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 Göbekl�tepe’de bulunan 12.000 yıl önces�ne a�t �nsanlık tar�h�-
n�n en esk� tapınak kalıntılarının yer aldığı, �lk m�mar�n�n, �lk tarı-
mın yapıldığı ve uygarlığın doğduğu b�r kent olarak Şanlıurfa dün-
yada öneml� b�r yere sah�pt�r.

Tar�h boyunca b�rçok hâk�m�yet�n el�nde kalmış Şanlıurfa’da çe-
ş�tl� meden�yetler şehr�n tar�h�, m�mar� ve �nanç yapısını etk�leyerek 
çok sayıda eser bırakmışlardır.

Harran, Şuayb Şehr�, Soğmatar, Göbekl�tepe g�b� ören yerler�y-
le; b�rer saray güzell�ğ�ndek� tar�h� evler�, sokakları, hanları, ha-
mamları, cam�ler�, çeşmeler�, köprüler�, kapalı çarşıları ve gelenek-
sel el sanatlarıyla Şanlıurfa adeta b�r açık hava müzes� görünümün-
ded�r.

İbrah�m Peygamber’�n doğduğu, Yakup Peygamber’�n ve 
Eyyüp Peygamber’�n yaşadığı, İsa Peygamber’�n kutsadığı Şanlıurfa; 
Musev�, Hr�st�yan ve Müslümanlar tarafından sıkça z�yaret ed�len 
dünya �nanç tur�zm� ve kültür tur�zm�n�n de öneml� merkezler�n-
den b�r�d�r.

Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu Bölges�, Türk�ye tur�zm� açı-
sından büyük önem taşımaktadır. Kültür ve �nanç tur�zm� açısından 
öneml� varlıklara sah�p olan �l�m�zde, tur�zm�n gel�şt�r�lmes�ne yö-
nel�k tar�h�n yen�den canlandırılması çalışmalarını önemsemekte ve 
desteklemektey�z.

Sah�p olduğu değerlerle b�rçok alanda tur�zm�n caz�be merkez� 
olmasının yanı sıra; Şanlıurfa, tarım ve sanay� potans�yel�yle de ül-
kem�z�n ve Avrupa’nın Ortadoğu pazarına açılan kapısı konumun-
dadır.

Şanlıurfa’yı hak ett�ğ� konuma kavuşturmak �ç�n, tar�h� yapıla-
rın restore ed�lerek tur�zme kazandırılmasına, şehr�n tar�h�n� gün 
yüzüne çıkaracak arkeoloj�k kazılara destek ver�lmes�ne, kültür de-
ğerler�m�z�n korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına ve çeş�tl� ya-
yınlarla dünyaya tanıtılmasına büyük önem vermektey�z.

Şanlıurfa’nın kültür ve tur�zm varlıklarının öneml� b�r bölümü-
nü b�r araya toplayan, �l�m�z�n tanıtılmasında yararlı olacağına ve 
ülke tur�zm�ne katkıda bulunacağına �nandığım el�n�zdek� bu k�tap, 
tur�zm tanıtım çalışmalarımızın b�r ürünü olarak yayınlanmış bu-
lunmaktadır.

Yıllarca yaptıkları yayınlarla Şanlıurfa’nın tur�zm�ne katkı sağ-
layan k�tabın yazarları Harran Ün�vers�tem�z�n emekl� öğret�m üyes� 
Yrd. Doç.Dr. A. C�hat Kürkçüoğlu’nu ve Öğr.Gör. S. Sabr� Kürkçüoğ-
lu’nu kutluyorum.

Sah�p olduğumuz zeng�n kültür ve tur�zm değerler�n� görmele-
r� ve m�safir severl�ğ�m�z� yaşamaları �ç�n tüm dünyayı Şanlıurfa’ya 
bekl�yor, Şanlıurfa dostlarına selam, sevg� ve saygılar sunuyorum.

Takdim

Abdullah ERİN 
Şanlıurfa Val�s� 
ŞURKAV Başkanı



6



7

Şanlıurfa, Anadolu’nun tar�h� geçm�ş� �çer�s�nde çeş�tl� meden�-
yetler�n �z�n� taşıyan, tar�h� ve kültürel zeng�nl�kler�yle ülkem�z�n 
öneml� kentler�nden b�r�d�r. Tar�h� kent merkez�yle tar�h� �lçeler�yle, 
arkeoloj�k alanları, kültür varlıkları ve doğa güzell�kler�yle öneml� b�r 
“Tur�zm Şehr�”d�r.

Anadolu’nun tar�h� k�ml�ğ�n� koruyan ender şeh�rler�nden b�r� 
olan Şanlıurfa’da Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından “Taşınmaz 
Kültür Varlığı” olarak tesc�l ed�lm�ş ve korunarak �şlevsel hale get�r�l-
m�ş tar�h� ev, cam� ve mesc�t, k�l�se, medrese, tekke ve zav�ye, türbe, 
köprü, su kemer�, su bend�, çeşme, seb�l, hamam, kale, şeh�r suru ka-
lıntıları ve sur kapısı, han, kapalı çarşı g�b� çok sayıda tar�h� yapı bu-
lunmaktadır. İl�m�z�n sah�p olduğu bu kültür ve tur�zm varlıkları tu-
r�stler�n büyük ölçüde �lg�s�n� çekmekted�r.

Kültür ve meden�yet�n dünyaya yayıldığı ve arkeoloj� l�teratü-
ründe “Bereketl� H�lal” olarak adlandırılan topraklar üzer�nde yer 
alan Şanlıurfa, �lkel d�nlerden çok tanrılı d�nlere ve semav� d�nlere 
kadar barındırdığı değerler�yle de “İnanç Tur�zm�”n�n Mekke, Med�ne 
ve Kudüs’ten sonra dünyadak� öneml� b�r merkez� olma özell�ğ�ne de 
sah�pt�r.

İbrah�m Peygamber’�n doğduğuna, Musa Peygamber, Şuayb Pey-
gamber, Yakup Peygamber, Eyyüp Peygamber ve Elyesa’ Peygam-
ber’�n burada yaşadığına, İsa Peygamber’�n kutsadığına �nanılmış ol-
ması Şanlıurfa’nın “�nanç tur�zm�”ndek� önem�n� artırmaktadır.

Şanlıurfa tar�h� kent merkez�nde “geleneksel hayat”ın canlı b�r şe-
k�lde devam ett�ğ� görülmekted�r. Kültürel m�rasın korunması ve tar�-
h� kentsel k�ml�ğ�n yaşatılması ve canlandırılması çalışmaları da etk�n 
b�r şek�lde yürütülmekted�r.

Şanlıurfa’ya genç b�r gazetec� olarak �lk geld�ğ� 1953 yılından �t�-
baren Urfa’ya sevdalanan F�kret Otyam, vefatına kadar Urfa-Harran 
röportajları, yazı ve fotoğrafları �le �l�m�z�n tanıtılmasına ve sorunları-
na çözüm bulunmasına katkıda bulunmuştur. Yıllar önce b�r yazısın-
da “Doğduğum Aksaray’ı çok sev�yorum ama anam keşke Urfa’da do-
ğuraydı ben�, sorulduğunda ben de ‘Urfalıyam’ d�yeb�lseyd�m” d�ye-
rek Urfa’ya gönül bağını ne güzel �fade etm�şt�r.

Peygamber makamlarını, Göbekl�tepe’y�, Harran’ı, Soğmatar’ı, 
Şuayb Şehr�’n� görüp tar�h� çarşılarında gez�p, lezzetl� yemekler� tadıp, 
sıra geceler�nde d�nleyeceğ�n�z müz�k �le unutulmaz anlar yaşamak ve 
Halfet�’de tekne �le tar�h�n �ç�nde yolculuk yapmak �st�yorsanız b�r gün 
yola düşün ve Şanlıurfa’da s�z de b�rkaç gün mola ver�n…

Bu çalışmada vermeye çalıştığımız b�lg�lerle ve fotoğraflarla Şan-
lıurfa’nın tar�h�n�, kültür ve tur�zm potans�yel�n� daha �y� tanıyacağı-
nızı umuyoruz. Uzun araştırmalar ve yılların verm�ş olduğu b�r�k�mle 
hazırladığımız bu k�tabı yayınlayarak öneml� b�r kültür h�zmet�n� ger-
çekleşt�ren Şanlıurfa İl� Kültür Eğ�t�m Sanat Eğ�t�m ve Araştırma 
Vakfı’na (ŞURKAV) ve vakfın değerl� başkanı Şanlıurfa Val�s� Sayın 
Abdullah Er�n’e şükranlarımızı sunuyoruz. 

Yrd.Doç.Dr. A. C�hat Kürkçüoğlu      Öğr.Gör. S. Sabr� Kürkçüoğlu

Önsöz
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ŞANLIURFA KÜLTÜR - İNANÇ ve 
DOĞA TURİZMİ POTANSİYELİ
 Şanlıurfa, d�nler tar�h� açısından dünyada öneml� b�r yere sah�p-

t�r. H�lvan �lçes�ne bağlı olan ve günümüzde Atatürk Barajı gölü altın-
da kalmış bulunan Neval� Çor� ant�k yerleşmes�nde ve �l merkez�ne 18 
km mesafedek� Göbekl�tepe’de yapılan arkeoloj�k kazılarda, �lkel d�n-
lere a�t olan ve M.Ö. 9500 yıllarına tar�hlenen dünyanın en esk� tapı-
nak kalıntılarına rastlanılmıştır.

Tar�hte Şanlıurfa, çok tanrılı (pol�te�st) d�nler�n öneml� merkez-
ler�nden b�r�yd�. Bab�l ve Assur dönemler�nde Ay, Güneş ve gezegenle-
r�n kutsal sayıldığı Pol�te�st �nanca dayalı “Pagan” d�n�n�n baştanrısı 
“S�n”�n mabed� Harran’daydı. Harran yakınlarındak� Soğmatar şehr� 
�se bu d�n�n öneml� b�r merkez şehr� sayılıyordu.

Musev�, Hır�st�yan ve İslam d�nler� peygamberler�n�n atası olan 
Hz. İbrah�m’�n Urfa’da doğup yaşadığına, Nemrut ve halkının taptığı 
putlarla mücadele ett�ğ� �ç�n burada ateşe atıldığına �nanılmaktadır. 
Urfa her üç d�n�n mensuplarınca kutsal sayılmaktadır. Hz. İbrah�m’�n 
doğduğu mağara ve ateşe atıldığında düştüğü yerde oluşan Hal�l’ür-
Rahman Gölü (Balıklıgöl) üç d�ne mensup �nsanlarca z�yaret ed�lmek-
ted�r.

Ayrıca; Yakub Peygamber’�n Harran’dak� “Yakub Kuyusu” olarak 
b�l�nen kuyunun başında dayısı kızı Rahel �le tanışıp evlend�ğ�ne;

Eyyub Peygamber’�n Şanlıurfa’dak� b�r mağarada hastalık çekt�-
ğ�ne, bu mağaranın yakınındak� kuyunun suyu �le yıkanarak sağlığına 
kavuştuğuna, Eyyub Peygamber �le hanımı Rah�me Hatun’un ve Elye-
sa Peygamber’�n mezarlarının V�ranşeh�r �lçes�ne bağlı Eyyubneb� 
Köyü’nde bulunduğuna;

Şuayb Peygamber’�n Harran’a 37 km. mesafedek� Şuayb Şehr�’n-
de yaşadığına;

Musa Peygamber’�n, Şuayb Şehr� yakınındak� Soğmatar’da Şuayb 
Peygamber’le buluştuğuna ve s�h�rl� asasını Şuayb Peygamber’den bu-
rada almış olduğuna �nanılmaktadır.

İsa Peygamber, Şanlıurfa’yı kutsadığına da�r b�r mektubunu ve yü-
zünü s�ld�ğ� mend�le çıkan muc�zevî portres�n� havar�ler�nden Adda� 
�le Urfa Kralı Abgar Ukkama’ya gönderm�ş, Hır�st�yanlık devlet d�n� 
olarak dünyada �lk defa bu kral tarafından Urfa’da kabul görmüştür.

Şanlıurfa; Mekke, Med�ne ve Kudüs’ten sonra dünyanın dördün-
cü �nanç merkez� olarak göster�lmekted�r. Bu özell�kler�nden dolayı 
“İnanç Tur�zm�”n�n dünyadak� öneml� merkezler� arasındadır.

Harran, Şuayb Şehr�, Soğmatar, Göbekl�tepe g�b� ören yerler�yle; 
b�rer saray güzell�ğ�ndek� tar�h� evler�yle, sokaklarıyla, hanlarıyla, ha-
mamlarıyla, cam�ler�yle, çeşmeler�yle, köprüler�yle, kapalı çarşılarıyla 
ve geleneksel el sanatlarıyla adeta b�r açık hava müzes� görünümü 
veren Şanlıurfa; tar�h� çarşıları, lezzetl� yemek çeş�tler�, müz�ğ� ve sıra 
geceler� �le �nsana tar�h�n �ç�nde yolculuk yaptırır adeta…

Hz. İbrah�m’�n doğduğu ve ateşe atıldığı yerler 1
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1) COĞRAFİ YAPI
Şanlıurfa; doğusunda Mard�n, batısında Gaz�antep, kuzey�nde 

Adıyaman, kuzeybatısında D�yarbakır �ller� �le çevr�l�d�r. Güney�nde 
�se 1921, 1926, 1929 yıllarında yapılan Ankara Antlaşması ve 1930 
Halep protokolüyle ç�z�lm�ş bulunan Sur�ye sınırı �le çevrelenm�ş b�r 
sınır şehr�d�r.

İlk ve Ortaçağda esk� uygarlık merkezler�nden olan Mezopotam-
ya ve Arap ülkeler� �le Avrupa arasındak� bazı yollar, Şanlıurfa üzer�n-
den geçmekteyd�. Şanlıurfa, doğuyu batıya bağlayan b�rçok tar�h�, t�-
car� ve asker� yolun üzer�nde yer almış olması neden�yle, geçm�şte ve 
günümüzde öneml� b�r �l olmuştur.

Şanlıurfa, dünyanın ve Türk�ye'n�n en öneml� bölgesel kalkınma 
projes� olan GAP'ın (Güneydoğu Anadolu Projes�) merkez� duru-
mundadır.

Güneydoğu Anadolu Bölges�’nde yer alan Şanlıurfa, 18.584 k�lo-
metrekare yüzölçümü �le ülkem�z�n % 3’ünü oluşturmaktadır. İl�n or-
talama rakımı 518 metred�r. Araz�n�n % 60.4’ü dalgalı, % 22’s� dağlık, 
% 16.3’ü ova, % 1.3’ü yayla karakter�ne sah�pt�r.

İl�n kuzey�nde ve batısında dağ ve tepeler yer alır. Halfet�, Bozo-
va, H�lvan Ovaları kuzeyde; Harran, Suruç ve V�ranşeh�r ovaları �l�n 
güney�nde yer almaktadır.

DAĞLAR
Karacadağ: S�verek ve D�yarbakır sınırı arasında yer alan Karacadağ, 

Şanlıurfa’nın 1938 metre �le en yüksek noktasıdır. Şanlıurfa'nın kuzeydoğu-
sunda yer alan S�verek, H�lvan ve V�ranşeh�r’de sönmüş b�r yanardağ olan Ka-
racadağ'dan fışkıran lavların oluşturduğu bazalt taşlar yoğun olarak görülür. 
Kış aylarında kayak yapmak mümkündür

Takırtukur Dağları: Karacadağ'ın güney batısında yer alır. Kalkerl� b�r 
yapıya sah�pt�r.

COĞRAFİ İDARİ VE EKONOMİK YAPI

 Birinci Bölüm 

Şanlıurfa’nın kuzey doğusunda yer alan Karacadağ2
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Yılanlı Dağ: Takırtukur Dağları’nın batısında yer almaktadır. V�ranşe-
h�r'�n güneydoğusunda Karatepe dağ sırası �le Kepezl� dağları bulunmaktadır.

Tektek Dağları: Tektek Dağları, Harran'la V�ranşeh�r ovaları arasında 
kuzeyden güneye doğru uzanan kıvrım dağlarıdır.

Susuz Dağları: Tektek Dağları’nın kuzey batısında yer alan bu dağlar ol-
dukça gen�ş b�r kütled�r. En yüksek noktası 801 metred�r. Bu dağlarda su kay-
nağı olmadığı �ç�n Susuz adını almıştır.

Germüş Dağları: İl merkez�n�n yakınında, 771 m yükselt�s� olan Ger-
müş dağlarının güney etekler�nde çıkan akarsu kaynakları yakınında Germüş 
Köyü kurulmuştur.

Nemrut Dağları: Şanlıurfa'nın güney�nde yer alır. T�lk� Dağları da 
den�r. Çevres�ne göre oldukça yüksek b�r tepen�n z�rves�nde, sarp, gen�ş ve 
düz b�r kayalıktır. Burasına “Nemrud'un Tahtı” da den�r. Yapısı kalker olup 
yükselt�s� 800 metred�r.

Şebeke Dağları: 750 m yüksekl�ğ�nde, Şanlıurfa-Suruç yolu üzer�nde 
yer alır. Oldukça yüksek görünümlüdür. Bu dağların arasında Şebeke Deres� 
ve tar�h� Şebeke Köprüsü yer alır. Kalkerl� b�r yapıya sah�pt�r. Bu dağlarda 11 
N�san 1920 tar�h�nde Şanlıurfa’nın kurtuluş mücadeles� ver�lm�şt�r.

Arat Dağları: 840 m. yükselt�s� olan bu dağ, B�rec�k-Suruç yolu üzer�n-
ded�r. Kıvrımlı b�r yapıya sah�p olup yumuşak kalkerden oluşmuştur.

Cud� Dağı, Kaşmer Dağları, Molla Ömer Dağı, Kalkan Dağı başlıca 
d�ğer dağlardır.

Şeh�r merkez�n�n etrafındak� dağ ve tepelerde �se çok sayıda mağara ve 
sarnıç bulunmaktadır. 

AKARSULAR  
Şanlıurfa, akarsular bakımından zeng�n değ�ld�r. Bazı akarsular 

geç�c� rej�ml� akarsular şekl�nde olup kışın ve �lkbaharda akan, yazın 
ş�ddetl� buharlaşma sonunda kuruyan b�r özell�ğe sah�pt�r.

Fırat Nehr�: İl�n en öneml� akarsuyu Fırat Nehr�’d�r. S�verek �lçe-
s�, Dağbaşı Nah�yes�'ne bağlı Maktalan Geç�d� c�varında Şanlıurfa �l� 
topraklarına g�ren Fırat Nehr�, Adıyaman ve Gaz�antep sınırını bel�r-
led�kten sonra Sur�ye topraklarına g�rer. Neh�r sağ yönden gelen 
Göksu'yu alır. Nehr�n ülkem�z ve Şanlıurfa �ç�n büyük önem� vardır. 
Üzer�ne Atatürk, Karakaya, B�rec�k ve Karkamış barajları �nşa ed�l-
m�şt�r. Ayrıca nehr�n suyu, �nşa ed�len �k� adet tünel �le Harran Ovası 
ve çevres�ne suyu ulaştırmaktadır. Fırat Nehr� üzer�nde Şanlıurfa-
Gaz�antep ulaşımı, 1956 yılında �nşa ed�len 750 m. uzunluğunda 10 m. 
gen�şl�ğ�nde b�r köprü �le sağlanır. Neh�r üzer�ndeYer yer sallarla da 
ulaşım yapılır. Atatürk Barajı Gölü'nde �se ulaşım fer�botla sağlan-
makta, baraj gövdes�n�n güney�nde Fırat üzer�nde �nşa ed�len köprü 
�le Şanlıurfa-Adıyaman arasında kara ulaşımı sağlanmaktadır.

B�rec�k Barajı’ndan önce Fırat Nehr� (1999)3 Atatürk Barajı ve Gölü5

B�rec�k Baraj Gölü ve Halfet� (2006)4
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Cülap Suyu: Şanlıurfa'nın Kabahaydar Bucağı'na bağlı Edene 
Köyü �le D�ph�sar Köyü'nden çıkar. Daha sonra b�r �k� kaynak daha al-
dıktan sonra Cülap Suyu adını alır. Uzunluğu 60 km'd�r.

Habur Suyu: Karacadağ’ın güney etekler�nden doğar. Fırat 
Nehr�’n�n kollarındandır.

Geç�c� Rej�ml� Akarsular
Al�gör, Yukarı Koymat, Gölpınar, Çamurlu, Karakoyun, Cavsak, 

Karaköprü ve Tülmen Deres�, Kırkpınar Suyu, D�rekl� Suyu, Süley-
man Pınarı, Anzel� Pınar, Bamya Suyu, Kehr�z Suyu, Germüş Suyu, 
Bel�h Suyu, Cülmen Suyu g�b� sular da bulunmaktadır. Bu küçük akar-
suların b�rçoğu kış ve �lkbaharda akan, yaz aylarında kuruyan geç�c� re-
j�ml� akarsulardır.

GÖLLER

Atatürk Barajı Gölü
Türk�ye'de sulama ve h�droelektr�k üret�m� �ç�n ş�md�ye kadar 

�nşa ed�lm�ş en büyük barajın arkasında oluşan gölün toplam su depo-
3 3lama hacm� 48.7 m�lyar m ’tür. Gövde hacm� 84.5 m�lyon m ’tür. Dış 

2yüzey� kaya, �ç� k�l ve topraktır. Drenaj havzası 92.338 km 'd�r. Gölala-
2nı yaklaşık 817 km 'd�r. Fırat Nehr�'nden oluşan gölden sulama amaçlı 

faydalanılmaktadır. Ayrıca balıkçılık ve GAP Şenl�ğ� kapsamında her 
yıl bu gölde su sporları yarışmaları yapılır. Göl kıyısındak� bazı yerle-
ş�mlere ulaşım fer�botlarla gerçekleşmekted�r. Atatürk Baraj Gölü olu-
şurken 1 �lçe 34 köy 85 mezra su altında kalmıştır.

B�rec�k Baraj Gölü
B�rec�k Baraj Gölü, Fırat Nehr� üzer�ne �nşa ed�len barajın oluş-

turduğu b�r göldür. Şanlıurfa ve Gaz�antep �l sınırları üzer�nde yer alır. 
B�rec�k’�n 10 k�lometre kuzey�nde başlayan göl, Halfet� ve Rum Kaleye 
kadar devam eder. Zeugma Ant�k Kent�’n�n ve Esk� Halfet�n�n b�r bö-
lümü b�r kısmı bu baraj gölünün altında kalmıştır.

Elektr�k ve sulama amaçlı olan barajın t�p�, beton ağırlıklı kum-
çakıl dolgudur. Gövde dolgusu 9.4 m�lyon metreküp, temelden yük-
sekl�ğ� 62.5 metre, göl alanı 56.25 km2, göl hacm� �se 1220.20 hm3'tür. 
Yıllık enerj� üret�m� 2518 GWh/yıldır. İlk türb�n 2000 yılının Ek�m 
ayında enerj� üret�m�ne başlamıştır

Fırat’ın �k� kıyısında yer alan 45 köyün bazılarının tamamı, bazı-
larının b�r bölümü B�rec�k Baraj Gölü'nün suları altında kalmıştır.

Balıklıgöl (Hal�l’ür-Rahman Gölü)
Uzunluğu 150 m. ve en� 30 m. olan bu göl, şehr�n �ç�nde ve Gölba-

şı semt�nde, Kalen�n önünded�r. İç�nde Şanlıurfa'nın s�mges� olan ba-
lıklar yaşar. Bu balıklar sazan, karabalık, �nc� balığı ve kayabalığı c�n-
s�nden olup, efsanelere konu olmuşlardır. Nemrut ve halkının taptığı 
putlarla mücadele eden, onları kırıp parçalayan Hz. İbrah�m, Nemrut 
tarafından bugünkü Urfa Kales�’n�n bulunduğu tepeden ateşe atılır. 

Allah tarafından ateşe: “Ey ateş İbrah�m’e karşı ser�n ve selamet ol” 
emr� ver�l�nce ateş su, odunlar �se balık olur. Hz. İbrah�m (a.s.) sal�-
men b�r gül bahçes�n�n �ç�ne düşer. Hz. İbrah�m’�n ateşe atıldığında 
düştüğü yerde oluşan göldür.

Aynzel�ha Gölü
Bu göl Şanlıurfa kales�n�n hemen ön kısmındadır. Gölbaşı mev-

k��nded�r. 50x30 m. ölçüler�nde olup der�nl�ğ� 1-4 metre arasında de-
ğ�ş�r. İç�ndek� balıklar, tıpkı Hal�l’ür-Rahman Gölü’ndek� balıklar g�b� 
efsanelere konu olmuşlardır. R�vayete göre Nemrut’un kızı Zel�ha da 
Hz. İbrah�m’e �nandığından kend�s�n� Hz. İbrah�m’�n peş�nden ateşe at-
mıştır. Zel�ha’nın düştüğü yerde “Aynzel�ha Gölü” oluşmuştur. Bu göl-
ler �çer�s�ndek� balıklar kutsal kabul ed�ld�ğ�nden korunmakta ve ye-
n�lmemekted�r.

Hal�l’ür-Rahman Gölü (Balıklıgöl) 6

Aynzel�ha Gölü7
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OVALAR
Genell�kle düzlükler�n hâk�m olduğu topoğrafik b�r özell�k gös-

teren Şanlıurfa'da yurdumuzun öneml� tarım sahalarını oluşturan ova-
lar mevcuttur. Bunlar batıdan doğuya doğru Suruç, Harran, V�ranşe-
h�r ve Ceylanpınar Ovası’dır. Ayrıca Halfet�, Bozova, H�lvan ve S�verek 
Ovaları da öneml�d�r.

Harran Ovası: Şanlıurfa'nın en öneml� ovalarından b�r�d�r. Or-
talama yüksekl�ğ� 375 metred�r. Harran Ovası Şanlıurfa’nın yükselt�s� 
en az olan ovasıdır. Doğusunda V�ranşeh�r Ovası, batısında Suruç 
Ovası yer alır. Toprakları yen� al�vüyal toprak �le örtülü olup kırmızı 
renkted�r. Dem�r-oks�t, toprağa bu reng� verm�şt�r. 150.000 hektar ge-
n�şl�ğ�nded�r.

Suruç Ovası: Yen� al�vüyal topraklarla örtülü bulunan Suruç 
2Ovası'nın yüzölçümü 710 km ’d�r. Tıpkı Harran Ovası g�b� reng� kır-

mızıdır. Toprak tabakasının kalınlığı 50-100 cm. arasında değ�ş�r. Ve-
r�ml� ovalardan b�r�d�r.

2V�ranşeh�r Ovası: 1200 km  alanı �le Şanlıurfa'nın en büyük ova-
sını oluşturan V�ranşeh�r Ovası, dalgalı ve engebel� b�r görünüm gös-
ter�r. Al�vüyal topraklarla örtülü olup temel� kalkerl� b�r yapı göster�r. 
Karacadağ �le Tektek Dağları arasında gen�ş b�r alanı kaplamaktadır.

Halfet� Ovası: Fırat Nehr� kenarında olan Halfet� Ovası yer yer te-
pelerle çevr�l�d�r.

Bozova Ovası: Toprağı boz olduğu �ç�n bu �s�m ver�lm�şt�r. Ku-
zeybatısından Fırat Nehr� geçer. Dalgalı ve az engebel� b�r yapıya sa-
h�pt�r.

H�lvan Ovası: Yer yer engebelere rastlanan H�lvan Ovası’nın top-
rağı kırmızı renkte olup ver�ml� b�r ovadır.

S�verek Ovası: Esk� b�r yanardağ olan Karacadağ'dan püskür-
müş lavlarla kaplı ve yer yer dalgalı b�r yapıya sah�pt�r. Bazaltlı yapısın-
dan dolayı s�yah renkl� olan taşlık bölgeler� bulunmaktadır. S�verek 
Ovası’nda bu taşların tem�zlend�ğ� oranda tarım yapılab�lmekted�r.

İKLİM
Karasal �kl�m özell�ğ� gösteren Şanlıurfa, yazları çok kurak ve 

sıcak, kışları bol yağışlı ve ılık b�r �kl�me sah�pt�r.

Harran Höyük’ten ovaya bakış (1987)8

9 Koçv�ran Ant�k Kent�’nde süt sağımı
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Şanlıurfa'da günlük ve yıllık sıcaklık farkları ş�ddetl�d�r. Türk�-
oye'de en yüksek sıcaklık Şanlıurfa Ceylanpınar'da 46.5 C (Temmuz) 

oölçülmüştür. Şanlıurfa'da en soğuk -12.4 C (Şubat) ölçülmüştür.
Şanlıurfa'da yıllık ortalama yağış 462 mm olarak hesaplanmıştır. 

 oYıllık ortalama sıcaklık 18.6 C, buharlaşma 2048 mm, rüzgâr hızı 2.8 
m/sn'd�r.  Karlı ve don olan günler�n sayısı oldukça az olup yılda orta-
lama 10 günü geçmez. Şanlıurfa’da hâk�m rüzgârlar kuzeybatı ve batı 
yönler�nden eser.

BİTKİ ÖRTÜSÜ
B�tk� örtüsü bakımından oldukça fak�r olup doğal b�tk� örtüsü ge-

nell�kle stept�r. İlkbaharda ç�çek ve ot toplulukları görülür, ancak yaz 
sıcaklığı ve kuraklığı doğal b�tk� örtüsünün gel�ş�m�n� engeller. Ağaç 
toplulukları genell�kle akarsu boylarında görülür. (Kavak, söğüt vb.) 
Karacadağ, S�verek ve Halfet� c�varlarında yer yer meşe, alıç, palamut 

g�b� ağaç topluluklarına rastlanır. Baraj havzalarında ağaçlandırma ça-
lışmaları yapılmaktadır.

Tektek Dağları’nda gen�ş b�r alanda yaban� fıstık ağaçları yer alır. 
Bunlar zamanla aşılanarak üret�me kazandırılmıştır.

Şanlıurfa'nın sulama yapılan alanlarında ve değ�ş�k bölümler�n-
de, özell�kle Fırat Nehr� havzasında erozyonu önlemek �ç�n ağaçlan-
dırma çalışmalarına hız ver�lm�şt�r.

2) EKONOMİK YAPI
Fırat ve D�cle arasında dünyanın en ver�ml� ovalarının yer aldığı 

b�r bölgede bulunan Şanlıurfa’nın ekonom�s� tarıma dayalıdır. İl�n top-
lam yüzölçümü olan 1.858.400 hektar alanın, 1.201.844 hektarı tarıma 
elver�şl�d�r. Bu da �l topraklarının % 63’dür.GAP �le sulanacak toplam 
1.700.000 hektar alanın, 700.000 hektarı Şanlıurfa sınırları �ç�nded�r. 
Halen Şanlıurfa’da 325.424 hektar alan sulanmaktadır.

Fıstık hasadı10 Fırat’ın sularını Harran Ovası’na ulaştıran ana kanal12

Pamuk Hasadı11 Harran buğdayları13
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Tarımda; buğday, merc�mek, arpa, nohut, susam, pamuk, mısır, 
fıstık, üzüm ve sebze yet�şt�r�lmekted�r. Yıllık pamuk üret�m� 800.000 
tona yakındır. Seracılıkta da öneml� gel�şmeler görülmekted�r.

İl�n ekonom�s�nde öneml� yer tutan hayvancılık küçük a�le �şlet-
meler�nde yapılmaktadır.

1943 yılından ber� faal�yet gösteren Ceylanpınar Tarım İşletme-
s�’nde bölge ç�ç�s�ne kal�tel� tohum, fide, fidan ve damızlık tem�n 
ed�lmekted�r.

İldek� sanay� kuruluşlarının sayısı 400 c�varındadır. B�r�nc� Or-
gan�ze Sanay� Bölges�nde 265 tes�s alanları dolmuş olup �k�nc� organ�-
ze sanay�de yatırımcılara yer tahs�sler� yapılmaktadır. OSB’de 10.000’e 
yakın k�ş� çalışmaktadır. 

3) İDARİ YAPI ve NÜFUS
Urfa 1908 yılına kadar Halep v�layet�ne bağlı b�r sancak �ken, 

1919’dak� düzenlemeyle bağımsız b�r sancak hal�ne get�r�lm�ş, 1921 
anayasası �le v�layet olmuştur.  3’ü merkezde olmak üzere 13 �lçes� bu-
lunmaktadır. Bu �lçeler, Akçakale, B�rec�k, Bozova, Ceylanpınar, Ey-
yüb�ye, Halfet�, Hal�l�ye, Harran, H�lvan, Karaköprü, S�verek, Suruç ve 
V�ranşeh�r’d�r. 

Şanlıurfa �l� nüfusu 2016 yılı �t�barıyla 1.940.627 k�ş�d�r.

4) ULAŞIM
Karayolu ağının öneml� kavşaklarından b�r�nde yer alan Şanlıur-

fa; Gaz�antep-Şanlıurfa-Nusayb�n-C�zre-Habur yoluyla ülken�n gü-
neydoğu ve güneybatısına bağlandığı g�b�, Gaz�antep üzer�nden �se 
Batı ve İç Anadolu’ya bağlanır. Adıyaman ve D�yarbakır yönler�nden 
gelen yollar Urfa’dan geçer; güneye �nen yol �se sınır kapısından Sur�-
ye’ye ulaşır. Şanlıurfa’da dem�ryolu, �l�n güney�nde olup Sur�ye sınırı-
na paralel 220 km’d�r. Sur�ye’ye açılan Akçakale b�r�nc� sınıf gümrük 
kapısı 24 saat h�zmet vermekted�r.

Şanlıurfa’da yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo taşımacılığı h�z-
metler� �ç�n de kullanılan “GAP Uluslararası Havaalanı” Şanlıurfa-
D�yarbakır karayolunun 35. k�lometres�nded�r.

Türk Hava Yolları, Anadolu Jet, Onur A�r ve Pegasus firmalarının 
İstanbul-Ankara ve İzm�r’e karşılıklı seferler� bulunmaktadır.

ŞEHİR MERKEZİNİN İLÇELERE UZAKLIĞI
Şanlıurfa-Akçakale: 55 km  Şanlıurfa-B�rec�k: 80 km
Şanlıurfa-Bozova: 40 km Şanlıurfa-Ceylanpınar: 140 km
Şanlıurfa-Halfet�: 120 km Şanlıurfa-Harran: 50 km
Şanlıurfa-H�lvan 56 km Şanlıurfa-S�verek: 95 km
Şanlıurfa-Suruç: 43 km  Şanlıurfa-V�ranşeh�r: 90 km

Şanlıurfa Şeh�rlerarası Otobüs Term�nal�14
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KISA TARİHÇE
1960’lı yıllardan bu yana �l sınırları �çers�ndek� arkeoloj�k kazı-

larda Paleol�t�k Çağ (M.Ö. 900.000-12.000), Neol�t�k Çağ (M.Ö. 
12.000-6.000), Kalkol�t�k Çağ (M.Ö. 5.700-3.000) ve İlk Tunç Çağı’na 
a�t (M.Ö. 3.000-1.200) eserler bulunmuş olup Şanlıurfa Müzes�’nde 
serg�lenmekted�r.

B�rec�k’�n 5-6 km kuzeybatısındak� Surtepe �le güneybatıdak� T�l-
vez Köyü arasında, H�lvan �lçes�n�n Akçav�ran Köyü’nün Bülbül Dere-
s�’n�n Çek�ş Sırtı’nda, Bozova �lçes� Dutluca Mahalles�’nde, Şanlıurfa-
Akçakale yolu üzer�ndek� Köprülü Köyü Höyüğü çevres�nde Paleot�-
l�k Çağa a�t malzemeler bulunmuştur.

H�lvan İlçe sınırları �çer�s�ndek� Nevalı Çor�’de, 1983-1991 yılları 
arasında yapılan kazılarda 11.500 yıl önce Neval� Çor� �nsanlarının �lk 
evler� yaptığı, �lk defa tarım yaparak buğday ve merc�meğ� ürett�ğ� ve 
bu ürünler�n buradan dünyaya yayıldığı anlaşılmıştır. Burada bulu-
nan -T- şekl�ndek� üzer� hayvan kabartmalı taş steller dünyadak� �lk ta-
pınak kalıntılarıdır.

1995-2015 yılları arasında Urfa şeh�r merkez�ne 18 km mesafe-
dek� Göbekl�tepe kazısında 12.000 yıl önces�ne a�t çok sayıda tapınak 
kalıntılarına rastlanılmıştır. Göbekl�tepe’de bulunan ve ay�n �le �lg�l� 
anlam taşıdığı muhtemel olan �nsan ve hayvan heykeller� �le -T- şek-
l�ndek� steller üzer�ndek� çeş�tl� hayvan kabartmaları dünyanın en 
esk� res�m örnekler�d�r.

1996 yılında Balıklıgöl’ün arkasında bulunan arkeoloj�k malze-
meler�n günümüzden 13.500 sene önces�ne a�t olduğu kes�nl�k kazan-
mış, böylece uygarlık tar�h�n�n Urfa’da başladığı ortaya çıkmıştır.

M.Ö. I. b�nde bölge halkı Kafkasya kökenl� Subarlardır. Aynı dö-
nemde güneydoğu bölges� Sam� ırkından Aram�ler�n �st�lasına uğrar. 
M.Ö. 612 yılına kadar Asur egemenl�ğ�nde kalan bölge M.Ö. 612-550 
yılları arasında Med hâk�m�yet�ne g�rer ve M.Ö. 552-332 yıllarında 
Persler�n el�ne geçer. 

Urfa bölges� M.Ö.332-312 yılarında Makedonyalıların el�ne 
geçer. İskender’�n ölümünden sonra M.Ö. 312-132 yılları arasında Se-
leukosların el�nde kalır. M.Ö. 302 yılında Seleukos N�kator tarafından 
Urfa’ya “Suları Bol” anlamına gelen “Edessa” adı ver�l�r.

Urfa Kales�’nden kent�n kuzey�ne bakış (~1880)15

ŞANLIURFA TARİHİ

 Ikinci Bölüm 
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M.Ö. 132 �le M.S. 244 yılları arasında Süryan�ler�n “Osrhoene” 
adıyla b�r şeh�r krallığı hâk�m�yet� görülmekted�r. 376 yıl süren Osr-
hoene krallığı Hr�st�yanlık tar�h� açısından önem taşımaktadır. Kral V. 
Abgar Ukkama 13-50 yılları arasındak� �k�nc� saltanatı sırasında Hz. 
İsa’ya mektup yazarak Hr�st�yanlığı halkı �le b�rl�kte kabul ett�ğ�n� b�l-
d�rm�şt�r. Hz. İsa �se Urfa’yı kutsadığına da�r b�r mektubunu ve yüzü-
nü s�ld�ğ� mend�le çıkan muc�zevî portres�n� Abgar Ukkama’ya gön-
derm�şt�r.

Urfa ve c�varı M.S. 244 yılından sonra; Sasan�, Roma, B�zans hâ-
k�m�yet�nde kalmıştır.

Urfa 639 yılında (Hz.Ömer zamanında) İslam ordularının el�ne 
geçer. 687’de Emev�ler; Harran, Samsad ve Urfa’yı b�r eyalet hal�nde 
b�rleşt�r�rler. 750 yılından sonra İslam devletler�nden Abbas�, Hamda-
n�, Numeyr� ve Mervan�ler�n �dares�nde el değ�şt�ren Urfa’ya 1031 yı-
lında tekrar B�zanslılar hâk�m olur.

1087 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın oğlu Mel�k 
Şah komutanlarından Em�r Bozan’ı Urfa üzer�ne gönder�r ve şehr� ele 
geç�r�r.

I. Haçlı Seferler� sırasında haçlı ordusunun komutanı Kont Ba-
udou�n 1098’de Urfa’yı alarak Haçlı Kontluğu’nu kurar. 1144’de Musul 
Atabey� İmadüdd�n Zeng� tarafından kuşatılan şeh�r, 24 Aralık 1144 
tar�h�nde ele geç�r�l�r. Bu zafer İslam dünyasında sev�nç uyandırır.

Bölge, 1174 yılında Selahadd�n Eyyub�’n�n kurduğu Eyyub� Dev-
let�’n�n el�ne geçer. Alaadd�n Keykubbat 1234’de Urfa’yı Eyyub�lerden 
alır. Selçuklu ordusunun çek�lmes�nden sonra Eyyub�ler bütün bölge-
y� tekrar ger� alırlar. 1240 yılında Selçuklu b�rl�kler� Harran’da Ha-
rezml�ler� bozguna uğratarak şehr� Eyyub�lere bırakır.

Moğollar 1244’de Urfa’yı, 1251 yılında da tekrar Suruç, Harran ve 
Urfa Bölges�’n� yağmalarlar. 1272 yılında Memluklular Harran ve 
Urfa’yı Moğollardan alır.

Urfa; İlhanlı hâk�m�yet�ndeyken, Anadolu Selçuklu Devlet�’n�n 
1308 yılında ortadan kalkmasıyla Döger Türkmen Boyu’nun el�ne 
geçer. Bölge 1399 yılında T�mur’un hâk�m�yet�ne g�rer. T�mur’un, D�-
yarbakır yöres�n� verd�ğ� Karayülük Osman Bey 1403 yılında D�yar-
bakır’da Akkoyunlu Devlet�’n� kurar. Döger Türkmen Boyu’nun hâk�-
m� D�maşk Hoca 1404’de ölünce, Urfa Akkoyunlular’ın el�ne geçer.

Hal�l’ür-Rahman Gölü ve Rızvan�ye Cam��
Ç�z�m: Escourt (Chesney, F. R.  e expend�t�on for the Survers of  the r�vers, 
Euphrates and T�gr�s..., London 1850

16
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1429 yılında Mısır Memlukları Urfa’yı ele geç�rerek şehr� yağma-
layıp yıkarlar ve ger� çek�l�rler. 1465 yılında Akkoyunlu hükümdarı 
Uzun Hasan Urfa’yı ele geç�r�r.

1504’de Dulkad�r Beyl�ğ�’n�n, 1514 yılında �se Safev�ler�n el�ne 
geçen Urfa; Yavuz Sultan Sel�m zamanında 1517 yılında Osmanlı top-
raklarına katılır.

Osmanlı pad�şahı Kanûn� Sultan Süleyman (1520-1566), 
Irakêyn Sefer�'nden dönerken ordusuyla 17-18 Kasım 1535 tar�h�nde 
�k� gün Urfa'da �kâmet etm�şt�r.

1594'de Urfa, Rakka Eyâlet�'n�n merkez� olur.
Osmanlı Pad�şahı Sultan IV. Murad (1623-1640), 8 Mayıs 1638 ta-

r�h�nde Bağdat Sefer�’ne çıktıktan üç ay sonra Halep üzer�nden B�re-
c�k’e ulaşmış ve Urfa’dan geçerken Hal�l’ür-Rahman Gölü’nü de z�yaret 
eden pad�şah, hatıra olmak üzere �k� adet balık yakalatıp kulaklarına 
altın küpe takmıştır. Sultan Dördüncü Murad, kentte kaldığı süre �ç�n-
de, Hal�l’ür-Rahman Gölü’nün güneybatısında tekkes� olan (ş�md� 
aynı yerdek� türbede medfun) Şâzel� şeyh� Al� Dede’y� de z�yaret ede-
rek el�n� öpmüş ve zafer �ç�n duasını almıştır.

1865 yılında Urfa, b�r sancak olarak Halep v�layet�ne bağlanır.
1912 yılında bağımsız b�r sancak hal�ne get�r�len Urfa, Osmanlı 

hâk�m�yet�nde 400 yıl kalmıştır.
Urfa, 1. dünya savaşının sonunda 24 Mart 1919’da İng�l�zler tara-

fından �şgal ed�l�r. İng�l�zler 30 Ek�m 1919 tar�h�nde şehr� Fransızlara 
devreder. 13 ay �şgal altında kalan Urfa, şeh�r eşrafının oluşturduğu 
Müdâfa-� Hukuk Cem�yet�’yle güçlen�nce, 7 Şubat 1920’de c�vardan 
gelen aş�retler�n de desteğ�yle Fransızlara şehr� boşaltmaları �ç�n b�r ül-
t�matom gönder�l�r. Şehr� boşaltmayan ve �şgal� sonlandırmayan 
Fransız kuvvetler�, M�l�s kuvvetlerce kuşatılır. 11 N�san 1920 tar�h�ne 
kadar süren 63 günlük savaş sonunda Urfalılar destan yazarak şeh�rle-
r�n� kurtarırlar

11 N�san 1920’de Fransız �şgal�ne karşı m�lletçe “Şanlı B�r Zafer” 
kazanılmıştır.

29 Ek�m 1923’te Türk�ye Cumhur�yet� �lan ed�ld�kten 6 ay sonra, 
20 N�san 1924’te Urfa �l hal�ne get�r�lm�şt�r.

URFA’NIN TARİHTEKİ ADLARI
Tar�h boyunca şehre, Seleukosların (M.Ö. 304) “Edessa”, Erme-

n�ler�n “Orha�” (Suyu Bol), Süryan�ler�n “Urhay”, Arapların “El-
Ruha”,Türkler�n �se “Urfa” ded�ğ� b�l�nmekted�r.

Sümerce URU “şeh�r” veya yer anlamındadır. HA/KUA �se 
“balık” anlamındadır. URU. HA/ URU. KUA “balıklı şeh�r/balıklı yer” 
anlamına da gelmekted�r. Zamanla �s�m Uruha, Urha ve Urfa hal�ne 
dönüşmüş olab�l�r.

ŞANLI ÜNVANLI VE 
İSTİKLAL MADALYALI ŞEHİR
12 Haz�ran 1984’te, Urfa M�lletvek�l� Osman DOĞAN ve 17 ar-

kadaşının, TBMM’ne sunduğu 3020 sayılı “Kurtuluş Savaşında Gös-
terd�ğ� Kahramanlıktan Dolayı Urfa İl� Adının ‘ŞANLIURFA’ Olarak 
Değ�şt�r�lmes�ne İl�şk�n Kanun Tekl�fi” TBMM tarafından kabul ed�l-
m�şt�r. 22 Haz�ran 1984’te “ŞANLI” unvanı Resm� Gazetede yayınla-
narak yürürlüğe g�rm�şt�r.

8 N�san 2016’da, Şanlıurfa M�lletvek�l� Faruk ÇELİK ve 17 arka-
daşının TBMM’ne sunduğu, Kurtuluş Savaşı’nda verd�ğ� destansı mü-
cadeleyle büyük kahramanlık gösteren Şanlıurfa’ya, 6702 sayılı “İst�k-
lal Madalyası” Ver�lmes� Hakkındak� Kanun Tekl�fi TBMM’de oy b�rl�-
ğ� �le onaylanmıştır.

İst�klal Madalyası Beratı17
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Urfa Kales� eteğ�nden kent�n kuzey kes�m�ne bakış  ~1890 18
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Şanlıurfa Anadolu’nun en çok arkeoloj�k kazı yapılan �l� duru-
mundadır. Şanlıurfa �l sınırları �ç�nde bulunan arkeoloj�k alanlarda 
yerl� ve yabancı arkeologlar tarafından 1964 yılından günümüze 
kadar 36 adet arkeoloj�k kazı gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Şanlıurfa �l sınırları �ç�nde Akarçay Höyük, Akarçay Tepe, Apa-
me�a Ant�k Kent�, Aşağı Yarımca, Bent Bahçes�, B�r�s Mezarlığı, Çam-
lık Parkı Nekropolu, Çav� Tarlası, Fıstıklı Höyük, Gre V�r�ke, Gürcü 
Tepe, Hacı Neb�, Harabebez�kan Höyük, Harran Höyük, Hassek 

Höyük, Kazane Höyük, Kurban Höyük, L�dar Höyük, Mezraa Höyük, 
Mezraa-Tele�lat Höyük, Neval� Çor�, Söğüt Tarlası, Sultantepe Höyü-
ğü, Şaşkan (Kumartepe) Höyük, Şav� Höyük, T�lbeş, T�lmusa, T�lobur, 
T�lvez (Meteler), T�tr�ş Höyük, Ulu Cam�� Güney Duvarı, Urfa Kales�, 
Yen�mahalle, Yukarı Göklü Nekropolu, Zeyt�nl�bahçe Höyük ve Gö-
bekl�tepe’de yapılan arkeoloj�k kazılarda Paleol�t�k Çağdan Osmanlı 
dönem�ne kadar Mezopotamya uygarlıklarına a�t b�nlerce eser bulun-
muştur.

Göbekl�tepe Tapınak Alanı19

 Üçüncü Bölüm 

ARKEOLOJİK ALANLAR ve MÜZELER
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 1) ARKEOLOJİK KAZILAR
BİRİS MEZARLIĞI KAZISI
Bozova �lçes�nde k� göller mevk��nde bulunan B�r�s Mezarlı-

ğı’nda, 1964 yılında yapılan ve 15 gün süren kazılarda Paleol�t�k Çağ 
sonlarına a�t taş aletler bulunmuştur.

ÇAVİ TARLASI KAZISI
S�verek �lçes�, Çaylarbaşı N�s�b�n Köyü yakınındak� Çav� Tarla-

sı'nda 1982-1985 yılları arasında yapılan yüzey araştırmalarında İlk ve 
Orta Kalkol�t�k Çağlara tar�hlenen malzemeler bulunmuştur. Kazılar-
da ortaya çıkarılan yarı yuvarlak t�ptek� ev temeller� Kalkol�t�k Çağ m�-
mar�s�n�n özell�kler�n� yansıtmaktadır.

GÖBEKLİTEPE KAZISI
Göbekl�tepe, Harran ovasını kuzeyde sınırlayan dağ s�ls�les�n�n 

en yüksek noktasında yer alan, gen�ş görüş mesafeler�ne hâk�m b�r ko-
numdadır.

Alman Arkeolog Klaus Schm�dt tarafından keşfed�lerek arkelo-
j�k kazılarının yapıldığı Göbekl�tepe, günümüzden 12.000 yıl önces�-
ne a�t tapınak olduğu tahm�n ed�len dünyanın en esk� anıtsal yapı ka-
lıntılarının gün yüzüne çıkarıldığı arkeoloj�k kazı alanıdır.

Şanlıurfa merkeze 18 km uzaklıkta, Örenc�k Köyü �çer�s�ndek� 
dağlık alanda, ulaşımı zor yüksek b�r k�reçtaşı kayalığın üzer�nde yer 
alan Göbekl�tepe, doğuda Cüllap Irmağı Vad�s�'ne, güneyde Harran 
Ovası'na, batı ve kuzeyde Urfa çevres�ndek� tepelere hâk�m konumda 
olan b�r dağ tapınağıdır. Tepe, Mard�n yönünden gel�nd�ğ�nde 20 km 
uzaktan b�le fark ed�lecek derecede heybetl� b�r görünümded�r.

Göbekl�tepe, �lk kez 1963 yılında İstanbul ve Ch�cago Ün�vers�te-
ler�n�n karma projes�nde gerçekleşt�r�len yüzey araştırmasında V52 
adıyla neol�t�k b�r yerleşme olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Bu araştırma �le �l-
g�l� olarak Peter Bened�ct, 1980 yılında yazdığı makales�nde Göbekl� 
Tepe’n�n yamaçlarının çakmak taşlarıyla dolu olduğunu ve en yüksek 
�k� tepec�ğ�n�n üzer�n�n mezarlarla kaplı olduğu bel�rtm�şt�r.

Bu araştırmanın yapıldığı yıllarda, neol�t�k dönem hakkında b�-
l�nenler sınırlı olduğu ve Neval� Çor� kazıları da yapılmamış olduğu 
�ç�n, toprak yüzey�nde görülen �r� taş çıkıntıların Neval� Çor�’dek� g�b� 
T b�ç�ml� d�k�l� taşların uzantısı olab�leceğ�n� akıllara get�rmem�ş ve 
bu çıkıntılar mezar taşlarına benzet�lm�şt�r.

1983-1991 yılları arasında H�lvan �lçes� Kantara Köyü yakının-
dak� Neval� Çor�’de yapılan arkeoloj�k kazılarda neol�t�k döneme a�t 
büyük boyutlu heykellere ve -T- b�ç�ml� d�k�l� taşlara �lk kez rastlanıl-
dı.

Bu kazıda ek�p üyes� olarak çalışan Klaus Schm�dt, Neval� Çor� 
benzer� başka yerler�n de Urfa’da bulunab�leceğ�n� düşünerek Bene-
d�ct’�n makales�nde geçen Göbekl� Tepe’ye geld�. Bened�ct’�n mezarla-
ra benzett�ğ� taşların Neval� Çor�’de ortaya çıkartılan -T- b�ç�ml� d�k�l� 
taşların baş kısımları olab�leceğ�n� düşünerek Kültür ve Tur�zm Ba-
kanlığı’ndan aldığı �z�n �le 1994 yılında burada yüzey araştırmasında 
bulundu. Yüzey araştırması sonunda, Göbekl� Tepe’n�n Neval� Çor� 
benzer� -T- b�ç�ml� d�k�l� taşların yer 
aldığı tapınaklara sah�p b�r yer oldu-
ğuna kanaat get�rerek Bakanlıktan ar-
keoloj�k kazı �zn� taleb�nde bulundu. 
Gerekl� �zn�n ver�lmes� üzer�ne Klaus 
Schm�dt, 1995 yılında Şanlıurfa Müzes� 
ve Alman Arkeoloj� Enst�tüsü ortak pro-
jes� olarak başlayan, 2007 yılından �t�ba-
ren “Bakanlar Kurulu Kararlı Kazı” statü-
sünde devam eden Göbekl� Tepe kazıları-
nın başkanlığını vefat ett�ğ� 2014 yılına 
kadar sürdürdü. 2010-2014 yılları arasında 
Harran Ün�vers�tes� Sanat Tar�h� Bölümü 
Öğret�m Üyes� Yrd. Doç.Dr. A. C�hat 
Kürkçüoğlu Kazı Başkan Yardımcılığı gö-
rev�nde bulundu.

Göbekl�tepe kazı alanı20

Göbekl�tepe (1994-2014 yılları arası ) Kazı Başkanı Klaus Schm�dt 21
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Jeomanyet�k ve georadar yöntemler�yle yapılan toprak üstü öl-
çümler sonucunda Göbekl� Tepe’de yuvarlak veya oval planlı, çapları 

30 m.’ye ulaşan 20 adet yapı tesp�t ed�lm�ş, bunlardan 6 tanes� kazılarla 
ortaya çıkarılmıştır.

Kazılarda bulunan bazalttan yapılmış kaplar ve �şlenm�ş çakmak taş-
ları, bu yapıların günlük yaşama yönel�k mekânlar olmadıklarını, Neol�t�k 

çağ �nsanlarının kalıcı olmasa b�le, en azından geç�c� b�r dönem Göbekl� 
Tepe'de yaşadıklarını düşündürmekted�r. Ancak bu �nsanların, 300 metre yük-

sekl�kte, suyun olmadığı bu tepede neden yaşadıkları henüz kes�n olarak 
b�l�nmemekted�r. Büyük b�r �ht�malle Göbekl� Tepe, bölgede yaşayan �nsanlarca 

d�nsel tören ve tapınmalar �ç�n düzenl� olarak z�yaret ed�len b�r buluşma yer� �d�. İnsanların 
orada ne kadar b�r zaman kaldıkları, neler yaptıkları ve ne kadar �nsanın bu merkezde b�r 
araya geld�ğ� konusu �se, kazıların �ler�k� aşamalarında ortaya çıkacaktır.

Arkeologlara göre Göbekl� Tepe, bel�rl� b�r bölgey� denet�m altında tutuyordu. Belk� de 
bölgede yaşayan kab�le, buradak� d�nsel törenler� düzenleme dışında, gündel�k yaşamla �lg�l� �ş-

ler� denet�m altına alıyor, aletler�n üret�m ve dağıtımını düzenl�yor, avcılığı denetl�yor, etlerle hay-
van postlarının dağıtımını üstlen�yordu.

Paleol�tk Çağ’ın (Kaba Taş Devr�) sonlarıyla Neol�t�k Çağ’ın (C�lalı Taş Devr�) başlarına tar�h-
lenen (M.Ö.10.000) Göbekl� Tepe yapıları, bugüne kadar b�l�nen�n aks�ne, m�mar�n�n yerleş�k ya-
şamla b�rl�kte ortaya çıkmadığını, avcı - toplayıcı topluluklar zamanında da var olduğunu, �nsanoğ-
lunun yerleş�k yaşam �ç�n ev yapmadan önce d�nsel yapılar yaptığını ortaya koymuştur.

Göbekl� Tepe’dek� yapıların merkez�nde serbest duran, boyları 5 metreye varan, tek parça 
k�reç taşından -T- b�ç�ml� olarak şek�llend�r�lm�ş �k� adet d�k�l� taş bulunmaktadır. Aynı form-

da, ancak daha küçük boyutlu d�k�l�taşlar �se yapı duvarlarının �ç çeperler�ne merkezdek� �k� 
d�k�l� taşa yönlend�r�lm�ş olarak yerleşt�r�lm�şt�r.

-T- b�ç�ml� d�k�l� taşlar st�l�ze ed�lm�ş �nsan heykeller� olup, T’n�n üstündek� yatay 
bölüm baş olarak tasarlanmış, ancak ağız, burun ve göz g�b� organlar bel�rt�lmem�şt�r. “D” ya-

Göbekl�tepe Tapınakları 22
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pısı olarak adlandırılan yapının ortasındak� �k� d�k�l� taşın her b�r�n�n 
�k� yanından kollar aşağıya �nd�r�lm�ş ve T’n�n dar tarafı olan ön kı-
sımda eller tokalı b�r kemer üzer�nde b�rleşt�r�lm�şt�r. Bel� saran ke-
mer�n yan taraflarında kalan yüzey�ne anlamları g�zem�n� koruyan b�r-
çok sembol�k şek�l kabartma olarak �şlenm�şt�r. Ayrıca kemer�n önün-
den aşağıya sarkan ve �nsanın belden aşağısını örten t�lk� postu, 
12.000 yıl öncek� örtünme geleneğ�n� yansıtmaktadır.

Göbekl� Tepe'dek� en esk� yapıların da�resel b�ç�ml�, daha yen� ya-
pıların �se d�kdörtgen b�ç�ml� oldukları saptanmış, bu yapıların çatıla-
rının olup olmadıkları tesp�t ed�lemem�şt�r.

Tepen�n kuzeybatı yönünde ortaya çıkartılan, kuzey-güney �st�-
kamet�nde d�kdörtgen planlı yapının güney yönünde yan yana �k�, 
kuzey yönünde yan yana �k� adet -T- b�ç�ml� d�k�l� taş yerleşt�r�lm�şt�r. 
Kuzey yöndek� �k� d�k�l� taşın arasındak� boşluğun döşemes�ne 
doğum yapar poz�syonda çıplak b�r kadın figürü ç�z�kleme tekn�ğ�nde 
resmed�lm�şt�r.

Çakmaktaşından yapılmış çok sayıda kes�c� ve del�c� aletler taş 
baltalar, taş boncuklar ve kolye taneler� Göbekl� Tepe kazılarının d�k-
kat çeken d�ğer buluntularındandır.

Kazılarda bulunan kalker taşından yapılmış büyük boydak� 
�nsan ve domuz heykeller�, aslan başı, domuz başı, boğa başı heykelle-
r�, -T- b�ç�ml� d�k�l� taşlar üzer�ndek� t�lk�, aslan, yılan, akrep, akbaba, 
boğa, domuz, ördek ve turna g�b� çeş�tl� hayvan rölyefler�, ç�z�kleme 
tekn�ğ�nde yapılmış yatar vaz�yette doğum yapan çıplak kadın figürü 
dünya’nın en esk� plast�k sanat eserler� olma özell�ğ�n� taşırlar.

Heykel ve taş kabartmalar yanında, yaklaşık 2 metrel�k b�r �nsan 
gövdes� üzer�ne üst üste kabartma olarak �şlenm�ş değ�ş�k figürlerden 
oluşan b�r de “totem” benzer� b�r eser bulunmuştur.

Yapıldıkları dönem�n koşulları düşünüldüğünde, Göbekl� 
Tepe’dek� bu yapıların, kend�ler�nden b�nlerce yıl sonra yapılan Mısır 
P�ram�tler�’ne, Ayasofya’ya ya da Süleyman�ye Cam��’ne eşdeğer anıt-
sal yapılar olduğu söylen�leb�l�r.

Tüm bunlar d�kkate alındığında Göbekl�tepel�ler�n �ler� düzeyde 
m�mar�, res�m ve heykel yetenekler� olan sanatçı b�r toplum olduğu an-
laşılır. Ayrıca, hayvan rölyefler�n�n sadece süsleme ve sanatsal düşün-
ce �le yapılmadıkları, 12.000 yıl önces�n�n sembol�k dünyasını, hafıza-
sını, mesajlarını bu güne ulaştıran ve anlamları olan semboller olduğu 
düşünülmekted�r.

Göbekl� Tepe'de bugüne kadar gün ışığına çıkartılan bu eşs�z bu-
luntular, Anadolu'nun tar�h önces� dönem�ne a�t b�l�nenler�n� ve kül-
tür tar�h�n� daha esk�ye götürerek bu tar�h�n yen�den yazılmasına 
sebep olmuştur.

Göbekl� Tepe’n�n anıtsal yapıları 2000 yıl kullanıldıktan sonra, 
artık hayat tarzları değ�şmeye başlayan son avcılar tarafından, esk� 
k�ml�kler�, yaşamlarında kend�ler� �ç�n öneml� olan �nanışları, sembol 
dünyaları tahr�p ed�lmeden b�l�nçl� b�r şek�lde kapatılarak terk ed�l-
m�şt�r. Bu nedenled�r k�, son avcıların buluşma merkez� olan bu eşs�z 

Göbekl�tepe ‘den steller23

Göbekl�tepe ‘den steller24
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tapınaklar dağı, ıssız, ırak, sess�z doğal ortamda, tahr�p olmadan gü-
nümüze kadar ulaşab�lm�şt�r.

Berl�n Alman Arkeoloj� Enst�tüsü Or�ent Bölümü Uzmanı ve Er-
langen Ün�vers�tes� Öğret�m Üyes� Klaus Schm�dt’�n 20 Temmuz 2014 
tar�h�nde Almanya’da vefatından sonra Göbekl� Tepe kazılarına Şanlı-
urfa Müze Müdürlüğü başkanlığında devam ed�lmekted�r.

HARRAN KAZILARI
Tar�h� Harran şehr�n�n ortasında yer alan 22 m. yüksekl�ğ�ndek� 

höyük, M.Ö. III. b�nden M.S. XIII. yüzyıla kadar kes�nt�s�z olarak 
�skân ed�lm�ş olup �çers�nde çeş�tl� dev�rlere a�t m�mar� kalıntıları ve 
bölgen�n tar�h�n� gün ışığına çıkartacak belgeler� barındırır.

Höyükte �lk araştırmalara, 1951-1956 yılları arasında D.S. R�ce ta-
rafından başlanmış ve bu araştırmalar bell� aralıklarla 1956 yılına 
kadar devam etm�şt�r. Harran höyüğünde 1983 yılında Dr. Nurett�n 
Yardımcı başkanlığında araştırma ve kazılara yen�den başlanılmış ve 
M.Ö. III. b�nden XIII. yüzyıla kadar devreler� �çers�ne alan çeş�tl� bu-
luntulara rastlanmıştır. Höyüğün Üst tabakasında gen�ş b�r alana ya-
yılmış olarak ortaya çıkartılan XIII. yüzyıl İslam� dev�r şeh�r kalıntı-
sındak� su kuyularının bulunduğu avlulara açılan odalardan oluşan 
kare ve d�kdörtgen plânlı, b�t�ş�k n�zamlı evler, bu evler�n oluşturduğu 
dar sokaklar ve ortasında büyük b�r kuyunun yer aldığı meydanlar o 
dönem�n �slâm şeh�rler� ve konut m�mar�s� hakkında öneml� b�lg�ler 
ver�r.

Harran Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes� Arkeoloj� Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal’ın başkanlığında, 14 Ağustos 2014'de 
başlayan Harran ören yer� kazı çalışmaları �se devam etmekted�r.

Harran Ulu Cam�, höyük ve �ç kalede 2014 yılında ele geçen sırlı 
ve sırsız çeş�tl� seram�k kaplar, kabartma desenl� küresel kon�k kaplar, 
s�kkeler, p�şm�ş topraktan yapılan kand�ller, üzer� Arapça yazılı cam 

kap parçaları, p�şm�ş toprak figür�nler kazının küçük buluntularının 
b�r kısmını oluşturur.

2015 yılında Ulu Cam��’n�n doğusu, höyük ve �çkalede kazılar 
devam etm�şt�r. Ulu Cam��’n�n doğusunda yapılan kazı çalışmaların-
da b�r hamam, podyumlu su kuyusu, b�r sarnıç, tuvaletler ve abdest 
alma yerler� �le b�r çarşıya a�t dükkânlar meydana çıkarılmıştır. Hama-
mın batı bölümünde yed� adet hücre t�p� küçük oda görülmekted�r.

Kazılardan elde ed�len çok sayıdak� İslam� dev�r s�kke, sırlı ve sır-
sız seram�k kap, taş alet, çeş�tl� süs eşyaları, maden� eserler, �dol ve hay-
van figür�nler� Şanlıurfa Müzes�’nde serg�lenmekted�r.

HASSEK HÖYÜK KAZISI
Şanlıurfa S�verek İlçes�ne bağlı T�llak�n Köyü'ndek� Hassek 

Höyük ve çevres�nde 1978-1985 yılları arasında yapılan kazılarda, 
M.Ö. 5500-3200 Kalkol�t�k Dönem ve İlk Tunç Çağları'na (M.Ö. 3000-
2500) a�t temel kalıntıları; topraktan yapılmış çeş�tl� mutfak eşyaları, 
takı parçaları, mühürler ve kes�c� aletler bulunmuştur. Burada bulu-
nan İlk Tunç Çağı'na a�t b�r �nsan �skelet� de Şanlıurfa Müzes�'nde ser-
g�lenmekted�r.

KURBAN HÖYÜK KAZISI
Bozova �lçes�ne bağlı Cümcüme Köyü sınırları �çer�s�nde yer al-

maktadır. 1980-1984 yılları arasında yapılan kazılarda Tunç Çağı’nın 
çeş�tl� dev�rler�ne a�t m�mar� kalıntılar ve buluntular Şanlıurfa Müze-
s�'nde teşh�r ed�lmekted�r.

LİDAR HÖYÜK KAZISI
Şanlıurfa Bozova �lçes�ne bağlı L�dar (D�k�l�) Köyü'ndek� höyük, 

bölgen�n en büyük höyükler�nden b�r�s�d�r. Höyükte Kalkol�t�k 
Çağ’dan başlamak üzere çeş�tl� dev�rlere a�t değerl� buluntulara rast-
lanmıştır. İlk Tunç Çağı'na a�t mezarlar, mühürler, Asur devr�ne a�t otu-

Göbekl�tepe kazısından 25 Harran Höyüğü26
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ran keç� heykel�, Son Dem�r Çağına a�t bronz küvet, Esk� Bab�l çağına 
a�t s�l�nd�r mühür öneml� buluntulardır. Değ�ş�k dönemlere a�t çeş�t-
l� mutfak eşyaları, s�kkeler, takılar, kes�c� aletler, topraktan ya-
pılmış hayvan ve �nsan figürler�, kem�k �ğneler g�b� buluntu-
lar Şanlıurfa Müzes�'nde serg�lenmekted�r.

NEVALİ ÇORİ KAZISI
H�lvan �lçes�ne bağlı Argaç (Kantara) Köyü yakınında 

yer alır. 1983-1985 yılları arasında yapılan kazı çalışmala-
rında Neol�t�k Çağ'dan kalma çakmaktaşından yapılmış 
bıçak ve kes�c� aletlerle mızrak uçları, p�şm�ş toprak-
tan yapılma �doller ve taş boncuklar bulunmuştur. Ay-
rıca T şekl�nde steller�n yer aldığı b�r tapınak �le �nsan 
ve hayvan heykeller�ne rastlanmıştır.

SÖĞÜT TARLASI KAZISI
Bozova �lçe merkez�n�n 2 km. güneybatısında 

yer alan Söğüt Tarlası mevk��ndek� höyükte, 1964 yılında arkeoloj�k 
kazılarda rastlanılan çanak-çömlek önces� bazı m�n�k aletler� kapsa-
yan buluntular Paleol�t�k ve Mezol�t�k döneme a�tt�r.

SULTANTEPE KAZISI
Şanlıurfa �l merkez�n�n güneydoğusunda bulunan höyükte 

1951-1953 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında Asur dönem�ne a�t 
Huz�runa adlı b�r kent olduğu anlaşılmıştır. Yapılan kazıların üst taba-
kalarında Helen�st�k ve Roma kalıntılarına rastlanmış, alt tabakalarda 
�se Asurca ç�v� yazılı tabletlerden höyüğün Asur Krallığı zamanında 
büyük b�r kütüphaneye sah�p olduğu anlaşılmıştır. Sultantepe Höyü-
ğü, barındırdığı çok sayıdak� tablet �le Anadolu Arkeoloj�s� �çer�s�nde 
öneml� b�r yer tutar.

ŞAŞKAN-KUMARTEPE KAZISI
Bozova �lçes�ne bağlı Şaşkan Köyü yakınında küçük ve büyük Şaş-

kan höyükler�n�n arasında yer alan ve “Kumartepe” olarak adlandırı-
lan tarlada yapılan kazılarda Neol�t�k Dönem'e a�t yerleşmeler tesp�t 

ed�lm�şt�r. Şanlıurfa'dak� Geç Neol�t�k yerleşmeye ve kalıntılara 
�lk kez burada rastlanmıştır. Aynı devre a�t c�lalı taş baltalar, 
çakmaktaşı d�lg� çek�rdekler�, del�c�ler, mızrak ve ok uçları, 

p�şm�ş topraktan yapılma kâseler ve mermerden yapıl-
mış b�r adet kadın heykelc�ğ� bulunmuştur.

TİTRİŞ HÖYÜK KAZISI
Bozova �lçes�ne bağlı höyükte 1981-1983 yıl-

ları arasında yapılan kazılar sonucunda taştan ya-
pılmış �doller, çeş�tl� mutfak araçları, p�şm�ş top-
raktan yapılma hayvan figürler�, bronz b�lez�k ve �ğ-
neler, çakmaktaşı, kes�c� aletler bulunmuştur. Bu-
luntular arasında en öneml�ler� k�reç taşından ya-
pılmış s�l�nd�r mühür �le keç� figürlü vazodur.

L�dar Höyük27

L�dar Höyük28
T�tr�ş Kazısı30

Neval� Çor� kazısından 
çıkarılan b�r totem

29
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BALIKLIGÖL 
    ADAM HEYKELİ

1995 yılında Balıklıgölün yakla-
şık 150 m. doğusunda yol yapım çalış-
maları esnasında b�r erkek heykel� bu-
lunmuştur. K�reçtaşından yapılan bu 
heykel �nsan boyundak� en esk� heykel 
olarak tanımlanarak, çanak çömleks�z 
Neol�t�k Çağa tar�hlenm�şt�r.

Ön yüzden seyred�lmek üzere ya-
pılan heykel�n arka yüzü düz şek�lde-

d�r. Ayakların bel�rt�lmed�ğ� alt 
kısmı b�r yuvaya oturtu-

lacak b�ç�mde küt �şlen-
m�şt�r. Ayakta duran 
çıplak heykel�n şema-
t�k ve küb�k formdak� 
gövdes�nde geomet-
r�k hatlar hâk�md�r. 
Omuzları köşel�d�r. 
Her �k� el�n� karın al-
tında, erkekl�k orga-
nının üstünde par-
makları b�rb�r�n�n h�-
zasına gelecek şek�l-
de tutmaktadır.

Dünya’nın en esk� heykel� 
Balıklıgöl Adam Heykel� 
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Neval� Çor�’den kadın başı heykel�32

Amazon Kral�çes� Melan�ppe33

Amazon Kral�çeler�’n�n av sahnes�nden b�r kes�t, Kral�çe H�pol�tte34

 Yontu sanatı gel�ş�m�, Göbekl�tepe d�k�l� taşları, Adıyaman K�l�-
s�k heykel� ve Balıklıgöl heykel� olarak sıralanab�l�r. D�kdörtgen blok 
hal�nde yontulan gövdes�n�n üstünde her �k� omuzdan gelen ve göğüs-
te b�rleşen �ç �çe “V” desen� boyun takısı olmalıdır. Anılan heykel, 
kalın boyunlu, uzun başlıdır. Yüzünde, yüksekçe alın, oyuk gözler ve 
�r� küt burun yer alır. Kulakları çıkıntı hal�nde kabaca �şlenm�şt�r. Ağız 
bel�rt�lmem�şt�r. Oyuk gözler�ne obs�dyen parçaları takılıdır.

Heykel Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes�nde serg�lenmekted�r.

HALEPLİBAHÇE MOZAİKLERİ KAZISI
Şanlıurfa’da günümüze kadar 100 c�varında moza�k keşfed�lm�ş-

t�r. Bu moza�k bolluğundan dolayı kente “Moza�kler Şehr�” �sm� de ve-
r�lm�şt�r. Bu moza�kler genell�kle Edessa Krallığı ve B�zans dönemler�-
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Üçüncü ve en öneml� moza�k �se 5,50x10,50 m ölçüler�ndek� 
“Amazon Moza�ğ�”d�r. Bu moza�kte merkez� panonun çevres� �k� sıra 
bordür �le çevrelenm�şt�r. En dıştak� bordürde akantüs ve kenger yap-
raklarının kıvrılarak oluşturduğu madalyonların �çers�nde güverc�n, 
ördek, kekl�k, ceylan, leopar, av köpeğ�, bazı meyveler ve eroslar bulu-
nur. Panoda başlarının üst kısmında �k�s�n�n �sm� tam olarak yazan, b�-
r�s�n�n �sm�n�n �lk üç harfi korunmuş, d�ğer�n�n �se korunamamış 
olan dört amazon bulunur. İs�mler Melan�ppe, Penthes�le�a, H�ppol�te 
ve ermodosa şekl�nde okunur. Amazonlar avlanırken tasv�r ed�l-
m�şlerd�r.

Dördüncü b�r moza�k �se 6x5,50 m. ölçüler�ndek� “Z�kzak Mot�f-
l� Moza�k”t�r. Dıştak� bordürüne gökkuşağı mot�f den�len s�yah, kır-
mızı, gr� ve beyaz renkte z�kzak d�z�ler� yerleşt�r�lm�şt�r. Orta sahne-
dek� tekl� saç örgüsü şekl�nde yapılmış bordürün �ç�nde kısmen tahr�p 
olmuş b�r aslan figürü vardır.

Beş�nc� moza�k Kt�s�s’� tasv�r ett�ğ� �ç�n aynı �s�m ver�lm�şt�r. Kt�-
s�s adlı kadın el�nde b�r anahtar veya adalet� tems�l eden b�r teraz� 
kulpu tutmaktadır.

Altıncı moza�k �se 34,2x5 m. ölçüler�ndek� çok tahr�p olmuş du-

rumdak� “Akh�leus, Khr�on ve et�s Moza�ğ�”d�r.
Halepl�bahçe moza�kler�n�n �şç�l�ğ� ve boyutları, buradak� yapı-

nın b�r kamu b�nası veya b�r saray olduğu �ht�mal�n� akla get�r�r. Bura-
dak� yapılar 525 yılındak� büyük sel baskınında yıkılmış olmalıdır.

Günümüze ulaşan moza�kler Halepl�bahçe’de yen� yapılan “Şan-
lıurfa Halepl�bahçe Moza�k Müzes�”nde serg�lenmekted�r.

HALEPLİBAHÇE KIZILKOYUN 
KAYA MEZARLARI KAZISI
Halepl�bahçe’n�n doğusunda yer alan Kızılkoyun Kaya Mezarları 

üzer�ndek� gecekondular 2011 yılında Şanlıurfa Beled�yes� tarafından 
kamulaştırılarak yıkılmış ve alanda 3. yüzyıla a�t 70 c�varında kaya me-
zarı açığa çıkarılmıştır.

Kaya mezarları, genell�kle üç-beş basamak merd�venle �n�len, ka-
yaya oyulmuş 3x3 m. gen�şl�ğ�nde kare planlı mezar odası ve duvarla-
rındak� arkosol�umlardan oluşmuştur. İçers�ne ölünün yatırıldığı ve 
mezarın büyüklüğüne göre sayıları b�r �le on arasında değ�şen arkoso-
l�umlar lah�tl�, lah�ts�z, da�resel kemerl�, üçgen kemerl� olmak üzere de-
ğ�ş�k şek�llerded�r. Arkosol�um tabanının ölünün baş tarafına gelen 
kısmı, yastık şekl�nde yüksek bırakılmıştır. Bazı mezarların tabanları-
na lah�tler oyulmuş olup daha çok ölünün gömülmes�ne �mkân sağ-
lanmıştır.

Şanlıurfa’da Ehber Dağı, Mance Deres�, Kırk Mağara bölges�, Çak-
mak Dağı ve Şanlıurfa Kales�’n�n üzer�ne oturduğu Damlacık Dağı �le 
Kızılkoyun kayalıkları bu tür kaya mezarların yoğunlukla bulunduğu 
nekropol alanlarıdır.

Kızılkoyundak� kaya mezarlarında Müze Müdürlüğü’nce devam 
eden kazı ve tem�zl�k çalışmalarıyla mağaralar ve �çer�s�nde ortaya çı-
karılan kaya kabartmaları �le moza�kler Şanlıurfa tur�zm�ne kazandı-
rılmaktadır.

Halepl�bahçe Moza�k Müzes� ve kazı alanı35

Zebra Götüren Zenc� Moza�ğ�36

et�s ve genç Akh�lleus Moza�ğ�37
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ŞANLIURFA KALESİ-DAMLACIK DAĞI 
KAYA MEZARLARI KAZISI
Aynzel�ha ve Hal�lü’r-Rahman göller�n�n güney�nde Damlacık 

Dağı üzer�nde yer alan Şanlıurfa Kales�’n�n batı etekler�nde 2016-2017 
yıllarında yürütülen “Şanlıurfa Kale Eteğ� Kaya Mezarları Restoras-
yon ve Çevre Düzenlemes� Projes�” çalışmaları sırasında 45 dönüm-
lük araz� üzer�nde yapılan arkeoloj�k kazılarla Geç Roma dönem�ne 
a�t 71 kaya mezarı, 5 sarnıç, b�r kral mezarı ortaya çıkarılarak restore 
ed�lm�şt�r. Çalışmalarda büyük b�r kaya mezarının Kral Abgar’ın a�le-
s�n�n önde gelenler�nden b�r�ne a�t olduğu tahm�n ed�lmekted�r. 

