayanan geleneğe bağlamak her halde 
abartılı br dda olmasa gerek. 

 Urfa mutfağında etn ve kebabın öneml br yer varsa, bunu 
Göbekl Tepe’l avcı hemşehrlermzn 12.000 yıl önce av etleryle 
beslenmesnde aramak gerekr. Göbekl Tepe kazılarında bol mktarda 
bulunan ceylan kemğ o dönem nsanlarının avladıkları ceylan etyle 
beslendklern göstermektedr. Urfa'da ceylan etyle beslenme 
geleneğ günümüzden 50-60 yıl öncesne kadar devam etmştr. Bu 
gelenek “Gezme ceylan bu dağlarda sen avlarlar” dzesnn geçtğ 
ünlü Urfa türküsüne de yansımıştır. Urfa'da “Et grmeyen eve dert 
grer” sözü de bn yılların alışkanlığından kaynaklanmış olmalıdır.

www.sanlurfa.bel.tr
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 Hang kentn kebapçıları yurdun dört br yanına bu denl çok 
yayılmış? Türkye'nn hang kentnde Urfa'dak kadar çok pde fırını 
var? Hang kentndek fırınlarda “dürmük” (dürüm) yapmaya uygun 
“açık ekmek” (lavaş) üretlyor? Hang kentnn evlernde dürüm 
yapmak çn selelerle “ev ekmeğ” (yua) yapılıyor? Çünkü kebap 
demek, fırın yemeğ demek, dürüm demektr. Dürüm demek yua 
ekmek demektr. Dürüm yapmaya uygun olmayan “somun” (Francala) 
fırınlarının Urfa'ya gelş 40 yılı geçmyor zaten. 

 Urfa'ya gelen yabancıların kaldıkları süre çersnde 
lokantalarımızdak kebap çeştlernden usandıklarını, “Szde hç 
sebzel yemek bulunmaz mı?” şeklndek şkâyetlern defalarca 
duymuşuzdur.Burada haksızlık etmemek de gerekyor. Urfa 
mutfağında sebzel yemekler de yok değl. Ancak bu yemekler 
günümüzde sadece evlerde pşmekte ve lokantalara yeternce 
grmemş durumdadır.

www.sanlurfa.bel.tr



Mutfak  Müzesi

 Hang kentn kebapçıları yurdun dört br yanına bu denl çok 
yayılmış? Türkye'nn hang kentnde Urfa'dak kadar çok pde fırını 
var? Hang kentndek fırınlarda “dürmük” (dürüm) yapmaya uygun 
“açık ekmek” (lavaş) üretlyor? Hang kentnn evlernde dürüm 
yapmak çn selelerle “ev ekmeğ” (yua) yapılıyor? Çünkü kebap 
demek, fırın yemeğ demek, dürüm demektr. Dürüm demek yua 
ekmek demektr. Dürüm yapmaya uygun olmayan “somun” (Francala) 
fırınlarının Urfa'ya gelş 40 yılı geçmyor zaten. 

 Urfa'ya gelen yabancıların kaldıkları süre çersnde 
lokantalarımızdak kebap çeştlernden usandıklarını, “Szde hç 
sebzel yemek bulunmaz mı?” şeklndek şkâyetlern defalarca 
duymuşuzdur.Burada haksızlık etmemek de gerekyor. Urfa 
mutfağında sebzel yemekler de yok değl. Ancak bu yemekler 
günümüzde sadece evlerde pşmekte ve lokantalara yeternce 
grmemş durumdadır.

www.sanlurfa.bel.tr



 Urfa Şehr surlarının Harran Kapısı batısına btşk olan ve “Yasn'n 
Kahves” olarak blnen mekânın Urfa musk tarhnde çok öneml br yer 
vardır. Müzğe son derece meraklı olan, kends de çok güzel türkü ve hoyrat 
okuyan Yasn Erdhan'ın (Kahvec Yasn) çalıştırdığı bu kahvehanede, kahveler 
ve deml çaylar yudumlanırken en son çıkan plâklar, Urfalı müzsyenler 
tarafından kaydedlen teyp batları büyük br keyfle le dnlenrd.

 Br dönem Şanlıurfa müzğnn kalbnn attığı “Yasn'n Kahves” 
Şanlıurfa Büyükşehr Beledyesnce kamulaştırılarak restorasyonu yapılmış 
ve 25 Eylül 2011 tarhnde İbrahm Tatlıses Müzk Müzes olarak hzmete 
açılmıştır.

