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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 
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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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yolu-Mahmutoğlu Kulesi arası) olan şe

hir, sadece doğudaki Beykapısı ile güney
doğudaki Harran Kapısı'nın ayakta kaldı
ğı sur kalıntılarıyla sınırlanıyordu; mahal
lelerinin en eskileri de Göl, Camiikebir, Bı

çakçı, Yakubiye ve Pınarbaşı idi. Şehrin ma
halle sayısının ve buna paralel olarak nüfu
sunun hızlı bir şekilde artmaya başlama
sı 19SO'li yıllardan itibaren gerçekleşmiş
tir (1955 sayımında 48.296 nüfus). Surlar 
dışındaki ilk gelişme Karakoyun deresinin 

· kuzeyinde, günümüzdeki Gaziantep-Mar
din yolu ile dere arasında kalan alanda 
başlamış, bu kesimde yapılan vilayet ko
n ağı , jandarma komutanlığı ve belediye 
gibi bazı yönetim binalarının çevresinde 
yeni bir merkez oluşmuş ve bu yeni mer
kezle Gümrük Ham çevresinde toplanmış 
bulunan geleneksel merkez, aslında gü
ney-kuzey doğrultulu tek bir cadde olmak
la birlikte farklı kesimlerinde farklı adlar 
alan (güneyden kuzeye doğru Konduracı
lar caddesi, Divanyolu caddesi, Sarayönü 
caddesi, Atatürk Bulvarı) eksenle birleşti
rilmiştir. 19S6'da yapımı tamamlanan Bi
recik Köprüsü'nün hizmete girmesi şeh
rin çevresiyle bağlantı kurmasına ve daha 
hızlı gelişmesine yardımcı olmuş, bu ara-

Şanlıurfa'dan bir görünüş 
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da nüfusu da 1960 sayımında S9.863'e 
ulaşmıştır. 

1960'lı yıllarda başlayan kuzeye doğru 
gelişme 1970'li yılların başlarında Gazian
tep, Mardin ve Diyarbakır'dan gelen yolla
rın kesiştiği Abide Meydanı ile şehrin mer
kezini birleştiren Atatürk Bulvan'nın ya
pımından sonra daha da hızlanmıştır. Bu 
kesimde özellikle Atatürk Bulvan'nın batı 
tarafında içlerinde birbirini dik açıyla ke
sen yolların bulunduğu Bahçelievler, Sul
tan Fatih, Mimar Sinan gibi modern ma
halleler oluşmaya başlamış, bu mahalleler 
ve bulvar üzerinde sayısı giderek artan 
çok katlı binalar şehrin bu kesimiyle gele
neksel kesimi arasında çok farklı bir görü
nüm ortaya çıkarmıştır. Diyarbakır yolu 
ile Mardin yolu arasında kalan bölümde 
Esentepe, Ertuğrulgazi, Osmangazi, Ha
midiye, Ulubatlı, Yeşildirek, Veyselkarani ve 
Sırrın deresinin ötesindeki Karşıyaka ma
hallesi gibi yeni mahalleler kurulmuş, bu 
arada Sırrın köyü belediye sınırları içine 
alınarak mahalle haline getirilmiştir. Bü
yüme sadece kuzey yönünde olmamış, Ak
çakale yolu boyunca kurulan Eyyüpnebi, 
Hayatiharrani, Eyyüpkent mahalleleriyle 
güneye ve güneydoğuya, kalenin bulun-

duğu tepenin yamaçlarına kurulan Topda
ğı, Dedeosman, Haleplibahçe mahalleleriy
le de güneybatıya doğru gerçekleşmiştir. 

Şehrin genişlemesinde, çevrenin zirai im
kanlarını çağaltarak ürünlerdeki çeşitliliği 
arttırıp burayı daha renkli bir alım satım 
merkezi haline getiren Güneydoğu Ana
dolu Projesi'nin (GAP) büyük etkisi olmuş, 
aynı etki çevreden gelen göç akınını da hız

landırarak nüfusa her sayım döneminde 
gittikçe artan miktarların eklenmesini sağ
lamıştır. 196S'te 7S.OOO'e yaklaşan nüfus 
1970'te 1 00.6S4'e, 197S'te 132.934'e, 
1980'de 147.488'e, 198S'te 194.969'a, 
1990'da 276.S28'e, 2000'de 38S.S88'e ve 
200Tde 472.238'e çıkmıştır. 2007 yılında
ki altmış yedi mahallede yaşayan bu nüfu
soyla Güneydoğu Anadolu bölgesinin Ga
ziantep ve Diyarbakır'dan sonra üçüncü 
büyük şehri olan Şanlıurfa, Türkiye'nin on 
üçüncü büyük şehridir. Şehrin gelişmesin
de 1970'li yıllarda başlayan sanayileşme
nin de rolü büyüktür. 