Çalışmalar sırasında bazı kaya mezarlarında �se taban moza�ğ�, 
Süryan�ce yazıtlar ve �şlemelere rastlanılmıştır.

Şanlıurfa’nın en büyük nekropol alanında yürüme alanları, yeş�-
lalan ve çevre düzenlenmes� yapılarak z�yarete açılmıştır.

Kızılkoyun kaya mezarları40Kızılkoyun kaya mezarları38

Kale eteğ� Damlacık Dağı kaya mezarları41Kale eteğ� Damlacık Dağı kaya mezarları39
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2) MÜZELER
Şanlıurfa �l merkez�nde; Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes�, Şanlıurfa 

Moza�k Müzes�, Şanlıurfa Kent Müzes�, Şanlıurfa Kurtuluş Müzes�, 
Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Müzes�, Şanlıurfa Mutfak Müzes�, 
Şanlıurfa İbrah�m Tatlıses Müz�k Müzes�, Müslüm Gürses Müz�k Mü-
zes� olmak üzere 8 müze, tar�h� b�lg�ler�, etnoğrafik eserler�, arkeoloj�k 
buluntuları ve sanat eserler�n� b�zlere sunmaktadır.

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ
Şanlıurfa'da b�r arkeoloj� müzes� açılması fikr� 1948 yılında oluş-

maya başlamış ve mevcut eserler Atatürk İlkokulu'nda b�r depoda top-
lanarak müzen�n kuruluşu �le �lg�l� �lk teşebbüs gerçekleşm�şt�r. Daha 
sonra 1956 yılında Şeh�t Nusret İlkokulu'nda b�r yer ayrılarak eserler 
burada depolanmıştır.

1965 yılında Şeh�tl�k mevk��nde, 1500 m²’l�k b�r alan 
üzer�nde müze b�nası yapılmış ve 1967 yılında müdürlük 
hal�ne get�r�len “Şanlıurfa Müzes�” 1969 yılında z�yarete 
açılmıştır. 2015 yılına kadar faal�yet�n� bu b�nada sürdü-
ren Şanlıurfa Müzes�’nde arkeoloj�k ve etnografik eser-
ler yer almıştır.

Eser sayısı artınca müze b�nası ye-
ters�z kaldığından, Balıklıgöl’ün ku-
zey�nde Halepl�bahçe’de 2012-2014 
yılları arasında yen� müze b�nası 
�nşa ed�lm�şt�r. “Şanlıurfa Arkeoloj� 
Müzes�”n�n yen� b�nasının açılışı 24 
Mayıs 2015 tar�h�nde gerçekleşm�ş-
t�r.

Halepl�bahçe’de yer alan Müze 
kompleks� 60.000 m2’l�k b�r araz�den 
oluşmaktadır. Bu araz� üzer�nde yer 

2 alan Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes� 3 katlı olup 32.000 m kapalı alandan 
oluşmaktadır. Y�ne bu alanda Halepl�bahçe’de ortaya çıkan moza�kler 

2�le Şanlıurfa’da bulunan d�ğer moza�kler�n serg�lend�ğ� 6.000 m  alan-
da “Moza�k Müzes�” ve her �k� müze arasında deneysel arkeoloj�k ça-
lışmaların yapılab�leceğ� “Arkeopark” yer almaktadır.

Müzede; Dünyanın en esk� tapınağının bulunduğu Göbekl�tepe 
kazı alanında ortaya çıkarılan 12.000 yıl önces�ne a�t eserler �le Asur, 
Bab�l, H�t�t, Roma, B�zans, Emev�, Eyyüb� Selçuklu ve Osmanlı dö-
nemler�ne a�t eserler serg�lenmekted�r. Ayrıca etnografik eserler de bu-
lunmaktadır. Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes� depolarında bulunan yakla-
şık 65.000 eserden 5.000 eser serg�lenmekte olup depodak� eserler�n 
dönüşümlü olarak serg�lenmes� planlanmıştır. Şanlıurfa Arkeoloj� 
Müzes� eser sayısı ve b�na büyüklüğü �le Türk�ye’n�n en büyük müzes�-

d�r. 1992 yılında Balıklıgöl’de bulunan Dünyanın 12.000 
yıllık en esk� heykel� “Urfa Adamı” da burada serg�len-

mekted�r.
Arkeoloj� Müzes� �çer�s�nde serg� salonları dı-

şında res�m, fotoğraf, heykel vb. serg�ler�n yapılab�-
leceğ� serg� salonu, tanıtım filmler�n�n göster�ld�ğ� 
s�nev�zyon salonları, kütüphane, depo alanları, la-

boratuar, çocuk oyun alanları ve hed�yel�k eşya 
satış ün�teler� de yer almaktadır. Ayrıca mü-

zen�n g�r�ş kısmında 1000 araçlık kapalı 
otopark �le halkın ve z�yaretç�ler�n kul-

lanımına açık 400 k�ş�l�k cafe-restoran 
bulunmaktadır.

Arkeoloj� Müzes� Kültür ve Tu-
r�zm Bakanlığı’na bağlıdır.

Adres: Halepl�bahçe mevk��, Ey-
yüb�ye/ Şanlıurfa

Telefon: 0 414 313 15 88

Şanlıurfa Halepl�bahçe Moza�k Müzes�44Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes�43

Tunç çağı p�şm�ş topraktan oyuncak araba42
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ŞANLIURFA HALEPLİBAHÇE 
MOZAİK MÜZESİ
Şanlıurfa'da Balıklıgöl yakınlarındak� Halepl� Bahçe'de Kültür ve 

Tur�zm Bakanlığı’nın “Temalı Park” projes� hafr�yat çalışmaları sıra-
sında bulunan 5. ve 6. yüzyıldan kaldığı tahm�n ed�len moza�kler 
2006-2008 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılan 
kazılarda meydana çıkarılmıştır. Amazon kral�çeler�nden H�ppolyte, 
Ant�ope, Melan�pe, Penthes�le�a'nın av part�s�n� tasv�r eden bu moza-
�kler arkeologlar tarafından dünyanın en değerl� moza�kler� olarak de-
ğerlend�r�lmekted�r. Halepl�bahçe moza�kler�, Savaşçı Amazon Kral�-
çeler�n� moza�ğe resmeden dünyadak� �lk örnekt�r.

Halepl�bahçe moza�kler� bulunduğu yerde restore ed�l�p koruma 
2altına alınmış ve daha sonra buraya 2015 yılında 6.000 m ’l�k alanı kap-

sayan Şanlıurfa Moza�k Müzes� yapılmıştır.

Yapılan araştırmalara göre M.S. 194 yılına tar�hlenen Barsaged 
�mzalı “Orpheus Moza�ğ�” 1998’de Şanlıurfa’da b�r kaya mezarından çı-
karılarak yurtdışına götürülmüştür. Daha sonra Amer�ka’nın Dallas 
Müzes�’nde olduğu tesp�t ed�len moza�k, Manchesterl� Prof. J.F. He-
aley tarafından 2006 yılında b�r makale �le dünyaya tanıtılmıştır. Kül-
tür ve Tur�zm Bakanlığı’nın g�r�ş�mler� �le 2012 yılında Türk�ye’ye get�-
r�lerek İstanbul Arkeoloj� Müzes�’ne yerleşt�r�len ünlü “Orfeus Moza-
�ğ�”, Halepl�bahçe’dek� moza�k müzes� tamamlanınca 2015 yılında bu-
raya get�r�lerek serg�lenmeye başlamıştır. Şanlıurfa’da bulunan d�ğer 
moza�kler de bu müzede serg�lenmekted�r.

Müze, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı’na bağlıdır.

Adres: Halepl�bahçe mevk��, Eyyüb�ye/ Şanlıurfa

Telefon: 0 414 313 15 88

ŞANLIURFA KENT MÜZESİ 
(MAHMUTOĞLU KULESİ)
Kent Müzes�’nde kent�n tar�h�n�, kültürünü ve yaşamını yansıtan 

her türlü malzeme �le kentl�ler�n yaşamından kes�tler, b�lg�ler ve bel-
geler yer almaktadır.

Kent Müzes�n�n yer aldığı Mahmudoğlu Kules� d�ye b�l�nen yapı, 
“Kale” olarak, 1098-1144 yılları arasında Urfa’da kontluk kurmuş 
Fransız asıllı Haçlılar dönem�nde 1122-1123 yıllarında �nşa ed�lm�şt�r. 
Osmanlı Devlet� dönem�nde, Mahmudoğlu A�les�’ne buradak� “Bey 
Kapısı”nın ağalığı ver�l�rken, bu kale de tapulu olarak ver�lm�ş ve o ta-
r�hten sonra bu yapı “Mahmudoğlu Kules�” olarak tanınmıştır. Surla-
rın b�r kısmı �le Bey Kapısı yıkılmış olup günümüze ulaşmamıştır.

Son yıllarda kullanılmayan b�rkaç burçtan oluşan Mahmutoğlu 
Kules�, Şanlıurfa Beled�yes� tarafından 2008 yılında satın alınmış ve 
2012-2013 yıllarında restore ed�lerek, Mart 2014’ten ber� “Şanlıurfa 
Kent Müzes�” olarak h�zmet vermekted�r.

Müzede, Şanlıurfa coğrafyası, �ora ve fauna zeng�nl�ğ�, 12.000 yıl-
lık tar�h� boyunca kent�n geç�rd�ğ� evreler, arkeoloj�k alanlar ve ören 
yerler�, m�mar� yapılar �le Urfa’da yaşamış peygamberler, �nanç tur�z-
m� değerler�; çeş�tl� malzeme, fotoğraf ve b�lg� panolarıyla tanıtılmak-
tadır. Şanlıurfa’nın tarım, eğ�t�m, sağlık, spor, sanat ve müz�k tar�h�n�n 
yanı sıra; mutfak kültürü, el sanatları, g�y�m kuşam, günlük yaşam, ge-
leneksel adetler g�b� konularla �lg�l� b�lg� ve belgeler de müzede serg�-
lenmekted�r. Şanlıurfalının tutkularından At yet�şt�r�c�l�ğ� ve güverc�n 
ve ceylan yet�şt�r�c�l�ğ� de serg�lemede yer almaktadır.

Müze, Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığına bağlıdır.

Adres: Beykapısı Mahalles�, (Mahmutoğlu Kules�) 970. Sokak, No: 
1, Eyyüb�ye/Şanlıurfa  Telefon: 0 414 216 13 50

Şanlıurfa Kent Müzes�46

Orpheus Moza�ğ�45
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ŞANLIURFA KURTULUŞ MÜZESİ 
(MAHMUT NEDİM KONAĞI)
Müzen�n yer aldığı tar�h� b�na, sur dışında Karakoyun Deres� üze-

r�ndek� “M�llet Köprüsü”nün kuzey�nde yer almaktadır. Konak m�-
mar�s� tarzında gen�ş b�r alana yayılmış Kürkçüzade Mahmud Ned�m 
Efend� Konağı 1903 yılında �nşa ed�lm�şt�r. Kurtuluş Savaşı’nda 1919 
yılında Fransız askerler� tarafından �şgal ed�l�p karargâh olarak kulla-
nılmıştır. 

Duvarlarında savaş yıllarından kalan top ve merm� �zler� bulun-
maktadır. Daha sonrak� yıllarda konut olarak kullanılan taş b�na 2002 
yılında İl Özel İdares� tarafından satın alınmıştır.

2008 yılında restore ed�len tar�h� yapı, 11 N�san 2009 tar�h�nde 
“Kurtuluş Müzes�” olarak h�zmete açılmıştır. Müzede, savaş sırasında 
kullanılan b�rçok s�lah, merm�, asker� ve yöresel kıyafet �le fotoğraf ve 
belgeler�n yanı sıra, Fransızlara karşı mücadeleye öncülük etm�ş “On�-
k�ler”�n yöresel kıyafetler �ç�nde tems�l� balmumu heykeller� serg�len-
mekted�r.

Ayrıca konağın b�r bölümü “Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Şanlıur-
fa Devlet Türk Halk Müz�ğ� Korosu” tarafından kullanılmaktadır.

Müze, Şanlıurfa Val�l�ğ�ne bağlıdır.

Adres: Adres: Mahmut Ned�m Kürkçüoğlu Konağı, Atatürk Ma-
halles�, 18. Sokak, No: 3, Hal�l�ye /Şanlıurfa

Telefon: 0 414 315 98 08  

ŞANLIURFA GELENEKSEL 
EL SANATLARI MÜZESİ
Balıklıgöl’ün kuzeybatısında yer alan ve 1994 yılında restore ed�-

l�p ŞURKAV Taz�ye Ev� olarak kullanılan tar�h� ev (Sayganlar Ev�), Şan-
lıurfa Val�l�ğ� ve ŞURKAV öncülüğünde “Şanlıurfa Geleneksel El Sa-
natları Müzes� ve Satış Merkez�” olarak yen�den düzenlenerek 
24.01.2011 tar�h�nde açılmış ve 2015 yılı Aralık ayına kadar burada fa-
al�yet�n� sürdürmüştür.

Mevcut yer� gen�şlemeye müsa�t olmayan Müze, 2016 Ocak ayın-
da “Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Merkez�”ne taşınmıştır.

Müzen�n taşındığı tar�h� b�na; 1901 yılında, İsv�çrel� m�syoner 
Dr. Hermann Chr�st tarafından hastane olarak �nşa ed�lm�ş, uzun yıl-
lar “İsv�çre Hastanes�” adıyla faal�yette bulunmuş ve 1922 yılında eko-
nom�k sebeplerle kapatılmıştır.  2002 yılı başlarında Val� Muzaffer 
D�lek dönem�nde restore ed�lerek “Şanlıurfa Val�l�ğ� Sosyal Merkez�” 
olarak yen�den h�zmete açılmıştır. 2010 yılından �t�baren �se “Şanlıur-
fa Val�l�ğ� Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Merkez�” olarak kullanıl-
maktadır.

Müzede Şanlıurfa’ya a�t el sanatları ürünler�nden bakırcılık, ağaç 
oymacılığı, cülhacılık (bez dokumacılığı), saraçlık, yemen�c�l�k, ta-
rakçılık, kazazlık, keçec�l�k, kürkçülük, k�l�mc�l�k, halıcılık, abacılık, 
taşçılık, tesp�hç�l�k ve gümüşçülük ürünler� serg�lenmekted�r.

Yöresel ürünlerden halı, k�l�m, yaşmak, puşu, ehram g�b� doku-
malar; altın ve gümüş takılar; kürk yelek, çanta, heybe, keçe, tarak, 
bakır eşya, ağaç oyma, tesp�h ve yemen� g�b� el sanatları müzedek� 
atölyelerde üret�lerek müzede satışa sunulmaktadır.

Müze, Şanlıurfa İl� Kültür Eğ�t�m Sanat ve Araştırma Vakfına bağ-
lıdır.

Adres: Atatürk Mahalles�, 19. Sokak (Kehr�z Sokak), No: 26, Hal�-
l�ye/Şanlıurfa  Telefon: 0 414 313 68 62  

Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Müzes�48Şanlıurfa Kurtuluş Müzes�47
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ŞANLIURFA MUTFAK MÜZESİ 
(HACİBANLAR EVİ)
Tar�h� kent�n merkez�nde Ulu Cam�’n�n güney�ndek� Hac�ban 

Sokak’ta bulunan tar�h� “Hacıbanlar Ev�” Şanlıurfa Beled�yes�’nce 
satın alınarak 2010 yılında restore ed�l�p “Geleneksel Mutfak Müze-
s�”ne dönüştürülmüştür

1674 yılında �nşa ed�lm�ş olan Hac�banlar Ev�; 5 oda, 1 zah�rel�k, 
2 eyvan, 3 zerzembe (k�ler), 2 su kuyusu, gen�ş avlusu �le Tar�h� Urfa Ev-
ler�’n�n en güzel örnekler�nden b�r� olup havuzlu b�r avlu, avluya 
bakan cepheler�nde kuş evler� ve zeng�n taş süslemelere sah�pt�r.

25 Eylül 2011 tar�h�nde açılışı yapılan Müzede yer alan mutfak, 
k�ler, yatak odası, oturma odası ve m�safir odası geleneksel b�ç�mde yö-
resel malzemelerle döşenm�şt�r. Odalarda, geleneksel yaşam tarzı yö-
resel kıyafetler �çer�s�nde balmumu heykellerle günlük yaşam canlan-
dırılmıştır. Mutfak Müzes�’nde bel�rl� aralıklarla açılan kurslarda Urfa 
yemekler� öğret�lmekted�r. Şanlıurfa’ya gelen yerl� ve yabancı konuk-
lar Mutfak Müzes�’n� gezmen�n yanı sıra buradak� restoranda yöresel 
yemekler� tadab�lmekted�rler.

Müze, Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığına bağlıdır.

Adres: Cam� Keb�r Mahalles�, Hac�ban Sokak, No: 7, Eyyüb�-
ye/Şanlıurfa  Telefon: 0 414 215 94 26 

ŞANLIURFA İBRAHİM TATLISES 
MÜZİK MÜZESİ
Müze, Urfa şeh�r surlarının güney�nde bulunan “Harran Kapı-

sı”nın güney cephes�n�n batısına b�t�ş�k 17. yüzyılda �nşa ed�lm�ş olan 
tar�h� b�r yapıda yer almaktadır. Bu tar�h� yapı son 50 yılda “Yas�n'�n 
Kahvehanes�” olarak ün yapmıştır. Tar�h� kahvehanede yıllarca mus�-
k�, edeb�yat, ş��r¬ sohbetler�n�n yanı sıra, taş plak ve mahall� müz�k 

bantları d�nlen�l�rd�. Kahvehaneye Urfalı mahall� sanatçılarda sıkça 
gel�r g�derlerd�. Burada müz�k bantları çalınan mahall� sanatçılar, za-
manla bu sayede tanınmış ve meşhur olmuşlardır.

Son yıllarda kapanan kahvehane 2010 yılında Şanlıurfa Beled�-
yes�’nce satın alınıp restore ed�lerek müzeye dönüştürülmüştür.

25 Eylül 2011 tar�h�nde açılışı yapılan müzede,Urfa Müz�ğ� �le �l-
g�l� b�lg� panoları, çeş�tl� müz�k malzemeler� ve fotoğraflar serg�len-
mekted�r. Müzede Şanlıurfalı ünlü ses sanatçısı İbrah�m Tatlıses’e a�t 
özel eşyalar �le Şanlıurfalı d�ğer sanatçılar hakkında b�lg� ve ses arş�v� 
�le Şanlıurfalı sanatçıların balmumu heykeller� yer almaktadır.

Müze, Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlığına bağlıdır.

Adres: Gümüşkuşak Mahalles�, 2959. Sokak, Harrankapı-
Eyyüb�ye / Şanlıurfa   Telefon: 0 414 216 13 50

ŞANLIURFA MÜSLÜM GÜRSES 
MÜZİK VE SANAT MÜZESİ
Şanlıurfa’nın en esk� tar�h� mekânlarından b�r�s� olan Mahmut 

Ned�m Konağı �ç�ndek� Kurtuluş Müzes�’n�n avlusunda b�r b�nanın 
g�r�ş katında yer almaktadır.

7 Mayıs 1953 tar�h�nde Şanlıurfa’nın Halfet� �lçes�nde doğan, 3 
Mart 2013 tar�h�nde hayatını kaybeden Şanlıurfalı ünlü ses sanatçısı 
Müslüm Gürses adına Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından 5 Ek�m 2013 tar�-
h�nde açılan müzede, sanatçının eş� Muhterem Nur Hanımefend�’n�n 
h�be ett�ğ� Müslüm Gürses’e a�t kıyafetler, müz�k aletler�, plaklar, ka-
setler, özel eşyalar ve fotoğraflar serg�lenmekted�r.

Müze, Şanlıurfa Val�l�ğ�ne bağlıdır.

Adres: Adres: Mahmut Ned�m Kürkçüoğlu Konağı, Atatürk Ma-
halles�, 18. Sokak, No: 3, Hal�l�ye /Şanlıurfa

Telefon: 0 414 315 98 08 

Şanlıurfa İbrah�m Tatlıses Müz�k Müzes�50Şanlıurfa Mutfak Müzes�49
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Kaleden Şanlıurfa’ya bakış51
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Şanlıurfa �l merkez�nde Kültür Bakanlığınca tesc�l ed�lm�ş 500 c�-
varında tar�h� ev, 37 cam� ve mesc�t, 5 k�l�se, 8 medrese, 4 tekke ve zav�-
ye, 20 türbe, 7 köprü, 1 su kemer�, 1 su bend�, 13 çeşme, 1 seb�l, 8 
hamam, 1 ç�mecek, 1 kale, şeh�r suru kalıntıları ve 2 sur kapısı, 11 han, 
8 kapalı çarşı yer alır.

Şanlıurfa; Han, hamam ve kapalı çarşı yönünden Türk�ye’n�n �lk 
3-4 şehr� arasında yer almaktadır

1) MAĞARALAR ve 
KAYA MEZARLARI
URFANIN ETRAFI DUMANLI DAĞLAR…
Geçm�ş�n �zler�n�n, efsaneler�n g�zem�n�n saklı olduğu mağara-

lar k�m� zaman barınak veya tapınak, k�m� zaman �se muc�zeler�n ve ef-
saneler�n odağı olmuştur.

Şehr�n güney�nde ve güneybatısında bulunan Ehber Dağı, Top-

dağı, Kırkmağara, Şıh Maksut, Molla Ömer, Kalkanderes�, Kaleboynu, 
Dedeosman, Yakub�ye ve Mance Deres�, Şanlıurfa Kales�’n�n üzer�ne 
oturduğu damlacık dağı, Kızılkoyun kayalıkları Büyükyol, Tılfındır 
Tepes� ve Şeh�tl�k semtler�n� �ç�ne alan gen�ş alanda yüzlerce mağara, 
sarnıç ve kaya mezarı yer almaktadır. Yapılan kazılarda kaya mezarla-
rında çıkan moza�kler, heykeller ve d�ğer eserler Şanlıurfa Müzes�’nde 
bulunmaktadır.

Urfa Kales�’n�n güney�ndek� dağlardan �k�s�n�n z�rves�nde yer 
alan M.Ö. 1. yüzyıla a�t ant�k “Deyr Yakup Manastırı” kalıntılarında 
kaya mezarları, mağaralar, sarnıçlar ve b�r anıt mezar bulunmaktadır. 
“Çardak Manastırı” kalıntılarının etrafında yer alan mağaralar ve sar-
nıçlar �se uzunca b�r dönem kullanılmış yaşam mekânları olup görül-
meye değer yerlerd�r.

Esk�çağ ve orta çağın d�n� mekânları ve mezarları olan mağaralar, 
İlkel d�nlerden semav� d�nlere b�rçok dönem�n d�n� ay�nler�ne ev sa-
h�pl�ğ� yapmıştır. Bazı manastırların çevres�ndek� mağaralar �se d�n 
adamlarının yet�şme mekânı da olmuştur.

Tar�h� kent merkez�nden kuzeye bakış (2017)52

 DördüncüBölüm 
ŞANLIURFA KENT MERKEZİ 

KÜLTÜR ve TURİZM VARLIKLARI
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HZ. İBRAHİM’İN DOĞDUĞU MAĞARA
Şehr�n güney�nde ve Urfa Kales�n�n eteğ�nde yer alan, Hz. İbra-

h�m’�n doğduğu efsanev� mağara dörtb�n yıldan ber� varlığını kutsal 
b�r şek�lde sürdürmekted�r.

Hz. İbrah�m’�n doğduğuna ve 7 yaşına kadar yaşadığına �nanılan 
bu mağara “İbrah�m Hal�lullah Makamı (Dergâh)” olarak z�yaret ed�l-
mekted�r. Mağaranın �çer�s�ndek� suyun ş�falı olduğuna �nanılır. Bu 
mağaranın yanına Osmanlı Dönem�’nde “Mevl�d-� Hal�l Cam��” yap-
tırılmıştır. Bu cam� z�yaretç�lere yetmey�nce 1986 yılında ç�e m�nare-
l� büyük “Yen� Mevl�d-� Hal�l Cam��” �nşa ed�lm�şt�r.

HZ. EYYUB MAĞARASI
Şanlıurfa’da yaşayan Eyyub Peygamber çok zeng�n olup ç�ç�l�k 

ve hayvancılıkla uğraşmıştır. Yüce Allah Hz. Eyyub’u �mt�han etmek 
�ç�n önce mallarını, sonra çocuklarını el�nden alır ve daha sonra ken-
d�s�ne ağır b�r hastalık ver�r. Günlerce hasta yatağında yatar, vücudu-
nu yaralar ve kurtlar sarar. Tüm bu mus�betlere sabır ve şükür gösteren 
Eyyub Peygamber, Cebra�l (a.s.)’�n get�rd�ğ� vah�y gereğ� ayağını yere 
vurur ve yerden su fışkırır. Bu su �le yıkanan Hz. Eyyub vücudunu kap-
layan yaralardan kurtulur. İçt�ğ� bu ş�falı su �le �ç�ndek� bütün dertler 

yok olur. Bunun üzer�ne Allah kend�s�ne hem çocuklarının, hem mal-
larının �k� katını ver�r. Bunun �ç�n Eyyub Peygamber “Sabır T�msal�” 
olarak tanınır.

Eyyub Peygamber’�n hastalık çekt�ğ� “mağara” �le yıkanarak ve 
�çerek ş�fa bulduğu “su kuyusu” Eyyub�ye Mahalles�’nde olup Eyyub 
Peygamber Makamı olarak z�yaret ed�lmekted�r.

HALEPLİBAHÇE KIZILKOYUN MAĞARALARI
Halepl�bahçe’n�n doğusunda yer alan Kızılkoyun’da Müze Mü-

dürlüğü’nce 2016 yılından ber� devam eden kazı ve tem�zl�k çalışmala-
rıyla gecekondular yıkılıp tem�zlenm�ş ve 3. yüzyıla a�t 70 c�varında 
kaya mezarı ve mağara açığa çıkarılmıştır.

Kızılkoyunda ortaya çıkarılan kaya mezarları ve mağaralar �çer�-
s�nde bulunan kabartmalar, heykeller ve moza�kler Şanlıurfa tur�zm�-
ne kazandırılmaktadır.

Kızılkoyun kaya mezarları ve mağaraları55

Hz. İbrah�m’�n doğduğu mağara53

Hz. Eyyub, sabır mağarası54

Dağ yatı mağarasında müz�k56
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DAĞ GEZMELERİ VE YATI MAĞARALARI
Urfa’nın güney�nde ve batısında yer alan dağlarda bulunan taş 

ocağı mağaralar, haa sonları arkadaş guruplarınca “Dağ gezmeler� ve 
yatı” geleneğ�n�n sohbet ve mus�k� mekânı olarak yüzlerce yıl kullanıl-
mıştır.

Esk� b�r gelenek olan “dağ gezmeler� ve yatı”ya yılın her 
mevs�¬m�nde uzun sürel� veya b�r-�k� gecel�ğ�ne erkek arkadaş grup-
larıyla g�d�l�r.“Dağ yatı geceler�”nde yemek ve sohbetten sonra sazlar, 
cümbüşler çalar, gazel, hoyrat ve türküler okunur. Bu “ahenkler”e yaz 
geceler�nde komşu gruplar gazel, türkü ve hoy¬ratlarla cevap ver�rler. 
Heyecanlı, neşel� ve zevkl� atışmaların yer aldığı karşılıklı “ahenk-
ler”�n sabaha kadar devam ett�ğ� olur.

Kanlı Mağara, Merkafe, Del�kl� Mağara, Sarı Mağara, Savuğ Ma-
ğara, Damlaca bu geleneğ�n sürdürüldüğü Bu mağaralar Yazın ser�n, 
kışın ılıktır. Bu bölgede çok sayıda sarnıç da bulunmaktadır. Dağ gez-
meler�nde ve yatılarda esk� yıllarda sarnıçlardak� su kullanılırdı. Bu 
mağaraların b�r kısmı günümüzde bes�c�ler tarafından kullanılmakta-
dır.

KARLIK MAĞARALARI
Çok esk�den buz yapan mak�neler olmadığın¬dan, kışın Urfa’nın 

etrafındak� mağaralardak� “karlıklar"da kar b�r�kt�r�l�rd�. Kent�n 
güney batısında yer alan dağ¬lardak� mağaraların zem�nler�ne oyul-
muş, ağız çapları 6-10 m, taban çapları 4-6 m, der�nl�kler� 8-15 m ara-
sında değ�şen "karlıklar"ın �ç� kışın kar dol¬durulup üzer� samanla ka-
patıldıktan sonra yazın b�r tarafı tem�zlenerek açılır ve testereyle kes�-
len karlar şeh�re get�r�l�p kalıp hal�nde satılırdı.

EL-RUHA MAĞARALARI
Şanlıurfa’da tar�h� m�mar� dokuya uygun olarak Urfa taşıyla yapı-

lan, saray n�tel�ğ�nde b�r mekân olan Hotel El-Ruha’da görülmeye 
değer tar�h� 2 mağara bulunmaktadır. B�r�nde yöresel ve dünya mut-
faklarından yemekler�n sunulduğu restaurant h�zmet�n�n yanısıra gu-

ruplara “Urfa Sıra Geceler�” de yapılmaktadır. Yaz aylarının ser�n me-
kânı olan d�ğer mağarakafeterya olarak h�zmet vermekted�r. Doğal ve 
egzot�k görünümü �le bu mağaraları mutlaka görmel� ve geçm�ş� yaşa-
malısınız.

AKÇARLAR EVİ MAĞARASI 
(Harran Ün�vers�tes� Kültür Ev�)
Balıklıgöl’ün arkasında yer alan, Harran Ün�vers�tes�’nce restore 

ed�len Kültür Ev� (Akçarlar Ev�) �çer�s�ndek� mağara yaklaşık ell� k�ş�n 
rahatça oturab�leceğ�, �ç�nde sarnıcı ve kuyusu da bulunan tar�h� b�r 
mekândır. Kafeterya olarak h�zmet vermekted�r.

ÇİFT MAĞARA
Şanlıurfa kales�n�n batısına b�t�ş�k tepen�n yamacında yer alan 

bu �k� mağara panoramat�k urfa manzaralıdır. Yöresel y�yecekler�n ve 
�çecekler�n sunulduğu otant�k b�r mekândır.

Akçarlar ev� mağarası58

El-Ruha Mağarası57 Ç�mağara59
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2) KİLİSELER
V. yüzyılda b�r Hır�st�yan şehr� olan Edessa’nın manastırları ve 

akadem�ler�ndek� öğrenc�ler d�n� b�lg�ler� ve d�ndarlıkları �le ünlü �d�. 
Şehr�n dışındak� Tektek Dağları’ndak� Kasr-ül Benat, Sanem Mağara, 
Çatalat; şeh�r merkez�n�n güney�ndek� tepelerde yer alan Deyr Yakub 
Manastırı, güneybatısındak� Çardak Manastırı ve ant�k taş ocağı ma-
ğaralardan dönüştürülen k�l�seler günümüze ulaşmıştır.

Hır�st�yanlığı �lk yıllarında kabul eden Edessa’da (Urfa) dünya-
nın �lk ve en görkeml� k�l�seler� �nşa ed�lm�şt�r. B�zans dönem�nde, Hz. 
İbrah�m’�n doğduğu mağara yakınına �nşa ed�len ve İstanbul’dak� Aya-
sofya K�l�ses�’n�n adını taşıyan b�r k�l�sen�n varlığı b�l�nmekted�r.

MAR PETRUS MAR PAULUS KİLİSESİ
Şanlıurfa N�metullah Mahalles�, Ell�sek�z Meydanı yanındadır. 

G�r�ş kapısı üzer�ndek� Süryan�ce k�tabede, 1861 yılında �nşa ed�ld�ğ� 
yazılıdır. K�l�se, Hz. İsa'nın �k� havar�s�n�n anısına �nşa ed�ld�ğ�nden 
onların �sm�n� taşır. Urfalı Süryan�ler�n 1924 yılında Haleb'e göç ed�ş-
ler�ne kadar, k�l�se ve okul olarak kullanılmıştır.

K�l�se, 1924 yılında Tekel İdares�'ne ver�l�nce burada tütün �şleme 
fabr�kası açılmıştır. Sonrak� yıllarda �se şaraplık üzüm deposu olarak 
kullanılmıştır.

K�l�se ve etrafındak� yapılar, 1998 ve 2001 yıllarında Şanlıurfa Va-
l�l�ğ�nce restore ed�lerek “Val� Kemalett�n Gazezoğlu Kültür Merkez�” 
adıyla h�zmet vermekted�r.

FRANSİSKEN RAHİBELER KİLİSESİ
Şanlıurfa N�metullah Mahalles�, Ell�sek�z Meydanı’ndak� Şeyh 

Saffet Tekkes�’n�n doğusundak� çıkmaz sokak �ç�nde bulunan k�l�se, 
plan �t�bar�yle avlulu b�r Urfa ev�n� andırır. 1883 yılında Urfa’ya gelen 
Frans�sken rah�beler (Gez�c� M�syoner Rah�beler) �ç�n hem ev, hem de 
k�l�se olarak �nşa ed�lm�şt�r.

Avlunun güney�nde, doğu batı �st�kamet�nde tonoz yapılı k�l�se 
kısmı yer almaktadır. K�l�sen�n avluya ve kuzeye bakan g�r�ş cephes� 
önde �k� sütuna oturan tonozlarla örtülü üç gözlü revaklıdır. K�l�sen�n 
�ç�nde melek kabartmaları ve renkl� freskler bulunmaktadır. 2017 yı-
lında Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes�nce restore ed�lm�ş olup tur�zm 
amaçlı kullanılmaktadır.

DEYR YAKUB MANASTIRI KALINTILARI ve 
AMEŞŞEMEŞ ANIT MEZARI
İl merkez�ndek� Eyyub Peygamber Makamı’nın 4 km. güneybatı-

sında bulunan Deyr Yakub, halk arasında “Nemrud’un Tahtı” olarak 
anılır. Buradak� yüksek b�r dağın tepes�nde M.Ö. I. yüzyılda (putpe-
rest dönem) Edessa Kralı Ma’nu’nun oğlu Şaredu’nun a�le fertler� �ç�n 
�nşa ed�lm�ş anıt mezar kalıntıları yer alır.

Bazı kaynaklarda manastır olarak adlandırılan, doğu-batı �st�ka-
met�nde d�kdörtgen plânlı �k� katlı büyük yapı kalıntısının zem�n katı-
nın doğu kes�m� üç katlı anıt mezar olup Edessa krallarının gömüldü-
ğü tahm�n ed�lmekted�r.

Rah�beler ev�61

Az�z Petrus ve Paulus K�l�ses�60

Deyr Yakub Manastırı62
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Büyük yapının anıt mezar dışında kalan esas kısmının zem�n katı 
kemerl� kor�dorlarla üç arkosollu mezar odasına ve ayrıca kuzeydek� 
“Ma’nu oğlu Şaredu’nun karısı Ameşşemeş”�n anıt mezarına bağlanır. 
D�kdörtgen plânlı üç katlı anıt mezarın doğu cephes�ndek� �k� satır k�-
taben�n üst satırı Grekçe, alt satırı Süryan�ce’d�r. Her �k� k�tabede 
“Ma’nu oğlu Şaredu’nun karısı Ameşşemeş” yazılıdır.

Aryu hanedanının M.Ö. I. yüzyılda yaşadığı d�kkate alınacak 
olursa mezarların Hır�st�yanlık önces� pagan�st (putperest) döneme 
a�t olduğu ve büyük yapının mezar odalarına bağlanan zem�n katı üze-
r�n�n putperest tapınağı olarak kullanıldığı anlaşılır.

Ancak bu tapınağın M.S. V. yüzyılda kerametler� ve kehanetler� 
�le ünlü olan ve Suruç Başpapazlığına kadar yükselm�ş olan Suruçlu 
Az�z Yakub zamanında (M.S. 451-521) manastır olarak kullanıldığı ve 
bundan dolayı Deyr Yakub (Yakub’un Manastırı) olarak anıldığı tah-
m�n ed�l�r.

GERMÜŞ KÖYÜ KİLİSESİ
Şanlıurfa �l merkez�n�n 10 km. kuzeydoğusundak� Dağeteğ� 

(Germuş) Köyü’nded�r. İnşa tar�h� b�l�nmemekted�r. Ortaçağda Şeh�t 
Yakub K�l�ses� olarak �nşa ed�lm�şt�r. Ancak, sonrak� yılarda Şanlıurfa 
�l merkez�ndek� benzerler�ne dayanarak XIX. yüzyılın ortalarında, 
esk� k�l�sen�n üzer�ne yen�den �nşa ed�lm�ş olab�leceğ� tahm�n ed�l�r. 
Bu �k�nc� �nşa dönem�ne a�t k�l�sen�n batı cephes�ndek� g�r�ş kapısı üze-
r�nde yer alan k�tabe yer�nden sökülmüş olup kayıptır.

K�l�se doğu-batı yönünde uzayan üç ne�� baz�l�kal b�r plana sa-
h�pt�r. Nefler üçer sütun d�z�s� �le (toplam altı sütun) b�rb�r�nden ayrıl-
mıştır. Orta nefin doğu kes�m� dört sütun üzer�ne oturan d�l�ml� b�r 
kubbe �le örtülü olup, d�ğer bölümler çapraz tonozlarla örtülüdür. Kül-
tür ve Tur�zm Bakanlığınca satın alınan k�l�se günümüzde boş durum-
dadır.

3) TARİHİ CAMİLER
Şanlıurfa �l merkez�nde tar�h� değere ha�z 37 adet cam� ve mesc�t 

bulunmaktadır.

HALİL’ÜR-RAHMAN CAMİİ
Hal�l’ür-Rahman Gölü’nün (Balıklıgöl) güneybatı köşes�nded�r. 

Bu cam� Eyyub�ler dönem�nde 1211 yılında yaptırılmıştır. Medrese, 
mezarlık ve Hz. İbrah�m’�n ateşe atıldığında düştüğü makamdan mey-
dana gelen b�r küll�yed�r. Halk arasında “Döşeme Cam��” olarak da ad-
landırılmaktadır. Evl�ya Çeleb�' “Seyahatname”s�nde bu mekândan 
"İbrah�m Hal�l Tekkes�" olarak bahseder.

Bazı kaynaklarda bu cam�n�n yer�nde B�zans dönem�ne a�t 504 ta-
r�hl� Meryem Ana K�l�ses�’n�n bulunduğu yazılıdır. Cam�n�n kare göv-
del� m�nares�, süslemeler� ve sütun başlıkları B�zans dönem� süsleme 
özell�kler�n� yansıttığından, B�zans dönem�ne a�t Meryem Ana K�l�se-
s�'n�n çan kules� olab�l�r.

Hal�l’ür-Rahman Cam��64

Germüş K�l�ses�63

Rızvan�ye Cam��65
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Hal�l’ür-Rahman Cam��'n�n batısına b�t�ş�k tek kubbe �le örtülü 
mekân Hz.İbrah�m’�n ateşe atıldığında düştüğü yer olarak z�yaret ed�l-
mekte ve buradak� doğal su kaynağının ş�falı olduğuna �nanılmakta-
dır.

RIZVANİYE CAMİİ
Hal�l’ür-Rahman Gölü'nün kuzey�ne b�t�ş�k bulunan cam��, 1736 

yılında Rakka Val�s� Ahmet Rızvan Paşa tarafından esk� b�r k�l�sen�n 
üzer�ne �nşa ed�lm�şt�r. Cam� üç kubbel� olup son cemaat yer� sütunlu 
revaklıdır.

Cam�n�n geçme ve kakma tekn�kler�nde yapılmış ahşap kapısı 
üzer�nde yer alan panolardak� kompoz�syonlar, XVIII. yüzyıl süsleme 
özell�kler�n� yansıtır. İnşa tar�h�nden kalmış olan bu kapı, Urfa cam�le-
r� �ç�nde ahşap süslemel� tek örnekt�r.

MEVLİD-İ HALİL (DERGÂH) CAMİİ
Balıklıgöl’ün doğusundadır. Hz. İbrah�m’�n doğduğu mağaranın 

yanında �nşa ed�lmes� neden�yle, bu cam�ye “Mevl�d-� Hal�l Cam��” 
denmekted�r.

Cam�; haz�re (mezarlık), Kad�r� Hal�fes� Dede Osman Efend�’n�n 
makamı, odalar ve revaklardan oluşan b�r küll�ye hal�nded�r. Avlunun 
doğusundak� müezz�n odasındak� b�r k�tabede Cam�n�n Osmanlı dö-
nem�nde 1523 yılında Muhammed Sal�h Paşa tarafından �nşa ett�r�ld�-
ğ� yazılıdır. 19. yüzyılda cam� çeş�tl� onarımlar görmüştür.

Cam�n�n doğu duvarı �çer�s�nden İbrah�m Peygamber’�n doğdu-
ğu mağaraya b�r kapı �le geç�lmekted�r.

Şanlıurfa’da 23 Mart 1960'da vefat eden Bed�üzzaman Sa�d Nurs�, 
cam� avlusunun kuzey�ndek� revak �çer�s�ne defned�lm�ş, dönem�n hü-
kümet�n�n emr�yle 12 Temmuz 1960'da mezarı geceley�n açılarak 
naaşı açıklanmayan b�r yere nakled�lm�şt�r.

1986 yılında bu cam��n batısına, mevcut mezarlığın yarısı taşına-

rak “Yen� Mevl�d-� Hal�l Cam��” adıyla �k� m�narel� büyük b�r cam�� 
�nşa ed�lm�şt�r.

YENİ MEVLİD-İ HALİL CAMİİ
Şanlıurfa Kales�’n�n kuzey eteğ�nde, Hz. İbrah�m'�n doğduğu ma-

ğaranın batısındak� avluda yer almaktadır. Yen� Mevl�d-� Hal�l 
Cam��’n�n �nşaatına 1980 yılında başlanmış ve 1988 yılında �badete 
açılmıştır. Doğusunda bulunan Mevl�d-� Hal�l Cam�s� �le aynı adı taşı-
maktadır. Şanlıurfa'nın en büyük cam�s� olup ortada büyük b�r kubbe, 
doğusunda ve batısında üçer küçük kubbe yer almaktadır. Cam�n�n 
kuzeydoğu ve kuzeybatı köşes�ne kesme taştan, ç� şerefel�, �k� m�nare 
bulunmaktadır. Cam�n�n şadırvanlı avlusu revaklarla çevr�l�d�r. Re-
vakların �ç�nde yer alan kapalı mekânlarda bayan mesc�d�, bebek 
bakım odası, çorba ev�, duş yerler� ve abdesthane yeralmaktadır.

HASAN PADİŞAH CAMİİ
Balıklıgöl’ün doğusunda yer alan bu cam� XV. yüzyılın sonuna 

doğru Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından esk� b�r tapınak 
üzer�ne yaptırılmış olup onun �sm�n� taşımaktadır.

Mevl�d-� Hal�l Esk� ve Yen� Cam�ler�67

Mevl�d-� Hal�l Cam��’nde terav�h66

Hasan Pad�şah Cam��68
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Evl�ya Çeleb� bu cam�den “Sultan Hasan Cam��” adıyla söz eder. 
Cam�n�n günümüzde “Hasan Pad�şah Cam��” adıyla anılmış olması, 
1404-1514 tar�hler� arasında bölgey� eller�nde tutan Akkoyunlular’ın 
hükümdarı Uzun Hasan’a �zafe ed�ld�ğ�n� göster�r. Cam�n�n kuzey�n-
dek� medrese odaları yol açımı sırasında yıktırılmıştır. Avlunun kuze-
y�nde tek şerefel� m�nare yer almaktadır. Cam�� 1796, 1874 ve 1968 yıl-
larında onarım görmüştür. M�nare �se 1859 tar�h�nde onarılmıştır.

SELAHADDİN EYYUBİ CAMİİ
Papaz Nona tarafından 457 yılında yaptırılan, aynı zamanda ada-

let sarayı olarak kullanılan ve kırmızı renktek� mermer sütunlarıyla 
ünlü “Vaft�zc� Az�z Yahya K�l�ses�” kalıntılarının üzer�ne 1849 yılında 
Surp Astvadzadz�n Katedral� “Az�ze Meryem Ana Katedral�” adıyla 
ş�md�k� yapı �nşa ed�lm�şt�r.

Doğu batı �st�kamet�nde aps�se d�key üç ne�� baz�l�kal plâna 
sah�p yapıdak� nefler normal Helen�st�k baz�l�kalarda olduğu g�b� sü-
tunlarla b�rb�rler�nden ayrılırlar.

1920 yılından sonra kullanılmayan,1930-1970 yılları arasında 
uzun b�r süre elektr�k üret�m ş�rket� olarak kullanılan yapı, 1994 yılın-
da restore ed�lerek Selahadd�n Eyyub� Cam��'ne dönüştürülmüştür.

İYAD BİN GANEM (FIRFIRLI) CAMİİ
Hal�l’ür-Rahman Gölü (Balıklıgöl)'nün 400 metre kuzey�nde 

Val� Fuat Caddes� (Büyükyol-Yen�yol) üzer�nded�r. Daha önce “Az�z 
Havar�ler K�l�ses�” adını taşıyan �lk Ermen� Protestan k�l�ses�d�r. İnşa 
tar�h� b�l�nmey�p 18. yüzyıl başlarında yapıldığı tahm�n ed�lmekted�r. 
Taş süsleme bakımından zeng�n b�r yapıdır.

1920 yılından sonra b�r süre cezaev� olarak kullanılmış, 1956 yı-
lında cam�ye çevr�lm�şt�r. Aps�se d�key üç ne�� baz�l�kal planlı k�l�se, 
cam�ye çevr�l�rken güneydek� pencerelerden b�r� m�hrap hal�ne çev-
r�lm�ş ve yanına taş m�nber yapılmıştır.

ESKİ ÖMERİYE CAMİİ
Şanlıurfa �l merkez�, Kazancı Pazarı mevk��nded�r. İnşa tar�h� b�-

l�nmeyen bu cam�n�n Hz. Ömer zamanında yaptırıldığı söylen�l�r. 
Ancak m�mar� �zler�nden ve mevcut k�tabelerden anlaşıldığına göre 
cam�, 1301 yılında Mehmed Ağa, 1722 yılında F�ruz Bey ve 1911 yılın-
da �se Osmanlı pad�şahı Sultan Mehmed Reşad tarafından tam�r ett�-
r�lm�şt�r.

En�ne d�kdörtgen planlı yapıda orta kısım kubbe �le yanlar b�rer 
çapraz tonoz �le örtülüdür. Cam�, bu planını son onarımlarda almış ol-
malıdır. Kubbeye geç�ş� sağlayan tromplar üzer�ndek� şebekel� oyma 
altı kollu ç�çek mot�fl� havalandırma del�kler� Şanlıurfa’da �lk kez bu ca-
m�de görülmekted�r.

PAZAR CAMİİ (HOCA AHMET CAMİİ)
Şanlıurfa merkezde Haş�m�ye Meydanı’ndadır. İnşa k�tabes� bu-

lunmadığından ne zaman ve k�m tarafından yaptırıldığı b�l�nmemek-
ted�r. M�nare üzer�nde yer alan ve Zeng�ler devr�n�n süsleme özell�kle-
r�n� yansıtan düğümlü kaval s�lmeler �le m�nare gövdes�n�n batı cep-
hes� ortasındak� kel�me-� tevh�d yazısının hat üslubu, cam�n�n Zeng�-
ler dönem�nden (12. yüzyılın �k�nc� yarısı) kalmış olab�leceğ� fikr�n� 
ver�r. Vakfiyelerde bu cam�den “Hoca Ahmed Cam��” olarak bahsed�-
l�r.

Selahadd�n Eyyub� Cam��69 Esk� Ömer�ye Cam��71

İyad B�n Ganem (Fırfırlı) Cam��70
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MEVLEVİHANE CAMİİ
Haş�m�ye Meydanı’nın doğusunda yer alan Cam�, 1700’lü yılla-

rın başında Mevlev�hane olarak �nşa ed�lm�şt�r. 1650 yılında Urfa’yı z�-
yaret eden Evl�ya Çeleb�, Seyahatnames�nde Mevlev�hane’den söz et-
mekted�r.

Konya Mevlev� Dergâhı arş�v�nde mevcut 19. Yüzyıl sonu, 20. 
Yüzyıl başlarına a�t b�r krok�de Urfa Mevlev�hanes�’n�n küll�ye hal�nde 
olduğu görülmekted�r.

1925 yılında tekke ve zav�yeler�n kapatılması bu küll�ye de kapa-
tılmıştır. 1950’l� yıllarda semahane har�ç küll�yen�n tamamı ve sema-
hanen�n kuzeybatısında yer alan Danakovan Hamamı yıkılarak yer�-
ne sebze hal� yapılmıştır. Semahane de esnaf tarafından depo olarak 
kullanılmıştır. 1973 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce restore ed�-
lerek cam�ye dönüştürülmüştür.

Cam� g�r�ş portal� sade ve süslemes�zd�r. Portal ve kubbe üzer�n-
de Mevlev�l�ğ�n sembolü olan taş b�r s�kke (Mevlev� Küllahı) bulun-
maktadır. Kare planlı olan cam�n�n üzer� sek�zgen kasnaklı tek kubbe 
�le örtülüdür.

2002 yılında “Mevlev�hane Çevre Düzenleme Projes�” �le Cam�y� 
saran dükkân ve yapılar kamulaştırılarak yıkılmış, cam� restore ed�l-
m�ş ve avlu yen�den oluşturulmuştur. Yapının batısına b�t�ş�k esk� ka-
saplar çarşısı da restore ed�lerek günümüzde hed�yel�k eşyaların satıl-
dığı b�r kapalı çarşıya dönüştürülmüştür.

ULU CAMİİ
Şanlıurfa şeh�r merkez�ndek� cam�ler�n en esk�ler�ndend�r. "Kızıl 

K�l�se" olarak ta b�l�nen esk� b�r k�l�sen�n yer�ne �nşa ed�lm�şt�r. Bu k�l�-
sen�n avlu duvarları, bazı sütunları ve sütun başlıkları �le m�nare ola-
rak kullanılan çan kules� halen ayaktadır.

İnşa k�tabes� bulunmadığından, cam�n�n ne zaman ve k�mler ta-
rafından yaptırıldığı b�l�nmemekted�r. Halep hükümdarı Nuredd�n 
Mahmud Zeng� tarafından tam�r ett�r�lerek bugünkü şekl�n� alan 
Halep Ulu Cam�� �le benzer b�r plan gösteren Urfa Ulu Cam��'n�n de 
aynı dönemde yaptırılmış olab�leceğ� tahm�n ed�l�r.

Mevcut tam�r k�tabeler�ne göre, Ulu Cam�� 1684, 1779, 1780 ve 
1870 tar�hler�nde tam�r görmüştür. Yakın zamanda, cam�� avlusuna 
ŞURKAV tarafından taş yapılı b�r şadırvan �nşa ed�lm�ş ve bahçe dü-
zenlemeler� yapılmıştır.

Cam�� avlusunun kuzeybatı kes�m� mezarlıktır. Bu mezarlıktak� 
türbede, 1823 yılında vefat eden, Hal�d� Tar�katı'nın kurucusu Mevla-
na Hal�d Z�yâedd�n Hazretler�'n�n küçük oğlu Şehabedd�n Ahmed'�n 
mezarı bulunur. Türbe, 1995 yılında ŞURKAV tarafından restore ed�l-
m�şt�r.

Avlunun kuzeydoğu köşes�nde yer alan, çevres� yüksekl�ğ�ne eş�t 
sek�zgen “çan kules�” günümüzde m�nare olarak kullanılır. M�nare 
aynı zamanda şehr�n �lk ve tek “saat kules�” görev�n� de görmekted�r.

NİMETULLAH CAMİİ (AK CAMİ)
Yıldız Meydanı’nın doğusunda N�metullah Mahalles�’nded�r. Ca-

m�dek� b�r k�tabeye göre, esk� b�r k�l�seden cam�ye çevr�lm�şt�r. Muh-
temelen Az�z Serg�us K�l�ses� üzer�ne �nşa ed�lm�şt�r. K�m tarafından 
ve ne zaman �nşa ed�ld�ğ� b�l�nmeyen cam� 1756 yılında Hacı Haydar 
Ağa tarafından tam�r ett�r�lm�şt�r.

Cam� avlusu kuzey�nde Abbas Ağa Medreses� �le Ruz Bey ve 

Ulu Cam�� m�nares� ve kent�n güney�73Mevlev�hane Cam��72

N�metullah Cam�� (Ak Cam�)74
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Lütfü Bey oğlu Al� Bey türbes� bulunur. Kubbel� mekânın altında bu-
lunan mezar odasındak� Ruz Bey’�n 1520 tar�hl� mezarındak� süsle-
melerle, cam�n�n g�r�ş ve m�hrabı üzer�ndek� süslemeler�n aynı üslup-
ta olmalarına dayanılarak, cam� 1500’lü yılların başlarında, Ruz 
Bey’�n ölümünden kısa süre önce önce yapılmış olab�l�r.

Cam� avlusu, kuzey�ndek� Abbas Ağa Medreses� �le N�metullah 
Oğlu Ruz Bey (?-1520) ve Lütfü Bey oğlu Al� Bey (?-1594) türbes�n�n 
bulunduğu b�r küll�ye hal�nded�r.

Cam�n�n kuzeybatı köşes�ndek� s�l�nd�r�k gövdel� tek şerefel� m�-
nare, Urfa cam�ler� arasında en uzun olanıdır. Cam� dış cephes�n�n gü-
neybatı köşes�ndek� pahlanmış zem�ne ma’kıl� hattı �le �st�fl� b�r şek�l-
de “Mübarek z� saadetler�nden” cümles� yazılmış, yazının üzer� mu-
karnaslı b�r taç �le süslenm�şt�r.

YUSUF PAŞA CAMİİ
Yusuf Paşa Mahalles� Sarayönü Caddes�’nded�r. Cam�, doğusun-

dak� Vez�r Hamamı �le b�rl�kte Vez�r Yusuf Paşa tarafından yaptırıl-
mıştır. M�nber korkuluğundak� 1121/1709 tar�h�, cam�n�n �nşa tar�h�-
n� ver�r.

Cam� m�hraba paralel �k� sahınlı olup her sahın üçer kubbe �le ör-
tülüdür. Üç gözlü son cemaat yer� üç kubbe �le örtülüdür. Batı tarafın-
da mezarlık bulunmaktadır.

KADIOĞLU CAMİİ
Kadıoğlu Mahalles�, Su Meydanı mevk��nded�r. İnşa k�tabes� yok-

tur. Vakfiyes�nde 1106/1694 tar�h�nde Kadızade Hüsey�n Paşa tarafın-
dan yaptırıldığı yazılıdır.

Osmanlı m�mar�s�n�n sek�z ayaklı cam�ler grubuna g�ren Kadı-
oğlu Cam��, doğusundak� sokağın şekl�ne bağlı kaldığından bu kes�-
m�nde eğr�l�k meydana gelm�şt�r.

Avlunun kuzey�nde, ortada üzer� yarım kubbel� avlu portal� ve 
bunun üzer�nde s�l�nd�r�k gövdel�, tek şerefel� m�nare yer alır. M�nare 
ka�des�n�n kuzeye bakan cephes�ndek� k�tabede 1260/1844 tar�h�nde 
Bahr� Paşa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. M�nare, avlu kapısı portal� 
üzer�ne oturduğundan alt kısmı boştur. Bu nedenle halk arasında bu 
cam�ye “D�ps�z M�nare Cam��” den�lmekted�r. Portal�n doğusunda z�k-
zak kemerl�, 1725 tar�hl� Emencekzâde Çeşmes�, bunun arkasında 
beş�k tonozlu abdest alma yer� bulunur. Çeşme, esk�den mahallelere 
su taks�m ed�len “taks�m�ye” olarak kullanıldığından önündek� mey-
dana “Su Meydanı” adı ver�lm�şt�r.

PEYGAMBERLER CAMİİ
Şeh�r surlarının dışında (kuzeydoğusunda) Şanlıurfa Müftülüğü 

b�nasının batısında bulunan bu cam��, 1965 yılında Urfalı hayırsever 
Çarhoğlu Muhammed tarafından harabe durumdak� k�l�seden çevr�l-
m�şt�r. Cam��n sağ alt kısmında duvar �ç�nde “C�rc�s” adlı b�r Hır�st�-
yan erm�ş�n�n mezarı bulunduğuna �nanılır.

Cam�n�n yer�nde 5. yüzyılda Papaz H�ba tarafından yaptırılan 
“Şeh�t Serg�us K�l�ses�” bulunuyordu. Bu k�l�se daha sonraları Az�z Ser-
g�us ve Az�z Şem’un adlarını aldı. 503 ve 580 yıllarında İran Sasan�ler� 
tarafından �k� kez yıkılmış, 1065/1066 yıllarında bu kez Selçukluların 
kuşatmalarında tekrar tahr�p ed�lm�şt�r.

Dönem�n pad�şahı Sultan Abdülmec�d’den alınan fermanla, esk� 
k�l�se b�nası yıktırılıp 1844 yılında Şeh�t Az�z C�rc�s K�l�ses� �nşa ed�l-
m�şt�r.

İç mekânın doğusundak� payeler�n kuzeydek�nde h�cr� 1260 ta-
r�hl� Arapça, güneydek�nde �se m�lad� 1844 tar�hl� Süryan�ce b�r k�ta-
be bulunur.

Cam�ye dönüştürme sırasında k�l�sen�n planı aynen korunmuş, 
kuzey cepheye fazladan olarak üç gözlü son cemaat yer� ve m�nare ek-
lenm�şt�r. M�hrap ve duvar �çers�nden merd�venle çıkılan balkon şek-
l�ndek� m�nber, 1965 yılında cam�ye çevr�lme sırasında yapılmıştır.

Kadıoğlu Cam��76

Yusufpaşa Cam�� ve yen� çeşme75
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4) MEDRESELER ve TEKKELER-
TÜRBELER
Şanlıurfa’da, Abbas Ağa, Hal�l’ür-Rahman, İbrah�m�ye, Nak�bza-

de, Rızvan�ye, Şehbender�ye ve Yusuf Paşa adlarında Osmanlı döne-
m�ne a�t 7 medrese günümüze kadar ulaşmıştır. Eyyub�ler dönem�ne 
a�t olan ve Eyyub�ler Medreses� olarak tanınan b�r medresen�n de 
duvar kalıntıları �le kapı k�tabes� günümüze gelm�şt�r.

EYYUBİ MEDRESESİ
Evl�ya Çeleb�’n�n “Kızıl Cam� Medreses�” d�ye bahsett�ğ� Eyyub� 

Medreses� açık avlulu, eyvanlı medreseler t�p�nded�r. Şanlıurfa Ulu 
Cam�’n�n b�r parçası g�b� �nşa ed�lmekle beraber, ona bağlı olmadan 
kullanılab�lecek şek�lde düzenlenm�şt�r. Medresen�n kuzey duvarın-
dak� �nşa k�tabes�ne göre, Sur�ye-Mısır Eyyub� Sultanı Selahadd�n Ey-
yub�’n�n emr�yle 587/1191 yılında �nşa ed�lm�şt�r.

Medreseden günümüze, 24 m. boyunda, 85 cm. kalınlığında ve 2 
m. kadar yüksekl�ğ�ndek� kuzey duvarı �le bu duvar üzer�ndek� nes�h 
formuyla yazılmış �nşa k�tabes� ulaşab�lm�şt�r.

Yıkılan bu medresen�n yer�ne 1781-82 yılında Ulu Cam�’ye b�t�-
ş�k olarak “Nak�bzâde İbrah�m Efend� Medreses�” yapılmıştır.

NAKİBZÂDE İBRAHİM EFENDİ MEDRESESİ
Yıldız Meydanı’ndadır. Medresen�n Ulu Cam�� avlusuna açılan 

avlu kapısı k�tabes�ne göre, H.1196/M.1781-82 yılında Üsamedd�n la-
kablı müderr�s Nak�bzade Hacı İbrah�m Efend� tarafından yaptırıl-
mıştır.

Tek eyvanlı ve açık avlulu bu medresen�n kuzey batısında bulu-
nan avlu kapısı Ulu Cam� avlusuna açılır. S�yah-beyaz kesme taşların 
almaşık sıralanması �le yapılmış olan kapı, üstte palmet mot�fl� b�r 
fr�zle son bulmuştur. Kapı alınlığında k�tabe yer almaktadır. Kapıdan 

beş�k tonozlu b�r kor�dorla medrese avlusuna geç�l�r.
Avlunun güney kenarında, cephes� kuzeye bakan b�r eyvan ve �k� 

yanında b�rer oda bulunur. Eyvanın batısındak� kubbel� oda dershane 
olup bunun da batısında, k�tabes�nden medresen�n kütüphanes� oldu-
ğu anlaşılan b�r oda yer alır.

Eyvanın kıble tarafında, �k� pencere arasında m�hrap, m�hrabın 
üzer�nde taşa yazılmış “La �lahe �llallah Muhammedün Resulullah” 
�bares�, b�raz yukarısında da 1293/1876 tar�hl� tam�r k�tabes� yer alır. 
Eyvanın �ç�nden doğudak� çapraz tonozlu odaya geçen kapı üzer�ne 
cel� sülüs hattıyla “Allahü vel�yü’t-tevfik ve hüve hasb� ve b�h�” �bares� 
yazılıdır.

Eyvanın batısındak� kubbel� dershanen�n eyvana açılan kapısı 
üzer�nde “B�sm�llah�’r-Rahman�’r-Rah�m ve b�h�’l-avn” �bares� yazılı-
dır.

Eyvan ve odaların kuzey dış duvarında “F�ruz Bey Çeşmes�” yer 
alır. Çeşmen�n �nşa k�tabes�ndek� 1196/1781 tar�h� medresen�n �nşa ta-
r�h�yle aynıdır.

HALİL’ÜR-RAHMAN MEDRESESİ
Hal�l’ür Rahman Gölü (Balıklıgöl) batı kenarında, -L- şekl�nde 

b�r planla �nşa ed�lm�ş olan medresen�n d�ğer b�r adı da “Makam-ı 
Cedd’ül Enb�ya Medreses�”d�r. İnşa k�tabes� günümüze ulaşmadığın-
dan ne zaman ve k�m tarafından yaptırıldığı b�l�nmemekted�r.

Medrese; gölün batı tarafında merd�venle çıkılan önler� revaklı 
odalar, altta güneyde cam�ye b�t�ş�k olarak büyük b�r eyvan, bunun kar-
şısında gölün kuzeybatı köşes�nde, �ç�nde su bulunan yarım kubbel� ve 
beş�k tonozlu büyük b�r odadan meydana gel�r.

1871 tar�hl� b�r oda ve 1872 tar�hl� b�r dershane k�tabes� vardır. 
Medreseye çıkan merd�ven�n karşısına gelen oda cephes�ndek� ona-
rım k�tabes� H.1189/M.1775 tar�hl�d�r.

Medresen�n ve gölün kuzeybatı köşes�nde ortası havuzlu yarım 

Hal�l’ür-Rahman Medreses�78Nak�bzâde İbrah�m Efend� Medreses� 77
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kubbel� ve beş�k tonozlu odanın önü revaklıdır. Oda k�tabes�nde med-
resen�n 1288/1871 tar�h�nde Sultan Abdülaz�z Han dönem�nde Der-
v�ş Al� Paşa tarafından onarıldığı yazılıdır.

RIZVANİYE MEDRESESİ
Balıklıgöl’e b�t�ş�k olan Rızvan�ye Cam�s� ve medrese, k�tabes�ne 

göre 1736 yılında Rakka Val�s� Rızvan Ahmet Paşa tarafından yaptırıl-
mıştır.

Medrese, Rızvan�ye Cam�� avlusunu çevreleyen önler� revaklı 
odalardan meydana gelm�şt�r. Medresede toplam 34 adet beş�k tonoz-
lu oda, b�r adet kubbel� dershane mesc�t, b�r eyvan, b�r mutfak ve tuva-
letler bulunmaktadır. Avlunun kuzey kenarı ortasındak� kubbel� der-
sane (mesc�t) har�ç tüm odalar ocak n�şl�d�r. Medresen�n mutfağı av-
lunun kuzeybatı köşes�ndek� odadır.

Cam� �le dershane mesc�t arasındak� sek�, yazlık namazgâh ola-
rak yapılmıştır. Sek�n�n güney�ne b�t�ş�k kare b�r havuz bulunmakta-
dır. Medrese avlusu bahçe olarak tanz�m ed�lm�şt�r.

Rızvan�ye Cam�� ve Medreses�, 1992-93 yıllarında ŞURKAV ta-
rafından restore ed�lm�şt�r.

Medresedek� 15 oda, 2017 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ� ve ŞURKAV 
tarafından “Balıklıgöl-Rızvan�ye El Sanatları Küll�yes�” olarak sanat-
çılara tahs�s ed�lm�şt�r. 20 el sanatının �cra ed�ld�ğ� küll�yede eğ�t�m, 
üret�m ve satış yapılmaktadır.

HALVETİ TEKKESİ (ŞEYH SAFFET TEKKESİ)
N�metullah Mahalles�, Ell�sek�z Meydanı’ndadır. Halvet� Tekke-

s�; derv�şler�n �kamet�ne tahs�s ed�lm�ş d�kdörtgen avlulu b�r ev, büyük 
b�r kubbe �le örtülü mesc�t, Abdulkad�r Kemaledd�n Erb�l� Türbes� ve 
b�r çeşmeden oluşan küçük b�r küll�yed�r.

Tekke, Gaz� Hal�fe oğlu Ramazan Şan� Efend� tarafından 1656-57 
yıllarında yaptırılmıştır. 

Halvet� Tar�katı şeyh� Abdulkad�r Kemaledd�n Erb�l� 1897’de 
vefat ett�ğ�nde tekke mesc�d�n�n batısına b�t�ş�k olan türbeye gömül-
müştür.

Abdulkad�r Erb�l�’n�n oğlu Şa�r Safvet �se II. Meşrut�yet döne-
m�nde 1908 �le 1918 yılları arasında 3 dönem Urfa m�lletvek�ll�ğ� yap-
mıştır. Safvet Efend�, Ord. Prof. Dr. Suut Kemal Yetk�n’�n de babasıdır.

1925 yılında yürürlüğe g�ren tekke, zav�ye ve türbeler�n kapatıl-
ması �le �lg�l� kanundan sonra Halvet� Tekkes� de kapatılarak eve dö-
nüştürülmüş bu sırada m�nares� de sökülmüştür.

Tekke, 2013 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ� İl Özel İdares�’nce mülk�ye-
t� alınarak restore ed�lm�ş ve m�nares� yen�den yapılmıştır.

ŞEYH ABDULKADİR KEMALEDDİN ERBİLİ 
TÜRBESİ
Abdulkad�r Kemaledd�n Erb�l� (1806–1897) hem Kad�r�, hem 

Halvet� ve hem de Nakş�bendî şeyh�d�r. Erb�ll� olup, Erb�l’de Kad�rî 
şeyh� “Şeyh Z�yaedd�n Abdurrahman Talaban�”n�n hal�fes�d�r. 1806 yı-
lında doğan Halvet� Tar�katı şeyh� Abdülkad�r Erb�l� 1897’de vefat ett�-
ğ�nde N�metullah Mahalles�, Ell�sek�z Meydanı’nda “Şeyh Ramazan 
Şanî”n�n yaptırdığı “Halvet� Tekkes� Mesc�d�”n�n batısına b�t�ş�k olan 
türbeye gömülmüştür.

Erb�ll� Abdulkad�r Efend�, Kad�r� tar�katından Dede Osman 
Avn�’ye (Ölüm. 1883), halvet� tar�katından �se Şeyh Ahmed’e (ölüm. ?) 
hal�fel�k verm�şt�r.

ŞEYH MUHAMMED SELİM HAFIZ EFENDİ 
TÜRBESİ
Hartav�zade Muhammed Sel�m Efend� 1785 senes�nde Urfa’da 

Meşarkıye mahalles�’nde Dabakhane �le Ç�ftehan arasında Hamud’un 
tet�rbes�nde (çıkmaz sokağında) b�r evde doğdu. Bu evde hayatının so-
nuna kadar oturdu. Kend�s� Hartav�lerden olup ataları Yavuz Sultan 

Halvet� Tekkes� ve Şeyh Abdulkad�r Kemaledd�n Erb�l� Türbes�80Rızvan�ye Medreses�79
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Sel�m Han zamanında Orta Asya’dan gelm�ş b�r Türk a�les�ndend�r.
Babası Hacı Hüsey�n Efend�, annes� Hat�ce Hanım’dır. İl�m tahs�-

l�n� zamanın büyük ve meşhur âl�mler�nden Besn�’l� Hacı İbrah�m 
Efend�’den (ö.1851) Rızvan�ye (Rıdvan�ye) medreses�nde tamamladı. 
Bu arada Kur’an-ı Ker�m’� de ezberleyerek hafız oldu.

Süleyman�ye ve Bağdad’da Mevlânâ Hal�d-� Bağdadî’n�n yanında 
1812 senes�nde seyr u sulûkünü tamamladı. 1812 tar�h�nden �t�baren 
Mevlânâ Hal�d (k.s.)’ın mutlak hal�fes� oldu. Hartavîzâde Şeyh Mu-
hammed Sel�m Hafız, Nakş�bendî tar�katının Hal�dî kolunun Urfa’lı 
hal�fes� olarak, vefatına kadar b�rçok k�msey� �rşad etm�şt�r. Yet�şt�rd�-
ğ� hal�feler; Harputlu Al� Begzade, Adıyamanlı Ataullah Efend�, Adı-
yamanlı Küçük Mehmed Efend�’d�r.

Hartav�zade Şeyh Muhammed Sel�m Hafız,1860 tar�h�nde 
Urfa’da vefat ett�. Kend�s�n� önce Mevl�d�hal�l Cam�� kabr�stanına def-
nett�ler. Sonra buradan yol açılınca, 1874 senes�nde Dabakhane Cam�� 
kapısı yanına naklett�ler. Dabakhane cam��ne nakled�len naşının üze-
r�ne 1880 senes�nde, oğlu Hüsey�n Fer�dedd�n Efend� b�r türbe yaptır-
dı. Türben�n yanına da b�r çeşme yaptırdı.

ŞAZELİ ALİ DEDE TÜRBESİ
Şazel� Al� Dede 17. yüzyılda Urfa’da yaşamış Şazel� Tar�katı Şey-

h�d�r. Şazel� Al� Dede Kuzey Afr�ka’da yaşamış olan Şazel� Hasan Dede 
evlatlarından olup, kend�s� Afr�ka’dan evvela İstanbul’a g�tm�ş, oradan 
da Urfa’ya gelerek Hal�l’ür-Rahman c�varına yerleşerek tekke açmıştır.

Osmanlı Pad�şahlarından IV. Murat, 1639 Bağdat Sefer�ne g�der-
ken, Şazel� Al� Dede’ye m�safir olmuş ve Karaköprü Köyü’nü Al� 
Dede’ye bağışlamıştır. Mevcut b�r belgeye göre Sultan IV. Mehmet ta-
rafından da 30 Kasım 1651 tar�h�nde ver�len b�r beratla, Urfa b�t�ş�ğ�n-
dek� Karaköprü köyünün kend�s�ne bağışlandığı tar�hen sab�tt�r. Bel-
gede Al� Dede’ye bağışlanan bu köyü Al� Deden�n, satmak, bağışlamak 
veya vakfetmek g�b� �sted�ğ� şek�lde kullanab�leceğ� bel�rt�lm�şt�r. Al� 

Dede’ye bağışlanmış olduğu b�ld�r�len Karaköprü beldes�nde, günü-
müzde hala senede b�r gün Al� Dede’n�n adına anma günü yapılmakta, 
ruhuna mevl�t okutulmakta ve o gün p�lav yapılarak halka z�yafet ve-
r�lmekted�r. Böylece Al� Deden�n bu hatırası canlı tutulmaya çalışıl-
maktadır.

Şazel� Al� Dede’n�n evlatları yakın zamana kadar şeyhl�ğe devam 
etm�şlerd�r. Bu yüzden a�le “Hal�l-ür Rahman Şeyh�” olarak anılmış ve 
“Eren” soyadını almıştır.

1651’den sonra vefat eden Şazel� tar�katı şeyh� Şazel� Al� Dede’n�n 
Türbes� Hal�lürrahman Cam�� yanında ve Balıklıgöl’ünün kenarında-
k� mezarlıktadır.

ŞEYH YAKUP HALİFE TÜRBESİ
Halvetîl�ğ� Urfa’da yayan k�ş� olarak kabul ed�lmekted�r. Urfa ev-

l�yasından Halvetî Şeyh� Yakub Hal�fe’n�n (ö.1619’dan sonra) türbes� 
Urfa kales�n�n etekler�nded�r. 1950’l� yıllarında burada mahalle olu-
şunca, buraya Yakup Kalfa mahalles� adı ver�lm�şt�r.

Şazel� Al� Dede Türbes�82Hartav�zade Muhammed Sel�m  Türbes�81
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Şanlıurfa Müzes�’nde bulunan b�r tar�kat s�ls�lenames�nde Yakup 
Kalfa’nın Halvetî tar�katının şeyh� olduğu anlaşılmaktadır. Yakup Ha-
l�fe’n�n şeyh�, Sultan Mehmet III. (1593–1603) devr�n�n şeyhler�nden 
Şeyh Nasuh Efend� Eyüp el-Ensar�’d�r. Şeyh Nasuh (ö.1598–99), Kara-
man’ın Akşeh�r beldes�ndend�r.

ŞEYH DEDE OSMAN AVNİ TÜRBESİ
Kad�r� tar�katının en meşhur Şeyhler�nden olan Şeyh Dede 

Osman Avn� Hazretler�’n�n mezarı Mevl�d-� Hal�l Cam�� b�t�ş�ğ�ndek� 
Hz. İbrah�m Peygamber�n doğduğuna �nanılan Mağara’nın önündek� 
türbeded�r. Mezar taşında Seyy�d olduğu bel�rt�lm�şt�r. Dede Osman 
Avn�’n�n Kad�rî tekkes�ne “Dergâh”da den�lmekted�r. Dede Osman 
Avn� Hazretler� hakkında çok kerametler anlatılmaktadır. Dede 
Osman Avn�, Abdulkad�r Kemaledd�n Erb�lî (1806–1897)’n�n de hal�-
fes�d�r.

Şeyh Dede Osman Avn� Hazretler� Mevl�d-� Hal�l Cam��’ndek� 
tekkede 70 sene Kad�r� tar�katı şeyhl�ğ� yapmış ve 1883 senes�nde vefat 
etm�şt�r. 100 yıl kadar yaşayan Dede Osman Avn� Efend�’n�n tesb�h�, 
keşkülü, mührü, cübbes� ve bazı eşyaları cam�n�n z�yaret g�r�ş�nde ser-
g�lenmekted�r.

Kad�r� şeyh� Dede Osman Avn� Efend�ye �nt�sab edenler bugün 
hala Mevl�d-� Hal�l Cam��’nde sabah, �k�nd� ve yatsı namazlarından 
sonra bu zattan bugüne devam eden z�kr� yaparlar. Bu z�k�r “Evrad-ı 
Feth�ye” ve “H�zbü’l-bahr”den müteşekk�l b�r z�k�rd�r. Dede Osman 
Avn� Efend�n�n tar�katında yapılan her z�kr�n sonunda post duası oku-
nur. 

HACI HAFIZ MUSTAFA EFENDİ ve 
BULUNTU HOCA TÜRBESİ
Türbe, Hal�l’ür-Rahman Cam�� yanındak� mezarlıkta yer almak-

tadır.
Hal�lürrahman Cam�� �mamı ve Hal�lürrahman medreses� mü-

derr�s� olan Büyük Hacı Mustafa Efend� 1829 yılında doğmuştur. Nak-
ş�bendî tar�katı hal�fes� olup Hal�l’ür-Rahman zav�yes�n�n postn�ş�-
n�’d�r. 1908 yılında vefat eden Büyük Hacı Mustafa Efend�’n�n mezarı 
Hal�l’ür-Rahman Cam�� yanındak� bu türbeded�r.

Urfa'nın büyük d�n âl�mler�nden nakş�bend� tar�katı mensubu 
olan olan “Buluntu Hoca” lakaplı Hacı Abdurrahman Efend� 1865 se-
nes�nde doğmuştur. Büyük Hacı Mustafa Efend�, vefatından önce öğ-
renc�ler�nden Hacı Abdurrahman Efend�’ye Hal�l’ür-Rahman Cam�� 
�mamlığını ve bu zav�yen�n postn�ş�nl�ğ�n� bırakmıştır. Buluntu Hoca 
yıllarca Hal�l’ür-Rahman Medreses�’nde dersler verm�ş, çok sayıda öğ-
renc� yet�şt�rm�şt�r. Öğrenc�ler�n�n çoğu çeş�tl� şeh�rlerde va�zl�k ve 
müftülük görev�nde bulunmuştur.

25 Kasım 1968 tar�h�nde 103 yaşında vefat etm�şt�r. Hal�l’ür-
Rahman Cam�� yanındak� mezarlıktak� türbeye hocası Hacı Mustafa 
Efend�’n�n yanına defned�lm�şt�r.

Şeyh Dede Osman Avn� Türbes�84 Hacı Hafız Mustafa Efend� ve Buluntu Hoca Türbes�85
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ŞEYH EBUBEKİR TÜRBESİ
Ah� şeyhler�nden b�r� olduğu b�l�nen Şeyh Ebubek�r Efend�n�n 

türbes� Ulu Cam��n doğu kapısı yanındadır. 17. yüzyılda yaşadığı tah-
m�n ed�lmekted�r. Bu zatın türbes� üzer�ndek� tam�r k�tabes�nde şun-
lar kayded�lm�şt�r.

