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Ürgüp’ün Anadolu Selçuklu Devleti’nin
ilk dönemlerinde Türk hâkimiyetine geç-
tiði sanýlmaktadýr. Ardýndan 1243 Moðol
istilâsýndan etkilendiði anlaþýlan Ürgüp
Moðollar’ýn kontrolü altýna girdi. Alâeddin
Eretna, Ýç Anadolu’da kendi adýný taþýyan
devletini kurunca bu defa Eretna Devle-
ti’nin egemenliðinde kaldý. Eretna oðlu Ali
Bey'in Kadý Burhâneddin’le mücadelesin-
den bahseden Bezm ü Rezm adlý eserde
kasabanýn ismi “Birügüb” diye kaydedilir.
Bazý Selçuklu tarihlerinde de bu ad geçer
ve Moðollar’la mücadeleye giriþen III. Alâ-
eddin Keykubad’ýn onlara yakalanmamak
için Ürgüp civarýndaki maðaralarda gizlen-
diði söylenir. 1375’te Kayseri ile birlikte Ka-
ramanoðlu Alâeddin Ali Bey’in idaresine
giren Ürgüp’te 1398’de Osmanlý hâkimiye-
ti kurulduysa da 1402’de yeniden Karaman
Beyliði’ne dahil oldu. 818’de (1415) Kayseri
ve civarýný ilhak eden Memlük sultanýnýn
oðlu Ýbrâhim Bey buranýn idaresini Dul-
kadýrlý Nâsýrüddin Muhammed Bey’e ver-
di. Ürgüp yirmi yýl kadar Dulkadýroðulla-
rý’nýn hâkimiyetinde kaldý. Karamanoðlu
Tâceddin Ýbrâhim Bey 1435 yýlýnda yaptý-
ðý savaþta Dulkadýroðullarý’ný maðlûp ede-
rek Kayseri, Ürgüp, Uçhisar ve Develikara-
hisarý’ný yeniden Karaman hâkimiyetine al-
dý. Fâtih Sultan Mehmed zamanýnda Ge-
dik Ahmed Paþa’nýn Karaman seferi sý-
rasýnda (1474 yýlý sonlarý) Develikarahisa-
rý'nýn zaptýyla görevlendirilen Niðde san-
cak beyi Koçu Bey bu kesimi ele geçirdi.
Ürgüp’ün de bu tarihte kesin biçimde Os-
manlý egemenliðine girdiði söylenebilir.

881 (1476) tarihli Karaman Evkaf Defte-
ri’nde eyaleti oluþturan vilâyetler arasýnda
Ürgüp de bulunmaktadýr.

Osmanlý idaresi altýnda Karaman eyale-
tinin Niðde sancaðýna baðlý bir kaza mer-
kezi olan Ürgüp’le ilgili tahrir kayýtlarý 924
(1518) yýlýna kadar iner. Buna göre kasa-
bada 435 erkek nüfus yaþýyordu (tahmi-
nen 1300 kiþi). Halkýn büyük çoðunluðu
çiftçi-köylü statüsündeydi, % 4,37’lik ke-
simi askerî sýnýf mensuplarý oluþturuyor-
du. Mahalle sayýsý yedi idi. Kaðnýpýnar, Çu-
kur, Temenna(i), Yerer (Bedir ?), Geren, Bu-
cak mahallelerinde müslümanlar ikamet
ediyordu. Gayri müslimlerin yaþadýðý ma-
halle ise Gebran adýyla kaydedilmiþti. Gay-
ri müslimler elli dört nefer erkek nüfustan
ibaretti (tahminen 150 kiþi). Bu tarihte
henüz mezra olan Salur ve Çökek’te yaþa-
yan “timar reâyâsý” da kasaba nüfusuna
dahil edilmiþ ve buralar ayrý bir mahalle
þeklinde kaydedilmiþti. Seksen iki erkek
nüfusu (nefer) bulunan Kaðnýpýnar kasa-
banýn en kalabalýk mahallesi iken en kü-
çük mahalle Bucak’ta ise yirmi bir nefer
mevcuttu. Bu rakamlardan hareketle ka-
sabanýn 1518 yýlý nüfusu 2000 dolayýnda
tahmin edilebilir. Ürgüp halkýnýn yaklaþýk
% 85,89’u müslümanlardan, % 14,11’i gay-
ri müslim Rumlar’dan meydana geliyordu.
Bölgenin eski bir hýristiyan yerleþim merke-
zi olmasýna karþýlýk kasabadaki gayri müs-
lim nüfus oraný taþrada köylerde oturan
gayri müslim nüfus oranýna göre oldukça
düþüktü. 1522’de kasabanýn en küçük ma-
hallesi olan Bucak kaydedilmedi ve mahal-

mu olan Ürdün Üniversitesi’ni 1976’da Ýr-
bid’de eðitime baþlayan Yermük Üniver-
sitesi, 1981’de Mûte Üniversitesi, 1986’da
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 1991’de
Hâþimî Üniversitesi ve 1992’de Ehlibeyt
(Âlü beyt) Üniversitesi takip etti. Devlet
üniversitelerinin yaný sýra son zamanlar-
da pek çok özel üniversite kuruldu. Bunun
dýþýnda Ürdün’de elli beþ meslek yüksek
okulu bulunmaktadýr (ayrýca bk. TÂLÝM ve
TERBÝYE).
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ÿCengiz Tomar

