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ÿMetin Tuncel

™ MÝMARÝ. Tunceli yöresinde ilk yerle-
þimin tarih öncesi döneme kadar indiði
tesbit edilmiþtir. Burada yazýlý tarih mi-
lâttan önce 2200’lerde Hurriler’le baþla-
mýþtýr. Hurriler’den sonra Hitit, Muþkili,
Urartu, Med, Roma, Bizans, Sâsânî, Eme-
vî ve Abbâsîler bölgede söz sahibi olmuþ,
ancak bu dönemlere ait herhangi bir mi-
mari yapý günümüze ulaþmamýþtýr. Türk-
ler’in bölgedeki yerleþimi 1071 Malazgirt
Savaþý’nýn ardýndan baþlamýþtýr. Bu yöre-
de daha sonra Mengücük, Çubukoðullarý,
Artuklular ve Anadolu Selçuklularý ile baþ-
layan Türk-Ýslâm hareketi sýrasýnda birçok
mimari eser yapýlmýþtýr. Bunlardan biri
olan Mazgirt Elti Hatun Camii (650/1252)
kuzey-güney doðrultusunda dikdörtgen
bir plana sahiptir. Giriþi doðu cephesinde
bulunan cami, dikdörtgen harim ve bunun
kuzeyine bitiþik dört yönden kapalý son ce-
maat yerinden oluþmaktadýr. Tamamý kes-
me taþ ve kaba yontu taþ malzemeyle in-

þa edilen caminin üst örtüsü içten beþik ve
çapraz tonoz, dýþtan düz dam þeklinde-
dir. Yapýnýn kuzey cephesine bitiþik çeþ-
mesi vardýr. Yine bu döneme ait Mazgirt
Elti Hatun Türbesi (XII. yüzyýl sonu-XIII.
yüzyýl baþý) tek katlý, sekizgen gövdeli ve
piramidal külâh örtülüdür. Tamamen kes-
me taþ malzemeyle inþa edilen yapýnýn ku-
zeyinde bulunan giriþi eyvan biçimindedir.
Orta Asya Türk sanatýnda görülen bu bi-
çimin Anadolu’da ortaya çýkmasý dikkate
deðer bir özelliktir.

Kösedað Savaþý’ndan (1243) sonra Tun-
celi ilini de içine alan bölge Moðol hâkimi-
yeti altýna girmiþtir. XIV. yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda Anadolu’da, dolayýsýyla Tunceli’de
Moðol hâkimiyeti zayýflayýnca bölgede
Türkmen beylerinin etkinliði hissedilir. Bu
döneme ait Çemiþgezek Yelmâniye Camii
(1396-1404) kuzey-güney doðrultusunda
dikdörtgen mekânlý harimiyle merkezî plan
þemasýna sahiptir. Caminin harimi kubbe-
li orta mekân ve bunu dört yönde saran
beþik tonozlu kýsýmlardan oluþmaktadýr.
Köþelerde kalan boþluklar daha alçak tu-
tulan birer tonozla kapatýlmýþtýr. Caminin
batý cephesindeki ana kapýsý üzerine al-
çak kabartma þeklinde iþlenen bitkisel ve
geometrik motifler Türk süsleme sanatýn-
da önemli bir yere sahiptir. Ayrýca güney
duvarýndaki kesme taþ üzerine çini kapla-
malý mihrabý dikkate deðer. Çemiþgezek
Eski Hamamý (XV. yüzyýl) yine kuzey-gü-
ney doðrultusunda dikdörtgen plan arze-

da 25.000’e yaklaþan (24.513) þehrin nü-
fusu 2000’de bu sayýyý aþarak (25.041)
2009 yýlýnda 31.599’a ulaþtý. Fakat 31 Ara-
lýk 2010 tarihinde yapýlan son sayýmda ge-
rileyerek 30.000’in altýna düþtü (26.410).

