
SANlZADE MEHMED ATAULLAH EFENDi 

turya tıp fakültelerinin başı olan Baran 
Anton von Störck'ün Medizinisch Prak
Useher Unterricht tür die Feld und 
Landw undiirzte der Österreichischen 
Staaten adlı eserinin (Wien ı 776) Barte
lemy Bathisti tarafından yapılan Instro
zione Medico-Practica ad usa dei Chi
rurghi Civil e Militari Opera adlı İtal
yanca tercümesinden (Venezia ı 778) Türk
çe'ye aktarılmıştır. Eserde hastalıklar Türk
çe karşılıkları verilerek belirti ve tedavile
riyle anlatılmış , ayrıca kullanılacak ilaçlar 
kitabın sonundaki ilaç listesinde yer alan 
numaralarıyla gösterilmiştir. s. Kiinunü'l
cerrahin. Hamsenin dördüncü kitabıdır. 

Muhtemelen tercüme olan eserde hasta
lıklara dair kısaca bilgi verildikten sonra 
cerrahi hastalıklara ve yapılan uygulama
lara geçilmekte, ardından cerrahiarın ilgi 
alanına giren hastalıklar ele alınmakta ve 
eser çıkıklar bahsiyle sona ermektedir. Mı
sır'da Bulak Matbaası'nda 1244'te ( 1828) 

iki resimli levha ve bunların açıklamalarıy
la birlikte basılmıştır. 6. Mizanü'l-edviye. 
Hamsenin bu beşinci kitabı ilaçlardan, ilaç
ların kullanım şekillerinden ve dikkat edil
mesi gereken hususlardan söz eder. Feri
dun Nafiz Uzluk'un kütüphanesinde bu
lunan müeUif hattıyla tek yazma nüsha
sının alfabetik tarzda düzenlenmiş ilk kıs
mı "sin" harfine kadar gelmektedir. Uzluk, 
Türk Tıp Tarihi A rkivi'ne yazdığı maka
lelerinde eseri tanıtmış ve bugünkü harf
Iere aktarmaya başlamış. ancak eserin ya
yımı devam etmemiş, elif harfinin "uyuz 
otu" maddesinde kalmıştır. Şanlzacte'nin , 

eserinde kalbi kuwetlendirici ve idrar sök
türücü "düital"den (yüksük otu) ilk defa 
bahsetmesinden ve bu ilacın etkileri hak
kında bugünkü bilgilere yakın bilgiler ver
mesinden dolayı Türk hekimleri arasında 
ayrı bir değeri vardır. 7. Divan. Şiirlerin
de "At a" mahlasını kullanan Şanlzacte di
van edebiyatı tarzında yazdığı şiirlerinde 
pek başarılı görülmez. Vefatından sonra 
bir araya getirilen dört divanı İstanbul Üni
versitesi (Nadir Eserler, T, nr. ı 352 ; T, nr. 
9636) ve Viyana Milli (nr 750) kütüphane
lerinde, şimdilik bilinen son nüshası İstan
bul'da Yapı ve Kredi Bankası Sermet Çif
ter Araştırma Kütüphanesi'ndedir (nr. Y 
727) . İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'n
de (Nadir Eserle r, T, nr. 9749) Şanlzade'

nin kendi hattıyla şiirlerini de yazdığı bir 
defter vardır ve bu defterde divanda yer 
almayan bazı şiirleri de mevcuttur. 8. Ten
bihat-ı Hükümran bd-Ser'askeran (Ve
sayaname-i Seferiyye). Bir ordunun düş
man üzerine sevkedilmesi ve ardından kış
lasına döndür ülmesi sırasında kumandan-
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ların nasıl davranması gerektiğinin anla
tıldığı eser, Prusya Kralı ll. Friedrich'in ku
mandanlarına yaptığı tavsiyelerini ihtiva 
etmektedir. Şanlzacte bunu 1221'de ( 1806) 

lll. Selim'in isteği üzerine Fransızca'dan 
Türkçe'ye çevirmiş ve kitap 1238'de ( 1822) 

Mısır'da Bulak Matbaası'nda basıtmıştır. 

9. Tanzim-i Piyadegan ve Süvariyan. 
Şanlzacte'nin tarihinin mukaddimesinde is
men belirttiği eserin bugüne kadar her
hangi bir nüshasına rastlanmamıştır. 10. 

Ta'rifat-ı Sev dhil-i Derya (Müfredat-ı Kül
liyye If Sevahili 'l-Bahriyye). Büyük bir coğ
rafya kitabı olduğu söylenen ve muhte
melen Fransızca'dan tercüme olan eser
de İstanbul'dan Cebelitarık Bağazı'na ka
dar giden gemilerin hangi limanlara uğ
rayacağı , bunların arasında ne kadar me
safe olduğu ve eserde ayrıca limanların ta
nıtıldığı belirtilmektedir. Bu tercümenin 
muhtemelen mukaddimesine ait nüsha
larının Marburg (Hs. Or. Oct., nr. 1003) ve 
Kahire Üniversitesi (Türki, nr 5404) kütüp
hanelerinde olduğu bildirilmektedir. 11. 
Usul-i Hisab (Tercüme-i Cedide-i Usul-i 
Ta 'limiyye). Fransız Mühendislik Okulu ho
calarından Charles Bossut'nün 1782'de ya
yımlanan Cours complet de mathema
tiques adlı eserinin İtalyanca'sından ter
cüme etmiştir. Bugün bilinen tek nüsha
sı Viyana Mill1 Kütüphanesi 'nde kayıtlıdır 
(nr. 141 8). Şanlzade'nin bunlardan başka 
tarihinin mukaddimesinde Cebir ve Mu
kabel e ile Hendese adlı eserlerinin adı 
geçmektedir. Şanlzade, özellikle tıbba dair 
eserlerinin basıtmasında kendisini kıska
nanlar tarafından birtakım engeller ve zor
luklarla karşılaşmış. bunları tarihinde yeri 
geldikçe dile getirmiştir. Süt çocukların
da görülen bulaşıcı bir cilt hastalığına dair 
Ruhye Risalesi'nin bazılarınca Şanlzacte 
tarafından kaleme alınmış olabileceği be
lirtilm işse de bugün artık eseri Mustafa 
Behcet'in özellikle Störck'ün kitabından 
yararlanarak yazdığı kabul edilmektedir. 
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ŞANLIURFA 

Güneydoğu Anadolu b ölges inde şehir 
L ve bu şehrin merkez olduğu il. _j 

Urfa platosu adı ver ilen hafif dalgalı ve 
geniş bir platonun orta kesiminde kurul
muştur. Musul'u Halep'e bağlayan kadim 
yol üzerindedir. Damlacık dağının eteğin
deki bir tepede şehre hakim heybetli ka
lesi yükselir. Halk rivayetlerinde Hz. İbra
him ve NemrOd hikayelerine konu olmuş, 
"kutsal şehir, peygamberler şehri" gibi ta
nımlamalarla anılmıştır. Hatta şehrin Nem
rO d tarafından kurulduğuna inanılmıştır. 