– —
ÜRGENÇ

(bk. GÜRGENÇ).
˜ ™

– —
ÜRGÜP

Nevþehir iline baðlý ilçe merkezi.
˜ ™

Nevþehir’in 20 km. kadar doðusunda en-
gebeli bir arazi üzerinde yer almaktadýr.
Ürgüp’ün ne zaman ve nasýl kurulduðu
hakkýnda bilgi yoktur. Yerleþme tarihinin
Hititler dönemine kadar indiði belirtilir. Ür-
güp yöresinin 705 yýlýnda Araplar’ýn idare-
sine girdiði, bu hâkimiyetin X. yüzyýl baþ-
larýna kadar sürdüðü tahmin edilir. Ür-
güp’ün de bu sýralarda kadîm Nysa’ya al-
ternatif bir yerleþme olarak ortaya çýktý-
ðý ve Assiana þeklinde adlandýrýldýðý ileri
sürülür. Bu sonuncu adýn ilk hýristiyanla-
rýn yerleþimiyle ilgisinin bulunduðu, Bizans
döneminde ikonoklazm hareketinin yay-
gýnlaþmasýyla buraya sýðýnan hýristiyanla-
rýn bölgedeki yumuþak kayalarý oyup yer-
leþtikleri belirtilir.

ÜRGÜP

XIX. yüzyýlýn ortalarýnda Ürgüp’ü gösteren bir gravür (Charles Texier, Asie mineure, Paris 1862, lv. 55)
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ÜRGÜP

meydana geldiðini yazar. Ürgüp halkýnýn
önemli bir bölümünü oluþturan ve Rum-
ca’yý bilmeyen Rumlar hakkýnda da bilgi
verir. 1838’de Nizip savaþýna giderken ka-
sabaya uðrayan Helmuth von Moltke, Ür-
güp’ün taþtan yapýlmýþ evlerini son dere-
ce zarif bulmuþ, kayalarýn yumuþaklýðý se-
bebiyle burada ev yapmanýn kolaylýðýný be-
lirtmiþtir. 1839’da Anadolu’yu gezen Wil-
liam F. Ainsworth, Rumlar’ýn dünyadan el
etek çekmiþ olmalarýna raðmen yoksul sa-
yýlmadýklarýný söyler ve Osmanlý hüküme-
tinin bir süre önce hýristiyanlarý maðara-
larýndan çýkartýp Nevþehir’e yerleþtirdi-
ðini kaydeder. 1845 yýlý civarýnda bölge-
ye gelen Heinrich Barth ve 1850-1859 yýl-
larýnda Anadolu’yu gezen Andreas David
Mordtmann, Ürgüp’ün 1000’i müslüman,
500’ü Rum olmak üzere 1500 hâne nüfusa
sahip bulunduðunu yazar. Bu bilgi Texier
ile örtüþmediði gibi salnâmelerde de kasa-
banýn nüfusunun ekseriyetle müslüman-
lardan meydana geldiði kaydedilir. Barth
ayrýca þehrin maddî durumunun iyi sayýl-
dýðýný ve þehrin güzel inþa edildiðini, hal-
kýn yeni yaptýðý evlerin oyma mekânlar
olmadýðýný, ancak eski oyma evlerin depo
þeklinde kullanýlmaya devam ettiðini bil-
dirir.

1899 yýlýnda bölgeyi ziyaret eden Roman
Oberhummer ve Heinrich Zimmerer eser-
lerinde oyma mekânlardan teþekkül eden
þehrin mükemmel bir manzarasýnýn bu-
lunduðunu ve Nevþehir’in sýcaðýna karþý-
lýk Ürgüp’ün havasýnýn daha ýlýk olduðunu
yazar. 1905’te özellikle Ürgüp yöresin-
deki tüf kayalarý ve peri bacalarýyla ilgile-
nen Hans-Heman Graff von Schwinitz, Ür-
güp’ün, 50 m. yüksekliðindeki “sivri taþ”
diye adlandýrýlan büyük bir tüf kayasýnýn
teraslara bölünmüþ þekilde görünen ev-
lerle dolduðunu belirtir. Ürgüp’te bölgenin
karakteristik özelliðini yansýtan oyma me-

