
Rumeli’de Osmanlı Mirası

Üç fotoğraf sanatçısı Osmanlı’nın Rumeli’deki cami, zaviye, medrese, han, hamam,
çeşme, su kemeri, köprü, bedesten ve kalelerden oluşan kültürel mirasını fotoğrafladı.

  

İLHAM KAYNAĞI EVLİYA ÇELEBİ

  

Ahmet Kuş, Feyzi Şimşek ve İbrahim Dıvarcı’nın birlikte gerçekleştirdiği çalışma, ‘Rumeli’de
Osmanlı Mirası’
adıyla kitaplaştırıldı. Üç cilt olarak hazırlanacak çalışmanın birinci cildinde Arnavutluk ve
Makedonya’da bulunan 217 eser yer alıyor. Çalışma 2010 yılına kadar tamamlanacak ve
Osmanlı’nın Rumeli’deki eserlerinin yüzde 95’i kayıt altına alınmış olacak. İbrahim Dıvarcı,
Ahmet Kuş ve Feyzi Şimşek, Rumeli topraklarını adım adım dolaştı, 
Hazinedaroğlu İnşaat Grubu
tarafından finanse edilen çalışmanın birinci ayağında Arnavutluk ve Makedonya’da bulunan 217
eseri fotoğraflandı ve kitaplaştırıldı. Arnavutluk ve Makedonya’da Osmanlı döneminden
günümüze ayakta kalmış ve Osmanlı mimarisine ait eserlerin fotoğraflarının yer aldığı çalışma,
Osmanlı tarih ve mimarisine ilgi duyanlar için titizlikle hazırlanmış görsel bir kaynak niteliği de
taşıyor. Danışmanlığını 
Prof. Dr. Haşim Karpuz
’un yaptığı Rumeli’de Osmanlı Mirası fotoğraf albümü Türkçe-İngilizce olarak hazırlanmış.

Fotoğrafçı Ahmet Kuş, esere Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin ilham olduğunu anlatıyor.
Bu alanda daha önce yapılan çalışmaların maddi olanaksızlıklar nedeniyle hedefine
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ulaşamadığını belirten fotoğrafçı, özel sektörden destek aldıkları için kendilerini şanslı görüyor. 
Ekrem Hakkı Ayverdi
’nin yapmış olduğu saha çalışmalarının da işlerini oldukça kolaylaştırdığını belirten Kuş,
Rumeli’de Osmanlı Mimarisi kitabının gelecek yıllarda yapılacak çalışmalara rehberlik edeceği
inancında.

  

      

Kitabın mimarı İlhan S. Ergelen ise sunuş yazısında şu satırlara yer veriyor:

  

  

  

“1364 yılında Edirne’nin fethi ile başlayan ve 1912 tarihinde Balkan Harbi’ne kadar olan zaman
süresince hakim olduğu Rumeli’nin aynı zamanda hadimi de olan Osmanlı’nın bıraktığı eserler
ne yazık ki tahammülsüzlüğün ve hoşgörüsüzlüğün kurbanı olarak tahrip edildiler. Bugün o
muhteşem maziyi hatırlatan cami, zaviye, medrese, han, hamam, çeşme, su kemeri, bedesten
ve kalelerin ne yazık ki çoğu ayakta değildir. Geri kalanları da muhteşem bir maziyi boynu
bükük ve mahzun bir şekilde yâd etmektedir.”

  

Projede yer alan diğer fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuş ise izlenemlerini, “1364’ten 1912’ye kadar
geçen uzun zamanda hakim olduğu bu topraklarda Osmanlı, Rumeli’nin hakimi olduğu gibi aynı
zamanda hadimi yani hizmetkârı da olmuştur. Ancak bazı eserler ne yazık ki tahammülsüzlüğün
ve hoşgörü eksikliğinin neticesi olarak zaman içinde tahrip edildiler. Bunlardan geri kalanları da
tarihi mahzun bir şekilde hatırlatmaya devam etmektedir” sözleriyle anlatıyor.

  

Feyzi Şimşek de çalışma amaçlarını şöyle anlatıyor: “Bizim amacımız bu muhteşem geçmişi
hatırlatan cami, zaviye, medrese, han, hamam, çeşme, su kemeri, köprü, bedesten ve
kaleleri sonsuza dek ölümsüzleştiren bir eser meydana getirmekti.”
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