Tunceli’nin içinden geçen ve Erzurum’u
Malatya’ya baðlayan baþlýca ulaþým ekseni
Munzur çayýna (Munzur Köprüsü’nü geç-
tikten sonra) paralel uzanýr. Þehir dar bir
vadide yerleþtiðinden söz konusu cadde
dýþýnda geniþ bir caddeye rastlamak müm-
kün deðildir. Topografyanýn özel durumu
sebebiyle mahallelere yönelen yollar iniþ-
li yokuþludur. Bir memur þehri olarak ku-
rulan Tunceli’de bu özellik, memur lojman-
larýnýn kamu dýþýnda çalýþanlara ait mes-
kenlerden daha fazla oluþuyla dikkati çe-
ker. Þehirde sanayi geliþmemiþtir. Çevre-
sindeki turistik yerler (Munzur vadisi, Mun-
zur daðlarý) ziyarete açýldýðý takdirde Tun-
celi þehri buralarý görmeye gelenler için
bir turistik merkez niteliðini kazanabilir.
Tunceli þehrinin merkez olduðu Tunceli ili
Bingöl, Elazýð ve Erzincan illeriyle çevril-
miþtir. Merkez ilçeden baþka Çemiþgezek,
Hozat, Mazgirt, Nazýmiye, Ovacýk, Pertek
ve Pülümür adlý yedi ilçeye ayrýlýr. 7432
km² geniþliðindeki Tunceli ilinin sýnýrlarý
içinde, 2010 yýlý verilerine göre 76.699 ki-
þi yaþýyordu, nüfus yoðunluðu on idi. Di-
yanet Ýþleri Baþkanlýðý’na ait 2007 yýlý ista-
tistiklerine göre Tunceli’de il ve ilçe mer-
kezlerinde yirmi, kasabalarda bir ve köy-
lerde seksen üç olmak üzere toplam 104
cami bulunmaktadýr. Ýl merkezindeki ca-
mi sayýsý üçtür.

Sungur Bey Camii – Tunceli

Pertek’te Saðman Camii ve Türbesi – Tunceli
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zeybatý cephesine bitiþik çeþmeden mey-
dana gelmektedir. Yapýnýn harimi ve ek
mekânýn beden duvarlarý kaba yontu taþ,
son cemaat yeri kesme taþ malzemeyle
inþa edilmiþ olup kubbeler kurþun kapla-
madýr. Pertek Sungur Bey Camii (1577)
kare bir harim, kuzey cephesinde üç göz-
lü son cemaat yeri ve kuzeybatýdaki mina-
reden oluþmaktadýr. Yapýnýn son cemaat
yeri ve minaresi kesme taþ, diðer kýsým-
lar kaba yontu taþ malzemeyle inþa edil-
miþtir. Çemiþgezek Tekya Türbesi (1572)
blok kaya üzerine sekizgen gövdeli ve iki
katlý olarak yapýlmýþtýr. Üst örtü piramidal
külâh þeklindedir. Tamamý kesme taþ mal-
zemeyle inþa edilen yapýya üst kata giriþ
kuzey cephesinden saðlanmaktadýr. Maz-
girt Çoban Baba Türbesi’nin (XV-XVI. yüz-
yýl) büyük bir kýsmý günümüzde harap du-
rumdadýr ve kalan izlerden anlaþýldýðý ka-
darýyla sekizgen gövdeli plana sahiptir. Per-
tek Besime Hatun Türbesi (XV-XVI. yüz-
yýl) üst katý tamamen tahrip edilmiþ, se-
kizgen gövdeli ve iki katlý bir yapýdýr. Çe-
miþgezek Ferruhþad Türbesi (XV-XVI. yüz-
yýl) sekizgen planlý olup tamamý kesme
taþ malzemeyle yapýlmýþtýr.