kânlarýn yaný sýra kasabada çok güzel taþ-
tan inþa edilmiþ binalar da mevcuttur. Bu
oyma mekânlar yapýlmaya devam etmek-
te, ev inþasýnda kullanmak için tüfler oyul-
maktadýr. Þemseddin Sâmi ise kasabayý
1400 hânede yaklaþýk 8000 kiþilik nüfus-
lu, baðlýk ve bahçelik bir kasaba þeklinde
anar; burada bir rüþdiye mektebiyle bir-
çok medresenin yer aldýðýný bildirir. Kon-
ya Vilâyet Salnâmesi’nde verilen bilgiye
göre 1870’te Ürgüp’te beþ medrese, on
sýbyan mektebi bulunmaktaydý. 1874’te
medrese sayýsý beþe, sýbyan mektebi sa-
yýsý on dokuza çýkmýþtý. 1887 tarihli Kon-
ya Vilâyet Salnâmesi’ne göre bir hükü-
met konaðý, bir telgrafhâne ve bir rüþdi-
ye mektebi vardý. Kasabada iki kütüpha-
ne mevcut olup buralarda 113 yazma ve
327 basma eser kayýtlýydý. 1889 tarihli
Konya Vilâyet Salnâmesi’ne göre kasa-
bada 2470 hânede 9643 kiþi yaþamaktay-
dý. Bu nüfusun 5523’ü müslüman, 4120’-
si Rum’du. Sadece Türkçe konuþan Rum
nüfusu Cumhuriyet döneminde mübade-
le ile 1923’ten itibaren Yunanistan’a gön-
derildi. Kasabanýn nüfusu Cumhuriyet’in
baþlarýnda 4501 (1927 sayýmý), 1960’ta
5017 iken 1980’de 7000’e yaklaþtý (6546);
ilk defa 1990’da 10.000’i aþtý (11.040) ve
2010 sayýmýnda 20.000’e yaklaþtý (18.631).
Cumhuriyet’in ilk yýllarýnda Niðde vilâyeti-
ne baðlý olan Ürgüp daha sonra Kayseri
vilâyetine baðlandý. 1954’te Nevþehir ilinin
ihdas edilmesiyle bu vilâyete baðlý Ürgüp
kazasýnýn merkezi yapýldý. Kasabadaki baþ-
lýca tarihî yapý Ürgüp Kalesi’dir. Kalenin
çevresinde oyularak ve yöredeki yapý taþ-
larý kullanýlarak inþa edilen eski evler bu-
gün turistik tesise dönüþtürülmüþtür.

Ürgüp’ün merkez olduðu kaza 1476’da
Karaman eyaletini meydana getiren se-
kiz vilâyet arasýnda yer almaktaydý. 1483
tarihli Evkaf Defteri’nde daha sonraki ta-
rihlerde müstakil birer kaza olacak olan
Develi ve Karahisar(-ý Develi) Ürgüp kaza-
sýnýn nahiyeleri þeklinde görünür. 1500 ta-
rihli Karaman Evkaf Defteri’nde kaza ay-
ný idarî yapýyý korur. Kaza bu tarihte üç
nahiyeden meydana gelmektedir: Ürgüp,
Develi ve Karahisârýdeveli. 1502’de Develi
ve Karahisârýdeveli nahiyeleri kazadan ay-
rýldý. Bu düzenleme ile sýnýrlarý daralan ka-
zada Uçhisar adýyla yeni bir nahiye orta-
ya çýktý. 1518’de Niðde sancaðý ihdas edi-
lince Ürgüp kazasý bu sancaða baðlandý.
Kazanýn Ürgüp ve Uçhisar olarak iki nahi-
yesi vardý. Nevþehir merkez kazasýnýn ta-
mamý, Avanos, Gülþehir, Acýgöl kazalarý-
nýn ise büyük bir kýsmý kazanýn sýnýrlarý
içindeydi. Kaza âdeta doðu-batý istikame-

le sayýsý altýya düþtü. Bu tarihte kasaba-
da müslüman hâne sayýsý 229 (1150 kiþi),
gayri müslim hâne sayýsý 36 (180 kiþi) idi.