Şeyh Ebubek�r vel� sâl�kra tahakkuk/K� bu medfend�r ana h’ab-
geh-� âlem sır/Kaldırup �k� el�n rûhuna ol fât�ha-h’an/Seng-� ta‘mîr�ne 
koy târ�h Şeyh Bek�r

Bu dörtlükten Şeyh Ebubek�r’�n türbes�n�n 1719 senes�nde tam�r 
ed�ld�ğ� anlaşılmaktadır. Şeyh Ebubek�r bu tar�hten yan� türben�n 
tam�r görecek kadar harabe olmasından çok evvel vefat etm�şt�r.

ÇİFT KUBBE TÜRBESİ
Şanlıurfa Kales�’n�n doğusundak� mezarlık alanda bulunan bu �k� 

mezar anıtı, halk arasında “Ç� Kubbe” adıyla anılmakta ve k�mler �ç�n 
yaptırıldıkları b�l�nmemekted�r. Altı ayak üzer�ne oturan tek kubbel� 

açık kümbetler tarzındak� her �k� mezar anıtı şek�l bakımından Şanlı-
urfa’dak� b�rçok türbeye örnek olmuştur. Bu kubbelerden dolayı me-
zarlık alana "Ç� Kubbe A�le Mezarlığı" �sm� ver�lm�şt�r.

SEYYİD MAKSUD OĞLU 
SEYYİD HACI ALİ TÜRBESİ
Harran Kapı Mezarlığı �çers�nde yer alan bu türbe, halk arasında 

"Kral kızı" türbes� olarak tanınmakta ve bununla �lg�l� b�r efsane anla-
tılmaktadır. Kesme taşlardan sek�zgen planlı ve tek kubbel� olarak �nşa 
ed�lm�şt�r. K�tabes�nde şöyle yazılıdır: "Bu mezar, seyy�dler seyy�d�, �y�-
l�k ve güzell�kler babası, Seyy�d Maksud oğlu Seyy�d Hacı Al�'n�nd�r. 
Allah'ın rahmet�ne kavuştuğu Reb�ülevvel 1003 (Kasım 1594) tar�h�n-
de burası b�na ed�lm�şt�r."

Türbede, Seyy�d Al�'den başka 1876'da vefat eden Kad�r� Şeyh� 
Hacı Mustafa Efend�, �k� oğlu, b�r kızı ve 1969'da vefat eden Şeyh Hü-
sey�n'e a�t olmak üzere toplam 6 mezar bulunmaktadır.

ŞEYH MES’UD TÜRBESİ
Şanlıurfa'dak� türbeler�n en esk� tar�hl�s� olan bu yapı, aslında 

dört eyvanlı kapalı Selçuklu medreseler� tarzında �nşa ed�lm�ş b�r med-
rese yapısıdır. Doğudak� eyvanın alt kısmındak� odada Şeyh 
Mes‘ud'un mezarı, eyvan �çers�nde de sandukası bulunmaktadır.

Yapının 100 metre kadar batısında bulunan b�r sarnıcın yanında-
k� kaya üzer�ne yazılmış Arapça k�tabede şunlar yazılıdır: “Bu sarnıc, 
N�şaburlu Sa�d Hengel'�n oğlu Mes‘ud tarafından 10 Receb 579 (m. 30 
Ek�m 1183) tar�h�nde oyulmuştur. K�m Allah'ı yardıma çağırırsa, 
Allah ona ve bütün müslümanlara yardım ve merhamet ets�n.”

M�mar� özell�kler�ne dayanarak, türbe ve medresen�n de aynı ta-
r�hlerde yaptırıldığını söylemek mümkündür.

Şeyh Mesud Türbes�88

Şeyh Ebubek�r Türbes�86

Ç� Kubbe Türbes�87
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 5) HANLAR
Tar�h� hanlarıyla Şanlıurfa, Türk�ye’n�n önde gelen �ller� arasın-

dadır. Hanların çoğu Balıklıgöl’ün doğusunda ve Gümrük Hanı çevre-
s�nde yer alır.

Şanlıurfa merkez�nde Osmanlı dönem�ne a�t Gümrük Hanı, 
Hacı Kam�l Hanı, Barutçu Hanı, Mençek Hanı, Şaban Hanı, Kumlu-
hayat Hanı, Fesadı Hanı, Samsat Kapısı Hanı, M�llet Hanı, B�can Ağa 
Hanı ve Topçu Hanı olmak üzere 11 adet büyük han bulunur.

Bunlardan Gümrük Hanı, Hacı Kâm�l Hanı, Mencek Hanı, Ba-
rutçu Hanı ve Fesadı Hanı �k� katlı, d�ğerler� tek katlı olarak �nşa ed�l-
m�şlerd�r.

GÜMRÜK HANI
Haş�m�ye Meydanı yakınındadır. 1562 yılında, Kanun� Sultan Sü-

leyman zamanında Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır. Şanlıur-
fa'dak� hanların en güzel ve anıtsal örnekler�ndend�r.

Kare avluyu çevreleyen dükkânların üzer�nde, önler� revaklı 
�k�nc� kat odaları yer almaktadır. İk� katlı bu hanın üst katındak� oda-
larda terz�ler çalışmakta, avlusunda çayhaneler ve kebapçılar bulun-
maktadır. G�r�ş kapsının üzer� mesc�tt�r.

Avlunun güney tarafından beş�k tonozlu �k�nc� b�r kapıdan 
Kazaz Pazarına (bedestene) geç�l�r. Hanın Avlusundan Hal�l’ür-
Rahman Gölü'nün suyu geçmekted�r.

Han 2002 yılında ŞURKAV tarafından restore ed�lm�şt�r.

MENCEK HANI
Kazzaz Pazarı’nın (Bedesten) batısındadır. İnşa tar�h� b�l�nme-

yen Mencek Hanı’ndan �lk kez 1716 tar�hl� “Ayn-ı Zel�ha b�nt� Hacı Al� 
Vakfiyes�”nde söz ed�l�r.

Dış cepheler� dükkânlarla çevrelenm�ş olan hana, kuzey cephe-

dek� tonozlu b�r dehl�zden g�r�l�r. Kare Avluya bakan cephelerde beş�k 
tonozla örtülü dükkânlar bulunmaktadır. Bunların üzer�nde revaklı 
�k�nc� kat odaları yer almaktadır. Avlunun güneybatı köşes�ne her �k� 
katta eyvan b�ç�m� ver�lm�şt�r.

Han, günümüzde terz�ler ve man�faturacılar tarafından �şyer� ola-
rak kullanılmaktadır.

2011 yılında Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından han res-
tore ed�lm�şt�r.

BARUTÇU HANI
Dem�rc� Pazarı’ndadır. K�tabes� yoktur. Sakıplar’dan Hal�l Beg’�n 

harem� olarak da b�l�nen bu yapı, Gümrük Hanı’ndan sonra Urfa’dak� 
en güzel han örnekler�ndend�r. 1976 yılında yer�ne b�na yapılması 
amacıyla güney cephes�nden b�r kısmı yıktırılmış ancak bu yıkım 
resm� makamlarca durdurulmuştur.

Hana, kuzey cephedek� beş�k tonozlu eyvan kapıdan g�r�l�r. Kare 
avluyu çevreleyen tonoz örtülü dükkânların üzer�nde �k�nc� kat yer 
alır. Çatı �le örtülü �k�nc� kat odalarının kuzey, güney ve doğuda olan-

Mencek Hanı90

Barutçu Hanı91

Gümrük Hanı89
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larının önler� sütunlar üzer�ne oturan revaklarla çevr�l�d�r.
1976 yılında yıkılan güney cephen�n sadece revak kemerler� 

ayakta kalab�lm�şt�r. Batı ve kuzey cepheler�n üzer�nde çatı �le örtülü 
üçüncü kat bulunur.

Yapı, 2016 yılında Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes�’nce alınıp res-
tore ed�lm�ş ve tur�zme kazandırılmıştır.

HACI KÂMİL HANI
Kazaz Pazarı ve Gümrük Hanı'nın güneydoğusundadır. Doğu ve 

batıda olmak üzere �k� kapısı vardır. Batı kapısı üzer�ndek� k�tabede;
“Hacı Kam�l kıldı bu babı küşad
Eyle dareynde ya Rab ana d�lşad
Sene 1239” (M.1823) yazılıdır.
Düzgün kesme taşlardan yapılmış olan Hacı Kam�l Han'ı 

Urfa’dak� Osmanlı hanlarının küçük, fakat güzel örnekler�nden b�r� 
olup yer sev�yes�nden b�r kaç basamak aşağıda bulunması neden�yle 
halk arasında “Çukur Han” olarak anılmaktadır. Kare avluda dükkân-
lar bulunur. Zem�ndek� dükkânların üzer�nde önler� revaklı �k�nc� kat 
odaları yer alır. Revaklar, önde payelere oturan çapraz tonozlarla örtü-
lüdür. Avlunun ortasında şadırvan yer alır. Esk�den Hal�l’ür-Rahman 
Gölü’nden gelen su, bu şadırvandan akmaktaymış.

Han 2012 yılında Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından res-
tore ed�lm�şt�r.

ŞABAN HANI
Kürkçü Pazarı'nda olup �nşa tar�h� b�l�nmemekted�r. H.1181 

(M.1767) tar�hl� Kazzaz Mehmet Çeleb� İbn� Abdullah Vakfiyes�’nde 
geçen “Şaban Efend� Hamamı” �le b�rl�kte, hamamın g�r�ş�n�n karşısı-
na yaptırıldığı tahm�n ed�lmekted�r.

Düzgün kesme taşlardan �nşa ed�lm�ş hana, batı cephedek� taç ka-
pıdan g�r�l�r. Tonoz örtülü g�r�ş eyvanından sonra kare avluya çıkılır. 
G�r�ş eyvanının sağında ve solunda hancı odaları yer almaktadır. Kare 
avlunun çevres� �k� katlı mekânlardan oluşmaktadır. Zem�n katta 
ahırlar, �k�nc� katta önler� payelere oturan revaklı odalar  yer alır.

MİLLET HANI (HAN-I DELİLAN)
Atatürk Mahalles� Kışla Caddes� üzer�nde, Karakoyun Deres�n�n 

kuzey kenarında bulunan Samsat Köprüsü �le Hacı Kam�l Köprüsü ara-
sında bulunan bu hanın k�tabes� olmadığından �nşa tar�h� b�l�nme-
mekted�r. Kapladığı alan bakımından Türk�ye’n�n en büyük hanların-
dan olup Osmanlı dönem�nde Şanlıurfa’da �nşa ed�len �lk anıtsal yapı-
dır.

Hanın kuzey kes�mdek� bölümünün güney cephes�n�n batı köşe-
s�nde yer alan kapının üzer�nden müzeye götürülmüş k�tabede, harap 
durumdak� yapının 1833 yılında “Meho Beg” tarafından temelden �t�-
baren yen�den yapıldığı yazılıdır. 1833 yılında tamamen harap olan bu 
yapının en az 200-250 yıllık olması ve 16. Yüzyıl başları veya ortaların-
da, yan� Yavuz Sultan Sel�m veya Kanun� Sultan Süleyman dönem�nde 
yapıldığı akla gelmekted�r. Şanlıurfa Müzes�’nde bulunan taş k�tabede 
hanın adı “Han-ı Del�lhan” (Del�ller Hanı) olarak geçmekted�r. Os-
manlı dönem�nde Urfa’ya gelen hacıların ve bunların rehberler�n�n 
toplanma mekânı olmasından dolayı bu �s�m ver�lm�ş olmalıdır.

1886 tar�hl� b�r belgede hanın adının “M�llet Hanı” olarak geçt�ğ� 
görülmekted�r.

Hacı Kâm�l Hanı92 Şaban Hanı93

M�llet Hanı 94
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Yapının esk� fotoğraflarında �k� katlı olduğu ve güney cephen�n 
batı köşes�ndek� portal üzer�nde b�r k�tabe ve bunun sağında ve solun-
da b�rer aslan kabartmasının yer aldığı görülmekted�r. Bu fotoğraflar-
da görülen �k�nc� katlar günümüzde tamamıyla yıkılmıştır.

Kesme taşlardan �nşa ed�lm�ş olan han, b�r� kuzeyde, d�ğer� gü-
neyde avlusu olan �k� ayrı yapıdan oluşmaktadır. Her �k� avlunun çev-
res�nde, ortasından kalın payelerle bölünmüş, b�rb�rler�yle bağlantılı, 
çapraz tonozlarla örtülü, arka duvarlarında yeml�kler bulunan gen�ş 
mekânlar yer alır. Bu mekânlar yer yer aralarından duvarlarla bölüne-
rek odalarda dönüştürülmüştür.

Kanaat�m�ze göre, harap olan bu han 1833 yılında yen�den yapı-
lırken orj�nal m�mar�s�ne uyulmamış, kuzeydek� bölüm y�ne han ola-
rak �şlevlend�r�lm�ş ve bu bölümün güney cephes�n�n batı kes�m�ne yu-
karıda k�tabes�n� verd�ğ�m�z, �k� yanında aslan kabartmaları olan por-
tal yapılmıştır. Güneydek� bölüm �se asker� kışla olarak �şlevlend�r�l-
m�ş ve bu bölümün g�r�ş�, güneydek� Karakoyun Deres� tarafından dü-
zenlenm�şt�r. Böylece her �k� bölüm bağımsız hale get�r�lerek g�r�şler� 
ayrı kapılardan sağlanmıştır.

M�llet Hanı, 1890’lı yıllarda red�f askerler�n eğ�t�m yer� olarak kul-
lanıldığından, “Red�f Asker� Şahanes�” adıyla anılmıştır.

1900’lü yılların başlarından 1920 yılına kadar Hırıst�yan çocuk-
ların barındığı “Alman Yet�mhanes�” olarak kullanılmıştır. 1940-1980 
arasında güneydek� bölümü “Asker� Kışla” olarak kullanılan han, daha 
sonra 2014 yılına kadar boş kaldığından epey tahr�p olmuştur.

Han, İl özel �dares� tarafından yap-�şlet devret model�yle tur�zm 
amaçlı kullanılmak üzere 2008 yılında özel b�r firmaya devred�lm�şt�r. 
F�rmanın hazırladığı restorasyon projes� 2010 yılında uygun görül-
müş, daha sonra 2014 yılında başka b�r tur�zm firması tarafından dev-
ralınarak, otel ve çarşı olarak projelend�r�len yapıda restorasyon çalış-
maları devam etmekted�r.

SAMSAT KAPISI HANI (Cevah�r Han)
Şeh�r surlarının kuzey�nde Samsat kapısı yakınında bulunan 

hanın g�r�ş kapısı Telfıtır Tepes�'ndan �nen surların üzer�nde yer alır. 
Han, sur duvarlarının güney�nde (şeh�r tarafında) yer almaktadır. Geç-
m�şte şehre gelen kervanların �lk uğrayacağı b�r handır.

Kesme taşlardan �nşa ed�lm�ş olan yapının �nşa tar�h� b�l�nme-
mekted�r. Kuzey cepheden, beş�k tonozlu eyvanlı kapıdan g�r�len 
hanın kare avlusunun etrafı tek kat hal�nde tonoz örtülü dükkânlarla 
çevrelenm�şt�r. Hanın kuzey duvarlarını Urfa şeh�r surlarının Samsat 
Kapısı kes�m� oluşturmaktadır.

1940’lı yıllardan sonra çeş�tl� atölyeler�n olduğu b�r çarşı olarak 
kullanılmıştır.

2015 yılında yapının bütünlüğü bozulmadan aslına uygun b�-
ç�mde restore ed�lm�ş ve Şanlıurfa tur�zm�ne “Cevah�r Han” adıyla ka-

zandırılmıştır. Yöresel ve Dünya yemekler�nden oluşan zeng�n menü-
süyle restoran olarak h�zmet vermekted�r. Guruplara ve halka açık ola-
rak Geleneksel Şanlıurfa Sıra Geceler� tert�plenmekted�r.  

TOPÇU HANI (Hacı Bek�r Bey Hanı)
H.1321/M.1903 tar�h�nde, güney�nde yer alan karşısındak� Şeh-

bender�ye Cam�� �le b�rl�kte İran Şehbender� Parmaksızzade Hacı 
Bek�r Bey tarafından yaptırılmıştır. Bu nedenle "Hacı Bek�r Bey Hanı" 
olarak da b�l�nmekted�r.

Düzgün kesme taşlardan yapılmış yapıya, güney cepheden, 
eyvan şekl�nde, beş�k tonozlu büyük kapıdan g�r�l�r. Bu g�r�ş�n sağında 
ve solunda odalar bulunmaktadır. Kare avlunun dört cephes�nde bu-
lunan dükkânların kuzey ve doğu cephede olanlarından öneml� b�r 
kısmı yıkılmış olup yerler�ne betonarme dükkânlar yapılmıştır.

Avlunun batı cephes� �k� katlı, d�ğer cepheler� tek katlıdır. İk�nc� 
kata çıkış, güney cephen�n batı ucundak� taş merd�venled�r.

Han odaları günümüzde çeş�tl� esnaflar tarafından atölye ve dük-
kân olarak kullanılmaktadır. 

Samsat Kapısı Hanı95

Topçu Hanı96
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6) HAMAMLAR
Şanlıurfa, Osmanlı dönem�nden kalma 8 adet hamamı �le günü-

müzde Türk�ye’n�n öneml� �ller� arasında yer almaktadır. Son 60 yıl 
�ç�nde yıktırılan 7 adet hamam d�kkate alındığında, Osmanlı hamam 
m�mar�s� bakımından Urfa’nın öneml� b�r şeh�r olduğu anlaşılır.

Şanlıurfa hamamları, soğukluk, sıcaklık ve ılıklık bölümler� �le 
klas�k Osmanlı hamamları plânındadır.

C�ncıklı, Vez�r, Şaban, Vel�bey, Esk� Arasa, Serçe, Sultan ve Keçe-
c� hamamları Şanlıurfa’da günümüzde mevcut hamamlardır. Bunlar-
dan Keçec� esnafı tarafından keçe p�ş�rmek amacıyla kullanılan Keçec� 
Hamamı günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.

ESKİ ARASA HAMAMI
Haş�m�ye Meydanı’nın batısındak� İsotçu Pazarı mevk��nded�r. 

İnşa tar�h� b�l�nmemekted�r. Evl�ya Çeleb� Seyahatnames�’nde adının 
geçmes�, yapının 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göster�r. Bu 
yeraltı hamamının kuzey ve güney�ndek� merd�venl� kapılarla soyun-
ma yer�ne �n�l�r. Tromplu, aydınlık fenerl� ve sek�zgen kasnaklı büyük 
b�r kubbe �le örtülü soyunma yer�n�n kuzey�nde, beş�k tonozlu b�r 
eyvan, ortasında d�l�ml� gövdel� ve fısk�yel� küçük b�r havuz bulunur.

Büyük kubbel� soyunma yer�n�n dış cephes� 1996 yılında Şanlı-
urfa Val�l�ğ�nce restore ett�r�lm�şt�r.

Hamam günümüzde harap b�r durumda olup depo olarak kulla-
nılmaktadır. Tur�zm amaçlı kullanılmak üzere restorasyon projes� ha-
zırlanmaktadır.

CİNCIKLI HAMAM
Karaburç Mahalles�, Hızanoğlu Sokağı’nda yer alan ve k�tabes� 

bulunmayan bu hamamın ne zaman yapıldığı b�l�nmemekted�r. 1729 
tar�h�nde tam�r ed�len Hızanoğlu Cam�� �le aynı tar�hlerde yapılmış 
olab�leceğ� tahm�n ed�l�r. Evl�ya Çeleb�'n�n Seyahatnames�’nde bu ha-
mamdan bahsetmes�, yapının 16. yüzyılın �k�nc� yarısında mevcut ol-
duğunu göster�r. Hamam günümüzde h�zmete açıktır.

Esk� Arasa Hanı 97

Cıncıklı Hamam 98

Vel�bey Hamamı 99
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SULTAN HAMAMI
Kazancı Mahalles�, Ucuzluk Pazarı’ndadır. Kuzey cephes�ndek� 

g�r�ş kapısı üzer�nde yer alan k�tabe s�l�nm�ş olduğundan ne zaman ve 
k�m tarafından yaptırıldığı b�l�nmemekted�r.

Halk arasındak� yaygın b�r söylent�ye göre Osmanlı pad�şahı IV. 
Murad, Bağdat Sefer� sırasında bu hamamda yıkandığından hamama 
“Sultan Hamamı” adı ver�lm�şt�r. Ancak, hamamın �ler�s�nde bulunan 
Sultanbey Cam��, III. Murad zamanında 1586 yılında Sultan Ahmed 
Bey adındak� b�r zat tarafından yaptırılmış olması, bu hamamın da o 
dönemde yapılmış olma �ht�mal�n� arttırır. Hamam günümüzde kul-
lanılmamaktadır.

VELİBEY HAMAMI
Dabakhane Mahalles�, M�thatpaşa Sokak'tadır. Aynı mahalle sa-

k�nler�nden Mahmut oğlu Vel� Bey, 1693 tar�hl� vakfiyes�nde bu ha-
mamı kend�s�n�n yaptırdığını kaydederek mütevell�l�ğ�ne de oğlu Mal-
koç Bey'� tay�n ett�ğ�n� bel�rtm�şt�r.

G�r�ş kapısı üzer�ndek� k�tabe s�l�k olduğundan ne zaman yapıl-
dığı okunamamıştır. Hamam son yıllarda restore ed�lm�ş olup h�zme-
te açıktır.

VEZİR HAMAMI
Yusufpaşa Mahalles�, Sarayönü Semt�’ndek� bu hamam 1703 yı-

lında Urfa Mutasarrıfı Arapk�rl� Yusuf Paşa tarafından Yusuf Paşa 
Cam��'ne vakfiye olarak yaptırılmıştır.

Vez�r Hamamı, d�kdörtgen b�r plana sah�pt�r. Doğu kısmında ka-
dınlar, kuzey kısmında erkekler kapısı olmak üzere �k� g�r�ş� vardır.

Hamam son yıllarda restore ed�lm�ş olup günümüzde ocakbaşı 
ve konukev� olarak kullanılmakta ve haanın bel�rl� günler�nde sıra 
geceler� tert�plenmekted�r. 

SERÇE HAMAMI
Su Meydanı mevk��ndek� bu yeraltı hamamının k�tabes� olmadı-

ğından �nşa tar�h� b�l�nmemekted�r. Evl�ya Çeleb� Seyahatnames�'nde 
geçen "Samsat Kapısı Hamamı"nın bu hamam olduğu tahm�n ed�l�r.

Hamam günümüzde h�zmete açıktır. Serçe Hamamı'nın Şanlıur-
fa'dak� d�ğer hamamlardan farklı özell�ğ� 5 evyanlı b�r sıcaklık bölü-
münün olmasıdır.

Vez�r Hamamı102Sultan Hamamı100

Serçe Hamamı103Vel�bey Hamamı101
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müzde de tar�h� özell�kler�n� koruyan öneml� alışver�ş yerler�d�r.
Bu çarşılardan sek�z� kapalı çarşı, b�r� yeraltı çarşısıdır. Şanlıurfa; 

İstanbul, Bursa ve Ed�rne'den sonra kapalı çarşı bakımından Anado-
lu'nun önde gelen �ller� arasında yer alır.

HÜSEYNİYE ÇARŞILARI
Gümrük Hanı’nın Güneydoğusunda yer alan çarşı, Hartav�zâde 

Hafız Muhammed Sel�m Efend�'n�n oğlu Hüsey�n Paşa tarafından yap-
tırılmıştır. Çadırcı Pazarı �le Kazancı Pazarı arasında, kuzey güney yö-
nünde b�rb�r�ne paralel olarak uzanan ve her b�r� 15'er çapraz tonozla 
örtülü �k� kapalı çarşıdır. Her �k� çarşının b�rleşt�ğ� yerdek� dükkânlar 

Vel�bey Hamamı999

Hüseyn�ye Çarşıları Güney Cephes� / 1913104

7) TARİHİ ÇARŞILAR
Şanlıurfa'nın Osmanlı dönem�nden kalma hanları ve çarşıların-

dan oluşan esk� t�caret merkez� Gümrük Hanı c�varındadır.
Kazaz Pazarı (Bedesten), S�pah� Pazarı, Koltukçu Pazarı, Pamuk-

çu Pazarı, Oturakçı Pazarı, Kınacı Pazarı, Bıçakçı Pazarı, Kazancı Pa-
zarı, Neccar Pazarı, İsotçu Pazarı, Dem�rc� Pazarı, Çulcu Pazarı, Ça-
dırcı Pazarı, Saraç Pazarı, Attar Pazarı, Tenekec� Pazarı, Kürkçü Paza-
rı, Esk�c� Pazarı, Keçec� Pazarı, Kokacı (Kovacı) Pazarı, Kasap Pazarı, 
Esk� Kuyumcu Pazarı, Boyahane Çarşısı, Kavafhane Çarşısı, Hanönü 
Çarşısı, Hüseyn�ye Çarşısı Gümrük Hanı c�varında yer alan ve günü-

Hüseyn�ye Çarşısı (2013)105
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sırt sırta b�r plan göster�r. Doğu tarafta olan çarşının kuzey cephes�n-
dek� k�l�t taşının ortasında "Maşallahu Ta‘ala", sağında "Suk açıldı, 
(ayet� ker�me)", solunda "Nasrün m�nallah� ve fethün kar�b 1305" 
M.1887 yazılıdır.

Çarşılardan doğuda olanı bakırcılar, batıda olanı çeş�tl� eşya satı-
cıları tarafından kullanılmaktadır.

KAZAZ PAZARI (BEDESTEN)
Haş�m�ye Meydanı mevk��nde, Gümrük Hanı’nın güney�ne b�t�-

ş�kt�r. 1562 yılında �nşa ed�len Gümrük Hanı �le b�rl�kte Behram Paşa 
tarafından yaptırıldığı tahm�n ed�l�r.

Çarşının, doğuda Hanönü Çarşısı’na açılan ana kapısı, S�pah� Pa-
zarı’na açılan batı kapısı, Pamukçu Pazarı’na açılan güney kapısı ve 
Gümrük Hanı’na açılan kuzey kapısı olmak üzere dört kapısı vardır.

Bedestende günümüzde yöresel g�ys�ler ve şallar satılmaktadır.

SİPAHİ PAZARI
Akarbaşı mevk��nded�r. 1562 yılında Kanun� Sultan Süleyman za-

manında Behram Paşa tarafından yaptırılan Gümrük Hanı’nın batısı-
na b�t�ş�k olarak aynı tar�hte hana gelenler�n hayvanlarının barınması 
�ç�n yaptırılmış olab�leceğ� tahm�n ed�lmekted�r.

Ant�ka halı, k�l�m, kürk ve keçe türünden eşyaların satıldığı bu 
çarşı, yüzyıllardan ber� her sabah ah�l�k geleneğ� olan "Çarşı Duası" �le 
açılan Anadolu'nun tek çarşısı olma özell�ğ�ne sah�pt�r.

Yerden yarım metre yüksekl�kte karşılıklı dükkânların yer aldığı 
S�pah� Pazarı’nın, güneyde Boyahane Çarşısı’na, doğuda Kazzaz Paza-
rı’na, batıda Akarbaşı’na açılan toplam 4 kapısı bulunur.

1996 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ�’nce restore ed�len çarşıda günü-
müzde Halı, k�l�m, kürk, keçe satılan dükkânlar bulunmaktadır.

S�pah� Pazarı’nda k�l�mc�108

S�pah� Pazarı107

Kazaz Pazarı (Bedesten)106
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KINACI PAZARI
Mencek Hanı batısında yer alan ve kuzey-güney �st�kamet�nde 

uzanan çarşı, düzgün kesme taşlardan �nşa ed�lm�şt�r. Çarşının kuzey 
kes�m� boydan boya beş�k tonozlu, güney kes�m�n�n üzer� �se açıktır. 
Karşılıklı olarak sıralanmış küçük ölçüdek� dükkânlar beş�k tonozla 
örtülüdür.

Çarşı günümüzde kuyumcu esnafı tarafından kullanılmaktadır.

PAMUKÇU PAZARI
Kınacı Pazarı’nın kuzey�ne paralel olarak uzanan, beş�k tonozla 

örtülü kapalı b�r çarşıdır. Kuyumcu ve elb�sec� esnafı tarafından kulla-
nılmaktadır.

MEVLEVİHANE KAPALI ÇARŞISI
 (ESKİ KASAP PAZARI)
Haş�m�ye Meydanındadır. Mevlev�hâne Cam��'n�n batısına b�t�-

ş�k olarak �nşa ed�lm�ş olup beş�k tonozla örtülü "T" planlı b�r çarşıdır. 
İnşa tar�h� b�l�nmemekted�r. Geçm�şte Kasaplar Çarşısı olarak kulla-
nılmıştır. 2010 yılında restore ed�len çarşıda günümüzde hed�yel�k 
eşya satan dükkânlar bulunmaktadır.

Pamukçu Pazarı110

Kınacı Pazarı 109 Mevlev�hane Kapalı Çarşısı111

Kazaz Pazarı (Bedesten) (1997)112
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8) TARİHİ SOKAKLAR VE 
MEYDANLAR
Şanlıurfa’nın tar�h� m�mar� dokusunun öneml� b�r kısmını so-

kaklar ve evler oluşturur. Yüzlerce güzel ev ve sokaktan oluşan bu do-
kunun öneml� b�r kısmının bozulmadan günümüze ulaşmış olması tu-
r�zm açısından büyük b�r kazançtır. S�v�l m�mar� ve anıtsal m�mar� do-
kusunun öneml� b�r kısmını koruyarak günümüze ulaşmış ender şe-
h�rlerden b�r� olan Şanlıurfa, UNESCO’nun Dünya Kültür M�rası L�s-
tes�’ne aday b�r �ld�r.

Çok sayıdak� tar�h� sokak arasında Arabî Cam�� Sokağı, At Pazarı 
Sokağı, Çataldaş Meydanı Sokağı, Güllüoğlu Sokağı, Hızanoğlu 
Cam�� Sokağı, Hüsey�n Paşa Sokağı, İrfan�ye Sokağı, Karanlık Kapı So-
kağı, Madenl� Sokağı, Yorgancı Sokağı ve Z�nc�rl� Sokağı en güzel ör-
neklerd�r.

Şanlıurfa sokakları yüksek duvarlarıyla, sokağa taşkın “cumba” 
larıyla, “kabaltı” den�len beş�k tonoz örtülü geç�tler�yle �lg� çekmekte-
d�r.

ZİNCİRLİ SOKAĞI
Günümüze ulaşmış tar�h� Urfa sokaklarının en güzeller�ndend�r. 

Yusufpaşa Mahalles�’nde olup Vez�r Hamamı’nın arkasındak� Vez�r So-
kağı’ndan başlayıp doğuya doğru uzayarak Akyol Sokağı’na açılan dar 
b�r sokaktır. Bazalt parke döşel� sokağın orta kes�mler�nde, kuzeydek� 
duvar üzer�nde yer alan ve taş konsollara oturmuş dört adet cumba �le 
güney duvarı üzer�ndek� taş konsollara oturmuş b�r cumba sokağa 
çok güzel b�r görünüm kazandırmıştır.

YORGANCI SOKAĞI
Batıda Yıldız Meydanı’ndan başlayıp kuzeye doğru devam ett�k-

ten sonra doğuya yönelerek Hüsey�n Paşa Sokak �le b�rleşen Yorgancı 
Sokağı’nın en güzel bölümü, Abdülkad�r Hakkâr� Ev�’n�n ve burada 
b�r “kabaltı”nın yer aldığı orta bölümdür. Bazalt parke döşel� dar soka-
ğın kesme taştan yüksek duvarlarla sınırladığı bu bölümünde Abdül-
kad�r Hakkâr� Ev�’nden sokağa taşan konsol ve gönye çıkmalar kabaltı 
�le b�rl�kte sokağa güzel b�r görünüm kazandırmıştır.

Yorgancı Sokak113 Güllüoğlu Sokak114
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Tar�h� sokaklarımızdan Z�nc�rl� Sokak115
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GÜLLÜOĞLU SOKAĞI
Doğu-batı �st�kamet�nde uzayan sokağın batı kısmı Yıldız Mey-

danı’na, doğu kısmı �se Bey Kapısı’na açılır. Bazalt parke taş döşel� bu 
tar�h� sokağın en güzel bölümü orta kes�m� olup, bu alanda Hacı Yad�-
gâr Cam�� �le Tuzeken Cam�� arasında b�r kabaltı bulunur. Ayrıca so-
kağın Yıldız Meydanı kes�m�ndek� Mel�kler Ev�’ne a�t �k� adet çardak, 
sokağa taşkın konsolları �le sokağa ayrı b�r güzell�k katar.

Güllüoğlu ve Yorgancı sokakta yer alan 12 tar�h� ev Şanlıurfa Va-
l�l�ğ�’nce satın alınmış olup but�k otele dönüştürülmek üzere restore 
ed�lmekted�r.

KAZANCI BEDİH SOKAK
Yıldız Meydanı’nın doğusundan başlayıp doğuya doğru devam 

eden sokaktır. Sokağın b�t�m�nde N�metullah Cam�s� bulunur. Sokak 
b�t�m�nden 100 metre �lerde bulunan 58 Meydanı’nda, Halvet�ye Tek-
kes�, Kurtuluş İlköğret�m Okulu, Az�z Petrus-Az�z Paulos K�l�ses� (Ke-
malett�n Gazezoğlu Kültür Merkez�) bulunmaktadır.

Bu sokağı �sm� ver�len Bed�h Yoluk, 1929 senes�nde Urfa’da doğ-
muş, hayatı boyunca müz�k mecl�sler�nde kend�ne has tavrıyla oku-
duğu gazeller büyük beğen� kazanmıştır. Bakırcılık mesleğ� dolayısı �le 
“Kazancı Bed�h” olarak anılan Bed�h Yoluk 2004 yılında Şanlıurfa’da 
vefat etm�şt�r.

ELLİSEKİZ MEYDANI
Çevres�ndek� dört sokağa açılan bu meydanın güney�nde 19. yüz-

yıl sonlarına a�t Numune Mekteb� (ş�md� Kurtuluş İlköğret�m okulu), 
doğusunda 1308/1892 tar�hl� Şeyh Saffet Tekkes�, 1309/1891 tar�hl� 
Şeyh Saffet Çeşmes� ve 1210/1795 tar�hl� Muhammed Muhy�dd�n Tür-
bes�, kuzey�nde esk� b�r k�l�sen�n yer�ne 1861 tar�h�nde yen�den yapı-
lan Mar Petrus-Mar Paulus K�l�ses�, kuzey batısında 15. yüzyıla a�t N�-
metullah Cam�� yer almaktadır.

Bu meydan adeta b�r demokras� meydanı, d�nler ve kültürlerara-
sı d�yaloğun ve hoşgörünün sembolüdür. Meydanın zem�n�, Urfa so-
kaklarının döşeme unsuru olan düzgün bazalt parke �le döşel�d�r.

Meydanın kuzey�nde yer alan ve harap b�r durumda olan Mar Pet-

58 Meydanı (Yağlı boya tablo: N�hat Kürkçüoğlu)117

Kazancı Bed�h Sokağı116
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rus-Mar Paulus K�l�ses�, etrafındak� yapılarla b�rl�kte 2002 yılında Şan-
lıurfa Val�l�ğ�nce restore ed�lerek, “Val� Kemalett�n Gazezoğlu Gençl�k 
ve Kültür Merkez�” adıyla �l�m�z�n kültür ve sanat yaşamına kazandı-
rılmıştır.

Meydanın batısında Sezerler Ev�, Abacılar Ev�, Parmaksızlar Ev� 
�le Rah�beler Ev� 2012-2017 yılları arasında restore ed�lm�ş olup kültür 
ve tur�zm amaçlı kullanılmaktadır.

YILDIZ MEYDANI
Ulu Cam�'n�n doğusunda olup tar�h� Urfa evler�n�n bulunduğu 

sokakların açıldığı b�r meydandır. Meydan, burada mevcut olan ve 
1958 yılında yol açılırken yıktırılan “Yıldız Hamamı”ndan �sm�n� al-
mıştır

Meydanın batı kes�m�nde Nak�bzâde İbrah�m Efend� Medreses�, 
Şeyh Bek�r Türbes�, Eyyub� Medreses� ve F�ruz Bey Çeşmes� bulunur.

KARAMEYDAN
Yıldız Meydanı �le PTT b�nası arasında kalan yol üzer�nde, Hüse-

y�n Paşa Cam��'n�n bulunduğu meydandır. Cam� yapmak amacıyla 
temel kazılırken toplu b�r mezar teşk�l edecek m�ktarda �skeletlere 
rastlanıldığı r�vayet�yle buraya “Karameydan” �sm�n�n ver�ld�ğ� söyle-
n�r.

D�vanyolu Caddes� üzer�nde olup etrafında �ş yerler� bulunmak-
tadır. Cam�n�n önünde küçük b�r bahçe ve şadırvan bulunmaktadır.

Yıldız Meydanı (Yağlı boya tablo: N�hat Kürkçüoğlu)118

1990'lı yıllarda Haş�m�ye Meydanı119
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HAŞİMİYE MEYDANI
Tar�h� Kent Merkez�'nde ve tar�h� çarşıların olduğu bölgeded�r. 

Halk d�l�nde "Aşağı Çarşı" d�ye anılan bölgen�n merkez�nded�r. Attar 
Pazarı, İsotçu Pazarı, Koyuncu Pazarı, Kasap Pazarı, Gümrük Hanı ve 
Bedesten, Haş�m�ye Meydanı'nı çevrelemekted�r.

BIÇAKÇI MEYDANI
Ulu Cam�'n�n batısındak� Rastgeld� Sokağı'na g�r�l�nce, sola 

doğru Nab� ve Meydan sokaklarından sonra Bıçakçı Meydanı'na ula-
şılır. Meydan, adını “Bıçakçı” anlamına gelen “Sekkak” kel�mes�nden 
almıştır. Tar�h� Urfa evler�n�n de bulunduğu sokaklara açılan mey-
danda “İmâm Sekkak� Cam��” bulunmaktadır.

SU MEYDANI
Kadıoğlu Cam��'n�n önündek� meydandır. Bu cam�ye a�t çeşme 

ve su deposunda su kemerler� ve pöhrenkler vasıtasıyla şehre gelen su 
toplanır, buradan lüle hesabı �le şehre taks�m ed�l�rd�. Kadıoğlu Cam�� 
çeşmes� ve yanındak� deposu aynı zamanda maksem vaz�fes� görmek-
te �d�. Meydanın �sm� buradak� su yapılarından gelm�şt�r.

SAMSAT KAPISI VE MEYDANI
Şeh�r surlarının kuzey batısında yer alan ve günümüzde yıkılmış 

olan Samsat kapı, kent�n kuzey�ne doğru çıkışlarda ve özell�kle Sam-

sat’a g�d�ş yönünde olduğundan bu �s�mle anılmaktadır.
18. ve 19. yüzyıllarda Urfa’ya gelen batılı gezg�nler�n notlarında 

Samsat Kapısı’ndan bahsed�lmekted�r.
Meydana uygulanan proje �le b�r saat kules� ve havuz eklenm�şt�r. 

Meydan yakınındak� Hızmalı Köprü, M�llet Köprüsü, B�zans Su Ke-
mer� restore ed�lm�şt�r. 

Kara Meydanı120

Samsat Meydanı121
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Şanlıurfa geleneksel evler�122
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9) KONAKLAR VE GELENEKSEL 
URFA EVLERİ
Geleneksel Şanlıurfa Evler� b�rer saray güzell�ğ�nded�r. Şanlıur-

fa’nın tar�h� m�mar� dokusunun öneml� b�r bölümünü oluşturan gele-
neksel evlerden 500 aded� Kültür ve Tur�zm Bakanlığı’nca esk� eser ola-
rak tesc�l ed�lm�şt�r.

URFA EVLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Urfa evler� genell�kle “harem” �le “oda” den�len “selâmlık” kısmı 

olmak üzere �k� bölümden oluşur. Bazen bu �k� bölüm, aralarından b�r 
duvarla ayrılmış ve sokak tarafından ayrı b�rer kapıları olan müstak�l 
�k� ev b�ç�m�nde, bazen de tek kapıyla g�r�len selâmlık bölümünden 
sonra �k�nc� b�r kapıyla harem bölümüne geç�len b�r plân göster�r.

Eve gelen erkek konukların �lk olarak ağırlandıkları selamlık bö-
lümünde küçük b�r hayat (avlu), b�r veya �k� oda, eyvan, konukların 
hayvanlarının barınacağı büyük b�r “devel�k” (ahır) ve tuvalet bulu-
nur. B�t�ş�ğ�ndek� harem avlusunun ve buradak� kadınların görüleb�-
leceğ� end�şes�yle genell�kle selamlığın üzer�ne �k�nc� b�r kat yapılma-
mıştır.

Ev halkının oturduğu ev�n esas kısmını oluşturan harem bölü-
mü, selamlığa nazaran daha büyükçe ve teşk�latlıdır. “Nah�t” den�len 
düzgün kesme taş döşel� hayatın ortasında, vazgeç�lmez b�r unsur 
olan mermer b�r havuz, kuyu, “curun” (yalak); �çers�nde �nc�r, dut, nar, 
portakal, kebbat, annep, zakkum, asma g�b� ağaçlardan b�r� veya b�r ka-
çının yer aldığı “ç�çekl�k” bulunur. Ç�çekl�k aynı zamanda çöpe atıl-
ması günah olan sofradak� ekmek kırıntılarının s�lkelend�ğ� yerd�r. 
Avlu çevres�ndek� oda duvarlarının dama yakın kısımlarına yapılmış 
d�kdörtgen n�ş şekl�ndek� “kuş takalarında” (kuş evler�) yaşayan kuş-
lar bu ekmek kırıntılarıyla beslen�rler.

Harem avlusunun kuzey tarafında cephes� güneye bakan “kışlık 
eyvan” ve �k� yanında “kış oturacağı” den�len b�rer oda, güney tarafın-
da �se bunun s�metr�s� durumunda cephes� kuzeye bakan “yazlık 
eyvan” ve �k� yanında “yaz oturacağı” odalar bulunur. Eyvan ve odalar 
bazen yerden 1-1.5 m. yüksekl�kte olup alt kısımlarında “zerzembe” 
den�len k�ler odaları yer alır.

Yılın 7 ay g�b� büyük b�r bölümünün sıcak geçt�ğ� Şanlıurfa'da ev 
halkı tarafından bütün gün boyunca ser�n b�r mekân olarak kullanılan 
yazlık eyvanlar Urfa evler�n�n başköşes�n� meydana get�r�rler. Gerek 
mekân ferahlığı, gerek taş süsleme ve gerekse hava dolaşımını sağlaya-
rak ser�nl�k veren s�stemler �le bölgedek� Artuklu geleneğ�n� sürdüren 
şadırvanların kullanılmasıyla eyvanlara ver�len önem Urfa ev�nde h�ç 
b�r köşeye ver�lmem�şt�r.

Urfa evler�nde odalara, kapı en�nde ve odanın dar kenarı boyun-
ca uzanan, ayakkabıların çıkarıldığı gedemeçten (pabuçluk) g�r�l�r. 
Odanın esas oturma zem�n� gedemeçten 20 cm. yüksekte yer alır. Zen-
g�n süslemel� ahşapla kaplanmış olan oda duvarları, camlı dolaplar ve 
camhane (aynalık-yüklük) den�len n�şlerle teşk�latlandırılmıştır. Ihla-
mur ağacından takl�t kündekâr� tekn�ğ�nde yapılmış oyma süslemel� 

oda kapıları ve pencere kanatları mot�f zeng�nl�ğ�ne sah�pt�rler. Ahşap 
süslemen�n zeng�nl�ğ� yanında evler�n avluya bakan cepheler�ndek� 
taş �şç�l�ğ� de Urfa'dak� cam�, han, hamam, medrese g�b� anıtsal eser-
lerde benzerler�ne rastlanılmayan b�r zeng�nl�k göster�r.

Harem avlusunun d�ğer cepheler�nde tandırlık (mutfak), 
hamam ve odunluk g�b� bölümler bulunur. Urfa evler�nde 3-4 kurnalı, 
kubbel�, m�nyatür şadırvanı bulunan soğukluk ve sıcaklık bölümlü ve 
külhanlı hamamlara rastlamak mümkündür. Harem avlusunun 
güney cephes�ndek� yazlık eyvan ve odaların üzer�nde, ortada b�r 
eyvan ve yanlarında b�rer odayla “çardak” kısmı bulunur.

FEYZULLAH EFENDİ KONAĞI 
(Halfet�’den Taşınan Konak)
Halfet�’dek� en güzel m�mar� örneklerden b�r� olan tar�h� konak, 

Halfet�l� bazı a�leler�n yaşadığı Fırat’ın batı yakasındak� “Kalemeydanı 
Köyü”ndek� bahçeler�n �ç�nde yer alıyordu. Konak sah�b� Feyzullah 
H�lm� Efend� 1886-1887 yıllarında Rumkale Kazası Aşağı Mahallede 
Hazırlık Mahkemes� Yazılı Anlaşmalar Başkat�b� olarak görev yap-
mıştır. Konağın k�tabes�ne göre Feyzullah H�lm� Efend� bu yapıyı 
1901-1902 yıllarında yaptırmıştır.

2000 yılı başında Harran Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. Uğur Bü-
yükburç, bu konağın B�rec�k barajı suları altında kalmaktan kurtarıla-
rak Şanlıurfa-Mard�n karayolu üzer�ndek� Osmanbey Kampüsü’ne ta-
şınmasını ve yen�den �nşasını ün�vers�te olarak üstlenm�şt�r.

Halfet�’dek� bu taş konağın taşları 2000 yılı Mayıs ayına kadar uz-
manlar nezaret�nde numaralanıp sökülerek, su altında kalmaktan kur-
tarılarak 150 km mesafedek� Harran Ün�vers�tes� Osmanbey Yerleşke-
s�’ne (Şanlıurfa’nın 20 km doğusuna) taşınmıştır. İk� yıl �ç�nde resto-
rasyon ek�b�n�n başarılı çalışmaları ve Urfalı “taşçı ustaları” tarafın-
dan or�j�nal�ne uygun b�r b�ç�mde Ün�vers�te alanı �çer�s�nde yen�den 
�nşa ed�lm�şt�r. Böylece �k� katlı konak, �lk �nşasından 100 yıl sonra 
baraj suları altında kalmaktan kurtarıldı ve “Türk�ye’de b�r �lk” gerçek-
leşt�r�lm�şt�r.

Halfet�’den Osmanbey Kampüsü’ne taşınan Feyzullah Efend� Konağı123



68

2002 yılı Haz�ran ayında yen�den �nşası tamamlanan “Feyzullah 
Efend� Konağı”, 27 Mayıs 2003 tar�h�nde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman 
Dem�rel tarafından yen� yer�nde törenle h�zmete açılmış olup o gün-
den bu güne b�nlerce m�safir bu konakta ağırlanmaktadır.

Feyzullah Efend� Konağı, konferans salonu, okuma salonu ve 
şark odalarıyla Harran Ün�vers�tes�’n�n kültür faal�yetler�n�n yapıldığı 
b�r mekândır.

Gen�ş b�r bahçe �çer�s�nde yer alan konak, geleneksel dış sofalı ve 
eyvanlı Türk evler� planında “kesme taşlar”dan �k� katlı olarak �nşa 
ed�lm�şt�r. -U- planında, İk� katlı konağın alt katının batısında kuzey-
güney yönünde uzayan tonoz örtülü depo ve k�ler bulunur. Bu bölü-
mün önünde ortada yuvarlak kemerl�, düz d�rek örtülü b�r eyvan ve 
her �k� yanında b�rer oda bulunmaktadır. Zem�n katta, yan kanatlarda 
bulunan düz d�rek damlı b�rer odanın üzer� boş olup teras olarak de-
ğerlend�r�lm�şt�r.

B�r�nc� kata, zem�n kat eyvanının önündek� d�k taş merd�venle çı-
kılır. Revaklı b�r sofası bulunan �k�nc� katta; ortada b�r eyvan, solunda 
b�r oda, sağında �k� oda yer alır. Eyvanın ger�s�nde, dışarıya çıkıntı şek-
l�nde başoda bulunur. Başodanın altında konağın ana g�r�ş geç�d� yer 
almaktadır. B�r�nc� kattak� revak ve odaların üzer� ahşap tekne tavanla 
örtülü olup çatı k�rem�t kaplıdır.

Şanlıurfa-Mard�n yolunun 20. k�lometres�nde Osmanbey Kam-
püsü �çer�s�nde“GAP Bölges� Kültür Turları” güzergâhı üzer�nde bu-
lunan tar�h� “Feyzullah Efend� Konağı” mutlaka görülmel�d�r.

KÜRKÇÜZÂDE MAHMUT NEDİM EFENDİ 
KONAĞI  (Kurtuluş Müzes�)
M�llet Hanı’nın batısındadır. 1903 tar�h�nde �nşa ed�lm�şt�r. Av-

rupa� tarzda konak m�mar�s� �le geleneksel tarzda Urfa ev� m�mar�s�-
n�n kaynaştığı b�r özell�ğe sah�p olan ve oldukça gen�ş b�r alana yayılan 
konak, hareml�k ve selamlık bölümler�ndek� düzgün kesme taş yapı-
lardan meydana gelm�şt�r. Hareml�k bölümünü oluşturan kesme taş-
tan �k� katlı yapının doğuya bakan esas cephes�, ortada b�r eyvan, b�na-

nın �k� yanına sütunlarla eyvandan öne taşan b�r görünüm ver�lm�şt�r. 
Doğu cepheye nazaran daha az hareketl� olan batı cephe, d�kdörtgen 
ve el�ps pencereler, üstte ortalarından �nce sütunlarla kemerl� �k� göze 
ayrılmış �k� büyük pencere yer almaktadır.

Konağın güneydoğusunda geleneksel Urfa ev� tarzında �nşa ed�l-
m�ş selamlık bölümler� yer alır.

Urfa Kurtuluş Savaşı’nda Fransız kuvvetler�nce �şgal ed�lerek ka-
rargâh olarak kullanılan bu tar�h� yapı, 2002 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ� 
tarafından satın alınmıştır. Şanlıurfa Eğ�t�m Kültür, Sanat ve Araştır-
ma Vakfı'nın (ŞURKAV) 2009 yılında restore ett�ğ� tar�h� b�na “Kurtu-
luş Müzes�”ne dönüştürülmüştür.

Hareml�k bölümünün üst katı müze hal�ne get�r�len tar�h� kona-
ğın alt katı �se gen�ş b�r salon hal�ne get�r�lm�şt�r. Şanlıurfa'nın düş-
man �şgal�nden kurtuluşunun 89. yıldönümü olan 11 N�san 2009’da 
düzenlenen törenle h�zmete açılan müzede, savaşta kullanılan b�rçok 
s�lah, merm�, asker ve yöresel kıyafet �le Kurtuluş Savaşı dönem�nde 
Fransızlara karşı yapılan mücadeleye öncülük eden On�k�ler'�n yöre-
sel kıyafetl� tems�l� balmumu heykeller� serg�lenmekted�r.

KÜÇÜK HACI MUSTAFA HACIKÂMİLOĞLU 
KONAĞI
Val� Fuat Caddes� üzer�nde yer alan bu tar�h� konağın 20. yüzyıl 

başlarında �nşa ed�ld�ğ� tahm�n ed�l�r. Çardaktak� odanın pencere du-
varındak� Ermen�ce yazıya göre konağın N�şan Afadyen adlı Ermen� 
b�r zeng�ne a�t olduğu anlaşılmaktadır.

Avrupa� tarzda konak m�mar�s� �le geleneksel tarzda Urfa ev� m�-
mar�s�n�n kaynaştığı b�r özell�ğe sah�p olan konak, hareml�k ve selam-
lık bölümler�nden meydana gelm�şt�r. Kuzey cephedek� kapıdan g�r�-
len �k� katlı selamlık bölümünün alt katında doğu-batı yönünde 
büyük b�r salon, güneyde sağda ve solda b�rer oda, batıda tonozlu b�r 
oda, doğuda merd�venle �n�len devel�k ve bunun üzer�nde tonozla ör-
tülü ara kat yer alır. Devel�ğ�n ayrıca sokak tarafından g�r�ş� bulunur. 
Selamlık g�r�ş kapısının karşısına gelen merd�venle �k�nc� kata çıkılır. 

Kürkçüzade Mahmut Ned�m Konağı (Kurtuluş Müzes�)124 Küçük Hacı Mustafa Hacıkam�l Konağı 125
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Beton tavanlı ve k�rem�t çatı �le örtülü bu bölüm kor�dor ve odalarla 
teşk�latlandırılmıştır.

Selamlık g�r�ş�n�n karşısındak� merd�ven�n sağında ve solundak� 
kapılarla hareml�ğe geç�l�r. Geleneksel Urfa evler� plânında tasarlan-
mış olan hareml�ğ�n kare avlusunun ortasında d�l�ml� b�r havuz, avlu-
nun doğusunda alt katta k�ler ve bunun üzer�nde merd�venle çıkılan 
tonozlu �k� oda yer alır. Mutfak avlunun güney doğu köşes�nde olup 
�çers�nde kuyu bulunur. Avlunun güney yönünde b�r revak ve bunun 
ger�s�nde altta ve üstte b�rer oda bulunur. Odaların doğu tarafında sar-
nıç yer alır. Hareml�ğ�n sokağa açılan esas kapısı avlunun batısındadır.

Küçük Hacı Mustafa Hacıkâm�loğlu Konağı olarak da b�l�nen bu 
konak, emekl� val�lerden Cemal M�rkelamoğlu'nun var�sler�n� tems�-
len sağladığı madd� ve manev� destek sonucunda Şanlıurfa Val�l�ğ� İl 
Özel İdares� adına satın alınmıştır.

1992-1993 yıllarında Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından restore ed�len 
yapıya “V�layet Konukev�” fonks�yonu ver�lm�ş ve 24 Mayıs 1993 tar�-
h�nde h�zmete açılmıştır. Konak daha sonraları “Cevah�r Konukev�” �s-
m�yle restoran ve but�k otel olarak kullanılmıştır.

Günümüzde Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� ek b�nası olarak 
kullanılmaktadır.

SAKIB’IN KÖŞKÜ
Ünlü mutasavvıf ve Şa�r Sakıp Efend� (1796-1876) tarafından yap-

tırılan bu konak, Halepl�bahçe �ç�nded�r. Harem ve selâmlık olarak 
gen�ş b�r alana yayılan konak, 1985 yılında Şanlıurfa Beled�yes�'nce 
tam�r ett�r�lm�şt�r.

İk� katlı konak, doğu-batı �st�kamet�nde d�kdörtgen plânlıdır. Alt 
katta kuzey cephede ortada beş�k tonozlu büyük b�r eyvan ve yanların-
da b�rer oda yer alır. Çatıyla örtülü �k�nc� katın ön tarafı, ortası sütunlu 
�k� kemerle gezenek olarak teşk�latlandırılmış ve yanlara odalar yer-
leşt�r�lm�şt�r.

İk�nc� katın doğusunda yer alan odanın duvarlarında Sakıp 
Efend�’n�n mav� boyalı ahşap üzer�ne 1845 tar�hl� ta’l�k hattıyla yazıl-

mış ş��r� yer almaktadır. Konağın da bu tar�hte yapıldığı tahm�n ed�l�r. 
Konak avlusunun batısında soğukluklu, sıcaklı ve külhanlı küçük b�r 
hamam bulunur.

Büyükşeh�r sosyal tes�sler� olarak kullanılmaktadır.

AKÇARLAR EVİ  (Harran Ün�vers�tes� 
Urfa Ev� Uygulama Otel�)
Hal�l’ür-Rahman Gölü’nün kuzeybatısındadır. Cephes� Urfa ka-

les�ne bakar. 19. yüzyıl başlarında �nşa ed�ld�ğ� tahm�n ed�l�r. Araz� to-
pografyası gereğ� aşağıdan yukarıya doğru sıralanmış 5 avlulu b�r 
evd�r.

Hareml�ğ�n esas g�r�ş� doğuya bakan büyük kapıdan olur. Çapraz 
tonozla örtülü uzun b�r dehl�z�n solunda, önü avlulu küçük b�r oda ve 
avlunun kuzey�nde payelere oturan, çapraz tonozlarla örtülü üç gözlü 
revak bulunur. G�r�ş dehl�z� üçüncü avluya açılmaktadır. Avlunun ku-
zey�nde, ortada cephes� güneye yönlend�r�lm�ş b�r eyvan, yanlarında 
b�rer oda yer alır. Eyvan ve sağdak� odanın kuzey� mağaradır. Eyvanın 
zem�n�nde helezon�k b�ç�mde b�rb�r�ne dolanmış �k� yılan figürünün 
oluşturduğu b�r suyolu bulunur.

Harran Ün�vers�tes� tarafından 1995 yılında alınan Akçarlar Ev�, 
ün�vers�te tarafından restore ed�lm�ş olup, ”Harran Ün�vers�tes� Urfa 
Ev� Uygulama Otel�” fonks�yonu �le 2001 yılından ber� h�zmet ver-
mekted�r.

Balıklıgöl Cad. No: 44 / TEL: 0.414.2155995

MEHMET BAĞMANCI VE 
MALATYALI HALİL EVİ
(Esk� Şurkav Kültür Merkez� ve İdare Merkez�)
Balıklıgöl c�varı, Hasan Pad�şah Cam�� karşısındadır. 19. yüzyıl 

ortalarına a�t Mehmet Bağmancı ve Malatyalı Hal�l evler�n�n restore 
ed�lerek b�rleşt�r�lmes�nden meydana gelm�şt�r.

Akçarlar Ev� (Harran Ün�vers�tes� Uygulama Otel�)127

Şa�r Sakıb’ın Köşkü126
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Mehmet Bağmancı Ev�; Güney cephedek� sokak kapısından g�r�-
lerek uzun b�r dehl�zden sonra avluya çıkılır. Doğu batı yönünde d�k-
dörtgen avlunun güney�nde, alt katta toplantı salonu olarak kullanılan 
k�ler, bunun üzer�nde ortada b�r eyvan ve yanlarında b�rer oda yer al-
maktadır. Eyvanın güney duvarına yen�leme sırasında taş b�r şöm�ne 
eklenm�şt�r. Eyvan kemer� �çers�nden üç boyutlu oyulmuş palmet d�-
z�s� aşağıya sarkmaktadır.

Eyvanın batısındak� büyük odanın kuzey cephes�ndek� havalan-
dırma penceres�n�n sağında ve solunda b�rb�r�ne bakar vaz�yette s�-
metr�k b�rer aslan kabartması yer almaktadır. Boyunları z�nc�rle bağ-
lanmış aslanların ön ayaklarından b�r� yukarıya kalkık vaz�yette olup 
kuyrukları gövde üzer�ne kıvrılmıştır. Profilden tasv�r ed�lm�ş olan 
her �k� aslan, detaylara ve gerçekç�l�ğe yer ver�lmeyerek kar�katür�ze 
b�r üslupla tasv�r ed�lm�şt�r.

Avlunun kuzey kenarında çapraz tonozla örtülü üç oda ve kuzey-
doğu köşede mutfak yer alır. Mutfağın batısından merd�venle k�ler bö-
lümüne �n�lmekted�r. 1996 yılındak� yen�leme sırasında mutfak bozu-
larak kuzey�ndek� Malatyalı Hal�l Ev�’ne eyvan şekl�nde geç�ş sağlan-
mıştır. Avlunun kuzey kenarındak� üç odanın batıda olanın ön kısım 
sütunlu revaklıdır. Odaların güneye bakan cepheler�, yuvarlak kemer-
l� b�r sıra konsolla dekorlanmış, konsollar üzer�ne “lokmalı” tab�r ed�-
len taş korkuluklar yapılmıştır. Bu cephen�n batısındak� odanın cep-
hes�nde, h�lal şekl�nde b�r saksıdan çıkan palmetlerden oluşan hayat 
ağacı kabartması yer almaktadır. Ağacın sağında ve solundak� palmet-
lerden altı kollu yıldızlar aşağıya sarkmaktadır.

Malatyalı Hal�l Ev�; Mehmet Bağmancı Ev�’n�n kuzey�ne b�t�ş�k-
t�r. Kuzey cephedek� sokak kapısından g�r�lerek avluya çıkılır. Kare av-
lunun ortasında mermer b�r havuz ve batı kenarında ç�çekl�k yer alır. 
Avlunun güney�nde çapraz tonozla örtülü b�r oda ve bunun doğusuna 
b�t�ş�k eyvan bulunur. Eyvanın güney duvarı açılarak arkasındak� Malatyalı Hal�l Ev�129

Mehmet Bağmancı Ev�128
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Mehmet Bağmancı Ev�’n�n mutfağı �le bağlanmış ve her �k� evden b�r-
b�r�ne geç�ş sağlanmıştır. Avlunun doğu kenarında yer alan çapraz to-
nozla örtülü �k� odanın alt kısmı boydan boya k�ler olarak değerlend�-
r�lm�şt�r. Mutfak ve tuvaletler avlunun kuzey kenarındadır. 

NARLI EV (But�k Otel)
Hasan Pad�şah Cam�� karşısında Bıçakçı Mahalles�'nde Mehmet 

Bağmancı Ev�’n�n batısındadır. Man�c� Otel’e b�t�ş�kt�r. Bahçes�ndek� 
nar ağaçlarından �sm�n� alan “Narlı Ev”, Şanlıurfa'nın geleneksel m�-
mar�s�n� yansıtan güzel örneklerden b�r�d�r. Mülk�yet� Şanlıurfa Kül-
tür, Eğ�t�m, Sanat ve Araştırma Vakfı'na (ŞURKAV) a�t bu Urfa ev� res-
tore ed�ld�kten sonra 22 odalı but�k otel olarak Man�c� Otel �le b�rl�kte-
h�zmet vermekted�r.

YUSUFOĞLU EVİ (Çardaklı Köşk)
Balıklıgöl’ün kuzey�nde, cadde üzer�nded�r. 19. yüzyıl sonlarında 

�nşa ed�ld�ğ� tahm�n ed�l�r. Araz�n�n topografyasına göre b�ç�mlenm�ş 
olan yapı, üç avluludur. B�r�nc� avluda g�r�ş�n karşısında tonoz örtülü 
eyvan ve ortasında kuyu bulunur. Avlunun batısında mutfak, doğu-

sunda �k� oda yer alır. İk�nc� avluda yen�leme sırasında eklenm�ş olan 
büyük b�r salon bulunur. Üçüncü avluda önler� gezenekl� üç oda yer 
alır.

Harap b�r durumda �ken Şanlıurfa Val�l�ğ�nce 1998 yılında resto-
re ed�lerek konukev�-lokanta fonks�yonu ver�len yapıya yen�leme sıra-
sında or�j�nall�ğ� bozmayacak b�ç�mde bazı �laveler yapılmıştır.

ŞAHAPZÂDE BAKIR EVİ 
(TBMM Egemenl�k Ev�)
Dabbakhane Mahalles�, S�pah� Sokak 11 numaradadır. Hareml�k 

ve selamlık plânlı Urfa evler�n�n güzel örnekler�ndend�r. Selamlığa 
geç�ş veren sokak kapısı üzer�ndek� k�tabeden H.1085/M.1674 tar�-
h�nde �nşa ed�ld�ğ� anlaşılır.

Batı cephedek� sokak kapısından selamlık bölümüne geç�l�r. 
Küçük avlulu selamlığın kuzey�ndek� merd�venle avlunun doğu kena-
rındak� �k�nc� kat odalarına çıkılır. Avlunun doğusundan dehl�zl� b�r 
kapı �le hareml�ğe geç�l�r. Hareml�k avlusunun kuzey ve güney kenar-
ları s�metr�k olarak ortada eyvan, yanlarda b�rer oda düzen�nded�r. Av-
lunun doğusundak� gezenek kuzey ve güney cephelerdek� eyvan ve 
odaları b�rb�r�ne bağlamaktadır. Avlunun kuzey�ndek� kışlık eyvanın 
ön tarafı ahşap sütunlar üzer�ne oturan b�r revakla teşk�latlandırılmış-
tır. İk� yandan taş merd�venle çıkılan güney taraftak� yazlık eyvanın al-
tında kuyu bulunur. Mutfak, ev�n kuzey doğu köşes�nded�r. Mutfağın 
kuzey�ne b�t�ş�k bulunan, ılıklık ve sıcaklık bölümlü hamamın g�r�ş� 
kışlık eyvanın doğusundak� oda �çers�nden olur.

Avlunun dört cephes�nde, yarım bodrum şekl�nde ahır, odunluk 
ve k�ler g�b� tonoz örtülü mekânlar yer alır. Avluyu çevreleyen mekân-
ların cephe duvarlarında zeng�n taş süslemeler ve avlunun batısındak� 
duvar üzer�nde yer alan konsol sıralarının aralarındak� “kuş takaları” 
(kuş evler�) süsley�c� ögeler olarak d�kkat çeker.

Narlı Ev130

Yusufoğlu Ev�131

Şahapzade Bakır Ev�132



72

28 Temmuz 1997 tar�h�nde T.B.M.M Kültür Sanat ve Yayın Kuru-
lu tarafından satın alınan bu ev 2000 yılından �t�baren restore ed�lme-
ye başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları b�tt�kten sonra b�r müddet 
Şanlıurfa etnoğrafik eserler�n�n yer aldığı kültür ev� olarak kullanıl-
mış, daha sonra b�r süre Kültür ve Tab�at Varlıkları Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü b�nası olarak kullanmıştır.

KARAÇİZMELİLER EVİ
Haş�m�ye Meydanı’nın ve Mevlev�hane Cam��’n�n doğusunda-

dır. Pınarbaşı Mahalles� Kıbrıs Sokak No: 7’de b�r kapısı, Der�n Sokak 
No: 4’te d�ğer kapısı yer almaktadır. Geçm�şte Karaç�zmel�ler a�les�ne 
a�t olduğundan bu �s�mle anılmaktadır. 

Kesme taştan �nşa ed�lm�ş hareml�k, selamlık ve m�safirl�k bö-
lümler� olmak üzere üç ayrı yapıdan oluşan tar�h� b�r evd�r. Selamlık 
bölümüne g�r�ş Kıbrıs sokaktan kemerl� b�r kapıdan g�r�lerek tonoz ör-
tülü kapı arası geç�lerek selamlık bölümü avlusuna ulaşılır. M�safirl�k 

bölümü selamlığın kuzey�nde yer alır. Selamlık avlusunun doğusunda 
�se Hareml�k bölümü bululur. Hareml�k bölümünün d�ğer g�r�ş� �se 
Der�n sokaktadır. Taş avlulu, havuzlu, eyvanlı güzel b�r Urfa ev�d�r.

HACI İMAM DEMİRKOL EVİ
Cam�� Keb�r Mahalles�, Hac�ban Sokak 5 numa¬radadır. 1852 yı-

lında Kürkçüzâde Ahmet B�can Ağa tarafından yaptırılmıştır. Avlu-
nun kuzey ve güney cephes�nde yer alan yazlık ve kışlık eyvanlar �le sa-
ğında ve solundak� odalar s�stem�n�n avlunun doğu tarafında da uy-
gulanmış olması, �lk kez bu evde karşımıza çıkmak¬tadır. Kuzey 
cephe eyvanı ve odaları önündek� sü¬tunlar üzer�ne oturan yüksek ve 
gen�ş kemerl� re¬vak kısmı, güney cephe eyvanı ve odaları önündek� 
sütunlar üzer�ne oturan gezeneğ�, taş süslemel� ku¬yusu, sokak kapısı 
dehl�z� �le bağlantılı serv�s do¬labı �le d�ğer evlerde rastlayamadığımız 
bazı özell�kler� üzer�nde bulundurması bakımından bu ev�n Urfa evle-
r� arasında ayrı b�r yer� vardır.

Hacı İmam Dem�rkol Ev�134

Karaç�zmel�ler Ev�133

Kürkçüzade Hal�l Hafız Ev�135
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KÜRKÇÜZÂDE HALİL HAFIZ EVİ
Demokras� Caddes�'nde, Hacı Bek�r Pabuççu Ev�'n�n kuzey�ne b�-

t�ş�kt�r. Bu ev, hareml�k ve se¬lamlıklı b�r plana sah�p �ken selamlık 
kısmı 1980 yı¬lındak� yol gen�şletme çalışmaları sırasında yıktırılmış, 
hareml�k bölümü kalmıştır.

Hareml�k avlusuna geç�ş veren kapının avluya bakan cephes�n-
dek� k�tabeden, ev�n H. 1321 (M. 1903) tar�h�nde �nşa ed�ld�ğ� anlaşıl-
maktadır. Avlunun güney�nde dört sütunlu, yuvarlak kemerl� ve ç� 
katlı zar�f revak s�stem� Urfa'dak� evler ara¬sında tek örnekt�r. Bu ev 
günümüzde tur�zm amaçlı “Konukev�” olarak kullanılmaktadır.

ABDÜLKADİR HAKKÂRİ EVİ
Yıldız Meydanı yakınındak� Yorgancı Sokak’tadır. Hareml�k bö-

lümünün �k�nc� avlusunda yer alan eyvanın batısına b�t�ş�k odanın süs-
lemel� ahşap kapısındak� H.1283/M.1866 tar�h�n�n aynı zamanda ev�n 
de �nşa tar�h� olduğu tahm�n ed�l�r.

Sokak g�r�şler� ayrı kapılarla sağlanan hareml�k ve selamlık bö-
lümlüdür. Hareml�k bölümüne “en�kl� kapı”dan g�r�l�r. Bu bölüm, 
aşağı ve yukarı hayat (avlu) olmak üzere �k� bölümlüdür. Aşağı hayatın 
kuzey ve güney cepheler� sütunlu revaklıdır. Bu bölümde, mutfak, 
odunluk, devel�k, zerzembe (k�ler) ve h�zmetç� odası yer alır. Bu bölü-
mün kuzeydoğu köşes�nden b�r merd�venle yukarı hayata çıkılır. Ay-
rıca aşağı hayat avlusunun batı duvarındak� �k�nc� b�r merd�ven de yu-
karı avluya çıkışı sağlamaktadır. Yukarı avlunun kuzey cephes�nde, or-
tada büyük b�r eyvan ve yanlarında �k�şer oda bulunur. Eyvan ve oda-
lar düz ahşap tavanlı ve çatı �le örtülüdür. Tavanlar çıtalarla dekore 
ed�lm�şt�r. Eyvanın �k� yan duvarına ve karşı duvarına şebekel� oyma 
tekn�ğ�nde geometr�k mot�fl� taş panolar �şlenm�şt�r. Ayrıca aynı süs-
lemeler odaların dış cepheler�ndek� küçük havalandırma pencerele-
r�nde de görülür.

Selamlık bölümünün g�r�ş� Yorgancı Sokak’tandır. G�r�ş kısmın-
da b�r oda ve ahır bulunur. G�r�ş bölümünden güney yönde yükselen 
merd�ven selamlığın üst katına ulaşmaktadır. Üst katta, ortada eyvan 
ve doğu ve batısında b�rer oda yer almaktadır.

Ev�n Yorgancı Sokak cephes�ndek� gönye çıkmalar ve konsollar, 
odaları gen�şletme fonks�yonu görmeler� yanında sokağa dekorat�f b�r 
perspekt�f kazandırma �şlev�n� de üstlenm�şlerd�r.

GÜLİZAR KONUKEVİ
Yusuf Paşa Mahalles�, İrfan�ye Sokak’tadır. 19. yüzyıl sonlarında 

�nşa ed�ld�ğ� tahm�n ed�l�r. Sadece harem bölümlü Urfa evler�n�n 
güzel örnekler�ndend�r. Eve batı cephedek� sokak kapısından g�r�l�r. 
Ortası havuzlu kare avlunun güney ve doğu kenarı boyunca tonoz ör-
tülü �k� mekân uzanır. Avlunun kuzey doğu köşes�nde merd�venle çı-
kılan b�r eyvan, kuzeybatı köşes�nde mutfak ve kuzey kenarında önü 
gezenekl� b�r oda yer alır.

Avlunun güney kenarında �k�nc� katta ortada b�r eyvan, yanlarda 
b�rer oda, doğu kenarında y�ne �k�nc� katta oda ve eyvan yer alır. Ev�n 

Gül�zar Konukev�137Abdulkad�r Hakkar� Ev�136

Yemen Asker� Ev�138
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kuzeybatı köşes�nde, �k�nc� katta sokağa konsollarla gen�şlet�lm�ş çar-
dak odası bulunur.

1999 yılında restore ed�lerek otel-restoran fonks�yonu ver�len ya-
pının tonozlarına yen�leme sırasında renkl� kalem �şler� �şlenm�şt�r.

 YEMEN ASKERİ EVİ (Hacı Tevfik Saraç Ev�)
Kara Meydan c�varı, Vel� Sokak 17 numaradak� bu ev, karşılıklı 

kışlık ve yazlık eyvanları bulunan klas�k Urfa evler� planındadır. 
Kuzey cephedek� �k� sütunla ve d�l�ml� üç kemerle üç göze ayrılmış 
yaz¬lık eyvanın ön kısmı sütunlar üzer�ne oturan geze¬nekl�d�r. Av-
lunun güneydoğu köşes�nde yer alan üçüncü eyvan, Urfa evler�nde 
ender rastlanan b�r özell�k olması bakımından �lg� çek�c�d�r.

HACI HAFIZLAR EVİ 
(Esk� Devlet Güzel Sanatlar Galer�s�)
Karameydan semt�nde, PTT b�nasının güney�ne b�t�ş�k olan bu 

ev, hareml�k ve selâmlık bölümlü olup geleneksel Urfa evler�n�n b�r-
çok özell�ğ�n� üzer�nde toplamıştır. Avlunun güneybatı köşes�ndek� ey-
vanın üzer�nde �çers� küçük odalarla teşk�latlandırılmış “çardak” 
(köşk) bulunur.

1888 yılında �nşa ed�len bu tar�h� ev 1988 yılında Kültür Bakanlı-
ğı'nca restore ed�lerek “Devlet Res�m Heykel Müzes� ve Devlet Güzel 
Sanatlar Galer�s�” olarak 2013 yılına kadar kullanılmıştır.

Günümüzde Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 
kullanılmaktadır.

BULUNTU HOCA EVİ 
(ŞURKAV İdare Merkez�)
Şanlıurfa tar�h� kent merkez�nde Sarayönü Caddes� üzer�nde, 

Yusuf Paşa Cam�� karşısında yer alan Urfalı Âl�m Hacı Abdurrahman 
Buluntu Hoca’ya a�t 30 yıldır kullanılmayan tar�h� Urfa ev�, 2014 yılın-

da ŞURKAV tarafından restore ed�lm�şt�r.
Geleneksel Urfa evler� özell�kler�ne sah�p tar�h� ev, selamlık ve ha-

reml�k bölümler�nden oluşmaktadır. Selamlık bölümünde b�r avlu ve 
�k� oda �le doğuya bakan b�r eyvan yer almaktadır. Selamlık bölümü av-
lusundak� b�r ara kapıdan geç�len hareml�k bölümünde �se merd�ven-
le çıkılan dört oda �le kuzey yönüne bakan yazlık b�r eyvan; avluda �se 
küçük b�r taş havuz, kuyu, mutfak ve tuvalet yer almaktadır. Hareml�k 
bölümündek� odaların ve eyvanın altında �se zerzembe (bodrum-
k�ler) yer almaktadır. Yapının selamlık bölümündek� odaların üzer�ne 
daha önceden var olduğu b�l�nen fakat yıkılmış olan çardak �se yen�-
den yapılmıştır.

ŞURKAV yen� h�zmet b�nası olarak kullanılan yapı, Buluntu 
Hoca’nın var�sler� tarafından ŞURKAV’a 15 yıllığına ver�lm�şt�r. Tar�-
h� ev�n restorasyon sonrası açılışı 13 Mayıs 2015 tar�h�nde Şanlıurfa 
Val�s� İzzett�n KÜÇÜK tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r. B�na �çer�s�n-
de; yönet�m kurulu, genel sekreter, yazı ve kültür �şler�, muhasebe, kü-
tüphane, arş�v ve dokümantasyon b�r�mler�n�n yanı sıra �k� adet m�sa-
fir odası ve b�r konferans salonu bulunmaktadır.

SEMA KÜÇÜKSÖZ EVİ
Hareml�k ve selamlık plânlı Urfa evler�n�n güzel örnekler�nden-

d�r. 19. yüzyıl başlarında �nşa ed�ld�ğ� tahm�n ed�l�r. Ülkem�z�n tanın-
mış �ş kadınlarından Sema Küçüksöz tarafından satın alınan bu tar�h� 
ev 1997 yılında güzel b�r yen�lemeden geç�r�lerek bugünkü şekl�n� al-
mıştır. Batı cephedek� avlu kapısından beş�k tonozlu b�r dehl�zle g�r�-
len selamlık bölümünün kare avlusunun kuzey batısında çapraz to-
nozlu �k� oda, güney�nde; doğu batı yönünde d�kdörtgen plânlı, beş�k 
tonoz çapraz tonoz karışımı örtülü büyük b�r oda yer alır. Selamlık av-
lusunun doğusunda yer alan ve selamlıkla hareml�ğ� ayıran duvarın ya-
nından çıkan taş merd�ven avlunun güney�ndek� çardak kısmına ulaş-
maktadır.

Buluntu Hoca Ev� 140Hacı Hafızlar Ev�139
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Ortası havuzlu selamlık avlusunun doğusundak� duvarda yer 
alan b�r kapı �le hareml�k bölümüne geç�l�r. Hareml�k avlusunun 
kuzey yönündek� bodrumda �k� çapraz tonozla örtülü büyük b�r k�ler, 
bunun üzer�nde ortada b�r eyvan ve �k� yanında b�rer oda yer almakta-
dır. Avlunun kuzey doğu köşes�nde mutfak, doğusunda önde �k� paye-
ye oturan üç gözlü b�r revak bulunur. Avlunun güney�nde zem�n katta, 
doğu-batı yönünde üç çapraz tonozla örtülü d�kdörtgen plânlı büyük 
b�r mekân, bunun üzer�ndek� katta ortada b�r eyvan ve yanlarında 
b�rer oda yer almaktadır. Eyvanın kuzeye bakan cephes� �k� sütunla üç 
göze ayrılmıştır. Üst katta yer alan bu eyvan ve odalara selamlıkla ha-
reml�ğ� ayıran duvarın hareml�k tarafındak� taş merd�venle çıkılmak-
tadır. Duvarın hareml�ğe bakan cephes�nde d�kdörtgen n�şler hal�nde 
kuş evler�ne yer ver�lm�şt�r

AKYÜZLER EVİ
Bey Kapısı �le Ell�sek�z Meydanı arasında, Tarakçılar Sokak’tadır. 