Burası ayrıca Hıristiyanlık tarihi açısından 
önemli bir yere sahiptir. 

Anadolu-Irak ve Suriye'yi birbirine bağ
layan ei-Cezlre'nin Diyarımudar bölümün
de kalan şehrin ne zaman ve kimler tara
fından kurulduğu bilinm emektedir. Bu
günkü Şanlıurfa'yı içine alan bölge milat
tan önce ı. binden başlayarak Asurlular, 
Medler ve Persler dönemini yaşadıktan son
ra milattan önce 332'de Makedonyalılar'ın 
eline geçmiş, İskender'in ölümünden Ro
malılar 'ın hakimiyet kurmasına kadar İs
kender İmparatorluğu'nun varisieri olan 
Selevkoslar (Selefkiler) , Abgar ve Osrhoene 



krallıkları elinde kalmıştır. Bilinen fakat kı
sa süre kullanılan en eski adı Edessa, Se
levkoslar dönemine uzanmaktadır ve eski 
Makedonya krallık merkezi Selevkosça is
minden alınmıştır. Urfa kelimesinin men
şei ise tartışmalıdır. Süryanlce Orhai'den 
(Urhay) geldiği , bu ismin Arapça "suyu bol" 
anlamındaki "veriha"dan kaynaklandığı ile
ri sürülmektedir. Bir başka görüş Yunan
ca Osrhoene, Latince Orrpei'ye dayandığı 

yolundadır. Bu dillerdeki anlamı "kale" ve
ya "pınar" dır. Fakat bu görüşlerin doğru ol
madığını söyleyenler de vardır. Türkler dö
neminde yazılı kaynaklar vasıtasıyla yay
gınlaşan Ruha kullanımı şehrin Arapça adı 
olan Ruha'dan gelmiştir. Meşrutiyet'e ka
dar Osmanlı döneminde böyle kullanılmış. 

daha sonra muhtemelen şifahl Türkçe söy
lenişi kabul görerek Urfa'ya dönüşmüştür. 
1984 yılında, Milli Mücadele dönemindeki 
önemine işaret etmek üzere Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kararıyla şehre Şanlıur
f a adı verilmiştir. 

Şehri çevresiyle birlikte içine alan Mezo
potamya milattan önce 117'de Roma'nın 

924 11518) 

tarihli 
Ruha 
Kanunnamesi 
(BA, TD, nr. 64) 

bir vilayeti durumuna getirildi. 395'te Ro
. ma İmparatorluğu Doğu ve Batı diye iki

ye ayrılınca bu kesim Doğu Roma (Bizans) 
toprakları içinde kaldı. Şehir Hz. Ömer za
manında İyaz b. Ganm tarafından fethe
dildi ( 18/639) Hıristiyanlığın devlet dini ha
line gelmesinden sonra Osrhoene (Diyarı
mudar) bölgesinin hem idari hem dini mer
kezi olduğu bilinen şehrin İslam fethinin 
ardından bu özellikler ini kaybettiği anla
şılmaktadır. Urfa, Emeviler devrinde Har
ran ve Samsat'la (Sümeysat) beraber bir 
vilayet haline getirildi (67/686-87) 133'te 
(750-51) bir müddet Abbasller'le Emevi ta
raftarları arasındaki mücadelelere sahne 
oldu ve Il. Mervan'ın ölümünün ardından 
AbbasTier'e teslim edildi. Harı1nürreşld bir 
ara Urfa'ya geldi ve şehirde bir süre kal
dı. Urfa daha sonra MervanTier ile Bizans
lılar arasında anlaşmazlıklar sırasında za
man zaman isyan ve karışıklıklarla sarsıl
dı. Bizanslılar 331 'de (942-43) bölgeye ge
lip Urfa halkından Hz. Isa'nın kutsal tasvi
rini istediler. Abbasl Halifesi Müttaki-Lil
lah'ın onayı ile, 200 müslüman esirin ser-
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best bırakılması ve şehrin bir daha taciz 
edilmemesi şartıyla kutsal ikona Rumlar'a 
verildi. Ancak bu anlaşma Seyfüddevle el
Hamdanl'nin Urfa halkıyla birlikte Misis'e 
saldırması yüzünden bozuldu (338/949-50). 

Bizanslılar 348'de (959) Urfa önlerine ka
dar geldi. 361 Muharreminde (Ekim-Ka
s ım 971) Bizans ordusu Urfa'ya girerek 
şehri yağma ve tahrip etti (İbnü ' l-Eslr. VIII, 

61 8) Bu olayın ertesi yıl meydana geldiği 
de söylenir (İA , xıır. 54) Şehir 416 (1025) 
yılına kadar Beni Nümeyr kabilesinin rei
si Utayr'ın naibi Ahmed b. Muhammed'in 
kontrolünde kaldı. Ancak naibinin Utayr' ı 

öldürtmesine kızan halk idareyi Mervanl 
ler'den Nasrüddevle'ye verdi. O da kuman
danlarından Ebü'l-Haris Zengl b. Evan va
sıtasıyla burayı işgal etti. Fakat Zengl'nin 
ölümünün (418/ 1027) ardından gelişen 

olaylar neticesinde şehir Bizans kuman
danlarından Georgios Maniakes'e bırakıl
dı , böylece Maniakes 1030-1031 kışında Ur
fa'ya hakim oldu. Mervanller'in onu şehir
den uzaklaştırmak için yaptığı teşebbüs
ler başarısızlıkla sonuçlandı ve Maniakes, 
Bizans'a bir miktar haraç ödeyerek şehri 
elinde tuttu. Urfa patriği 427'de (ı 036) Nü
meyrller'den İbn Vessab ve müttefiklerinin 
eline esir düştü ve şehir yağmalandı. Ancak 
kale Bizans garnizonunun hakimiyetindey
di. 428'de (1037) yapılan anlaşmayla şehir 

Bizans imparatoruna teslim edildi. 

