
emniyetin yeniden sağlanması sonucu ge
ri dönmesi rol oynamış olmalıdır. 1 566'
da ise sancak nüfusundaki artış o/o 1 OO'ü 
bulmuş, 57.404'ü müslüman. 44.214'ü 
gayri müslim olmak üzere 101.618'e ulaş
mıştı . XVIII. yüzyıla kadar idari durumu
nu koruyan Harput sancağı bu yüzyılda 
Diyarbekir, Malatya, Halep. Urfa. Gümüş
hane ve Yozgat'ı içine alan Keban Made
ni Nezareti'ne bağlandı. 1833'te Sivas, Di
yarbekir ve Harput yöresi valiliğiyle Ma
den Nezareti'ni uhdesine alan ıslahatta 
görevli Reşid Mehmed Paşa kırk tabur 
askerle buraya yerleşti. Daha sonra idari 
merkezini Elaziz'e (Elazığ) taşıdı. Bu tarih
ten sonra idari yapı sık sık değişti ve 1867 
yılında Harput vilayetinin adı Ma'mQre
tülaziz'e çevrildi. 

1981 yılına kadar Elazığ'a bağlı bir bu
cak merkezi olan Harput, Milli Güvenlik 
Konseyi'nin 11 Aralık 1980 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanan 34 numaralı kara
rına uyan 8. Kolordu Sıkıyönetim Komu
tanlığı'nın 3 Şubat 1981 tarihli ve 25 nu
maralı bildirisiyle belediye sınırları içine 
alınmıştır. 
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HARPUT ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 

HARPÜTI, Abdüllatif 
(1842- ı 916) 

Son dönem Osmanlı din alimi. 

_j 

ı 

Harput'ta doğdu . Asıl adı Abdüllatif 
Lutfi'dir. Ailesi hakkında fazla bilgi bu
lunmamakta, ancak doğumundan yakla
şık üç asır önce Harput'un Germili köyü
ne yerleşen Koca Mehmed Ağa'nın bü
yük oğlu Mustafa Ağa'nın beşinci nesil
den tarunu olduğu kaydedilmektedir. ilk 
tahsilini Harput'ta, yakın akrabası Müf
tü Ömer Nalml Efendi'den ders alarak 
tamamladı. Ardından istanbul'a gidip 
Fatih medreselerine girdi. Buradan ica
zet aldıktan sonra Adana'ya geçerek bir 
müddet ders okuttu ve orada evlendi. Ab
düllatif Efendi bir süre sonra ailesiyle bir
likte istanbul'a döndü ve hemen ardın
dan Beyazıt Camii dersiamlığı ile Meclis-i 
Tedkikat-ı Şer'iyye üyeliğine tayin edildi. 
Muhtemelen aynı şeyhe bağlı olmaktan 
kaynaklanan dostlukları sebebiyle döne
min Ticaret ve Nafia Nazırı Zihni Paşa'nın 
uzun süre ilmi müşavirliğini yaptı. Paşa
nın 1891 yılında Selanik valiliğine tayin 
edilmesi üzerine bütün resmi görevlerin
den istifa edip onunla birlikte Selanik'e 
gitti ve on yıl kadar orada kaldı. 

Hüseyin Vassaf, Abdüllatif Harpüti'nin 
ilk gençlik yıllarında Harput'taki Nakşi

bendiyye meşayihinden Beyzade Hacı Ali 
Efendi'ye intisap ettiğini. İstanbul'a gel
dikten sonra ise Şeyhülislam Uryanlzade 
Esad Efendi'ye bağlandığını. son olarak 
da uzun süre Divan-ı Hümayun Kalemi'n
de görev yapan Necib Efendi'ye intisap 
ettiğini belirtir (Sefine, IV, 61 -62, 65; krş . 

DİA, VIII. 274) Harpüti'nin, aynı şeyhe 
bağlı olan Zihni Paşa ile Selanik'te bulun
duğu yıllarda o bölgedeki birçok Halve
tl şeyhiyle görüştüğü, bu sırada Nevre
kop'taki bir Halvetl şeyhinden çok etki
lendiği kaydedilmektedir (Sunguroğlu, 
ll, 142). 

