
MERSİN TARSUS - KIRKKAŞIK BEDESTENİ (BEYAZ ÇARŞI)

Her dönem hareketli bir ticari ve siyasi merkez olan ve kültürlerin kesişme noktasında
bulunan Tarsus’un en önemli tarihi yapılarından biri de Kırkkaşık Bedesteni’dir.

  

  

Ramazanoğulları Beyliğinden Piri Paşa’nın oğlu İbrahim Bey tarafından 1579’da yaptırılmış olan
Kırkkaşık Bedesteni, ilk dönemlerde imarethane (Aşevi) ve medrese olarak kullanılmışsa da,
cumhuriyetten sonra kapalı çarşı olarak işlev görmüştür. Geçmişte Beyaz Çarşı olarak da
bilinen Kırkkaşık Bedesteni, dikdörtgen plana sahiptir. 

  

Bedesten adını, yapının dış cephesinde bulunan kaşık süslemelerinden almaktadır. Kesme
taştan inşa edilen binaya batı ve doğu yönündeki iki kapıdan girilebilmektedir. İçerisinde 21 oda
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bulunan yapı 7 kubbeden oluşmaktadır. Ayrıca, içerden iki merdivenle çıkılan iki kule oda ve
batı yönünde dış cephedeki iki oda ile birlikte oda sayısı 25’tir.

  

Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan Kırkkaşık Bedesteni, Tarsus Belediyesi tarafından
kiralanarak 2004 yılında restore ettirilmiştir. Kırkkaşık Bedesteni, 2005 yılında Tarihi Kentler
Birliği  “Proje
Yarışma Ödülü” almıştır.

  

Bedesten içerisinde yer alan dükkân ve bürolarda, başta yöresel el sanatlarına ait seramik,
ahşap, bakır, gümüş, deri, dokuma turistik hediyelik ürünler olmak üzere, yöresel damak
tatlarının sunulduğu yiyecek ve içecekler ile kent tarihini, toplumsal ve kültürel yaşamının
anlatıldığı çeşitli yayınlar sergilenmekte ve satılmaktadır.

  

Her dönem hareketli bir ticari ve siyasi merkez olan ve kültürlerin kesişme noktasında bulunan
Tarsus’un en önemli tarihi yapılarından biri de Kırkkaşık Bedesteni’dir.

  

Tarsus Belediyesi, 2006 yılında, turizm alanında gelişme çabası içinde olan kentin hem
tanıtımında hem de sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda katkı sağlaması hedefi doğrultusunda
bedestenin dükkânlarını işletmecilere kiralamıştır. Bedesten 7 Mart 2007’de yapılan açılış töreni
ile yeniden faaliyete geçmiştir.

  

Bedesten içerisinde yer alan dükkân ve bürolarda, başta yöresel el sanatlarına ait seramik,
ahşap, bakır, gümüş, deri, dokuma turistik hediyelik ürünler olmak üzere, yöresel damak
tatlarının sunulduğu yiyecek ve içecekler ile kent tarihini, toplumsal ve kültürel yaşamının
anlatıldığı çeşitli yayınlar sergilenmekte ve satılmaktadır.
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