Sokak kapısı üzer�ndek� k�tabede geçen H.1284/M.1867 tar�h� ev�n 
�nşa tar�h�d�r. Ev, hareml�k ve selamlık bölümlü Urfa evler�n�n en 
güzel örnekler�ndend�r.

Sokak tarafından büyük b�r kapı �le g�r�len selamlık bölümü, 
küçük ve teşk�latsızdır. Selamlıktan �k�nc� b�r kapıyla hareml�k bölü-
müne geç�l�r. Bu bölüm oldukça güzel, gen�ş ve teşk�latlıdır. Kare avlu-
nun güney kenarı �k� katlı olup her �k� kat, ortada b�r eyvan, yanlarda 
b�rer oda plânında düzenlenm�şt�r. Eyvanlar �k�şer sütunla ve sakallı 
kemerlerle üçer göze ayrılmıştır. Alttak� eyvan ve odalar tonozlarla, 
üst kattak�ler bağdad� tekn�ğ�nde tekne ve oval kubbe tavanlı olup çatı 
�le örtülüdür. Üçgen alınlıklı çatı çok harap b�r durumda olup bazı bö-
lümler� çökmüştür.

Avlunun kuzey tarafı tek katlı olup ortada eyvan, yanlarda b�rer 
oda düzen�nded�r. Eyvan ve odalar tonozlu ve düz damlıdır. Avlunun 
batısındak� duvarın orta bölümünde, duvara yarım yuvarlak b�ç�mde 
b�t�ş�k ve yarım kubbe �le örtülü tuvalet bulunur. Tuvalet�n �k� yanın-

dak� taş merd�venlerle kuzey ve güneydek� damlara çıkılır. Avlunun 
kuzey ve güney�nde yer alan eyvan ve odaların damları doğu ve batı du-
varı üzer�ndek� gezeneklerle b�rb�r�ne bağlanmıştır. Mutfak avlunun 
doğusundadır. 

SEZERLER EVİ
Yıldız Meydanı’nın doğusunda başlayan Kazancı Bed�h Soka-

ğı’nın sonunda Ell�sek�z Meydanı’nda bulunan tar�h� b�r evd�r. 2011 yı-
lında Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından restore ed�lm�şt�r. İk� katlı eyvanlı 
güzel b�r evd�r. D�z� film çek�mler�nde kullanılmaktadır. Ell�sek�z Mey-
danı’nda bulunan Halvet�ye Tekkes�’n�n b�t�ş�ğ�nde yer alan eve kültür 
ve tur�zm amaçlı b�r fonks�yon ver�lm�şt�r.

Akyüzler Ev�142

Sezerler Ev�143

Sema Küçüksöz Ev�141
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YILDIZ SARAY KONUKEVİ (Çubukçular Ev�)
Yıldız meydanında Yorgancı Sokak’tadır. Urfa’nın geleneksel ev 

m�mar�s�n�n güzel örnekler�ndend�r. İk� katlı büyük b�r yapı olan tar�-
h� ev 2005 yılında restore ed�lm�ş olup tur�zm amaçlı restoran ve ko-
naklama h�zmet� vermekted�r.  

ABACILAR EVİ
Yıldız Meydanı’nın doğusunda başlayan Kazancı Bed�h Soka-

ğı’nın sonunda Ell�sek�z Meydanı’nda bulunan tar�h� b�r evd�r. 2013 yı-
lında Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından restore ed�lm�şt�r. İk� katlı gen�ş b�r 
evd�r. Kültürel amaçlı kullanılmaktadır.

PARMAKSIZLAR EVİ
Ell�sek�z Meydanı’nda Halvet�ye Tekkes�’n�n doğusuna b�t�ş�k ta-

r�h� b�r evd�r. 2014 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından restore ed�l-
m�şt�r. İk� katlı b�r evd�r. Alt katta mutfak ve odalar, üst katta b�r eyvan 
ve �k� oda yer almaktadır. Odalarda kalem �ş� süslemeler bulunmakta-
dır. Kültürel amaçlı kullanılmaktadır.

SAYGANLAR EVİ
Balıklıgöl’ün kuzey�nde esk� Molla Al� Tet�rbes�’nde yer almakta-

dır. 18. yy. sonlarına doğru yapılmıştır. Kare b�r avlu etrafında sıralan-
mış, dört oda, eyvan, tandırlık g�b� mekânlardan oluşmaktadır.

ŞURKAV tarafından 1993 yılında satın alınarak, restorasyonu ya-
pılan bu ev, 1994 yılı N�san ayında h�zmete açılmıştır. Bu tar�h� Urfa 
Ev�nde �lk yıllarda Tasavvuf Müz�ğ� çalışmaları yapılmış, daha sonra 
on beş yıl kadar taz�ye ev� olarak kullanılmıştır.

24.01.2011 tar�h�nde Şanlıurfa Val�l�ğ� ve ŞURKAV öncülüğünde 
“Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Müzes� ve Satış Merkez�” olarak 
açılmış, 2015 yılı Aralık ayına kadar bu faal�yet sürdürülmüştür. Mev-
cut yer� gen�şlemeye müsa�t olmayan Müze, 2016 Ocak ayında “Şanlı-
urfa Geleneksel El Sanatları Merkez�”ne taşınmıştır.

Sayganlar ev� kafe-restoran olarak h�zmet vermekted�r. 

Yıldız Saray Konukev�144 Parmaksızlar Ev�146

Abacılar Ev� 145 Sayganlar Ev� 147
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BAĞDADİ EV
Balıklıgöl arkasında yol üzer�nde bulunan ŞURKAV’a a�t tar�h� 

b�r urfa ev�d�r. Caddeden üç metrel�k merd�ven �le �n�len tek katlı b�r 
evd�r. D�kdörtgen planlı b�r avlunun etrafında 3 büyük oda, b�r mut-
fak, 3 revaklı mekân �le merd�venle çıkılan b�r odadan oluşmaktadır.

2010 Ek�m ayında restorasyonuna başlanmış ve 2011 Temmuz 
ayında tamamlanmıştır. Restorasyonu tamamlanan tar�h� ev tur�zm 
amaçlı değerlend�r�lerek, 2011-2014 yılları arasında “Şanlıurfa Gele-
neksel El Sanatları Satış Merkez�” olarak h�zmet vermeye başlamıştır.

Daha sonra restoran olarak �şletmeye ver�lm�şt�r. 2017 yılında 
“Şanlıurfa Yöresel Yemekler�n Yaşatılması Projes�” �le eğ�t�m merkez�-
ne dönüştürülmüştür.

Bağdad� Ev149

Bağdad� Ev� 148
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10) ÇEŞMELER, KÖPRÜLER ve
SU KEMERLERİ
Şanlıurfa’da, Osmanlı dönem�ne a�t 12 adet çeşme günümüze 

ulaşmıştır. Şeh�r �ç�nden geçen Karakoyun Deres� üzer�nde �se, B�zans 
dönem�ne a�t Samsat Köprüsü, Karakoyunlular dönem�ne a�t Hızmalı 
Köprü ve Osmanlı dönem�ne a�t M�llet Köprüsü �le Hacı Kam�l Köp-
rüsü olmak üzere toplam 4 tar�h� köprü bulunmaktadır. 

Karakoyun Deres� üzer�nde ayrıca B�zans dönem�nden kalma 
Jünst�nyen Su Kemer� �le Jünst�nyen Su Bend� bulunmaktadır.

EMENCEKZÂDE ÇEŞMESİ
Kadıoğlu Cam�� avlu g�r�ş�n�n doğusuna b�t�ş�k bulunan bu çeş-

men�n k�tabes�nde 1723 tar�h�nde Emencekzâde lakabında b�r hayır-
sever tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bu çeşme aynı zamanda Kara-
koyun Deres� üzer�ndek� su kemer� vasıtasıyla şehre gelen kehr�z 
(kanal) suyunun çevredek� cam�, hamam ve evlere dağıtımının yapıl-
dığı “taks�m�ye” görev�n� de geçm�şte görmüştür.

FİRUZ BEY ÇEŞMESİ
Yıldız Meydanı’ndak� H.1196/M.1781 tar�h�nde yapılan Nak�b-

zâde Hacı İbrah�m Efend� Medreses�’n�n güney duvarına medrese �le 
aynı tar�hte F�ruz Bey tarafından yaptırılmıştır. K�tabede buradan keh-
r�z suyunun aktığı da bel�rt�lm�şt�r.

ŞEYH SAFFET ÇEŞMESİ
Ell�sek�z Meydanı’ndak� Halvet� Tekkes� (Şeyh Saffet Tekke-

s�)’n�n batı cephes�nde yer alan bu çeşmen�n k�tabes�nde 
H.1309/M.1891 tar�h�nde Şeyh Saffet tarafından yaptırıldığı yazılıdır. 
K�tabe d�l�ml� kemer �çers�ndek� n�ş üzer�nde yer alır.

Çeşme 1996 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ�’nce restore ed�lm�şt�r.

Emençekzade Çeşmes�150 F�ruzbey Çeşmes�151 Şeyh Saffet Çeşmes� 152

Yusufpaşa Çeşmes�153
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HEKİM DEDE ÇEŞMESİ
Hek�m Dede Mahalles�, Hek�m Dede Cam��’n�n kuzeybatı köşe-

s�ne b�t�ş�k olarak �nşa ed�lm�ş �k� cephel�, kare planlı ve beş�k tonozla 
örtülü b�r köşe çeşmes�d�r. Güney cephes�ndek� ta’l�k hattıyla yazılmış 
k�tabe oldukça s�l�k olup sadece H.1120/M.1708 tar�h� okunab�lmek-
ted�r. Çeşmen�n her �k� cephes� y�vl� ve mukarnas başlıklı köşe sütun-
çeler� ve mukarnaslı saçaklar �le süslenm�şt�r.

Çeşme 1996 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ�nce restore ed�lm�şt�r.

KARAKOYUN SU KEMERİ
(JÜNSTİNYEN SU KEMERİ)
M�llet Köprüsü �le Samsat Köprüsü arasındadır. B�zans �mpara-

toru Jünst�nyen tarafından 525 yılında Karakoyun Deres�’n�n açtırıl-
ması sırasında yaptırıldığı tahm�n ed�l�r. Asırlarca önce kent�n kuzey 
yakası açıklarındak� “Kehr�z Suyu”nun şehre aktarılması amacıyla yap-

tırılan bu eser, “Su Kemer�” m�mar�s�n�n Urfa’dak� tek örneğ�d�r.
15. Yüzyılda Karakoyunlu Türk Beyl�ğ� zamanında kanalın ge-

n�şlet�l�p der�nleşt�r�lmes� sırasında onarımdan geç�r�ld�ğ� tahm�n ed�-
l�r. Kehr�z Suyu, bu kemer�n güney başında bulunan su teraz�s� vasıta-
sıyla Kadıoğlu Cam��’ndek� “taks�m�ye”ye (maksem) gelmekte, bura-
dan da cam�, hamam ve evlere dağıtılmaktaydı.

Yapı 2014 yılında Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından res-
tore ed�lm�şt�r.

HIZMALI KÖPRÜ
Karakoyun Deres� üzer�ndek� köprüler�n en güzeller�ndend�r. 

Halk arasında anlatılan b�r efsaneye göre Karakoyunlu hükümdarının 
kızı Sak�ne Sultan, Hacc'a g�derken, uğradığı Urfa'da bu köprüyü yap-
tırmış ve yıkıldığında tekrar yapılab�ls�n d�ye mücevherler� �le altın 
hızmasını köprünün temel�ne koydurmuştur. Bu nedenle köprü 

Hek�m Dede Çeşmes�154 Hızmalı Köprü155

Jüst�nyen Su Kemer�156
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bugün “Hızmalı Köprü” olarak b�l�nmekted�r.
Sak�ne Sultan'ın mezarı dere üzer�ndek� su kemer�n�n kuzey�n-

ded�r. Köprünün orta ayağının doğu cephes�ndek� k�tabede 1843 tar�-
h�nde Muhammed Sa�d adında b�r zat tarafından tam�r ett�r�ld�ğ� ya-
zılıdır.

2001 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ�’nce esaslı b�r yen�lemeden geç�r�-
len köprü günümüzdeyayalara h�zmet vermekted�r. 

MİLLET KÖPRÜSÜ (ALİ SAİP KÖPRÜSÜ)
Karakoyun Deres� üzer�nde, Hızmalı Köprü �le Jünst�nyen Su Ke-

mer� arasında yer alan bu köprü, M�llet Hastanes�’ne (Esk� Devlet Has-
tanes�) yol verd�ğ� �ç�n M�llet Köprüsü adıyla anılmıştır. 1903 tar�h�n-
de M�llet Hastanes� �le b�rl�kte �nşa ed�ld�ğ� tahm�n ed�lmekted�r.

Köprünün güney tarafındak� üçgen alınlıklı, kemerl� g�r�ş kapısı 
üzer�ndek� k�tabede: “Al� Sa�p Köprüsü, sene 1341 (1922)” yazılıdır. 
Bu k�tabeye, Urfa Kurtuluş savaşında Fransızlarla yapılan son anlaş-
manın bu köprü üzer�nde gerçekleşt�r�lmes� anısını yaşatmak amacıy-
la o zamanın Jandarma Komutanı Yüzbaşı Al� Sa�p Bey'�n adı yazıl-
mıştır.

M�llet Köprüsü, 2001 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ�nce restore ed�le-
rek taş korkulukları ve döşemes� yen�lenm�şt�r. Üst kısmında sağlı, 
sollu olarak yer alan üzerler� korkuluk taşlarıyla örtülü su kanalların-
dan dolayı bu köprünün de Hızmalı Köprü g�b� aynı zamanda su ke-
mer� olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Köprü günümüzde ulaşıma 
açıktır.

HACI KÂMİL KÖPRÜSÜ
Şehr�n Kuzey�nde Köprübaşı mevk��nde, Karakoyun Deres� üze-

r�nded�r. 1903 yılında Urfa Val�s� Ethem Paşa zamanında Urfa eşrafın-
dan Hacı Yusuf Kâm�l Efend� tarafından Karakoyun Deres�n�n �k� ya-
kasını b�rleşt�rmek �ç�n yaptırılmıştır. Köprüyle b�rl�kte han, otel ve 
dükkânlar �nşa ed�lm�şt�r. Karakoyun deres� üzer�ndek� en büyük köp-
rüdür. Doğu tarafı dört gözlü, batı tarafı �k� gözlüdür.

Köprü uzun yıllardan ber� deren�n üzer�nden yaya ve araç geç�ş� 
sağlamaktadır.

1939 yılında köprünün batı tarafına otomob�ller�n geçeceğ� ç� 
şer�tl� betonarme b�r köprü eklenm�şt�r.

SAMSAT KÖPRÜSÜ
Şanlıurfa şeh�r surlarının Samsat Kapısı çıkışında yer alan ve 

Samsat’a yol veren bu köprü, �k� gözlü olarak �nşa ed�lm�şt�r. Samsat 
Kapısı ve surlar günümüze ulaşmamıştır.

1926 tar�hl� Urfa Salnames�’nde adının “Esk� Köprü” olarak geç-
mes�, bu köprünün Karakoyun Deres� üzer�ndek� köprüler�n en esk� 
tar�hl�s� olduğunu düşündürür. 6. yüzyılın �lk yarısında B�zans İmpa-
ratoru Jünst�nyen zamanında şehr� sel baskınlarından korumak ama-
cıyla açılan su kanalı (Karakoyun Deres�) �le b�rl�kte yaptırıldığı tah-
m�n ed�l�r.

Köprü günümüzde araç kullanımına açıktır. 

Hacıkam�l Köprüsü158M�llet Köprüsü157

Samsat Köprüsü159
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11) KALE ve SURLAR
ŞANLIURFA KALESİ
Şeh�r merkez�n�n güneybatısında, Aynzel�ha ve Hal�lü’r-

Rahman göller�n�n güney�nde Damlacık Dağı üzer�nded�r. Kalen�n 
Doğu, batı ve güney tarafı kayadan oyma der�n savunma hendeğ� �le 
çevr�l�, kuzey tarafı �se sarp kayalıktır.

Kalen�n 814 yılında Abbas�ler dönem�nde, Seleukoslar dönem�-
ne a�t kalıntılar üzer�nde yen�den �nşa ed�ld�ğ� tahm�n ed�l�r. Tar�h� 
kaynaklarda kalen�n adına �lk kez 11. yüzyıl başlarında rastlanılır.

Kale üzer�nde Roma m�mar�s�ne a�t kor�nth başlıklı �k� sütun bu-
lunur. Sütunların arası 14 m. olup yüksekl�kler� 17.25 ve çevres� 4.60 
metred�r. Doğudak� sütunun kente bakan yüzünün 3 metre yukarısın-
da Estrangela türündek� Süryan�ce k�tabede: “Ben asker� komutan 
Barş(…. )'ın oğlu Aftuha. Bu sütunu ve üzer�ndek� heykel� vel�aht 
Prens Ma‘nu kızı, kral Ma‘nu eş�, hanımefend�m ve vel�n�met�m kral�-
çe Şalmet �ç�n yaptım” yazılıdır. K�tabede sözü ed�len heykel bugün ye-
r�nde yoktur. K�tabede adı geçen Edessa kralı IX. Ma‘nu (214-240)’dur.

201 yılındak� büyük sel afet�nde kral�yet sarayı yıkılmış, Kral 
daha sonra kale üzer�nde kışlık b�r saray yaptırmış ve bu sütunlar da sa-
rayın kuzey�ndek� alana �nşa ed�lm�şt�r.

Kale, doğu-batı �st�kamet�nde uzanan d�kdörtgen planlıdır. Çev-
res� yaklaşık 800 m. uzunluğunda olup, 25 burçludur.

Evl�ya Çeleb�, kaleden; “Kalen�n batıya açılan gayet sağlam ve 
kuvvetl� b�r dem�r kapısı vardır. Burada 20 kadar ev vardır k� D�zdar 
Ağa bu evlerde oturur. 200 kadar nefer�, cephanes�, buğday ambarı ve 
sarnıçları vardır. Kale kapısının �ç kısmında m�narel� ve küçük b�r mes-
c�d� vardır” şekl�nde bahseder.

Kalen�n �çme suyu tem�n� �ç�n aşağıdak� Aynzel�ha kaynağına 
�nen g�zl� tünel 1996 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ�nce ortaya çıkartılarak te-
m�zlenm�ş ve kullanıma açılmıştır.

Kale üzer�nde Seleukoslar, B�zans ve İslam� dev�rlere a�t çok sayı-
da yapı kalıntısı bulunur. Bu yapılardan b�r�, kalıntıları günümüze 
kadar gelm�ş olan ve kalen�n batı kes�m�nde yer alan “Yel Değ�rme-
n�”d�r. Geçt�ğ�m�z yıllarda Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından ya-
pılan kazılarda bu değ�rmene a�t bazalt öğütme taşları bulunmuştur.

Selçuklular, Eyyub�ler, Memlukler, Akkoyunlular ve Osmanlı dö-
nemler�nde çeş�tl� onarımlar geç�ren kalen�n kuzey, güney ve doğu 
cephes�ndek� duvarlarda toplam beş k�tabe bulunmaktadır. Bunlar-
dan üçü aşınma ve kırıklardan dolayı okunamamış; d�ğer �k�s� de Ak-
koyunlu (1462) ve Osmanlı dönem�ne (1540) a�t olup okunab�lm�şt�r.

2009 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ� İl Kültür ve Tur�zm Müdürlü-
ğü’nce kale üzer�nde, gen�ş kapsamlı b�r restorasyon yapılmıştır.

Şanlıurfa Kales�160
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ŞEHİR SURLARI
M.S. 6. yüzyıla a�t yazılı kaynaklarda sözü ed�len şeh�r surlarının 

�lk �nşa tar�h� b�l�nmemekted�r. Şehr�n etrafını çevreleyen surların 
büyük b�r kısmı, 20. yüzyılın başından �t�baren tahr�p ed�lmeye ve yı-
kılmaya başlanmış; Harran Kapısı �le Bey Kapısı’na a�t Mahmutoğlu 
Kules� �le yer yer duvar ve burç kalıntıları günümüze ulaşab�lm�şt�r. 
2013 yılında Mahmutoğlu kules� ve devamındak� şeh�r surlarının b�r 
bölümü Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından restore ed�lm�şt�r.

Çeş�tl� kaynaklardan Urfa şeh�r surlarının batıda Sakıbın Kapısı 
(Batı Kapısı), kuzeybatıda Samsat Kapısı, Saray Kapısı, doğuda Bey Ka-
pısı, Su Kapısı ve güneyde Harran Kapısı olmak üzere 6 kapısının bu-
lunduğu anlaşılmaktadır

BEY KAPISI VE MAHMUDOĞLU KULESİ
Urfa şeh�r surlarının doğu yönünde �nşa ed�lm�şt�r. Kısas’a açıl-

dığı �ç�n “Kısas Kapısı” ya da “Bab el-Em�r” adlarıyla da tanınmıştır. 
Kapı yıkılmış olup, “Mahmudoğlu Kules�” d�ye b�l�nen kale/burç 
ayaktadır.

Osmanlılar zamanında kapı ağalığının Mahmudoğlu a�les�ne ve-
r�lm�ş olmasından dolayı bu �s�mle anılmaktadır. Yapı, güneyde s�l�n-
d�r�k b�r burç, bunun kuzey�nde �se beş köşel� daha alçak �k�nc� b�r 
burçtan meydana gelm�şt�r. Kuzeydek� burcun batı tarafı “hareml�k”, 
güneydek� burcun �se “selamlık” olup her �k� kısım aralarındak� b�r 
kapı �le b�rb�r�ne bağlanmıştır.

Kapıağası a�les�n�n oturduğu hareml�k kısmına batı taraftak� so-
kaktan g�r�l�r. Geleneksel b�r Urfa Ev� plânındak� bu bölümün avlusu-
nun güney�ndek� selseb�ll� eyvan, D�yarbakır ve Mard�n’dek� Artuklu 
eyvanlarını hatırlatır.

Selamlık kısmı; depo, ahır, devel�k, z�ndan ve d�vanhaneden 
(toplantı salonu) meydana gelm�şt�r. Selamlığın doğusundak� s�l�nd�-
r�k burcun doğuya bakan dış cephes�ndek� Ermen�ce k�tabeden anla-
şıldığına göre, burası Haçlı kontluğu zamanında, üçüncü Kont Josce-
l�n’�n günler�nde Urfa’yı vekâleten yöneten Prens Vas�l’�n yönet�m� sı-
rasında 1122 yılında �nşa ed�lm�şt�r.

2013 yılında Mahmutoğlu kules� ve devamındak� şeh�r surları-
nın b�r bölümü Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından restore 
ed�lm�şt�r.

Mahmutoğlu Kules� 2014 yılı Mart ayından ber� “Şanlıurfa Kent 
Müzes�” olarak h�zmet vermekted�r.

HARRAN KAPISI
Şehr�n güney tarafındak� surların üzer�nded�r. Güney cephes� B�-

zans dönem�ne kuzey cephes� �se Eyyub� dönem�ne a�tt�r.

Mahmutoğlu Kules� ve Surlar (1913)161

Harran Kapısı162
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"Bab el-Harran" olarak da b�l�nen kapının güneye bakan yüzün-
de, sağda, 5. yüzyıl başlarına a�t Grekçe yazıtlı duvar kalıntıları görü-
lür. Beş satırdan oluşan yazıtın az b�r kısmı okunab�lm�ş olup tercü-
mes� şöyled�r:

" .... B�zans tarafından ..... kuvvet ...... �mparatorlar ve krallar ........ 
yılında .."

Kapının kuzeye bakan cephes�nde tar�hs�z b�r Arapça k�taben�n 
günümüz d�l�yle karşılığı şudur:

"Efend�m�z, sultan, mel�k, muzaffer, âl�m, adaletl�, desteklenm�ş 
ve muzaffer olan, d�n ve dünyanın yıldızı, fet�hler�n babası, Şah Gaz� b. 
Sultan Mel�k, adaletl�, Allah'ın rahmet�ne muhtaç olan Ebu Bek�r b. 
Eyyub'un v�lâyette yaptırdığı �maretlerden. Devlet� muzaffer olan, ada-
letl� eş-Ş�bl�'d�r."

K�tabeye göre; kapının kuzey cephes�, Eyyûb� sultanlarından el-
Mel�k'ül Muzaffer Şah(abedd�n) Gaz� Ebûbekr b. Eyyûb tarafından 
yaptırılmıştır.

Şahabedd�n Gaz�, 1218-1222 yılları arasında Urfa ve Suruç val�l�-
ğ�; 1220-1244 yılları arasında �se, Meyyâfârıkîn (S�lvan) Eyyûb� sul-
tanlığını yapmıştır.

K�taben�n alt bölümler�nde, g�r�ş�n sağ ve sol üst kısımlarında, 
boyunlarından z�nc�rl� b�rer aslanı tutan b�r k�ş�y� gösteren kabartma 
rölyef bulunur.

2008 yılında Şanlıurfa Beled�yes�nce kapının kuzey cephes�n� 
örten dükkânlar kamulaştırılarak yıkılmış ve kapı �le çevres� restore 
ed�lm�şt�r.

Kapının güneybatısında kahvehane olarak kullanılan yapı �se 
2010 yılında Şanlıurfa Beled�yes�’nce satın alınıp restore ed�lerek 
“Şanlıurfa İbrah�m Tatlıses Müz�k Müzes�” olarak 25 Eylül 2011 tar�-
h�nde açılmıştır. 

12) TARİHİ HASTANELER ve 
MEKTEPLER
MİLLET HASTANESİ
Esk� kent merkez�n�n kuzeybatısında sur dışında 1903 tar�h�nde, 

-U- plânında �k� katlı olarak �nşa ed�len bu yapı, güney cephes�ndek� 
sütunlar üzer�ne oturan balkonu ve b�na köşeler�ndek� zar�f sütunçe-
ler�yle taş yapılı modern m�mar�n�n Urfa’dak� en esk� ve en güzel ör-
nekler�ndend�r. Sultan II. Abdülham�d’�n katkılarından dolayı hasta-
neye b�r süre “Ham�d�ye Hastanes�” den�lm�şt�r.

Urfa Mutasarrıfı Ethem Bey, şehr�n dışında yaptırılan bu hasta-
nen�n �nşasına ve b�r an önce b�t�r�lmes�ne nezaret �ş�ne Urfa Orta-
okulu Müdürü İhsan Şer�f ’� memur etm�ş, İhsan Şer�f, canla başla çalı-
şarak b�nanın 11 ay g�b� kısa b�r zamanda h�zmete açılmasına gayret 
gösterm�şt�r.

Hastanen�n �lk yıllarında İstanbul’dan Rad�l�s Efend� �sm�nde 
genç b�r Rum operatör get�rt�lerek, Urfa’da �lk defa b�rçok fıtık amel�-
yatı bu hastanede gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Yapı son yıllarda Ağız ve D�ş Sağlığı Merkez� olarak h�zmet ver-
m�şt�r.

İSVİÇRE MİSYONER HASTANESİ 
(Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Merkez�)
Atatürk Mahalles� Cavsak Sokak’ta, Mahmut Ned�m Efend� Ko-

nağı’nın kuzey�nded�r. 1901 yılında İsv�çrel� Dr. Chr�st’�n Basel’dek� 
dostlarından sağladığı yardımlarla yaptırılmıştır.

Gen�ş b�r avlu �çers�nde, �k� ayrı yapıdan oluşur. Avlunun güne-
y�ndek� b�r�nc� yapı, doğu batı yönünde sıralanmış 7 adet çapraz to-
nozla örtülü tek kattan oluşur. Bunun kuzey�nde yer alan �k�nc� yapı 
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daha küçük ölçüde olup, �k� katlıdır. Zem�n katın doğu kes�m�nde çap-
raz tonozlu b�r oda, bunun batısında beş�k tonozlu b�r geç�t ve �k� çap-
raz tonozla örtülü büyük b�r oda �le beş�k tonozlu b�r oda yer alır. Bu 
mekânların üzer�ndek� b�r�nc� kat, ortasından b�r duvarla gen�ş �k� sa-
lona ayrılmıştır. Her �k� salonun üzer� çatı �le örtülüdür. Doğudak� sa-
lonun doğu cephes� b�r sütuna, kuzey ve güney cepheler� �k�şer sütuna 
oturan kemerlerle teşk�latlandırılmıştır.

Zem�n katın kuzey�nde küçük b�r avlu �le çapraz tonozlarla örtü-
lü mutfak ve odalar bulunmaktadır. Türk�ye Kızılay Derneğ� mülk�ye-
t�ndek� yapı, yen�lemes� yapılmak ve sosyal ve kültürel amaçla kulla-
nılmak üzere 2002 yılı başlarında Şanlıurfa Val�l�ğ�’ne tahs�s ed�lm�ş-
t�r.

Restore ed�len b�nanın b�r bölümünde “Şanlıurfa Geleneksel El 
Sanatları Merkez�” olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ya-
şatılması amacıyla atölyeler kurulmuş olup üret�m, eğ�t�m ve satış ya-
pılmaktadır. Yapının b�r bölümü �se “Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları 
Müzes�” olarak h�zmet vermekted�r.

ESKİ ERMENİ YETİMHANESİ 
(İl Sağlık Müdürlüğü)
Şeh�r merkez�n�n kuzey�nde Bağlarbaşı mevk��nded�r. Ermen� ye-

t�mhanes� olarak �nşa ed�lm�ş olan yapı, daha sonra asker� hastane ve 
trahom hastanes� olarak kullanılmıştır. Fransız �şgal� sırasındak� ça-
tışmalarda beyaz bayrak çek�lerek savaş dışı tutulan b�nalardan sayı-
lan tar�h� b�r yapıdır. Günümüzde İl sağlık Müdürlüğü h�zmet b�nası 
olarak kullanılmaktadır.

KÖY YATI MEKTEBİ 
(İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü )
Atatürk Bulvarı üzer�nde yer almaktadır. İnşa tar�h� b�l�nme-

mekted�r. 1930 yıllarında Mutasarrıf Mün�r Bey tarafından yarım bı-
rakılmış bu yapı tamamlanarak bugünkü hal�n� almıştır. Önceler� Sa-
nay� Mekteb�’n�n nakled�lmes� düşünülmüşse de daha sonra çevre köy-
lerden gelen öğrenc�ler �ç�n “Köy Yatı Mekteb�” olarak kullanılmıştır.

M�mar� ve Üslup olarak 1903 yılında Köprübaşı’nda �nşa ed�len 
Yusuf Z�ya Efend� (Hacı Yusuf Kâm�l) Konağı’na (Esk� Osmanlı Ban-
kası b�nası) benzer özel�kler taşıdığı �ç�n aynı dönemde yapıldığı söy-
leneb�l�r. Yapı 1993 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ�’nce restore ed�lm�ş ve b�r 
süre İl Özel İdares� b�nası olarak kullanılmıştır.

2005 yılında yapının tekrar restorasyonu yapılarak İl Kültür ve 
Tur�zm Müdürlüğü h�zmet b�nası olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

KURTULUŞ İLKOKULU 
(Numune Mekteb�)
58 Meydanı’nda yer alan, 1890’lı yılların sonlarında �nşa ed�len 

bu tar�h� yapı �lk önce “Urfa Sultan� Mekteb�” olarak kullanılmıştır. 
1901-1902 yıllarında “Kız Mekteb�” olarak, 1920’l� yılların başlarında 
“Numune Mekteb�” olarak h�zmet verm�şt�r.

Daha sonraları b�naya Urfa’nın Fransız �şgal�nden kurtuluşu anı-
sına “Kurtuluş İlkokulu” �sm� ver�lm�şt�r. Yapı günümüzde bu �s�mle 
İlköğret�m Okulu olarak h�zmet vermekted�r. 
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ŞEHİT NUSRET İLKOKULU (Basmahane)
Osmanlının son dönemler�ndek� taş m�mar�n�n Urfa’dak� örnek-

ler�ndend�r. Osmanlı Pad�şahı Sultan Abdülham�d tarafından Ermen� 
vatandaşlar �ç�n “Sanat Ev�” olarak �nşa ett�r�ld�ğ� b�l�nmekted�r. 

1899 yılında Alman Araştırmacı Max von Oppenhe�m tarafın-
dan çek�len b�r fotografta çatısı örtülmem�ş vaz�yette �nşa durumu gö-
rülmekted�r.

Marangozhane, halı fabr�kası ve halı �pler�n�n boyandığı boyaha-
nen�n yer aldığı “Sanat Ev�”, halı dokuma ve bez basma atölyes� olarak 
kullanıldığından “Basmahane” adıyla anılmıştır. Uzun süre boş kalan 
yapı, 1950’l� yıllarda muhac�r a�leler�n �kamet�ne ayrılmıştır.

1955 yılında �se Şeh�t Nusret İlkokulu’nun taşınmasıyla okula dö-
nüştürülmüştür. 1956-1966 yılları arasında yapının bodrum katı 
müze eserler�n�n toplandığı depo olarak kullanılmıştır. 2014 yılına 
kadar Şeh�t Nusret İlköğret�m Okulu olarak kullanılmış, daha sonra 
İmam Hat�p Okulu olmuştur.

ŞANLIURFA LİSESİ (Atatürk L�ses�)
Samsatkapı Meydanı’nda yer almaktadır. 1936 yılında Val� Atıf 

Ulusoğlu tarafından hükümet konağı olarak �k� katlı taş yapı olarak 
�nşa ed�lm�şt�r. 1946 yılında üzer�ne b�r kat daha �lave ed�lerek “Urfa L�-
ses�” olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1968 yılında l�sen�n ab�de mev-
k��nde yapılan yen� b�nasına taşınmasından sonra “Merkez Ortaoku-
lu”na dönüştürülmüştür. Daha sonra “Atatürk L�ses�” olarak kullanıl-
mıştır

13) ANITLAR
MUSTAFA KEMAL PAŞA ANIT ÇEŞMESİ 
Mustafa Kemal Paşa adına Türk�ye’de d�k�len �lk anıttır.
İlk olarak 1917 yılında Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey tarafından 

Mustafa Kemal Paşa Caddes�’ndek� (Atatürk Bulvarı) Val� Konağı 
önüne �nşa ed�lm�ş, 1972 yılında Urfa Val�s� Turgut Sayın tarafından 
yer� değ�şt�r�lerek daha sonra “Ab�de” adıyla anılacak mevk�dek� bu-
günkü yer�ne nakled�lm�şt�r. B�r�nc� Dünya Savaşı’nın Çanakkale cep-
hes�nde savaşan (1915-1916) ve bu savaştak� kahramanlıklarıyla ün 
salmış bulunan Urfalı taburdan ger�ye kalan gaz�ler savaş sonrası 
Urfa’ya döndükler�nde komutanları Mustafa Kemal’� büyük b�r övgü 
ve hayranlık duygularıyla çevreler�ne anlatmışlar. O tar�hlerde Urfa 
Mutasarrıfı Nusret Bey, Urfalı gaz�ler�n komutanlarıMustafa Kemal 
Paşa’ya olan bu sevg� ve bağlılıklarını b�r anıtla sembolleşt�rmey� 
uygun görmüştür. Nusret Bey, şehr�n kuzey kes�m�n� Karakoyun De-
res� üzer�ndek� Hacı Kam�l Köprüsü’ne bağlayan b�r cadde açtırarak 
buna “Mustafa Kemal Paşa Caddes�” adını verm�ş, cadden�n ortasını 
ç�çekl�kl� b�r orta refüj �le düzenleterek Val� Konağı karşısına (Daha 
sonra bu konak 1983 yılında yıktırılarak yer�ne bugünkü Cebec� İş 
Hanı yapılmıştır) bu anıt çeşmey� yaptırmıştır.

Düzgün kes�lm�ş kalker taşlarından �nşa ed�lm�ş olan 9 m. yük-
sekl�ğ�ndek� anıtın kare ka�des�n�n çevres�ne el�ps formunda dört adet 
yalak yerleşt�r�lm�şt�r. Tabandan 140 cm. yukarıda, köşelerden yükse-
len y�vl� gövdel� ve kompoz�t başlıklı, 2.5 m. boyundak� dört �nce 
sütun yukarıdan arş�travlarla b�rb�r�ne bağlanmıştır. Sütunların arala-
rında, anıt çeşmen�n su haznes� bulunur. Alttak� sütunlara oturan y�vl� 
ve kompoz�t başlıklı dört sütun anıtın �k�nc� katını oluşturmaktadır. 
İk�nc� kattak� sütunların arş�travları üzer�nde her dört cephede de 
yarım yuvarlak b�rer alınlık yer almakta ve anıt küçük b�r kubbe �le son 
bulmaktadır. Her �k� kattak� sütunların aralarında dört cephede yolla-
rı gösteren k�tabeler bulunur. Doğu, batı ve güney cephelerdek� Os-
manlıca k�tabelerde görülen rum� 1333/m. 1917 tar�h� anıtın �nşa tar�-
h�n� vermekted�r. Bu k�tabelerden ve dört yanındak� çeşmeden dolayı 
anıt, “Yol Gösteren Çeşmes�” adıyla da anılmaktadır.

Anıt, Mustafa Kemal Paşa henüz Atatürk unvanını almadan 
O’nun adına Türk�ye’de d�k�len �lk anıt olması bakımından önem taşı-
maktadır.

Batı Cephe K�tabes�: “Mustafa Kemal Paşa Caddes� 1333 (rum�)” 
(m.1917) ve güneydek� bu caddey� gösteren b�r ok �şaret�. Doğu Cephe 
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K�tabes�: “Kafkas Yolu 1333” ve kuzeydek� bu yolu gösteren 
b�r ok �şaret�. Güney Cephe K�tabes�: “H�nd�stan Yolu 1333” 
ve doğudak� bu yolu gösteren b�r ok �şaret�. Kuzey Cephe K�-
tabes�: Günümüz alfabes� �le “Ankara Yolu-1959” yazılmış 
ve altına batıdak� bu yolu gösteren ok �şaret� yapılmıştır.

HARB-I UMUMİ ŞEHİTLERİ ANITI
1914-1918 yılları arasındak� B�r�nc� Dünya Sava-

şı’nda Osmanlı devlet�n�n; Sur�ye, F�l�st�n, Çanakkale, 
Irak, Gal�çya, Makedonya, Kafkasya, S�na, H�caz ve 
Yemen cepheler�nde verd�ğ� şeh�tler�n hatırasını yaşat-
mak üzere yaptırılan anıttır.

Şeh�r merkez�nde, esk� Hükümet Konağı (Bugün-
kü İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü b�nası) önündek� re-
füjde yer alan bu anıtın kuzey ve güney cephes� orta-
sında yer alan k�tabeler b�rb�r�n�n tekrarı olup k�tabe-
lerde; “B�r�nc� Dünya Savaşı şeh�tler�ne fat�ha” anla-
mında, “Harb-ı Umum� Şuhedaya Fat�ha, 1330-

1332” yazılıdır. Anıtın güney cephes�n�n üzer�n-
dek� k�tabede; “Savaş meydanına g�den erlere 

Allah’ın yardımı ola” anlamında, “Cay-ı c�-
hada g�den Erlere Nusret ola 1334 (rum�)” 
(m�lad� 1918) yazılıdır.  Kuzey cephen�n yu-
karısındak� k�tabede; Bu taş sess�z değ�l, 
büyük savaşın tacıdır anlamında, “Tar�h Bu 

hacersam�t değ�l İkl�l-� c�had-ı ekberd�r 1335 (rum�)” (m.1919) yazılı-
dır.

B�r�nc� Dünya Savaşının 1914 yılında başladığı düşünüldüğün-
de, anıtın ortasındak� “Harb-ı Umum� Şuhedaya Fat�ha, 1330-1332” 
tar�hler�nden 1330’un rum� (m.1914), 1332’n�n h�cr� (m.1914) olarak 
B�r�nc� Dünya Savaşı’nın başlangıç tar�h�n� verd�ğ� anlaşılır.

Anıtın yapılış tar�h� �se, güney cephe yukarısındak� k�tabede 
geçen rum� 1334 (m.1918), kuzey cephe yukarısında geçen rum� 1335 
(m.1919) tar�h� olmalıdır. Buna dayanarak anıtın, rum� 1334-1335 
(m.1917-1919) tar�hler� arasında Urfa Mutasarrıflığı görev�nde bulu-

nan Nusret Bey tarafından 1918-1919 tar�hler� arasında yaptırıldığını 
söylemek mümkündür.

Yaklaşık 8 m. yüksekl�ğ�ndek� anıt, kesme taşlardan �nşa ed�lm�ş 
olup, yuvarlak b�r ka�de üzer�ne kalın s�lmelerle çevr�l� kare tabanlı ola-
rak oturmaktadır. Anıt, tabandan sonra yukarıya doğru pr�zmat�k b�r 
b�ç�mde �ncelerek yükselmekted�r. 

MİLLİ MÜCADELE ŞEHİTLERİ ANITI
Şeh�tl�k Parkı’ndadır. 9 Şubat-11 N�san 1920 tar�hler� arasındak� 

Urfa Kurtuluş Savaşı sırasında Fransızlara karşı çarpışan şeh�t ve gaz�-
ler hatırasına 1940’lı yıllarda Beled�ye tarafından yaptırılmıştır. Anı-
tın 50 cm. yüksekl�ğ�ndek� kare ka�des� üzer�ne daha küçük ölçüde p�-
ram�dal �k�nc� b�r ka�de yapılmış, bunun da üzer�ne dört köşel� olarak 
g�tt�kçe �ncelen kısım �nşa ed�lm�şt�r. P�ram�dal ka�den�n dört yönüne 
oyulmuş olan ay-yıldız formundan başka, anıt üzer�nde her hang� b�r 
süsleme yoktur. Kurtuluş törenler�nde ve “Hava Şeh�tler�”n� anma gün-
ler�nde anıt önünde asker� tören düzenlenmekted�r.

KURTULUŞ ANITI
ŞURKAV ve Çevre Vakfı'nın �şb�rl�ğ�yle şehr�n batısında, Şanlı-

urfa-Gaz�antep karayolunun kenarında, Balıklıgöl Devlet Hastanes� 
c�varında yapılan Kurtuluş Parkı'nın �ç�ndek� anıttır. 2001 yılında Val� 
Muzaffer D�lek tarafından yaptırılmıştır.Üzer�nde, Urfa kurtuluş sa-
vaşındak� şeh�tler�n adları yazılı altıgen b�r ka�de üzer�nde 15 metre 
yüksekl�ğ�nde eğ�k, d�kdörtgen şekl�nde b�r sütun yükselmekte, 
bunun üzer�nde �se, b�r kolun el�nde Türk bayrağı bulunmaktadır.

Kurtuluş Parkı'nın ve anıtın çevre düzenlemes� yapılarak, anıt 11 
N�san 2001 tar�h�nde açılmıştır. 
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14) PARKLAR- DİNLENME ve 
MESİRE YERLERİ
AYNZELİHA PARKI
Şanlıurfa Kales�’n�n Kuzey eteğ�ndek� Aynzel�ha Gölü’nün çevre-

s�nded�r.
R�vayete göre Hz. İbrah�m, Nemrud’un emr�yle ateşe atıldıktan 

sonra Nemrud’un kızı Zel�ha da Hz. İbrah�m’e �nandığından kend�s�n� 
onun peş�nden ateşe atmış, Zel�ha’nın düştüğü yerde de “Aynzel�ha 
Gölü” oluşmuştur. Bu göldek� balıklar halk tarafından kutsal kabul ed�-
lerek korunmaktadır.

Gölün çevres� 1924 yılında Val� Fuat Bey tarafından park olarak 
düzenlenm�ş ve halkın h�zmet�ne sunulmuştur. Gölün �ç�nde kayıkla 
dolaşma �mkanı bulunmaktadır.

Özell�kle yaz mevs�m�nde Urfalılar ve şehre gelen z�yaretç�ler bu-
rada ağaçların altında d�nleneb�lmekted�rler. Parkın �ç�nde çay bahçe-
s� ve lokanta da bulunmaktadır. 

SAKIBIN KÖŞKÜ VE BAHÇESİ
Balıklıgölün kuzey batısında, Halepl�bahçe Moza�k Müzes�’n�n 

b�t�ş�nded�r.
Sakıb’ın Köşkü Geçm�ş�n �zler�n� taşıyan, m�st�k ve otant�k me-

kânı, gen�ş yeş�l alanı �le h�zmet� vermekted�r. Kafeterya h�zmet�n�n 
yanı sıra yöresel yemekler� ve klas�k lezzetler� de m�safirler�ne sun-
maktadır. Düğün fotoğrafçılarının da en uğrak mekânları arasında 
yer almaktadır. Sakıbın Köşkü, şeh�r merkez�nde ferah b�r ortam sun-
maktadır.

ŞEHİTLİK PARKI
Şeh�tl�k semt�nde, Topçu Meydanı’nın kuzeybatısında gen�ş b�r 

alana yayılmış b�r parktır. Çam ağaçları, yeş�l alanları, p�kn�k masala-
rı, havuzları ve bankları �le güzel b�r parktır. Şanlıurfa Beled�yes� tara-
fından 1999 yılında yaptırılmıştır.

Buradak� Roma devr�nden kalma kaya mezarları, 1920 yılındak� 
Fransız �şgal kuvvetler� askerler� tarafından barınak olarak kullanıl-
mıştır. Bu dönemde burası “Keş�ş�n Ağılı” olarak b�l�n�yordu. 1942 yı-
lında dönem�n Beled�ye Başkanı Ömer Alay (1933-1946) zamanında 
mezarlar toprakla doldurularak Çamlık Parkı hal�ne get�r�lm�şt�r.

Bu alanda 1979 yılında yapılan arkeoloj�k kazılarda bulunan b�r 
kaya mezarının döşemes�nde, Edessa kralı VIII. Büyük Abgar'ın mo-
za�ğ�ne rastlanmıştır.

HALEPLİBAHÇE PARKI
Balıklıgölün kuzey batısında yer alan Halepl�bahçe mevk��nde 

2005 yılında yapımına başlanan park projes�nde alt yapı çalışmaları ya-
pılırken taban moza�kler�ne rastlanınca 200 dönümlük alanda arke-
oloj�k kazı başlatılmıştır. Kazılarda M.S. 6. Yüzyılda yapıldığı tahm�n 
ed�len b�r saray ve b�r v�lla, b�r hamam kalıntılarına rastlanmış ve bu 
yapıların tabanında çok kıymetl� moza�kler bulunmuştur. 2012 yılı 
Mayıs ayında Kültür Tur�zm Bakanlığı ve Büyükşeh�r Beled�yes�’nce 
yen�den düzenlenmes�ne başlanan 200 dönümlük Halepl�bahçe parkı 
Mart 2014’te tamamlanmıştır.

Halepl�bahçe Parkı176Aynzel�ha Parkı174
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Park �çer�s�nde �çer�s�nde Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes�, 30.000m2 
Arkeopark, Edessa Moza�k Müzes�, Arkeoloj� Araştırma Merkez� ve ta-
nıtım merkez�, amfi t�yatro, kültür ve sanat merkez�, hed�yel�k eşya re-
yonları, kafeterya, rekreasyon alanı ve 750 araçlık açık ve kapalı oto-
parkın yer almaktadır.

HALEPLİBAHÇE HAMARAT ELLER MUTFAĞI
Halepl�bahçe Havzası Müzeler Bölges�n�n Balıklıgöl’e yakın kes�-

m�nde yer almaktadır. Büyükşeh�r Beled�yes�’n�n sosyal tes�s� olrak yö-
resel mutfak kültürünün yaşatıldığı bahçe �ç�nde b�r mekândır.

Kadınların çalıştığı Hamarat Eller Mutfağı b�rb�r�nden lezzetl� 
yöresel yemekler�n yanı sıra kafeterya, mutfak ve çocuk oyun alanı 
g�b� b�rçok sosyal donatıyla h�zmet sunmaktadır.

TILFINDIR TEPESİ PARKI
Esk� kent merkez�n�n kuzetbatı köşes�nde Halepl�bahçey� gören 

tepede yer almaktadır.
Urfa, 639 yılında İslâm orduları tarafından, B�zanslıların el�nden 

savaşsız olarak alındığı zaman, �nanışa göre aylardan Ramazan oldu-
ğundan herkes oruçluymuş. Ordu bu tepen�n üzer�nde konaklamış ve 
�ftarını açmış. O tar�hten sonra bu tepeye, �ar tepes� anlamına gelen 
"Tell Futur" adı ver�lm�ş. Kel�me günümüze, bozulmuş b�r şekl� olan 
"Tılfındır" şekl�nde ulaşmıştır.

Tepe, Kurtuluş Savaşı'nda çatışmalara da sahne olmuştur.
Bed�üzzaman Mezarlığı'nın güney�nde bulunan ve halk arasında 

"Baboyın Dağı" olarak b�l�nen çam ağaçlarıyla kaplı bu tepe uzun yıl-
lar kadınlar tarafından özell�kle Çarşamba ve Cumartes� günler� g�d�-
len b�r mes�re yer� olarak kullanılmıştır.

2007 yılında Şanlıurfa Beled�yes� tarafından çevre düzenlemes� 
ve çocuk parkı yapılmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET PARKI 
(Kasaptaşı Parkı)
Val� Konağı karşısında, Abdülkad�r Karahan Caddes� üzer�nde-

d�r. Şanlıurfa Beled�yes� tarafından 1998 yılında yaptırılan 70.000 m2 
alana sah�p b�r parktır.

Yürüyüş parkuru, oturma alanları ve çocuk oyun alanları bulun-
maktadır. Şanlıurfa’nın büyük parklarındandır.

TURGUT ÖZAL PARKI
Şanlıurfa’nın Ulubatlı Mahalles�’nde, Fat�h Sultan Mehmet Par-

kının batısında toplam 42.000 m2 alan üzer�nded�r. Şanlıurfa Beled�-
yes�nce düzenlenen park 28 Haz�ran 2013 tar�h�nde açılmıştır.

Turgut Özal parkı �çers�nde su göster�l� meydan, anfi t�yatro, 
akülü araç p�st�, engell� parkı, çocuk oyun alanları, spor alanı, koşu par-
kuru, gez�nt� yolları, çocuk kütüphanes� g�b� öneml� alanlar yer al-
maktadır.

CUMHURİYET PARKI
Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından �l merkez�n�n 6 k�lo-

metre doğusunda 110 dönümlük alanda yer alan Cumhur�yet Tes�sler� 
Ağustos 2014’te h�zmete açılmıştır.

İçer�s�nde p�kn�k alanı, restoran, kafeterya, haa sonu açık büfe 
kahvaltı salonu, 1200 m. yürüme yolu, yüzme havuzu, su oyun parkı, 
çocuk oyun alanı, spor alanı, havuz başı kır düğünü alanı bulunmak-
tadır.

GAP SUKAY
Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından �l merkez�n�n 6 k�lo-

metre doğusunda 58 b�n metrekarel�k alanda yapımı tamamlanan 
GAP SUKAY, 2016 yılı Temmuz ayında h�zmete açılmıştır. 35 b�n met-
rekarel�k gölet üzer�nde (Sukaypark) b�rçok su sporu yapılmaktadır.

Cumhur�yet Parkı178Tılfındır Parkı177
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Alanda ayrıca; restoran, kafeterya, açık kapalı yüzme havuzları, 
aqua park, b�yoloj�k gölet, temalı bahçeler, çocuk oyun ve oturma 
alanları, mutfaK, koşu parkuru, etk�nl�k meydanları, su oyunlu ha-
vuzlar ve atlet�zm sahası g�b� sosyal amaçlı kullanım alanları yer al-
maktadır.

ATATÜRK ORMANI MESİRE ALANI
İl merkez�ne 12 km. uzaklıkta D�yarbakır yolunun sağında Kara-

köprü Beled�yes� sınırları �çer�s�nde Gölpınar mevk��nded�r. Çamlarla 
kaplı ormanlık alan 1960’lı yıllarda esk� val�lerden Kemalett�n Gaze-
zoğlu dönem�nde oluşturulmuştur.

Orman, yüksek b�r tepede olduğu �ç�n sıcak yaz günler�nde se-
r�nlemek ve p�kn�k yapmak amacıyla en çok g�d�len b�r yerd�r. Orman 
Bölge Müdürlüğü'ne bağlı alanda p�kn�k yapılab�lmes� �ç�n oturma 
yerler�, çeşmeler ve tuvaletler alanları bulunmaktadır.

TEKTEK DAĞLARI MİLLİ PARKI
Şanlıurfa’nın güneybatısında yer alan ve �l merkez�ne yaklaşık 45 

km uzaklıkta olan Tek Tek Dağları, 21.06.2007 tar�h�nde 2007/12238 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı �le M�ll� Park �lan ed�lm�şt�r. Tek Tek Dağ-
ları hal�hazırda �ora, fauna zeng�nl�ğ�n�n yanı sıra; kültürel, tar�h� ve 

arkeoloj�k özell�kler� �le de Güneydoğu Anadolu Bölges�'n�n �lk M�ll� 
Parkı olma özell�ğ�n� taşımaktadır.

Tek Tek Dağları M�ll� Parkı’nın yer aldığı coğrafyada pek çok uy-
garlık hüküm sürmüştür. Bu zeng�n meden�yetler�n sonucu olarak 
M�ll� Park alanı �çer�s�nde öneml� tar�h� ve arkeoloj�k değerler bulun-
maktadır. Bunların başlıcaları, Şuayıp Şehr� Harabeler�, Soğmatar Ha-
rabeler�, Senem Mağara, Han el Ba’rur ve Bazda Mağaraları’dır. Bu ta-
r�h� m�rasın yanı sıra Roma devr�ne a�t çok sayıda kaya mezarı da alan-
da yer alan arkeoloj�k kalıntılardır.

Tektek Dağları’nda Meneng�ç (P�ctac�a tereb�nthus L.), Peygam-
ber Ç�çeğ� (centaurea), Gel�nc�k (Papaver rhoes), Kek�k (Tymus sp.), 
Sütleğen (ephorb�a sp), Köy Göçüren (C�rc�um arvense), Papatya vb. 
b�tk�ler yer almaktadır.

Devlet tarafından korumaya alınan bu ağaçlara, 1962 yılından 
başlayarak yaklaşık 15 yıl boyunca 50 k�ş�l�k b�r ek�ple budama �şlem� 
ve aşılama yapılmıştır. Günümüzde bu aşılı meneng�ç ve fıstık ağaçla-
rının meyveler� ekonom�k amaçla değerlend�r�lmekted�r. Bölgede yak-
laşık 4 m�lyon ağacın ortalama 400 b�n aded� aşılanarak Antep fıstığı-
na dönüştürülmüştür.

Tektek Dağları M�ll� Park alanında; Ceylan (Gazel Subgutturo-
sa), Varan kertenkeles� (Varan Gr�seues), Vaşak (Lynx lynx), tavşan, 
kurt, t�lk�, toy, mezgeldek, turna, kınalı kekl�k, ç�l kekl�k, şah�n, atma-
ca, kaya güverc�n�, üvey�k, kızkuşu, tepel� toygar, boğmaklı toygar, ba-
ğırtlak, karga, �b�b�k, leylek, sığırcık, serçe v.b hayvanlara rastlanmak-
tadır.

2015 Mayıs ayında Orman ve Su �şler� Bakanlığı 15. M�ll� Parklar 
Bölge Müdürlüğü’nce, Tek Tek Dağları’nın “Rüstem�n Deres�” g�r�ş�n-
de yaklaşık 30 dönümlük b�r p�kn�k alanı oluşturulmuştur. P�kn�k ala-
nında süs havuzları, kamelyalar ve kafeterya bulunmaktadır. “Tek Tek 
Dağları M�ll� Parkı”nda doğa yürüyüşü, yamaç tırmanışı ve b�s�klet 
turu etk�nl�kler� düzenlenmekted�r.

Atatürk Ormanı180 Tektek Dağları M�ll� Parkı181

GAP SUKAY179
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Şanlıurfa Kales�’nden kente bakış182
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Şanlıurfa den�nce akla �lk olarak Balıklıgölü, türküler�, türkücü-
ler�, yanık hoyratları, sıra geceler�, ç�ğköftes� gel�r. Bunların dışında 
Şanlıurfa kültürüyle �lg�l�, gelenek ve görenekler, atasözler�, beddu-
alar, b�lmeceler, halk h�kâyeler�, masallar, halk �laçları, çocuk oyunları, 
el sanatları, efsâneler “şanlıurfa halk kültürü”nün öneml� konularıdır.

Günümüzde, sıra geces�, oda geleneğ�, ah�l�k geleneğ�, dağ yatısı, 
düğün ve evlenme adetler� g�b� b�rçok gelenek bütün canlılığıyla yaşa-
maktadır. Bugün mevcut olan b�rçok özgün halk kültürü ürünü �se za-
manla değ�ş�me uğrayacaktır.

Bu bölümde halk kültüründen bazı başlıklar yer almaktadır.

1) EFSANELER
Şanlıurfa tar�h�, şehr�n geçm�ş�ndek� efsanev� olayların es�nt�le-

r�yle halk d�l�nde şek�llen�r. Efsaneler halk arasında, yüzyıllardır tar�h 
b�lg�s� g�b� anlatılarak günümüze kadar gelm�şt�r. Bu arada, Urfa'da ya-
şadığına �nanılan peygamberler�n hayatlarından bazı kes�tler de efsa-
nelere konu olmuştur.

ÂDEM İLE HAVVA VE 
HARRAN OVASI EFSANESİ
Efsaneye göre Âdem’le Havva'nın Cennet'ten çıkıp geld�kler� yer-

d�r Harran Ovası ve Göbekl�tepe. Âdem’le Havva b�r cennet köşes� 
g�b� renk renk ç�çekler�n yer aldığı ovanın bu güzell�ğ�ne �nanamazlar. 
Bunca güzell�ğ�n arasında �lk d�kkatler�n� çeken b�r tek ağacın olmayı-
şıdır. Âdem, Cennet'ten gel�rken b�r nar b�r de gül dalı get�rm�şt�r ya-
nında... Ovanın ortasına d�ker �k�s�n� de... Hemen büyüyüveren nar al 
ç�çekler açar, gül �se beyaz…

B�r süre sonra karınları acıkır. Havva avucunu açar, �ç�nde Cen-
net'ten get�rd�ğ� b�r buğday tanes� vardır. Umutla koyulurlar �şe... 
Âdem, gül ağacından b�r saban yapar. Sabana da kend�n� koşar. Ancak 
öyles� yorucu b�r �şt�r k� dermanı kalmaz. O anda b�r öküz bel�r�r yan-
larında "Ben� koşun" der g�b� boynunu uzatır…

İşte �nanışa göre �nsanın �lk ayak bastığı, sabanın �lk kullanıldığı, 
öküzün �lk kez ç�e koşulduğu yerd�r Harran Ovası... Bu yörede buğ-
day'ın, gül'ün ve nar'ın kutsallığı da cennet'ten gelm�ş olmalarından-
dır...

Hz. İbrah�m’�n doğduğu mağara ve Mevl�d-� Hal�l Cam��183

Besinci Bölüm

HALK KÜLTÜRÜ (GELENEKSEL HAYAT)
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Başka b�r efsaneye göre de, Harran Medreseler� yapılırken temel 
harcına gül suyu katıldığı ve yağmur yağdığında buraların gül kokula-
rıyla dolduğuna �nanılır.

HZ. İBRAHİM VE BALIKLIGÖL EFSANESİ
Nemrut, zulmü �le çevres�ne korku ve dehşet saçan b�r hüküm-

dardır. B�r gece gördüğü rüyada doğacak çocuklardan b�r�n�n kend�s�-
n� öldüreceğ�n� öğren�r. O yıl doğacak bütün çocukların öldürülmes�-
n� emreder. Nemrut'un askerler� emr� uygulamaya başlar. Sara, kaça-
rak b�r mağaraya g�zlen�r. İbrah�m’� mağarada doğurur ve burada bı-
rakıp ev�ne döner. Çocuğu b�r d�ş� ceylan emz�r�r. B�r gün askerler 
İbrah�m'� 7 yaşında mağarada bulurlar. Nemrut'un huzuruna get�r�r-
ler. Çocuğu olmayan Nemrut, İbrah�m’� yanına alıp büyütür.

İbrah�m, Nemrut'un zulmünü, haksızlığını ve putlara tapışını, 
halkın da putlara tapmaya zorlandığını görür. İnsanların kend� elle-
r�yle yaptıkları bu putların tanrı olamayacağını halka anlatmaya baş-
lar. B�r gün İbrah�m, sarayın putlar bölümüne g�rerek balta �le bütün 
putları parçalar. Öfkelenen Nemrut, İbrah�m'�n ateşe atılarak cezalan-
dı-rılmasını emreder.

Her taraftan toplanan odunlar, bugünkü Hal�l’ür-Rahman 
Gölü'nün bulunduğu yere yığılır, ateş yakılır ve bugünkü kalen�n bu-
lunduğu tepen�n üzer�nden Hz. İbrah�m mancınıklarla ateşe fırlatılır. 
Allah tarafından ateşe "Ey ateş İbrah�m'e karşı ser�n ve selamet ol" 
emr� ver�l�nce ateş su, odunlar da balık olur. Hz. İbrah�m’�n ateşe düş-
tüğü yer b�r göl ve gül bahçes�ne dönüşür. Bu göle daha sonra 
"Hal�l’ür-Rahman Gölü" adı ver�l�r. Hz. İbrah�m'�n ardından kend�s�n� 
ateşe atan Nemrut'un kızı Zel�ha’nın düştüğü yerde �se "Aynzel�ha 
Gölü" oluşur. Kent�n d�n� karakter�n�n s�mges� olan bu göller ve �ç�n-
dek� balıklar kutsal sayılmaktadır.

Ç�ğköfte Efsanes�
Urfa sofralarının vazgeç�lmez yemeğ� ç�ğköfte'n�n geçm�ş� de ef-

sanev� b�r şek�lde Hz. İbrah�m devr�ne kadar uzanır. Efsaneye göre 
Nemrud, Hz. İbrah�m'� ateşe atmak �ç�n şeh�rdek� yakacakları topla-
yıp ateş yakmayı yasaklar. B�r avcı vurduğu ceylanı ev�ne get�r�r. Avcı-
nın hanımı ceylan et�nden b�r parçayı taşın üzer�nde döverek ezer. 
Sonra dövülmüş et, bulgur ve �sottan oluşan karışımla bugünkü ç�ğ-
köften�n �lkel şekl�n� hazırlar. Ceylan et�n�n p�ş�r�lmeden, sadece dö-
vülmes�yle hazırlanan bu ç�ğköftey� kocası çok beğen�r. Böylece “ç�ğ-
köfte” günümüze kadar sev�lerek gelm�şt�r.

2) SIRA GECESİ GELENEĞİ
B�lhassa kış geceler�nde, yaşları b�rb�r�ne yakın arkadaş grupları-

nın, her haa başka b�r arkadaşın ev�nde olmak üzere, haftada b�r 
akşam, bel�rl� b�r n�tel�ğe ve düzene göre sıra �le yaptıkları toplantılara 
Şanlıurfa'da "sıra geces�" denmekted�r.

Sıraya katılanlar, sıra geces�n�n kurallarına uymak zorundadır. 
Bu kurallardan bazıları şöyled�r: Önceden bel�rlenen sıraya gelme sa-
at�ne uyulur, uymayanlara arkadaşlarca tesp�t ed�len cezalar ver�l�r. Sı-
raya gelen m�safirler veya yaşça büyük olanlar, saygı �fades� olarak oda-
nın üst başına oturtulur; ev sah�b� �se kapıya yakın oturur, Sıra gece-
s�nde müz�k �cra ed�l�rken konuşmak, sohbet etmek hoş karşılanmaz,

Sıra grubunun seç�len başkanı sıra geces�n�n yönet�m�n� üstlen�r, 
kurallara uymayanlara ver�len cezaları uygular.

Sıra geceler�n�n en öneml� fonks�yonlarından b�r� sohbett�r. Sıra 
geceler�nde konuşulan konular sıra gezenler�n meslekler�ne, kültür ve 
sanat sev�yeler�ne, tahs�ller�ne göre değ�ş�kl�k arz etse de sırada; sağlık, 
eğ�t�m, ekonom�, sanat, edeb�yat, s�yaset, d�n� konular �le Urfa'nın so-
runları ve Türk�ye ve dünya meseleler� g�b� her konu konuşulur.

Bazı sıra geceler�ne, sıradak�ler�n merak ett�kler� veya �lg� duy-
dukları konunun uzmanı b�r m�safir özell�kle çağrılır ve onun konuş-
ması d�nlen�r, ondan �st�fade ed�lmeye çalışılır.Hal�l’ür-Rahman Gölü (Balıklıgöl) ve Hz. İbrah�m Makamı184

Ç�ğköe yoğrulması185
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Şanlıurfa'da müz�ğ�n gel�şmes� ve yaşatılmasında, yen� besteler�n 
ve sanatçıların ortaya çıkışında en öneml� faktör sıra geceler�d�r. Sıra 
geceler�nde müz�k, sıra elemanlarınca usta-çırak geleneğ� �çer�s�nde 
�cra ed�l�r.

Enstrüman çalan veya okuyab�len k�ş�ler�n oluşturduğu sıralarda 
müz�k, Urfa makam geleneğ� �çer�s�nde �cra ed�l�r. Müz�k faslı Rast 
veya D�van makamından başlayarak, Uşşak, H�caz ve gecen�n duru-
muna göre d�ğer makamlarla devam ederek Kürd� veya Rast maka-
mıyla son bulur. Bu makamlar �cra ed�l�rken o makama göre şarkılar, 
türküler, hoyrat ve gazel okunur.

Müz�ğe yen� başlayanlar, bu gecelerde ustaları d�nleyerek müz�k 
b�lg�s�n� alır ve makamları öğren�rler. Bu yönüyle sıra geceler�ne "halk 
konservatuarı" da den�leb�l�r. Bu tür sıra geceler� daha çok, müz�syen-
ler�n b�r araya geld�ğ� sıra geceler�d�r.

Her sıra geces�nde müz�k �cra ed�l�r, d�ye b�r kural da yoktur. Mü-
z�syenler�n oluşturduğu sıra geceler�nde b�le müz�k, gecen�n ancak 
bell� b�r bölümünde �cra ed�l�r. Çünkü sıra geces�n�n esas amacı; soh-
bett�r, dayanışmadır, paylaşmadır.

Son yıllarda telev�zyonlarda veya çeş�tl� salonlarda, restoranlarda 
eğlenmek �ç�n düzenlenen müz�kl� gecelere de "sıra geces�" denmekte-
d�r. Bunlar �ç�n "Urfa Geces�" veya "Urfa Müz�k Faslı" �fadeler� daha 
uygun olur kanaat�ndey�z.

Sıra Geces�nde İkram
Sıraya gelenlere �lk olarak acı kahve �kram ed�l�r. Çek�rdek kahve 

kavrulup dövüldükten sonra, kaynatılıp süzülerek hazırlanan acı kah-
veye "mırra" den�r. Bu kahve, özel fincanlarla m�safirlere sunulur. 
Mırra, az m�ktarda konulur ve �k� defa ver�l�r. Acı kahven�n yapılması 
g�b� �ç�lmes�n�n de kend�ne has kuralları vardır. Kahvey� �çen, kahve 
fincanını yere koymamalı ve mutlaka dağıtana ger� vermel�d�r. Kahve-
y� �çen�n, fincanı yere veya masaya koyması, kahvey� verene saygısızlık 
sayılır. Esk�den bunun cezası kahvey� dağıtan bekârsa evlend�r�lmes� 
ya da fincanın altınla doldurulup ona ver�lmes�ym�ş. Bu kuralı b�lme-
yen m�safirler, kahve fincanını yere koyarsa, bu kural hatırlatılır ve de 
hoş görülür.

Acı kahveden sonra çay �kram ed�l�r. Gece �lerley�p d�ğer �kram-
lar yapıldıktan sonra, sıra geces�n�n sonuna gel�nd�ğ�n� hatırlatmak 
�ç�n b�r kez acı kahve daha ver�l�r.

Sıra geceler�nde yemek olarak “ç�ğköfte” yapılır, nad�ren mahall� 
yemekler�n �kram ed�ld�ğ� sıra geceler� de vardır. D�ğer b�r �fade �le ç�ğ-
köfte sıra geceler�n�n değ�şmez yemeğ�d�r. Ç�ğköfte �kram ed�ld�ğ�nde 
genell�kle tabakta ç�ğköften�n kalması hoş karşılanmaz. Sırada, ç�ğ-
köften�n yanında ayran, bostana, salatalık veya maruldan yapılmış 
cacık, koruk salatası, çoban salatası g�b� salatalar �kram ed�leb�l�r.

Sıra geceler�nde ç�ğköfteden sonra kadayıf, şıllık, katmer, bakla-
va veya daş ekmeğ�, küncülü akkıt, palıza, ş�re g�b� mahall� tatlılardan 
herhang� b�r� �kram ed�l�r.

Kazancı Bed�h ve arkadaşları (2001)186



94

Sıra geceler�nde �kram, ç�ğköfte ve tatlı olarak kararlaştırılmışsa, 
arkadaşlar arasında eş�tl�k olsun d�ye herkes bu kurala uymak zorun-
dadır. İlave b�r �kramda bulunana "bunu davet kabul ett�k, bu nedenle 
sırayı tekrar yapacaksın" den�lerek ceza ver�l�r.

Şanlıurfa'da yüzyıllardan ber� yaşanan ve günümüzde de yaygın 
olarak sürdürülen "Sıra geces�" hoşgörü, sevg� ortamıdır. "Sıra geces�" 
b�r halk mekteb�d�r. "Sıra geces�" nez�h b�r sohbet ortamıdır. "Sıra ge-
ces�" acıyı ve mutluluğu paylaşmaktır. "Sıra geces�" tanışmaktır, kay-
naşmaktır. "Sıra geces�" b�r "halk konservatuarı"dır. "Sıra geces�" çok 
yönlü b�r dernekt�r. "Sıra geces�" b�r �st�şare toplantısıdır. "Sıra geces�" 
b�lg�lenme toplantılarıdır. "Sıra geces�" b�r s�yaset okuludur. "Sıra ge-
ces�" yardımlaşmadır, dayanışmadır. "Sıra geces�" gelenekler�n yaşatıl-
dığı gecelerd�r. "Sıra geces�" Şanlıurfa'nın tanıtıldığı gecelerd�r. "Sıra 
geces�" sevg�, barış ve hoşgörü ortamıdır.

3) ODA GELENEĞİ
Oda toplanmaları, sıra geceler�ne çok benzer. Arkadaş grupları 

avlulu b�r ev veya b�r da�re k�ralarlar veya satın alırlar. Ev�n serg�s� �ç�n 
gerekl� eşyalar ortaklaşa satın alınır veya gruptak�ler evler�nde fazla 
olan eşyalardan get�r�r. Odada �şler� yapacak, etrafı te-m�zleyecek b�r 
adam çalıştırıldığı da olur. Odanın bütün g�derler� �se ortaklaşa öde-
n�r.

Odada genelde her gece oturulur. Oda'ya her gece g�d�lecek �se be-
l�rl� b�r saatte gel�n�r. Kışın cumartes� öğleden sonra ve pazar günler� 
de oturulduğu olur. Odada h�zmet gören adam, daha evvel gel�p te-
m�zl�ğ� yapar, mangalı ya da sobayı yakıp odayı ısıtır, acı kahvey� ha-
zırlar, narg�le �çenler�n narg�leler�n� hazırlar

Odaya, sahan�ye usulü yemek de get�r�leb�l�r veya harefene yapı-
larak çeş�tl� yemekler hazırlanır. Odada yemek yapılacağı zaman, 
gruptan bu �ş� becereb�lenler yapar. Odada hatıralar anlatılır, k�taplar 
okunur ve sohbetle vak�t geç�r�l�r. Bazı odalarda oyunlar oy-nanır, 
müz�k �cra ed�l�r.

4) KISAS’TA CEM
Kısas köyü, Şanlıurfa �l�n�n 12 km güneydoğusunda Tektek Dağ-

ları’na g�den yolun üzer�nde ve Harran Ovası’nın başlangıcında yer al-
maktadır.

D�l�, geleneğ�-göreneğ� ve yaşam b�ç�m� bakımından çevres�nde-
k� köylere benzemeyen, fakat şeh�r merkez� �le kültürel benzerl�k gös-
teren Kısas, b�r Türkmen köyüdür. Köyde âşıklık geleneğ� en �y� şek�l-
de muhafaza ed�lmekte ve sürdürülmekted�r. Köyde âşıklardan bağla-
ma çalanlar kend� dey�şler�n�n yanı sıra; usta malı da okumaktadırlar.

Her Perşembe günü akşam köydek� “cemev�”nde toplanılıp 
semah �cra ed�lmekted�r. Kısas’ta Cuma akşamları cem ev�nde yapılan 
toplantıya “Halka Namazı” ya da “Kırklar Namazı” den�lmekted�r. 
Cem’e herkes lokmasını (ev�ndek� y�yeceğ�) alarak g�der. Önce âdâ-
bınca sohbet yapılır, sonra namaza geç�l�r.

Namazda �lk h�zmet sah�b� “Selmanı Farraş” önce meydanı süpü-
rür, meydanı açar. Sonra abdest suyu dağıtılır ve herkes el�n� yıkar. 
Meydan açılırken çıra duasının (Nur sures� 35. ayet) okunmasıyla del�l 
uyandırılır ve arkasından edeb� erkân �le üç Duvaz-ı İmam (Düvâzdeh 
�mâm) b�rb�r�ne bağlı olarak okunur. Kısa b�r ara ver�l�r. Bundan 
sonra âşıklar fasıla başlar. Burada daha çok Hazret� Al�’y�, On�k� 
İmamı, Hacı Bektaşı Vel�’y� öven meth�ye türü şeylerle Duvaz-ı İmam 
(On�k� �mamın adının geçt�ğ� nefes) okunur. Âşıklar böylece b�r fasıl 
geçt�kten sonra kısa b�r ara ver�l�r. Gözcü; “Zâk�rler�n z�kr� gerek ” der 
ve �k�nc� fasıl başlar, dey�şler okunur. Bu da b�tt�kten sonra namaza 
devam ed�l�r. Üç Duvaz-ı İmam okunur sonra “m�’raçlama” okunur. 
M�’raçlama okunurken Hazret� Muhammed’�n M�’rac’a çıkışına sıra 
geld�ğ�nde topluluk ayağa kalkar ve b�r dörtlük �le öylece ayakta oku-
nur. Sonra semaha geç�l�r. Semahta 3-5-7 k�ş� dönmekle b�rl�kte, yer�n 
durumuna göre coşan, �ç� kaynayan semaha kend�n� katar. Yöreye 
özgü özell�kler gösteren “Kısas Semahı” özgünlüğünü günümüze 
kadar koruyarak düzenlemes� ve sözler�yle çok güzel b�r örnekt�r.

Mehmet Nacak ve Arkadaşları / 2014187 Kısas Cem Ev� / 2000188
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5) SAHANİYE
Urfa'ya özgü b�r toplantı ve eğlence b�ç�m�d�r. Genelde orta yaş 

grubundak� arkadaşlar arasında yapılır. Kaç k�ş� arasında olacağına 
da�r kes�n b�r kural yoktur. Sahan�ye gezecek arkadaşların çok sam�m� 
ve akran olması gerek�r. Sahan�ye gezmeler� genelde kış aylarında, 
özell�kle Ramazanlarda olur. Oluşturulan arkadaş grupları, b�r oda k�-
ralayarak veya her b�r�n�n ev�nde sırayla b�rer gece toplanırlar. Sahan�-
ye toplantıları, üst üste her gece olab�leceğ� g�b�, gün aşırı veya haftada 
�k�-üç gece de yapılab�l�r.

Sahan�ye'de genel kural, herkes�n evde p�ş�r�len yemekten topla-
nılacak yere get�rmes�d�r. Arkadaş grubu 8 k�ş�yse, o gece sofraya 8 
çeş�t yemek konulmuş olur. Sahan�ye'de bazen yemekler ve tatlılar, ar-
kadaşlar arasında taks�m ed�l�r. Bazen de grubun yarısı b�r gece, yarısı 
başka b�r gece yemek get�r�r. Sahan�ye'de ev sah�b�-m�safir ayrımı yok-
tur. Herkes ev sah�b� g�b� h�zmet eder, sofrayı hazırlar. Ç�ğköfte yapıla-
cak �se, köftey� en �y� yoğurab�len yoğurur. Yemek sonrası çaylar �ç�l�r-
ken sohbet ed�l�r. Daha sonra evde yapılmış mahall� tatlılar yen�r. Çar-
şıdan hazır yemek ve tatlı get�r�lmez.

6) HAREFENE
Arkadaş toplantılarında yapılan yemek masrafının bölüşülmes� 

anlamına gelen harefene, akran ve sam�m� arkadaşlar arasında olur. 
Daha çok dar gel�rl�ler arasında yapılır. Bu �sm�n, ar�fâne sözcüğün-
den geld�ğ� söylen�r. Harefene olarak yapılan yemeğ�n tüm masrafları-
nı b�r veya �k� k�ş� yapar. Sonra yemeğe katılanlar tarafından bölüşü-
lür. “Harefene” gündüz yemekler�nde olab�leceğ� g�b� gece oturmala-
rında ve eğlenceler�nde de olur.