Abdüllatif Harpütl. 1901 yılında Sela
nik'ten istanbul'a dönünce Darülfünun'a 
ilm-i ketarn müderrisi olarak tayin edildi 
ve 29 Cemaziyelahir 1319 (13 Ekim 1901) 
tarihinde kendisine haremeyn payesi tev
cih edildi (İlmiyye Salnamesi, s. 63). Aynı 
yıl huzur dersleri muhataphğına seçildi 
(Ebül'ula Mardin, ll-lll. 274). Darülfünun'
daki hacatığı yanında Medresetü'l-vaizln'-
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de de ketarn dersleri okutan Harpüti 
191 O'da hacca gitti, orada verdiği Arap
ça vaazlar alimler tarafından takdirle kar
şıtandı (Sunguroğlu, ll, 142). Beyazıt Ca
mii dersiamhğı sırasında birkaç defa top
lu icazet verdi. En ünlü öğrencisinin To
katlı Mehmed Nüri Efendi olduğu kayde
dilmektedir (Albayrak. IV, 38) 

istanbul'da vefat eden Abdüllatif Har
pOt! Merkezefendi Kabristanı'na defne
dildi. Ondan söz eden bazı yeni araştırma
larda, büyük bir ihtimalle hicrl ve rüml ta
rihlerin birbirine karıştırılmasından kay
naklanan bir yanlışlık sebebiyle. miladi 
karşılığının 1914 olduğu belirtilerek ölü
mü için 1330 ve 1333 şeklinde iki farklı 
tarih verilmektedir (mesela bk. Sungu
roğlu, II, 142; YeniTürklslamAnsiklopedi
si, s. 18). Ancak Harpütl hakkında bugü
ne kadar yapılan araştırmaların hiçbirin
de kaynak olarak kullanılmayan Sefine
tü'l-evliya'da (IV, 65) Hüseyin Vassaf'ın 

naklettiği mezar taşı kitabesine göre Har
pOt! 3 Ağustos 1332 (16 Ağustos 1916) 
tarihinde vefat etmiştir. Ayrıca 1332 yılın
da istanbul'da yayımlanan Tarih-i İlm-i 
Kelam adlı eserinin sonunda rahatsızlı
ğından söz ederek bu çalışmasını tamam
layamadığını belirtmiş olması da Hüse
yin Vassaf tarafından verilen tarihin isa
betli olduğunu göstermektedir. 

İshak Sunguroğlu, Harpütl'nin tıp dok
toru olan ve dönemin iktidarı tarafından 
Trablus'a sürgün edildiği sırada Mısır'a 
kaçıp Meşrutiyet'in ilanından sonra istan
bul'a dönen, ancak doktorluk mesleğini 
icra etmeyerek ticaretle meşgul olan Faik 
adında bir oğlunun bulunduğunu, bu za
tın da vefatında babasının Merkezefen
di'deki kabrinin yanına defnedildiğini kay
deder (Harput Yollarında, II, 142). 

XIX. yüzyıl sonlarında pek çok Osmanlı 
alimi tarafından dile getirilen dini ilimle
rin, özellikle ketarn ilminin metot ve muh
teva bakımından yenilenmesi fikri , Batı 
dünyasında ilim ve felsefe alanında elde 
edilen yeni gelişme ve değişmeterin bu 
alimlerce de görülüp tesbit edilmesine 
dayanmaktadır. Bu dönemin felsefe ve 
kelamla meşgul olan ünlü simaları Batı'

da Aristo felsefesinin , dolayısıyla klasik 
kelamla iç içe bulunan eski Yunan dü
şüncesinin geçerliliğini kaybettiğini, Batı 

dünyasında ilirnde artık deney ve tecrü
benin hakim olduğunu, klasik kaynaklar
da Dehriyye ve SQfestaiyye şeklinde adlan
dırılıp mücadele edilen grupların yerleri
ni materyalist ve pozitivist inkarcı akım
ların aldığını, bu gelişmeler karşısında ke
lam ilminin mutlaka modern Batı felse-
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fesiyle yakından ilgilenmesi gerektiğini 
ileri sürüyorlardı. İslam dünyasının Avru
pa medeniyetine hangi ölçülerde yaklaş
ması gerektiğinin, müslümanların siyası 

varlığı ve İslam ümmetinin geleceği gibi 
önemli konuların ciddi manada tartışıldı