 Şanlıurfa müzk kültürünü kuşaktan kuşağa aktararak yaşatılmasını 
sağlamak, Şanlıurfalı müzsyenler müzk sevenlere daha yakından tanıtmak 
ve  sanatçılarımızın yaptıkları eserler arşvleyerek albümlern ömür boyu 
unutulmaz kılmak amacıyla oluşturulan müzede; Halk musks alanında 
Türkye'de yetşen ünlü sanatçımız İbrahm Tatlıses'e at özel eşyalar, 
günümüzde sanat hayatına devam eden sanatçılar yanında vefat eden 
sanatçıların fotoğrafları, yaşamlarını anlatan yazılı panolar ve balmumu 
heykeller, Urfalı sanatçılara at plâklar, ses kayıtları, Urfa musksnde yer 
olan çeştl çalgı aletler serglenmektedr.
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Urfa'da Musk Tarh
 Halk Müzğ ya da türkü denlnce Anadolu'da lk akla gelen şehr 
Urfa'dır. TRT repertuarının öneml br kısmını Urfa türküler 
oluşturmaktadır.  Anadolu'nun en yanık türküler, en dertl uzun 
havaları, hoyratları Urfa'da dle gelr. Bunun çndr k Urfa'ya “Türkü 
Şehr” de denlmektedr.

 Engn br müzk kültürüne sahp olan Urfa'nın bu özellğnn 
elmzdek blglere göre 2000 yıl öncesnde de ler br düzeyde olduğu 
anlaşılmaktadır.

 Şanlıurfa'nın blnen en esk müzsyen M.S. 154-222 tarhler 
arasında yaşamış olan şar Bardaysan'dır. Bardaysan müzğe o kadar 
düşkün d k, oğlunun adını “Ahenk” anlamına gelen “Harmonus” 
koymuştur. Bardaysan'ın şarkıları Urfa'da uzun yıllar popülerlğnden 
hçbr şey kaybetmemştr. Klselerdek ayn müzğ lk defa Urfa'da 
Bardaysan tarafından cra edlerek dünyaya yayılmıştır.  
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 Ülkemzdek Orpheus mozaklernn büyük kısmının yer aldığı 
yapıların mahyet blnmemekle beraber bunların svl ya da dn yapıları 
süsledkler tahmn edlmştr. Urfa'da bulunan  Orpheus mozaklernn 
ll.-lll. yüzyıllara at k kaya mezarının zemnnde yer almış olması, müzğ 
günlük yaşamlarının vazgeçlmez br unsuru olarak gören Urfalıların Orpheus 
vasıtasıyla ölülerne de müzk dnlettklern düşündürmektedr.

 Şeyhülslâm Mehmet Esad Efend, "Atrab-ül Asar" sml esernde, 
Şanlıurfalı Şar Yusuf Nâb'nn (1642-1712) müzk alanında da üstad olduğunu, 
güzel ses ve "Seyyd Nuh" müstear adıyla şahâne eserler besteledğn 
belrtmektedr.

 18. ve 19. yüzyıl, Osmanlı daresndek Urfa musknn ve şrn ler 
düzeyde olduğu br şehrdr. "Kılıçlı Makamı"nın bu dönemde Şanlıurfa'da 
doğduğu söylenmektedr. Kılıçlı Makamı'ndak "Güle Kon Dkene Konma" adlı 
eser günümüzde de sevlerek cra edlmektedr. Günümüze kadar gelen 
anonm halk müzğ eserlernn brçoğu bu dönemlerden kalmadır. 

Müzik  Müzesi

 Grek mtolojsnn şarkılarıyla vahş doğayı ve hayvanları huzura 
kavuşturan ozanı, müzsyen ve mtolojk kahramanı Orpheus (Orfeus), 
müzğe düşkün olan Urfa'da M.S.ll.-lll. yüzyıllarda büyük br saygınlık 
görmüştür. Hatta br görüşe göre, Orfeus'u çok seven Urfalılar onun adından 
esnlenerek şehrlerne Orfe-Urfa adını vermşlerdr. 

 Lr çalarken ve şarkı söylerken tüm evcl ve vahş hayvanların 
Orfeus'un etrafını  sardığı ve onun  müzğn büyük br uysallıkla dnledğ  
blnmektedr. Orfeus'u lr çalarken dnleyen  hayvanları konu alan renkl 
döşeme mozakler, Roma mparatorluğunun yayıldığı genş coğrafyada 
M.S.ll. yüzyıldan Vl. yüzyıla kadar yapıları süslemştr. 