Urfa, 458 (1066) yılından itibaren bölge
de etkili olmaya başlayan Salar-ı Horasan 
kumandasındaki Türkler'in akıniarına ma
ruz kaldı. Aynı yıl içinde şehre üç sefer dü
zenleyip bol ganimetlerle dönen Salar-ı 
Horasan'ın Mervanller tarafından bir sui
kast neticesinde öldürülmesiyle şehrin 
Türkler tarafından fethi gecikmiş oldu. Ha
ci b Gümüştegin 459'da (ı 067) Afşin ve 
Ahmedşah gibi kumandantarla Urfa önle
rine kadar geldi. Alparslan 463 yı lı başla

rında (Ekim -Kasım ı 070, bazı rivayetlere 
göre 5 Cemaziyelahir 463 1 ı O Mart ı 071 ) 

şehri elli gün muhasara etti. Urfalılar şe
hir önünden ayrıldığı takdirde 50.000 di
nar vermeyi taahhüt ettiler. Bunun üze
rine sultan kuşatmayı kaldırıp Suriye isti
kametine yöneldi. Ancak Romanos Dioge
nes'in Türk akıniarına son vermek için se
fere çıktığını öğrenince geri dönerek Ma
lazgirt yönünde ilerledi ve bir defa daha 
Urfa önlerinde göründü. Bizans valisinin 
hediyeler takdim edip gönlünü almasıyla 
sultan şehre zarar vermeden oradan ay
rıldı. Urfa'nın Malazgirt zaferinin ardından 
Selçuklular'a teslim edild iğine dair görüş
ler varsa da (İA , XIII, 54 ; EJ2 !İng .], VIII, 

590) şehrin bir süre daha hır istiyanların 
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elinde kaldığı anlaşılmaktadır. Zira sultan
la Romanos Diogenes arasında yapılan ant
laşmaya göre Urfa'nın da aralarında bu
lunduğu bazı şehir ve kaleler Selçuklular'a 
verilecekti, fakat Diogenes'in tahtını ve ha
yatını kaybetmesi antlaşmanın gerçekleş
mesini önledi. Bu yüzden yine hıristiyan

ların elinde kalan Urfa' nın idarecisi Paul 
yeni Bizans imparatoruna itaat arzetmek 
üzere İstanbul'a gitti. Sultan Melikşah za
manında Gümüştegin Candar kumanda
sındaki Selçuklu kuwetleri 107Tde Urfa ci
varında bir Bizans ordusunu mağlüp etti. 

Bu sırada Bizans'a tabi olan Philaretos 
Brachamios adlı bir Ermeni hakimiyet sa
hasını Maraş'tan Malatya'ya kadar geniş
leterek bağımsızlığını ilan etti. Vasil adlı 
bir kumandanını da Leon'un idaresindeki 
Urfa'ya sevketti ve altı aylık bir kuşatma
dan sonra şehri Bizanslılar'ın elinden aldı . 

Philaretos, Halep Emlri Şerefüddevle Müs
lim b. Kureyş ile iyi ilişkiler kurdu. Mey
hane olarak kullanılan Urfa Camii'ni müs
lümanlara teslim etti (474/ı08 ı ). Urfa ay
nı yıl Hüsrev adlı bir Türk em'iri tarafından 
kuşatıldıysa da alınamadı. Bu arada haki
miyet mücadelelerinin sürdüğü Urfa'nın 
halkı 479'da (ı086) Sultan Melikşah'a ha
ber gönderip şehri teslim etmek istediği
ni bildirdi. Sultan oraya bir vali tayin et
tiyse de vali kötü davranışları yüzünden 
halkın isyanına sebep oldu ve şehirden 
uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Sultan Me
likşah Emir Bozan'ı Urfa'nın fethiyle görev
lendirdi ve şehir üç ay süren şiddetli bir 
kuşatmanın ardından fethedildi (Zilhic
ce 479 1 Mart 1087) . Melikşah, Emir Bo
zan'ı Urfa ve Harran'a vali tayin etti. Ku
talmışoğulları da Anadolu Selçuklu Devle
ti'nin kuruluşundan önce Urfa-Birecik ta
ratlarında akınlarda bulunuyordu. Emir Bo
zan'ın 487'de (ı 094) Tutuş tarafından öl
dürülmesiyle Urfa, Suriye Selçukluları'nın 
hakimiyetine geçti. Rivayete göre Tutuş 
kendisine bağlı kalması şartıyla şehri Er
meni asıllı Toros'un idaresine bırakmıştı. 
Toros'un şehri Bozan'dan devraldığı da ri
vayet edilir. Halep Selçuklu Meliki Rıdvan 
b. Tutuş'un Urfa'yı Toros'tan alma teşeb
büslerinin sonuçları kesin olarak bilinme
mekle beraber şehrin 488'den (ı 095) iti
baren Toros'un hakimiyetinde bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Toros, Tel B.3şir'i işgal eden 
Haçlı kontlarından Baudouin de Boulogne'u 
düşmaniarına karşı birlikte savaşmak için 
Urfa'ya davet etti. Baudouin'in Urfa'ya ge
lişinden kısa bir süre sonra Toros öldürül
dü ve 1 O Mart 1 098'de Baudouin şehre 
hakim olup Urfa Haçlı Kontluğu'nu kurdu. 
Bu gelişme şehir ve çevresinin Türkleş-
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mesini geciktirdi. Bununla beraber Ana
dolu, Suriye ve Irak'a yerleşen Türkler ara
sına sıkışan Haçlılar, varlıklarını sürdür
mekte zorluk çekmeye ve hakimiyetlerini 
müstahkem mevkilerle sınıriandırmaya 
mecbur kaldılar. Bu devir şehir tarihinin 
dönüm noktalarından birini teşkil eder. 