ğı, İslam! ilimlerin, bu arada kelam ilmi
nin bu tür gelişmeler karşısında yenilen
mesi gereğinin savunulduğu bu "arayış 
dönemi" alimlerinden biri olan Abdülla
tif HarputY de "din! ilimierin temel disip
lini konumunda olan kelam ilminin Batı'
da gelişen ilmi ve felsefi akımlar karşı
sında, gerek muhatabı olduğu akımlar 
gerekse dayandığı klasik ilm! ve felsefi 
veriler açısından zamanın oldukça geri
sinde kaldığı" şeklindeki kanaat ve şika
yetlere katılmış ve bu ilmin yeniden ted
vin edilmesi gerektiğini savunmuştur. 
Ona göre, ortaya çıkan yeni felsefi akım 
ve gelişmeleri mutlaka dikkate alması ge
reken "üçüncü bir ilm-i kelam dönemi" 
yaşanmaktadır. Ten~i]Ju'1-ke1fım adlı 

eseriyle söz konusu dönemin yeni telif 
tarzına örnek olabilecek bir çalışma or
taya koyduğunu söyleyen müellif, bu yol
da daha ileri ve ciddi adımların atılması
nı ise kendinden sonraki nesillerden bek
lediğini ifade etmiştir (Ten~U:ıu'L-kelam, 
s. 5-6; Tarıh-i ilm-i Kelam, s. 114). 

Ten~i]Ju '1-keldm 'ın incelenmesinden 
anlaşılacağı üzere müellif, fikri mesaisini 
büyük ölçüde İslam dininin objektif ilme 
aykırı düşmediği noktasında yoğunlaştır

mıştır. HarputY bu amaçla tabiat ilimleri 
alanındaki gelişmeleri takip etmiş, bu 
tür konulara temas eden ayetleri yeni bir 
anlayışla açıklamaya çalışmıştır. Ancak 
bu açıklamalarında aşırı te'villere gitme
miş, gayb! hakikatleri maddlleştirme ça
bası içinde bulunmamıştır. 

Kelam ilm inin, itikad! konuları akli yön
temlerle desteklemek amacıyla kullandı

ğı ilm! verilerin (vesail) zamanla değişti
ğini tesbit eden Harputl, uluhiyyet ve nü
büwet bahislerini günün ilm! anlayışıyla 

ispatlamak için öncekilerden farklı bilgi
ler kullanmıştır. Mesela ısı. ışık, madde, 
kuwet ve elektrik gibi fizik konularının 
yanı sıra gök tabakaları, ay, güneş, yer 
küresinin özellikleri gibi . astronomi bilgi
leri, bazı kimyasal etkileşimler, ayrıca in
sanın biyolojik ve psikolojik yönleri üze
rinde durmuştur. Genelde dinin, özelde 
İslamiyet'in ilerlemeye engel teşkil ettiği 
yolundaki iddiayı iftira olarak niteleyen 
Harputi, cebir anlayışının da İslam'ın fer
di ve içtimal sorumluluk telakkisiyle bağ
ctaşmadığını vurgulamıştır. HarputY bu 
çabaları ve telif ettiği eserlerle, yakın dö-
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nemde kelam ilmini yeniden şekillendirip 
fonksiyonel hale getirme girişimlerinin 
ilk temsilcileri arasında yer almaya hak 
kazanmıştır. 

Eserleri. 1. Mecfılisü '1-envfıri'1-a]Ja
diyye ve mecfımi'u'1-esrfıri'1-Mu]Jam
mediyye. Müellif, itikadl ve amell konu
larda geniş halk kitlelerine yönelik, kıs
salarla süslenmiş, ayet ve hadisiere da
yalı çeşitli öğütlerden oluşan "mev'iza" 
türündeki bu eserini 1306 yılının Zilhic
ce ayında (Ağustos 1889) tamamladığını 
kaydetmektedir. HarputY'nin "meclis" adı
nı verdiği otuz sekiz ana başlıktan oluşan 
ve Türkiye'deki din görevlileri tarafından 
uzun yıllar vaaz kitabı olarak kullanılan 
eserin pek çok baskısı bulunmaktadır (is
tanbul 1306,1311, 1313).Arapçametin
ler ve bunların bazı Türkçe açıklam;;ıla
rından oluşan, halk ve din görevlileri ara
sında Mev'i~a-i 'Abdüllatif olarak da ta
nınan eser, Ahmet Aslantürk tarafından 
tercüme edilerek Abdullatif başlığı _91-
tında orüinal metniyle birlikte yayımlan
mıştır (İstanbul 1981 ). Z. Ten~i]Ju'1-ke
ldm ii 'u~a'idi eh1i'1-İsldm. Harputl'nin, 
Darülfünun ve Medresetü'l-vaiiin'deki ke-
1am hocalığı sırasında kaleme aldığı en 
önemli çalışmasıdır. Müellif, kelamda ye
ni bir metodoloji ve telif tarzı oluşturma 
amacıyla Arapça olarak yazdığı bu eseri
ni bir mukaddime, üç bölüm (rükün) ve 