7) BAĞ-BAHÇE GEZMELERİ İLE 
DAĞ ve YATI GELENEĞİ
Bağ-Bahçe Gezmeler�'ne a�lece veya yalnız erkek arkadaş grupla-

rı �le bahar ve yaz aylarında g�d�l�r. D�rekl�, Devteşt�, Cavsak, Halepl� 
Bahçes�, Külaflı, Karaköprü, Gölpınar, Hamurkesen, Culap Çayı böl-

geler�nde yer alan bağ ve bahçeler en çok g�d�len yerlerd�r.
Bağlarda üzüm mevs�m� gel�nce bağıbanlar bağa çıkarlar. Ağıllar 

açılır, sek�ler kurulur, üzümler kes�l�r, kazanlar kaynar, şerbetler kay-
natılır, ş�reler ve pekmezler yapılır. Küfelerle üzümler, ş�reler ve pek-
mezler kışlık zah�re olarak veya satılmak üzere şehre taşınır. Bağ ev� sa-
h�b� sık sık m�safir ağırlar. Bağlarda bahar ve yaz aylarında akraba ve ta-
nıdık a�leler veya yalnız erkek m�safirler ağırlanır.

Dağ gezmeler�'ne ve yatı'ya �se yılın her mevs�m�nde erkek arka-
daş gruplarıyla g�d�l�r. Esk�den yatıya g�d�len dağlık bölgede ulaşım ve 
yük taşıma genell�kle b�r merkep, ya da b�r beyg�r �le sağlanırdı. 
Urfa'nın güney�nde ve batısında yer alan dağlarda bulunan çok sayı-
dak� mağaralar bu �ş �ç�n kullanılır. Gruptak� k�ş� sayısı 5 �le 15 arkadaş 
arasında değ�ş�r. Dağlarda yatı'ya kalmak çok esk� b�r gelenekt�r. 
Yatı'ya uzun sürel� veya b�r-�k� gecel�ğ�ne g�d�l�r. Devamlı g�denler g�-
decekler� yere önce halı, k�l�m, keçe ve hasır serg�lerle yataklarını 
götürürler. Geceler� soğuk olacağından kürkler de unutulmaz. Ayrıca, 
gerekl� mutfak malzemeler�, manğal, kebap �ç�n ş�ş ve kömür de götü-
rülür.

Erkek arkadaş gruplarının g�tt�kler� başlıca dağ ve mes�re yerler�; 
Kanlı Mağara, Del�kl� Mağara, Şıh Maksut, İpek Mağarası, Merkêfe, 
Top Dağı, Kanlı Mağara, Abgarların Düzü, D�p Karlık, Karlıklar, Dev 
Teşt�, D�rekl�, Halepl� Bahçes�, Karaköprü, Cavsak Suyu ve Zeyt�nl�k 
bölgeler�d�r

Yatı'ya b�r �k� gecel�ğ�ne g�d�ld�ğ�nde cumartes� ve pazar günler� 
olur. Kalma süres�, arkadaş grubunun durumuna göre değ�ş�r. B�r ay 
ve daha fazla kalan gruplar da olur. İş günler�nde �se, sabah erkenden 
şeh�re gel�n�r ve akşamları dönülür.

Dağda yemek, sırayla veya yardımlaşarak yapılır. Bazı gruplarda 
yemek p�ş�rmes�n� �y� b�lenler devamlı yemek yapmayı üstlen�rler. 
Bazı gruplar etrafı tem�zleyecek, bulaşıkları yıkayacak, ateş yakacak ve 
gerek�rse şehre g�derek malzeme ve y�yecek satın alacak b�r adam tu-
tarlar.

Dağ yatısında müz�k mecl�s�190
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Dağ yatı geceler�nde akşamdan sehere kadar sazlar, cümbüşler 
çalar, gazel ve türküler okunur. Bu ahenklere komşu gruplar gazel, 
türkü ve hoyratlarla cevap ver�rler. Bu hallerde heyecan ve neş'e artar 
bazen zevkl� �dd�alaşmalar ve atışmalar olur. Karşılıklı ahenkler 
sabaha kadar devam eder.

8) KİRVELİK ve EVLENME 
ADETLERİ
Türk toplumunda k�rvel�k öneml� b�r konuma sah�pt�r. Urfa'da 

�se k�rvel�k çok daha başka anlamlar yüklen�p der�n bağlar oluşturur. 
Oğlunu sünnet ett�recek ya da evlend�recek a�len�n k�rves� yoksa, a�le 
re�s�, a�len�n k�rvel�ğ�n� yapacak uygun b�r�s�n� bularak o k�ş�ye k�rve-
l�k öner�r. Öner�len k�ş� genell�kle bu görev� kabul eder. Çünkü k�rve-
l�k b�r onur ve �t�bar meseles�d�r.

K�rve, a�len�n k�rves�d�r. K�rve �le k�rve olunan a�le arasında çok 
sıkı �l�şk�ler kurulur. Bu �l�şk�, kan bağı kadar yoğun ve güçlüdür. İk� 
a�le artık b�rb�r�nden kız alıp vermez. K�rven�n saygınlığı ve otor�tes� 
tartışılmaz. K�rvel�k, babadan oğula geçer ve arada çok öneml� b�r 
problem çıkmaz �se, k�rvel�k bağı kopmadan devam eder. Beş-on 
kuşak ötelerden gelen k�rvel�kler vardır. K�rven�n oğlu olmaz �se, 
kend�s�nden sonra, k�rvel�k de noktalanmış olur.

K�rvel�k kabul ed�lm�şse, k�rveye uygun b�r hed�ye gönder�lmes�, 
çocukların sünnet�ne ya da del�kanlının evlenmes�ne �şarett�r. K�rve 
hed�yes�n� hoşnutlukla alır. Sünnet sözkonusu �se, çocukların sünnet 
elb�seler�n� yaptırır. Evlenme �se, düğün, süpha, hamam yemeğ� ve 
d�ğer törenler� üstlen�r. K�rve düğünde damadın elb�ses�n� g�yd�r�r ve 
yanıbaşında bulunur. Süpha z�yafet�nde damat �le beraber tahtta otu-
rur. Aşçıya, davulcuya, berbere, kahvec�ye ve gereken yerlere damat �le 
b�rl�kte bol bol bahş�ş ver�r. Damadın gerdeğe konulmasında hazır bu-
lunan k�rve düğünden sonra uygun b�r hed�ye �le evl� ç�� z�yarete 
g�der.

Sünnet Düğünü
Sünnet düğününden b�r gün önce sünnet olacak çocuk at, atlı 

araba, otomob�l, b�nek hayvanı g�b� vasıtalardan b�r�yle şeh�rde gezd�-
r�l�r. Genell�kle “Dergâh” den�len İbrah�m Hal�l Cam��'ne götürülerek 
buradak� kutsal olduğuna �nanılan suyla yüzü yıkanır ve �ç�r�l�r.

Sünnet yapılacak günün (genelde pazar günü) sabahı erken saat-
lerde m�safirler toplanırlar. Sünnet olacak çocuğu k�rve kucağına ala-
rak sünnet yapılacak masanın yanındak� yerde oturur. Sünnet olacak 
çocuk acıyı duymasın d�ye sürekl� ağzına şeker ve lokum konur. Sün-
net b�t�m�nde çocuk, hazırlanan yatağına yatırılır.

Sünnet düğününde gelecek olan m�safirlere ver�lmek üzere b�r-
kaç gün önceden yemekler hazırlanır. Sünnet düğününün bell� başlı ye-
meğ� yörede "t�r�t" den�len yemekt�r. M�safirler yemeğe gruplar hal�n-
de alınır. Yemekten sonra �se acı kahve ve s�gara �kram ed�l�r.

Geleneksel Evlenme Adetler�
Şanlıurfa'da görücü usulü �le evlenme esk�s� g�b� yaygın değ�ld�r. 

Günümüzde ç�ler genelde b�rb�rler�n� görerek, tanışarak ve anlaşa-
rak evlenmeye karar vermekted�rler.

Şeh�r halkında kısmen de olsa yaşayan “geleneksel evlenme adet-
ler�” �se kend�ne has özell�kler taşır. Evl�l�k yaşına g�ren genç, evlenme 
�steğ�n� yakın arkadaşları veya başka b�r�yle anne ve babasına b�ld�r�r. 
Durumu öğrenen anne, kız aramaya başlar. Tanıdıkların tavs�ye ett�ğ� 
kızlardan uygun görülen �sten�r. İk� taraf anlaştıktan sonra oğlan ev� 
a�len�n büyükler�yle b�rl�kte, teşekkür mah�yet�nde kız ev�ne z�yarete 
g�derler. Bu z�yarete “sakal öpümü” den�l�r. Bu z�yarette �k� taraf b�r-
b�rler�yle tanışırlar. Gelen m�safirlere çay, kahve, ç�ğköfte, meyve ve ka-
dayıf �kram ed�l�r. Bu arada n�şan günü bel�rlen�r. Bu adet günümüzde 
“teşekkür” adıyla devam etmekted�r.

N�şan tören�, esk� adetlere göre kız ve erkek b�rb�r�n� görmeden 
ayrı evlerde yapılırdı. Günümüzde bu adet bırakılmış olup, her �k� 

Urfa ev�nde düğün 191

Karakeç� Şenl�kler�nden (1999)192
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taraf yakınlarının davet ed�ld�ğ� düğün salonunda yapılan müz�kl� eğ-
lencen�n sonunda n�şan yapılmaktadır.

D�n� n�kâh evde veya b�r salonda yapılmaktadır. Resm� n�kâh �se 
Beled�ye N�kâh Sarayı'nda yapılmaktadır.

Gel�n�n get�r�lmes�nden öncek� günün akşamı damadın arka-
daşları ve akrabalarının toplandığı erkek düğününe “asbap geces�” de-
n�l�r. Aynı gece kız ev�nde yapılan geceye �se “kına geces�” den�l�r.

Urfa'da, kadın ve erkek düğünü olmak üzere �k� ayrı düğün yapı-
lır. Düğünler esk�den avlusu büyük evlerde yapılırdı.

Erkek düğünü gen�ş avlulu b�r evde yapılır. Düğünde halay türü 
oyunlar ve dörtlü değnek oyunu oynanır. Ev�n d�ğer b�r tarafında �se 
davetl�ler �ç�n “süpha yemeğ�” olarak etl� p�lav, kaburga, kuzu�ç� ve üz-
lemel� p�lav �le tatlı olarak da zerde hazırlanarak �kram ed�l�r. Akşam 
vakt� damat, arkadaşları ve yakınları tarafından alınarak, gel�n�n bu-
lunduğu kend� ev�ne götürülür. Ev�n önünde hoca tarafından dua 
okunduktan sonra damat büyükler�n�n eller�n� öperek eve g�rer. D�ğer 
b�r adet �se, salonda yapılan kadın düğününün sonuna doğru salona 
damat ve yakınları gel�rler. Damadın gel�nle b�rkaç dak�ka karşılıklı oy-
namasından sonra gel�nle damat kol kola g�rerek salondan çıkılır ve ge-
l�nle damat dualarla evler�ne bırakılır.

Damat, evl�l�ğ�n�n sabahı yakınları ve arkadaşları tarafından “gü-
veg� hamamı”na götürülür. Hamamdan sonra damadın arkadaşların-
dan b�r� m�safirler� yemeğe davet eder. Yemekten sonra damat tekrar 
ev�ne bırakılır. O güne “çey�z günü” den�l�r. Gel�n; kayınbabası, kayna-
nası, görümces� ve kayınb�rader�ne get�rd�ğ� çeş�tl� hed�yeler� ver�r.

Evl�l�ğ�n �k�nc� günü olan “Duvak günü”nde gel�n�n annes� dışın-
da, yakınları ve tanıdıkları o gün gel�n ev�ne gel�rler. Duvak günü ge-
lenlere yemekler �kram ed�l�r. Gel�n�n annes� duvak gününün akşamı, 
kızı �le damadını ve b�r�nc� derece yakınlarını “duvak geces� yeme-
ğ�”ne çağırır.

Evl�l�ğ� �zleyen �lk cuma günü her �k� tarafın bayan akraba ve ya-
kınları hem gel�n� yakından görmek hem de hed�ye vermek üzere gel�-
n�n ev�ne gel�rler. M�safirlere mevs�m�ne göre çay veya şerbet �kram 
ed�l�r. Bu adet arka arkaya üç cuma günü tekrar ed�l�r.

Evl�l�ğ�n 15. günü �se yakın dost ve akraba kadınlar, “gel�n hama-
mına” davet ed�l�r. O gün hamama başka müşter� alınmaz, bütün mas-
raflar oğlan ev� tarafından karşılanır. Hamama çağrılan m�safirlere, 
damat tarafından yaptırılan kebap ve tatlı �kram ed�l�r. Gel�n� kutlayan 
m�safirler, hamamdan ayrılırlar. Gel�n hamamı günümüzde nad�ren 
yapılmaktadır. 

Bu evlenme adetler�n�n b�r kısmı günümüzde değ�şm�şt�r.

9) AHİLİK GELENEĞİ
Sanat, t�caret ve mesleğ�n; olgun k�ş�l�k, ahlak ve doğrulukla �ç �çe 

g�rd�ğ� b�r kurum olan ah�l�k kültürü, Şanlıurfa'da bazı esnaf ve mes-
lekler arasında halen yaşatılmaktadır.

Şanlıurfa tar�h� kent merkez�ndek� esnaf ve sanatkârlar, usta 
çırak geleneğ�ne göre yet�ş�r ve bazı meslekler babadan oğula �nt�kal 
eder. Babası tarafından b�r ustanın yanına b�r meslek ve sanat öğren-
mek üzere yerleşt�r�len çocuğun ustası, babasından daha yakın olup 
meslek ve hayattak� b�rçok geleneğ� ustasından öğren�r. Askere g�d�p 
geld�kten sonra ustasının öğrett�ğ� kurallar çerçeves�nde mesleğ�n� 
kend� başına devam ett�r�r. Kend�s� usta olsa dah�, ustasını gördüğün-
de hürmette kusur etmez.

S�pah� Pazarı’nın dua �le açılışı194

Asbap get�rme, Suluboya: Yusuf Erk�ş�193
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Günümüzde ah�l�k kültürüne a�t b�r geleneğ�n canlı olarak 
yaşatıldığı; halı, k�l�m ve d�ğer ev serg�ler�, kürk g�b� eşyaların satıldığı 
“s�pah� pazarı”dır. Buradak� esnafın b�r başkanı (şeyh�); b�r de �dare 
heyet� vardır. Bu pazarda alışver�şler bel�rl� kurallara bağlıdır. Bu çar-
şıya esnafın yanı sıra, halı ve k�l�m�n� çeş�tl� nedenlerle satmak �steyen 
k�ş�ler, halı almak �steyen k�ş�ler, yaptığı kürkü satmak �steyenler, 
dokuduğu halısını satmak �steyen k�ş�ler gel�r. Çarşıda bu satışı yapa-
cak olan dellallar bulunur.

S�pah� Pazarı her sabah dua �le açılır. Dellalbaşı dua etmek üzere 
“Hayd� kardeşler mezat başına” d�yerek dellalları çarşının g�r�ş�ne ça-
ğırır. Yanlarında da esnafın şeyh� vardır. Dellalbaşı eller�n� kaldırarak 
yüksek sesle besmele ve fat�ha duasını okur. Sonra: “Yarabb� hayırları 
fethedes�n, şerler� def 'edes�n, münk�r, münafık zal�m�n şerr�nden 
hıfzı em�n edes�n, gözed�n, kefil� almadan parasını vermey�n, mal 
sah�b�n�n harcını unutmayın, cümleten hayırlı �şler” d�yerek duayı b�-
t�r�r. Böylece dua �le açılan mezat başlar.

Üret�c� veya müşter�, malını orada bulunan b�r esnaf aracılığıyla 
veya doğrudan b�r dellala vererek sattırab�l�r. Mezatta satılacak mal, 
dellallar tarafından sırta alınarak dolaştırılır. Esnaftan b�r� mal �ç�n b�r 
kapı açar (b�r fiyat söyler), bunun üzer�ne �steyen esnaf açık arttırmaya 
g�rerek o malı almaya çalışır. Dellal malı dolaştırdığı halde artık para 
söyleyen kalmadığında, k�m en fazla para söylem�şse mal onda kalır. 
Dellal malı o k�ş�ye vermeden d�ğer para söyleyenlere uğrayıp “malı 
falan k�ş�ye bu kadara �nd�r�yem” der. F�yatı arttıran olmaz �se mal sa-
h�b�ne danışır ve mal sah�b� o fiyata satmaya razı olursa malı alan k�ş�-
ye tesl�m ed�p parasını alır. Bu paradan yüzde beş beled�ye harcı ve 
yüzde beş de dellallık kes�ld�kten sonra, mal sah�b�ne parası öden�r. 
Esnaf, mal kend�s�nde kalınca bu malı almak zorundadır. Malı almak-
tan kaçınırsa cezalandırılır.

Pazardak� kurallar herhang� b�r dellal veya esnaf tarafından �hlal 
ed�l�rse, esnaf �dare heyet� aracılığıyla çarşının şeyh�, o k�ş�ye “harcını 
keserek” ceza ver�r. Ceza �se, harcının kes�ld�ğ� gün kadar kend�s�ne 
dellal tarafından mal get�r�lmemes� demekt�r. Esnaf daha ağır b�r suç 
�şlerse dükkân kapatma cezası dah� ver�ld�ğ� olur.

S�pah� Pazarı esnafı arasında büyük b�r dayanışma ve yardımlaş-
ma vardır. Esnaf yılın bel�rl� günler�nde “t�r�t” denen yemek yaparak 
fak�r fukarayı doyurur. Bu ve buna benzer b�rçok ah�l�k geleneğ�, 
bütün canlılığıyla Şanlıurfa'da halen yaşamaktadır.

10) ŞANLIURFA 
HALK OYUNLARI
Şanlıurfa halk oyunları genell�kle toplu, düz sıra hal�nde kol kola, 

elele oynanan halay türü oyunlardan meydana gel�r. Yörede, bazen 
davul zurna, bazen cümbüş, keman ve darbuka eşl�ğ�nde, bazen de 
kaval eşl�ğ�nde yören�n tavrı, figürü, ezg�s� ve r�tm�yle oynanan çok sa-
yıda oyun olduğu görülmekted�r. Halk oyunlarında, halkın üzüntüsü-

nü, yasını, kıskançlığını, neşes�n�, kuvvet�n�, y�ğ�tl�ğ�n�, yakarış ve yal-
varışını gösteren figür ve mot�fler� görülmekted�r.

Halkoyunlarında kadın g�y�m� ve aksesuarları; Aba-Şale, Üç 
Etek, Zıbın-F�stan (Entar�), Sıhma (Yelek), Kuttuk-Gutt�k, Şalvar (Tu-
man-Don), Önlük, Etek, Neçek, H�br�ye, Köfı, Çapık,Taç-
Gümüşbaşlık,Tepel�k, Üç Kor, Reşme, Kemer, Yağlık-Marhama 
(Mend�l), Çorap, Postaldan oluşmaktadır. Erkek g�y�m� �se Şalvar, 
Yelek, Gömlek (Köynek), Şal (Bel bağı), Puşu, Pazubent, Yağlık-
Marhama (Mend�l), Çorap, Postal’dan oluşmaktadır.

Urfalıyam Ezelden, Gem� (Sal), Ğezale, Gıran� (Ağırlama), Ha-
sandağı, Düz, Cezay�r, Çeçen Kızı, Tek Ayak (Der�k), İk� Ayak (Dın�ğ), 
Üç Ayak, Beş Ayak, Terge (Türk-�, Terge), Kımıl, Abrav� (Lorke), 
Soseh, Çeçano, Ker�boz (H�lvan'da oynanan), Ker�boz (Suruç'ta oyna-
nan), Ğezale, Çeçen Kızı, Dellocan, Zavfa (Damat), Urfa Seylânîs�, 

ŞURKAV Halkoyunları ek�b�195

Kısas’ta halay ve Aşık Hal�t Aşan, (Foto: İbrah�m Dem�rel)196
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Suruç Seylânîs�, D�k, Keç�ke, Gülhameda, Teş�, Şujun, Gelber�, Rışko, 
M�m, Çep�k, Şevko, Karaçı, Koçer�, Tem�rağa, Kommetk�, Nure, 
D�nge, Fasıl (Dörtlü Değnek) en çok b�l�nen oyunlardır.

11) ŞANLIURFA’DA HAYVAN 
TUTKUSU
Urfa kültüründek� hayvanlar âlem� “kuş” (güverc�n), “kelaynak 

kuşu”, “kekl�k”, “ceylan” ve “at” tutkusuyla kend�n� göstermekted�r.

GÜVERCİNLER
İnsanoğlu �le kuşların dostluğunun başladığı �lk yer belk� de 

Urfa'dır. Her Urfalı, kend� g�b� endamlı ve mağrur b�r yaratık olan gü-
verc�n� canı g�b� sever, besler, takılarla süsler ve kend�n� ona bağlar.

Urfa’da güverc�nler halk arasında kısaca “kuş“ olarak �s�mlend�r�-
l�r. Beslenen kuşların 60’a yakın c�ns �sm� vardır. “Kuşçuluk”, Şanlıur-
fa'da özel zevklerden b�r�d�r. Urfa'lı buna “merak” demekted�r. Kuşçu-
luk zevk �ç�n yapılmakla beraber b�r meslek olarak da sayılmaktadır. 
Yörede kuş besley�p uçuranlara �se “kuşçı” adı ver�lmekted�r.

Kuş beslenen evlerde avlunun b�r yanında veya damların uygun 
b�r köşes�nde kuş matarları (evler�) vardır. Bazen avludak� b�r oda da 
kuşev� olarak kullanılır.

Kuş meraklısı ve yet�şt�r�c�s� sabah ve akşam kuşlarıyla beraber 
olur ve günün bütün yorgunluğunu, stres�n� unutur. 200-300 adet kuş 
besleyenler vardır. Evlerde beslenen kuşların sayısı 50 b�n�n üzer�nde-
d�r. Kuşlar sabah ve �k�nd� zamanı olmak üzere günde �k� defa uçuru-

lurlar. Uçurulan “köme”ler (çoğunluğu erkek kuşlardan meydana 
gelen kuş topluluğu) damın etrafında uzak mesafel� da�reler ç�zerek 
uçarlar. Kuş uçurma saatler�nde şehr�n üstü kuşla dolar.

Şanlıurfa'da kuşçuların buluştuğu “kuşçu kahvehaneler�”nden 
en meşhuru “Çardaklı Kahvehane”d�r. Kahvehanede, kuşların konul-
duğu tel kafesl� odacıklar bulunur. Masalar ve etrafındak� kürsülerde 
(tabureler) oturup sohbet eden �nsanlar, kahvehanen�n �ç�nde ser-
bestçe dolaşan kuşları key�fle �zlerler ve kuş alışver�ş� yaparlar.

Urfa Türküler�n�n b�rçoğunun �ç�nde kuş bahs� geçmekted�r.
Gar�p b�r kuştu gönlüm
El�mden uçtu gönlüm
Saçının teller�ne
Takıldı düştü gönlüm
Türküsü en sev�len türkülerdend�r.
“Güverc�n Vurdum Kalkmaz”, “Bülbüller Düğün Eyler”, “Bülbü-

lün Göğsü Al Olur” d�ğer sev�len türküler�m�zd�r.
Kuş yavrular
Takada kuş yavrular
Eller�n derd� b�ter
Ben�m derd�m yavrular...
Hoyratıyla, dertl� yaşamından söz ederken b�le kuştan bahseder 

Urfalı...

KEKLİK
Yörede en sev�len kuşlardan b�r� de kekl�kt�r. Av kuşu olan kekl�k 

ayrıca canlı olarak da yakalanır ve kafeste beslen�r. Başta Tektek Dağ-
ları olmak üzere Şanlıurfa’nın çeş�tl� dağlarında çayır ve süpürge otları 
arasında, çıplak kayalıklarda ve taşlıklarda yaşar. Şanlıurfa’da “Dağ 
Kekl�ğ�” olarak adlandırılan kekl�ğ�n gaga ve ayakları kırmızı, göğsü-Aşık Celal� (Vel� Göncü) güverc�nler�yle197

Urfa güverc�nler�198
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nün alt kısmı ve karnı pas sarısı �le gr� ve boz kahvereng�d�r. Kuyruk, 
kırmızı-kahvereng� arası b�r renkted�r. Her zaman d�ş�-erkek ç� yaşa-
yan kekl�kler�n d�ş�s� erkeğ�nden b�raz daha küçüktür.

Şa�r Ükkâş ÜLGEN Urfa dağlarında kekl�ğ�n ötüşünü figana 
benzet�r.

Dağda kekl�k figanı
Gül kokar dört b�r yanı,
Kara gözlü ceylanı
Sölerd� Urfalıyam !

CEYLAN
Ovaların, kıraç araz�ler�n, dağların nazlı ve güzel hayvanı ceylan 

Türk�ye'de sadece Urfa Ovaları'nda yaşamaktadır. Ceylanpınar Tarım 
İşletmes� bünyes�nde ve Şeh�r merkez�n�n güneybatısında 30 k�lomet-
re uzaklıkta Kızılkuyu mevk��nde doğada “ceylan üretme �stasyonu” 
bulunmaktadır.

Urfa dağlarında geçm�şte sürüler hal�nde yaşayan ceylanlar gü-
nümüzde çok az görülmekted�r. Çok hızlı koşan, genell�kle 60-90 cm. 
boyunda, boynuzları yay b�ç�m�nde, ç� tırnaklı hayvanlardır. Susuz-
luğa ve yaz güneş�n�n dayanılmaz sıcağına karşı dayanıklıdırlar.

Urfa türküler�ne de es�n kaynağı olmuştur ceylan,
Bak kara gözlü ceylana
Bölenm�ş al kızıl kana
Yavrusunu avcı vurmuş
Bak ağlıyor yana yana

Bu dağlara avcı daldı
O güzel ceylanı aldı
Ben yanarım ceylanıma
Yavruları öksüz kaldı

ATÇILIK VE ARAP ATLARI
Urfalının atlarla vazgeçemeyeceğ� b�r gönül bağı ve tutkusu var-

dır. Bölgede dünyanın en as�l ve kıymetl� “Arap Atları” yet�şt�r�lmekte-
d�r. Arap Atları uzun mesafeler�n, savaşların, zahmetler�n atıdır. Ken-
d�ne has özell�kler�yle, mükemmel ve uygun yapısıyla, asalet�yle Arap 
Atı’na er�şen başka b�r c�ns yoktur.

Türk�ye’dek� saf kan Arap Atlarının çoğu Şanlıurfa’da bulunmak-
tadır. At yet�şt�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes� amacıyla 1947 yılında Şanlıurfa 
�le b�rl�kte bütün Doğu Anadolu'ya h�zmet veren b�r “Atçılık Islah Ku-
rumu” kurulmuştur. Merkeze yakın kep�rl� köyü yanında “Arap Atı 
Pans�yon ve Harası” bulunmaktadır. 

Halen, “Türk�ye Yarış Atı Yet�şt�r�c�ler� ve Sah�pler� Derneğ�”ne 
kayıtlı Şanlıurfalı üye sayısı 300 kadardır. Her şeye rağmen günümüz-
de de Şanlıurfa'da at sevg�s� azalmamıştır. Urfa’da at uğurlu sayılır ve 
bu uğura çok önem ver�r. At beslenen ev ve çevres�ndek� yed� ev�n bu 
uğurdan nas�plend�ğ� �nanışı yaygındır.

Arap atı201

Urfa Kekl�ğ� 199

Urfa ceylanları200
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12) GELENEKSEL 
EL SANATLARI 
YAŞAYAN ŞANLIURFA EL SANATLARI
Şanlıurfa geleneksel el sanatlarından Abacılık, Tenekec�l�k, Bı-

çakçılık, Çulculuk (semerc�l�k), Kend�rc�l�k, Kokacılık, Dabbaklık, 
Çömlekç�l�k, Tarakçılık, Çorapçılık ve Basmacılık günümüzde terk 
ed�lm�şt�r.

Kürkçülük, Keçec�l�k K�l�mc�l�k, Halıcılık, Saraçlık, Kazazlık, Cul-
hacılık (bez dokumacılığı), Bakırcılık, Kalaycılık, Kuyumculuk, Tes-
p�hç�l�k, Hattatlık, Taşçılık, Dem�rc�l�k, Köşkerl�k (Yemen�c�l�k) ve 
Ağaç Oymacılığı �se halen özgün olarak varlığı devam eden el sanatla-
rıdır.

TAŞ İŞLEMECİLİĞİ
Şanlıurfa’da taş �şleme sanatının başlangıcı 12.000 yıl önces�ne ne-

ol�t�k çağa kadar g�der. Şanlıurfa şeh�r merkez�ne 18 km mesafedek� 
Örenc�k Köyü’nde, 1995 yılında başlayan ve halen devam eden Gö-
bekl�tepe kazılarında rastlanan Anadolu’nun en esk� heykel atölyes�n-
de kalker taşından yapılmış �nsan başı, aslan başı, domuz başı, kurba-
ğa, akbaba heykeller� �le “T” b�ç�ml� büyük steller (totemler) üzer�nde 
aslan, yılan, öküz, koç, t�lk�, turna ve ördek g�b� hayvan rölyefler� bu-
lunmuştur.

Şanlıurfa m�mar�s�nde ev, konak, han, hamam, cam�, k�l�se, 
çeşme, türbe, kaya mezarı g�b� yapılardak� taş �şç�l�ğ� ve süslemeler b�r-
çok uygarlığın �zler�n� taşımaktadır.

Taş ocakları şehr�n batısında yer alan dağlarda yer almaktadır.
Günümüzde tar�h� yapıların restorasyonu devam ett�ğ�nden bu 

meslek genç ustalarla devam etmekted�r.

Taşçı Abdullah Balıkçı / 2011202 Yöresel taş süsleme örnekler�203
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BAKIRCILIK
Şanlıurfa’da Hasek Höyük, Kurban Höyük, L�dar Höyük’te yapı-

lan kazılar, Bakır Çağı’nda (M.Ö. 5000-3000) bakırın �şlenmes�yle baş-
layan bakırcılık sanatının Şanlıurfa’da b�nlerce yıllık b�r geçm�şe sah�p 
olduğunu ortaya koymuştur.

Şanlıurfa bakır �şler� “dövme çek�ç” tekn�ğ�yle ün salmıştır. Urfalı 
bakırcı ustalarının bu tekn�ktek� maharetler� övülmekted�r. Son za-
manlarda bazı genç ustalar tarafından “kabartma çek�ç" tekn�ğ�yle tu-
r�st�k amaçlı, tar�h� yerler� ve özel amblemler� konu alan kabartmalı 
teps�ler, cezveler yapılmaya başlanmıştır.

1950'l� yıllarda 100 �ş yer�nde 300 usta ve kalfa �le sürdürülen ba-
kırcılık sanatı günümüzde 10 �şyer� ve 30 c�varında usta �le sürdürül-
meye çalışılmaktadır.

Şanlıurfa bakırcılık ürünler�: kazanlar, kuşhanalar (tencereler), 
tavalar, s�n�ler-teps�ler, lengerler-süzekler, sahanlar, sıtıllar (kovalar), 
taslar, leğenler-teştler, �br�kler- sülehyeler (sürah�ler), gümgüm ve cez-
velerd�r.

1887 yılında yapılan ve günümüzde bakırcı esnafının kullandığı 
“Hüseyn�ye Çarşısı”nda esk� mutfak gereçler�n� ve hed�yel�k bakır �şle-
r�n� bulab�l�rs�n�z.

KUYUMCULUK
Güzell�ğ�n ve gücün s�mges� altın ve gümüş �şlemec�l�ğ� sanatı, 

Şanlıurfa'nın en esk� el sanatlarındandır. 1894 Halep v�layet salname-
s�nde Urfa’dak� kuyumculuğun çevrede ünlü olduğu bel�rt�lmekted�r.

Şanlıurfa'da altın, gümüş, �nc� ve elmas g�b� kadın takılarının 
genel adı (hull�yyat) “Hışır”dır.

Altın ve gümüş, Urfalı kuyumcu ustaları tarafından uzun ve yo-
rucu çalışmalar �le �şlenerek gerdanlık, kolye, b�lez�k, yüzük, küpe, 
�ğne ve kemer g�b� takılara dönüştürülür.

Halen esk� ustaların yet�şt�rd�ğ� 50'den fazla kuyumcu ustası Şan-
lıurfa'da geleneksel takıların üret�m�n� sürdürmekted�r.

Şanlıurfa merkez�ndek� geleneksel takılarda 21-22 ayar altın �ş-
lenmekted�r.

Şanlıurfa’da takı modeller�n�n yapımında; del�k �ş� (kesme-
oyma), kalem �ş� (çel�k kalemle yüzeyde der�n �zlerle desen yapma), ka-
bartma (çek�çleme �le veya kalıpla yapılır), kalıpla çakma, telkar� (tel 
�le yapılan modeller), burma (teller�n bükülmes� �le yapılan kalın 
burma b�lez�k), döküm, kaplama (bakır, bronz ve gümüşün k�myasal 
yolla altınla kaplanması), yaldızlama, habbeleme, mıhlama (taşların 
yüzük, küpe ve kolye üzer�ne takılması), hasır örme, renkl� taş kakma 
g�b� tekn�kler kullanılarak altın atölyelerde �şlen�r.

Günümüzden 60 yıl önces�ne kadar Balıklıgöl yakınındak� “Esk� 
Kuyumcu Pazarı” (günümüzde terz� ve tesp�hç�ler bulunmaktadır) de-
n�len tar�h� kapalı çarşıda �cra ed�len kuyumculuk sanatı, günümüzde 
Yıldız Meydanı c�varındak� dükkânlarda ve Pamukçu Pazarı �le Kınacı 
Pazarı den�len kapalı çarşılarda sürdürülmekted�r.

Başlıca Altın Takılar; küpeler, gerdanlıklar, kolyeler, frenk bağı, 
kordon, �ğneler, kemerler, b�lez�kler, yüzükler, ell�kler’d�r

Kuyumculuk ürünler�205

Bakır ustası Mehmet Ç�rk�n (2011)204

Kazaz Em�n Güngör (2017)206
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Başlıca Gümüş Takılar; tepel�k, üçkor, levz�k, reşme, maşallah, 
gerdanlık, küpe, tasma (beğn�k), saç koru, saç bağı, saç �ğnes�, ensel�k, 
frenk bağı, hamaylı, göğüslük, kemer, b�lez�k, hızma, halhal’dır.

KAZAZLIK
Ham �peğ�n el �le �şlenerek �pl�k ve �br�ş�m durumuna get�r�lme-

s�ne ve �pek �pl�ğ�n�n el �le bükülerek �şlenmes�ne "kazzazlık" den�l-
mekted�r.

"Kazzaz Pazarı" den�len kapalı çarşıda (Bedesten) 1980’lere 
kadar 30-40 dükkânda sürdürülen bu sanat, günümüzde 2-3 usta tara-
fından yaşatılmaya çalışılmaktadır. Kazaz Pazarı (Bedesten) şehr�n en 
esk� kapalı çarşılarından b�r� olup günümüzde çeş�tl� dokuma ürünler� 
satılmaktadır.  

Bu tar�h� çarşıda, İnc� saplama, cep saat� kaytanı, tabanca kayta-
nı, kor kaytanı, saç bağı, puşu püskülü, tesp�h püskülü, sırma şer�t, �gal 
g�b� aksesuarlar kazzazlık sanatının başlıca ürünler� arasındadır.

CULHACILIK (Bez Dokumacılığı)
Yün �pl�ğ�, pamuk �pl�ğ� ve “�oş”un yöresel usul ve özgün renkler-

de boyanıp kamçılı tezgâhın tek ayakla çalışan çeş�d� olan "cakarlı" ve 
2-4 ayakla çalışan çeş�d� olan “çekmel�” tezgâhlarda dokunarak “Yam-
şah” (Neçek-Çefiye) ve “Puşu” g�b� başörtüsü, “Ehram” ve “Fıta” g�b� 
kadın boy örtüsü hal�ne get�r�lmes� sanatına Urfa'da “Cülhecılıh” de-
n�lmekted�r. 

Genelde kadınlar tarafından başörtüsü olarak kullanılan yamşah 
pamuk �pl�ğ� �le sarı, yeş�l ve kahvereng� renklerde �oş'tan dokunmak-
tadır. Floş, b�r�nc� kal�te elyaflı pamuktan yapılmış, parlak ve �pek gö-
rünümünde b�r �pl�k olup Bursa'dan beyaz olarak get�rt�l�p Urfa'da bo-
yanmaktadır.

Yamşah, dokuma sürec�nde 12-13 aşamadan geçer. Önce bob�n 
hal�ne get�r�len �pl�k kelep yapılır. Kelepler bakır kazanlarda kaynar 
suya katılan boya �le boyanır, güneşte kurutulduktan sonra el dolabın-
da açılarak uzatılır, kavuk (yumak) ed�l�r. Sonra çözgü çözülür, �pler 

uzatılır. 250 m. olan her b�r çözgü “kücü”ye (tezgaha) çek�ld�kten 
sonra dokumaya başlanılır.

Culha çeş�tler�; yamşah (yaşmak-neçek-çefiye), vala, puşu, 
ehram (�hram), fıta, �zar’dır. Bu ürünler Kazaz Pazarı’nda bulunmak-
tadır.

KİLİM DOKUMACILIĞI
Şanlıurfa köyler�nde yüzyıllardan bu yana daha çok köylü kadın-

larımız tarafından sürdürülen k�l�m dokuma, son yıllarda mak�ne 
türü halı ve k�l�mler�n yaygınlaşması �le önem�n� kaybetm�ş ve unutul-
ma noktasına gelm�şt�r.

S�verek’�n Karacadağ ve Karakeç� yöres� �le V�ranşeh�r �lçes�n�n 
köyler�nde dokunan k�l�m modeller� tüm �lçeler�m�zde görülmekte-
d�r.

Karacadağ yaylasında ve Urfa köyler�nde kullanılan “Karaça-
dır”lar yer tezgâhlarında keç� kılından yapılan �plerle dokunmaktadır. 
Bu tekn�k �le ayrıca keç� kılından “Palas” den�len yaygılar dokunmak-
tadır.

Kıl çadır dokumalarında kullanılan keç� yünü �pler önceden yı-
kanmaz ve k�rk�t �le �pler �y�ce sıkılaştırılarak dokunur, böylece kış ay-
larında kıl çadır yağmur geç�rmez. 60-70 cm. en�ndek� dar dokuma 
parçalarının her b�r�ne “şakka” den�lmekted�r. Şakkalar yan yana 
uzunlamasına ser�lerek keç� kılından �plerle b�rb�r�ne d�k�lerek büyük 
parça elde ed�l�r.

Dar dokuma k�l�mler� Karacadağ, S�verek, V�ranşeh�r, H�lvan 
köyler�nde ve merkez �lçeye bağlı Kısas beldes�nde yaşlı kadınlar tara-
fından yakın zamana kadar sürdürülmekteyd�. Kısas beldes�nde �se 
2000 yılına kadar “Koce” adındak� yaşlı b�r usta tarafından tezgâhta 
çul dokunmaktaydı.

İlçeler�m�zden Harran, Akçakale, Bozova ve Ceylanpınar’da �se 
k�l�m dokumacılığı yaygın değ�ld�r. Bu �lçeler ve köyler�nde kullanılan 
k�l�mler daha çok S�verek ve V�ranşeh�r’den get�rt�lmekted�r.

K�l�m dokumacısı Mustafa Kırmızıdeve (2011)208Culha tezgahında yamşah dokuması (2000)207
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Şanlıurfa merkez�nde, Şanlıurfa Val�l�ğ�’n�n kurmuş olduğu “Ge-
leneksel El Sanatları Merkez�”nde 20110 yılından ber� yöresel k�l�mler 
dokunmakta ve satışı yapılmaktadır.

KÖŞKERLİK (YEMENİCİLİK)
Köşger kel�mes� Farsça “keşfger” kel�mes�nden türem�ş olup 

ayakkabıcı anlamındadır. Köşkerler yemen� (postal), çarık, gel�n botu 
“kalıç pot�n”, b�r çeş�t bot olan “fede” türünde �nce �şç�l�k �stemeyen 
ayakkabılar üret�rler. Bu esnaf sanatını, geçm�şte Atar Pazarı’nın do-
ğusunda, kuzey-güney yönünde uzayan Esk�c� Pazarı’nda sürdürür-
lerd�.

Yüzü (saya) der�den yapılan, tabanı köseleden d�k�len topuksuz 
erkek ayakkabısına “yemen�” den�lmekted�r. Bu ayakkabı çeş�d�, �lk 
kez Yemen’de “Yemen-� Ekber” adında b�r usta tarafından �cat ed�ld�ğ� 
�ç�n bu adla anıldığı söylen�lmekted�r.

Topuksuz olan yemen�ler toprakta yürümeye elver�şl�d�r. Yeme-
n�n�n Urfa’dak� d�ğer adı �se “Postal”dır.

Yemen�n�n tabanındak� gön, manda veya sığır der�s�nden; yüzü 
(saya) keç� der�s�nden; astarı, koyun der�s�nden; �ç tabanı, sığır veya 
keç� der�s�nden; kenarı (sızı), oğlak der�s�nden yapılmaktadır. Yeme-
n�n�n tüm d�k�şler� elle yapılmaktadır.

Yemen�ler; hemadanı, anneb� ve fındığı renkl� der�lerden yapıl-
maktadır. Çocuk yemen�ler�n�n taban gönü �nce, kadın yemen�ler�n�n 
taban gönü orta kalınlıkta, erkekler�n k� �se kalın olur. Yüzde kullanı-
lan der� kalınlığı değ�şmez.

Esk�c� Pazarı’ndak� çarşıda b�r usta bu sanatı 
devam ett�rmekted�r.

Karacadağ’da k�l�m dokuma (1998)209

Yemen� ustası Ahmet Hastaoğlu (2015)211K�rk�tle �lmekler�n sıkılaştırılması 210
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KÜRKÇÜLÜK
Hayvan kürkler�n�n �şlenerek g�ys� hal�ne get�r�lmes�, �nsanlık ta-

r�h�n�n en esk� sanatlarından b�r�d�r. Kürkçülük sanatı günümüzde 
Urfa’da devam etmekted�r.

Urfa'ya has olan bu g�ys�, Anadolu'da Urfa dışında başka b�r 
yerde yapılmamaktadır. Bolca b�r g�ys� olan kürkler, ana karnında 
veya doğumdan sonra ölen kuzuların der�ler�nden yapılır. Urfa’da üre-
t�len kürkler yakasız olup dış kısmı “şakaf ” den�len s�yah kumaşla 
kaplı, aba g�b� bolca b�r g�ys�d�r. B�r kürk yaklaşık kırk parçadan olu-
şur. B�rb�r�ne uyan parçalar b�r araya get�r�lerek d�k�l�r. B�lhassa kış ay-
larında yaşlı ve orta yaşlı k�mseler tarafından g�y�lmekte ve esnafın 
büyük b�r kısmı dükkânlarında kürk kullanarak soğuktan korunmak-
tadırlar.

Ceket altına g�y�leb�len �nce kürkten yelekler de 1970'l� yıllardan 
bu yana üret�lmekted�r. İnce der�den kıvırcık tüylü olan bu yelekler 
kaba olmadıklarından ceket altına g�y�leb�lmekte, m�de, böbrek ve bel 
ağrıları olanlar tarafından terc�h ed�lmekted�r.

Kürk yapımında s�yah, beyaz ve alaca renkte tüyler� olan; kıvır-
cık, çakmaklı ve düz olmak üzere üç çeş�t der� kullanılmaktadır. Her 
reng�n kıvırcık türü daha makbuldür. Ancak bunların en değerl�s� 
s�yah tüylü der�d�r.

Kürk yapımı; tımar �şlem�, b�çme-d�kme �şlem� ve üzleme (yüzle-
me) �şlem� olmak üzere üç �şlemden geçer.

Kürk ustası Mustafa Yeş�lkaya212 Keçe atölyes�nde yün serme �şlem�213
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KEÇECİLİK
Keçe, koyunyünler�nden yapılan b�r yaygıdır.
Hallaç tarafından kabartılan yünler b�r bez�n üzer�ne renkl� na-

kışlarla b�rl�kte �sten�len ebatta tabakalar hal�nde d�z�l�p sulanır, rulo 
yapılarak ayakla tep�l�r, daha sonra kenarları düzelt�lerek tekrar rulo 
yapılıp tepme �şlem� sürdürülür. Ham den�len bu keçe hamama götü-
rülüp göğüsle dövülerek sıcaklık ve suyla yünler b�rb�r�nden ayrılma-
yacak şek�lde sıkıştırılır. Sonrasında keçe açık havada kurutularak kul-
lanılır.

Şanlıurfa'da yapılan keçe türler�; çoban keçes�, kış keçes�, ev keçe-
s�, sed�r keçes�, at keçes�, sünger yatak keçes�d�r. Nakışlar �se acem na-
kışı, yarım acem nakışı, dal nakış, pul nakış, göbek nakışıdır.

Sandalye m�nder�, duvar halısı, seccade, heybe, külah, ç�zme, 
pat�k g�b� taşınab�lecek türde çok renkl� keçe ürünler� de yapılmakta-
dır.

Yüzyıllardan ber� Şanlıurfa’da sürdürülmekte olan bu geleneksel 
sanat, halen Keçec� Pazarı’nda b�rkaç dükkânda sürdürülmekted�r.

SARAÇLIK
Kösele den�len kalın der� ve normal �nce der� �le “eğer” başta 

olmak üzere hayvan koşum takımları, kemer, s�lah kılıfı, merm� kılıfı, 
çanta ve avcı gereçler�n�n yapıldığı sanata “Saraçlık” den�lmekted�r. 
Bu �şle uğraşanlara “Saraç”, ürünlere “Sarac�ye” ve sanatın sürdürül-
düğü çarşıya da “Saraçhane” den�lmekted�r.

Şanlıurfa'da ünlü “Arap Atları”nın yet�şt�r�lm�ş olması, saraçlık 
sanatının önem�n� arttırmıştır. Şanlıurfa’da at ve atçılık kültürüyle �l-
g�l� üret�len der� ve köseleden koşum takımları �le avcı gereçler�, 
kemer, çanta, s�lah kılıfı g�b� eşyalar üret�lmekted�r.

Bu sanat, yakın zamana kadar Hüseyn�ye Çarşıları yakınındak� 

“Saraç Pazarı” den�len çarşıda 20 c�varındak� dükkânda sürdürülmek-
teyd�. “At”ın toplum hayatındak� yer�n� kaybetm�ş olması Saraçlık sa-
natının son yıllarda azalmasına neden olmuş, Saraç Pazarı’ndak� dük-
kânlar elb�sec� esnafı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Bu sanat 
günümüzde 2-3 dükkânda yaşatılmaya çalışılmaktadır.

AĞAÇ OYMACILIĞI (İnce Neccarlık)
Esk� Urfa evler�n�n oda kapı ve pencere kanatlarının, ahşap 

duvar kaplamalarının, tavanların çok zeng�n oyma mot�flerle süslen-
m�ş olduğu görülür. İnce neccarlar, �şlemel� kapı ve pencere kanatları 
�le çey�z ve hışır sandıkları, rahle, kutu ve ayna çerçeves� �mal ederler.

1716-1721 tar�hler�ne a�t Rızvan�ye Cam��'n�n �nşa tar�h�nden 
kalma kapısı, Eyyûb� Medreses�'n�n yer�ne 1781 tar�h�nde �nşa ed�len 
Nak�bzâde Hacı İbrah�m Efend� Medreses� Kütüphânes�'n�n aynı ta-
r�hten kalan kapısı ağaç �şç�l�ğ�n�nen esk� örneklerd�r. Urfa evler�nde-
k� ağaç süslemel� kapı ve pencere kanatlarının üzerler�ndek� k�tabeler-
den, bu eserler�n 1835, 1854, 1859, 1868 ve 1875 tar�hler�ne a�t olduk-
ları ve Neccâr Mehmet, Yeş�lneccârzâde Bek�r, El-Hac Hüsey�n ve 
Ahmet Hamd� adlarındak� yerl� ustalar tarafından yapıldıkları anla-
şılmaktadır.

Kapı ve pencere kanatlarındak� süslemelerde s�metr� esası göz 
önünde tutulmuş, mot�fler bulundukları yerler�n şekl�ne göre değer-
lend�r�lm�şt�r. Urfa'dak� ağaç eserlerde ağaç �şç�l�ğ� tekn�kler�nden 
oyma, geçme (kündekâr�), kafes, muşarab�ye ve kakma tekn�kler� 
büyük b�r ustalıkla uygulanmıştır.

Ağaç oymacılığı bugün sadece emekl� öğretmen F�kret Erg�n, 
Osman Nerg�z ve Enver Çoban tarafından sürdürülmeye çalışılmak-
tadır. Ağaç oymacılığı sanatının Urfa’dak� en güzel esk� örnekler� Şan-
lıurfa Müzes�’nde serg�lenmekted�r.

Saraçlık ürünler�214 Ağaç oyma ustası F�kret Erg�n (2011)215
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TARAKÇILIK
Şanlıurfa'da tarakçılık, günümüzden 50 yıl önces�ne kadar Esk� 

Arasa Hamamı yanındak� çarşıda �cra ed�l�rd�. Plast�k tarakların �mal 
ed�lmes�yle bu sanat terk ed�lm�şt�r.

Şanlıurfa'da tarak; deve'n�n bacak kem�ğ�nden, annep, armut ve 
�y� c�ns cev�z ağacından yapılmaktaydı. Deve kem�ğ�, fild�ş� görünümü 
verd�ğ�nden, d�ğerler�ne nazaran sert ve dayanıklı olduğundan daha 
çok terc�h ed�l�rd�. “camızboynuzu”ndan ve “koçboynuzu”ndan da 
tarak yapılırdı.

Tarak çeş�tler�;, kadın tarağı, erkek tarağı ve sakal tarağı olmak 
üzere başlıca üç çeş�tt�r.

ŞURKAV “Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Merkez�”nde 2017 yı-
lında boynuz kem�k tarak ve ahşap tarak atölyes� kurularak yen�den 
üret�m�ne başlanmıştır.

DÖVME DEMİRCİLİK
Dem�r�n yeterl� b�ç�mlend�rme sıcaklığına kadar ısıtılıp örs üze-

r�nde dövülerek çek�ç, kıskaç (kerpeten) yardımıyla bükme, delme, 
yayma, yığma yoluyla b�ç�mlend�r�lmes�ne “sıcak dem�rc�l�k” den�l-
mekted�r.

Kılıç, pala, kama, hançer, bıçak g�b� s�lahlar, saban, pulluk g�b� 
tarım aletler�, kesk�, ç�v�, keser, kazma, kürek, balta, satır, kapı kulleb� 
(menteşe), kapı k�l�d�, kapı tokmağı, kapı anahtarı g�b� daha b�rçok 
alet �le ferforje türünde pencere kafesler� ve balkon korkuluklarının ya-
pıldığı dem�rc�l�k sanatı Şanlıurfa’da Barutçu Hanı c�varında Dem�rc� 
Pazarı’nda sürdürülmekted�r.

Bu sanatın en özgün örnekler� olan pencere kafesler�, merd�ven 
ve balkon korkulukları geleneksel Urfa evler�nde görülmekted�r.

Fabr�kalarda üret�len dem�r ürünler�n�n artması, dem�rc�l�k sa-
natına �lg�n�n azalmasına neden olmuş ve bu sanat b�r-�k� dükkânda 
�cra ed�lmekted�r.

KAPI TOKMAKLARI
Yerel d�lde “dögecek” adı ver�len “kapı tokmakları” dövme tekn�-

ğ� ve döküm tekn�ğ�nde dem�rden yapılmıştır. Urfa evler�n�n sokak ka-
pılarına sanat değer� taşıyan el emeğ� ürünü çeş�tl� şek�llerde tokmak-
lar yerleşt�r�lm�şt�r. Dövme tekn�ğ�ndek� tokmaklar, kuş mot�fl�, st�l�-
ze ejder mot�fl�, yaprak mot�fl�, palmet ve üzüm mot�fl�, ucu palmet 
mot�fl� halka ve sade halka b�ç�mler�nde yapılmıştır. Döküm tekn�ğ�n-
de olanlar �se genell�kle “hanımel�” şekl�nde yapılmıştır.

Dem�rc� ustası Mehmet Kaşıkçıoğlu (2010)217

Kapı Tokmağı örnekler218

Tarakçı Şıh Müslüm Özbal (1985)216
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TESPİHCİLİK
Şanlıurfa'da uzun yıllardan ber� tesp�h �malatı özenle yapıl-

maktadır. Tesp�hler, çeş�tl� maden ve malzemelerden yapılmakta ve 
kullanılan malzemen�n c�ns� �le anılmaktadır. Kuka (tarçın) tesp�h, 
bağa tesp�h, firuze tesp�h vb. g�b�.

Şanlıurfa’da bulunan atölyelerde tesp�h taneler� tornada ve zım-
para çarkı yardımıyla b�ç�mlend�r�lmekted�r. Tesp�hler yuvarlak, yu-
murta, beyz�, selv�, sığırcık ve arpa model� �sm� ver�len b�ç�mlerde �ş-
lenerek şek�llend�r�l�r.

Tesp�h �malatında; çeş�tl� taşların yanı sıra, sentet�k malzeme, 
boynuz, fos�l, kem�k, d�ş, sedef, kabuk, çek�rdek, cam ve değerl� 
ağaçlar kullanılmaktadır.

Bazı tesp�hler�n nazara, bazılarının c�lt hastalıklarına �y� geld�-
ğ�, bazılarının yüksek enerj� gücü verd�ğ�, bazılarının strese �y� geld�-
ğ�ne �nanılır.

Şanlıurfa'dak� tesp�h atölyeler�, tar�h� çarşıların olduğu Güm-

rük Hanı c�varındak� bölgede yaygındır. Gümrük Hanı avlusunda 
bulunan tesp�h satıcılarında, kuyumcular pazarındak� kuyumcular-
da ve Balıklıgöl'ün yanında yer alan ŞURKAV çarşısında tesp�h çe-
ş�tler� bulunmaktadır.

HATTATLIK
Urfa'dak� İslâm� dönem sanatları arasında öneml� b�r yer� olan 

Hat Sanatı'nın en esk� örnekler� Harran Ulu Cam�� kalıntıları arasın-
dak� bazı m�mar� elemanlar ve Harran esk� mezarlığında kazılar so-
nucu ortaya çıkartılan mezar taşlarında görülmekted�r. Ayrıca Har-
ran Kapısı kuzey cephes�nde yer alan Eyyûb� nes�h� �le yazılmış şer�t 
k�tabe, Eyyûb� medreses�n�n kuzey duvarındak� ç�çekl� nesh� k�tabe 
ve Şeyh Mes'ûd Zav�yes�'n�n sarnıç k�-tabes�, Urfa'dak� hat sanatının 
XI.-XII. yüzyıl örnekler� arasında yer almaktadır.

Osmanlı dönem�nden kalma çok sayıda k�tabe, mezar taşları, 
anıtsal yapılar ve evler üzer�ndek� dekorasyon amaçlı cel� nes�h, cel� 
sülüs, cel� ta'l�k ve makıl� tarzlarındak� kompoz�syonlar zeng�n b�r çe-
ş�tl�l�k göstermekted�r.

Şa�r Sakıb'ın Halepl� Bahçe'de kend� adına yaptırdığı köşkün 
�k�nc� kattak� büyük odasının �ç duvarlarını dolaşan, mav� zem�nl� 
tahtalar üzer�ne beyaz boya ve ta'l�k hattı �le yazdığı ş��r, şa�r�n hat-
tatlık yönünü göstermekted�r.

Urfalı hattatlardan 1860 doğumlu Ahmet Vefik Efend� ve öğ-
renc�s� Arab�zâde Behçet Efend� (1893-1965), eserler�n�n b�r kısmı-
nı Osmanlı dönem� sonlarında, b�r kısmını da Cumhur�yet döne-
m�nde verm�şt�r. Yazıları Şanlıurfa Müzes�nde ve İl Kültür ve Tur�zm 
Müdürlüğünde adına ayrılmış b�r salonda serg�lenmekted�r.

Günümüzde Mahmut Dörtbudak, Mün�b Görgün, Hal�l Kırık-
çı, Abdurrahman Polat, Mustafa Kaçar, İsma�l Kanbaz, Abdülkad�r 
Kuşkıran, İ. Hal�l Umuç, M. Al� Caduk, Mustafa Parıldar, Ömer Sa-
buncu, Eyyüp Yıldız, S. İsma�l Özbek, Orhan Kocabeyl� günümüzde 
hüsn-� hat sanatını Urfa’da sürdürmekted�rler.

Tesb�h yapımında taneler�n del�nmes� 219

Kamışla nes�h türünde hât yazımı 220

Hât yazımında kullanılan aletler; kamış kalem ve hokka221
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ŞANLIURFA GELENEKSEL EL SANATLARI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (GESEM)
El sanatlarımızın gelecektek� varlığının sürdürülmes� �ç�n ürün 

çeş�tler�n�n yen� �ht�yaçlara göre yozlaştırılmadan üret�m�yle �lg�l� ve 
yerel ekonom� �le tur�zme katkılarını sağlamak amacıyla; Şanlıurfa Va-
l�l�ğ�’nce “Şanlıurfa El Sanatlarını Gel�şt�rme, Üret�m, Tanıtım ve Eğ�-
t�m Projes�” kapsamında; Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından 24 Şubat 2010 
tar�h�nde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılması ve 
yaşatılması �ç�n “Şanlıurfa Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Gel�ş-
t�rme Eğ�t�m Merkez�” açılmıştır.

İsv�çre M�syoner Hastanes� olarak yapılmış ve son yıllarda Şanlı-
urfa Val�l�ğ� tarafından restore ed�len tar�h� b�nada yer alan merkezde; 
Culhacılık, Kazzazlık, Kürkçülük, Keçec�l�k, Halıcık ve K�l�mc�l�k, 
Ağaç Oymacılığı, Telkar�-Gümüşçülük, Tarakçılık ve Tesp�hç�l�k eğ�-
t�m kursları açılmıştır. Eğ�t�mler ŞURKAV bünyes�nde devam etmek-
ted�r.

El sanatları kursunda; Mehmet Karadaş (Culhacılık), Türühan 
Bozkurt (Halıcılık) Med�ne Sürücü (K�l�mc�l�k), Ömer Taşçı (Keçec�-
l�k), Mustafa Yeş�lkaya (Kürkçülük), Mehmet Em�n Güngör (Kazzaz-
lık), Kad�r Ç�ç� (Telkar� Gümüşçülük), Osman Yeş�l (Tesp�hç�l�k), 
F�kret Erg�n (Ağaç Oymacılığı), Mahmut Çaycı (Terz�-Ağaç 
Tarak),Yusuf Nerg�z (Kem�k-Boynuz Tarak) eğ�t�m� veren ustalardır.

Kurslarda çok sayıda özgün ürün üret�lmekted�r. Bu kurslardan 
yet�şen gençler�n yapacakları el emeğ� üret�mlerle, a�le ekonom�ler�ne 
katkıda bulunmaları amaçlanmıştır. Kurslarda geleneksel el sanatları-
nın eğ�t�m�n�n yanı sıra, günümüz �ht�yaçlarına göre bazı el sanatları 
ürünler�n�n, yen� tasarımlarla yen� kullanım alanları kazandırılarak 
üret�lmes� çalışmaları da yer almaktadır. 

Geleneksel El Sanatları Merkez�222

Gesem’de Kürk ustası Mustafa Yeş�lkaya (2011)223 Gesem’de keçe atölyes�224
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13) YÖRESEL YEMEKLER
ŞANLIURFA YEMEK KÜLTÜRÜ
Şanlıurfa değ�ş�k ve lezzetl� yemek çeş�tler�yle zeng�n b�r beslen-

me kültürüne sah�pt�r. “Ç�ğköfte”n�n doğuşunun Hz. İbrah�m �le �l�ş-
k�lend�r�lmes�, tar�h� b�r geçm�şten süzülegelen zeng�nl�ğ�n b�r örne-
ğ�d�r.

Damak zevk�ne önem veren Şanlıurfalılar günümüzde de zeng�n 
çeş�tte ve güzel�kte yemeklerle beslenmeler�n� sürdürmekted�rler

M�safir sevme ve m�safirlere emekl�-zahmetl� yemekler hazırla-
ma, ev sah�b�n�n m�safire verd�ğ� önem� göster�r yöre kültüründe. Şan-
lıurfa yemekler�, z�yafet sofralarının yanı sıra gündel�k öğün sofrala-
rında da yaşamaktadır.

B�r eve m�safir geleceğ� duyulduğu zaman, yakın akraba veya 
komşulardan yemeğ�n türüne göre bu konuda becer�kl� ve maharetl� 
olanlar hemen o eve yardıma gel�rler. Bu yardımlaşma özell�kle hazır-
lanması zor yemek yapılacağı zaman veya kalabalık m�safir geleceğ� 
zaman geçerl�d�r.

Düğün, toplantı ve davet yemekler�nde son derece masraflı ve 
güzel yemekler hazırlanır. Yapılan her türlü yemekl� toplantıyı ve sof-
rayı, başta “ç�ğköfte” olmak üzere acılı, baharatlı, bol salçalı, yağlı, etl� 
zeng�n yemek çeş�tler� süsler.

Yören�n bel�rg�n b�r yemek grubu olan kebaplar �le �çl� köe ve 
ç�ğköfte bölgesel coğrafyayı aşarak bütün Türk�ye'ye yayılmıştır. 
“meyan balı şerbet�” ve “mırra” �se yerel �çecekler�n başında gel�r.

Geleneksel Şanlıurfa evler�nde yer alan mutfakta (tandırlık) 
büyük ocak n�şler�n�n �çer�s�ne 4-5 ocak yerleşt�r�lm�şt�r. Bu ocaklar 
yemek p�ş�rmen�n yanı sıra, ekmek yapma (sac üzer�nde yua ekme-

ğ�) �ç�n de kullanılmaktadır. Dört mevs�m zeng�n yemek çeş�tler� ha-
zırlanır Şanlıurfa mutfaklarında. Bu evlerde yemek malzemeler� ve za-
h�reler "zerzembe" veya "zehredamı" den�len ev�n bodrum katında mu-
hafaza ed�l�r. Yazın ser�n, kışın ılık olan bu mekânda y�yecekler bozul-
madan uzunca b�r süre kalab�lmekted�r.

Zah�re Hazırlığı
İlk baharda Mart-N�san aylarında yapılan Urfa peyn�r�, kış ayla-

rında kullanılmak üzere sırlanmış büyük küpler �ç�nde tuzlu su �ç�nde 
saklanır.

Yaz ayları gel�nce Şanlıurfa’da zah�re b�r�kt�rme �ş� başlar. Unluk 
buğday, bulgur, peyn�r, pekmez, sadeyağ, frenksuyu (salça), zeyt�n, 
kuru �sot (pul b�ber), merc�mek, nohut, Karacadağ p�r�nc� her eve 
g�ren zah�relerdend�r.

Yazın avlularda kurulan büyük kazanlarda buğday kaynatılır, 
damlara taşınır kurutulur. Kaynatılıp kurutulan buğday değ�rmenler-
de kırdırılır ve bulgur yapılır. Ayrıca kışlık n�şasta yapılır.

Bağ mevs�m� gel�nce üzümler kes�l�r, bağ evler�nde veya şeh�rde-
k� evlerde kazanlar kaynar, şerbetler p�şer, ş�reler (bastık, çekçek, 
kesme, sucuk) yapılır. Tuluklar �ç�nde pekmezler, küfeler �ç�nde yaş ve 
kuru üzümler şehre taşınır.

Şanlıurfa bahçeler�nde yazın yet�şt�r�len �sot (b�ber), kabak, pat-
lıcan, acur g�b� sebzeler�n �ç� oyulur ve �pe d�z�lerek kurutulur. Kışın ba-
şında evlerde yöreye has “ekş�l�” (turşu) bolca hazırlanır, dost ve akra-
balara dağıtılır.

Lahmacun, ç�ğköfte ve d�ğer Urfa yemekler�n�n en öneml� baş 
malzemes� "kuru �sot" (pul b�ber)ve "frenk suyu" (domates salçası)dur. 
Bunları Ağustos ve Eylül aylarında Urfalı a�leler kend� �ht�yaçlarına ye-
tecek m�ktarda evde özel olarak hazırlarlar.

Yöresel yemekler225
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Urfa bahçeler�nde yet�şt�r�len yerl� domatesten, frenksuyu (do-
mates salçası) çıkarılır. İht�yaca göre 200-400 k�lo arası domatesler yı-
kanıp torbaların �ç�ne konularak büyük curunlarda ez�l�p suyu çıkarı-
lır. Damlarda s�n� ve teps�ler�n �çer�s�nde özel b�r bakımla güneşte ku-
rutularak "frenk suyu" (salça) hal�ne dönüştürülür. Tuzlanarak cam ka-
vanoz ve küplerde muhafaza ed�l�r.

"Kuru �sot" den�len kırmızı pul b�ber�n hazırlanması da çok zah-
metl�d�r. Evlerde 200-400 k�logram arası kırmızı taze b�ber ayıklayıp 
özel metotlarla güneşte kurutulduktan sonra bez torba veya d�bekte 
dövülerek "kuru �sot" hal�ne get�r�l�r.

Yören�n sev�len yemekler�nden bamya �pe d�z�lerek kurutulur. 
Bağ yaprağından salamura yapılır. Bunların b�r kısmı dost ve akraba-
lara dağıtılır.

Esk� Urfa evler�nde yemek kapları �le malzemeler ve zah�reler 
"zerzembe" veya "zehredamı" den�len ev�n bodrum katındak� k�lerde 
muhafaza ed�l�r. Yazın ser�n, kışın ılık olan bu mekânda y�yecekler bo-
zulmadan uzunca b�r süre kalab�lmekted�r.

ŞANLIURFA YEMEK ve TATLILARI
Çorbalar: Leben� çorbası, yoğurt çorbası, un çorbası, hamırlı, 

merc�mek çorbası, pıtpıt.

Etl� Yemekler: Boranı, frenk tavası, çağala aşı, bakla aşı, hıttı bas-
tırması, soğan tavası, soğan aşı, su kabağı, bütün balcan, sarımsak aşı, 
�sot çömleğ�, bamya çömleğ�, acır anna-z�ğ�, tatlı bamya, ekş�l� bamya, 
er�k tavası, ekmek aşı, kenger aşı, �sot dolması, kabak oturtması, dor-
ğama, m�mbar, acır bastırması, frenk tavası, soğan tavası, elma aşı.

Ets�z Yemekler: Saca basma, söğülme, lolaz dürmüğü, kabak �ç� 
kavurması, kömeç kavurması, balcan kavurması, pancar kavurması, 

pürlezzet, ıspanak kavurması, döğmeç.

Et Yemekler�: Kaburga, sac kavurması, et haşlama,t�r�t, c�ğer ka-
vurma, kelle.

Dolmalar: Kabak dolması, patlıcan dolması, �sot dolması, acır 
dolması, has (marul) dolması, yaprak sarması.

P�lavlar: Şehr�yel� bulgur p�lavı, kuzu �ç�, duvaklı p�lav, üzlemel� 
p�lav, meyhâne p�lavı, fir�k p�lavı (taze buğday başak �ç�nde �ken p�ş�r�-
lerek hazırlanır), c�ğerl� bulgur p�lavı, çölmek p�lavı, bütün merc�mek-
l� bulgur aşı, balcanlı bulgur aşı, kemel� bulgur aşı, pırç�klı(havuç) 
p�lav, baklalı bulgur p�lavı, mığrıb� p�lav.

Köfteler: İçl� köe, basma köftes�, aya köftes�, lıklıkı köe, eşk�l� 
köe, dolmalı köe, köftel� er�k, t�r�tl� köe, yuvalak, yumurtalı köe, 
merc�mekl� köe, firenkl� köe, yağlı köe, etl� köe (ç�ğköfte), kıyma, 
masluka (yahudı köftes�)

Kömür Ateş�nde Yapılan Kebaplar (Izgaralar): Kıyma kebabı, 
t�ke (kuşbaşı) kebabı, balcanlı (patlıcanlı) kebap, frenkl� (domatesl�) 
kebap, c�ğer kebabı, patatesl� kebap, haş haş kebabı, kemel� kebap, el-
malı kebap, soğanlı kebap.

Tencere ve Teps�de Yapılan Kebaplar: Kazan kebabı, müfteh� 
tas kebabı, buhça kebabı, çöp kebabı, kemel� tas kebabı, �sot dolması 
(etl�), teps� kebabı.

Çörek ve Börekler: Semsek, ağzıaçık, ağzıyumuk, şöşbörek, bışe, 
külünçe, behsımet.

P�de ve Ekmekler: Kıymalı ekmek (lahmacun), şekerl� pend�rl� 
ekmek, acılı pend�rl� ekmek, yağlı ekmek, merc�mek ekmeğ�, darı ek-
meğ�, tırnaklı ekmek, açık ekmek, bazlamaç, ev ekmeğ� (Yua ekme-
ğ�).

Sıra geces�nde ç�ğköe ve kadayı�ar227Urfa ev�nde �sot hazırlığı226
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Salata ve Cacıklar: Bostana, kemel� cacık, zeytun bostanası, yu-
murta bostanası, patates bostanası, pakla bostanası, koruk salatası 
(koruk suyundan sarımsaklı nanel�) , pencer cacığı, has cacığı, hıyar 
cacığı.

Tatlılar: Peyn�rl� kadayıf, hırtlev�k, katmer, halbır hurması, daş 
ekmeğ�, aşır aşı (aşure), sütlaç, palıza, fak�r şıllığı, şıllık, �nc�r datlısı, ha-
s�de, küncülü akıt, kuymak, z�ng�l, zerde, pekmez, kadı beyn�, peyn�rl� 
helva, un bulamacı, çekçek, kesme, bastık, muska, bastıh kavurması, 
cev�zl� ve fıstıklı sucuk.

YÖRESEL MEYVELER
Nar, yeş�l er�k, kayısı, hıttı, hıyar, üzüm, kavun, karpuz, fıstık, 

�nc�r, dut, cev�z, çağala, dağdağan, alıç, annep.

YÖRESEL İÇECEKLER

Meyan balı şerbet� (Meyan kökünün suda beklet�lmes�yle elde 
ed�l�r). Mırra (acı kahve) İr� çek�lm�ş kahven�n b�rkaç kez kaynatılma-
sı ve damıtılmasıyla elde ed�l�r. Seylan çayı (yörede “kaçak çay” d�ye ad-
landırılır) �le gül şerbet�, v�şne şerbet�, l�monata, pekmez şerbet� d�ğer 
yöresel �çeceklerd�r.

YÖRESEL SEBZE TÜRLERİ
Urfa'da maydanoz, nane, soğan g�b� b�l�nen yeş�l sebzeler�n yanı-

sıra yöreye has bazı sebzeler de kullanılmaktadır. Bunlardan Kırmızı 
�sot, keme (b�r çeş�t mantar), kenger (yaprakları d�kenl�, yaban eng�-
narı), acur (tüylü b�r çeş�t hıyar), hardal (turpg�llerden b�r b�tk�n�n yap-
rakları), su yarpuzu (nane c�ns� güzel kokulu b�r b�tk�), kuzukulağı (ka-

rabuğdayg�llerden sulak yerde yet�şen b�r b�tk�), meyan kökü (meyan 
b�tk�s�n�n kuru kökler�), haspır otu (safran), ebegümec� (tarla kena-
rında yet�şen b�r ot) g�b� b�tk�lerd�r.

URFA YEMEKLERİNDEN SEÇKİ
LEBENİ ÇORBASI 
(8 K�ş�l�k)

Malzeme: Yarım k�lo döğme (aşu-
rel�k buğday), 2 k�lo yoğurt ve 250 gram 
nohut.

Yapılışı: Döğme b�r tencerede üze-
r�ne b�r l�tre su �lave ed�l�p suyu azalın-
caya kadar kaynatılır. Başka b�r kapta 
b�rkaç saat önceden suda beklet�len 
nohut kaynatılmış dövmeye katılır ve 
kaynatılır. Kaynayan dövme ve nohut 
karışımı üzer�ne, yavaş yavaş yoğurt 
�lave ed�l�p b�r müddet daha kaynatıl-
dıktan sonra ateşten alınır. Sıcak veya 
soğuk olarak serv�s yapılab�l�r.

BOSTANA
(8 K�ş�l�k)
Malzeme: 500 gram domates, 4 ye-

ş�lb�ber, az m�ktarda pul b�ber, 5-6 adet 
yeş�l soğan, yarım demet maydanoz, 4-
5 yaprak taze nane, 100 gram p�rp�r�m 
(sem�zotu), 1 çay bardağı nar pekmez� 
veya koruk suyu.

Hazırlanışı: İy�ce ayıklanan seb-
zeler yıkanır ve sonra çok �nce doğra-
nır. Tuz atıldıktan sonra karıştırılır ve 
üzer�ne nar pekmez� veya koruk suyu 
�le az m�ktar da su eklenerek karıştırılır 
ve çorba kâseler�yle serv�s yapılır.

BORANI
(8 K�ş�l�k)

Sebze Malzemeler�: 500 gram parça et, 2 kg. pancar (pazı), 1 su 
bardağı nohut, 1 su bardağı lolaz (böğrülce), 3 d�ş sarımsak, 3 yemek 
kaşığı sadeyağ, 2 su bardağı sıvı yağ, 500 gram yoğurt.

Boranı köftes� malzemeler�: 250 gram dövülmüş kara et, 2 su 
bardağı bulgur, 1 çay kaşığı karab�ber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı 
pul b�ber, 1 yemek kaşığı un

Hazırlanışı: Önce parça et yıkanıp kuşbaşı doğranır, 1 yemek ka-
şığı sadeyağla kavrulur. Nohutlar ete �lave ed�lerek 25-30 dak�ka kadar 
haşlanır. Yıkanan lolaz 3 bardak su �le ayrı b�r kapta haşlanır. Pancar 

Mırra takımı228

Leben� 229

Bostana230
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yapraklarından ayrılır, sadece sapları doğra-
narak az su �le ayrı kapta haşlanır, suyu sı-

kılarak süzülür ve 2 yemek kaşığı yağ 
�le 5-10 dak�ka kavrulur. Haşlanan lo-

lazın suyu süzülerek nohut ve et�n 
bulunduğu tencereye eklen�r. 
Aynı tencereye kavrulmuş pancar 
da katılır ve tuz eklenerek kısa b�r 
süre kaynatılır tencerede hazır 
beklet�l�r.

"Boranı yuvalağı" (köftes�) 
hazırlanışı: B�r teps�ye 2 su bardağı 

köftel�k bulgur, kuru �sot, tuz, kara-
b�ber, döğülmüş kara et (yağsız et) konula-

rak su �le arada un alınarak ç�gköfte g�b� yoğru-
lur. Kavrulurken dağılmayacak kıvama gel�nce yo-
ğurma �şlem� tamamlanır. Yoğrulan köe nohut bü-
yüklüğünde parçalara ayrılır ve avuç arasında yuvar-

lanır. Bu yuvalaklar sıvı yağ konmuş b�r tavada kızartılır ve yağdan çı-
karılır.

Tabaklara serv�s: önce nohutlu, lolazlı ve pancarlı yemekten ta-
baklara b�r kepçe konulur ve üzer�ne kızarmış yuvalaklar �lave ed�l�r. 
Sarmısak az tuz �le dövülüp yoğurtla karıştırılarak b�r sos yapılır. Bu 
sostan �steyenler yemeğ�n üzer�ne b�r-�k� kaşık alırlar.

SU KABAĞI
(4 K�ş�l�k)

Malzemeler: 1 adet orta boy su kabağı (2 
kğ), 1/2 kğ. parça et, 1 su bardağı haşlanmış 

nohut, 1 su bardağı koruk veya nar suyu, 1 
kğ. domates, tuz.

Yapılışı: Et, nohut ve kabuğu soyulan 
domateslerden ez�lerek elde ed�len doma-
tes suyu, karab�ber ve tuz eklenerek b�r ten-

cerede p�ş�r�l�r. Su kabağının kabuğu soyu-
lur, çek�rdekler� ayıklanır, kuşbaşı büyüklü-

ğünde doğranır. Daha sonra tencereye soyul-
muş ve doğranmış su kabağı �le koruk veya nar 

suyu �lave ed�l�p, üç bardak su katılarak yarım saat 
daha p�ş�r�l�r ve serv�s yapılır. 

ÇİĞKÖFTE 
(8 K�ş�l�k)

Malzeme: 500 gr. bulgur, 500 gr. kara et, 200 gr. pul b�ber, 1 adet 
kuru soğan, 1 adet sarımsak, 1 demet maydanoz, 250 gr. yeş�l soğan, 1 
tatlı kaşığı salça, buz parçaları, tuz ve karab�ber.

Yapılışı: Yere açılan b�r sofra üzer�ne konulan 50 cm. çapındak� 
köe leğen�n�n yanında evs�lm�ş bulgur, dövülmüş kara et, �sot (pul 
b�ber), salça, tuz, karab�ber, soğuk su veya buz bulundurulur. Leğen�n 

�ç�ne önce et, �nce kıyılmış kuru soğan, sarımsak, pul b�ber, tuz ve ka-
rab�ber alınır. Çok az soğuk su veya buzla karıştırılır ve ez�lerek yoğ-
rulmaya başlanır. Et ve malzeme karışımı bell� b�r kıvama gel�nce, bul-
gur katılmaya başlanır. Bulgurla et bell� b�r kıvama gel�nce salça alına-
rak (�sten�rse salça başta alınab�l�r) tekrar yoğrulmaya devam ed�l�r. 
Ç�ğköfte bell� b�r kıvama gel�nce, su alınarak yumuşatılır. Köe, �ste-
nen kıvama geld�ğ�nde önceden hazırlanan kıyılmış yeş�l soğan ve 
maydanoz alınır. B�rl�kte b�r müddet daha yoğrularak tamamlanmış 
olur. Tabaklara avuç �ç� kadar konulup kenarına d�l�mlenm�ş domates, 
salatalık ve marul konarak serv�s yapılır.

Ç�ğköfte, mevs�m�ne göre marul, hardal, turp, nane, salatalık, 
beyaz lahana, kuzukulağı, pırpırım, su yarpızı, tuzz�kpend�k, ayran, 
bostana, cacık ve yua ekmek �le b�rl�kte yen�l�r.

MASLUKA 
(8 K�ş�l�k)

Köe malzemeler�: 6 su bardağı ç�r�ş (buğdayın �nce bulgur g�b� 
çek�lm�ş�), 2 yemek kaşığı pul b�ber, 4 çay kaşığı tuz.