 Bu genş coğrafyada yapılan araştırmalarda bugüne kadar toplam 
seksen beş  Orfeus Mozağne rastlanılmıştır. Dokuz  adednn ülkemzde yer 
aldığı bu mozaklerden k adednn Urfa'da bulunmuş olması, Urfalıların 
müzğe tutkunluklarının öneml br gösterges olsa gerek. Urfa'dak Orpheus 
Mozaklernden br kayıptır. Dğer se kaçırılmış olduğu Dallas Müzes'nden 
Kültür ve Turzm Bakanlığı'nın grşmler sonucu ger getrlmş olup Urfa 
Müzes'nde serglenmektedr.

Müzik  Müzesi
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Müzik  Müzesi

 1725-1925 yılları arasında ''Urfa Mevlevhânes''nde cra edlen tasavvuf 
musksnn Urfa musk kültürüne  öneml etkler olmuştur. Tasavvuf 
musksne at repertuarın çnde okunan İlah, Nefes ve kırık havalara 
Şanlıurfa'da "çfte" deym kullanılmaktadır. Yne bu repertuarın çnde 
münacat, naat, mersye, kasde ve gazel gb "tek" (solo) okunan eserler de 
vardır.
 
 1932'de Atatürk'ün steğ üzerne Yurt çapında kurulan "Halkevler" 
bünyesnde Dl, Tarh, Edebyat ve Folklor şubeler oluşturulmuştur. Urfa 
Halkev'nde se musk faalyetler bu dönemde yoğunlaşmış ve halkblm 
alanında genş ölçüde derleme çalışmaları yapılmıştır. Urfa Halkev'nn yıllık br 
yayın organı da olmuş ve 1951'e kadar çalışmaları sürdürülmüştür.

 Daha sonra "Urfa Musk Cemyet" kurulmuş ve uzun yıllar (1955-1975 
arası) bu cemyette eğtm ve sanat faalyetler devam etmştr. 1991 yılında 
Kültür Bakanlığına bağlı olarak kurulan "Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müzğ 
Korosu" Şanlıurfa'nın musk hayatında yern almıştır. Devlet Korosu, Türk Halk 
Müzğnn yanısıra Şanlıurfa Halk Müzğne at ezgler de repertuarına alarak, 
bu eserler üstün teknklerle cra etmekte ve bu kültürü sanat konserleryle 
genş ktlelere yaymaktadır. Bu koronun faalyetleryle Şanlıurfa Halk 
Müzğnde yen ufuklar açılmıştır.
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Doğal  Br  Konservatuvar “Sıra Geceler”…
 Urfada sıra geceler, ses kaydının olmadığı esk dönemlerde, 
musknn cra edldğ ve neslden nesle aktarıldığı yegane ortamlar olmuştur. 
Adete br konservatuarı andıran sıra gecelernde, çıraklar ustaları dnler ve 
onlardan makamların ncelklern öğrenrlerd. Bazen ustalar söyleyşn 
beğendkler gençlerden br hoyrat okumasını da ster ve o genc 
onurlandırırlardı. Bu gelenek günümüzde de devam etmektedr.

 Sıra gecelernde türkü ve hoyratların yanında, Rast, Segah, Uşak, 
Hcaz, gb br çok makamdak eserler seslendrlmektedr. Ayrıca sıra 
gecelernde, Urfalı şarlern şrler okunmakta ve şr hakkında fikr 
alışverşlernde bulunulmaktadır.

 İşte, 2000 yıldan ber zengn kültürlerden beslenen Urfa'da; 
Bardaysan'dan Efram'e, Kuloğlu Mustafa'dan Krşçzade Hall Baba'ya, 
Mukm Tahr'den Hamza Şenşes'e, Hall Hafız Uzungöl'den Tenekec Mahmut 
Güzelgöz'e, Kazancı Bedh'ten Eyüp Uyanıkoğlu'na, İbrahm Tatlıses'e, 
Seyfettn Sucu'ya ve Mehmet Özbek'e kadar yüzlerce müzsyen yetştrmştr.

www.sanlurfa.bel.tr
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Kent  Müzesi

 Dünyada çeştl örnekler bulunan, kentn ve kentlnn tarhn 
sergleyen “Kent  Müzeler” son 20 yılda büyük br gelşme göstererek 
ülkemzde de yaygınlık kazanmıştır. Brçok kentmzde tarh büyük yapılar 
Vallk ya da Beledyeler tarafından restore edlerek “Kent Müzes”ne 
dönüştürülmektedr. 
 