Hızlı nüfus artışının kaçınılmaz bir so
nucu olan gecekondulaşma Şanlıurfa'da 
da görülmüş ve eski yerleşme alanını gü
ney, batı ve güneybatıdan çevreleyen ge
cekondu kuşakları oluşmuştur. Ayrıca hız

lı kentleşme geleneksel mimari eserleri 
olumsuz yönde etkilemiş, yenileşme bir
çok Anadolu şehrinde olduğu gibi burada 
da tarihi dokudan fedakarlıklar yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Mesela Kale ile Karako
yun deresi arasında birbirine paralel uza
nan Vali Fuatbey ve 12 Eylül caddeleri açı

lır ya da eski caddel er genişletilirken bir
çok geleneksel ev yıkılmıştır. Aynı şekilde 
Vali Fuatbey caddesine açılan sokaklardan 
bazıları orüinalliklerini yitirmiş durumdadır. 

Şanlıurfa şehrinin merkezi olduğu Şan
lıurfa ili Mardin, Diyarbakır, Adıyaman ve 
Gaziantep illeriyle komşudur. Suriye ile de 
Türkiye'nin güney sınırının bir kısmını oluş
turur. Merkez ilçeden başka Akçakale, Bi
recik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Harran, 
Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir adlı on 
ilçeye ayrılan, 18.765 km2 genişliğindeki 

Şanlıurfa ilinin sınırları içinde 2007 sayı
mına göre 1.523.009 kişi yaşamaktaydı 
ve nüfus yoğunluğu 81 idi. Diyanet İşleri 
Başkanlığı'na ait 2007 yılı istatistiklerine 
göre Şanlıurfa'da il ve ilçe merkezlerinde 
31 S, kasabalarda 28 ve köylerde 1027 ol
mak üzere toplam 1370 cami bulunmak
tadır. İl merkezindeki cami sayısı 170'tir. 
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D MiMARİ. Dini Mimari. Camiler-Mes
cidler. XVI. yüzyıl vakıf tahrirlerinde Urfa 
(Ruha) sancağında otuz dört cami ve mes
cidin bulunduğu kayıtlıdır. XVII. yüzyıl or
talarında Urfa'yı ziyaret eden Evliya Çelebi 
yirmi iki cami ve altmış yedi kadar mes
cidden söz etmektedir. Günümüzde mev
cut olmayan, ancak vakfiyelerde isimleri 
geçen camiler şunlardır: Siverekli Ali Ca
mii, Hacı Korkmaz Camii, Çine Camii, Ta
rihli Mescidi, Şah Hüseyin Camii, Mahke
me Mescidi, Hacı Mihman Camii, Meşarki
ye Camii, Hacı Sadıka Mescidi, Kubbe Mes
cidi, Gelen Mescidi, MOsa Efendi Camii, 
Kutbiye Camii, Sakıbiye Camii. 1876 ta
rihli Halep Vilô.yeti Salnô.mesi'nde Ur
fa merkez kazasında yirmi dört cami ile 
iki mescidin bulunduğu belirtilmektedir. 
Şehirde 1887'de otuz bir cami ile otuz bir 
mescid, 1893'te yetmiş yedi cami ve mes
cid, 1894'te elli sekiz cami mevcuttur. Son 
yirmi yıl içerisinde Şanlıurfa'da Sultan Bey, 
Kardeşler (ihlasiye), Kamberiye, Damad Sü
leyman Paşa, Abdülvahid Hoca ve Kut
beddin camileri yıktınlarak yerlerine be
tonarme camiler inşa edilmiştir. Şanlıur

fa il merkezinde halen mevcut otuz dokuz 
tarihi cami ve mescid şunlardır: Ar abi Ca
mii, Asım Paşa Mescidi, Behramlar, Circis 
Peygamber, Çakeri, Dabakhane, Eski öme
riye, Fırfırlı, Hacı Lutfullah camileri, Hacı 
Yadigar Camii (Kuttik Cami) , Halilürrahman. 
Hasan Padişah, Hayrullah, Hekim Dede, 
Hizanoğlu, Hüseyin Paşa camileri, Hüsey
niye Mescidi, İmam Sekkakl, Kadıoğlu, Ka
ra MOsa camileri, Kıbrıs Mescidi, Kutbed
din, Mevlid-i Halilürrahman (Dergah), Mev
levihane camileri, Miskinler Mescidi, Mü
derris Camii, N arıncı Camii, Nimetullah Ca
mii (Ağcami), Nur Ali Mescidi, Pazar, Rıd
vaniye, Selahaddin-i EyyObi camileri, Sive
rekli Mescidi, Şehbenderiye Camii, Tokte
mir Mescidi, Tuzeken Camii, Ulucami, Ye
ni Ömeriye Camii, YOsuf Paşa Camii! B un-

' lardan Ulucami ve Pazar Camii Zengiler 
dönemine (XII. yüzyıl), Halilürrahman Ca
mii EyyObiler devrine (608/1211-12) , Ha-

san Padişah Camii Akkoyunlular zama
nına (XV yüzyıl), bunların dışında kalan 
otuz iki cami Osmanlı dönemine aittir. 
Camiierin en erken tarihlileri Eski Ömeri
ye (70!11301) , Hasan Padişah (902/1496), 