İç malzemeler�: 400 gram orta yağlı koyun kıyması, 4 adet orta 
boy soğan, 3 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı pul b�ber, 4 çay kaşığı 
tuz, 2 çay kaşığı karab�ber.

Masluka234

Boranı231

Su kabağı232

Ç�ğköe233
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Sos malzemeler�: 2 yemek kaşığı sadeyağ, 4 yemek kaşığı salça.
Köften�n hazırlanışı: Ç�r�ş, 4 bardak su , 4 çay kaşığı tuz, 2 yemek 

kaşığı pul b�ber �le ıslatılıp köe g�b� yoğrularak 20 dak�ka beklet�l�r.
İç�n�n hazırlanması: Soğanlar �ncec�k doğranır. 2 çay kaşığı kara-

b�ber, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı pul b�ber katılarak karıştırılır. Sonra 
kıyma et ve salça eklenerek lahmacun g�b� karıştırılır.

Köfteden cev�z büyüklüğünde parçalar alınarak parmakla �çler� 
açılır. Köften�n �çers�ne hazırlanan �ç (karışım) konarak üçgen şekl�n-
de ağzı kapatılır.

B�r tencereye 4 yemek kaşığı yağ ve 2 yemek kaşığı salça alınarak 
kavrulur. Sonra 12 su bardağı su �lave ed�l�r ve kaynatılır. Kaynayan sal-
çalı-yağlı suya hazırlanan �çl� köfteler atılır ve 30 dak�ka kadar haşla-
nır.

Tabaklara 6-7 adet haşlanmış �çl� köe ve salçalı su, �steğe göre 
üzer�ne 2 yemek kaşığı yoğurt konularak serv�s yapılır.

Bu yemeğe yörede “Yahud� köftes�”de den�lmekted�r.

İÇLİ KÖFTE
(8 K�ş�l�k ) 

Malzemeler: 1 kg kıyma, 200 gr cev�z �ç�, 3 adet kuru soğan, 1 kg 
bulgur, 500 gr dövülmüş yağsız kırmızı et, 5 yemek kaşığı pul b�ber, 
tuz, un, karab�ber, sıvı yağ

İç malzemen�n hazırlanması: Kıyma et ve doğranmış soğanlar 
üzer�ne tuz �lave ed�lerek tencerede p�ş�r�l�r. Et p�ş�p soğanlar pembe-
leş�nce karab�ber �lave ed�lerek ocaktan alınır. Cev�zler küçük parçalar 
hal�ne get�r�l�p kavrulmuş ete karıştırılır.

Köften�n hazırlanışı: Bulgur, dövülmüş et, pul b�ber, tuz ve un 
su �le karıştırılıp yoğrularak köe hal�ne get�r�l�r. Köfteler, küçük par-
çalar hal�nde (yumurta büyüklüğünde) koparılıp elde yuvarlanarak 
parmakla �ç� oyulur. Köften�n �ç�ne hazırlamış �ç malzemes� dolduru-
lur ve ağzı kapatılır. Tencere veya fr�tözde sıvı yağda kızartılarak serv�s 
yapılır.

PATLICANLI KEBAP 
(8 K�ş�l�k)

Malzeme: 1 kg az yağlı �r� çek�lm�ş kıyma et, 8 adet uzun boyda ve 

4 parçaya bölünmeye uygun patlıcan, 1/2 kğ. yeş�l b�ber, 3-4 adet kuru 
soğan, 8 adet ş�ş, mangal ve b�r k�lo kömür.

Yapılışı: Kıyma ete tuz katılarak ezmeden karıştırılır. Patlıcanlar 
tekerlek şekl�nde dörde bölünür. Kebap ş�ş�ne b�r patlıcan ve cev�z bü-
yüklüğünde b�r et sırayla sıkıca saplanır. B�r ş�şte dört patlıcan, üç et 
yer alır. Gen�şçe b�r mangalda odun kömürü yakılarak köz hal�ne get�-
r�l�r. Mangalın üzer�ne hazırlanan ş�şler konulur ve ateşte çevr�lerek p�-
ş�r�l�r. P�ş�r�len kebap b�r teps�ye aktarılarak üzer�ne çok az m�ktarda 
su serp�l�r ve üzer� kapatılır.

Kebabın yanında yen�lmek �ç�n yeş�l veya kırmızıb�berler de p�ş�-
r�l�r. Kebap teps�yle sofranın ortasına konulur. Herkes y�yeceğ� kadarı-
nı "açık ekmek" (yua ekmeğ�) �çer�s�ne alarak; soğan, p�şm�ş b�ber ve 
tuz �lave ed�p dürüm yaparak yer. Kebabıb Yanında en güzel �çecek �se 
ayrandır.

KABURGA (4 K�ş�l�k)
Malzemeler: 1 kuzu kaburgası, 250 gr. badem �ç�, 1 yemek kaşığı 

salça, 6 yemek kaşığı sadeyağ, 2 su bardağı p�r�nç, karab�ber, tuz, tar-
çın, kek�k, 2-3 metrel�k �p.

Yapılışı: B�r gün önce, kaburga yıkanıp salça, karab�ber, tarçın ve 
kek�kle terb�yelen�p b�r gece beklet�l�r. Kabukları soyulan badem �le p�-
r�nç, salça ve 2 kaşık yağ �lave ed�lerek kavrulur. Tuz ve karab�berle b�r 

Patlıcanlı kebap236

İçl� köe235

Kaburga dolması237
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bardak suyla hafif p�ş�r�l�r ve �ç p�lav hazırlanmış olur. Kaburganın boş-
luğuna �ç p�lav doldurulur ve ağzı d�k�l�r. Gen�ş b�r kapta 4 kaşık yağ �le 
kaburga pembeleş�nceye kadar kızartılır. Sonra tencereye 5-6 bardak 
su eklen�p kaburganın et� p�ş�nceye kadar kaynatılır. Tencereden alı-
nıp b�r teps�de sofranın ortasına konulur ve serv�s yapılır.

SEMSEK (15-20 adet)
Malzemeler: 1 kğ. un, 500 gr. kıyma et, 1 demet maydanoz, 3 su 

bardağı sıvı yağ (kızartma �ç�n), 2 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı karab�-
ber, 1'er çay kaşığı tarçın ve tuz.

Yapılışı: B�r teps�de un, tuz ve su eklenerek yumuşak b�r hamur 
hazırlanır. 10 dak�ka ıslak bez altında beklet�l�r.

İç�n�n hazırlanması: Kıyma et, �nce doğranmış soğanlar, karab�-
ber, tarçın ve tuz 15-20 dak�ka kavrulur. Maydanozlar �nce doğrana-
rak kavrulmakta olan kıymaya eklen�r.

Hamurdan cev�z büyüklüğünde yumaklar alınarak 15 cm çapın-
da da�re şekl�nde açılır. Hazırlanan �çten b�r yemek kaşığı yufkanın ya-
rısına konarak elle yayılır. Yufkanın d�ğer yarısı üzer�ne katlanır. Yuf-
kanın ağzı b�rb�r�ne yapıştırılır. Tavada hazırlanan kızgın yağda �k� ta-
rafı pembeleş�nceye kadar kızartılıp sıcak serv�s yapılır.

AĞZI AÇIK (20-25 adet)

Malzemeler: 1 kğ un, 500 gr. yağsız kıyma, 4 su bardağı sıvı yağ, 2 
yumurta, 2 soğan, 1 yemek kaşığı pul b�ber, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı 
kaşığı karab�ber, tuz.

Yapılışı: Un, b�r kaba alınarak �ç�ne yumurtaların sarısı ve tuz ko-
nularak katı b�r hamur yapılır ve 10 dak�ka ıslak bez altında beklet�l�r.

İç�n�n hazırlanması: Soğanlar �nce doğranarak, tuz, karab�ber ve 
tarçınla karıştırılarak ez�l�r. Sonra kıyma et, yumurta akı, pul b�ber, 
salça ve 3 yemek kaşığı un eklenerek tekrar karıştırılır.

Önceden hazırlanan hamurdan cev�z büyüklüğünde parçalar alı-
nıp un yardımı �le 12 cm çapında açılır. Hazırlanan �çten b�r m�ktar alı-
narak açılan kalın yufkanın üzer�ne elle yayılır. Yufkanın kenarları 
1cm kadar katlanır. Ağzı açıklar, gen�ş b�r teps� veya masaya d�z�l�r.

Sıvı yağ b�r tavada kızgın hale get�r�l�r. Önce etl� tarafı alta ge-
lecek şek�lde kızartılır. Sonra çevr�lerek d�ğer tarafı kızartılır. Sıcak şe-
k�lde serv�s yapılır.

AĞZI YUMUK (20-25 adet)

Malzemeler: 500 gr. kıyma, 4 su bardağı un, 200 gr. cev�z �ç�, 3 su 
bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karab�ber, tuz.

Yapılışı: 3 su bardağı un b�r kaba alınarak tuz �lave ed�l�p yoğru-
larak hamur hazırlanır. Islak bez altında hamur 5-10 dak�ka d�nlend�-
r�l�r.

İç�n�n hazırlanması: Kıyma et b�r tavaya konarak çok az su ve 
tuzla p�ş�r�l�r. Suyunu çek�nceye kadar p�ş�r�l�p kavrulur. Ateşten alın-
dıktan sonra karab�ber ve cev�z �ç� �lave ed�l�r.

Daha önce hazırlanan hamurdan, cev�z büyüklüğünde parçalar 
alınarak 10 cm çapında da�re şekl�nde açılır. Hazırlanan �çten b�rer 
kaşık konarak ağzı �nc�r şekl�nde büzülür. Der�n b�r tavadak� kızgın 
yağda, önce büzülen tarafı sonra d�ğer tarafı pembeleş�nceye kadar kı-
zartılır. Sıcak ve taze serv�s yapılır.

ŞILLIK TATLISI (8 K�ş�l�k)
Sıvı hamur �ç�n malzeme; 5 su bardağı un, 

1 yumurta, 1 bardak süt, 8 bardak su, 1 tatlı 
kaşığı tarçın, ½ çay kaşığı karbonat, ½ 
çay kaşığı tuz, 300 gr. kıyılmış cev�z �ç�,

Şerbet �ç�n malzeme; 5 su bar-
dağı toz şeker, 3 bardak su, 4 yemek 
kaşığı sadeyağ, 30-40 cm. çapında şıl-
lık ekmeğ� sacı.

Yapılışı: hamurun tüm malze-
meler� der�n b�r kapta �ç�nde çırpılıp 
sıvı b�r hamur hal�ne get�r�l�r. sıvı b�r ka-
rışım elde ed�l�r. 30-40 cm çapındak� sac 
tava ısıtılır. Konulacak karışımın yapışmaması 
�ç�n tavanın üzer� yağlanır. Hazırlanan karışım-
dan büyük b�r kaşık alınıp sacın üzer�nde gezd�r�-
lerek saca döküp �nce yua g�b� yayılarak p�ş�r�l�r. Her �k� tarafı hafifçe 
p�ş�r�len bu yufkaya "şıllık ekmeğ�" den�l�r. Şıllık Ekmekler� (p�ş�r�len 
yufkalar) aynı ebatta b�r teps�ye d�z�lmek üzere �k� kısma ayrılır. Üç kat 
yufkadan sonra araya kıyılmış cev�z �ç� serp�l�r. Üstüne tekrar üç kat 
yua ser�l�r. Sonra baklava d�l�m� şekl�nde bıçakla kes�l�r. Şekerle ha-
zırlanmış şerbet ısıtılarak teps�n�n üzer�ne dökülür ve serv�se hazır 
hale gel�r.

Şıllık şerbet�n�n hazırlanışı: Şerbet malzemeler� b�r tencereye 
konularak pekmez kıvamına gel�nceye kadar kaynatılır. Şerbet kr�sta-
l�ze olmasın d�ye çok az m�ktarda l�montuzu konulur.

Önceden teps�de hazırlanmış şıllıkın üzer�ne sıcak şerbet dökü-
lerek serv�se hazır hale gel�r.  

Semsek ve Ağzı Yumuk238

Şıllık tatlısı239
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14) ALIŞVERİŞ YERLERİ 
(Yöresel Hed�yel�kler ve Y�yecekler)

Gümrük Hanı ve Etrafındak� Çarşılar 
Her türlü baharat, meyan kökü, ş�falı otlar, kek�k, meneng�ç kah-

ves�, Urfa nar pekmez�, Urfa üzüm pekmez�, Urfa fıstığı, Urfa peyn�r�, 
Sadeyağ, Baklava, Urfa İsot’u (kırmızı pul b�ber), İsot reçel�, bastık, 
sucuk, çekçek alınab�lecek yöresel y�yecek ve �çeceklerd�r.

Gümrük Hanı ve çevres�ndek� bedesten ve kapalı çarşılarda alı-
nab�lecek hed�yel�kler �se yöresel dokumalar, kanav�çe �şler�, puş�, tes-
b�h, yemen�, kürk, keçe, k�l�m, halı, ahşap ürünler, sarac�ye ürünler�, 
kem�k ve ahşap tarak, bend�r, ney, bağlama, bakır ürünler, mırra takı-
mı, gümüş ve altın takılar

Balıklıgöl - Rızvan�ye El Sanatları 
Küll�yes� Ürünler�
Osmanlı dönem� Rakka Val�s� Rızvan Ahmet Paşa tarafından 

1736 yılında yaptırılan Cam� ve medrese odalarının yer aldığı Balıklı-
göl-Rızvan�ye Küll�yes�; 2017 yılı Ocak ayından sonra Şanlıurfa Val�l�-

ğ� �le Şanlıurfa İl� Kültür Eğ�t�m Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından 
onarım ve projelend�rme çalışmasıyla “İnanç ve Kültür Tur�zm�”ne ka-
zandırılmıştır.

El sanatları �le Kültür Sanat ve İl�m çalışmalarının yer aldığı med-
rese odaları “Balıklıgöl-Rızvan�ye El Sanatları Küll�yes�” adıyla 3 Tem-
muz 2017 tar�h�nde h�zmete açılmıştır.

Küll�ye �çer�s�nde bulunan odalardan 5’� İslam� h�zmetler �ç�n 
(İmam Hat�p, Hafızlık, D�n Eğ�t�m�), 3’ü Tar�h-Tasavvuf, Edeb�yat, 
Esk� Eser Araştırmaları �ç�n tahs�s ed�lm�şt�r.

“El Sanatları”nın �cra ed�ld�ğ� amacıyla 15 oda da �se 22 farklı 
dalda (Hüsn-� Hat, Tezh�p, Ebru, Kal�grafi, F�lografi, Kalemkâr, Ney, 
Keçe, Kazzaz, Tesb�h, Sahaf, Nakkaş-Ressam, Buğday Sapıyla Hat, Gü-
müş-Bakır Tombak, Naht, Kürk, Bend�r, Bez Dokuma, Kanav�çe �şle-
me, Bez bebek, Takı Tasarımı) sanatları �cra ed�lmek üzere 25 sanatçı-
ya yer almaktadır.

Atölyelerde üret�m, eğ�t�m ve satış yapılmaktadır.

Hamarat Eller Çarşısı
Büyükşeh�r Beled�yes� bünyes�nde Halepl�bahçe’de kurulan “Ha-

marat Eller Çarşısı” b�r taraftan yöresel ürünler, el �şler� ve damak ta-
dından örnekler sunarken d�ğer taraftan 600 kadının ev bütçes�ne 
katkı sağlamaktadır. Büyükşeh�r Beled�yes� Kültür ve Sosyal İşler� 
Da�re Başkanlığı Kadın ve A�le Şube Müdürlüğü bünyes�nde Halepl�-
bahçe Parkı �ç�ndefaal�yete geçen “Hamarat Eller Çarşısı” �çer�s�nde, 
yöresel ürünler satış yer�, sanat galer�s�, kafeterya, mutfak, restoran ve 
çocuk oyun alanı g�b� b�rçok sosyal alan bulunmaktadır.

Yemeden Dönmey�n�z
Şanlıurfa geld�ğ�n�zde; ç�ğ köe, sade kebap (Urfa kebap), patlı-

canlı kebap, c�ğer kebabı, boranı, �çl� köe, lolaz dürüm, bostana, sem-
sek, ağzıaçık, ağzıyumuk, tırnaklı p�de, Urfa lahmacunu, baklava, ka-
dayıf, şıllık, kaçak çay, mırra (acı kahve), meneng�ç kahves�, meyan şer-
bet� tatmanız gereken lezzetlerd�r.

Kazaz Pazarı240

Rızvan�ye Küll�yes�241 Halepl�bahçe Hamarat Eller Çarşısı 242
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1) KERVANSARAYLAR
B�nlerce yıldan ber� çok öneml� b�r t�caret yolu üzer�nde yer alan 

Şanlıurfa’da; Harran bölges�nde Han el-Ba’rur, B�rec�k bölges�nde 
Ilgar (Mırb�), Bozova bölges�nde Çarmel�k ve T�tr�ş kervansarayları 
günümüze ulaşmıştır.

ÇARMELİK KERVANSARAYI 
(Çarmel�k Derbend�)
Tar�hî Urfa-Halep kervan yolu üzer�nded�r. Bozova �lçes�, Kanlı-

avşar Bucağı, Çarmel�k (Büyükhan) Köyü’nded�r. Sur�ye sınırına 35 k�-
lometre mesafeded�r.

Yapılış tar�h� kes�n olarak b�l�nmeyen bu tar�h� kervansarayın 
odalarında ocak n�şler�n�n bulunması Osmanlı dönem�ne a�t olduğu-
nu göstermekted�r. Ayrıca Evl�ya Çeleb� Seyahatnames�’nde bu yapı-
dan söz ed�lm�ş olması 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göste-
r�r.

Evl�ya Çeleb�, Suruç’tan kalkarak batıya doğru �k� saat g�derek 
Çarmel�k Kales�’ne ulaştıklarını, burasının dört hükümdar (çar mel�k) 
tarafından �nşa ed�ld�ğ�n�, kale d�zdarı ve askerler�n�n Urfa Subaşı-
sı’nın mah�yet�nde olduklarını yazar. Ayrıca burasının cam��, mesc�t-

Han el-Ba’rûr Kervansarayı (Hac�p Al� Hanı) (2015)243

Büyükhan Köyü’nde  Çarmel�k Derbend� / Foto: Işıl Palalıoğlu 244
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ler�, hamamı ve dükkânları bulunan 100 hanel� b�r kasaba olduğunu 
söyler. Sözü ed�len 100 hanel� bu kasaba günümüzde sadece küçük b�r 
köy durumundadır. Kale de günümüze ulaşmamıştır. Cam� �se ker-
vansarayın kuzey�nde sağlam b�ç�mde ayaktadır.

Kat�p Çeleb� �se Fezleke adlı eser�nde Hanın D�lâver Paşa tarafın-
dan D�yarbek�r val�l�ğ� dönem�nde �nşa ed�ld�ğ�n� bahsetmekted�r. Bu 
b�lg�den hanın 1616-1620 yılları arasında yapıldığı ve dolayısıyla Os-
manlı dönem�ne a�t olduğu söyleneb�l�r.

Geçm�şte B�rec�k’ten kalkan kervanlar B�rec�k �lçes� sınırları �çer-
s�ndek� Ilgar (Mırb�) Kervansarayı’na gel�r, buradan Çarmel�k Ker-
vansarayı’na ulaşırdı. Çarmel�k’de �k�ye ayrılan yollardan b�r� kuzeye 
yönelerek Bozova (Hüvek) üzer�nden T�tr�ş (Bahçel�) Kervansara-
yı’na, buradan da S�verek ve D�yarbakır’a ulaşırdı. İk�nc� yol �se Urfa 
üzer�nden Harran’a, oradan da Han el-Ba‘rür Kervansarayı üzer�nden 
Bağdat yoluna bağlanırdı.

Kervansarayın g�r�ş portal�nden sonra 63.40x65.20 metre ölçü-
sünde b�r avluya g�r�lmekted�r. Bu avlunun çevres�nde b�rb�rler�ne ke-
merlerle bağlanmış revaklar ve arkasında da yazlık ve kışlık bölümler 
yer alır.

Yoğun t�carî güzergâh üzer�nde bulunmasından dolayı, yol gü-
venl�ğ� ve tüccarların emn�yet�n� sağlamak açısından, buranın Os-
manlı teşk�latında yöre �nsanlarından oluşturulan karakol n�tel�ğ� ta-
şıyan “derbend” olduğu da kaynaklarda geçmekted�r.

1940’lı yıllara kadar sağlam olan kervansaray, sonrak� yıllarda 
kervanlarla t�caret yapılmadığından boş kalmış ve büyük b�r kısmı yı-
kılmıştır. 2013 yılında müze tarafından kervansarayda kurtarma kazı-
ları yapılmış, 2014-2016 yıllarında �se restore ed�lm�şt�r.

Kervansarayın yakınında yer alan Çarmel�k Cam��’n�n �nşa k�ta-
bes� bulunmadığından yapım tar�h� kes�n olarak b�l�nmemekted�r. Ev-
l�ya Çeleb� Seyahatnames�nde adının geçmes� yapının 17. yüzyıl orta-
larında mevcut olduğunu göstermekted�r. Eduard Sachau, J.B Taver-
n�er g�b� seyyahların notlarında bahsett�ğ� �k� katlı cam��; avlu, son ce-
maat yer� ve �badet mekânından oluşmaktadır.

HÂN EL-BA’RÛR KERVANSARAYI 
(HACİP ALİ HANI)
Şanlıurfa merkez�ne 67 km. mesafede olup Harran'ın 23 km. gü-

neydoğusundak� Göktaş Köyü'nded�r. İslam tar�h� kaynaklarına göre 
hanın adı “Hac�p Al� Hanı”dır.

Hac�p Al�, Eyyûbîler’�n el-Cezîre ve Dımaşk kolu hükümdarı el-
Mel�kü’l-Eşref ’�n (576-635/1180-1237) hâc�b� ve nâ�b� yan� b�r nev� ve-
z�r� olup ve onun adına Harran (599/1202) ve Ahlat val�l�ğ�n� de yap-
mıştır.

Eyyub�ler dönem�ne (1171-1462) a�t bu kervansaray, kısmen 
harap durumdadır. Kervansaray, Tektek Dağları olarak anılan dağlık 
bölgede Harran-Ceylanpınar-Nusayb�n-Musul-T�kr�t-Samarra-

Bağdat yolu güzergâhında bulunmaktadır. G�r�ş kapısı, köşe kuleler�, 
payanda kuleler, mesc�d, hamam, yazlık ve kışlık bölümler� �le Anado-
lu Selçuklu kervansaraylarının tüm özell�kler�n� taşır. Han, kesme taş-
tan yapılmıştır ve 65 m x 66 m= 4290 m2 ölçüsünded�r. 43.30 x 44.80 
metre ölçüler�nde kareye yakın b�r avluyu çevreleyen kervansaray, yaz-
lık ve kışlık mekânlardan oluşur.

B�r� kuzey cephedek� anıtsal g�r�ş�n üzer�nde, d�ğer� g�r�ş�n batı-
sındak� duvar üzer�nde �k� k�tabes� bulunur. G�r�ş üzer�ndek� hanın 
�nşa k�tâbes�n� şöyle tercüme etmek mümkündür: “Bu hanı, yolcular 
�ç�n kend� malından Allah’ın rızasını üm�t eden el-Emîr el-Hac�b Hü-
sâmeddîn b�n Al� b�n Hammâd b�n İsâ Z�lh�cce 615/Şubat 1219 yılın-
da �nşa ett�. Han, Cemaz�yelevvel 616/Temmuz 1219’da b�t�r�ld�. el-
Hamdu L�llah”. Bu tar�hlerde bölgen�n hâk�mler� Mısır ve Sur�ye Ey-
yub�ler� �d�.

G�r�ş�n batısındak� duvardak� k�tabede �se “Bu hana musallat 
olup onu �şlemez hale get�ren mel’ûn oğlu mel’ûn oğlu mel’ûn oğlu 
mel’ûndur” den�lmekted�r.

Günümüzde bu hanın yöredek� �sm� “Han el-Ba’rûr”dur. “Ba‘rur” 
kel�mes� Arapça'da “keç� gübres�” anlamındadır. R�vayete göre, hanı 
yaptıran k�ş�, burayı kuru üzümle doldurmuş ve “Benden sonra gelen-
ler burayı keç� gübres� �le dolduracaklardır.” dem�şt�r. Gerçekten de 
bugün kervansaray uzun yıllar ahır olarak kullanıldığı �ç�n hayvan 
gübres� �le dolmuştur. Muhtemelen, han terk ed�ld�kten sonra göçebe-
ler tarafından ağıl olarak kullanılmaya başlanıp ve hayvan gübres�yle 
dolması üzer�ne, ona mahall� b�r ağızla “Han el-Ba’rûr” den�lmeye baş-
lanmıştır.

G�r�ş eyvanının sağında mesc�t, solunda bunun s�metr�s� duru-
munda muhafız odası yer alır. Uzun yıllar ahır olarak kullanılan ve ço-
banlar tarafından yakılan ateşler�n sonucunda duvarları s�ms�yah 
olan mesc�t, 1993 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ�nce restore ed�l�p tefr�ş ed�-
lerek h�zmete açılmıştır.

Han el-Ba’rûr Kervansarayı (Hac�p Al� Hanı)245
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TİTRİŞ KERVANSARAYI
Bozova �lçes�, Merkez Bahçel� (T�tr�ş) Köyü’nded�r. K�tabes� ol-

mayıp ne zaman ve k�m tarafından yaptırıldığı b�l�nmemekted�r. 
Ancak 18. yüzyıla a�t olduğu tahm�n ed�lmekted�r.

Kervansaray, B�rec�k-Çarmel�k-Bozova-T�tr�ş-S�verek-Kara bah-
çe-D�yarbakır kervan yolu üzer�nded�r.

T�tr�ş Kervansarayı’nın en �lg�nç yanı, bazı bölümler�n�n düz 
d�rek damlı olmasıdır. Tek katlı olan kervansarayın güneydoğu köşe-
s�nde kerp�çten �k�nc� b�r kat bulunmaktadır.

Kervansarayın güney doğu köşes� üzer�nde yer alan ve sonradan 
yapıldığı tahm�n ed�len kerp�ç �k�nc� kat harap b�r durumdadır.

Yapı günümüzde köylüler tarafından depo ve ahır olarak kulla-
nılmaktadır.

ILGAR (MIRBİ) KERVANSARAYI
B�rec�k �lçes�, Böğürtlen Nah�yes�’ne bağlı Ilgar (Mırb�) Köyü’n-

ded�r.
K�tabes� günümüze ulaşmadığından �nşa tar�h� ve yaptıranı b�-

l�nmemekted�r. Osmanlı dönem�ne a�t olab�leceğ� tahm�n ed�lmekte-
d�r. Üzer�ne 1903 yılında b�r konak (Em�n Ağa Konağı) �nşa ed�lm�ş ve
�şlev�n� y�t�ren han, konağın ahırı olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

B�rec�k’ten kalkan kervanlar, Ilgar kervansarayına gel�r, buradan 
kuzeydoğuya ayrılan yolu tak�p ederek S�san-Dunal�-Kurd�k-Hüvek 
(Bozova)-T�tr�ş Kervansarayı-Karacurun (H�lvan)-S�verek-Karabah-
çe üzer�nden D�yarbakır’a, ayrıca Ilgar’dan doğuya ayrılan yolu tak�p 
ederek de Çarmel�k Kervansarayı üzer�nden Urfa’ya ulaşırdı.

Kervansaray ve üzer�ndek� konak günümüzde terk ed�lm�ş b�r du-
rumdadır.

2) HARRAN ve CİVARINDAKİ
TARİHİ YERLER
HARRAN TARİHİ
Şanlıurfa’nın 50 km. güneydoğusunda bulunan ve her yıl b�nler-

ce yerl� ve yabancı tur�st tarafından z�yaret ed�len tar�h� kent Harran, 
kend� adıyla anılan ovanın merkez�nde kurulmuştur.

Tevrat’ta “Haran” olarak geçen yer�n burası olduğu söylen�r. 
İslam tar�hç�ler� kent�n kuruluşunu Nuh Peygamber’�n torunlarından 
Kaynan’a veya Hz.İbrah�m’�n kardeş� “Aran”a (Haran) bağlarlar. XIII. 
yüzyıl tar�hç�ler�nden İbn� Şeddad, Hz. İbrah�m’�n F�l�st�n’e g�tmeden 
önce bu şeh�rde oturduğunu, bu nedenle Harran’a “Hz.İbrah�m’�n 
Şehr�” de den�ld�ğ�n� Harran’da Hz. İbrah�m’�n ev�n�n, adını taşıyan 
b�r mesc�d�n, onun otururken yaslandığı b�r taşın var olduğunu yaz-
maktadır.

Harran tar�h�yle �lg�l� en doğru b�lg�ler arkeoloj�k kazılardan elde 
ed�len buluntulara dayanır. Harran adına �lk defa, Kültepe ve Mar�’de 
bulunan M.Ö. II. B�n yılının başlarına a�t ç�v� yazılı tabletlerde “Har-
ra-na” veya “Ha-ra-na” şekl�nde rastlanmaktadır. Kuzey Sur�ye’de 
Ebla’da bulunan tabletlerde �se Harran’dan “Ha-ra-an” olarak bahsed�-
l�r. M.Ö. II. b�n�n ortalarına a�t H�t�t tabletler�nde, H�t�tlerle M�tann�-
ler arasında yapılan b�r antlaşmaya Harran’dak� Ay Tanrısı’nın (S�n) ve
Güneş Tanrısı’nın (Şamaş) şah�t tutulduğu bel�rt�l�r.

Tar�h� belgelerden anlaşıldığı kadarıyla, Harran adı 4000 yıldan 
ber� değ�şmeden günümüze kadar gelm�şt�r. Harran adı, Sümerce ve 
Akatça “Seyahat-Kervan” anlamına gelen “Haran-u”dan gel�r. Bazı kay-
naklar bu kel�men�n “kes�şen yollar” anlamına geld�ğ�n� de kaydeder-
ler.

T�tr�ş Kervansarayı246

Harran Ulu Cam�� doğusundak� kazı alanı247
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Gerçekten de Harran, Kuzey Mezopotamya’dan gelerek batı ve 
kuzeybatıya bağlanan öneml� t�caret yollarının kes�şt�ğ� b�r noktada 
bulunmaktadır. Bu özell�ğ�nden dolayı Harran, Anadolu �le sıkı t�ca-
ret �l�şk�ler� bulunan Asurlu tüccarların öneml� uğrak yerler�nden b�r� 
�d�. Anadolu’dan Mezopotamya’ya, Mezopotamya’dan Anadolu’ya 
olan t�caret akışının b�nlerce yıl Harran üzer�nden yapılmış olması bu 
tar�h� kentte zeng�n b�r kültür b�r�k�m�n�n oluşmasına neden olmuş-
tur. Harran ay, güneş ve gezegenler�n kutsal sayıldığı esk� Mezopotam-
ya’dak� Asur ve Bab�ll�ler�n pol�te�st �nancına dayanan pagan�stl�ğ�n 
(putperestl�k) öneml� merkezler�nden olması yönüyle de ünlü �d�. Bu 
nedenled�r k� Harran’da astronom� �lm� çok �lerlem�şt�. Bab�ller döne-
m�nde “İlu sa �lan�” (tanrıların tanrısı), “Sar �lan�” (tanrıların kralı) ve 
“Bel �lan�” (tanrıların efend�s�-rabb�) olarak adlandırılan ay tanrısı 
“S�n” pagan�stler�n en büyük tanrısı olma özell�ğ�n� asırlar boyu 
devam ett�rm�ş ve Romalılar dönem�nde “Mar Alahe” olarak adlandı-
rılmıştır.

Urfa’nın Hır�st�yanlığın en öneml� merkezler�nden b�r� hal�ne gel-
mes�ne karşılık, Harran Sab��ler�n merkez� olmuş ve Hır�st�yanlar Har-
ran’a putperest şehr� anlamına gelen “Hellenopol�s” adını verm�şler-
d�r. Varlıklarını M.S. XI. yüzyıla kadar sürdüren Sab��ler�n son mabed� 
474/1081’de Numeyr�ler adına şehr�n val�s� olan Yahya b. el-Şatr tara-
fından yıktırılmış ve böylece Harran’dak� Sab��zm sona erm�şt�r.

Dünyadak� üç büyük felsefe ekolünden b�r�s� “Harran Ekolü”dür. 
İlkçağdan ber� varlığı b�l�nen Harran Ün�vers�tes�’nde dünyaca ünlü 
b�rçok b�lg�n yet�şm�şt�r. Devr�n�n en büyük matemat�kç�ler�nden, ta-
b�pler�nden ve Yunan filozoflarının eserler�n� Arapça’ya çev�renler�n-
den 821 doğumlu “Sab�t b�n Kurra”, o tar�hlerde dünyanın aya olan 
uzaklığını doğru olarak hesaplayan “Bettan�” (Avrupalılar “Albetegn�” 
veya “Albatan�us” derler), Yunan filozoflarının madden�n bölüneb�len 
en küçük parçasının müth�ş b�r enerj� �le parçalanarak Bağdat g�b� b�r 
şehr� yıkab�leceğ�n� söyleyen ve böylece atomun muc�d� sayılan “Cab�r 
b�n Hayyan”, d�n b�lg�n� “Şeyh-ül İslam İbn� Teym�yye” Harran’dak� 
okullarda yet�şm�ş dünyaca ünlü âl�mlerden bazılarıdır.

Emev� hükümdarlarından II. Mervan 744 yılında Harran’ı Emev� 

Devlet�’n�n başkent� yapmıştır. Emev�ler�n Asya bölümü 750 yılında 
Abbas�lere yen�lerek Harran’da sona erm�şt�r. Abbas� hükümdarı 
Harun Reş�t zamanında “Harran Ün�vers�tes�” dünyada büyük b�r ün 
kazanmıştır.

Cüllab ve Deysan ırmaklarının suladığı Kuzey Mezopotamya 
düzlüğünde bulunan Harran Ovası tar�hte b�r ağ g�b� su kanalları �le 
örülmüş b�r tarım sahası �d�. 1184 yılında Harran’ı z�yaret eden Seyyah 
İbn� Cübeyr, burasının gölgel�k ve ağaçlık olduğunu, çeş�tl� meyve ve 
sebzeler�n yet�şt�ğ�n�, uzun süren b�r kuraklık sonucunda �se harap ol-
duğunu yazmaktadır.

1242 yılında Harran’a gelen İbn� Şeddad da şunları yazmıştır: 
“Deysan ve Cüllab neh�rler� arasında kurulmuş olan şeh�rdek� �malat-
hanelere Cüllab nehr�nden su gel�rd�. Cüllab, D�ph�sar adlı b�r köyden 
çıkar ve Harran’ı sulardı. Nehr�n suları şehr�n bazı evler�ne kadar ula-
şırdı. Harran’da 14 hamam vardı. Devlet ovadak� sulamadan 170.000 
d�rhem verg� alıyordu”.

Fatım�ler, Zeng�ler, Eyyub�ler ve Selçuklular g�b� Türk-İslam dev-
letler�n�n yerleşmes�ne sahne olan Harran, 1260 yılı başlarında Mo-
ğollar tarafından �şgal ed�ld�. 1270 yılında Moğollar burayı eller�nde 
tutamayacaklarını anlayınca Cam��n�, surlarını ve kales�n� yakıp yıka-
rak kent� tahr�p ett�ler. Halk Mard�n, D�maşk (Şam) ve Haleb’e kaçtı. Et-
raftak� göçebeler tarafından �şgal ed�len tar�h�n bu altın şehr� zamanla 
b�r köy hal�ne geld� ve o muhteşem günler�ne b�r daha dönemed�.

1518 tar�hl� tapu tahr�r defterler�nden, Osmanlı dönem�nde Har-
ran’ın 250-280 nüfuslu b�r köy olduğu anlaşılmaktadır.

Cumhur�yet dönem�nde Akçakale İlçes�’ne bağlanan Harran, 
GAP Projes�n�n bölgeye get�receğ� canlılık göz önüne alınarak 1987 yı-
lında çıkartılan b�r kanunla �lçe hal�ne get�r�ld�.

T�p�k evler�, höyüğü, kales�, şeh�r surları ve çeş�tl� m�mar� kalıntı-
ları �le Harran, tur�stler�n büyük �lg�s�n� çekmekted�r.

Atatürk Barajı ve Urfa Tüneller� vasıtasıyla Harran Ovası’na akı-
tılan Fırat Nehr�, Harran’ı tar�htek� yeş�l ve ver�ml� günler�ne tekrar ka-
vuşturmuştur.

Harran panoraması (1978)248
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HARRAN MERKEZİNDE 
YER ALAN TARİHİ YERLER
HARRAN HÖYÜK
Harran şehr�n�n ortasında yer alan 22 m. yüksekl�ğ�ndek� höyük 

oldukça gen�ş b�r alana yayılmıştır. M.Ö. 3. b�nden M.S. 13. yüzyıla 
kadar kes�nt�s�z olarak �skân ed�len Harran höyüğü, �çers�nde çeş�tl� 
dev�rlere a�t m�mar� kalıntıları ve bölgen�n tar�h�n� gün ışığına çıkar-
tacak belgeler� barındırmaktadır.

Höyükte �lk araştırmalara 1951 yılında D.S. R�ce tarafından baş-
lanılmış ve bu araştırmalar aralıklarla 1956 yılına kadar devam etm�ş-
t�r. O tar�hten sonra Harran höyüğünde 1983 yılında Dr. Nurett�n Yar-
dımcı başkanlığında araştırma ve kazılara yen�den başlanılmış ve 
M.Ö. 3. b�nden 13. yüzyıla kadar devreler� �çers�ne alan çeş�tl� bulun-
tulara rastlanmıştır. Üst tabakada gen�ş b�r alana yayılmış olarak orta-
ya çıkartılan 13. yüzyıl İslam� dev�r şeh�r kalıntısındak� su kuyularının 
bulunduğu avlulara açılan odalardan oluşan kare ve d�kdörtgen plânlı, 
b�t�ş�k n�zamlı evler, bu evler�n oluşturduğu dar sokaklar ve ortasında 
büyük b�r kuyunun yer aldığı meydanlar o dönem�n İslâm şeh�rler� ve 
konut m�mar�s� hakkında öneml� �puçları vermekted�r.

Kazılardan elde ed�len çok sayıdak� İslâm� dev�r s�kke, sırlı ve sır-
sız seram�k kaplar, taş aletler, çeş�tl� süs eşyaları, maden� eserler, �dol 
ve hayvan figür�nler� Şanlıurfa Müzes�’nde serg�lenmekted�r.

HARRAN ULU CAMİİ
Harran höyüğünün kuzeydoğu eteğ�nde yer alan Ulu Cam��, Ana-

dolu’nun �lk anıtsal, �lk revaklı avlulu ve şadırvanlı ve en zeng�n taş süs-
lemel� cam�s� olma g�b� daha b�rçok öneml� özell�klere sah�pt�r. Çeş�tl� 
kaynaklarda “Cam� el-F�rdevs (Cennet Cam��) veya “Cuma Cam��” ad-
larıyla geçen Harran Ulu Cam�� �le �lg�l� en esk� b�lg�ler� İbn� Cübeyr 
b�zlere şu cümlelerle aktarır: “Cam� ağaç d�reklerle ve kemerlerle ta-

vanlanmıştır. D�rekler�n uzunluğu 15 adım tutar ve mermer döşeme-
n�n üstünde boydan boya uzanır. Bu cam�den daha gen�ş kemerl� olan 
cam� görmed�m. Cam�ye g�r�ş sahnının duvarlarının her tarafından 
kapılar açılmıştır. Bunlardan dokuzu ana kapının sağında, dokuzu so-
lundadır. Ondokuzuncu kapı olan ana kapı ortada olup büyük kemer-
l�d�r. Bu kapı sank� şeh�r kapıları g�b� heybetl� ve güzeld�r. Bu cam�n�n 
kapılarının heps� ağaçtan olup, son derece süslü ve ustaca yapılmış k�-
l�tler� vardır. Bu cam�n�n yapısında ve ona b�t�şen çarşıların plânlan-
masında şeh�rlerde nad�r görülen b�r güzell�k ve �nt�zam gördük”.

İbn� Şeddad, cam�n�n esasının Sab��ler�n büyük Ay Mabed� (S�n 
Tapınağı) olduğunu, Hz. Ömer zamanında İslam ordusu komutanı 
İyad b. Ganem 640 yılında şehr� alınca bu mabed� cam�ye çev�rd�ğ�n�, 
Sab��lere kend� mabetler�n� yapmaları �ç�n başka b�r yer verd�ğ�n� söy-
ler. R�ce tarafından cam�n�n üç avlu kapısının g�r�ş�nde bulunan ve 
Bab�l Kralı Nabuna�d dönem�ne tar�hlenen (M.Ö. V. yüzyıl) b�r� Ay 
Tanrısı S�n, d�ğer� Güneş Tanrısı Şamas’ı tems�l eden üç stele dayana-
rak İbn� Şeddad’ın bu görüşüne �t�bar etmek mümkündür. İbn� Şed-
dad ayrıca, cam�n�n Nuredd�n Mahmud b. Zeng� tarafından 12. asrın 
ortalarında restore ed�l�p gen�şlet�ld�ğ�n� ve süslend�ğ�n� b�ld�r�r. Bu ta-
m�rle �lg�l� olarak cam�n�n doğu cephes�nde yer alan k�tabe İbn� Şed-
dad’ı doğrular.

732 yılında Hal�fe olan H�şam b. Abdülmel�k; el-Cez�re, Doğu 
Anadolu ve Azerbaycan bölges�ne val� olarak II. Mervan’ı tay�n ed�nce 
Harran, Mervan’ın v�layet merkez� oldu. Mervan daha sonra hal�fe ol-
duğunda (744-750) Harran’ı, Emev� Devlet�’n�n başkent� yaptı ve İbn� 
Şeddad’ın İyad b. Ganem zamanında �nşa ed�ld�ğ�n� bel�rtt�ğ� cam�n�n 
yer�ne daha büyük ölçüde bugün kalıntıları mevcut olan Ulu Cam�’y� 
�nşa ett�rd�. Başta R�ce ve Yardımcı olmak üzere b�rçok araştırmacı 
Harran Ulu Cam��’n�n II. Mervan tarafından �nşa ed�ld�ğ�n� kabul 
ederler.

Harran Höyüğü (2016)249

Harran Ulu Cam�� kalıntıları250
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Harran Ulu Cam�� �le �lg�l� �lk c�dd� araştırma Creswell tarafın-
dan yapılarak “Early Musl�m Arch�tecture” adlı eser�nde gen�ş b�r b�-
ç�mde yayınlanmıştır.

Cam�, R�ce’n�n yaptığı ölçümlere göre 103x103 metre Yardım-
cı’nın ölçümler�ne göre 104x107 m. boyutlarındadır. Her �k� ölçümde 
de cam� har�m� ve avlusu b�rl�kte ele alınmıştır. Cam�n�n har�m kısmı 
104x40 metre avlu kısmı �se 100x65 metre boyutundadır.

Creswell tarafından 1930’larda �lk defa ç�z�len plân, Yardımcı’nın 
son yıllarda yaptığı kazılar net�ces�nde daha da netl�k kazanmış ve ca-
m�n�n m�hrap duvarı boyunca uzanan dört sahınlı b�r plâna sah�p ol-
duğu anlaşılmıştır. M�hrap önünden başlamak üzere b�r�nc� ve �k�nc� 
sahınlar paye ve sütun sıralarıyla üslûp bütünlüğü göstermekted�r. 
Üçüncü sahın sadece payelerle, g�r�ş cephes�ndek� dördüncü sahın 
d�kdörtgen payeler önüne konulmuş sütunların oluşturduğu paye-
sütun sıralarıyla ayrılmış, böylece cam�n�n ön cephes�nde oluşan 19 
kemer aralığının her b�r�ne İbn� Şeddad’ın sözünü ett�ğ� kapı fonks�-
yonu ver�lm�şt�r. Bu kapılardan sadece en gen�ş olan orta kapının ke-
mer� günümüze kadar geleb�lm�şt�r.

Creswell’�n cam�n�n doğu cephes�n� gösteren 1930 tar�hl� rölöve-
s� d�kkatle �ncelend�ğ�nde cam�n�n üç aşamada �nşa ed�ld�ğ� anlaşıl-
maktadır. Bu rölövedek� duvar örgü �zler� �ncelend�ğ�nde, cam�n�n 
önce II. Mervan zamanında m�hrap duvarına paralel �k� sahınlı olarak 
�nşa ed�ld�ğ�, daha sonrak� b�r dönemde buna üçüncü sahnın, daha 
geç b�r dönemde �se dördüncü sahnın �lave ed�ld�ğ� anlaşılmaktadır. 
Y�ne Creswell’�n rölöves�ne bakıldığında �lk �k� sahnın çatılarının 
alçak, son �k� sahnın çatılarının yüksek tutulduğu görülmekted�r. B�-
r�nc� ve �k�nc� sahnı ayıran bölümde Emev� süsleme sanatının özell�k-
ler�n� yansıtan asma dalı ve üzüm salkımlarıyla süslü sütunlara rastla-
nılmış olması bu sahınların Emev� devr�nde �nşa ed�lm�ş olab�leceğ� 
fikr�n� güçlend�r�r. Asma dalı süslemel� sütunlardan örnekler Şanlıur-
fa Müzes�’nde teşh�r ed�lmekted�r.

Dördüncü sahın, doğu cephedek� k�tabede geçen ve İbn� Şed-
dad’ın da sözünü ett�ğ� 570/1174 tar�h�nde Nuredd�n Mahmud b. 
Zeng� tarafından �lave ed�lm�ş olmalıdır. Bu sahnın yıkıntıları arasın-
da yer alan �ns�tu durumundak� kemerler ve sütun başlıklarındak� zen-
g�n süslemeler�n 12. yüzyıl Türk süsleme sanatı özell�kler�n� yansıtma-
sı bu görüşü doğrular. Cam�de gerek Emev� devr�nden kalma ve ge-
rekse 12. yüzyıldan kalma taş süslemeler Türk-İslam taş süsleme sana-
tının şaheser örnekler� arasındadır.

Cam�n�n m�hrabı orta eksenden batıya kaymış b�r durumdadır. 
Harran Ulu Cam��’nde en �lg� çeken hususlardan b�r�, kıble duvarı ar-
kasındak� sokaktan m�hraba �nen merd�venl� yol ve bu yol �le bağlantı-
lı �ç �çe geçen �k� küçük odadır. Creswell, Lloyd ve Br�ce’ın görmed�ğ�, 
Yardımcı’nın kazılarında ortaya çıkartılan bu merd�ven ve odalar Ana-
dolu cam�ler�nde tek örnek olması açısından önem taşımaktadır. 
İmamın bu kısa yoldan m�hraba �nerek namaz kıldırdığı ve m�hrap 
üzer�ndek� �k� küçük odayı elb�se değ�şt�rme amacıyla kullandığı tah-
m�n ed�lmekted�r. Sokaktan gelen bu kısa yolun cam� plânına dâh�l 

ed�lmes�n�n d�ğer öneml� b�r neden� de sultanın kısa ve emn�yetl� b�r 
yoldan cam�ye �nmes�n� sağlar. Ayrıca m�hrap üzer�ndek� küçük oda-
nın m�nber olarak kullanılma �ht�mal� de mümkündür.

Yaklaşık 100x65 m. boyutlarındak� revaklı avlunun ortasında 
kesme taşlardan �çe doğru basamaklı olarak yapılmış, fısk�yes� zar�f �ş-
ç�l�kl� b�r havuz (şadırvan) yer alır. Şadırvana su get�ren kanallar �le 
tahl�ye kanalları günümüze kadar gelm�şt�r. Avlunun kuzeybatı tara-
fında gen�ş ve der�n b�r kuyu bulunur.

Avluya g�r�ş; doğu, batı ve kuzey cephelerdek� kapılardan sağla-
nır. Bu kapılardan at nalı kemerl� ve Nuredd�n Mahmud’un 1174 ta-
r�hl� onarımı �le �lg�l� k�tabel� doğu kapısı sağlam olarak, d�ğer �k� kapı-
nın sadece basamakları günümüze ulaşmıştır.

Avlunun kuzey duvarının doğu kes�m�nde m�nare yer alır. Yar-
dımcı’nın ölçümler�ne göre 5.20x5.20 m. boyutundak� kare gövdel� m�-
naren�n yüksekl�ğ� 33,3 metred�r. Bunun 22 m.’l�k kısmı düzgün 
kesme taşlardan, ger� kalan kısmı tuğladan �nşa ed�lm�şt�r. Tuğlalı kıs-
mın 1114 ve 1128 depremler�nden sonra �nşa ed�lm�ş olab�leceğ� tah-
m�n ed�l�r. M�naren�n günümüze ulaşmayan ahşap merd�venler� Nu-
rett�n Yardımcı’nın yen�leme çalışmaları sırasında or�j�nal�ne uygun 
b�r b�ç�mde yen�den yapılmıştır. Üst kısmı yıkılmış olan m�naren�n şe-
refes�n�n şekl�n�n nasıl olduğu b�l�nmemekted�r.

İÇ KALE
Şehr�n güneydoğusunda yer alan kale, surların o kes�mdek� par-

çasını oluşturur.
Hemen hemen bütün kaynaklar, kalen�n yer�nde b�r Sab�� mabe-

d�n�n bulunduğundan söz ederler. İslam kaynaklarında kaleden �lk 
kez bahseden el-Mukaddes� (h�cr� 4/m�lad� 10. asır) burasının Kudüs 
kales� g�b� taştan yapıldığını, güzel ve sağlam olduğunu söyler.

Harran İçkale (2016)251
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Emev� hükümdarı II. Mervan’ın 10 m�lyon d�rhem harcayarak 
yaptırdığı söylen�len sarayın, kalen�n esasını oluşturduğu �ht�mal� var-
dır.

İbn� Cübeyr, Harran kales�nden: “Şehr�n doğusunda boş b�r arsa 
�le ayrılmış müstahkem b�r kales� vardır. Bu kalen�n etrafına döşenm�ş 
taşlarla yapılmış der�n ve gen�ş b�r hendek bulunur. Bu hendek, şehr�n 
surunu ve kaley� b�rb�r�nden ayırır. Hendeğ�n suru da çok sağlamdır.” 
cümleler�yle bahsetmekted�r.

İbn� Şeddad �se, şehr�n doğusunda bulunan kaleye esk�den “el-
Müdevver” den�ld�ğ�n�, burasının Harran Sab��ler�n�n mabetler�nden 
b�r� olduğunu, 1192 başlarında kaley� ağabey� Selahadd�n Eyyub�’den 
devralan Mel�k el-Ad�l’�n o tar�hte kaley� yen�lett�ğ�n� söyler (Mel�k 
Ad�l’�n adı Halep Kapısı üzer�ndek� 1192 tar�hl� k�tabede geçer).

17. yüzyılın ortalarında Harran’ı z�yaret eden Evl�ya Çeleb�, Har-
ran kales� �ç�n, “Urfa’nın güney tarafından 9 saat g�derek Harran Kale-
s�’ne geld�k. Burayı da Nemrud yapmıştır. Çöl �ç�nde gayet sağlam b�r 
kaled�r. Beşgen şekl�nde olup sank� usta el�nden yen� çıkmış g�b�d�r” 
der.

Düzens�z d�kdörtgen plânındak� Harran kales�n�n dört köşes�n-
de on�k�gen b�rer kule bulunur. Bunlardan kuzeybatıdak� kule tama-
men yıkılmıştır. Güneydoğudak� kulen�n dış kısmı yıkılmış olup �ç 
kısmı ayaktadır. Güneybatıdak� ve kuzey doğudak� kuleler �se kısmen 
ayaktadır.

Harran kales� �le �lg�l� en detaylı �ncelemey� Lloyd ve Br�ce yap-
mıştır. Kalen�n rölöve ve kes�tler�n� ç�zerek 1951 yılında yayınlayan bu 
�k� araştırmacıya göre, 90x130 m. boyutlarındak� kale üç katlı olup, ba-
zıları tonozlu 150 odaya sah�pt�r. Kale, İslam önces�, İslam� dev�rler ve 
güneybatı kules�n�n arkasındak� süslü b�r geç�t dolayısıyla el-Mel�k el-
Ad�l zamanı (1192) olmak üzere üç dönemde �nşa ed�lm�ş olmalıdır. 
Mel�k el-Ad�l dönem� olarak tar�hlenen bölüm kalen�n batı kes�m�nde 
olup burada beş�k tonozlu büyük b�r mesc�t, b�r galer� ve çeşme olduğu 
tahm�n ed�len z�kzak kemerl� ve köşe sütunçel� b�r n�ş bulunur.

1951 yılı kazılarında, kalen�n doğuya bakan cephes�n�n güney ke-
s�m�nde bazalt taşından yapılmış at nalı kemerl� b�r kapı ortaya çıkar-
tılmıştır. Bu kazıda bulunan ve kapıya a�t olan k�tabe parçalarında Nu-
meyr�ler�n üçüncü hükümdarı Men�’�n (Kavvam) adı ve 
H.451/M.1059 tar�h� geçer. R�ce, bu k�tabey� kalen�n �k�nc� devre �nşa-
atına bağlar. Kapının her �k� yanında başlarını arkaya çev�rm�ş, tasma-
ları z�nc�rl� b�rer ç� köpek kabartması bulunur. R�ce, yıkılmış olan bu 
kapının yen�den tasarımlamasını yayınlamıştır. R�ce, kalen�n güney 
cephes�n�n batı kes�m�ndek� duvarda yer alan Memluk st�l�ndek� ta-
r�hs�z k�tabe şer�d�n�n H.715/M.1315 yılında Malatya üzer�ne ordu 
gönderen el-Nasır’a a�t olduğunu söyler.

1951 yılında kale �çers�nde yapılan kazılarda İslam� döneme a�t 
90 küsur parça nad�de maden� kap (havan, s�n�, kazan) bulunmuştur. 
O tar�hlerde Şanlıurfa’da müze olmadığı �ç�n bu eserler Ankara Etnoğ-
rafya Müzes�’ne gönder�lm�şt�r. Son yıllarda Harran Kazıları Başkanı 

Dr. Nurett�n Yardımcı’nın g�r�ş�mler�yle bu eserler�n b�r kısmı Şanlıur-
fa Müzes�’ne ger� get�r�lm�şt�r. 

HARRAN ŞEHİR SURLARI
El�ps şekl�ndek� Harran şehr�, bazı kaynaklara göre 8, bazı kay-

naklara göre 6 adet kapısı, l87 adet burcu olan, kesme taşlardan �nşa 
ed�lm�ş müstahkem b�r surla çevr�lm�şt�r. Surların dışında yer alan ve 
günümüzde toprakla dolmuş olan hendeğ�n esk�den su �le dolu oldu-
ğu b�l�n�r. Şehr�n güneydoğu köşes�nde kes�nt�ye uğrayan surların ye-
r�n� kale tamamlar. Harran surları günümüzde yer yer yıkılmış olma-
sına rağmen çepeçevre �zleneb�l�r. Kapılardan sadece Halep Kapısı 
ayaktadır.

İbn� Cübeyr, büyük b�r şeh�r olduğunu bel�rtt�ğ� Harran’ın yont-
ma taşlardan yapılmış son derece sağlam b�r surunun bulunduğunu 
söyler. İbn� Şeddad bu konuda daha ayrıntılı b�lg� vererek şöyle der:

“Çok müstahkem b�r suru vardı. Surların 8 kapısı bulunuyordu. 
Bunlar, saat�n yelkovanı yönünde güneyden başlayarak Rakka Kapısı 
(kapalıydı), Büyük Kapı (Halep Kapısı), N�yar Kapısı, Yez�d Kapısı, 
Feddan Kapısı, Küçük Kapı, G�zl� Kapı ve Su Kapısı’dır. R�vayete göre 
son kapının üzer�nde bakırdan yapılmış �k� yılan tılsımı vardı. Bunlar 
şehre yılanların zarar vermemes� �ç�n yapılmıştı”. İbn� Şeddad’ın an-
lattığına göre şehr�n dış mahalles� de şeh�r suruna b�t�ş�k b�r surla çev-
r�l�yd�.

Harap b�r durumda olan Halep Kapısı son yıllarda Kültür Bakan-
lığı’nca restore ed�lm�şt�r. Kapı alınlığındak� H.588/M.1192 tar�hl� k�-
tabede Selahadd�n Eyyub�’n�n kardeş� el-Mel�k el-Ad�l’�n adı geçer.

Seton Lloyd ve W. C. Br�ce l951 yılında yayınladıkları şeh�r plâ-
nında; doğuda Bağdat Kapısı, Musul Kapısı, Aslanlı Kapı, batıda 
Halep Kapısı, kuzeyde Anadolu (Rum) Kapısı ve güneyde Rakka Ka-
pısı olmak üzere Harran şeh�r surlarının 6 kapısını �şaretlem�şlerd�r.

R�ce �se yayınladığı plânda bu kapılara �lave olarak kalen�n güne-

Harran Ulu Cam�� doğu g�r�ş kapısı252
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y�ne b�t�ş�k gösterd�ğ� N�yar Kapısı’nın da adını ekleyerek surların 7 ka-
pısı olduğunu bel�rtm�şt�r.

KONİK KUBBELİ EVLER
Harran’ın en çok �lg� çeken yanı, b�nd�rme tekn�ğ�nde yapılmış, 

külah b�ç�m�ndek� kon�k kubbel� evler�d�r.
Kubbel� evler�n tar�h�n�n düz damlı evler kadar esk� olduğu b�l�-

n�r. Musul yakınında Arpaç�ya’da, T�fl�s yakınındak� Schulaver�’de ve 
Kıbrıs’ta yapılan kazılarda rastlanılan kubbel� ev bulguları M.Ö. 6. 
b�ne tar�hlen�r. Bu gelenek Mezopotamya, Transkafkasya ve Ege’de 
M.Ö. 3. b�ne kadar yoğun b�r b�ç�mde devam etm�şt�r.

Günümüzde Akden�z çevres�nde, b�lhassa Güney İtalya’nın 
Apulya bölges�nde hem kentsel, hem de kırsal alanda Harran evler�ne 
benzeyen ve “Turullo” den�len b�nd�rme kubbel� çok sayıda yapı bulu-
nur. Ancak Apulya yapıları, 80-200 cm. arasında değ�şen duvar kalın-
lıkları ve ç� çubuklu kubbeler� �le Harran’dak� benzerler�nden daha 
sağlam b�r durumdadır. Çoğu 19. yüzyıldan kalmış olan bu evler�n ara-
sında 15. yüzyıla tar�hlenenler de vardır. Ayrıca, bu yüzyılın başında 
yapılmış olanlarına da rastlanır.

İç�nde bulunduğumuz yüzyılın başında yapılan b�r araştırmada 
Anadolu’da kubbel� evler�n yoğun olduğu �k� bölge tesp�t ed�lm�şt�r. 
Urfa-B�rec�k arasındak� b�r�nc� bölgede, bugün yalnız Suruç ve çevre-
s�nde bulunan b�rkaç köyde kubbel� evler bulunur. İk�nc� bölge olan 
Urfa-Akçakale arasında �se, Harran ve çevres�ndek� b�r kaç köyde kub-
bel� evler bulunur. Ancak, kerp�ç kubbe �le örtülmüş bu evlerden farklı 
olarak Harran evler� tuğla kubbelerle örtülmüştür.

Harran evler�n�n tuğla kubbe �le örtülmes�n�n en öneml� �k� ne-
den�nden b�r�nc�s�, bölgen�n çöl olması münasebet�yle örtüde kullanı-
lacak ağaç malzemen�n bulunmayışıdır. İk�nc� neden �se Harran hara-

beler�nde bol m�ktarda bulunan tuğla malzemed�r. İlg�nç b�r doku 
oluşturan ve güney kes�mde yoğunlaşan bu evler, ören yer�nden topla-
nan tuğlalarla esk� kent�n kalıntıları üzer�ne son l50-200 yıl �çers�nde 
�nşa ed�lm�şlerd�r.

1979 yılında arkeoloj�k ve kentsel s�t alanı olarak tesc�l ed�len ve 
kubbe evler� korumaya alınan Harran’da ören yer�nden malzeme top-
lanması, her çeş�t �nşaat yapılması, kanal açılması yasaklanmıştır. O ta-
r�hlerde 960 adet kubbe sayılan Harran’da bu sayı günümüzde azal-
mıştır.

Harran evler� kare, ya da kareye yakın pr�zmat�k b�r alt yapı üze-
r�ne b�nd�rme tekn�ğ�nde örülen tuğlaların g�tt�kçe daralarak kon�k 
b�r külah şekl�n� almasından oluşan kubbelerle örtülmüştür. Kubbele-
re geç�ş bas�t tromplar ve pandant�flerle (b�ng�) sağlanmaktadır. Yük-
sekl�ğ� �çerden en çok 5 m.’ye varan kubbeler 30-40 tuğla d�z�s� �le örül-
müştür. İk�l�, üçlü ve altılıya kadar varan kubbe grupları �çerden ke-
merlerle b�rb�rler�ne bağlanarak gen�şçe mekânlar elde ed�lm�şt�r. 
Kubbeler örülürken yanlara bell� aralıklarla tuğla çıkıntılar yerleşt�r�l-
m�ş ve kubben�n tepes� açık bırakılmıştır. Tuğla çıkıntılar kubben�n ta-
m�r� ve gerekt�ğ�nde yağışlı-soğuk havalarda tepedek� del�ğ�n kısmen 
veya tamamen kapatılab�lmes� �ç�n tırmanmaya yaramaktadır. Kub-
ben�n tepes�ndek� açıklık, �çer�dek� dumanın dışarı çıkmasını sağla-
yan baca ve ışıklık fonks�yonu görmekted�r.

Örgüler� düzens�z b�r şek�lde balçık harçla bağlanan kubbe ve du-
varlar �çerden ve dışarıdan y�ne bu harçla sıvanmıştır.

Bölge �kl�m�ne uyumlu, yazın ser�n, kışın sıcak olan kubbel� Har-
ran evler�nde tavukların daha çok yumurtladığı, at g�b� bazı hayvanla-
rın daha uysal olduğu, kuru soğanların çabuk fil�zlend�ğ� köylüler ta-
rafından söylen�r.

Bu evlerden �k� örnek 1999 ve 2013 yılında Harran Kaymakamlı-
ğı tarafından restore ed�lerek “Kültür Ev�” fonks�yonuna kavuşturul-
muş ayrıca �k� ev �se şahıslarca restore ed�l�p tur�zm�n h�zmet�ne su-
nulmuştur.

Harran ev�253
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ŞEYH HAYAT EL-HARRÂNİ TÜRBE VE CAMİİ
Şeyh Yahya Hayat el-Harrân�, 12. yüzyılda Harran’da yaşamış ve 

1185 tar�h�nde burada vefat etm�ş büyük b�r İslâm âl�m� ve evl�yasıdır.
1184 yılında Şeyh’�n sağlığına yet�şen ve onu z�yaret eden İbn� Cü-

beyr b�zlere şu b�lg�ler� ver�r:
“Allah bu şehr� (Harran) d�ndar, �y� k�ş�ler�n oturduğu, kend�n� 

Allah’a adamış seyyahların uğradığı b�r yer yapmış. Bu k�ş�lerden 
Ebü’l Berakat Hayat b. Abdülaz�z’� kend� adını taşıyan mesc�d�n kıble-
s�ne �nşa ett�ğ� zav�yede z�yaret ett�k. Bu zav�yen�n yanında oğlu 
Ömer’ın zav�yes� de bulunur. Babasının yolunu tutmuştu. Onda zah�t-
lerde gördüğümüz haller� gördüm. Şeyh Ebü’l Bereket’�n yanına var-
dık. Seksen yaşını aşmıştı. B�z�mle el sıkıştı, b�ze hayırlı dualarda bulu-
nup oğlu Ömer’� görmem�z� tavs�ye ett�. Onun yanına vardık”. İbn� Cü-
beyr’�n verd�ğ� bu b�lg�lerden, şeyh�n vefatından önce burada kend�s�-
ne a�t b�r mesc�t ve zav�yen�n bulunduğu anlaşılır.

17. yüzyılın ortalarında Harran’ı z�yaret eden Evl�ya Çeleb�, Şeyh 
Hayat’ın türbes�nden şu şek�lde bahseder:

“Şeyh Yahya (Hayat) z�yaret yer� Harran d�b�nded�r. Kutupluğa 
ayak basmış ulu sultandır. Harran kales�n�n yanında çöl tarafında 
büyük b�r kubbe �ç�nde metfundur. Çöl Arapları bu sultana son derece 
bağlıdırlar. Hatta Araplar arasında müh�m b�r mesele �ç�n yem�n ett�r-
mek �cap etse ta Basra, Lahsa, Umman, Cezay�r, Kurna’dan gel�p bu sul-
tanın üzer�ne ‘Yahya Hayat�’n�n başı �ç�n’ dey�p duvara el sürse Allah’a 
yem�n etm�ş g�b� sayarlar. Bu sultana Yahya Hayat� demeler�n�n aslı, 
b�r seccade üzer�nde tah�yatta ve hayatta oturur g�b� oturduğundan-
dır”.

Şeyh Hayat’ın türbes� ve bunun güney�ne b�t�ş�k olan cam�s� Har-
ran şeh�r surlarının kuzeybatı dışındak� mezarlık alanındadır. Türbe 
ve cam�n�n günümüze kadar öneml� değ�ş�kl�kler geç�rd�ğ� duvar ve 
payelerdek� �zlerden anlaşılır.

Dört paye ve kemerler üzer�ne oturmuş tromplu b�r kubben�n ört-
tüğü türbede Şeyh Hayat’ın sandukası bulunur. Türben�n doğu tara-
fında g�r�ş kısmı olarak kullanılan kubbel� �k�nc� b�r mekân �nşa ed�l-
m�şt�r. R�ce, sandukanın bulunduğu kubbel� mekânın Eyyub�ler dev-
r�nde yapıldığını söyler.

Cam�ye doğu cephes�ndek� taç kapıdan g�r�l�r. Kapı üzer�ndek� k�-
tabede; bu türben�n Hayat İbn� Kays’ın oğlu Ömer’�n emr� ve kız kar-
deş�n�n oğlunun el�yle H.592/M.1195 tar�h�nde yaptırıldığı yazılıdır. 
Tabakat el-Kübra’da Şeyh’�n vefat tar�h� olarak H.581/M:1185 ver�l-
m�şt�r. Buradan, türben�n şeyh�n vefatından 10 yıl sonra �nşa ed�ld�ğ� 
ortaya çıkar.

Cam� �le türbey� ayıran duvarın cam�ye bakan tarafında �k� tam�r 
k�tabes� bulunur. Bunlardan solda olanında Şeyh Hayat �bn� Kays’ın 
adı ve ebced hesabı �le H.882/M.1399 tar�h� kayıtlıdır. Sağdak� �k� sa-
tırlık k�tabede �se bu cam� ve makamın H.1168/M.1755 tar�h�nde 
tam�r ed�ld�ğ� yazılıdır. Cam�n�n doğuya bakan taç kapısının üzer�nde 
dört sütuna oturan, taş kubbel� m�nber m�nare bulunur.

TARİHİ MEZARLIK
Harran’da, b�r� surların batı dışarısında Şeyh Hayat’ın türbes�n�n 

bulunduğu yerde, d�ğer� de surların doğu dışarısında olmak üzere �k� 
mezarlık bulunur. İlk mezarlıkta süslemel� şah�deler d�kkat çeker. Har-
ran’ın tar�htek� esas İslâm Mezarlığı surların doğu dışarısında yer alır. 
Ancak, bu mezarlık tamamen kaybolmuş, sanat değer� olan, süslemel� 
ve k�tabel� şah�deler toprak altında kalmıştır.

Son yıllarda bu bölgede yapılan ev �nşaatlarının temel kazıların-
da bu mezar taşlarına sıkça rastlanır. Ünlü Arap tar�hç�s� Yakut bura-
dak� mezarlıktan “ayakta duran adamlar g�b� uzun mezar taşlı” olarak 
bahsetm�şt�r. Yakut’un sözünü ett�ğ� bu mezarlık, surların doğu dışa-
rısında toprak altında kalan ve üzer�ne evler yapılan mezarlık olmalı-
dır.

3) HARRAN CİVARINDAKİ 
TARİHİ MEKÂNLAR
“Tar�h�n Altın Şehr�” olarak b�l�nen Harran’ın çevres�nde, Cab�r 

el-Ensar Cam�� ve Türbes�, İmam Bakır Cam�� ve Türbes�, Çoban Ma-
ğaraları, Bazda Mağaraları, Han el-Ba’rur Kervansarayı, Şuayb Şeh�r 
Harabeler� ve Şuayb Peygamber Makamı, Soğmatar Şehr� Harabeler�, 
Karah�sar, Mehemedey Han Sarnıcı, Büyük Sanemmağara Köyü Ma-
nastır Kalıntısı, Bet�k, Çatlar Köyü Roma Dönem� Harabeler�, Kasr’ül 
Benat (Kızlar Sarayı) Manastır Kalıntısı, F�s�lta Manastırı Kalıntısı ve 
Ç�md�n Kale Harabes� g�b� tar�h�-tur�st�k merkezler yer alır ve tüm bu 
merkezler�n yolları Harran’da buluşur. 
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CABİR EL-ENSAR CAMİİ VE TÜRBESİ
Harran’ın 20 km. kuzey�ndek� Cab�r el-Ensar (Yardımcı) 

Köyü’nde Cab�r b. Abdullah’a (Cab�r el-Ensar� es-Selem�) a�t olduğuna 
�nanılan b�r türbe ve yanında y�ne onun adını taşıyan b�r cam� bulu-
nur.

Cab�r b. Abdullah el-Ensar�’n�n h�cretten 16 yıl önce (m�lad� 607) 
Med�ne’de doğduğu, 697 yılında y�ne Med�ne’de vefat ett�ğ� kaynaklar-
da kayıtlıdır.

Peygamber Efend�m�z’le b�rl�kte b�rçok savaşa katılan ve onun ve-
fatından sonra Şam’ın feth�nde bulunduğu b�l�nen Cab�r b. Abdul-
lah’ın, halk arasında Harran ve Urfa’nın feth�ne katıldığı ve savaş sıra-
sında vücudundan kopan b�r parçanın ş�md�k� mezar yer�ne gömül-
düğü söylen�yorsa da bu konuda herhang� b�r kaynak bulunmamakta-
dır.

M�hrap duvarı boyunca üç kubbe �le örtülü olan cam�n�n doğu-
suna dördüncü b�r kubbel� mekânla türbe eklenm�şt�r. Türben�n 
kuzey cephes� pencere pahlarındak� altı şer�tl� örgü mot�fi, çevres�n-
dek� kes�şen da�reler arasına yerleşt�r�lm�ş palmet ve lotuslardan olu-
şan bordür, portal üzer�nde aşağıya sarkar vaz�yettek� sapları örgülü 
palmet d�z�ler� Şanlıurfa m�mar�s� taş süsleme sanatı �çers�nde tek 
örnek olmaları bakımından önem taşır.

Türbe ve cam�� 1992 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce resto-
re ett�r�lm�şt�r.

İMAM BAKIR CAMİİ VE TÜRBESİ
Harran’ın 3 km. kuzeydoğusundak� İmam Bakır Köyü’nde On�k� 

İmam’dan beş�nc�s� olan Ebu Cafer İmam Muhammed Bakır’a a�t ol-
duğuna �nanılan b�r türbe ve yanında y�ne onun adını taşıyan b�r cam� 
bulunur.

Halk arasında b�r �nanışa göre, 639 yılında Hz. Ömer zamanında 
Urfa ve Harran’ın feth�ne katılan İmam Muhammed Bakır’ın şeh�t 
düşen parmağı buraya gömülmüş ve üzer�ne b�r türbe yapılarak köye 

de “İmam Bakır” adı ver�lm�şt�r.
Bu halk �nanışı tar�h� gerçeklere ters düşmekted�r. İmam Mu-

hammed Bakır, Urfa ve Harran’ın feth�nden 37 yıl sonra (676 yılında) 
dünyaya gelm�şt�r. Bu tar�hte bölgen�n tümü Emev� hâk�m�yet� altın-
da �d�. İmam Muhammed Bakır (676-733) Med�ne’de doğmuş, zeh�r-
lenmek suret�yle şeh�t ed�ld�kten sonra cenazes� y�ne Med�ne’ye get�r�-
lerek Bak� Mezarlığı’na defned�lm�şt�r.

İslâm tar�hler�ndek� yazılanlara göre, burada gömülü olan k�ş�-
n�n Abbas� �ht�laller� sırasında öldürülen İmam İbrah�m b. Muham-
med olması gerek�yor. Kaynaklara göre, Abbas� �ht�lal� hazırlıkları sı-
rasında Abbas�ler�n l�der� durumunda olan İmam İbrah�m, Ebû Müs-
l�m’e b�r mektup yazmıştı. Bu mektup Hal�fe II. Mervan’ın el�ne geçt�. 
Hal�fe aleyh�ne olan gel�şmeler� engellemek amacıyla İmam İbrah�m’� 
Humeyme’den aldırıp Harran’a götürttü ve hapsett�. Öldürüleceğ�n� 
anlayan İmam İbrah�m, kend�s�n�n ölüm haber�n� yaydı ve a�les�ne 
kardeş� Ebül-Abbas Abdullah’la b�rl�kte Kûfe’ye g�tmeler�n� ve kend�-
s�nden sonra ona tab� olmalarını emrett�. Merv’�n düşmes� üzer�ne 
korkuya kapılan II. Mervan, hap�ste tuttuğu İmam İbrah�m’� Ağustos 
749 tar�h�nde öldürttü. İmam İbrah�m’�n bugün İmam Bakır türbes�-
ne gömüldüğü güçlü b�r �ht�mald�r.

Türben�n batısına b�t�ş�k b�r de cam� bulunur. Her �k� yapının k�-
tabes� bulunmamaktadır.

Cam�n�n yanındak� mezarlıkta bulunan bazı şah�deler üzer�nde-
k� yazı ve süslemeler, Harran’ın doğu surları dışındak� tar�h� mezarlık-
ta bulunan şah�delerle aynı özell�kler� taşır.

ÇOBAN MAĞARALARI
Harran-Han el-Ba’rur yolunun 14. k�lometres�nde, yolun sağ ta-

rafında, b�r sıra hal�nde, kapıları kuzeye bakan 10 adet mağara bulu-
nur. Yaklaşık 3x3 m. gen�şl�ğ�nde olan ve arkosolları bulunan bu ma-
ğaraların kaya mezarı olarak Roma devr�nde yapıldığı tahm�n ed�l�r. 
Ancak çevrede yerleşme yer�n�n bulunmayışı bunların Tektek Dağla-

Çoban Mağaraları257İmam Bakır Cam�� ve Türbes�256
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rı’ndak� çobanlar �ç�n barınak olarak yaptırılmış olab�leceğ�n� de akla 
get�r�r. Mağaraların �s�mlend�r�lmes�, Sanat Tar�hç�s� A. C�hat Kürk-
çüoğlu tarafından yapılmıştır.

BAZDA MAĞARALARI
Harran-Han el-Ba’rür yolunun 15. ve 16. k�lometreler�nde, yolun 

solunda ve sağındak� dağlarda tar�h� taş ocakları bulunur. Bunlardan 
yolun sağındak� köy �çers�nde “Bazda”, “Albazdu”, “Elbazde" ya da 
“Bozdağ” Mağaraları adıyla anılan �k� taş ocağı görülmeye değer özel-
l�kler taşır. Çevredek� Harran, Şuayb Şehr� ve Han el-Ba’rür yapıları 
�ç�n yüzlerce yıl taş alınması sonucunda her �k� mağarada çok sayıda 
meydan, tünel ve galer� meydana gelm�şt�r. Özell�kle büyük olanı yer 
yer �k� katlı b�r şek�lde oyulmuş ve yüksekl�kler� 10–15 metreye varan 
ayaklar bırakılarak ortada meydanlar oluşturulmuştur. Ayrıca uzun 
galer� ve tünellerle dağın çeş�tl� yönler�ne doğru çıkışlar sağlanmıştır.

Dağın dış cepheler�nde taş kes�lmes�nden dolayı büyük oyuklar 
uzaktan göze çarpar. Anadolu’nun en büyük, en g�zeml� ve �lg� çeken 
bu tar�h� taş ocağının üç yer�nde, ocağı b�r sürel�ğ�ne �şleten k�ş�ler�n 
adları yazılı olan Arapça k�tabelere rastlanmıştır.

Bunlardan b�r�nde “Abdurrahman el-Hakkâr�” adı okunur. İk�n-
c�s�n�n Türkçes�nde: “Bu yer�n sah�b� Muhammed el-‘Uzzar’dır. 
Allah’ın rahmet� bu fak�r�n üzer�ne olsun” ve üçüncüsünde �se “B�s-
m�llah�rrahman�rrah�m. Bu güneş kılıfını Temmamoğlu M�‘mar Mu-
hammed açtı. Allah ona rahmet ets�n. Yıl 649”(M.1251) yazılıdır. K�-
tabedek� rakamın m�lad� karşılığı 1251’d�r.

HAN EL-BA’RUR KERVANSARAYI 

(Bkz. Kervansaraylar)

ŞUAYB ŞEHİR HARABELERİ ve 
ŞUAYB PEYGAMBER MAKAMI
Harran’dan Han el-Ba’rür Kervansarayı’na ulaşan yol, kuzeydo-

ğuya doğru 10 km. sonra Harran �lçes�ne bağlı Özkent Köyü adıyla anı-
lan tar�h� “Şuayb Şeh�r” Harabeler�ne ulaşır.

Henüz arkeoloj�k kazılar yapılarak tar�h� aydınlığa kavuşturul-
mamış bu kenttek� mevcut m�mar� kalıntıların Roma devr�ne a�t oldu-
ğu tahm�n ed�l�r. Oldukça gen�ş b�r alana yayılan bu tar�h� kent�n etrafı 
yer yer �zler� görülen surlarla çevr�l�d�r. Kent merkez�nde çok sayıdak� 
kaya mezarı üzer�ne kesme taşlardan yapılar �nşa ed�lm�şt�r. Tamamı 
yıkılmış olan bu yapıların bazı duvar ve temel kalıntıları günümüze 
kadar geleb�lm�şt�r. Kaya mezarların üzer�ne yapı �nşa ed�lmes� ve me-
zarlığın kent �ç�ne yapılmış olmasının sırrı henüz çözülemem�şt�r.