Abdüllatif Harpüti'nin Ten~il:ıu'l-kelam adlı eserinin 
ikinci baskısının kapak sayfası 

bir hatime şeklinde düzenlemiştir. Har
puti Ten~i]Ju'1-keldm'ın baş tarafında, 
Darülfünun'da kelam derslerini okutma
ya başladıktan sonra takip edilebilecek 
klasik bir kaynak aradığını, ancak döne
min problemlerine ışık tutup bunlara ce
vap veren herhangi bir çalışma bulama
dığı için bu eseri telif etmek zorunda kal
dığını belirtmektedir. Ona göre, sadece 
kendi dönemlerindeki ehl-i bid'at fırka
ları ile eski Yunan felsefesine dayalı gö
rüş ve akımları reddetmek amacıyla ka
leme alınan klasik eserler yeni bid'atla
ra. pozitivizm gibi çağdaş felsefi akımla
ra yeterli cevaplar ihtiva etmemektedir. 
Eserin mukaddimesi kelam ilminin tari
fi, mevzuu, gayesi gibi bahislere ayrılmış, 
ana bölümler ise klasik kelam kitapların
da olduğu gibi ilahiyyat, nübüwat ve 
sem'iyyat konularına tahsis edilmiştir. 
Eser imarnet konusuyla sona ermekte
dir. İlk defa sayfanın üst tarafında metin, 
altında Türkçe tercümesi ve daha aşağıda 
Türkçe bazı dipnotların yer aldığı bir ter
tiple yayımlanan eserin (İstanbul 1327) 
ikinci baskısında (İstanbul 1330) tercü
me kaldırılmış, buna karşılık Türkçe dip
notları zenginleştirilmiştiL Ten~i]Ju '1-ke
ldm'ın dörtte üçünü bu dipnotlar teşkil 
etmektedir. Eser, Fırat Üniversitesi'nin 
Elazığ'da düzenlediği Türk-İslam Tarih, 
Medeniyet ve Kültüründe Fırat Havzası 
Sempozyumu'nda (23-26 Mart 1987).E. 
Ruhi Fığlah tarafından bir tebliğ çerçe
vesinde değerlendirilmiştir. Pikret Kara
man'ın yaptığı yüksek lisans çalışmasın
da ise eser Türkçe'ye çevrilmiş, bu arada 
müellifin kelama dair bazı görüşleri de 
incelenmiştir ( Abdüllatif Harp u tl ve Ten
kfhu'l-Kelam fi Akaid-i Ehli'L-İslam'ın Ter
cemesi, Kayseri 1990, Erciyes Üniversi
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 3. Tek
mile-i Tenkihu'1-ke1fım. Eserin iç kapa
ğına konulan 1 S Şewal 1330 (27 Eylül 
1912) tarihli "ifade-i Mahsusa"dan anla
şıldığına göre Tekmi1e, HarputY'nin Da
rülfünun ve Medresetü'l-vaiz!n'de edin
diği tecrübelerden sonra Ten~i]Ju'1-ke
ldm'a eklerneyi gerekli bulduğu açıkla
malardan oluşmaktadır. Eser, söz konu
su açıklamaların esas metnin neresin
de yer alacağı belirtilerek Ten~i]Ju '1-ke-
1fım'ın ikinci baskısına eklenmiştir (İs
tanbul 1330). 4. İ1m-i Hey' et ile Kütüb-i 
Mukaddese Arasındaki Zahiri H ilatın 
Tevcih ve Tevtiki Hakkında Risfı1e. 
Ten~i]Ju '1-ke1fım'ın birinci baskısının 
sonuna eklenen (s . 439-456) bu risalede, 
astronomi alanında eski dönemlerde M
kim olan genel kanaatle islam alimleri-
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Abdüllatif Harpüti'nin Tarih-i Ilm-iKelam adlı eserinin iç 
kapaı;ır ılstanbul1332 l 

nin buna dair yorumları ve ilgili ayetleri 
tefsir edişleri, modern çağdaki ilmi yak
laşımlar, buna karşı takınılması gereken 
tavır ve takip edilecek yöntem hakkında 
bilgi vermektedir. Müellif bu risaleyi, ya
yımına izin vermek üzere Ten]fi]Ju'l-ke
lam'ı incelemeye alan Bab-ı Fetva ilgilile
rince ileri sürülmüş eleştirilere cevap ma
hiyetinde kaleme aldığını, fakat yine de 
IL Meşrutiyet'ten önce yayımlamaya ce
saret edemediğini belirtmektedir. Risa
le. Bekir Topaloğlu tarafından sadeleşti
riferek bazı notlar la birlikte "Astronomi 
ve Din" başlığı altında yayımlanmıştır 
(Kelam ilmi-Giriş, istanbul ı 98 ı, s. 295-