Hacı Yadigar (920/1514), Mevlid-i Halilür
rahman (9291!523), Çakeri (930/1524) ve 
Nimetullah (XVI. yüzyı l başları) camileri 
olup Selahaddin-i EyyObi, Circis Peygam
ber ve Fırfırlı camileri Osmanlı dönemin
de kiliseden çevrilmiştir. Camiler çok ayak
lı, orta kubbenin yaniara doğru genişle
diği, eş değerde çok kubbeli, mihrap önü 
kubbeli, tek kubbeli kübik, kare mekanlı 
tonozlu , mihraba paralel t~k sahnlı to
nozlu, mihraba dikey tek sahnlı tonozlu, 
mihraba dikey çift sahnlı tonozlu ve bazi
likadan çevrilen camiler olmak üzere baş
lıca on plan şemasına sahiptir. Ulucami'
nin on üç gözlü son cemaat yeri, Anado
lu camilerindeki son cemaat yerinin ilk ör
neği olması bakımından önem taşımakta
dır. Dabakhane Camii'nin (970/1562) mü
kebbiresi, Arabi Camii'nin ( 1156/1743) ya
ğışlı havalarda kullanılan, üzeri kapalı ve 
çevresi sütunlu şerefesi ve bunun üzerin
deki açık havalarda kullanılan, üstü açık 
ikinci şerefe Urfa camileri içerisinde tek 
örnektir. 

Tekkeler-Zaviyeler. XVI. yüzyıl vakıf tah
rirlerine göre Urfa sancağında Ayn-ı Hali
lürrahman. Mevlid-i Halilürrahman, Şeyh 
Mesud Dede-i Horasani ve Mencek Zavi
yesi adlarında dört zaviye bulunmaktadır. 

Şanlıurfa'da günümüzde Zengi-EyyObi dö
neminden Şeyh Mesud Zaviyesi, Osmanlı 
döneminden Afgan, Hindistani, Sadık Kal
fa ve Şeyh Saffet tekkeleri mevcuttur. Şeyh 
Mesud Zaviyesi 579 (1183) tarihli olup dört 
eyvanlı plandadır. Şeyh Saffet Tekkesi'nin 
tarikat mensuplarının misafir edildiği av
lulu bölümü geleneksel Şanlıurfa evleri pla
nın dadır. Bunun güneyine bitişik durum-
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daki, şeyhle sohbet edilen ve zikir yapılan 
mekan tek kubbelidir. 

Medreseler. Memlükler'in Şam meliki 
Emir Mencek'in 775 (1374) tarihli vakfiye
sinde Mencek Zaviyesi'nin bünyesinde mes
cid, imaret ve medresenin olduğu kayıtlı
dır. Aynı vakfiyede ayrıca Temürboğa Med
resesi'nin adı geçmektedir. Evliya Çelebi 
Urfa'daki Kızıl (Ulu) Cami, Sultan Hasan ve 
Firuz Bey medreselerinden bahsetmek
tedir. Bunlardan Kızıl Cami Medresesi ve 
Sultan Hasan (Hasan Padişah) Medresesi yı
kılmıştır. Başka hiçbir kaynakta adına rast
lanmayan Firuz Bey Medresesi'nin yeri 
tesbit edilememiştir. 1867 tarihli H alep 
Vilô.yeti Salnô.mesi'nde Urfa merkezin
de bir, 1883'te on dört ve 1887'de on se
kiz medresenin mevcudiyeti, bu medrese
lerde SOO öğrencinin okuduğu kayıtlıdır. 
1321 (1903) tarihli Nezô.ret-i Maarif-i 
Umumiyye Salnô.mesi'nde altı medre
senin adı zikredilmektedir. Urfa'da EyyO
biler dönemine ait 587 (1191) tarihli Sela
haddin-i EyyOb'i Medresesi'nin kıtabesi ve 
bir duvarı günümüze ulaşmıştır. Osmanlı 
devrine ait Abbas Ağa Medresesi (ll 07/ 

1695-96) ortadaki kubbeli dershanenin iki 
yanında sıralanmış tonozlu odalardan oluş
muştur. 1149 ( 1736-37) tarihli Rıdvaniye 
Medresesi bir aviuyu çevreleyen, önleri re
vaklı tonozlu odalardan ve kubbeli ders
hane-mescidden oluşan açık aviulu klasik 
Osmanlı medreseleri planındadır. Nakib
zade Medresesi ( 1196/1782) ortadaki bü
yük eyvanın doğusunda tonozlu bir oda, 
batısında biri kubbeli, diğeri tonozlu iç içe 
iki adalı bir plana sahiptir. Balıklıgöl'ün ba
tısında bulunan Halilürrahman Medresesi 
merdivenlerle çıkılan "L" şeklinde planı ve 
önleri revaklı tonozlu odalarıyla farklı bir 
plan gösterir (bk HALILÜRRAHMAN KÜL

LİYESİ ). Geleneksel Şanlıurfa evleri planın
daki İbrahimiye Medresesi (ı ı 3611723) iki 
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