Şuayb Şeh�r’�n, Arapların 7. yüzyıldak� �şgaller� sırasında yen�-
den kurulduğu ve 300 yıl boyunca faal durumda olduğu tahm�n ed�l-
mekted�r. Güneyde Araplara a�t b�r mezarlık bulunur. Kufi tarzdak� 
mezar taşları İslam dönem�n�n �lk 300 yılına (M.910) a�tt�r.

Tahm�n�m�ze göre bu muhteşem kent, Harran ve Han el-Ba‘rur 
�le aynı kader� paylaşmış ve 1260 yılındak� Moğol tahr�b�nde bu hale 
get�r�lm�şt�r.

Efsaneye göre, bu kent Şuayb Peygamber tarafından kurulmuş ve 
Hz. Şuayb bu kentte peygamberl�k görev�n� yer�ne get�rm�şt�r. Daha 
sonra Hz. Musa da, peygamberl�k ver�lmeden önce bu kente gelerek 
onunla görüşmüş ve kızlarından b�r�s�yle evlen�p Tektek Dağları’nda 
10 yıl çobanlık yapmıştır. Kent kalıntıları arasında, kayadan oyulmuş 
küçük b�r mekâna halk arasında “Şuayb Peygamber�n Makamı” z�ya-
ret ed�lmekted�r.

Urfa bölges�n�n Hır�st�yanlığı kabul ed�ş�nden sonrak� dönemde 
buranın b�r d�n� merkez olduğu ve “Kêfâ” olarak �s�mlend�r�ld�ğ� tar�h� 
kaynaklarda yazılıdır. Kêfâ, Süryan�ce “Taş” anlamına gelmekted�r. Bu 
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�s�m, yapıların tümünün taştan yapılmasından dolayı ver�lm�ş olmalı-
dır.

Bu tar�h� kentte -gez� notları dışında- ş�md�ye kadar h�çb�r araş-
tırma ve kazı yapılmamış ve yüzlerce yıldır tar�h açığa çıkarılmamış-
tır.

700 yıldan fazla b�r zamandan ber� harabe halde kalan kent�n b�r 
kısmı, 1950’l� yılların başlarında buraya gelen c�vardak� Araplar tara-
fından �skân ed�lm�şt�r. Yen� köy �nşa ed�l�rken taş �ht�yacı maalesef 
kent kalıntıları arasından karşılanmıştır.

Kent �ç�nde ve c�varında b�rçok mağara, sarnıç ve kaya mezarı bu-
lunmakta, bunların bazısında Arapça ve Süryan�ce k�tabelere rastlan-
maktadır. Şu‘ayp Şehr� Arap alfabes�n�n tar�h� gel�ş�m� açısından �nce-
lenmes� gereken çok öneml� b�r yerd�r.  Süryan�ce k�tabelerden sadece 
b�r� 1967 yılında İng�l�z Doğub�l�mc�s� Prof. J.B. Segal tarafından ya-
yınlanmıştır. Bu k�tabe de şöyled�r:

“Bu Mak�yl’�n mezarıdır. ........’�n ve ........ �n eller�yle …”

SOĞMATAR ŞEHRİ HARABELERİ
Şuayb Şeh�r’den kuzeye g�den yolla 16 km. sonra Soğmatar Şehr� 

harabeler�ne ulaşılır. Bu tar�h� kent bugün Yağmurlu Köyü �ç�nde bu-
lunmaktadır.

Soğmatar kel�mes�, Arapçada sokak ve çarşı anlamına gelen 
“Suk” �le yağmur anlamına gelen “Matar” kel�mes�nden “Yağmur So-
kağı” veya “Yağmur Çarşısı” anlamına gelen “Suk el-Matar” kel�mes�-
n�n bozulmuş şekl�d�r.

Efsaneye göre, Mısır’da F�ravun’dan kaçan Hz. Musa, Soğmatar’a 
gelm�ş ve burada Hz. Şu‘ayb’ın koyunlarını sulatma sırasını bekleyen 
kızlarına rastlamıştır. Hz. Musa, burada bugün “Musa Kuyusu” oldu-
ğuna �nanılan kuyunun yanına gelm�ş ve asasıyla kuyuya vurarak 
suyun dışarıya taşmasını sağlamıştır. Koyunlarını sulatan kızlar, daha 
sonra durumu babalarına anlatmışlar, babaları Hz. Şuayb da Hz. 

Musa �le görüşmüş ve daha önce bahsett�ğ�m�z g�b� kızlarının b�r�yle 
evlenerek Tektek Dağları c�varında 10 yıl çobanlık yapmıştır.

Soğmatar kent�n�n g�r�ş�ndek� yen� köy yerleş�m� tar�h� mekânla 
�ç�çed�r. Solda bulunan höyük, �ç�nde m�lattan öncek� yıllara a�t tar�h� 
belge ve malzemeler� korur. Höyüğün tepes�nde m�lad� II. yüzyıldan 
kalma kale kalıntıları görüleb�l�r. Kalen�n güney�ndek� tepe, yazıtlar-
da da geçt�ğ� g�b� “Kutsal Tepe” olarak b�l�n�r ve üzer�nde kaya zem�ne 
oyulmuş b�rçok Süryan�ce yazıt bulunur. Aynı tepen�n kuzey yama-
cında kayalara oyulmuş ve yanlarında yazıt bulunan kabartmalar gö-
rüleb�l�r.

Kalen�n 250 m. kadar kuzeybatısında g�r�ş� doğuya bakan, her üç 
duvarında da �nsan rölyefler� ve yazıtlar bulunan mağara, 1902 yılında 
yazıtları kopya eden Fransa’nın Bağdat Konsolosu Henr� Pognon tara-
fından arkeoloj� ve tar�h dünyasına tanıtılmıştır. Adı geçen mağara �se 
kend�s�n�n �sm�ne atfen “Pognon Mağarası” olarak kayıtlara geçm�ş-
t�r.

Soğmatar, Pognon’dan sonra İng�l�z oryantal�st Prof. J.B. Segal ta-
rafından �ncelenm�şt�r. Segal yen� bazı Süryan�ce yazıt ve rölyefler bul-
muş, Kutsal Tepe etrafına dağılmış durumdak� harabeler�n detaylı b�r 
tanımını da yapmıştır. 1953 yılında yayımladığı makales�nde, bu ha-
rabelerden yed�s�n�n 7 gezegene (Ay, Güneş, Mars, Venüs, Jup�ter, Mer-
kür, Satürn) adanan b�rer tapınak olduğu �dd�asında bulunmuş, ancak 
kend�s�nden sonra gelen b�l�m adamları bu görüşü kabul etmem�şler-
d�r. Bu kalıntılardak� kaya zem�ne oyulmuş arkosollu odaların varlığı, 
bunların kes�n b�r şek�lde anıt mezar olduğunu gösterm�şt�r.

Soğmatar son olarak 1971 yılında Hollandalı oryantal�st Prof. 
H.J.W. Dr�jvers tarafından �ncelenm�ş, Dr�jvers c�varda yen� b�rtakım 
yazıt ve rölyefler keşfetm�şt�r. Pognon ve Segal tarafından keşfed�len 
Süryan�ce yazıtları gözden geç�rerek yen�den tercüme ed�p yayınla-
mıştır. Öneml� b�r buluşu olan üç satırlık b�r Aram�ce yazıttan, bura-
nın M.Ö. IV. yüzyılda �skân ed�ld�ğ� anlaşılmıştır. Bu yazıttan daha 
esk� b�r belge bulunamadığı �ç�n Soğmatar’ın daha öncek� b�r dönem� 
b�l�nmemekted�r.

Soğmatar Ant�çağ’da büyük öneme sah�p olan b�r bölgede bulu-
nuyordu. D�n� ve pol�t�k merkez olması bakımından o dönemdek� �k� 
öneml� yerleş�m merkez� olan Urhoy (sonra Edessa, Urfa) ve Harran 
(Carrhae) kentler�n�n doğusunda �d�.

Urfa, M.Ö. 132’de kurulmuş Arâm�/Süryan� asıllı Edessa Krallığı 
(M.Ö. 132-M.S. 244) hâk�m�yet�nde bulunuyordu. Kutsal Tepe ve Pog-
non Mağarası’ndak� yazıtlardan anladığımıza göre, Soğmatar’da Va�l 
(?-162), Adona a�les�nden T�r�dates (162-165), Abgar (165-176) ve 
Barnahar (176-197) adlı k�ş�ler val�l�k yapmışlardır.

Soğmatar’da günümüze ulaşan kalıntıların tümü, m�lad� 2. yüz-
yıla a�tt�r. Kent daha sonra Roma-B�zans ve Sâsân� hâk�m�yetler�ne g�r-
m�ş, sonunda 7. yüzyılda Müslümanların el�ne geçm�şt�r. Burası da 
Harran ve Şu‘ayb Şehr� g�b� 1260 yılındak� Moğol �st�lasında harabe ha-
l�ne get�r�lm�şt�r.

Soğmatar’da bulunan Kutsal Tepe260
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Köyün Na‘�m� Aş�ret�’ne bağlı Arap sak�nler�, 1950’l� yılların ba-
şında c�var köylerden buraya yerleşm�şler.

Yazıtlardan anladığımıza göre Soğmatar’ın esas ünü, Ay Tanrısı 
S�n’den gel�yordu. Hır�st�yanlıktan önce Soğmatar halkı putperest �d� 
ve -Harran’da olduğu g�b�- Ay Tanrısı S�n’e tapınıyordu. Ona “Tanrıla-
rın Efend�s�” anlamına gelen “Marelahe” �sm�n� ver�yorlardı.

Soğmatar’da ş�md�ye kadar, arkeoloj�k b�r kazı yapılmamış, sade-
ce yüzeydek� yazıtlar, kabartma heykeller ve kalıntılar üzer�nde araş-
tırma ve yayınlar yapılmıştır. 2017 yılında Harran Ün�vers�tes� Arke-
oloj� Bölümü’nce kazı başlatılmıştır.

Soğmatar’da ş�md�ye kadar yapılan araştırmalarda tesp�t ed�len 
ve yayınlanan Estrangela formunda yazılmış Süryan�ce yazıt sayısı 
31’d�r. Bunların b�r kısmı Kutsal Tepe’de, b�r kısmı Pognon Mağara-
sı’nda, b�r kısmına da Kutsal Tepe’n�n kuzey yamacındak� kabartma 
heykeller�n yanında ve kent c�varında rastlanmıştır. Yazıtlar genell�kle 
hatırlatma ve d�k�len anıt sütunları �le Marelahe’ye sunulan adaklarla 
�lg�l�d�r ve tar�h olarak Seleukos Takv�m� kullanılmıştır. Bu takv�m m�-
lad�ye göre 311 yıl erkenden başlamıştır.

Kutsal Tepe Yazıtları
“Sunak Tepes�” olarak da kabul ed�len Kutsal Tepe’n�n üzer�nde 

kaya zem�ne oyulmuş toplam 10 adet yazıt bulunmaktadır.
Yazıtlarda Arap Val�s� Adona oğlu T�r�dates (M.165) ve kardeşle-

r� Man�ş, Ma’na, Alkur, Belbana �s�mler�yle; Ana, Ma’nu, Ma’ta, Babas, 
Abs�mya, Barmatta, Aboboy, Barnay, Kaym�, Asu, Barşamaş, Hafsay, 
Honur, Ak�r Barmana, Baruna, Şutana, Abd’ata�s�mler� hatırlansın 
d�ye yer almıştır. “Yazıtları yazan Ana” notu da bulunmaktadır.

Kutsal Tepe’n�n kuzey yamacında, �k� ayrı yerde bulunan kabart-
ma figürlerden b�r�, yarım çerçeve �çers�nde göğüse kadar tasv�r ed�l-
m�ş olan Ay Tanrısı S�n’� tems�l etmekte; bunun sağında �se 110 cm. bo-
yunda b�r komutan kabartması bulunmaktadır.

O dönemlerde aya karşı gereken tapınma ve yüceltme geceley�n 
yapılıyordu. Gündüz olup ayın kaybolmasından sonra gereken tapın-
ma, kutsama ve adak sunmalar onu tems�l eden, şehre hâk�m b�r nok-
tada yapılmış bu kabartma önünde gerçekleş�yordu. Tanrı S�n’�n ka-
bartması bulunan bu tepe de kutsal sayılıyordu. C�varda bulunan yed� 
adet anıt mezarın g�r�şler� �lah� b�r yardım bekler g�b� hep bu kutsal te-
peye bakmaktadır.

Ay Tanrısı S�n kabartmasının sağında b�r, solunda �se �k� yazıt bu-
lunur. Sağda “Koza oğlu Zekkay ve çocukları Tanrı’nın önünde hatır-
lansın” yazılıdır.

Soldak� �k� yazıttan b�r�nde: “Ş�la oğlu Ş�la, bu heykel� Adona 
oğlu T�r�dates’�n hayatı ve kardeşler�n�n hayatı �ç�n Tanrı S�n’�n şerefi-
ne yaptı”, d�ğer�nde �se: “Ben Tanrı, onu görüyorum. Onu görüyorum 
ve ona bakıyorum. Ben Tanrı S�n” yazılıdır.

Tanrı kabartmasının sağında, tam boy komutan heykel�n�n sa-
ğındak� yazıtta �se “Tanrı, bu heykel� Ma‘na �ç�n 476 (165) yılı Mart ayı-
nın 13’ünde emrett�.” Yazılıdır.

Pognon Mağarası Yazıtları
1907 yılında b�l�m dünyasına H. Pognon tarafından tanıtılan bu 

mağara, aslında Ay Tanrısı S�n’e a�t b�r tapınaktır. G�r�ş� doğuya bakan 
bu mağaranın her üç duvarında da bu kentte val�l�k yapmış yönet�c�le-
r�n tam boy kabartmaları yer alır ve başlarının yanında yazıtlar bulu-
nur. Ortada m�hraba benzer bölümün sağ ve solunda bulunan �k� ka-
bartmanın başları üzer�nde Ay Tanrısı S�n’� sembol�ze eden uçları yu-
karıya doğru �k� ay kabartması d�kkat çeker. Ayların ortasına daha 
sonra ç�z�ld�ğ� anlaşılan haç şek�ller�, buranın �lk Hır�st�yanlar döne-
m�nde de tapınak olarak kullanılmış olab�leceğ� fikr�n� ver�r. 

Soğmatar Kutsal Tepe yazıtları261 Pognon Mağarası262
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KARAHİSAR KALE HAREBELERİ
Soğmatar’ın 13 km. kuzey�ndek� bu tar�h� yerleşmede kale olarak 

kullanılan b�r tepe ve bunun doğusundak� kayalık tepelerde M.S. 5. 
Yüzyıla tar�hleneb�len kaya mezarları ve sarnıçlar bulunmaktadır.

Doğu-batı �st�kamet�nde uzanan bu yapı düzgün kesme taşlar-
dan beş�k tonozlu olarak �nşa ed�lm�şt�r. Hayratın zem�n�ndek� kaya-
dan oyma su toplama havuzu son yıllarda köylüler tarafından doldu-
rulmuş ve yapı ahıra dönüştürülmüştür.

Hayratın doğusunda ve güney�ndek� kayalık zem�ne oyulan ka-
nallar vasıtasıyla d�nlenme havuzlarında toplanan yağmur sularının 
y�ne kanallarla hayrat �çers�ne akıtılarak b�r�kt�r�ld�ğ� görülmekted�r.

BÜYÜK SANEMMAĞARA KÖYÜ 
MANASTIR KALINTISI
Soğmatar’ın 11 km. kuzey�nde yer alan Büyük Sanemmağara 

Köyü’ndek� mevcut m�mar� kalıntılar ve kayadan oyma yapılar bura-
sının Hır�st�yanlığın �lk yüzyıllarında öneml� b�r merkez olduğunu 
göster�r.

Köy �ç�ndek� b�r tepe üzer�nde bulunan, kesme taşlardan yapıl-
mış üç katlı anıtsal yapının b�r manastır kalıntısı olduğu tahm�n ed�l�r. 
Bu yapının doğu cephes�n�n kuzey kes�m�ndek� yuvarlak kemerl� ka-
pının kemer s�lmeler� 435’e tar�hlenen Şanlıurfa’dak� Mar Stefanos K�-
l�ses�’n�n (ş�md� Ulu Cam��) Karanlık Sokak’a açılan avlu kapısı �le 
büyük benzerl�k göster�r. Bu manastır kapısının �çers�nde bulunan 
�k�nc� kapının lentosu ortasındak� akantus yapraklı da�resel rozet, 
y�ne Mar Stefanos K�l�ses�’n�n Yıldız Meydanı’na açılan avlu kapısı len-
tosundak� rozet �le üslup benzerl�ğ�ne sah�pt�r. Bütün bunlara dayana-
rak Sanemmağara yapılarını 5. yüzyıl başlarına tar�hleyeb�l�r�z.

Bu anıtsal yapının kuzey�nde kayalara oyulmuş k�l�seler yer alır. 
Bu k�l�selerden b�r�n�n kayadan oyulmuş saçağına (sundurma) 5. yüz-
yıl B�zans Sanatı özell�kler�n� yansıtan haç mot�fler�, düğümler, hayat 
ağacı mot�fler�, baklava d�l�mler�, b�r vazodan çıkan üzüm salkımlı 

asma dalları ve s�metr�k kuş mot�fler� �şlenm�şt�r. Süslemel� bu saçağın 
doğusuna b�t�ş�k büyük b�r kaya mezarı yer almakta, ayrıca üç katlı 
anıtsal yapı �le kaya k�l�se arasındak� kayalık zem�nde tahr�p ed�lm�ş 
kaya mezarları d�kkat� çekmekted�r.

11 km. güneydek� Soğmatar’ın M.Ö. 400-M.S. 200 yılları arasın-
da putperestler�n merkez� olmasına karşın Sanemmağara’nın bölge-
dek� �lk Hır�st�yan Süryan�ler�n öneml� merkezler�nden b�r� olduğu an-
laşılır. Roma yönet�m� bu yen� d�n� kabul etmed�ğ�nden �lk Hır�st�yan-
lar d�n� yaşamak �ç�n gözden uzak dağların arasındak� mekânları seç�-
yorlardı. Bu manastır da y�ne dağların arasında d�n� g�zl�ce yaşayan �lk 
Hır�st�yanlar tarafından yapılmış olmalıdır.

BETİK
Soğmatar’ın 7 km. kuzeydoğusu, Sanemmağara’nın 4 km. güney-

doğusundak� Bet�k (Güzel) Köyü’nde kesme taşlardan �nşa ed�lm�ş 
8x4 m. boyutunda anıtsal b�r yapı yer alır.

İng�l�z b�l�m adamı Tom S�ncla�r tarafından �ncelenm�ş olan bu 
yapının “tahıl ambarı” olab�leceğ� �ler� sürülmüştür. A. C�hat Kürkçü-
oğlu’na göre, doğu-batı yönünde yatık d�kdörtgen plânlı ve g�r�ş� ku-
zeyden olan bu yapının �k� paye �le �k� sahına ayrılmış olması, kıble yö-
nündek� duvarının ortasında m�hrabı andırır b�r n�ş�n bulunması (Bu 
n�ş sonradan tahr�p ed�lerek del�nm�şt�r) hususları d�kkate alındığın-
da bu yapı Harran Ulu Cam�� �le aynı dönemde (744-750 Emev� döne-
m�) �nşa ed�lm�ş küçük b�r mesc�t olab�l�r.

Doğu ve batıda b�rer duvar payes�, ortada bağımsız �k� paye �le 
doğu batı yönünde �k� sahına ayrılmış yapının üzer� kuzey-güney yö-
nünde yerleşt�r�lm�ş büyük taş lentolarla örtülmüştür.

ÇATLAR KÖYÜ HARABELERİ
Soğmatar’ın 16 km. güney doğusunda, Çatlar Köyü’nde 5. yüzyıl 

B�zans dönem�nden kalma yapı kalıntıları bulunur. Bu kalıntılardan 
b�r�s� yaklaşık 2 m. en�nde, 4 m. yüksekl�ğ�nde kemerl� b�r kapıdır. 
D�ğer kalıntı �se büyük b�r yapının köşe duvarlarına a�tt�r.

Bet�k 264Senem Mağara kalıntıları263
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KASR-ÜL BENAT MANASTIR KALINTISI 
(Kızlar Sarayı)
Soğmatar’ın 17 km. kuzeydoğusunda, Bet�k’�n 10 km. doğusun-

dadır. Köy meydanındak� ağılların �hata duvarlarında bolca kullanı-
lan blok taşlardan burada büyük yapı kalıntılarının mevcut olduğu an-
laşılır.

Soğmatar’dak� Süryan�ce yazıtlı “Kutsal Tepe” n�n b�r benzer� 

Kasr-ül Benat’ta bulunur. Köyün kuzey�ndek� bu kayalık tepede 
10’dan fazla Süryan�ce yazıtın bulunmasından dolayı buraya “Yazıtlı 
Tepe” denm�şt�r. “Kutsal Tepe” n�n 2. yüzyıla tar�hlenen yazıtlarına 
göre b�raz daha geç dönemlere (3. veya 4. yüzyıllar) tar�hlenmes� muh-
temel olan “Yazıtlı Tepe” yazıları st�l olarak da Soğmatar yazıtlarından 
farklılık göster�r. İk� ya da üç hatlı olarak yazılmış bu yazılar Süryan� ka-
l�grafi sanatının Şanlıurfa ve çevres�nde b�l�nen tek örnekler� olması 
bakımından önem taşır. Tepen�n güneybatı kes�m�ne oldukça �r� harf-
lerle üç hatlı olarak kazınmış b�r yazıtta “KUST...” kel�mes� okunab�l-
mekted�r.

“Yazıtlı Tepe”dek� d�ğer yazıtlarda okunan “Ben Sarg�s”, “Ben 
Gebar’u”, “Amaryu”, “Ben Keş�ş Ş�m’un”, “Ben Demet(r�)ono” g�b� keş�ş 
�s�mler� Kasr-ül Benat’ın Tektek Dağları’nda erken Hır�st�yanlığın 
öneml� merkezler�nden olduğu fikr�n� doğurur. Soğmatar’da putpe-
rest �nancını yansıtan tanrı heykeller�ne Kasr-ül Benat’ta yer ver�lme-
m�ş olması bu fikr� güçlend�r�r.

“Yazıtlı Tepe” üzer�nde ayrıca; b�r� tepen�n güney batı yamacında 
küçük, d�ğer� bunun 100 m. kuzeydoğusunda b�raz daha büyük, 
üçüncüsü bunun kuzeydoğusunda tepen�n z�rves�nde olmak üzere 
kaya zem�n�ne oyulmuş dolambaç şek�ller� bulunur. Ortadak� b�r haç 
mot�finden oluşan bu şek�ller�n mah�yet� anlaşılamamıştır.

“Yazıtlı Tepe”n�n güney kes�m�nde ve köyün doğusundak� kaya-
lık yamaçta mağara ve kaya mezarları yer alır. Bunlardan en büyüğü ve 
�şç�l�kl� olanı “Yazıtlı Tepe”n�n güney yamacındak� 8 arkosol�umlu 
kaya mezarıdır. Arkosol�umların s�lmel� kemerler� b�rb�r�ne bağlı ola-
rak mezarın üç yönünü dolaşmakta, aralarındak� boşluklarda kabart-
ma haç ve ç�çek mot�fler� bulunur. Mezarın güneye bakan g�r�ş cephe-
s�ndek� Süryan�ce yazıtlarda burada yatan şahıslardan “Keş�ş Abro-
hom” adı okunab�l�r. Bu mezarın b�r benzer� Şanlıurfa �l merkez�n�n 
güney kes�m�nde “Ehber” (Abgar) olarak adlandırılan dağlık alanda 
bulunur.

Çatlar Köyü Harabeler�265

Kasrül Benat (Kızlar Sarayı)266 Ç�md�n Kale267



132

Kasr-ül Benat’tak� m�mar� elemanların lento s�lmeler�, kor�nt üs-
lubundak� sütun başlıkları Sanemmağara’da olduğu g�b� Şanlıurfa mer-
kez�ndek� Ulu Cam��’n yer�nde bulunan 435 tar�hl� Mar Stefanos K�l�-
ses�’nden kalma kemer, lento ve sütun başlıklarına büyük ölçüde ben-
zer. Ancak, Kasr-ül Benat sütun başlıkları Mar Stefanos K�l�ses� sütun 
başlıklarına göre daha sade ve süslemes�zd�r. Bütün bunlara dayana-
rak Kasr-ül Benat yapılarını 4. yüzyıl sonlarına tar�hlemek mümkün-
dür.

ÇİMDİNKALE
Soğmatar’ın 50 km. kuzeydoğusundak� bu tar�h� kaleye Soğma-

tar’dan ulaşılab�ld�ğ� g�b�, Şanlıurfa-Mard�n karayolunun 61. km.’s�n-
den güneye sapan şose yol �le 9 km. sonra ulaşmak ta mümkündür.

Büyük b�r kayalık tepe üzer�ne �nşa ed�lm�ş olan Ç�md�nkale’n�n 
yüksek kemerl� anıtsal kapısı batıya bakar. Dar ve yüksek b�r eyvan şek-
l�ndek� g�r�ş�n kuzey yan duvarı aşağısında oldukça s�l�k, üç satırlık 
Arapça k�tabede “Allahu la �lahe �llahu ....”, “El mel�k el kuddus�.......”, 
“La �lahe �llallah Muhammeden Resulallah” okunab�lmekted�r. Ayrıca 
anıtsal kapının çıkıntılı yan duvarının kuzeye bakan cephes� yukarıla-
rındak� b�r taş üzer�nde “El mal�k L�llah (?)” yazılıdır.

Ç�md�nkale’n�n; 1182-1239 yılları arasında bölgey� eller�nde 
tutan Eyyub�ler zamanında savunma ve konaklama amaçlı “R�bat” ola-
rak �nşa ed�ld�ğ� tahm�n ed�l�r. Dört tarafı Şanlıurfa kales� g�b� kaya-
dan oyma der�n savunma hendeğ� �le çevr�l� Ç�md�nkale’n�n batıdak� 
g�r�ş� altında yer alan büyük mağaralar ahır olarak kullanılmış olmalı-
dır. Kale üzer�nde çeş�tl� yapı kalıntıları ve b�r su kuyusu bulunur.

Kalen�n burç ve duvarlarının öneml� b�r kısmının Urfa bölges�ne 
1272-1399 ve 1429-1438 yılları arasında �k� kez hâk�m olan Memluk-
ler dönem�nde restore ed�ld�ğ� anlaşılır. Z�ra Urfa kales� ve B�rec�k 
şeh�r surlarındak� Memluk yen�lemeler�n�n açık �şaret� sayılan, çevre-
ler�n�n 5 cm. l�k bölümler� düzlenm�ş, bunun ortasında kalan alan ka-
barık bırakılmış taşlardan oluşan duvarların Ç�md�nkale’de görülmes� 
bu görüşü güçlend�ren öneml� �şaretlerd�r.

MEHEMEDEY HAN SARNICI
Soğmatar’ın 30 km. kuzey�nde, Şanlıurfa-mard�n karayolunun 

50. Km’s�nde yer alan Dağyanı Köyü’nde B�zanslılara a�t olduğu sanı-
lan ve “Mehmedey Han” (Mehmet’�n Hanı) adıyla anılan büyük b�r 
“Hayrat” yer almaktadır..

4) VİRANŞEHİR’DEKİ ESERLER
FİSİLTA MANASTIRI KALINTISI
B�zans dönem� Hır�st�yanlık yapılarının Şanlıurfa bölges�ndek� 

en büyük örnekler�nden olan oktogonal (sek�zgen) plânlı bu yapının 
34.5 x 32 m. çapındak� kubbes�n�n bazalt taşından örülmüş sek�z paye 
üzer�ne oturduğu mevcut kalıntılardan anlaşılır. Yüzyılımızın başla-
rında sek�z payes�n�n tamamı ayakta olan bu yapının günümüze sade-
ce b�r payes� geleb�lm�şt�r.

Büyük b�r nekropolün ortasına �nşa ed�ld�ğ� anlaşılan bu yapının 
öneml� b�r az�z �ç�n “Martyr�on” olarak 4.-5. yüzyıllar arasında �nşa 
ed�lm�ş olab�leceğ� tahm�n ed�l�r. Ancak böyles�ne görkeml� b�r 
martyr�onun V�ranşeh�r’de doğan, sonraları kend� adıyla “Yakub�l�k” 

Mehemedey Han Sarnıcı268 İbrah�m Paşa Konağı 270

20. y.y. başlarında F�s�lta Manastırı kalıntıları269
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olarak anılan “Monofiz�t” Süryan� cemaat�n� dağınık b�r halden kurta-
rıp toparlayan ve “T�beloyo” (Evrensel Metropol�t) ünvanına kadar 
yükselen, 578’de Mısır’da ölen, cesed� 622’de V�ranşeh�r’e get�r�len Mar 
Yakub’un gömüldüğü F�s�lta Manastırı olma �ht�mal� de mümkündür.

Kalıntılar arasında bulunan çok sayıdak� moza�k tanes�nden ya-
pının zeng�n moza�k süslemel� olduğu anlaşılmaktadır.

İBRAHİM PAŞA KONAĞI
Gölbaşı Mahalles�nded�r. Geleneksel avlulu, eyvanlı V�ranşeh�r 

evler�nden farklı olarak kapalı konak t�p�nded�r. M�ll� Aş�ret� Re�s� Ha-
m�d�ye Alayları Komutanı İbrah�m Paşa tarafından 19. Yüzyıl sonla-
rında yaptırılmıştır.

Konağın zem�n� yer sev�yes�nden 1 m. yüksekted�r. Düzgün 
kesme taştan tek katlı olarak �nşa ed�lm�ş olan kareye yakın planlı ko-
nağa g�r�ş, doğu ve batı cephelerdek� ortadan bazalt b�r sütunla ke-
merl� �k� göze ayrılmış olan önler� merd�venl� kapılardan ve ana g�r�ş 
olarak güney cephede öne taşkın bazalt �k� sütunla üç kemerl� göze ay-
rılmış kapının �k� yanındak� merd�venlerle olmaktadır. 19. yüzyıl son-
larında Şanlıurfa’da �nşa ed�len Hacıkam�lzade Yusuf Z�ya Efend� Ko-
nağı’nın pencere ve dış cephe süslemeler� �le benzerl�k gösterd�ğ�nden 
her �k� yapının m�marının aynı olab�leceğ� akla gelmekted�r.

Paşalar Okulu olarak ta b�l�nen yapı b�r dönem eğ�t�m amaçlı kul-
lanılmıştır. 1940’lı yıllarda eğ�t�m ve öğret�m�n yürütüldüğü bu tar�h� 
yapı, 1970 yıllarından sonra boş kalmıştır. 1996 yılında Mahmut Kele-
şabd�oğlu tarafından İl özel İdares�ne h�be ed�len konak, 2002 yılında 
Val� Muzaffer D�lek dönem�nde İl Özel İdares� tarafından korunmaya 
alınmış ve restore ed�lm�şt�r.

ESKİ BELEDİYE KONAĞI
M�ll� Aş�ret� Re�s� İbrah�m Paşa Ham�d�ye Alayları Komutanı ol-

duktan sonra 1895 yılında V�ranşeh�r’de Beled�ye kurarak Beled�ye b�-
nasını �nşa ett�rm�şt�r.

İk� katlı taş yapı olarak �nşa ed�lm�ş olan V�ranşeh�r Esk� Beled�ye 
Konağı’nın zem�n katı, payeler üzer�ne oturan çapraz tonozların ört-

tüğü mekânlardan oluşmaktadır. Zem�n kattak� bu mekânlar günü-
müzde dükkân’a dönüştürülmüştür. Esk� Beled�ye Konağı 19. yüzyıl 
sonlarında Şanlıurfa’da �nşa ed�len Hacıkam�lzade Yusuf Z�ya Efend� 
Konağı, Esk� Numune Mekteb�, Esk� Köy Yatı Mekteb� ve V�ranşe-
h�r’dek� İbrah�m Paşa Konağı yapılarında olduğu g�b�, o dönemde baş-
latılan Avrupa� tarzda konak t�p� yapılar grubuna öneml� b�r örnek teş-
k�l etmekted�r.

VİRANŞEHİR SARNIÇ VE MAĞARALARI
V�ranşeh�r �lçes� çevres�nde Kızlar Sarayı (Kasrül Benat) harabe-

ler�nde Mağara ve kaya mezarları, Kırlık Köyü’nde dev b�r sarnıç, Ayn 
el-saraç köyü’nde kaya mezarları, Cevr�(Gürpınar) Köyü’nde Roma 
Kaya Mezarları, C�naz (Alakonak) Köyünde Roma Kaya Mezarları, 
Akkese (Hanefiş) Köyünde Kaya Mezarları �le Kaya Evler� ve Kaya K�-
l�ses�, Yolb�len (Heftemal) Köyünde Mağaralar ve Kaya Mezarları, Yü-
celer (İl�ye) Köyü Ses�k Deres� kenarlarında Kaya Mezarları ve Mağa-
ralar bulunmaktadır. 

V�ranşeh�r esk� beled�ye konağı 271

V�ranşeh�r kırsalında mağaralar272

V�ranşeh�r kırsalında Akkese Köyü Kaya K�l�ses�273
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5) BİR KIYI KENTİ HALFETİ 
(C�ttaslow)
Tar�h� ve kültürel kalıntıları �çers�nde barındıran, B�rec�k Bara-

jı’nın yapımından sonra büründüğü özgün k�ml�ğ�yle Halfet� �lçes� 
öneml� b�r tur�zm potans�yel�ne kavuşmuştur. Halfet�’de yaşamın tüm 
renkler�n� görmek mümkündür. Kent�n s�mges� hal�ne gelen Efsanev� 
“S�yah güller” (Karagül) herşeye rağmen �lçede yaşatılmaktadır.

Esk� Halfet�’n�n Fırat sah�l�, baraj gölünün suları yükselmeden 
önce, yeş�l b�r kıyı şer�d� hal�ndeyd�... Halfet�’n�n tar�h� taş evler�, kıyı-
dan 100-150 metre sonra başlayan sarp kayalıklar üzer�nde kuruluy-
du. Halfet�’n�n yarısı 2000 yılında B�rec�k Barajı'nın göl suları altında 
kalınca, yen� yerleş�m yer� olarak, �lçe merkez�ne 9 km. mesafedek� 
“Karaotlak” mevk�� “Yen� Halfet�” olarak yerleş�me açıldı...

Esk� Halfet� l�manında çok sayıda küçük ve büyük tekne bulab�-
l�rs�n�z. Gölde yapılan tekne turlarıyla güneydek� “Çekem Mahalles�”; 
Kuzeyde �se Fırat’ın eşs�z kanyonları arasında “Az�z Nerses K�l�ses�”, 
“Barsavma Manastırı” ve b�rçok tar�h� yapının yer aldığı “Rumkale”; 
“kaya k�l�se”, “batık cam�” ve “tar�h� evler�”yle Batık Köy Savaşan kalın-
tıları gez�leb�lmekted�r. Bu gez�de yamaçlar ve kanyonlarda çok sayıda 
tar�h� mağaralara rastlarsınız.

Halfet� �lçes�n�n tar�h� m�mar� dokusunun öneml� b�r kısmını ta-

r�h� sokaklar ve evler oluşturur. Bu evler�n otel, motel ve pans�yon ola-
rak tur�zme kazandırılması ve Halfet�’n�n huzurlu b�r tat�l beldes� hal�-
ne get�r�lmes� �ç�n çalışmalar yapılmaktadır.

Çok sayıdak� tar�h� halfet� ev� �çers�nde, Bey Konağı, Muh�tt�n 
Kannec� Ev� ve Hamamlı Ev ve sokaklar öneml� m�mar� özell�kler�yle 
görülmeye değerd�r.

Halfet� dünyanın c�ttaslow (sak�n şeh�r) programına kabul ed�-
len Türk�ye’dek� 9 yerleş�mden b�r�d�r.

Halfet� kıyısında tekneler (2011)274

Halfet� s�yah gülü 275
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SİYAH GÜL (Karagül)
Halfet�’n�n s�mges� olan efsanev� “s�yah gül” yöreye özgüdür. Ön-

celer� evlerde yet�şt�r�len bu güller günümüzde z�yaretç�ler�n alab�l-
meler� �ç�n üret�lmekted�r. Tv d�z�ler�ne “karagül” �sm�yle es�n kaynağı 
olmuştur.

DEĞİRMEN DERESİ
Halfet�’n�n kuzeydoğusunda yaklaşık üç k�lometrel�k b�r alanı 

kapsayan doğal b�r kuş cennet� olan ant�k “Değ�rmen Deres�” suyolu, 
�lçen�n öneml� dağ yürüyüşü güzergâhıdır. Şehr�n �çme suyu da bu kay-
naktan gelmekted�r. Bu güzergâhta mağara barınaklarda yer alır.

BATIK MAHALLE “ÇEKEM”
Çekem, baraj suları yükselmeden önce Fırat Nehr� kıyısında Hal-

fet� �lçe merkez�ne bağlı b�r mahalle (köy) konumundaydı. Tar�h� b�r 
dokuya sah�p bu köyde taş evler, b�r türbe, b�r mesc�t, b�r haz�re �le �l-
g�nç mezar taşları bulunan b�r mezarlık yer almaktaydı. Bu mahalle-
n�n b�r kısmı B�rec�k Barajı suları altında kalmıştır.

BEY KONAĞI
Halfet� merkezde bulunan tar�h� konak, mey�ll� kayalara oturtul-

muş taş yapıdır. Merkez Cam�nden doğuya doğru 150 metre uzakta 
olan yapı, halk arasında "Bey Konağı" olarak adlandırılır. Selamlık bö-
lümündek� k�tabeye göre 1910-12 yıllarında Bek�r Bey tarafından yap-
tırılmıştır. Eğ�ml� b�r araz�ye ustalıkla yerleşt�r�len, hareml�k ve selam-
lık bölümünden oluşan konağın batı cephes� Fırat Nehr�’ne (göle) bak-
maktadır. Taş ve ahşap �şç�l�ğ� açısından öneml� öğelere sah�p �k� katlı 
konak bugün metruk b�r durumdadır.

MUHİTTİN KANNECİ EVİ
Halfet� evler�n�n en güzel örnekler�nden olan bu ev, topoğrafik 

araz�den yararlanarak Fırat Nehr� manzaralı yapılmış, bahçel� büyük 
b�r yapıdır. Mutfak, k�ler, depo, ahır bahçe kısımlarından oluşan �k� 
katlı yapı, sah�p olduğu eyvanlar ve taş bezemeler�yle görülmeye de-
ğerd�r. Bu ev restore ed�lerek tur�zme açılmıştır.

BATIK KÖY SAVAŞAN ve KAYA KİLİSE
Halfet�’den Savaşan köyüne tekne gez�ler�yle 20 dak�kada ulaşıl-

maktadır. B�rec�k Baraj gölü suları altında yarısı kalan köye, ulaşım ka-
radan sağlanamayınca Savaşan Köyü terk ed�lm�şt�r. Köyün cam�s� 
sular altında kalmış olup m�nares� su üzer�nded�r. Köyde boş bulunan 
tar�h� taş yapı evler hala gez�leb�lmekted�r.

Köyün göl kenarında kalan evler� �se çay bahçes� olarak kullanıl-
maktadır.

Köyün karşı yamacında kayadan oyularak yapılmış olan “Kaya 
K�l�se”, doğu-batı doğrultusunda d�kdörtgen planlı �k� bölümden olu-
şur. Doğu-batı ve güneyde kaya kütles� bulunan k�l�se, tek ne�� ve tek 
aps�sl� olup kuzey cephes� açıktır. Daha önce Fırat Nehr�’nden 200 
metre �çerde köyün doğu yamacında bulunan “Kaya K�l�se” günü-
müzde göl kenarında kalmıştır. K�l�sen�n duvarları kazıma tekn�ğ� �le Çekem Mahalles� 277

Değ�rmendere276 Muh�tt�n Kannec� Ev�278
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yapılmış, farklı boyutlarda çeş�tl� t�pte haçlarla bezenm�şt�r. Kaya K�l�-
sen�n önünde çay �ç�lecek küçük b�r bahçe bulunmaktadır.

RUMKALE ESERLERİ

Kale
Rumkale, Halfet�'n�n kuzey�nde, Fırat Nehr�'n�n kıyı kes�m�n�n 

batısında b�r tepe üzer�nded�r. Rumkale’n�n doğusu Fırat’la kes�l�rken, 
kuzey ve batısı Fırat’ın öneml� kollarından “Merz�men Çayı”nın der�n 
vad�s�yle çevrelen�r. Bu hal�yle Rumkale b�r yarımada g�b�d�r. Günü-
müzde harap b�r durumda olan ve yaklaşık 120x230 m. boyutlarında-

k� kalen�n güney�nde b�r hendek yer alır. Kalen�n doğu, kuzey ve batı-
sındak� duvarlar �se yüksek kayalar üzer�nded�r.

Kale, �çer�s�nde büyük b�r şeh�r barındırır. Kuzey-güney doğrul-
tusundak� kalen�n batısında dört, doğusunda b�r kapı bulunur. Kale-
n�n kuzey ve doğudak� surlarında yed� burç ve kuzeyde çok sayıda maz-
gal pencere yer alır.

Hz. İsa’nın havar�ler�nden Az�z Ioannes’�n İnc�l’�n b�r nüshasını 
burada yazdığı ve müsvetteler�n� burada sakladığı r�vayet ed�ld�ğ�n-
den, Hır�st�yanlarca halen kutsal kabul ed�len ve z�yaret ed�len b�r yer-
d�r.

Rumkale’de m�mar� kalıntılar, Geç Roma ve Ortaçağ karakter� ta-
şımaktadır.

Az�z Nerses K�l�ses�
Kale surlarının �ç�nde güneyde yer alan k�l�sen�n �nşa tar�h� 12. 

yüzyılın sonlarıdır. K�l�se doğu-batı doğrultusunda d�kdörtgen planlı, 
üç ne�� ve üç aps�sl�d�r. Ermen�ler 1113’ten 1292’ye kadar Rumkale’y� 
“kotol�kosluk makamı” olarak kullanmışlardır. K�l�se 17. Yüzyılda ca-
m�ye çevr�lm�şt�r. Yapı, günümüzde doğu cephes�n�n yamaca yasla-
nan bölümü dışında yıkıktır.

Barşavma Manastırı
Manastır, kale surlarının �ç�nde kuzeyde yer alır. Yakub� az�z� Bar-

şavma’nın 13. Yüzyılda kend� adına �nşa ett�rd�ğ� tahm�n ed�lmekted�r. 
Manastırın �k� yapısından günümüzde bazı bölümler ayakta kalab�l-
m�şt�r. Yapının doğusunda b�r kuyu ve su sarnıçları bulunmaktadır.  

Rumkale280

Savaşan Köyü (2010)279
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6) BİRECİK TURİZM 
VARLIKLARI
Yakındoğu'nun büyük t�car� yollarının kavşağında, Fırat Nehr� kı-

yısında olan B�rec�k, Asurluların ç�v� yazılarında “Bars�p”, “Burs�p” ad-
larıyla z�kred�lm�şt�r. 1894 yılında yapılan kazılarda şehr�n Paleol�t�k 
(Esk� Taş Devr�) dönem�nden ber� yerleş�m b�r�m� olduğu anlaşılmış-
tır. Sırasıyla Hurr�-M�tann�ler, H�t�tler, Asurlular, Makedonyalılar ve 
Seleukoslar hâk�m�yetler�n� gören �lçe, Müslüman Arapların el�ne ge-
ç�nceye kadar, M.S. I. yüzyılda Romalılar �le B�zanslılar arasında el de-
ğ�şt�rm�şt�r.

1099 yılında Fransız Kontluğu'nun el�ne geçen B�rec�k, daha 
sonra Zeng�ler, Artukoğulları arasında el değ�şt�rm�ş, XIII. yüzyılda 
Moğol �st�lasına uğramıştır. XV. asrın sonlarına doğru Memlukler'�n 
el�ne geçt�kten sonra dış kale ve surlar �nşa ed�lm�şt�r. 

B�rec�k, Yavuz Sultan Sel�m tarafından 1515 yılında Osmanlı top-
raklarına katılmıştır.

I. Dünya Savaşı sırasında B�rec�k'te Almanlar tarafından b�rçok 
kışla ve asker� tes�s kurulmuştur. Savaştan sonra İng�l�zler tarafından 
�şgal ed�len B�rec�k, sonradan Fransızların �şgal�ne bırakılmıştır. 10 
Temmuz 1920 tar�h�nde kurtuluşunu sağlayarak hürr�yet�ne kavuş-
muştur. 1923 yılında �lçe olmuştur. Şanlıurfa �l merkez�n�n 90 km. ba-
tısında bulunmaktadır.  B�rec�kte tar�h� evler, hamamlar, hanlar, ca-
m�ler görüleb�lecek tar�h� eserlerd�r.

BİRECİK KALESİ
İlçe merkez�n�n kuzey�nde yer alan �çkale Fırat Nehr�’n�n doğu ya-

macında doğal kayalık b�r tepe üzer�ne kurulmuştur. MÖ 2000 yılın-
dan ber� �skân ed�ld�ğ� sanılmaktadır. Üzer�nde �nşa ed�ld�ğ� beyaz kal-
ker tepeden dolayı Beyaz Kale (Kal'etül Beyza/Beyda) olarakta b�l�n-
mekted�r. Yapıyla �lg�l� �lk b�lg�ler�n II. Salmanassar dönem�ne (MÖ 
852-824) kadar g�tt�ğ� b�l�n�r. Yazılı belgelerde kalen�n adı “Kar-
Sulmanu-Asar�d” (Salmanassar Kales�) olarak geçer. Günümüze 
kadar geleb�len bugünkü yapı, 13. yüzyılda �nşa ed�lm�şt�r. B�rec�k Ka-

les�, Romalılar (MÖ 30- MS 395), Franklar (MS 1098- 1150) ve Mem-
lükler dönem� (1277–1484) olmak üzere üç defa onarım görmüştür.

URFA KAPISI
B�rec�k surlarının doğu duvarında olup günümüze ulaşab�len tek 

şeh�r kapısıdır. Kapı kesme taştan yapılmış olup kapının süslemel� ve 
k�tabel� cephes� doğuya bakan cephes�d�r. Sur dışına açılan Urfa Kapı-
sı’nın üstünü (doğu kapısı) boydan boya dolaşan şer�t k�tabeye göre B�-
rec�k Na�b� Lütfullah tarafından 1483‘te Sultan Mel�k-el Eşraf Ebuna-
sır Kayıtbay’ın emr�yle yaptırıldığı yazılıdır. Duvarların üzer�nde kon-
sollar bulunmakta, ancak konsollar üzer�nde yer alması gereken maz-
gal köşkler� yıkılmıştır.

ALABURÇ (Meydan Kapı)
Surların Meydan Kapısı’na a�t olan b�r burçtur. Kent�n güneybatı 

kes�m�nded�r. Batıya bakan cephes�nde kapı yer almaktadır. Kare 
planlı burcun �ç�nde Muhammed Buhar�’n�n mezarı bulunmaktadır. 
Kesme taştan �nşa ed�lm�ş olan Alaburç’un cepheler�nde taş kabartma 
rozetler üzer�nde mühür görünümünde İslam� K�tabeler yer almakta-
dır. K�tabelerden b�r�nde “Mevlana Sultan Mel�k-el Eşraf Ebunasır Ka-
yıtbay” yazılıdır.

Fırat Nehr�, B�rec�k ve B�rec�k Köprüsü (2017)281

B�rec�k Kales�282
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HÜRRİYET KAHVESİ ve OTELİ 
(ESKİ BELEDİYE )
B�rec�k batı surlarının önünde Fırat Nehr� kıyısında 1900 yılı baş-

larında alt katı Hürr�yet kahves�, üst katı otel olarak �nşa ed�lm�ş �k� 
katlı güzel b�r yapıdır. Kuzey güney �st�kamet�nde d�kdörtgen planlı 
bu yapı �le Abdurrahman Hal�s Efend� Konağı B�rec�k’tek� çok katlı 
konak yapılarının �lk örnekler�d�r.

Düzgün kesme taştan �nşa ed�lm�ş olan yapının doğu ve batı cep-
heler� b�rb�r�n�n tekrarıdır. İk�nc� katın ortasında �k� kemer ve yuvar-
lak b�r sütun �le ayrılmış büyük pencereler yapıya yapıya güzell�k kat-
mıştır. B�r dönem Beled�ye B�nası olarak kullanılmıştır. Tar�h� yapı 
bazı tad�latlarla orj�nall�ğ�n� b�raz kaybetm�şt�r. Güney�ne b�t�ş�k b�r 
betonarme b�na yapılmıştır.

ŞEYH ABDURRAHMAN HALİS 
EFENDİ KONAĞI.
B�rec�kl� Şeyh Abdurrahman Hal�s Efend� tarafından 1900’lü yıl-

ların başlarında ev olarak yaptırılan bu konak, şehr�n güney�nde 
Hamd� Öztürk Caddes� üzer�ndek� l�se b�nasının bahçes�nde yer alır. 

Kesme taştan �k� katlı olarak �nşa ed�lm�şt�r. Yapının or�j�nal�nde 
ahşap olan kat arası, merd�venler� ve çatısı 1954 yılında betona dönüş-
türülmüştür.

Kurtuluş savaşı dönem�nde Fransızlar tarafından karargâh ola-
rak kullanılmıştır. Duvarlarında savaş günler�nden kalma kurşun �z-
ler� günümüze ulaşmıştır. Esk� eser olarak tesc�ll� bu yapı 1993 yılında 
Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından restore ed�lm�şt�r. 1994 yılından sonra B�-
rec�k Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmıştır.

BİRECİK KÖPRÜSÜ.
Fırat Nehr� üzer�nde olup Şanlıurfa-Gaz�antep yolunu bağla-

maktadır. 10 N�san 1956 tar�h�nde ulaşıma açılmıştır. Uzunluğu 720 
metred�r. Da�m� su üzer�nde bulunan ve 57 metre açıklığında 5 keme-
r�, sağ kıyıda 26' şar metre aralıklı 14 düz ayağı mevcut olan köprünün 
yapımında 44 b�n ton ç�mento, 921 ton dem�r kullanılmıştır. Cumhu-
r�yet dönem�n�n �lk ve en öneml� bayındırlık eser� olması ne-
d�n�yle Şanlıurfa Kültür ve Tab�at varlıkları Koru-
ma Kurulu tarafından “Korunması gerekl� 
Kültür Varlığı” olarak tesc�l ed�lm�şt�r.

KELAYNAK 
KUŞLARI
Kelaynak Kuşları; Kuzey 

Afr�ka’da yaşayan, üremeler� �ç�n sadece B�rec�k'e 
gel�p burada yuva yaparak yavrularını büyüttükten 
sonra tekrar kışlaklarına dönen “İb�s” olarak da b�l�nen 
nad�r göçmen kuşlarımızdandır. Lat�nce “Geront�cus Ere-
m�ta” olarak adlandırılır.

Kelaynak kuşu, B�rec�kl�ler tarafından kutsal sayılmakta-
dır. Kışın Kızıl Den�z kıyılarında yaşayan Kelaynakların Şubat or-
talarında gel�şler� B�rec�kl�ler �ç�n �lkbaharın gel�ş�n�n b�r �şaret� sa-
yılmaktadır. Temmuz ayı ortalarından �t�baren yöreden ayrılırlar.

Sayıları g�tt�kçe azaldığından B�rec�k'te Orman Genel Müdür-
lüğü tarafından “Kelaynak Üretme ve Koruma İstasyonu” kurul-
muştur. 

Alaburç (2012)283 Şeyh Abdurrahman Hal�s Efend� Konağı 285

Esk� Beled�ye B�nası284
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7) SİVEREK TURİZM 
VARLIKLARI
S�verek yöres�nde yapılan arkeoloj�k kazılar, M.Ö. 3000 yıllarına 

a�t b�r yerleş�m yer� olduğunu kanıtlamıştır. M.Ö. 331'de Büyük İsken-
der'�n �st�lasına maruz kalmış, M.Ö. 305'de Seleukoslar'ın el�ne geç-
m�şt�r. 640 yılında Şam ordusunca fethed�len S�verek, 660'da Emev�-
ler, 750'de �se Abbas�ler�n el�ne geçm�ş, 1065-1066 yıllarında Selçuklu 
hâk�m�yet�ne g�rm�şt�r. 1451 yılında Safev� hâk�m�yet�ne g�ren S�ve-
rek, 1517'de Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı dönem�nde D�yarbakır v�layet�ne bağlı b�r kaza olan S�-
verek, 1926 yılında Urfa'ya bağlı �lçe olmuştur.

SİVEREK KALESİ
Kaynaklarda kalen�n Asurlular tarafından yapıldığı yer almakta-

dır. Tar�hç� Batlamyus, Asurlulardan kalma büyük kesme taşlardan 
�nşa ed�len �lk yapının, Romalılar tarafından sur ve burçları yükselt�le-
rek çok sağlam b�r kale hal�ne get�r�ld�ğ�n� söylemekted�r. Tar�h bo-

yunca, K�naba, Ardüzat�l (Aslanlı Kale), Kan kales�, S�babarka, Pur-
fuzz�, Mar�na g�b� �s�mlerle tanınan S�verek kales�n�n, sur duvarları-
nın çok az b�r kısmı ve kale etekler�ndek� koruma taşlarından b�r bölü-
mü günümüze kadar geleb�lm�şt�r.

SİVEREK GÜMRÜK HANI
İlçe merkez�nde yer alan bu yapının �nşa k�tabes� olmadığından 

yapılış tar�h� kes�n olarak b�l�nmemekted�r. M�mar� özell�kler�nden 
dolayı 18. yy Osmanlı eser� olab�leceğ� tahm�n ed�lmekted�r. 1920 yı-
lında beled�ye b�nasına dönüştürülmüş b�r müddet beled�ye b�nası ola-
rak kullanılmıştır. Han S�verek Beled�yes� tarafından restore ed�lerek 
2012 yılında restoran ve konaklama mekânı olarak tur�zme kazandı-
rılmıştır.

SİVEREK CUDİ PAŞA HANI
S�verek �lçe merkez�nde esk� hükümet konağı karsısında bulunan 

han 1903 yılında S�verek Beled�ye Başkanlarından Cud� Paşa tarafın-
dan yaptırılmıştır. Günümüzde kuzey cephes�ndek� �k� katlı bölümü 

S�verek Kales�’nden kent�n genel görünümü (2012)286

S�verek Gümrük Hanı (2012)287 S�verek Cud� Paşa Hanı (2012)288



140

ayaktadır. Avlu kısmındak� ve kuzey cephes�ndek� dükkânlar farklı 
amaçlı �şyerler� olarak kullanılmaktadır. 2007 yılnda S�verek Beled�-
yes� tarafından restore ed�lerek yapının b�r bölümü lokanta ve kafeter-
ya olarak tur�zm amaçlı kullanılmaktadır.

GAZİ PAŞA OKULU
1903 yılında �k� katlı olarak yapılan b�na 1908 yılında l�se olarak 

kullanılmış, 1926 yılında Gaz� Paşa İlkokulu olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır. 1966 yılından sonrada, Kız Meslek L�ses� daha sonra İmam 
Hat�p L�ses� olarak kullanılan yapı, uzun b�r süre bakımsız kalmıştır. 
2001 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından restore ed�lm�şt�r. Günü-
müzde okul olarak kullanılmaktadır.

ESKİ HÜKÜMET KONAĞI
1903 yılında S�verek �dad�s� (Ş�md�k� Gaz� Paşa İlkokulu) �le b�r-

l�kte yapımına başlanan tar�h� b�na 1908 yılında tamamlanmıştır. 
1926-1976 yılları arasında hükümet konağı olarak kullanılmıştır.

1980 yılında çıkan yangında ahşap kısımları yanan yapı harap du-
ruma gelm�şt�r. 1999 yılında Şanlıurfa Val�l�ğ� tarafından onarımı ya-
pılan konak İlçe Halk Kütüphanes� olarak h�zmet vermekted�r.

KOÇALİ BABA TÜRBESİ
S�verek �lçe merkez�nded�r. Daha önce S�verek’�n Havuz Bahçe 

mevk��ndek� mezarlıkta bulunmaktaydı. Türben�n bulunduğu mezar-
lık alanın 1927 yılında kamulaştırılması üzer�ne bugünkü yer�ne nak-
led�lm�şt�r. Türbe; S�vr� kemerlerle b�rb�r�ne bağlanmış dört bazalt 
sütun üzer�ne oturan sek�zgen kasnaklı baldeken tarzı b�r kubbe �le ör-
tülüdür.

Koç Al� Baba’nın 639’da bölgen�n feth�ne gelen İslam Orduları-
nın komutanı İyaz B�n Ganem’�n yanında savaşan Cab�r el-Ensar’ın ço-
cuklarından b�r� olduğu, S�verek’� fetheden İyaz b�n Ganem’�n, Koç 

Al�’y� val�, kardeş� Cerrah’ı da �mam olarak S�verek’e tay�n ett�ğ� halk 
arasında anlatılmaktadır.

HACI PINAR (HACI ÖMER ÇEŞMESİ)
S�verek �lçe merkez�, Hacı Ömer Mahalles�’nded�r. K�tabes�nde 

“Hacı Ömer Çeşmes� 1933” yazılıdır. Düzgün kes�lm�ş bazalt taştan 
dört sütun üzer�ne kemerl� ve �k� katlı anıt görünümünded�r. Sütunla-
rın ortasında p�ram�t kubbel� su deposu bulunmaktadır. Mahalleye su 
sağlamak amacıyla 1933 yılında yapılmıştır. “Usta Yane” adında b�r 
yapı ustası tarafından yapılan çeşme, 1985 yılında Beled�ye tarafından 
restore ed�lm�şt�r.

Esk� Hükümet Konağı (2001)290Gaz�paşa Okulu (2001)289

Kocaal� Baba Türbes�291 Hacı Pınarı Çeşmes�292
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Şanlıurfa, tar�hte dünya kültür ve meden�yet�n�n merkez� sayılan 
ve arkeoloj� l�teratüründe “Bereketl� H�lal” olarak adlandırılan bölge 
üzer�nde yer alır. En esk� d�nlerden en son d�ne kadar bütün d�nler bu 
bölgede ortaya çıkmıştır.

1) ŞANLIURFA’DA 
İLKEL DİNLER
Göbekl�tepe ve Neval� Çor� Tapınakları
İl merkez�n�n 18 km kuzeydoğusunda yer alan Göbekl�tepe’de ya-

pılan arkeoloj�k kazılarda günümüzden 11.500 yıl önces�ne tar�hlenen 
(M.Ö. 9500) C�lalı Taş Devr� (Neol�t�k Çağ) �nsanlarına a�t dünyanın 
en esk� tapınak kalıntıları bulunmuş ve böylece Şanlıurfa’nın �nanan 
�nsanların dünyadak� en esk� merkez� olduğu anlaşılmıştır.

Göbekl�tepe �nsanlarının tapındıkları boğa, arslan, kurt, domuz, 
turna kuşu, ördek ve yılan başta olmak üzere çeş�tl� hayvan kabartmalı 
steller 1997-1999 kazılarında ortaya çıkartılmış olup Şanlıurfa Müze-
s�’nde serg�lenmekted�r.

Neol�t�k Çağ’ın M.Ö. 8500-8000 evres�ne a�t �k�nc� b�r tapınak 
yer�, Harran Ün�vers�tes� Arkeoloj� ve Sanat Tar�h� Bölümü tarafından 

1988 yılında Şanlıurfa �l sınırları �çers�ndek� Tektek Dağları mevk��n-
de yer alan Karahantepe (Keç�l�tepe)‘de keşfed�lm�ş ve burada yapılan 
yüzey araştırmasında toprağa gömülü, ancak başları görüleb�len çok 
sayıda stel tesp�t ed�lm�ş, bunlardan b�r�n�n üzer�nde C�ns�yet Tanrı-
sı’nı sembol�ze eden b�r yılan figürüne rastlanmıştır. Gelecek yıllarda 
burada yapılması düşünülen arkeoloj�k kazılar dünya d�nler tar�h�ne 
öneml� bulgular kazandıracaktır.

Göbekl�tepe Kazı Alanı293

Göbekl�tepe’den steller294

Yedinci Bölüm
İNANÇ TURİZMİ VARLIKLARI



142

Göbekl�tepe ve Karahantepe tapınakları dışında, H�l-
van �lçes�ne bağlı Neval� Çor�’de yapılan arkeoloj�k kazılar-
da Neol�t�k Çağ’ın M.Ö. 7000 evres�ne bağlanan kare 
planlı b�r tapınak ve �çers�nde st�l�ze �nsan figürlü �k� stel 
bulunmuştur. Şanlıurfa bölges�nde yapılan b�rçok ar-
keoloj�k kazıda Kalkol�t�k Çağ ve Esk� Tunç Çağı 
halklarının tapındıkları şemat�k tanrı heykelc�kle-
r�ne (�dol) rastlanmıştır.

Bozova �lçes�ne bağlı T�tr�ş Höyük nekropo-
lünde ortaya çıkartılan ve �nsan şekl�nde tanrıları 
tasv�r eden çok sayıda keman t�p� heykel Şanlıurfa 
Müzes�’nde serg�lenmekted�r.

2) ŞANLIURFA’DA 
ÇOK TANRILI DİNLER
İlkel d�nler�n dünyada b�l�nen esk� merkez� 

Şanlıurfa, çok tanrılı d�nler�n de dünyadak� öneml� 
merkezler�nden b�r�d�r. Ay, güneş ve gezegenler�n 
kutsal sayıldığı esk� Mezopotamya’dak� Asur ve Ba-
b�ller�n pol�te�st (çoktanrılı) �nancına dayanan pa-
gan�zm�n öneml� merkez şeh�rler� Harran ve Soğ-
matar Şanlıurfa �l sınırları �çers�nded�r.

Harran ve Pagan�zm
Bab�ller dönem�nde “�lu sa �lan�” (tanrıların tan-

rısı), “sar �lan�” (tanrıların kralı) ve “bel �lan�” (tanrıla-
rın efend�s�) olarak adlandırılan ay tanrısı “S�n” paga-
n�stler�n en büyük tanrısı olma özell�ğ�n� asırlar boyu 
devam ett�rm�ş ve Romalılar dönem�nde “mar alahe” 
olarak adlandırılmıştır.

M.Ö. 2000 başlarına a�t Kültepe ve Mar� tabletle-
r�nde Harran’dak� S�n tapınağında b�r antlaşma �mza 
ed�ld�ğ�ne da�r b�lg�ler bulunmaktadır. Y�ne M.Ö. 2. 

b�n�n ortalarına a�t H�t�t tabletler�nde, H�t�tlerle M�tann�ler 
arasında yapılan b�r antlaşmaya Harran’dak� ay tanrısı S�n’�n 
ve güneş tanrısı Şamaş’ın şah�t tutulduğu bel�rt�lmekted�r. 
1950 yılında Harran’da yapılan arkeoloj�k kazılarda bulunan 
ve Bab�l kralı Nabuna�d dönem�ne (M.Ö. 5. yüzyıl) tar�hle-
nen tanrı S�n ve Şamaş’ı tems�l eden ç�v� yazılı steller Şanlı-
urfa Müzes�’nde serg�lenmekted�r.

Dr. Nurett�n Yardımcı’nın 1985 yılı kazılarında Har-
ran höyüğünde bulduğu Bab�l kralı Nabuna�d döne-

m�ne a�t ç�v� yazılı �k� tablette S�n mabed�nden ve 
“E. HUL. HUL” tapınağından söz ed�l�r.

İslam kaynaklarında “Harran�ler” (putperest-
ler) adıyla anılan pagan�stler�n b�r kısmı; Harran’a 
gelen Abbas� hal�fes� Me’mun’un “Kur’an’da geçen 
semav� d�nlerden b�r�n� seç�n” tavs�yes� üzer�ne 
b�r kısmı Hır�st�yan, b�r kısmı da Müslüman 
olmuş, öneml� b�r kısmı �se “h�ç kötülük etmeyen 
yüce b�r yaratıcı”nın varlığını kabul eden ve 
Kur’an’da ehl-� k�tapla beraber üç yerde z�kred�len 

Güney Mezopotamya’dak� Sab��ler’�n monotes�t 
(tektanrıcı) �nanç s�stem�n� ben�msem�şt�r. Ancak 

bu grup, esk� pagan�st �nançlarından tam kopmayarak 
bu yüce varlığın sadece yaratma g�b� öneml� �şler� gör-

düğüne, yarattığı varlıklarla �lg�l� d�ğer �şler� �se aracı �lah 
olarak n�teled�kler� gezegenler�n ve bunlar adına �nşa ed�-
len tapınaklarda onları tems�l eden putların yaptığına 
�nançlarında yer verm�şlerd�r. Böylece Güney Mezopo-
tamya’dak� esas Sab��zm’den farklı b�r çehreye bürünen bu 
d�n�n mensupları “Harranlı Sab��ler” olarak anılagelm�ş-
lerd�r.

Harranlı Sab��ler’�n son mabedler� 108l yılında 
İslam hanedanlarından Numeyr�ler’�n Harran val�s� 
Yahya b. el-Şatır tarafından yıktırılmış ve böylece bu d�n 
sona erm�şt�r.

Balıklıgöl Adam 
Heyet� 

295

Soğmatar Pognon Mağarası297Bab�l Kralı Nabuna�d, Ay, Güneş ve Gezegen tanrıları stel�296
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Soğmatar ve Pagan�zm
Harran’a 46 km. mesafede Soğmatar şehr� ay, güneş ve gezegenle-

r�n kutsal sayıldığı Pagan d�n�n�n ve bu d�n�n baştanrısı “Mar 
Alahe”n�n (tanrıların efend�s�) merkez�d�r. Mar Alahe’y� tems�l eden 
açık hava mabed� “Kutsal Tepe” Soğmatar’ın odak noktasını teşk�l 
eder. Kutsal Tepe’n�n z�rves�nde kaya yüzey�ne oyulmuş ve M.S. 164-
165’lere tar�hlenen Süryan�ce yazılar, bazı öneml� k�ş�ler�n mar alahe 
adına bu tepeye d�kt�rd�kler� anıt sütunlar ve sunaklarla �lg�l�d�r.

Tepen�n kuzeye bakan yamacındak� b�r� portre, d�ğer� boydan tas-
v�r ed�lm�ş �k� �nsan kabartmasının tanrı S�n’� tasv�r ett�ğ� yanlarında-
k� Süryan�ce k�tabelerden anlaşılır. Kutsal Tepe’n�n batısında, kuze-
y�nde ve kuzeybatısındak� tepelerde yer alan 7 adet yapı kalıntısı, 
Güneş, Ay, Satürn, Jüp�ter, Mars, Venüs ve Merkür gezegenler�n�n pa-
ralel �zdüşüm yerler�n� tems�l eder. Harranlı paganlar da ay tanrısı S�n 
mabed�ndek� �badetler� sırasında baştanrı Mar Alahe’n�n mabed�n�n 
bulunduğu Soğmatar’dak� Kutsal Tepe’ye yönel�rlerd�.

Gök c�s�mler�n�n kutsal sayıldığı Asur ve Bab�l topluluklarında 
ayrıca “Fırtına Tanrısı” ve “Kırların Koruyucu Tanrısı” g�b� b�rçok 
tanrı kutsal sayılıyordu. Şanlıurfa Müzes�’nde Asur ve H�t�t dönem�ne 
a�t bu tanrıları tasv�r eden bazalt steller bulunmaktadır.

Pol�te�st �nanca sah�p Romalıların zafer tanrıçası “N�ke”y� tems�l 
eden zar�f b�r bazalt heykel de Şanlıurfa Müzes�’nde serg�lenmekted�r. 
Ayrıca Harran Kales�’n�n doğu duvarında devş�rme malzeme olarak 
kullanılmış kalker taşından b�r N�ke kabartması yer alır.

3) ŞANLIURFA’DA TEK TANRILI 
DİNLER VE PEYGAMBERLER
Musev�, Hır�st�yan ve İslam peygamberler�n�n atası olan 

Hz.İbrah�m’�n Şanlıurfa’da doğmuş olduğuna, Nemrud ve halkının 
taptığı putlarla mücadele ett�ğ� �ç�n Şanlıurfa’da ateşe atıldığına �nanı-
lır. Y�ne �nanışa göre Lut Peygamber amcası Hz. İbrah�m’�n ateşe atıl-
masını görmüş ve daha sonra Urfa’dan ayrılmıştır. İbrah�m Peygam-
ber’�n torunu ve İsra�loğullarının atası Yakub Peygamber Harran’da bu-
lunmuş ve dayısı kızları Lea ve Rahel �le Harran’da evlenm�ş, Eyyub 
Peygamber Urfa’da hastalık çekm�ş ve Urfa’da vefat etm�şt�r. Hz. 
Eyyub’u arayan Elyasa Peygamber onun yaşadığı köye kadar gelm�ş, 
ancak göremeden orada vefat etm�şt�r. Şuayb Peygamber Harran’a 37 
km. mesafedek� Şuayb Şehr�’nde yaşamış, Musa Peygamber Şuayb 
Şeh�r yakınlarındak� Soğmatar’da Şuayb Peygamberle buluşmuştur. 
İsa Peygamber Urfa’yı kutsadığına da�r b�r mektubunu ve yüzünü s�l-
d�ğ� mend�le çıkan muc�zevî portres�n� (Hag�on Mand�l�on) Urfa kralı 
Abgar Ukkama’ya gönderm�şt�r.

Bütün bunlardan dolayı Şanlıurfa “Peygamberler Şehr�” ve “Kut-
sanan Şeh�r” adlarıyla tanınmıştır. 

HZ. İBRAHİM ve ŞANLIURFA
Kral Nemrud b�r gece rüyasında tahtının yıkıldığını ve hüküm-

darlığının sona erd�ğ�n� görür. Falcıları onun bu rüyasını “bu yıl b�r 
çocuk doğacak, sen�n krallığına ve putperest d�n�ne son verecek ve tek 
tanrılı d�n� get�recek” şekl�nde yorumlar.

Bunun üzer�ne Nemrud, o yıl bütün ham�le kadınların ve doğan 
çocukların öldürülmes�n� kararlaştırır. İbrah�m’e ham�le olan Nona ha-
m�lel�ğ�n� g�zlemey� başararak İbrah�m’� b�r mağarada g�zl�ce doğu-
rur. B�r r�vayete göre 15 ay, d�ğer b�r r�vayete göre 7 sene bu mağarada 
g�zl�ce yaşayan İbrah�m, baba ev�ne döner. Ancak, Allah’ın b�r muc�-
zes� olarak İbrah�m yaşının çok üzer�nde b�r del�kanlı görünümünde-
d�r. H�ç k�mse onun Nemrud’un çocukları öldürdüğü yıllarda doğmuş 
olab�leceğ�n� düşünemez.

O dönemde gök c�s�mler�n�n tanrısal gücü olduğuna �nanılmak-
tadır ve gök c�s�mler�n� sembol�ze eden �nsan şekl�ndek� heykellere ta-
pınılmaktadır. İbrah�m, Nemrud ve halkının taptığı putlara bakarak 
“Ey kavm�m, bu gördükler�n�z ve taptığınız putlar hep yok olan varlık-
lardır. Ben bunlara Allah d�yemem. Allah; yerler�, gökler� ve kâ�natta 

Hz. İbrah�m’�n ateşe atıldığı yerde oluşan göl299

Hz. İbrah�m’�n doğduğu mağara298
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var olan her şey� yaratandır” d�yerek �nsanları gerçek Allah’a �badet et-
meye çağırır. Putları kırıp parçalamaya başlar. Bunun üzer�ne Nem-
rud İbrah�m’� yakalatarak bugünkü Şanlıurfa Kales�’n�n bulunduğu te-
peden aşağıda yaktırdığı büyük ateşe atar. O sırada Allah tarafından 
ateşe “Ey ateş, İbrah�m’e karşı ser�n ve selamet ol” emr� ver�l�r. Bunun 
üzer�ne ateş su odunlar da balık olur, Hal�l’ür- Rahman Gölü meydana 
gel�r. Hz. İbrah�m sal�men b�r gül bahçes�n�n �çers�ne düşer. Allah sev-
g�l� kulu ve peygamber� Hz. İbrah�m’� b�r muc�ze olarak korumuş ve 
yakmamıştır.

R�vayete göre Nemrud’un kızı Zel�ha’da İbrah�m’e �nandığı �ç�n 
kend�n� onun peş�nden ateşe atmış ve düştüğü yerde “Ayn-ı Zel�ha” 
gölü oluşmuştur.

Hz.İbrah�m’�n doğduğu mağara, onun ve Zel�ha’nın düştüğü 
yerde oluşan Hal�l’ür-Rahman ve Aynzel�ha göller� şeh�r merkez�nde 
olup her yıl onb�nlerce yerl� ve yabancı tur�st tarafından z�yaret ed�l�r. 
Göldek� balıklar kutsal kabul ed�ld�ğ�nden yen�lmez ve korunur.

M�safirler� çok seven ve m�safirs�z sofraya oturmayan Hz.İbra-
h�m’�n bu özell�ğ� adeta günümüzdek� Urfalılara da yansımıştır. Z�ra 
Urfalılar m�safir ve �kram sevme özell�kler�yle tur�stler�n büyük ölçü-
de takd�r�n� kazanmışlardır.

Hz. İbrah�m Urfa’dan H�caz’a g�derken b�r süre Harran’da kalmış, 
bu nedenle Harran’a “Hz. İbrah�m’�n Şehr�” den�lm�şt�r. Bazı tar�h� kay-
naklar Harran’da Hz. İbrah�m’�n ev�n�n ve mesc�d�n�n bulunduğunu, 
onun otururken yaslandığı b�r taşın mevcut olduğunu yazmışlardır.

Hz. İbrah�m b�r�nc� evl�l�ğ�n� Sara �le �nanışa göre Akçakale �lçes� 
yakınlarındak� su kaynağında yapmış ve bu evl�l�kten İshak adında b�r 
oğlu olmuştur. Bu nedenle günümüzde bu su kaynağına “Düğün Gö-
zü-Düğün Pınarı” anlamına gelen “Ayn el-Arus” den�l�r. İk�nc� evl�l�-
ğ�n� Hacer �le yapan Hz. İbrah�m’�n bu evl�l�kten de İsma�l adında b�r 

erkek çocuğu olmuştur. Hz. İshak’ın soyundan Hz. Yakub ve İsra�lo-
ğullarına gönder�len b�rçok peygamber (Hz. Yusuf, Hz. Musa, 
Hz. Harun) gelm�şt�r. Hz. Hacer’den doğan Hz.İsma�l’�n soyundan �se 
İslam peygamber� Hz. Muhammed (s.a.v.) gelm�şt�r. Bunun �ç�nd�r k� 
Hz. İbrah�m “Peygamberler�n Atası” olarak b�l�n�r.

HZ. LUT ve ŞANLIURFA
Hz. İbrah�m’�n kardeş� Haran’ın oğlu olan Hz. Lut, amcası Hz. 

İbrah�m’�n ateşe atıldığını görmüş ve ateş�n onu yakmadığına şah�t ol-
muştur. Hz. Lut, amcası Hz. İbrah�m �le b�rl�kte hayvancılıkla uğraşı-
yordur. Her �k�s�n�n de malı mülkü pek çoğaldığı �ç�n kaldıkları yer b�r-
l�kte yaşamalarına yetmez olur. Bu nedenle Hz. İbrah�m’�n çobanla-
rıyla Hz. Lut’un çobanları arasında anlaşmazlık çıkar. Hz.İbrah�m, 
Lut’a kardeşçe ayrılmasını ve başka b�r yer seçerek g�d�p oraya yerleş-
mes�n� söyler. Bunu anlayışla karşılayan Lut, Urfa bölges�nden 
Sodom’a doğru yola çıkar.

HZ. YAKUB ve ŞANLIURFA
Hz. İbrah m’ n torunu olan Hz. Yakub’un babası Hz. İshak, anne-

s  Rebeka’dır. Yakub’a k n besleyen kardeş  İys (Esav) onu öldürmey  ta-
sarlamaktadır. Esav’ın bu n yet n  duyan anne Rebeka, oğlu Yakub’a 
kaçmasını söyler. Yakup, dayısı Laban’ın kaldığı Harran’a gel r. Burada 
b r kuyunun başında çobanlarla sohbet ederken dayısının kızı Rahel 
babasının koyunlarını suvarmağa get rm şt r. Yakub, dayısı kızı 
Rahel’  görünce, kuyunun ağzındak  taşı kaldırır ve dayısının 
koyun-larına su ver r. Sonra ona halası Rebeka’nın oğlu oldu-ğunu 
söyled .

Yakub, Harran’da b r ay dayısının yanında kalır. Laban, Yakub’a 
ücrets z h zmet olmayacağını, h zmet ne karşılık ne  stedeğ n  sorar. 
Yakub, Laban’ın küçük kızı Rahel’   ster. Ancak Laban, bunun  ç n 7 yıl 

Hal�l’ür-Rahman Cam�� ve �ç�nde yeralan kaynak su300 20. yy. başlarında Hz. Yakup Kuyusu301
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h�zmet etmes� gerekt�ğ�n� söyler. Yakub, Rahel’� o kadar çok sev�yor-
dur k�, bu 7 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bu süre sonunda 
Laban, bütün halkın davet ed�ld�ğ� b�r z�yafet (düğün) ver�r, ancak 
gece Rahel yer�ne onun ablası Lea’yı ver�r. Yakub sabah olunca bunun 
farkına varır. Laban bu davranışına gerekçe olarak büyük dururken 
küçük kızın evlend�r�lemeyeceğ�n� söyler ve Yakub’a Rahel’� alab�lme-
s� �ç�n 7 yıl daha h�zmet etmes� şartını koşar. O dönemde henüz �k� kar-
deşle evlenmek yasaklanmamıştır. Yakub bu şartı da yer�ne get�r�r ve 
�k�nc� 7 yıl h�zmetten sonra Rahel’� de eş olarak alır. Yakub’un Lea ve 
Rahel’den ve onların car�yeler�nden çok sayıda çocuğu olur. Çocukla-
rından b�r� olan Yusuf, en çok sevd�ğ� eş� Rahel’den olmuştur.