Çemiþgezek Yeni Hamamý (1701-1702)
doðu-batý doðrultusunda dikdörtgen plan-
lýdýr ve soðukluk, ýlýklýk, sýcaklýk, külhan
bölümlerinden oluþmaktadýr. Yapýnýn ey-
van þeklindeki kapýsý üzerinde kabartma
tekniðinde bitkisel ve geometrik motifler
yer almaktadýr. Çemiþgezek Sividin ve Le-
vendik köprüleri (XVI. yüzyýl) tek kemer
gözlü basit yapýlardýr. Çemiþgezek Yûsuf
Ziyâ Paþa (Taðar) Köprüsü (1807) tek göz-
lü, sivri kemer açýklýklýdýr. Yapýnýn kemer
açýklýðý kesme taþ, beden duvarlarý kaba
yontu taþ malzemeyle inþa edilmiþtir. Çe-
miþgezek Hamidiye Medresesi (1861-1862)
doðu-batý doðrultusunda dikdörtgen bir
plana sahiptir ve sekiz odalýdýr. Tamamý

kesme taþ malzemeyle yapýlan medrese-
nin giriþ kapýsýndaki motifler dikkat çe-
kicidir. Cephedeki pencereler ikili düzen-
lerde olup yuvarlak kemerlidir. Tunceli’de
bunlardan baþka hemen hemen her so-
kakta sanatsal özellikler taþýyan çeþme-
ler mevcuttur. Sivil mimari örneklerinden
evler bilhassa Çemiþgezek ve Pertek’te bu-
lunmaktadýr. Arnavut kaldýrýmlý dar so-
kaklar, iki katlý cumbalý evler bu beldele-
re tarihî ve mistik bir görünüm kazandýr-
maktadýr. Tunceli’deki mimari eserlerde
genellikle düzgün kesme taþ, kaba yontu
taþ ve yer yer tuðla malzeme kullanýlmýþ-
týr. Örtü sistemleri kubbe ve tonozdur. Ge-
çiþ öðesi olarak tromp ve pandantiflerden
yararlanýlmýþtýr. Yapýlarda iki renkli taþ iþ-
çiliði ve kabartmalarla süsleme görülmek-
tedir. Kabartmalarda geometrik ve bitki-
sel motifler yoðunluktadýr. Bununla birlik-
te mihraplarda, sütun baþlýklarýnda ve þe-
refe altlarýnda mukarnaslar göze çarpmak-
tadýr. Mezarlýklarda koç heykelleri yaygýn
biçimde kullanýlmýþtýr.
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der ve soðukluk, ýlýklýk, sýcaklýk, külhan bö-
lümlerinden meydana gelir. Sade bir plana
sahip olan yapýda kesme taþ ve kaba yon-
tu taþ malzemeyle birlikte yer yer tuðla
malzeme kullanýlmýþtýr.

Bölge en parlak dönemini Osmanlý Dev-
leti zamanýnda yaþamýþtýr. Bu dönemde
çeþitli mimari eserler inþa edilmiþ, bunla-
rýn bir kýsmý günümüze ulaþmýþ, bir kýs-
mý da Keban baraj gölü sularý altýnda kal-
mýþtýr. Çemiþgezek Süleymaniye (Kale) Ca-
mii (XV. yüzyýl sonlarý-XVI. yüzyýl baþlarý)
dýþ ölçüler bakýmýndan dikdörtgen bir ala-
ný kaplamakta, kuzeyde dört tarafý kapalý
son cemaat yeri ve harim kýsmýndan mey-
dana gelmektedir. Mihraba paralel üç nef-
li bir düzenlemeye sahip harim içten be-
þik tonoz, dýþtan düz damla örtülüdür. Ca-
minin yarým silindirik mihrabý ve minbe-
ri beyaz kesme taþ malzemeden olup ori-
jinaldir. Caminin kuzeydoðusunda tuðla
malzemeyle inþa edilen silindirik gövdeli
minare yer almaktadýr.

Pertek Saðman Camii (1565-1570) kare
planlý harim ve kuzey cephesinde üç göz-
lü son cemaat yerinden oluþmaktadýr. Son
cemaat yerinin saðlý sollu iki yanýnda ey-
van ve hücreler mevcuttur. Harimin batý-
sýnda sekizgen gövdeli, piramidal külâhlý
türbe bulunmaktadýr. Cami ve türbe kes-
me taþ malzemeyle inþa edilmiþtir. Per-
tek Çelebi Ali Camii (1569-1570) kare plan-
lý, tek kubbeli harimle kuzey cephesinde
yanlarý kapalý üç gözlü son cemaat yeri,
batýsýnda kuzey-güney doðrultusunda uza-
nan eyvan biçimli ek mekân ve bunun ku-
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