3ı6). Fırat Üniversitesi'nin Elazığ'da dü
zenlediği Türk - İslam Tarih, Medeniyet 
ve Kültüründe Fırat Havzası Sempozyu
mu'nda (23 -26 Mart ı 987) Mehmet S. 
Aydın bu risaleyi geniş bir şekilde tanıt
mıştır. s. Tarih-i İlm-i Kelam (İstanbul 
1332). Müellifın hayatı ve eserleriyle ilgili 
araştırmalarda tanıtılmayan bu eser bir 
mukaddime, dört bölüm (bab) ve çeşit
li alt başlıklardan oluşmaktadır. Eserin 
muhtasar bir mezhepler tarihi izlenimini 
veren birinci bölümünde İslam tarihi bo
yunca ortaya çıkan itikadi fırkalar kısaca 
tanıtılmakta, ikinci bölümde dinler anla
tılmakta. üçüncü bölümde felsefenin kı
sa bir tarihçesi yapılmakta, son bölümde 
de devrin inkarcı akımiarına dikkat çekil
mektedir. Bu arada müellifin dönemin-

deki İslam alimlerini bekleyen acil göre
vin, kelamı asrın ihtiyaçlarına göre yeni
den tedvin ve telif etmek olduğu vurgu
lanmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdüllatif Harpüti, Tenl!:i/:ıu '1-keUim, istan
bul 1330, tür.yer.; a . mlf., Tarih-i ilm-i Kelam, 
İstanbul ı332, tür.yer.; i lmiyye Salnamesi, s. 
63; Hüseyin Vassaf, Se{ine, IV, 6 ı -63, 65; is hak 
Sunguroğ l u, Harput Yollarında, istanbul ı959, 
ll, ı40- ı42; Ebül'ula Mardin, Huzur Dersleri (nşr. 

ismet Sungu rbey). istanbul ı966, 11 -111, 274; Sa
dık Albayrak. Son Devir Osmanlı Uleması, is
tanbul ı 98 ı, IV, 38; Mehmet S. Aydın, Din Fel
sefesi, izmir 1987, s. 228-229; M. Said Özer
varlı, Son Dönem K e lam i lminde Metot ( dokto
ra tezi, 1994), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (i SAM 
K tp., nr. 29.305), s. ı22-123, 22ı, 259; Fikret Ka
raman, "Abdullatif Harputi'nin Hayatı-Eserle
ri ve Kelami Görüşleri", Diyanet: Ilmi Dergi, 
XXIX/I, Ankara ı 993, s . ı 05-ll 6; Nihat Aza
mat, "Çerkeşi Mustafa Efendi", DiA, VIII, 274; 
ibrahim Hakkı Aydın, "Abdullatif Harputi", Ye
ni Türk islam Ansiklopedisi (Örnek Fasikül). is
tanbul 1995, s. 17-20. ~ 

M METiN YURDAGÜR 

r 

L 

HARRAN 
(ülj>) 

Günümüzde Şanlıurfa iline bağlı 
bir ilçe merkezi. 