Haçlılar'a karşı yürütülen ilk ciddi hare
ket KGrboğa'nın 4-Z5 Mayıs 1098 tarihleri 
arasında şehri kuşatmasıdır. Ancak Kür
boğa izlediği yanlış taktik yüzünden başa

rılı olamadı. Haçlılar bunun üzerine Musul
Halep irtibatını kesrnek için Harran'ı almak 
istediler; fakat Artuklu Sökmen b. Artuk 
ve Musul Em'iri Çökürmüş'ün ani baskını ile 
bozguna uğradılar, Urfa Kontu Baudouin 
du Bourg da esir düştü (497/ ı 104) Aynı 
yıl ve ertesi yıl Çökürmüş şehri kuşattıy
sa da ele geçiremedi. Anadolu Selçuklu Sul
tanı ı. Kılıcarslan'ın 499'daki (1106) muha
sarası da netice vermedi. Selçuklu akınla
rı bundan sonra da sürdü. Musul Emlri 
Mevdüd b. Altuntegin 1110-111 Z yılların

da şehri üç defa kuşattı ve kısmi başarı
lar elde etti. Franklar'ın Bizans'la araları

nın açıldığı , Urfa ve Antakya'daki Haçlı 
hükümdarların birbirinden nefret etme
lerinin oluşturduğu uygun bir ortamda 
Musul ve Halep'te hüküm süren İmadüd
din Zengl, Haçlı Kontu Il. Joscelin'in şehir

den ayrılmasını fırsat bilerek Urfa'ya gel
di. Surların önünde yaptığı teslim olma 
teklifi Süryanl ve Ermeni ruhani liderleri 
tarafından reddedilince surlar mancınık

larla dövüldü ve dört hafta kadar süren 
kuşatmanın ardından Türkler şehre girdi 
(26 Cemaziyelahir 539 1 24 Aralık ı ı44). 

Urfa valiliğine Ali Küçük getirildi ve emri
ne bir garnizonla yedi kumandan verildi. 
Bu durum 541 (1146) yılına kadar İmadüd
din Zengl ile, daha sonra diğer hükümdar 
ve kumandanlarca sürdürülen bölgedeki 
Türk hakimiyetinin tesisinde bir dönüm 
noktası, fakat aynı zamanda Il. Haçlı Se
feri'nin de başlıca sebebi oldu. 

II. Joscelin 1146 Ekiminde şehri geri al
maya çalıştı; hatta askerleri bir gece içe
ri girdilerse de NGreddin Mahmud Zengl 
ve Emir Savar yetişip saldırıyı bertaraf et
ti. Bu savaşlar yüzünden şehir ağır tahri
bata uğradı. NGreddin Zengl'nin vefatıyla 
II. Seyfeddin Gazi burayı ele geçirdi (569/ 
ı ı 7 4). Ardından Selahaddin-i Eyyübl'nin 
idaresine giren şehir ve çevresi (578/1 ı82) 
bir müddet Eyyüb'iler'le Musul Atabegleri 
ve Artuklular arasındaki mücadelelere sah
ne oldu. Daha sonra Anadolu Selçukluları 
ile Eyyüb'iler hakimiyet için çekişme içine 
girdi. ı. Alaeddin Keykubad Urfa'yı bu sıra
da aldı (632/1235); fakat dört ay sonra Ey-

yüb'iler şehri yeniden ele geçirdiler. Ardın
dan Harizmliler, Siverek ve Samsat'ı yağ

maladıktan sonra Urfa, Harran ve Suruç'a 
hakim oldular. Şehir 638'de ( 1241) tekrar 
Eyyüb'iler'in eline geçti. Moğollar 649'da 
( 12 51) şehri ve çevresini yağmaladı. 658'
de (1260) bölge HülagG'ya teslim oldu ve 
Moğollar Aynicalüt Savaşı'nda Memlükler 
tarafından bozguna uğratılıncaya kadar 
onların elinde kaldı. VIII. (XIV.) yüzyılda şeh
rin harabe halinde olduğu kaydedilir. Oğuz
lar'ın Döğer boyuna mensup Türkmenler'in 
bölgeye yayılmaya başlaması da bu zama
na rastlar. 795 (1393) yılındaki el-Cezlre 
seferi esnasında Timur'un idaresine giren 
Urfa, onun dönüşünden sonra Döğer Emi
ri Seyfeddin Dımaşk Hoca tarafından ele 
geçirildi. 806 (1404) yılı baharında Akko
yunlu Karayülük Osman Bey burayı alıp ön
ce Yağmur Bey'in, ardından Tur Ali Bey'in 
idaresine verdi. 14Z9 ve 1480'de Memlük
ler tarafından tahrip ve yağma edildikten 
sonra Şah İsmail'in ortaya çıkması ve Do
ğu Anadolu'da yayılması sırasında (1514'e 

kadar) Akkoyunlu emirlerinin birbirleriyle 
mücadelelerine sahne oldu; ayrıca bura
da Memlüklü etkisi arttı. Şehir bu son ta
rihte Safev'iler'in eline geçti ve Safevi Dev
leti'nin müstahkem sınır kalesi özelliğini 
kazandı. Akkoyunlu Yakub Bey'in oğlu Sul
tan Murad'la yapılan savaştan sonra Sa
fev'iler şehri Kaçarlar'ın idaresine bıraktı. 

Ardından Osmanlılar'la Safeviler arasında 
cereyan eden Dede Gargın muharebesi 
(922/ı 516) ve alınan sonuç 1517 yılı ilkba
harında önce Mardin'in, ardından Urfa'nın 
Osmanlı topraklarına katılması anlamına 

gelecektir. Osmanlı idaresine girdikten son
ra Ruha adıyla Osmanlı sancağı statüsün
de Diyarbekir eyaletine bağlandı ve idare
si Baltaoğlu P'irl Bey'e verildi. 