 Kent Müzelernde; Br kentn tarhn yansıtan her türlü obje 
serglendğ gb, o kentte nsanlar nasıl yaşardı, ne yer, ne çer, ne gyerd, nasıl 
çalışır, nasıl eğlenrd sorularına blg ve belgelerle cevap verlmektedr. 
Kısacası bu müzelerde; br şehrn her sınıftan halkıyla, esnafıyla, her dnden 
nsanıyla tarh boyunca nasıl yaşadığının serüven anlatılmaya çalışılmaktadır. 
O şehrde yaşayan, ya da o şehr zyaret eden herkes bu müzelerde, kendn 
şehrn tarh çne oturtmakta ve şehr daha çok tanıma mkânını bulmaktadır.

 Kent Tarh Müzeler bu şlevleryle de kalmamakta, aynı zamanda 
şehr halkının ve turstlern sosyal-kültürel aktvtelerne cevap veren 
kütüphane, serg, konferans, datavzyon göster salonları, kafeterya, 
restorant, geleneksel el sanatları üretm ve satış mağazaları gb mekânlarla 
donatılarak sosyal-kültürel br merkez şlev de görmektedr.

www.sanlurfa.bel.tr



Kent  Müzesi

 Dünyada çeştl örnekler bulunan, kentn ve kentlnn tarhn 
sergleyen “Kent  Müzeler” son 20 yılda büyük br gelşme göstererek 
ülkemzde de yaygınlık kazanmıştır. Brçok kentmzde tarh büyük yapılar 
Vallk ya da Beledyeler tarafından restore edlerek “Kent Müzes”ne 
dönüştürülmektedr. 
 
 Kent Müzelernde; Br kentn tarhn yansıtan her türlü obje 
serglendğ gb, o kentte nsanlar nasıl yaşardı, ne yer, ne çer, ne gyerd, nasıl 
çalışır, nasıl eğlenrd sorularına blg ve belgelerle cevap verlmektedr. 
Kısacası bu müzelerde; br şehrn her sınıftan halkıyla, esnafıyla, her dnden 
nsanıyla tarh boyunca nasıl yaşadığının serüven anlatılmaya çalışılmaktadır. 
O şehrde yaşayan, ya da o şehr zyaret eden herkes bu müzelerde, kendn 
şehrn tarh çne oturtmakta ve şehr daha çok tanıma mkânını bulmaktadır.

 Kent Tarh Müzeler bu şlevleryle de kalmamakta, aynı zamanda 
şehr halkının ve turstlern sosyal-kültürel aktvtelerne cevap veren 
kütüphane, serg, konferans, datavzyon göster salonları, kafeterya, 
restorant, geleneksel el sanatları üretm ve satış mağazaları gb mekânlarla 
donatılarak sosyal-kültürel br merkez şlev de görmektedr.

www.sanlurfa.bel.tr



Kent  Müzesi

 Orta çağdan kalma Urfa Şehr surlarının parçası olan, Bey Kapısı 
yanında bulunan ve halk arasında Mahmutoğlu Kules olarak adlandırılan 
tarh yapı 2008 yılında Şanlıurfa Büyükşehr Beledyes tarafından satın 
alınmış, 2011 yılında aslına uygun olarak restore edlmesne başlanılmış, 
2014 yılında Şanlıurfa “Kent Müzes” olarak kapılarını zyaretçlere 
açmıştır.

 Müzede; Şanlıurfa'nın coğrafi yapısı, flora ve fauna zengnlğ, 
demografik yapısı, 12 bn yıllık tarhnde geçrdğ tüm evreler, arkeolojk 
değerler, ören yerler, mmar zengnlkler, İnanç turzm değerler, 
Urfa'da yaşamış peygamberler le lgl blgler, tarım tarh, sağlık tarh, 
eğtm tarh, spor tarh, at yetştrclğ, kuşçuluk, tarh süreç çersnde 
taş süsleme, heykel, taş kabartma, mozak gb plastk sanatlar, Urfa'nın 
Türk snema tarhndek yer, geleneksel el sanatları, mutfak kültürü, Urfa 
evnde günlük yaşam, gym kuşam, evlenme ve müzk gb folklor 
değerler gb daha br çok konuda belge, blg, manken, fotograf ve görsel 
objelerle blgler verlmeye çalışılmıştır.
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değerler, ören yerler, mmar zengnlkler, İnanç turzm değerler, 
Urfa'da yaşamış peygamberler le lgl blgler, tarım tarh, sağlık tarh, 
eğtm tarh, spor tarh, at yetştrclğ, kuşçuluk, tarh süreç çersnde 
taş süsleme, heykel, taş kabartma, mozak gb plastk sanatlar, Urfa'nın 
Türk snema tarhndek yer, geleneksel el sanatları, mutfak kültürü, Urfa 
evnde günlük yaşam, gym kuşam, evlenme ve müzk gb folklor 
değerler gb daha br çok konuda belge, blg, manken, fotograf ve görsel 
objelerle blgler verlmeye çalışılmıştır.