_j 

Çivi yazılı kaynaklarda Harana, Harran 
şekillerinde görülen isim Akkadca "yol, 
yola çıkma ve kervan" anlamlarını taşı
yan harranu kelimesinden gelmektedir: 
Tevrat'ta Haran biçiminde geçer. Harran, 
İslam tarihçilerinin ei-Cezire adını verdik
leri Yukarı Mezopotamya'nın Diyarımudar 
denilen kısmında, Şanlıurfa'nın 45 km. 
kadar güneydoğusunda bulunmaktadır. 
Burası, İlkçağ'da Anadolu -Suriye-Mezo
potamya kervan yollarının , Orta Çağ'da 
ise İpek yolunun Musui - Sincar- Re'sü
layn - Halep uzantısıyla Irak ve Şam'ı Ur
fa'ya ve İç Anadolu'ya bağlayan ana yol
ların kesiştiği noktada büyük bir ticaret 
merkezi ve Belih ırmağının kollarından 
Cüllab ile Deysan'ın suladığı verimli ova
nın ortasında önemli bir ziraat merkezi 
idi. Harran eski devirlerde aynı zamanda 
Mezopotamya putperestliğinin en önem
li merkezlerinden biriydi ve burada ay 
tanrısı Sin ile güneş tanrısı Şamaş'ın ma
bed leri bulunuyordu. Bir rivayete göre 
tufandan sonra yeryüzünde tesis edilen 
ilk şehir olup Nuh peygamberin torun
larından Kaynan tarafından kurulmuştu. 
Ur şehrinde doğan İbrahim peygamber 
Filistin'e gitmeden önce bu şehirde otur
muştu ve burada adını taşıyan bir mes
cidle onun otururken yaslandığı söylenen 

HARRAN 

bir taş vardı. Bazı kaynaklara göre, "Ben 
rabbime hicret ediyorum" (ei -Ankebilt 
29/ 26) ve, "Biz onu ve Lut'u kurtararak 
alemler için mübarek kıldığımız yere ulaş
tırdık" (el-Enbiya 21/71) mealindeki ayet
lerle kastedilen yer Harran'dır (Yaküt . 11. 

272; ibn Şeddad. 11111. s. 4. 40-45 ). 

Yeni yapılan arkeolajik kazılarla şehrin 
tarihinin milattan önce 6000'1ere kadar 
gittiği anlaşılmaktadır. Harran' dan ilk de
fa milattan önce II. binyılın başlarına ait 
Kültepe, Mari ve Ebla tabietlerinde bah
sedilir. Bu tabietler arasında, Harran'daki 
Sin Mabedi'nde bir antlaşma imza edii
diğine dair bir belge bulunmaktadır. Yi
ne ll. binyılın ortalarında Hititler'le Mitan
niler arasında yapılan bir antlaşmaya Har
ran'daki ay ve güneş tanrıları şahit tutul
muştur. Bundan sonra Babil, Hitit, Asur 
tabietlerinde Harran'dan sık sık bahse
dildiği görülmektedir. ll. binyılın sonları
na doğru bölgeye Arap yarımadası köken
li Aramiler gelerek kendi kültürlerini ha
kim kılmış ve bir ara Bit-Ad ini adıyla bili
nen bir krallık kurmuşlardır. 

---Harran, milattan önce X. yüzyılın ikinci 
yarısında Asurlular'ın idaresine geçti ve 
bu imparatorluk, başşehir Ninova'nın (NI
neva. Ninive) düşmesinden sonra Harran 
Kalesi'ne sığınan son Asur kralı ll. Asur
Uballit tarafından üç yıl daha burada ya
şatıldı. Şehri daha sonra sırasıyla Medler, 
Keldan'iler (Yeni Babil imparatorluğu). 
Persler ve iskender ele geçirdi: İskender 
devrinden İslam döneminin başlarına ka
dar buraya Helenizm kültürü hakim ol
du. İskender İmparatorluğu'nun parça
lanmasından sonra Selefkiler'in idaresin
de kalan şehir, milattan önce 137 yılın
dan biraz sonra iran'da kurulan Arsakit
Iar'ın (Partlar, Eşkilniyan) eline geçti. Pom
peius (ö. m.ö. 48) devrinde bölgeyle be
raber Harran da Roma hakimiyetine gir
di. Milattan sonra 217 Nisanında İmpa
rator Caracalla Partlar'a karşı sefere çık
tığı sırada Harran'daki Sin Mabedi'ni zi
yaret etmek istedi: fakat Urfa'dan Har
ran'a giderken kendi subayları tarafın
dan öldürüldü. Şehir 238 yılında Sasan'i 
hanedanını kuran 1. Erdeş'ir tarafından 
Romalılar'dan alındı ve bundan sonra Ro
malılar'la Sasaniler arasındaki mücade
lenin odak noktasını oluşturdu. Bu arada 
Urfa'nın başlıca hıristiyan merkezlerin
den biri haline gelmesine karşılık Harran, 
putperest Helenizm kültürünün bölge
deki en önemli merkezi olmaya devam 
etti: bu sebeple kilise babaları şehre He
lenopolis derlerdi. İslamiyet'in ortaya çı
kışı sırasında Harran Sasan'iler'in elindey-
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