Osmanlı hakimiyetinin ardından yakla
şık 100 yıl Urfa tarihinin nisbi istikrar dev
residir. XVI. yüzyılın son yıllarına rastlayan 
isyanlar sırasında Celall Karayazıcı AbdGl
halim'in eline geçen şehir 1600'de kurta
rıldı. Ancak bölgedeki güvensizliğin deva
mı halkın topraklarını terkedip buradan 
göç etmesine yol açtı. Ardından gelen yüz
yıllar ise şehir tarihi açısından uzun bir dur
gunluk dönemidir. IV. Murad'ın Bağdat 
seferine giderken buraya uğradığı ve bir 
süre kaldığı bilinmektedir. Şehirde XVII 
ve XVIII. yüzyıllarda bazı ufak çaplı sosyal 
olaylar vuku buldu. 1839'da Kavalalı Meh
med Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın 
kısa süre kontrolü altına giren Urfa Mart 
1919'da İngilizler, yedi ay kadar sonra da 
Fransızlar tarafından işgal edildi. 7 Şubat 
19ZO'de işgal güçlerine karşı halk ayaklan-



dı. Çarpışmalar neticesinde 10 Nisan 1920'
de Fransızlar antlaşma şartlarıyla Urfa'yı 
boşaltmayı kabul ettiler ve ertesi gün şeh
ri terkettiler. Urfa, Cumhuriyet dönemin
de vilayet merkezi oldu (20 Nisan 1924) 

Fiziki Yapı, Nüfus ve Ekonomi. Urfa bir 
kalesi, bir idari merkezi ve koruyucu du
varlarıyla Ortaçağ'ın en müstahkem ve ka
rakteristik şehirlerinden biridir. Şehrin fi
ziksel özellikleri eski çağlarda oluşmuş 
gözükmektedir. Dini bir merkez haline 
gelmesi de gelişiminde önemli rol oyna
mıştır. Grek ve Süryanl kaynaklarına göre 
burası, Fırat üzerinde Zeugma (Belkıs) ve 
Bırsa'dan (Birecik) başlayıp Mardin-Nu
saybin üzerinden Dicle'ye uzanan doğu-ba
tı doğrultusundaki büyük ticaret yoluyla 
Samsat'tan Harran'a giden yolun kavşa

ğında bulunuyordu. Üç tarafı dağtarla 
çevrili, Karakoyunlu (Nehrülkut) ırmağının 
yakınında güneydoğuya açılan vadide ku
rulmuştu. Bu durum şehrin sıkça su bas
kınına uğramasına yol açmaktaydı. I. lus
tinianos (527-565) bir kanalla nehri bura
ya aktararak bu tehlikeyi önlemeye çalış
mıştı. Nitekim o zamana kadar Urfa dört 
büyük su baskınına maruz kalmıştı ( 20 ı , 
303, 413, 525). 668 ve 743'te tekırar su 
baskıniarına maruz kaldı. Urfa surtarla çev
rili olup bu surlar, batıda Nemrut dağının 
bir parçası olan yükseklikte şehre hakim 
konumdaki kaleyi de çevreliyordu. İç kale
de bir meydanda (Beş-Tebara) IX. Abgar 
201 'deki selin ardından bir saray inşa et
tirmişti. Şehrin ileri gelenleri evlerini Beş
Sahraya denilen yukarı çarşı kısmına ta
şımışlardı. Burada Hıristiyanlık dönemiy
le ilişkilendirilebilecek büyük bir mezba
ha ve kıraliyet arşivi bulunuyordu. Kalenin 
aşağı kesiminde iki havuz mevcut olup 
bunlardan büyüğü mukaddes sayılan ba
lıklarıyla şimdiki Birketüibrahim'e teka
bül ediyordu. Urfa'da ayrıca idare binala
rı, 497'de yapılmış sütun! u yol, birçok ha
mam, tiyatro, hastahane ve at meydanı 
vardı. Şehrin altı kapısı mevcuttu. Bunlar
dan Arap hakimiyeti döneminde dördü
nün adları kaydedilmiştir (Büyükkapı, Seb'a 
Kapısı, Harran Kapısı, Su Kapısı). Urfa'nın 
sur, bahçe ve bostanlarının bol olduğunu 
söyleyen İbn Havkal şehirde 300'den faz
la kilise ve manastır bulunduğunu, halkı
nın çoğunun hıristiyan olduğunu ve hıris
tiyan dünyasındaki en büyük ve en sanat
karane kilisenin burada yer aldığını kay
deder (Şüretü'l-art, s. 236) Mes'Qdl (et

Tenblh, s. 144) ve Makdisl (Af:ısenü't-teka
sfm, s. 140) şehirdeki zengin mozaiklerle 
süslü piskoposluk kilisesini överler. 

Osmanlılar'a kadar Araplar ve Türkler 
Urfa'ya kendi renk ve çizgilerini kazandır
mış, Osmanlılar, bunları kendi üs!Qplarıy
Ia netleştirerek Türk-İslam şehir tipini gös
terir bir fiziki yapı oluşturmuştur. Şehri 
belirleyen fiziki unsurların belli başlıları sur, 
pazar yerleri, idari ve ticari yapılar, ibadet
haneler ve hayır kurumlarıdır. Seyyahlar 
ve coğrafyacılar bu fiziki yapının belirgin 
öğelerini ana hatlarıyla anlatır. Portekizli 
seyyah Tenreiro, XVI. yüzyıl başlarında gör
düğü şehri "Pek çok yeri tahrip edilmiş. 
çok eski bir surla çevrili kadim bir şehir
dir. Vıpranmış duvar ve surlara bakılırsa 
büyük bir şehir olduğu anlaşılır. Arazi er
zak bakımından bolluk içinde, hıristiyan ve 
Türkmenler'le meskQn" diye tasvir eder. 
Rauwolf'un 1574'te beş gün kaldığı şeh
re ilişkin anlattıkları elli yıllık gelişmenin 
özeti gibidir: "Güzel ve muhteşem bir şe
hir ( ... ) surları da iyi muhafaza edilmiş" 
(Aigentliche Beschreibung, s. 258-259). 

Urfa'nın XVII. yüzyıldaki görünümünü an
latan Tavernier, Katib Çelebi ve bilhassa 
Evliya Çelebi özellikle Halilürrahman maka
mı, camisi, Balıklıgöl'ü, diğer dinl-sosyal ya
pıları ve çarşı pazarıyla ilgili ayrıntılar verir
ler. Urfa'dan 1766 Mayısında geçen Nie
buhr kaleden on iki minare saydığım, şehir
deki evlerin çok iyi yapıldığını, fakat hanlar, 
pazarlar ve kahvehanelerin o kadar güzel 
olmadığını belirtir (Reisebeschreibung, ll, 
407) 1830'Iardaki durumunu gören Molt
ke'nin anlattıkları da şehrin esas itibariyle 
aynı kaldığını gösterir. Moltke taştan ev
lerine, azametli surlarına, hakim bir kaya 
üzerindeki hisarına, pınarlardan gelen su
ların bu hisarın eteğindeki iki havuzda top
landığına ve diğer belli başlı özelliklerine 
dikkat çeker (Türkiye Mektupları, s. 163, 

235-236) . 