R�vayete göre Hz. Yakub’un Rahel �le karşılaştığında kaldırdığı 
kuyu taşının tılsımlı olduğuna �nanılır ve bu taş Harran’da Hz. İbra-
h�m Manastırı’nda saklanır.

Hz. Yakub Kuyusu’nun tılsımlı taşı �ç�n İslam önces�ne a�t Sürya-
n�ce b�r kaynakta şöyle b�r öykü anlatılır:

“Çocuğu olmayan İstanbullu b�r hanım Harran’a g�decek b�r tüc-
cara Hz. Yakub Kuyusu’nun tılsımlı taşından b�r parça get�rmes� r�ca-
sında bulunur. Harran’a gel�p İstanbul’a dönen bu tüccara tılsımlı taş 
parçası sorulur. Fakat tüccar söz verd�ğ� bu görev� unutmuştur. 
Hemen şehr�n dışına g�den tüccar, bulduğu taştan b�r parça kopararak 
onu �pek mend�le sarıp kadına get�rd�. Kadın ham�le kalır ve b�r kız ço-
cuğu olur. Ancak kadın buna üzülür ve tüccara “Eğer bana daha büyük 
b�r parça get�rseyd�n oğlum olurdu” d�ye s�temde bulunur. Tüccar, “Ka-
dına rasgele verd�ğ�m bu taşın yer�ne gerçekten Yakub Kuyusu’nun ta-
şından b�r parça get�rm�ş olsaydım belk� de kadının b�r kaç çocuğu ola-
caktı” d�ye düşünür.

Günümüzde çok sayıda z�yaretç� çeken Harran’dak� Yakub Kuyu-
su etrafında Şanlıurfa Val�l�ğ�nce çevre düzenlemes� yapılmıştır.

HZ. MUSA ve ŞANLIURFA
Hz. Musa, İsra loğullarından b r n n b r Mısırlı tarafından dö-

vüldüğünü görünce dayanamayıp aralarına girdiği rivayet edilir. 
Bunu duyan F ravun, öldürmek  ç n Musa’nın peş ne düşer. F 
ravun’dan kaçan Musa, Medyen ülkes ne gel r. Orada b r ku-yunun 
başına oturur. Medyenlinin 7 kızı vardır. Kızlar, babaları-nın 
sürüsünü suvarmak  ç n kuyuya gel rler. Fakat oradak  çobanlar 
kızları kovarlar. Kızları savunan Musa, sürülere su ver r. Bunu 
duyan kâh n, Musa’ya kızlarından b r n  vererek onu yanına alır. Bu 
olayın Soğmatar’da geçt ğ ne, medyenli kişinin Şuayb Peygamber 
olduğuna, Hz. Musa’nın muc zevî asasını burada Şuayb 
Peygamber’den aldığına  na-nılır.

Soğmatar’dak  b r kuyu Hz. Musa’nın Şuayb Peygamber’ n kızla-
rıyla karşılaştığı kuyu olarak z yaret ed l r.

HZ. ŞUAYB ve ŞANLIURFA
Hz. Şuayb’ın Harran’a 27 km. mesafedek� Şuayb Şeh�r adıyla tanı-

nın ant�k kentte yaşadığına �nanılır. Oldukça gen�ş b�r alana yayılmış 
olan ve etrafı surlarla çevr�l� bu tar�h� kent �çers�nde çok sayıda kaya 
mezarı ve üzerler�ne �nşa ed�lm�ş yapı kalıntıları vardır. Harabeler ara-
sındak� b�r mağara Şuayb Peygamber’�n makamı olarak z�yaret ed�l�r.

HZ. EYYUB ve ŞANLIURFA
Hz. Eyyub, Hz. Yakub‘un kardeş� Iys’ın (Esav) oğludur. Dedes� 

İshak Peygamber’d�r. Annes� Hz. İbrah�m a�les�nden Hz. Lut‘un kızı-
dır. B�r r�vayete göre hanımı Hz. Yusuf ‘un oğlu Menşa’nın kızı Rah�-
me’d�r. R�vayete göre Urfa’da yaşayan Hz. Eyyub çok zeng�n olup ç�ç�-
l�k ve hayvancılıkla uğraşıyordur. Yüce Allah kend�s�n� �mt�han etmek

Şuayb Peygamber  Mağarası303

Hz. Musa Kuyusu302
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�ç�n önce mallarını, sonra çocuklarını el�nden alır ve daha sonra ken-
d�s�ne ağır b�r hastalık ver�r. Günlerce hasta yatağında yatar, vücudu-
nu yaralar ve kurtlar sarar. Tüm bu mus�betlere sabır ve şükür gösteren 
Eyyub Peygamber, Cebra�l (a.s.)’�n get�rd�ğ� vah�y gereğ� ayağını yere 
vurur ve yerden su fışkırır. Bu su �le yıkanan Hz. Eyyub vücudunu kap-
layan yaralardan hemen kurtulur. Daha sonra �çt�ğ� bu ş�falı su, �ç�n-
dek� bütün dertler� de yok eder. Bunun üzer�ne Allah kend�s�ne hem 
çocuklarının, hem mallarının �k� katını ver�r. Bunun �ç�n Eyyub Pey-
gamber “Sabır t�msal�” olarak tanınır ve mus�bete uğramış k�mselere 
“Allah Hz. Eyyub sabrı vers�n” duasında bulunulur.

Hz. Eyyub’un hastalık çekt�ğ� mağara, yıkanarak ve suyundan �çe-
rek ş�fa bulduğu kuyu Şanlıurfa’nın Eyyub�ye Mahalles�nded�r.

B�zans dönem�nde 460 yılında P�skopos Nona bu kuyunun suyu-
nun cüzzam, fil ve gut hastalıklarını �y�leşt�rd�ğ�n� keşfed�nce buraya 
b�r hastane ve hamam yaptırılmıştır. Y�ne B�zans dönem�nde buraya 
�nşa ed�len ş�facı az�zler “Kosmas ve Dam�an manastırları”nda kuyu-
nun ş�falı sularıyla hastalar tedav� ed�lmekteym�ş.

1145 yılında Urfa’yı Haçlılardan alan İmadedd�n Zeng�, Eyyub 
Kuyusu’nun ş�falı suyu �le romat�zmalı ayaklarını yıkamıştır.

Hz. Eyyub’un ve hanımı Rah�me Hatun’un mezarları Şanlıur-
fa’nın V�ranşeh�r �lçes�ne bağlı Eyyubneb� Beldes�’nded�r. Burada ayrı-
ca Elyesa Peygamber’�n mezarı da bulunur.

Bağdad Sefer� sırasında bu köye uğrayarak mezarları z�yaret 
eden Osmanlı pad�şahı IV. Murad Han çevredek� 17 köyün gel�r�n� bu 
türbeler�n bakımı �ç�n vakfetm�şt�r. Yüzlerce yıldır özell�kle d�n� bay-
ramlarda ve ar�fe günler�nde bu mezarlar b�nlerce k�ş� tarafından z�ya-
ret ed�l�r.

Eyyubneb� Beldes�’n�n 5 km. güney�ndek� Telgoran (Mezarlar Te-
pes�) Köyü’nde bulunan b�r mezarın Hz. Eyyub’un oğlu S�van’a a�t ol-
duğuna, kuzey�ndek� Gırlavık Köyü’ndek� b�r mezarın �se Hz. 
Eyyub’un d�ğer oğlu Havmel’e a�t olduğuna �nanılır.

HZ. ELYESA ve ŞANLIURFA
R�vayete göre Hz. Eyyub’u z�yaret etmek �steyen Hz. Elyesa, uzun 

yıllar sonunda onun yaşadığı Eyyub Neb� Köyü’ne ulaşır. Ancak ken-
d�s� bunu b�lmemekted�r. Karşısına �nsan kılığına g�rm�ş şeytan çıkar 
ve Hz. Eyyub’un daha çok uzaklarda olduğunu söyler. Yaşlanmış ve yo-
rulmuş olan Hz. Elyesa bunu öğren�nce umutsuzluğa düşer ve Hz. 
Eyyub’u göremeden orada vefat eder ve Eyyub Neb� Köyü’ne gömülür.

Hz. Eyyub Ç�le Mağarası304 Rah�me Hatun Türbes�306

Eyyub Peygamber Türbes�305 Elyesa Peygamber Türbes�307
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HZ. İSA ve ŞANLIURFA
M.Ö. 132-M.S. 244 yılları arasında Roma ve Part İmparatorluk-

ları arasına yerleşm�ş olan Osrhoene Krallığı’nın merkez� “Edessa”, bu-
günkü “Şanlıurfa” �d� ve başında “Abgar” �sm�n� taşıyan hükümdarlar 
bulunuyordu.

R�vayete göre Kral V. Abgar Ukkama M.S. 13-50 yılları arasında-
k� �k�nc� saltanatı sırasında, cüzzam hastalığına yakalanır ve bundan 
dolayı oldukça ızdırap çeker. Kral V. Abgar Ukkama, Hz. İsa'nın hasta-
ları �y�leş¬t�rd�ğ�n� duyar, ancak çok hasta olduğundan dolayı Kudüs'e 
g�demez. V. Abgar Ukkama, Hannan adın¬dak� b�r elç�s�n� Hz. İsa’ya 
�nandığını ve yen� d�n�n� öğ¬renmek �sted�ğ�n� bel�rten b�r mektupla 
b�rl�kte, O’nu davet etmek üzere Hz. İsa'ya gönder�r.

Edessa kralı, Hz. İsa'ya şöyle b�r mektup yazar: “Kudüs d�yarında 
ortaya çıkan hayır sah�b� �y� kurtarıcı İsa, sana Abgar Ukkama'dan se-
lamlar. Sen�n ve ş�fa kab�l�yet�n�n övgüsünü duydum. Hastalıkları 
nasıl �laçsız ve otsuz olarak tedav� ett�ğ�n� haber aldım. Anlatılanlara 
göre, körlere görme kab�l�yet�n� vermekte, topalları yürütmekte, cüz-
zam hastalığını tem�zlemekte, �nsanların �çers�nden kötü ruhları ve 
şeytanları atmakta ve ölüler� d�r�ltmekte gücünü göstermektes�n. Bu 
muc�zeler� duyduğumda, ya sen�n tanrı olduğuna ve gökten yere �nd�-
ğ�ne ya da bu muc�zeler� yapmaya gücü yeten tanrının oğlu olduğuna 
�nandım. Bu sebeple çekmekte olduğum ızdırabı sona erd�rmek �ç�n 
acele olarak bana gelmen� bu mektubumda r�ca ed�yorum. Ayrıca Ya-
hud�ler�n sen�nle alay ett�kler�n� ve sana �y� olmayan davranışlarda bu-
lunduklarını duydum. Ben�m küçük ve güzel b�r şehr�m vardır ve bu-
rası �k�m�ze de kâfi gel�r.”

Aynı zamanda becer�kl� b�r ressam da olan elç� Hannan, Hz. 
İsa'ya götürdüğü mektubu sunduktan sonra yüksek b�r yere çıkarak 
onun portres�n� yapmayı dener. Ancak b�r türlü başarılı olamaz. Bunu 
sezen Hz. İsa, yüzünü yıkar ve kend�s�ne uzatılan b�r mend�lle yüzünü 

s�l�p Hannan'a ver�r. Hz. İsa'nın yüzünün şekl�, mend�le çıkar. Hz. İsa 
Urfa’ya gelemeyeceğ�n�, ancak Urfa’yı takd�s ett�ğ�ne da�r b�r mektu-
bunu ve yüzünü s�ld�ğ� mend�le çıkan muc�zevî portres�n� havar�ler�n-
den omas da den�len Adday �le b�rl�kte Kral Abgar’a gönder�r. Han-
nan Hz. İsa’nın gönderd�ğ� b�r mektupla b�rl�kte bu mend�l� de alarak 
Edessa'ya döner. Kral Abgar bu mend�le yüzünü s�lerek sağlığına ka-
vuşur.

Mektubun Yunanca metn� Urfa’nın Kırkmağara mevk��ndek� b�r 
mağaranın g�r�ş�nde kaya zem�n�ne �şlenm�şt�r. Son yıllarda gecekon-
dular altında kalarak kaybolan bu mağara cephes�ndek� mektup 1914 
yılında yayınlanmıştır.

Kral Abgar Ukama Moza�ğ� 308

Hannan’ın Hz. İsa’nın mend�l�n� Kral Abgar’a sunuş tablosu309

Hz. İsa’nın mektubunun Grekçes�
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Hz. İsa, Kral V. Abgar Ukkama'ya gönderd�ğ� mektupta şöyle de-
m�şt�r: “Ne mutlu sana Abgar ve Edessa adındak� kent�ne. Ne mutlu 
ben� görmeden bana �nanmış olan sana. Çünkü sana devamlı sağlıklı-
lık bahşedecekt�r. Sen�n yanına gelmem hususunda bana yazdıklarına 
gel�nce; b�les�n k� görevlend�r�lm�ş olduğum her şey� burada tamam-
lamak ve bu �ş� b�t�rd�kten sonra ben� gönderm�ş olana, Baba’ya dön-
mem gerekl�d�r. Sana ızdıraplarını (hastalığını) �y�leşt�rmek, sana ve 
sen�nle olanlara ebed� yaşam ve barış bahşetmek, ayrıca sen�n şehr�ne 
dünyanın sonuna kadar düşmanlar tarafından boyun eğd�r�lmemey� 
sağlamak üzere havvar�ler�mden b�r�s�n�, omas da den�len Adday’ı 
göndereceğ�m. Am�n, Efend�m�z Chr�sto’nun mektubu”.

Abgar’ı �y�leşt�ren mend�l zarar görmeden muhafaza ed�lmes� 
�ç�n şehr�n batı kapısı yanındak� surlar üzer�nde b�r yere saklanır. 
Pagan adetler�n� bırakan Abgar, halkıyla b�rl�kte “tek tanrı”ya �nanma-
ya başlar. Bu Krallık, tar�hte resm� d�n� olarak Hır�st�yanlığı kabul 
eden �lk krallıktır.

Urfa’nın Hz. İsa tarafından kutsanmış olması, Hır�st�yanlığı dün-
yada �lk kabul eden krallığın Urfa krallığı olması bu �l�n “kutsanmış 
şeh�r” (the blessed c�ty) adıyla tanınmasına sebep olmuştur.

“Hag�on Mand�l�on” adı ver�len kutsal mend�l üzer�ndek� portre 
daha sonra B�zans ressamlarına ve Hır�st�yan sanatçılarına konu 
olmuş, b�nlerce �kona üzer�ne �şlenm�şt�r.

Hz. İsa’nın kutsal mend�l�n�n Eyyub Peygamber Kuyusu’na atıl-
ması:

1145 yılında Urfa Süryan� k�l�ses�n�n re�s� Bas�l Bar Şumana dost 
olduğu İmadedd�n Zeng�’ye şunları anlatmıştır: “Urfa’yı z�yarete ge-
lenlerden b�r�s� Hz. İsa’nın muc�zev� portres�n�n bulunduğu mend�l�, 
saklı olduğu Kosmas Manastırı’ndan çalar ve ceb�ne koyar. Manastır-
da geceleyen z�yaretç�n�n ceb�ndek� mend�l karanlıkta ışık ve nur saç-

maya başlar. Yanmaktan korkan hırsız, mend�l� yakındak� Eyyub Pey-
gamber kuyusuna atar. Kuyudan güneş m�sal� b�r ışık çıkar. Böylece 
mend�l kuyudan çıkartılarak manastırdak� yer�ne konur”.

Kutsal Mend�l�n B�zanslıların El�ne Geçmes�
Tar�h� anlatılardan anlaşıldığına göre bazı çevrelerde İsa’nın 

portres�n�n bulunduğu kutsal mend�l, “Edessa’nın koruyucu kutsal 
mend�l�” olarak kuşatmalarda koruyucu rol oynamıştır.

B�zans’ın Doğu Orduları Komutanı General Ioannes Kurkuas, 
944 yılında Urfa önüne gelerek, o sırada kentte saklı olan ve üzer�nde 
Hz. İsa’nın portres� gözüken kutsal mend�l� ele geç�rmek amacıyla 
kent� kuşatır. Kısa b�r süre sonra 200 Müslüman es�r�n serbest bırakıl-
ması ve gelecekte kente saldırılmaması karşılığında yapılan anlaşma 
�le mend�l B�zanslılara tesl�m ed�l�r ve bu kutsal emanet B�zans'a 
(İstanbul) götürülür.

Hz. İsa Moza�ğ� (Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes�)310

Hz. İsa’nın muc�zev� mend�l�n�n (Hag�on Mandyl�on) tems�l� tablosu 311
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1) KARACADAĞ KAYAK
MERKEZİ (Kış Tur�zm�)
Karacadağ, Şanlıurfa �l�n�n en yüksek noktası konumunda olup 

1938 rakımlı sönmüş b�r yanardağ kütles�d�r.
S�verek-D�yarbakır esk� yolu üzer�nden 50 k�lometre kuzeydo-

ğuya g�d�nce, Karabahçe’ye varmadan sağa ayrılan yoldan 16 k�lomet-
re sonra Karacadağ’ın z�rves�ne varılır.

Karlı günler�yle ıssız geçen kışının yanı sıra; kıl çadırları, koyun-
ları ve �nsanlarıyla cıvıl cıvıl geçen yazı da b�r başkadır Karacadağ’ın.

Baharda dağdan b�rçok pınar akar. Gül�ce (Göl�ce) mevk��ndek� 

kaynak su “Karacadağ Menba Suları” adıyla Urfa ve çevres�n�n menba 
suyu �ht�yacını karşılar.

Kışın, dağın etekler�ndek� köylerde oturan bazı aş�retler, yaz ay-
larında bu dağın z�rveler�ndek� yaylalara yerleş�rler.

Şanlıurfa Val�l�ğ�nce Karacadağ’ın z�rves�nde “Karacadağ Kış 
Sporları ve Kayak Merkez�” oluşturulmuştur. 1999 Yılı Şubat ayında 
açılan 600-700 metrel�k p�stlerde kayak �ç�n en �y� zaman Ocak, Şubat 
ve Mart ayları. Dağdak� kayak merkez�ne otomob�lle ulaşmak müm-
kündür. Tes�ste kayak malzemes� de k�ralanab�lmekte, kafede yeme 
�çme ve d�nlenme �mkânı bulunmaktadır.  

2) KARAALİ KAPLICALARI
(Termal Tur�zm)

Merkeze 40 k�lometre mesafede Karaal� Köyü’nde yer alan kaplı-
canın su sıcaklığı 40-50 derece arasında değ�şen kaplıca, 150.000 m3/ 
saat sıcak su kapas�tel�d�r. Kaplıca suyu özell�kle romat�zmal hastalık-
lar, s�n�r s�stem�, eklem ve der� hastalıkları, �lt�hab� hastalıklar ve böb-
rek taşlarında etk�l� olmaktadır.

Kaplıca tes�sler�nde 34 odalı otel ve 54 da�reden oluşan b�r apart 
otel bulunmaktadır. Apart da�reler, 1+1 olup her odada yatak, tv, kap-
lıca suyu, mutfak, barbekü, balkon bulunmaktadır. Toplam 400 yatak 
kapas�tel�d�r. Otel odalarında; TV, yatak, kaplıca suyu, buzdolabı, 
kl�ma ve otel m�safirler �ç�n ortak mutfaklar mevcuttur.

Karacadağ Kayak Merkez� (2012)312

Karacadağ’da Kayak (1999) 313

Sek�inci Bölüm

DİĞER TURİZM VARLIKLARI
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Tes�ste bay-bayan kaplıca havuzu, yarı ol�mp�k yüzme havuzu, 
çocuk havuzu, sauna, Türk hamamı, masaj salonu bulunmaktadır. Ay-
rıca günüb�rl�k ve konaklayan m�safirler �ç�n AVM, kafeterya, resto-
ran, fırın ve p�kn�k alanı �le h�zmet vermekted�r. çok sayıda z�yaretç� 
çekmekted�r.

Kaplıca tes�sler�n�n yanında bulunan seralar bu suyla ısıtılmak-
tadır. Yüksek sıcaklığından dolayı su, eşanjör s�stem�yle ısıtmada kul-
lanılıp kaplıcaya ver�lmekted�r. Yapılan araştırmalar termal suyu 
9.000 hektar sera alanını ısıtılab�lmekted�r.

3) AV ve YABAN HAYATI
Şanlıurfa av hayvan türler�n�n bol olduğu b�r bölged�r. Şehr�n 

hemen batısında yer alan Kırkmağara bölges�, D�rekl� tepeler� �le Har-
ran Ovası’nın doğusunda yer alan Tektek Dağları, Tektek Dağları’nın 
kuzey batısında yer alan Susuz Dağları, �l merkez�n�n hemen kuzey-
doğusunda bulunan Germüş Dağları, Urfa-Suruç arasındak� Şebeke 
Dağları ve Cud� Dağları, Bozova c�varındak� dağlar, D�rekl� tepeler�, 
V�ranşeh�r Curcup Deres� (Dual�) ve etrafındak� dağlar, S�verek c�va-
rındak� Karacadağ �le Fırat Vad�s� halen avlanma bölgeler�d�r.

Yaşayan hayvan türler�n�n başlıcaları; kelaynak, kekl�k, tavşan, 

üvey�k, ceylan, t�lk� ve b�rçok kuş türüdür. Sayılan g�derek azalmakta 
olan ceylanlar koruma altına alınmış olup Tektek Dağları’nda yaşarlar. 
Şanlıurfa �l�ne 140 km. uzaklıkta "Ceylanpınar Devlet Üretme Ç�l�ğ�" 
�le İl merkez�n�n batısında “Kızılkuyu köyü”nde ceylan üretme ve ko-
ruma alanı bulunmaktadır. Bu ç�l�klerde doğal ortamda yaşayan cey-
lanlar korunmakta ve üret�lmekted�r.

Harran doğusundak� Tektek Dağları meneng�ç ve fıstık ağaçları 
�le kaplı alanlarında canlı olarak tuzakla kekl�k avcığı yapılmaktadır.

Tektek Dağları ve Karacadağ'da ördek, kaz, kekl�k, t�lk� bulunur. 
Fırat Nehr� kıyılarında �se ördek, kuş türler� ve tavşan abulunur. bıldır-
cına Mayıs ayında yeş�l ek�nler�n �ç�nde, eylül bıldırcınına �se pamuk-
ta, kend�rde ve küncüde rastlanır.

Atatürk barajı Gölü �le B�rec�k Barajı gölünde ve Fırat Nehr�’nde 
bol m�ktarda tatlı su balık türler� bulunmaktadır.

4) NEHİR-GÖL ve 
SU SPORLARI TURİZMİ
ATATÜRK BARAJI GÖLÜ TURİZM ALANI
Fırat Nehr� üzer�nde yer alan Atatürk Baraj Şanlıurfa'ya 62 km. 

mesafede bulunmaktadır. Barajın gövde �nşaatı 1983 yılında başlamış, 
�nşaat sırasında b�lg�sayarlı beton hazırlama ve dökme g�b� modern 
tekn�kler kullanılmıştır. İnşaatın en yoğun dönem�nde, günde üç var-
d�ya şekl�nde, 200 mühend�s dâh�l yaklaşık 8.000 k�ş� �st�hdam ed�lm�ş 
ve her t�pten toplam 1.000 araç �nşatta çalışmıştır

10 Ocak 1991 tar�h�nde barajda su tutulmaya başlanmış, Haz�ran 
1992'de �se elektr�k üret�m�ne geç�lm�şt�r. Atatürk Barajı Türk�ye'n�n 
en büyük barajıdır. Dünyanın yüksekl�k yönünden dokuzuncu gövde 
dolgusu yönünden üçüncü; göl hacm� yönünden �se sek�z�nc� dolgu 
t�p� barajıdır.

Baraj mevcut tes�sler� �le bölgen�n en öneml� rekreasyon kaynak-
larındandır. D.S.İ.'n�n ağaçlandırıp, mes�re alanı olarak düzenled�ğ� 
“Sey�r Terası” haa sonlarında yoğunlukla kullanılmaktadır.

Halfet�, Fırat Nehr�’nde Balıkçılık (1999)316
Karaal� Apart Otel (2013)314

Karaal� Termal Havuz (2013)315
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Baraj gölünde 1995 yılından ber� “Su Sporları Şenl�ğ�” düzenlen-
mekted�r. Ayrıca Atatürk Baraj Gölü çevres�nde rekreasyon amaçlı dü-
zenlemeler bulunmaktadır.

İl�m�z�n sah�p olduğu çeş�tl� tur�zm potans�yel� yapılan yatırım-
larla doğa ve su sporlarına yönel�k yerl� ve yabancı tur�stler� �l�m�ze 
çekmekted�r.

Bölgen�n en büyük su sathı olması neden�yle uygun planlama ve 
yatırımlarla baraj gölü Güneydoğu Anadolu Bölges� �ç�n b�r �ç den�z n�-
tel�ğ� taşımaktadır.

FIRAT NEHRİ İNBAŞI MAĞARALARI.
Atatürk Barajı gövdes�n�n 5 km. güney�nde Fırat Nehr�'n�n akış 

yönünde sol sah�l�nde bulunmaktadır. B�rkaç mağaradan oluşmakta-
dır. Bu mağaralarda Roma veya B�zans dönem�nden kalma su değ�r-
men� ve daha esk� dev�rlerden kalma, dağdan tünelle gelen kaynak su 
bulunmaktadır. Dağdan gelen bu kaynak su Fırat Nehr�’ne akmakta-
dır.  Bu mağaraların dışında Fırat'ın �k� tarafındak� dağların yamacın-
da çok sayıda Neol�t�k (C�lalı Taş Devr�) döneme a�t mağara da mev-
cuttur.

BOZOVA ÇATAK GÖL KIYISI TESİSLERİ
Şanlıurfa Bozova-Çatak mek��nde, Atatürk Baraj gölü kıyısında 

600 b�n metrekareden oluşan b�r yarımada üzer�nde yer alan b�r sosyal 
tes�st�r. Bozova �lçes� göl kıyısında İl Özel İdares� olanaklarıyla 1997 yı-
lında “Su Sporları Merkez�” yapılmış, y�ne tur�zme dönük olarak b�r lo-
kanta ve park h�zmete g�rm�şt�r.

Çatak Sosyal Tes�sler� Büyükşeh�r Beled�yes�’nce p�kn�k ve mes�-
re alanı olarak 2016 yılında yen�den düzenlenm�şt�r. B�tk� örtüsü ge-
n�şlet�len alan �çer�s�nde yürüyüş yolları, kamelyalar, bay ve bayan 
mesc�t �le çocuk oyun parkları yapılmıştır. Önceden atıl durumda 
olan restoran da yen�den düzenleyerek h�zmet ver�r hale get�r�lm�şt�r.

Sosyal Tes�ste baraj gölünde tekne turları düzenlenmekted�r.

BİRECİK BARAJ GÖLÜ TURİZM ALANI
B�rec�k Baraj Gölü kıyısında yer alan arkeoloj�k, tar�h�, m�mar� ve 

tab�at varlıkları değerlend�r�lmekted�r.
Baraj Gölü’nün ülken�n tek neh�r odaklı tur�zm alanı olmasını 

sağlamak, B�rec�k Baraj Gölü’nü ve çevres�n� b�r bütün olarak uzun sü-
rel� konaklamaya olanak sağlayacak şek�lde tur�zme açmak ve Gaz�-

Bozova İnbaşı Mağaraları319

Atatürk Barajı  (www.ds�.gov.tr)318

Atatürk Baraj Gölü’nde su sporları317

Bozova Çatak Tes�sler� 320
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antep �le Şanlıurfa’ya ortaklaşa kullanab�lecekler� rekreasyon alanları 
oluşturmak, ayrıca uzun sürel� konaklama �ç�n yataklı tekneler �le Esk� 
Halfet� ve boşaltılmış yerleş�mlerde but�k otel, pans�yon, günü b�rl�k te-
s�sler oluşturmak ve �skeleler�n yapılmasını sağlamak üzere b�r proje 
uygulanmaktadır.

HALFETİ GÖL KIYISI SOSYAL TESİSLERİ
Büyükşeh�r Beled�yes�nce h�zmete açılan alan, baraj gölü kena-

rındak� esk� Halfet� merkez�n�n kuzey�nde yer almaktadır.
İçer�s�nde 36 yatak kapas�tel� but�k otel, kafe, restaurant, havuz 

�le yerl� ve yabancı tur�stlere h�zmet ver�lmekted�r. Halfet� Sosyal Te-
s�sler�, bulunduğu konum �le m�safirlere muhteşem b�r ortam sun-
maktadır.

5) ŞANLIURFA HİPODRUMU ve
AT YARIŞLARI
Türk�ye'de resm� at yarışları yapılan 6 �lden b�r�s� Şanlıurfa'dır.
750 dönümlük araz� üzer�ne kurulu modern b�r tes�s olan Şanlı-

urfa H�podrumu şeh�r merkez�n�n 18 km doğusunda Mard�n karayo-
lu kenarındadır.

Kasım-Mayıs ayları arasında at yarışlarını �l merkez�nden ve �l dı-
şından gelen �zley�c�ler zevkle tak�p etmekted�r. Yeş�l b�r alana sah�p te-
s�ste p�kn�k yapma �mkânı da bulunmaktadır.

6) GAP ARENA STADYUMU
Temel� 1992 yılında atılmış, 2009 yılında h�zmete g�rm�şt�r.
Şanlıurfa GAP Arena Stadyumu tam ol�mp�k b�r stadyumdur. 

Koltuk kapas�tes� 30.000’d�r. Tr�bünler�n üstü tamamen kapalıdır.
05 Mayıs 2010 tar�h�nde açılış gününde 2009-2010 Sezonunda Z�-

raat Türk�ye Kupası 2009-2010 final maçında Fenerbahçe ve Trab-
zonspor maçına ev sah�pl�ğ� yapmıştır.

GAP Arena Türk�ye’n�n öneml� statları arasındadır. L�ğ maçları 
oynanmaktadır.  

7) YEREL ETKİNLİKLER
At Yarışları / Kasım-Mayıs arası-Şanlıurfa H�podromu
Şanlıurfa’nın Kurtuluşu Törenler� / 11 N�san-Şanlıurfa
Kelaynak Fest�val� / Mayıs-B�rec�k İlçes�
Uluslararası Karakeç�l� Kültür Şenl�kler� / Mayıs-S�verek
Şah Muhammed’� Anma ve Aşure Günü / Mayıs-Kısas Beldes�
Hz. Eyyüp’ü Anma Haftası / Mayıs-Eyyüpneb� Beldes�
Türk Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı / Mayıs-Şanlıurfa
Harran Ün�vers�tes� Bahar Şenl�kler� /Mayıs-Şanlıurfa
Uluslararası Atatürk Barajı Su Sporları Şölen� / Eylül-Bozova
Şanlıurfa İsot Fest�val� / Ek�m-Şanlıurfa
S�verek Ş�re Üzümü Şenl�kler� / Ek�m-S�verek 

B�rec�k Baraj Gölü kıyısı (2014)321

Halfet� Asma Köprü ve Sosyal Tes�sler (2013)322 Şanlıurfa H�podromu (2010)323
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ÖNEMLİ TELEFONLAR 
İl Kodu : 414
Val�l�k 313 18 43
Büyükşeh�r Beled�ye 318 51 00
Harran Ün�vers�tes� 318 30 00
İl Emn�yet Müdürlüğü 313 00 00
M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 280 63 00
İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü 312 53 32
ŞURKAV 215 65 27
Şanlıurfa Müzes� 313 15 88
Harran Ün�vers�tes� Araştırma Hastanes� 344 44 44
Şanlıurfa M. Ak�f İnan Eğt. Arş. Hastanes� 318 60 00
Şanlıurfa Eğt. Arş. Hastanes�-Eyyübüye 317 17 17
Balıklıgöl Devlet hastanes� 318 90 00
Ac�l Sağlık 112
Pol�s İmdat 155
Beled�ye Beyaz Masa 153

KONAKLAMA TESİSLERİ-
OTOBÜS FİRMALARI-ACENTELER

ŞANLIURFA İL GENELİ KONAKLAMA TESİSLERİ
(İl Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğü 2017 yılı sonu ver�ler�)
Tur�zm İşletme Belgel� Otel (Merkez 11, D�ğer 5): 
1076 oda, 2149 yatak.
Beled�ye Belgel� Otel (36 Otel, 11 Konukev�): 1120 oda, 2601 yatak.
Kamu Kurum M�safirhanes� (20 Adet): 611 oda, 1254 yatak.
TOPLAM KONAKLAMA TESİSİ: 83
TOPLAM ODA SAYISI: 2.807
TOPLAM YATAK SAYISI: 6.003

TURİZM İŞLETME BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ

MERKEZ
El-Ruha Otel 5* Eyyüb�ye 0414 215 44 11
Neval� Otel 5* Hal�l�ye 0414 318 80 00
Şanlıurfa Dedeman Otel 5* Hal�l�ye 0414 318 25 00
H�lton Garden Inn Ş.urfa 4* Eyyüb�ye 0414 318 50 00
Grand Urfa Otel� 3* Hal�l�ye 0414 313 13 11
Harran Otel� 3* Hal�l�ye 0414 313 28 60
Urfa K�l�m Otel 3* Hal�l�ye 0414 313 90 90
Urfa Em�rgan Otel� 1* Eyyüb�ye 0414 216 30 30
Elç� Konağı Özel Kon. Tes�s� Eyyüb�ye 0414 216 00 77
Man�c� Hotel&Narlı Ev Özel Kon. Tes�s� Eyyüb�ye 0414 215 99 11
Türkmen Konağı Özel Kon. Tes�s� Eyyüb�ye 0414 215 66 00

İLÇE
Baz�k� Otel 3* Bozova 0414 717 36 36
Hasan Çeleb� Otel 3* S�verek 0414 553 00 13
S�verek Otel 3* S�verek 0414 552 32 32
Yükselhan Otel 3* V�ranşeh�r 0414 511 79 24
Kasr-ı Canan Özel Kon. Tes�s� Halfet� 0414 751 51 42

DİĞER TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER
Cevah�r Konuk Ev� Özel Tes�s Eyyüb�ye 0414 215 93 77
Park M�rkelam 1 (Kuzey) (Mola Noktası) B�rec�k 0414 625 10 52
Park M�rkelam 2 (Güney) (Mola Noktası) B�rec�k 0414 625 10 52
Park Bedesten 1 (Mola Noktası) Karaköprü 0535 528 28 10
Park Bedesten 2 (Mola Noktası) Karaköprü 0535 528 28 10

BELEDİYE BELGELİ KONAKLAMA TESİSLERİ
Ahran�s Otel 0414 215 55 63
Akgöl Otel 0414 313 39 00
Aslanlı Otel 0414 215 30 20
Bakay Otel 0414 215 89 75
Beyzade Konak Otel 0414 216 35 35
Edessa C�ty Otel 0414 215 50 94
Grand Urhay Otel 0414 215 40 40
Gül Palas Otel 0414 215 72 01
Gül�zar Konukev�&Otel 0414 215 05 05
Harran Konukev� 0414 216 83 83
Hotel Güven 0414 215 17 00
Hotel Rab�s 0414 216 95 95
İpek Palas Otel 0414 215 45 46
İst�klal Otel 0414 216 92 65
Karaal� Kaplıcaları ve Otel Tes�sler� 0414 256 70 03
Otel Cumhur�yet 0414 313 97 97
Otel Doğu 0414 215 12 28
Şark Çırağan Konukev� 0414 318 08 12
Uğur Otel 0414 313 13 40
Yıldız Sarayı Konukev� 0414 216 60 60
Harran Ün�vers�tes� Urfa ev� Uygulama Otel� 0414 215 59 95
Tur�zm Otelc�l�k Meslek L�ses� Uygulama Otel� 0414 347 06 94

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI
Şanlıurfa Astor 444 66 63
Tatlıses Tur�zm 313 16 16
Urfa Hassoy 444 00 63
Şanlıurfa Seyahat 444 63 63
Urfa Cesur 444 44 63

GEREKLİ BİLGİLER
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TURİZM İŞLETME BELGELİ SEYAHAT ACENTELERİ
Şanlıurfa �l� genel�nde 43 adet A grubu seyahat 
acentes� bulunmaktadır.
Acentanın Adı Grubu İlçes� Telefon No
Aldavet Tur�zm A B�rec�k 0532 563 18 35
Bahçeşeh�r Tur�zm A Karaköprü 0414 363 30 40
Balıklıgöl Tur�zm A Hal�l�ye 0414 313 95 00
Bonega Tur�zm A Hal�l�ye 0414 312 25 54
Cem Göncü Tur�zm A Hal�l�ye 0414 312 41 24
D�dar Tur�zm A Eyyüb�ye 0414 215 85 86
Durer Tur�zm A Hal�l�ye 0414 313 69 00
Es Sahra Tur�zm A B�rec�k 0414 652 10 70
Eyvan Tur�zm A Hal�l�ye 0414 313 33 34
Ezel Tur�zm A Hal�l�ye 0414 316 88 18
Felah Tur�zm A Eyyüb�ye 0414 216 23 23
Gap Tur�zm A Hal�l�ye 0414 313 02 02
GapjetInternatıonal A Hal�l�ye 0414 216 86 16
Göbekl�tepe Tur�zm A Hal�l�ye 0414 316 75 00
HawkTour Tur�zm A Hal�l�ye 0414 315 17 28
Kal�ru Tur�zm A Hal�l�ye 0414 215 33 44
Kançul Tur�zm A Hal�l�ye 0414 312 09 09
Mahmutoğlu Tur�zm A Hal�l�ye 0414 312 28 81
Mezopotamya Tur A Eyyüb�ye 0414 217 02 17
N�yet Tur�zm A B�rec�k 0414 652 74 78
Ömer Şah�n Tur�zm A B�rec�k 0532 467 19 50
Reha Tur�zm A Hal�l�ye 0414 312 20 57
Secde Tur�zm A Eyyüb�ye 0414 215 88 00

Sesume Tur�zm A V.Şeh�r 0414 511 10 20
Source Tur�zm A Hal�l�ye 0414 313 27 60
Şanlıurfa Tur�zm A Hal�l�ye 0414 314 71 00
Şarktur Tur�zm A Hal�l�ye 0414 215 00 65
Ş�mal Tur�zm A Hal�l�ye 0505 656 34 32
Travel Aye&Fa Tur�zm A Hal�l�ye 0414 312 22 00
Tur Center Tur�zm A Hal�l�ye 0414 317 06 06
Yen� Kusay Tur�zm A Eyyüb�ye 0414 215 83 83
Aday Tur�zm A Şb. Hal�l�ye 0414 315 23 25
Ç�çek Tur�zm A Şb. Hal�l�ye 0414 312 84 00
Em�nler Tur�zm A Şb. Hal�l�ye 0542 308 31 24
Felah Tur�zm A Şb. Eyyüb�ye 0414 347 18 57
Gaz� Tur Tur�zm A Şb. Eyyüb�ye 0414 215 83 83
Göbekl�tepe Tur�zm A Şb. Eyyüb�ye 0414 215 41 44
Öz Alkış Tur�zm A Şb. Eyyüb�ye 0414 215 25 00
Puan Tur Tur�zm A Şb. S�verek 0414 553 28 12
Raja Tur�zm A Şb. Eyyüb�ye 0414 215 59 04
Sal�h Tur�zm A Şb. Hal�l�ye 0414 215 12 72
Sey�t Tur�zm A Şb. Eyyüb�ye 0414 215 15 12
Takva Tur�zm A Şb. B�rec�k 0414 652 30 88

ŞANLIURFA İLE İLGİLİ  İNTERNET ADRESLERİ
www. sanl�urfa. gov. tr   www. portalurfa. com
www. urfakultur. gov. tr  www. sanl�urfa. bel. tr
www. gap. gov. tr   www. surkav. org. tr
www. sutso. org. tr   www. sured. org. tr 

A. C�hat Kürkçüoğlu

A. C�hat Kürkçüoğlu Arş�v�

S. Sabr� Kürkçüoğlu 

Mustafa Akgül

Şurkav

Müze Arş�v�

Kültür Varlık. K.K.Arş�v�

sanl�urfa.bel.tr

FOTOĞRAFLAR
5,27,28,30,54,61,62,69,71,76,77,88,93,98,99,100,101,103,119,125,129,133,134,138,142,150,151,152,154,157,158,159,1
63,165,166,168,191,213,216,218,226,234,241,246,248,263,264,265,266,267,268,271,272,273,284,285,289,290,310,319

15,16,18,20,95,96,269,301,308,311

1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,21,22,23,24,25,26,38,40,41,46,47,48,51,55,56,57,58,60,64,65,66,72,73,74,75,81,86,87,89,94,
97,105,106,108,110,111,112,113,114,115,116,123,,124,126,127,128,131,132,135,136,137,141,143,144,148,153,155164,
169,172,173,174,175,180,182,183,185,186,187,188,190,192,194,195,197,198,199,200,201,202,203,204,205,207,208,20
9,210,211,214,215,217,222,223,225,227,228,229,230,231,232,233,235,236,237,238,239,240,242,243,245,247,250,2512
52,253,256,257,258,259,260,261,262,274,275,278,279,280,282,294,296,297,299,300,302,303,304,305,306,307,312,313,
316,317,320,321,322,323

14,19,29,31,32,35,42,43,44,52,53,59,67,68,70,78,79,80,82,83,84,85,90,92,102,107,109,120,121,122,130,139,140,149,15
6,160,162,167,170,171,176,177,184,206,212,219,220,221,224,249,276,277,281,293,295,298

49,50,63,90,104,161,180,254,270,283,286,287,288,291,292,314,315

33,34,36,37,39,45

145,255

178,179



155

ACARA, Meryem. ”Rumkale ve Çevres� Tar�hçes�“, B�rec�k, Halfet�, Suruç, 
Bozova İlçeler� �le Rumkale'dek� Taşınmaz Kültür Varlıkları, (ed. A. 
Durukan), Ankara 1999: 329-333.

AKALIN, Müslüm. M�ll� Mücadelede Urfa. Anılar-Belgeler, Eng�n Yayınları 
Basımev�, 1. baskı, 1985; Şanlıurfa Beled�yes� Kültür ve Sosyal İşler 
Müd. Yayınları, 2. baskı, Şanlıurfa 2007.

AKÇORA, Ergünöz. “Talat Paşa'nın 1915 Urfa İsyânı Hakkındak� Raporu”, 
XI. Türk Tar�h Kongres�, Ankara 5-9 Eylül 1990, Kongreye Sunulan B�l-
d�r�ler, V. C�lt, 1994: 1763-1797.

AKKOYUNLU, Zah�de. Geleneksel Urfa Evler�n�n M�mar� Özell�kler�, An-
kara 1989.

ALPER, Mehmet. Tar�h� Urfa Sokakları ve Çıkmazlar, İstanbul Devlet Müh. 
ve M�m. Akadem�s�, M�m. Fak. M�marlık Tar�h� ve Restorasyon Kürsü-
sü, Yüksek M�mar ve Restorasyon Uzmanlığı Araştırma Tez�, İstanbul 
1979.

--------------------, Urfa’nın Mekânsal Yapısı, Türk İslam M�mar�s�ndek� 
Yer� ve Önem�, İ.T.Ü. Fen B�l�mler� Enst�tüsü (basılmamış doktora 
tez�), İstanbul 1987.

BARLAS, İhsan. Dünden Bugüne Şanlıurfa, Özlem K�tabev�, Şanlıurfa 
2001.

BAŞGELEN, Nez�h. “Yen� Kazıların Bulguları Işığında Anadolu'da Neol�t�k 
Çağ”, Arkeoloj� ve Sanat, (1999) 93: 22-24.

CHWOLSON, D.D. D�e Ssab�er und der Ssab�smus I-II, St. Petersburg; Ams-
terdam 1965.

CRESWELL, K.A.C. Early Musl�m Arch�tecture, Oxford 1932.
ÇELİK, Bahatt�n. ”An Early Neol�th�c Settlement �n the Center of Şanlıurfa”, 

Neo-L�th�cs 2-3, (2000): 4-6.
---------------------.”A New Early-Neol�th�c Settlement: Karahan Tepe”, Neo-

L�th�cs 2-3, (2000): 6-8.
---------------------. Arkeoloj�de Urfa, (Arkeoloj�k Araştırmalar Işığında) 

Şanlıurfa İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü Yayınları, Şeh�r D�z�s� K�tap-
lığı: 50, İstanbul 2008.

ÇELİK, Mehmet. (ed.), Edessa’dan Urfa’ya 1- 2, Atılım Ün�vers�tes� Yayınla-
rı, Ankara 2007.

ÇIĞ, Muazzez İlm�ye. İbrah�m Peygamber, İstanbul 1997.
DEMİRKENT, Işın. Urfa Haçlı Kontluğu Tar�h� (1098-1118), I, 2. baskı, 

TTKYay. Ankara 1990.
-------------------, Urfa Haçlı Kontluğu Tar�h� (1118-1146), II, 2. baskı, TTK-

Yay. Ankara 1994.
-------------------, “Ortaçağ'da Urfa (III. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Kadar)”, Uy-

garlıklar Kapısı Urfa, Yapı Kred� Yay., İstanbul 2002: 47-67.
DRIJVERS, H.J.W, Cults and Bel�efs at Edessa, Le�den 1980.
DRIJVERS, H.J.W and J. F. HEALEY, e Old Syr�ac Inscr�pt�ons of Edessa 

and Osrhoene. Texts, Translat�on and Commentary, Le�den- Boston-
Köln 1999.

EKİNCİ, Abdullah-Kazım PAYDAŞ. Taş Devr�nden Osmanlıya Urfa Tar�h�, 
Şanlıurfa İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü Yayınları, Şeh�r D�z�s� K�tap-
lığı: 48, İstanbul 2008.

ERGİN, M. Em�n. Urfa Folklorunda Düğün, 1. baskı, Adana 1973; 2. baskı, 
Alanya 2007.

ERZEN, Afif. Doğu Anadolu ve Urartular, TTKYay. 3. baskı, Ankara 1992.
GÜLER, S. Eyyub�. “C�rc�s Peygamber Cam�� ve Süryan�ce K�tabes�”, B�z�m 

Şanlıurfa Derg�s�, sayı 11, Ağustos 1996: 15.
-----------------, “Tar�h İç�nde Şanlıurfa“, ŞANLIURFA, Kültür Bakanlığı Ya-

yınları, (ed. S. Başkan), Ankara 1997: 19-53.
-----------------, “Urfa Tar�h�nde Su Baskınları“, Edessa Derg�s�, 3 (1998): 

19-21.
------------------, Urfa Bölges�nde Devlet Adamları ve Komutanlar (M.Ö. 

XIV. Yüzyıl-M.S. 1920), ŞURKAV Yayınları, Ankara 1999.
------------------, Urfa Tar�h� / A H�story of Urfa, Şanlıurfa 2004.
-----------------,“Soğmatar: Roma Dönem� Önces� Ant�k Kent”, Güneydoğu 

L�fe Derg�s�, Yıl: 2, Sayı 13, Kasım-Aralık 2007: 52-55.
------------------, “Eyyub�ler Dönem�nden Günümüze Han el-Ba’rur Ker-

vansarayı”, Güneydoğu L�fe Derg�s�, Yıl: 3, Sayı 15, 2008: 54-57
------------------, Şanlıurfa Yazıtları (Grekçe, Ermen�ce ve Süryan�ce), Arke-

oloj� ve Sanat Yayınları, İstanbul 2014.
------------------, Urfa’nın Doğusunda Ant�k B�r Kent SOĞMATAR, Arke-

oloj� ve Sanat Yayınları, İstanbul 2016.
------------------, Urfa Tar�h�nden Sayfalar, Eyyub�ye Beled�yes� Yayınları, 

Ankara 2016.
GÜLER, S.E.-Remz� MIZRAK. Res�ml� Şanlıurfa Kültürü Sözlüğü, Şanlıur-

fa Beled�yes� Kültür ve Sosyal İşler Müd. Yayınları, Ankara 2009.
GÜNDÜZ, Ş�nas�. e Or�g�ns and early h�story of the Mandaeans and 

the�r relat�on to the Sab�ans of the Qur'an and to the Harran�ans 
(Ph.D.), Manchester Un�vers�ty 1991.

------------------, M�toloj� �le İnanç Arasında-Ortadoğu D�nsel Gelenekler� 
Üzer�ne Yazılar, İstanbul 1998.

HALAÇOĞLU, Yusuf. XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskân S�-
yaset� ve Aş�retler�n Yerleşt�r�lmes�, TTKYay. Ankara 1988.

HAUPTMANN, Harald. “Tar�hönces�-İlkçağ Dönem�”, Uygarlıklar Kapısı 
Urfa, Yapı Kred� Yay. İstanbul 2002: 25-45.

IŞILTAN, F�kret. Urfa Bölges� Tar�h� (Başlangıçtan M�lad� 825'e kadar). 
İstanbul Ün. Ed. Fak. Yay, İstanbul 1960.

KARAKAŞ, Mahmut. Şanlıurfa ve İlçeler�nde K�tabeler, Ankara 2001.
KIESER, Hans-Lukas.”B�r M�syoner Hastanes�n�n Çevres�ndek� Küçük 

Dünya: Urfa, 1897-1922”, Osmanlı İmparatorluğunda Yaşamak. Top-
lumsallık B�ç�mler� ve Cemaatlerarası İl�şk�ler (18.-20.Yüzyıllar), Der-
leyenler: F. Georgeon-P. Dumont, terc. M. Selen, İlet�ş�m Yay., 1. baskı, 
İstanbul 2000: 257-287.

BİBLİYOGRAFYA



156

------------------, Iskalanmış Barış. Doğu V�layetler�nde M�syonerl�k, Etn�k 
K�ml�k ve Devlet 1839-1938, Çev. At�lla D�r�m, İlet�ş�m Yayınları, 
İstanbul 2005.

KUZGUN, Şaban. “Harran Sab�îler�“, Harran Ün�vers�tes�n�n B�l�msel Te-
meller�-Harranlı B�l�m Adamları, Kayser� 1995: 28-33.

KÜRKÇÜOĞLU, A. C�hat. Peygamberler Şehr� Şanlıurfa, Şanlıurfa Beled�-
yes�, Kültür ve Eğ�t�m Müd. Yay. Ankara 1988.

------------------, Şanlıurfa Cam�ler�, Ankara 1993.
------------------, Şanlıurfa’da Canlanan Tar�h, Ankara 1995.
------------------, B�rec�k, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 1996.
------------------, Harran: Yolların Buluştuğu Kent, Ankara 2000.
------------------, Şanlıurfa Land of Fa�th / İnançlar D�yarı Şanlıurfa, Trans-

lated �nto Engl�sh by Doç.Dr. Zuhal Karahan Kara, Şanlıurfa Val�l�ğ� 
Kültür Yayınları, Ankara 2000.

------------------, Adım Adım Şanlıurfa, Şanlıurfa Val�l�ğ� Kültür ve Tur�zm 
Yayınları, Ankara 2002.

------------------, “Şanlıurfa'da Yapılan Arkeoloj�k Araştırmalar, Kazılar ve İl 
Sınırları İç�ndek� S�t Alanları”, Şanlıurfa Uygarlığın Doğduğu Şeh�r 
(A.C.Kürkçüoğlu ve d�ğerler�), Ankara 2002: 95-108.

KÜRKÇÜOĞLU, A. C�hat (ve d�ğerler�)., Şanlıurfa Uygarlığın Doğduğu 
Şeh�r, ŞURKAV Yayınları, Ankara 2002.

KÜRKÇÜOĞLU, A. C�hat-GÜLER, S. Eyyub�. Tar�h ve Tur�zm Şehr� Şanlı-
urfa, ŞURKAV Yayınları, Ankara 2010.

KÜRKÇÜOĞLU, A. C�hat-KÜRKÇÜOĞLU, S. Sabr�. Şanlıurfa Çarşıları-
Hanları ve El Sanatları, Şanlıurfa Beled�yes� Yayınları, Ankara 2011.

KÜRKÇÜOĞLU, S. Sabr�. “Urfa’da Hayvan Sevg�s�”, Uygarlıklar Kapısı 
URFA. Ed�tör: F�l�z Özdem (İstanbul, Yapı Kred� Kültür Sanat Yayın-
cılık T�c. San. A.Ş, 2002), ss. 245-257

------------------, “Urfa’da Geleneksel Hayat ve Adetler”, Uygarlıklar Kapısı 
URFA. Ed�tör: F�l�z Özdem (İstanbul, Yapı Kred� Kültür Sanat Yayın-
cılık T�c. San. A.Ş, 2002), ss. 211-223

------------------, “Geleneksel Urfa Sofraları”, Uygarlıklar Kapısı URFA. Ed�-
tör: F�l�z Özdem (İstanbul, Yapı Kred� Kültür Sanat Yayıncılık T�c. 
San. A.Ş, 2002), ss. 295-309

------------------, “Şanlıurfa Folklorunda Kuşlar ve Kuşçuluk”, ŞANLIUR-
FA/Uygarlığın Doğduğu Şeh�r. 1. Basım, Hazırlayanlar: A. C�hat 
Kürkçüoğlu, Müslüm C. Akalın, S. Sabr� Kürkçüoğlu, Selahatt�n 
Güler, Şanlıurfa, Şanlıurfa Val�l�ğ�, N�san 2002, ss. 316-319

------------------, “Şanlıurfa Halk Kültüründe Avcılık ve Kekl�k”, ŞANLIUR-
FA/Uygarlığın Doğduğu Şeh�r, 1. Basım, Hazırlayanlar: A. C�hat 
Kürkçüoğlu, Müslüm C. Akalın, S. Sabr� Kürkçüoğlu, Selahatt�n 
Güler. Şanlıurfa, Şanlıurfa Val�l�ğ�, N�san 2002, ss. 321-327

------------------, “Şanlıurfa Sosyal Hayatında Gelenekler”, ŞANLIUR-
FA/Uygarlığın Doğduğu Şeh�r. 1. Basım, Hazırlayanlar: A. C�hat 
Kürkçüoğlu, Müslüm C. Akalın, S. Sabr� Kürkçüoğlu, Selahatt�n Güler 
(Şanlıurfa, Şanlıurfa Val�l�ğ�, N�san 2002), ss. 250-251

------------------, “Şanlıurfa El Sanatlarının Tur�zmdek� Yer� ve Önem�”, 
Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Şanlıurfa Sempozyumu, B�-
r�nc� Basım, Şanlıurfa Val�l�ğ� Yayınları, Şanlıurfa, 2011, s.165-181

------------------, “Geleceğe Bakarken Şanlıurfa ve Geleneksel El Sanatları-
mız”, Meden�yetler Beş�ğ� Otadoğu ve Şanlıurfa Uluslararası Sempoz-

yumu-11-12 Mayıs 2017 Şanlıurfa, Şanlıurfa Val�l�ğ�.
------------------, “Şanlıurfa’yı Gezel�m, Görel�m, Yaşayalım”, Şanlıurfa Kül-

tür Sanat Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 1, Sayı: 1, N�san 2008, s. 14-27.
------------------, “Halfet� Feyzullah Efend� Konağı”, Şanlıurfa Kültür Sanat 

Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 1, Sayı: 2, Eylül 2008, s. 38-42.
------------------, “Karacadağ; Şanlıurfa’da Yen� B�r Caz�be Merkez�”, Şanlı-

urfa Kültür Sanat Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 5, Sayı: 12, Ocak 2012, 
s. 33-38.

------------------, “Güneydoğu’da b�r kıyı kent�: HALFETİ…” Şanlıurfa Kül-
tür Sanat Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 5, Sayı: 13, Mayıs 2012, s. 33-
41.

------------------, “Şanlıurfa Halk İnançlarında Kutsal ve Ş�falı Sular” Şanlı-
urfa Kültür Sanat Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 6, Sayı: 18, Ocak 2014, 
s. 44-55

------------------, “Şanlıurfa Geleneksel Toplanma ve Buluşma Adetler�” Şan-
lıurfa Kültür Sanat Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 7, Sayı: 20, Eylül 2014, 
s. 35-40

------------------, “Şanlıurfa Müzeler�” Şanlıurfa Kültür Sanat Tar�h ve Tu-
r�zm Derg�s�, Yıl: 9, Sayı: 24, Ocak 2016, s. 28-34

------------------, “Kutsanmış Kent Edessa (Şanlıurfa), Hz. İsa ve Abgar Mek-
tuplaşması, Kutsal Mend�l ve Kutsal Kefen” Şanlıurfa Kültür Sanat 
Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 8, Sayı: 23, Eylül 2015, s. 20-26

------------------, “Şanlıurfa Geleneksel A�le Hayatında K�rvel�k ve Evl�l�k” 
Şanlıurfa Kültür Sanat Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 9, Sayı: 25, Mayıs 
2016, s. 16-22

------------------, “Geçm�şten Günümüze Şanlıurfa Hattatları” Şanlıurfa Kül-
tür Sanat Tar�h ve Tur�zm Derg�s�, Yıl: 10, Sayı: 28, Mayıs 2017, s.7-22

KÜRKÇÜOĞLU, S. Sabr�-AKBIYIK, Abuzer. Kısaslı Saz ve Söz Ustası Âşık 
Sefa� (Mehmet Acet, ŞURKAV Yayınları, Ankara 2011.

KÜRKÇÜOĞLU, S. Sabr�-GÜLER, S. Eyyub�. HARRAN Tar�h� ve Kültürü, 
Harran Kaymakamlığı Yayınları, Ankara, Ocak 2017,

KÜRKÇÜOĞLU, S. Sabr�-ERKOL, Gül. “Şanlıurfa Kültür ve İnanç Tur�zm� 
Potans�yel�n�n Değerlend�r�lmes�”, Uluslararası İnanç Tur�zm� ve Hoş-
görü Konferansı-09-12 Mayıs 2013, Konya Necmett�n Erbakan Ün�-
vers�tes�, Ayb�l Yayınları, Konya, 2013, s. 815-824

MAR YEŞUA. Vak'ây�nâme. 494-507 Yıllarına A�t Urfa, Am�d ve Güneydo-
ğu Anadolu Vak'aları, B�zans-Sâsân� Savaşları, Süryan�ceden İng�l�zce-
ye terc. W. Wr�ght, Türkçeye terc. M. Yanmaz, İstanbul 1958; Urfa ve 
D�yarbakır'ın Felâket Çağı, 494-507, ed. Yakup B�lge, İstanbul 1996 
(2. baskı).

MERCANGÖZ, Zeynep-E. TOK-İ. TÜRKOĞLU. ”Şanlıurfa'nın Hır�st�yan 
Geçm�ş�n�n Günümüz İnanç Tur�zm�ndek� Yer�”, GAP Bölges�nde Kül-
tür Varlıklarının Korunması, Yaşatılması ve Tanıtılması Sempozyumu, 
1-5 Haz�ran 1998 Şanlıurfa, Ankara 2000: 220-227.

MERÇİL, Erdoğan. “Selçukluların Anadolu'ya Gel�şler�nden Haçlı Seferle-
r�n�n Başlangıcına Kadar Urfa'nın Durumu“, Belleten Derg�s�, (1988) 
203: 461-474.

MIZRAK, Remz�-M.H. ÖCAL-S.E.GÜLER. Urfa’nın Etrafı, Şanlıurfa Val�l�-
ğ� Kültür Yayınları, Ankara 2002.

von OPPENHEIM, M.F. und H.F. von GÄRTRINGEN. “Höhlen�nschr�ften 
aus Edessa m�t dem Br�efe Jesu an Abgar“, S�tzungsber�chte der Kö-



157

n�gl�chen Preuss�schen Akadem�e der W�ssenschaften 32, 1914: 817-
828.

ÖCAL, M. Hulus�. Özell�kler� ve Güzell�kler� �le Ç�ğköftem�z, Şanlıurfa 
1997.

ÖZBEK, Ayşegül (Ed�tör). Göbekl� Tepe Dünyanın İlk Tapınağı, B�l�msel 
Danışmanlar: Göbekl� Tepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Klaus Schm�dt, Ç�ğ-
dem Köksal- Schm�dt (Arkeolog), Görsel Danışman: Ebru Okutan 
Akalın, Çev�r�ler: Ç�ğdem Köksal Schm�dt, Annete Han�sch, Karaca-
dağ Kalkınma Ajansı Yayını, Şanlıurfa.

ÖZÇELİK, İsma�l. M�ll� Mücâdelede Güney Cephes�, Urfa (30 Ek�m 1918-
11 Temmuz 1920), Kültür Bak. Yay., Ankara 1992.

ÖZDOĞAN, Mehmet. “Köyden Kente/Neol�t�k Çağ”, Arkeo-Atlas Derg�s�, 
Sayı 1 (2002): 110-129

ÖZFIRAT, Aynur. Esk�çağda Harran, Arkeoloj� ve Sanat Yayınları, İstanbul 
1994.

SARIKAVAK, Kazım. Düşünce Tar�h�nde Urfa ve Harran, Ankara 1997.
SEGAL, J. Benz�on. “Pagan Syr�ac Monuments �n the V�layet of Urfa“, AS, 

III,(1953):97-120.
-------------------, Edessa “e Blessed C�ty“ , Oxford 1970; Edessa (Urfa) 

Kutsanmış Kent, terc. A. Aslan, İlet�ş�m Yayınları, İstanbul 2002.
-------------------, “e Church of Sa�nt George at Urfa (Edessa)“, repr�nted 

from the BSOAS XXXV, Part 3, (1974): 600-609.
SEVİM, Al�. Sur�ye ve F�l�st�n Selçukluları Tar�h�, TTKYay. Ankara 1983 ve 

1989.
SINCLAIR, Tom. Eastern Turkey: An Arch�tectural and Archaeolog�cal Sur-

vey IV, London 1990.
SPULER, Berthold. İran Moğolları: İlhanlılar Devr� (1220-1350), terc. 

Cemal Köprülü, TTKYay. 2. baskı, Ankara 1987.
SCHMİDT, Klaus. Taş Çağı Avcılarının G�zeml� Kutsal Alanı GÖBEKLİ 

TEPE, (Çev. Rüstem Aslan), Arkeoloj� ve Sanat yayınları, İstanbul, 
2007.

SÜMER, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), Tar�hler�-Boy Teşk�latı, Destanları, 
2. baskı, Ankara Ün. D�l Tar�h Coğrafya Fakültes� Yay. 170, Ankara 
1972.

--------------------, Kara Koyunlular I, TTKYay. 2. baskı, Ankara 1984.
--------------------, “Akkoyunlular“ maddes�, DVİA, II (1989): 270-273.
--------------------, “Döğer“ maddes�, DVİA, IX (1994): 515.
ŞEŞEN, Ramazan. Salahadd�n Devr�nde Eyyûbîler Devlet�, İstanbul 1983.
--------------------, Harran Tar�h�, Türk�ye D�yanet Vakfı Yay. 89, Ankara 

1993.
TAŞ, Yas�n. Kadı S�c�ller�ne Göre XIX. Asrın İk�nc� Yarısında Urfa’da Sosyal 

Hayat, Marmara Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü, İslam Tar�h� 
ve Sanatları Anab�l�m Dalı, İslam Tar�h� B�l�m Dalı, Doktora Tez�, 
İstanbul, 2013

TURAN, Ahmet Nez�h�. XVI. Yüzyılda Ruha (Urfa) Sancağı, ŞURKAV Ya-
yınları: 28, Şanlıurfa 2005.

TURAN, Osman. Selçuklular Tar�h� ve Türk-İslâm Meden�yet�, Türk Kültü-
rünü Araşt. Enst. Yay., Ankara 1965.

--------------------, Selçuklular Zamanında Türk�ye. S�yas� Tar�h. Alp Ars-
lan'dan Osman Gaz�'ye (1071-1318), İstanbul 1971 ve 1984.

--------------------, Doğu Anadolu Türk Devletler� Tar�h�, Saltuklular, Men-
gücükler, Sökmenl�ler, D�lmaçoğulları ve Artukoğullarının S�yasî 
Tar�h ve Meden�yetler�, İstanbul 1980.
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ron�que de Matth�eu d'Edesse, Par�s 1858; Türkçeye terc. 
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1948 yılında Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve orta öğren�m�n� Şanlıur-
fa’da tamamladı. 1973 yılında İstanbul Ün�vers�tes� Edeb�yat Fakültes� 
Sanat Tar�h� bölümünden mezun oldu.

Sırasıyla; Tur�zm ve Tanıtma Bakanlığında memur (1974-1979), 
Şanlıurfa Müzes�’nde As�stan (1979-1985), Şanlıurfa Devlet Güzel Sa-
natlar Galer�s�’nde Kurucu Müdür (1985-1987) olarak görev yaptı.

1987-1993 yılları arasında D�cle Ün�vers�tes� Mühend�sl�k ve M�-
marlık Fakültes�’nde Öğret�m Görevl�s� olarak çalıştı.

1993 yılında Harran Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes�’ne Öğ-
ret�m Görevl�s� olarak geçt�. Aynı yıl, D�cle Ün�vers�tes� Fen B�l�mler� 
Enst�tüsü M�marlık Anab�l�m Dalı’nda “Şanlıurfa Cam�ler�n�n Tar�h� 
ve M�mar� Özell�kler� Üzer�ne B�r Araştırma” konulu tez� �le yüksek l�-
sansını, 1998 yılında Selçuk Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü 
Sanat Tar�h� Anab�l�m Dalı’nda “Şanlıurfa İslam M�mar�s�nde Taş Süs-
leme” konulu tez� �le doktorasını tamamladı.

1999-2015 yılları arasında Harran Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fa-
kültes� Arkeoloj� ve Sanat Tar�h� Bölümü Yardımcı Doçent kadrosun-
da bölüm başkanı olarak görev yaptı. Göbekl�tepe Kazıları Başkan Yar-
dımcılığını yürüttü. Kültür ve Tur�zm Bakanlığı Kültür Varlıkları Şan-
lıurfa Bölge Koruma Kurulu üyel�ğ� yaptı. 2015 yılında Harran Ün�-
vers�tes�’nden emekl� oldu

A. C�hat Kürkçüoğlu Gülderen Hanımla evl� olup Nur�, İsl�m ve 
Ömer �s�ml� üç çocuğu bulunmaktadır.

Çok sayıda makale ve b�ld�r�s� yayınlanmıştır. 

Yayınlanmış K�tapları:
1) Peygamberler Şehr� Şanlıurfa, (Türkçe-İng�l�zce Albüm K�tap), Şan-
lıurfa Beled�yes� Yayını, Ankara 1988.
2) Ruha’dan Urfa’ya (1780-1980), Şanlıurfa Beled�yes� Yayını, Ankara 
1990.
3) Gu�de To Urfa And Harran, (Mehmet OYMAK �le b�rl�kte), Harran 
Yayıncılık, Ankara 1990.
4) Şanlıurfa Su M�mar�s�, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1992.

5) Şanlıurfa Cam�ler�, Şanlıurfa İl� Kültür Sanat Eğ�t�m ve Araştırma 
Vakfı (ŞURKAV) Yayını, Ankara 1993.
6) Şanlıurfa’da Canlanan Tar�h, ŞURKAV Yayını, Ankara 1995.
7) Tar�h ve Tarım Şehr� Harran, Harran Köylere H�zmet Götürme B�r-
l�ğ� Yayını, Ankara 1995.
8) Peygamberler Şehr� Şanlıurfa (Tur�zm El K�tabı), Şanlıurfa Val�l�ğ� 
Yayını, Ankara 1995.
9) e Myster�os C�ty Of H�story : HARRAN, (İng�l�zce çev�r�: Ad�l 
Kır), Harran Köylere H�zmet Götürme B�rl�ğ� Yayını, Ankara 1996.
10) B�rec�k, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1996.
11) Urfalı Hattat Behçet Arab�, Şanlıurfa Beled�yes� Yayını, Şanlıurfa 
1997.
12) Müze Şeh�r ve Peygamberler Şehr� Şanlıurfa (Türkçe-İng�l�zce 
albüm k�tap), Şanlıurfa Val�l�ğ� Yayını, Ankara 1997.
13) HARRAN Yolların Buluştuğu Kent, Şanlıurfa Val�l�ğ� Yayını, An-
kara 2000.
14) ŞANLIURFA Land Of Fa�th – İnançlar D�yarı ŞANLIURFA, 
(İng.Çev�r�: Doç.Dr. Zuhal KARAHAN KARA), Şanlıurfa Val�l�ğ� Ya-
yını, Ankara 2000.
15) Adım Adım Şanlıurfa , (Harun Sarıfakıoğulları �le b�rl�kte), Şanlı-
urfa Val�l�ğ� Yayını, Ankara 2002.
16) Harran e Crossroad of C�v�l�zat�ons (Prof. Dr. Zuhal Karahan 
Kara �le b�rl�kte), Harran D�str�ct Gvernorsh�p Cultural Publ�cat�ons, 
Şanlıurfa 2003.
17) Harran Meden�yetler Kavşağı, (Prof. Dr. Zuhal Karahan Kara �le 
b�rl�kte), Harran Kaymakamlığı Kültür Yayınları, Şanlıurfa 2003.
18) Adım Adım V�ranşeh�r (Prof. Dr. Zuhal Karahan Kara �le b�rl�kte), 
V�ranşeh�r Kaymakamlığı  Yayınları, Şanlıurfa 2005.
19) Şanlıurfa 1850-1950, (Al� Tuzcu �le b�rl�kte-İng�l�zce çev�r�: H�lm� 
Dem�rc�ler) ŞURKAV Yayınları, 2008, Şanlıurfa.
20) Yıldız Albümler�nde Urfa-Urfa In e Yıldız Albums., (İng.Çev�r�: 
Prof. Dr.  Zuhal Karahan Kara), Harran Ün�vers�tes� yayını, Ankara 
2009.
21) Tar�h ve Tur�zm Şehr� Şanlıurfa, (Selahatt�n E. Güler �le b�rl�kte), 
ŞURKAV Yayınları: 31, Şanlıurfa, Ağustos 2010.
22) Urfa, Fotograflarla Evvel Zaman İç�nde., (Fotoğraf Albümü), Şan-
lıurfa Beled�yes� yayını, Ankara, 2011.
23) Şanlıurfa Çarşıları-Hanları ve El Sanatları, (S. Sabr� Kürkçüoğlu �le 
b�rl�kte), Şanlıurfa beled�yes� yayını, Ankara, 2011.
24) Şanlıurfa İl� Cam�ler�, Şanlıurfa Beled�yes� yayını, Ankara, 2013.
25)Şanlıurfa Kültür ve Tur�zm Varlıkları  ŞURKAV Yay. 2017 

A. CİHAT 
KÜRKÇÜOĞLU



159

1957 yılında Urfa'da doğdu. İlk, orta ve L�se tahs�l�n� Şanlıurfa’da 
yaptı. 1977 yılında Urfa Meslek Yüksek Okulu'nu, 1986 yılında Gaz� 
Ün�vers�tes� İİBF İşletme Bölümü’nü b�t�rd�. 1977-1993 yılları arasın-
da Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa Z�raat Fakültes� ve 
ŞURKAV'da görev yaptı.

1993-2017 yılları arasında Harran Ün�vers�tes� Şanlıurfa 
MYO’da Büro Yönet�m� ve Sekreterl�k Programı Başkanı ve Öğret�m 
Görevl�s� olarak görev yaptı. 1993-1998 yılları arasında Harran Ün�-
vers�tes�nde Kültür Şube Müdürü, Öğrenc� İşler� Şube Müdürü, Kü-
tüphane Dokümantasyon Da�re Başkanı olarak vekâleten görev yaptı.

2009-2017 yılları arasında Harran Ün�vers�tes� Şanlıurfa Meslek 
Yüksek Okulu’nda Müdür Yardımcısı, 1997-2017 yılları arasında Har-
ran Ün�vers�tes� “GAP Bölges� El Sanatları Araştırma ve Uygulama 
Merkez� Müdürlüğü görevler�n� yürüttü.

2006-2016 yılları arasında Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Ceza ve Tu-
tukevler� İzleme Kurulu Üyel�ğ� ve Başkanlığı yaptı.

Güzel sanatların, fotoğraf, grafik ve baskı tekn�kler� �le �lg�l� ko-
nularında çalışmaları; Şanlıurfa halk kültürü �le �lg�l� araştırma ve der-
lemeler� ve bu konuda yayınları bulunmaktadır.

1982 yılından �t�baren fotoğraf çalışmalarına yöneld�, Şanlıurfa 
�le �lg�l� fotoğraf arş�v� oluşturdu. Şanlıurfa, Ankara ve İstanbul’da 
karma ve k�ş�sel fotoğraf serg�ler�ne katıldı. Urfa, Halfet�, Harran, S�-
verek/Karacadağ konulu d�a göster�ler�nde bulundu.

2008-2018 yılları arasında 30 sayı ulaşan ŞURKAV “Şanlıurfa 
Kültür Sanat Tar�h Tur�zm Derg�s�”n�n ed�törlüğünü yürütmekted�r.

İLESAM, ŞURKAV (Şanlıurfa İl� Kültür Eğ�t�m Sanat ve Araştır-
ma Vakfı), Urfa Meden�yet Tur�zm Araştırmaları Merkez� (URFAM) 
ve Folklor Araştırma Kurumu üyes�d�r.

1992 yılında “ŞURKAV Kültür ve Sanat Ödülü”ne, 1996 yılında 
Folklor Araştırma Kurumunca “Türk Folkloruna H�zmet Ödülü”ne, 
2012 yılında MOTİF Vakfınca “Halk B�l�m Ödüller�”nde “Mot�f Özel 
Ödülü”ne layık görüldü.

Nerm�n Hanımla evl� olup Mehmet Vedat, Hakan ve Okan �s�ml� 
3 çocuğu bulunmaktadır.

Çok sayıda makale ve b�ld�r�s� yayınlanmıştır.

Yayınlanmış K�tapları:
1) Folklor (Halkb�l�m) ve Şanlıurfa, ŞURHOY Yayınları, 1990. (A. Ak-
bıyık �le b�rl�kte)
2) Şanlıurfa Hoyrat ve Man�ler�, ŞURHOY Yayınları, 1991. (A. Akbı-
yık �le b�rl�kte)
3) Hz. İbrah�m Konulu Yen� Besteler, ŞURKAV Yayınları, 1992.
4) Şanlıurfa 1. Kültür ve Sanat Haftası Faal�yetler�, ŞURKAV Yayınları, 
1992.
5) Hz. Eyüp Konulu Ş��rler, ŞURKAV Yayınları, 1992.
6) Hz. Eyüp Konulu Yen� Besteler, ŞURKAV Yayınları, 1993. (Nemc� 
Kıran �le b�rl�kte)
7) ŞANLIURFA Sanay� Rehber�, ŞURKAV Yayınları 1993. (A. Akbıyık 
�le b�rl�kte)
8) ŞANLIURFA Özel İdare 1990-1994, İl Özel İdares� Yayınları, 1994.
9) Her Yönüyle Şanlıurfa İl Yıllığı 1997, Şanlıurfa Val�l�ğ� Yayınları, 
1997. (Kom�syon)
10) ŞURKAV 1990-1998, ŞURKAV Yayınları, 1998. (M. Hulus� Öcal 
�le b�rl�kte)
11) Cumhur�yet�n 75. yılında Şanlıurfa, ŞURKAV Yayınları, 1999. 
(A. Hamd� Nayır �le b�rl�kte)
12) Şanlıurfa Halk Müz�ğ�, Şanlıurfa Val�l�ğ� Yayınları, Ankara 1999. 
(A. Akbıyık, O. Güzelgöz, S. Turhan ve K. Dökmetaş �le B�rl�kte
13) ŞANLIURFA IN THE DAWN OF 2000, Şanlıurfa Val�l�ğ� Yayınla-
rı, 1999. (A. Hamd� Nayır �le b�rl�kte)
14) ŞANLIURFA Uygarlığın Doğduğu Şeh�r, ŞURKAV Yayınları, An-
kara 2002. (A. C�hat Kürkçüoğlu, Müslüm C. Akalın ve S. Eyyub� 
Güler �le b�rl�kte)
15) Notalarıyla Türküler�m�z ve H�kâyeler�, ALFA Yayınları, İstanbul 
2003. (Abuzer Akbıyık ve Sal�h Turhan �le b�rl�kte)
16) Kısaslı Âşık Celal� (Vel� Göncü) Hayatı Sanatı Ş��rler�-1, SEMBOL 
Yayınları, Şanlıurfa 2010. (Abuzer Akbıyık �le b�rl�kte)
17) Şanlıurfalı Saz ve Söz Ustası Kısaslı Âşık Sefa� (Mehmet Acet), 
ŞURKAV Yayınları, Ankara 2011 (Abuzer Akbıyık �le b�rl�kte)
18) Şanlıurfa Hanları-Çarşıları ve El Sanatları, Şanlıurfa Beled�yes� ya-
yınları, Ankara 2011 (A. C�hat Kürkçüoğlu �le B�rl�kte)
19) Şanlıurfa Bazaars-Inn And Handcras, Şanlıurfa Beled�yes� ya-
yınları, Ankara 2013 (A. C�hat Kürkçüoğlu �le B�rl�kte)
20) Kısaslı Âşık Celal� (Vel� Göncü) Hayatı Sanatı Ş��rler�-2, Şanlıurfa 
2014. (Abuzer Akbıyık �le b�rl�kte)
21) Halk Kültüründe İkt�sat ve T�caret Sempozyumu, N�san 2012, B�l-
d�r� K�tabı, Ed�törlük, (Doç. Dr. Işıl ALTUN �le B�rl�kte)
22) HARRAN Tar�h� ve Kültürü, Harran Kaymakamlığı Yayınları, An-
kara, Ocak 2017, (Selahatt�n E. Güler İle B�rl�kte)
23) Şanlıurfa Sıra Geces� Geleneğ� ve Türküler� ŞURKAV Yay. 2017
24) Şanlıurfa’dan Yansımalar (Fotoğra�ar)  ŞURKAV Yay. 2017
25)Şanlıurfa Kültür ve Tur�zm Varlıkları  ŞURKAV Yay. 2017
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