www.sanlurfa.bel.tr



Mahmutoğlu Kules
 Ortaçağdan kalma şehr surlarına doğu yönünde yer alan, Kısas'a 
açıldığı çn “Kısas Kapısı”, “Bab-el Emr” ve “Bey Kapısı” olarak anılan şehr 
kapısına btşktr. Kapı yıkılmış olup, “Mahmutoğlu Kules” dye blnen 
burçları ayaktadır. Osmanlılar zamanında kapı ağalığının Mahmutoğlu 
alesne verlmş olmasından dolayı bu smle anılan yapı, güneyde slndrk 
br burç, bunun kuzeynde se beş köşel daha alçak knc br burçtan 
meydana gelmştr. Kuzeydek burcun batı tarafı “harem”, güneydek 
burcun se “selamlık” olup her k kısım aralarındak br kapı le brbrne 
bağlanmıştır.
 
 Kapıağası alesnn oturduğu harem kısmına batı taraftak 
sokaktan grlr. Geleneksel br Urfa Ev planındak bu bölümün avlusunun 
güneyndek selsebll eyvan, Dyarbakır ve Mardn'dek Artuklu 
eyvanlarını hatırlatır. Avlunun güneyndek odanın kuzey cephesndek 
sekzgen rozet, kesşerek dönen yarım sekzgenlern ortada oluşturduğu 
sekzgen yıldız süslemeldr.

Kent  Müzesi
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Kent  Müzesi

 Selamlık kısmı; depo, ahır, develk, zndan ve Dvanhane'den 
(toplantı salonu) meydana gelmştr. Dvanhanenn doğu duvarındak 
ahşap davlumbazlı, ocak şeklndek nş, hava srkülasyonunu sağlamakta 
ve “Badgr” olarak adlandırılmaktadır. 

 Selamlığın doğusundak slndrk burcun doğuya bakan dış 
cephesndek Ermence ktabede; “19 Şubat 1122 - 18 Şubat 1123 tarhler 
arasında, büyük Kont Joysln ve Allah'ı seven Prens Vasl'n yönetm 
zamanında bu kale, büyük br teknk ve para harcanarak Allah'ın yardımı le 
tamamlanmıştır. Bu kaley nşa eden kşler başarılıdırlar, manlıdırlar. 
Prens Vasl br daha gelşnde bu kşlere bu hzmetlernden dolayı zafer 
tacı'nı gydrecektr.” yazılıdır. 

www.sanlurfa.bel.tr
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Mutfak Müzes
Cam Kebr Mahalles ( Urfa Ulu Cam’nn Güney Batısı) 
1344 Sokak No:7  Eyyübye / Şanlurfa                              
İletşm: 0 (414) 215 94 26

İbrahm Tatlıses Müzk Müzes
Gümüşkuşak Mahalles 2959. Sokak Harrankapı ( Yasn’n 
Kahves) Eyyübye / Şanlurfa

Kent Müzes
Beykapısı Mahalles ( Mahmutoğlu Kules ) 970. Sokak   No:1
Eyyübye / Şanlurfa
İletşm : 0 (414) 216 13 50  

K-Q
TSE

9000
-ISO-EN

www.sanlurfa.bel.tr

nfo@sanlurfa.bel.tr

T : 0 414 216 13 50

F : 0 414 318 51 52

Yayın Koordnatörü
Necm KARADAĞ

Fotoğraflar
Şanlıurfa Büyükşehr Beledyes Arşv

Hazrlayanlar

Chat KÜRKÇÜOĞLU
Hamdullah KÖZCÜ

Tasarım
Mehmet Necm Küçükoglu
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