İlk inşa tarihi bilinmeyen azametli Şan
lıurfa Kalesi antik dönemden kalmadır ve 
kalenin bugüne intikal eden kısmı sadece 
halk arasında mancınık diye bilinen çift sü
tunudur. Albert Louis Gabriel, XIX. yüzyıl
da hazırlanan planların kale bedenlerinin 
elli yıl öncesine kadar tamam olduğunu 
gösterdiğini söyler ( Voyages, s. 279). Sur
ların daha ewelki tarihlerde harap olma
ya başladığını, yapılan tamirlerle ancak kı
sa süreler sağlam kaldığını seyyahların ifa
delerinden anlamak mümkündür. Kale, 
XVI. yüzyılın ilk yarısında dizdar unvanlı 
kale kumandanı ile yardımcısı kethüda
nın idaresindeydi ve otuz bir müstahf1z, 
yirmi dört azeb, üç topçu ve üç serbölük
ten oluşan personeli bulunmaktaydı. 

Urfa, bilhassa kale ve çevresiyle önemli 
miktarda nüfus barındırabilme potansiye-
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line sahiptir. Nüfusun, Safeviler'le müca
delenin yol açtığı büyük tahribatın ardın
dan Osmanlılar'ın eline geçtikten sonraki 
elli yıl içinde 6000 civarından 15.000'e ulaş
ması bunu gösterir. XVI. yüzyılda Ruha 
sancağı için yapılan dört tahrir kaydı gü
nümüze ulaşmıştır. Buna göre 1518'de şe
hir nüfusu 782 hane. yetmiş beş mücer
ret (bekar erkek) müslüman. 300 hane, kırk 
iki mücerret gayri müslim olmak üzere 
1082 hane, 117 mücerretten ibarettir (tah. 
6000 kişi) Beş yıl sonraki rakamlar 988 
hane. 182 mücerret müslüman, 334 ha
ne. seksen dokuz mücerret gayri müslim 
toplam 1322 hane, 271 mücerrettir (yak
l aşık 7000). 1566'da müslüman nüfus 1704 
hane, 705 mücerrede yükselmiş. gayri 
müslimler ise 866 hane. 221 mücerrede 
ulaşmıştır (toplam 2570 hane, 926 mücer
ret; yaklaşık 15 .000 kişi). Nüfus şehrin 
Bab-ı Berriyecik, Bab-ı Emir, Babü'l-ma ve 
Bab-ı Harran adlı mahallelerinde yaşayan 
müslümaniarta Bab-ı Berriyecik mahalle
sine yakın bir mahalde ikamet eden Er
meni cemaatinden oluşmaktadır. Mahal
lelerin şehrin sur kapılarının adlarıyla anıl
mış olması dikkat çekicidir. Bab-ı Berriye
cik, Bey Kapısı ile Harran Kapısı arasında 
yer almaktadır. Bab-ı Emir mahallesi şeh
rin en büyük mahallesidir, kalenin doğu ka
pısında bir mevkide yer alır. Babü'l-ma, 
Halllürrahman gölüne dökülen aynı adlı su
yun şehre giriş kapısındadır ve güney uç
tadır. Harran Kapısı, Harran'a doğru açılan 
kesimde güney kapısıdır. Eramine adıyla 
zikıredilen gayri müslimler ise kendilerine 
ait mahalleyle Bab-ı Berriyecik'te oturmak
tadır. Bunların dışında şehir yakınındaki 

Mağracık mahallesi sur dışında müslüman
ların oturduğu yerdir. Kapılara göre plan
landığı anlaşılan mahalle sistemi XVII. yüz
yıldan itibaren değişmiş olmalıdır. Nitekim 
Evliya Çelebi, Urfa'nın üç kapısından söz 
ederken (Bey Kapısı, Samsat Kapısı, Har
ran Kapısı), mahalle adlarını farklı verir. 
bunlardan yedisinin adını sayar. Ayrıca şe
hirde ve kalede ev sayısını 2600 hane ola
rak yazar ki bu rakam nüfusun en fazla 
15.000 olabileceğine işaret eder. Ona gö
re şehirde yirmi iki cami, sekiz hamam, 
birçok han. iki bedesten ve 400 dükkan 
mevcuttur. XVIII. yüzyılda şehrin önemli 
bir değişim geçirmediği söylenebilir. XIX. 
yüzyıla ait kayıtlara göre mahalle sayısının 
elli üç olarak tesbit edilmesi, fiziksel ge
lişmeden çok eski mahalle sisteminin par
çalı hale gelmesi ve bölünmesiyle ilgili ol
malıdır. 1868 tarihli Halep Vilayeti Sal
namesi elli iki mahalleyi yedi ana bölüm
de toplamıştır (Halllürrahman kolu on bir 
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mahalle, Kara Musa kolu dokuz mahalle, 
Guşiler kolu yedi mahalle, CamH Keblr 
kolu on mahalle, Yusuf Paşa kolu yedi 
mahalle, Hıristiyan kolu beş mahalle, Kü
çük Kilise kolu üç mahalle). 1790'larda 
seyyah Olivier vadi içinde yer aldığını be
lirttiği Urfa'nın 30-40.000 dolayında nüfu
su olduğunu yazar. Nitekim XIX. yüzyıl baş
larında nüfus 30.000 diye belirtilir. Bunun 
21.000'ini (% 70) müslümanlar oluşturur
ken geri kalanını Ermeni (% 21). Süryani 
(% 4), Katalik (% 2) ve Protestan(% 2) di
ye kayıtlı hıristiyanlarla yahudiler (% ı) teş
kil etmektedir. Bu sırada en kalabalık ma
halle Bıçaklı olup bunu Esp Pazarı, Göz, 
Tel Fütur ve Yusuf Paşa izlemektedir. Beş 
mahallede gayri müslimler yaşamakta, yir
mi bir mahallede müslüman-gayri müs
lim karışık halde ikamet etmektedir. 1290 
(1873) yılı Halep Vildyeti Salnamesr
ne göre şehir nüfusunun 4S.368'i müslü
man, 1 O . S60'ı hıristiyan , 248'i yahudidir. 
1881 'de şehirde 2380 hane mevcuttu 
( 1377 hane müslüman, I 303 gayri müs
lim, yirmi dokuz yahudi). XIX. yüzyıl son
larında şehir nüfusunun so.ooo dolayın
da olduğu tahmin edilmektedir. 

Şehir tarihi yolların kavşağında bulun
duğundan ekonomik gelişmesi bundan et
kilenmiştir. Osmanlılar döneminde Musul 
üzerinden Mardin'e, buradan Urfa'ya ula
şan ve Urfa'yı Halep'e bağlayan kervan yo
lu bölge için ticari canlılık, devlet için ilave 
kaynaklar anlamına gelmektedir. Şehre 
gelen, buradan giden ya da geçen emtia
dan bac ve damga resmi alınmakta, ay
rıca şehirde kurulan pazarlarda devlet adı
na yürütülen hizmetlerin mukataa gelir
lerine dönüşmesi sağlanmaktadır. 1 S66'
da sancağın ticari geliri yaklaşık 600.000 
akçedir (toplam gelirin% 12'si) ve bu ra
kam hem Urfa hem de bağlı olduğu Diyar
bekir eyaleti çapında dikkat çekicidir. Ye
zidi ve Keşani kumaş, İskenderani ve Mar
dini düpare tafta, Bursa, Frengi, Mısır, Şam 
Halep çatması, benegi, kadife, kemha, at
las cinsleri, harlr, sof, çuka ve tülbent; Ha
lep'ten ve diğer yerlerden gelen sabun, 
kına, hurma, mazı, fındık, badem, zeytin
yağı, tereyağı. bal, pekmez, kuru üzüm, 
incir, erik, zerdali, tuz, zencefil, karanfil. 
kalay, nişadır, odun ve kömür bu ticarete 
konu olan mallardır. Kara sakız, katran, 
boya vb. mallar ise ticari vergilerden mu
af tutulmuştur. 

Şehrin ve sancağın ekonomik gelişme
sinde yeri olan tesisler boyahane, mey
hane, darphane, başhane, kirişhane, ka
saphane ve değirmenlerdir. Ayrıca hubu-
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bat ağırlıklı ziraat çok yakın dönemlere ka
dar bölgenin asıl gelir ve geçim kaynağını 
teşkil etmiştir. XVII. yüzyılda dağılıncaya 
kadar iki büyük ulusa, Bozulus ve Kara
ulus'abağlı konar göçer aşiretlerin Mu
rat suyundan Rakka'ya uzanan yoğun yay
lak ve kışiaklarından beslenen, sancak için
de büyük bir canlılık meydana getiren hay
vancılık faaliyeti ekonominin ayrılmaz un
suru olmuştur. Biri Karacurun olmak üze
re iki büyük kervansaray, bilhassa HalTiür
rahman suyu boyunca kurulmuş çarşı iç
lerindeki bedestenler ve hanlar, odun, ip
lik, hububat, sebze-meyve ve at-koyun pa
zarları, dükkanlar, kapanlar ve mahzenler 
adı geçen imkanlarının ticari hayata su
num yerleridir. Buralarda çeşitli iş kolları 
faaliyet gösterir. Ayrıca Urfa zengin vakıf
larıyla dikkat çeker. 

İdari Yapı. Urfa, Osmanlı idaresine gir
dikten sonra bir sancak (liva) olarak daha 
1 S 1 S'te teşekkül etmiş bulunan, beylerbe
yiliğine Bıyıklı Mehmed Paşa'nın tayin edil
diği Diyarbekir eyaletine bağlanmış, eya
letin teşkili sırasında teamüle uyularak böl
ge tahrir edilmiştir. Ruha'nın 1 S 18 yılına 
ait ilk tahrifinden 1 S66' daki son tahririne 
kadar sancak esas itibariyle aynı adı taşı
yan bir kaza merkeziyle Bozabad, Cüllab, 
Harran, Kabahaydar, Re'sül'ayn, Samsat, 
Şehir, Yaylak, Karacurun, Uyumağaç, Ça
tal, Çaykuyu ve Kazan nahiyelerinden oluş
maktaydı. Günümüzdeki idari taksimata 
göre bütünüyle Şanlıurfa ili sınırları için
de kalan sancağın alanı 7200 km2 kadar
dır ve bugünkü merkez ilçe ile Harran, Ak
çakale ve Bozova ilçelerini kapsamaktadır. 
Birecik, Siverek, Berriyecik ayrı sancaklar
dı ve diğer ilçeler bu sancakların içinde kal
maktaydı. 1 S78-1 S88 yıllarına ait kayıtlar 
Ruha sancağını Rakka beylerbeyiliği için
de gösterir. Bu değişiklikte Rakka ve Ur
fa yöresinde başlayan ayaklanmaya Ruha 
sancak beyi Sührab'ın katılmasının da et
kisi olmalıdır. Sancak beyliği kaldırılan Ru-

1930'1u yı l larda 

Urfa'yı gösteren 
taşbaskı gravür 

(Francis Rawdon 

Chesney, 
The Expedition 
for the Survey 

of the Rivers 
Euphrates 
and Tigris, 

London 1850, 
ı , 114) 

ha, Rakka beylerbeyine has kaydedilmiş
tir. Son değişiklikler 1866'dan itibaren Ha
lep vilayetine bağlı kalması ve 1916'da ba
ğımsız statü verilmesidir. Sancağın bütü
nüne bakıldığında nüfusun büyük kısmı 
köylerde meskGn olanları ve konar göçer
leriyle birlikte kır kesiminde yaşamakta
dır. 1 S 18-1 S66 yılları arasında köylerin nü
fusu 796Tden 27.350'ye, konar göçerle
rin 5736'dan 18.132'ye yükselmiştir. San
cağın genel nüfusu ise aynı yıllar arasın
da 22.28S'ten 63.2S8'e çıkmıştır. İdari ya
pıda meydana gelen değişmeler yüzünden 
daha sonraki dönemler için nüfus karşılaş
tırmaları yapılması güçtür. 

Ortaçağ'da burada doğup büyüyen veya 
buraya yerleşenler Ruhavi nisbesiyle anılır. 
Bu nisbeyle meşhur olan çok sayıda alim 
vardır. EbG Abdullah Muhammed b. Yezid 
b. Sinan er-Ruhavl'den (ö. 220/835) ilim 
tahsil etmek isteyen birçok kişi Urfa'ya 
akın etmiştir. Hatta Ahmed b. Hanbel'in 
de onu görmeyi çok istediği kaydedilmek
tedir. Ruhavi nisbesiyle anılan alimlerden 
bazıları şöylece sıralanabilir: Hişam b. Ka
tade, Ebü'l-Hasan Ahmed b. Süleyman, 
tabiinden Ebu Şecere Kesir b. Mürre el
Hadrami, Yahya b. Enise, Ebu Muhammed 
Hasan b. Ahmed b. Said es-Süleml, hadis 
alimi Abdülkadir b. Abdullah (Sem'anl, lll, 
ı 08-ı 09: Yakut, m. ı2o-ı2 ı ı. 
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Bugünkü Şanlıurfa. I. Dünya Savaşı'ndan 
sonra önce ingilizler'in, ardından Fransız
lar'ın işgal ettiği, bu sırada önemli ölçüde 
hasar gören Urfa 20 Nisan 1924 tarihin
de il merkezi yapıldı ve şehrin hızlı geliş
mesi bundan sonra başladı. Cumhuriyet 
döneminin ilk nüfus sayımında ( 1927) nü
fusu 30.000'i bulmuyor (29.9 18), kapladı

ğı alan da tarihi çekirdek kesiminin dışına 
taşmıyordu. 

Eski Urfa'nın topografyasında biri 570, 
diğeri 568 m. yüksekliğinde iki tepe ile on
ları ayıran ve içinden Daişan suyunun geç
tiği deniz seviyesinden 520 m. yükseklik
teki, boyun noktası dikkat çeker. Urfa bu 
iki tepe ve aralarındaki boyun üzerine ku
rulmuş şekliyle şehircilikte "semer tipi 
yerleşme" adıyla bilinen yerleşim tipinin 
ilginç bir örneğini oluşturur. 570 rakımlı 
tepe üzerinde kuruluşu tarihin çok eski dö
nemlerine kadar inen ve buraya peygam
berler şehri ya da kutsanmış şehir unvan
Iarının verilmesine sebep olan Urfa Kalesi, 
onun kuzeyinde yer alan ve Tırfındıl adıy
la bilinen tepe üzerinde ve yamaçlarıyla 
eteklerinde sivil mimari yönünden önem 
taşıyan Rastgeldi ve Yorgancı gibi eski dar 
sokaklar, tipik evler ve çeşitli dini yapılar 
yer alır. Eski evlerin restore edilenlerin
den bazıları ve şehrin ünlü çarşısı da bu 
tepenin güney yamaçları üzerindedir. Te
pel erin arasındaki boyun noktasında son
radan havuz biçimine sokulan iki küçük göl 
bulunur. Şanlıurfa'nın adeta simgesi hali
ne gelen bu iki havuzdan büyük olanına 
içindeki kutsal sayılan sazan balıkları se
bebiyle Balıklıgöl veya Halllürrahman, bir 
kanalla ona bağlanan daha küçüğüne de 
Aynzellha denilir. Halllürrahman'ın bir ke
narında Rıdvaniye (Rızvaniye) Camii ve Kül
liyesi, diğer kenarında çınar, selvi ve söğüt 
ağaçlarının gölgesinden yararlanan turis
tik kafeterya ve tokantalar yer alır. Şehrin 

Ba lı kl ıgö l 

(Halllürrahman) 
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turistik yerlerinden olan ünlü çarşısı da 
havuzlar civarından kuzeydeki Haşimiye 
Meydanı'na kadar uzanır. Yörenin gelenek
sel yapısına uygun dükkan ve hanlardan 
oluşan çarşıda kısmen de olsa eski esnaf 
ve zanaat mensupları kendilerine ayrılmış 
bölümlerde etkinliklerini sürdürmektedir. 
Bu durum günümüzde de çarşının farklı 
kesimlerinin farklı adlarla tanınmasını sağ
lamıştır: Çulcu Pazarı, Kınacı Pazarı, Aktar 
Pazarı, issotçular Pazarı (issot [ı ssı ot [ 
"acı biber"), Sipahi Pazarı, Nacar 1 Neccar 
Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Kunduracılar cad
desi gibi. Ancak bunlardan bazıları adları
nı korumuş olsalar da fonksiyonlarını de
ğiştirmişlerdir. Günümüzde Sipahi Pazarı 
adı verilen kesimde halıcıların yoğunlaştı
ğı, Bakırcılar Çarşısı'nda eski bakırlardan 
çok modern mutfak gereçlerinin ve Kun
duracılar caddesinde kunduradan ziyade 
çeşitli ticaret eşyasının satıldığı görülmek
tedir. Şanlıurfa Çarşısı'nın şöhreti ve bu
gün de devam eden canlılığı her şeyden 
önce Urfa'nın çeşitli yönlerden gelen tari
hi ticaret yollarının düğümlendiği bir yer
de bulunmasından kaynaklanır. Mesela Ha
bur sınır kapısından Türkiye'ye girerek Mar
din-Viranşehir-Urfa-Birecik-Gaziantep üze
rinden Adana'ya ulaşan yol bütün dönem
lerinde olduğu gibi günümüzde de Şanlı

urfa'nın ticari önemini korumasında önem 
taşır. Bu yolun aynı zamanda İskenderun 
ve Mersin limaniarına bağlandığı düşünü
lürse şehrin ekonomik coğrafyasında ta
şıdığı değer daha da belirginleşir. 

1950 yılına gelinceye kadar eski çekir
dek kesiminin dışına pek taşmayan Şanlı
urfa, kalenin eteklerinden başlayarak gü
ney-kuzey doğrultusunda kabaca dikdört
gen biçiminde uzanıyordu ve o tarihte ma
halle sayısı on yedi, nüfusu 38.685 idi. Uzun 
ekseni yaklaşık 925 m. (Kale-Köprübaşı 
arası), kısa ekseni yaklaşık 800 m. (Suruç 
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