992 (1584) yýlýna gelindiðinde Bucak ma-
hallesi yeniden kaydedildi. Ayrýca üç ma-
halle isim deðiþikliðine uðradý. Bu tarihte-
ki defterde Kaðnýpýnar mahallesinin ismi
Kadýpýnarý, Geren’in ismi Gez, gayri müs-
lim mahallesinin ismi Zimmiyan þeklinde
yazýldý. Þehirdeki meskûn hâne sayýsý 427
idi. Gayri müslim nüfusu kýrk dokuz hâne-
ye ulaþýyordu. Bu rakamlara göre 1584
yýlý itibariyle kasabanýn nüfusu 2900 civa-
rýnda tahmin edilmektedir. Ürgüp’ün Os-
manlý hâkimiyetine girmesinden sonra böl-
gede çok önemli olaylar cereyan etmedi.
XVIII. yüzyýlda kasabayý ilgilendiren en
önemli geliþme, Muþkara köyünün Damad
Ýbrâhim Paþa tarafýndan ihya edilmesiyle
Nevþehir kasabasý ve kazasýnýn ortaya çýk-
masýdýr. Nevþehir kazasýnýn kurulmasýyla
Ürgüp kasabasýnda bulunan kadýlýk ma-
kamý Nevþehir’e nakledildi. Ayrýca Uçhisar
nahiyesinin Nevþehir kazasýna dahil edil-
mesiyle Ürgüp kazasýnýn sýnýrlarý küçüldü.
Ancak Damad Ýbrâhim Paþa, Ürgüp kasa-
basýnda da çeþitli imar faaliyetlerinde bu-
lundu.

Ürgüp ve civarýnýn ilginç tabiat yapýsý
1705’te Kayseri’ye gelen Paul Lucas tara-
fýndan Batý âlemine tanýtýldý ve sonrasýn-
da pek çok seyyah bölgeye gelerek burayý
gezdi. XIX. yüzyýlda Osmanlý ülkesine ge-
len seyyahlar Ürgüp’e de uðradý ve kasa-
ba hakkýnda bilgiler verdi. 1834-1835 yýl-
larýnda bölgeyi gezen Charles Texier, Ür-
güp’ün ponza kayalarýnýn arasýna sýkýþmýþ
bir kasaba gibi durduðunu, kasabanýn su-
yunun ve yeþilliðin az olduðunu, ancak ko-
lay iþlenebilen yapý malzemelerinin bollu-
ðu sayesinde zengin bir görünüme sahip
bulunduðunu kaydetmektedir. Halkýn da
müslümanlar, Ermeniler ve Rumlar’dan
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ðý göz önüne alýndýðýnda köylerde çok az
sayýda gayri müslimin ikamet ettiði orta-
ya çýkmaktadýr. Ýki salnâme arasýndaki bu
nüfus farký kazadaki idarî deðiþikliklerle
alâkalý olmalýdýr. 1287 (1870) yýlý salnâme
kayýtlarýna göre Ürgüp kazasýnda 485 dük-
kân, dokuz ekmekçi fýrýný, yirmi yaðhâne,
biri harap iki hamam, bir namazgâh, on
bir türbe, yetmiþ cami ve mescid, seksen
yedi çeþme, yirmi altý deðirmen, on bir ça-
nakçý fýrýný, 244 çanakhâne ve beþ kilise
vardý.
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ÿMustafa Oflaz

– —
ÜSÂME b. MÜNKIZ

(bk. ÝBN MÜNKIZ).
˜ ™

– —
ÜSÂME b. ZEYD

( ��������	
�� )

Ebû Muhammed
(Ebû Zeyd, Ebû Abdillâh, Ebû Hârise)

Üsâme b. Zeyd b. Hârise el-Kelbî
(ö. 54/674)

Sahâbî.
˜ ™

Hicretten sekiz yýl önce (614) Mekke’de
doðdu. Babasý Zeyd b. Hârise, Hz. Hatice’-
nin kölesiydi. Hatice Hz. Muhammed’le ev-
lenince kölesini ona hediye etmiþ, o da âzat
ederek kendi yanýnda tutmuþtur. Annesi
Resûl-i Ekrem’in dadýsý Ümmü Eymen’dir.
Hz. Peygamber, Üsâme’yi küçüklüðünden
beri çok sever, bir dizine onu, diðer dizine

de Hasan’ý oturtur ve, “Allahým, ben bun-
larý seviyorum, sen de sev!” diye dua eder-
di (Buhârî, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 18). Mek-
ke müþriklerinden Hakîm b. Hizâm, Re-
sûlullah’a Yemen hükümdarlarýndan Seyf
b. Zûyezen’e ait bir elbiseyi hediye etmek
istemiþ, Resûlullah müþriklerden hediye
kabul edemeyeceðini söyleyerek elbiseyi
50 dinara satýn almýþ, sadece bir cuma gü-
nü giydikten sonra Üsâme’ye giydirmiþtir
(Ýbn Sa‘d, IV, 65). Bu olay Resûl-i Ekrem’in
onu ne kadar sevdiðini göstermektedir.
Üsâme, “hibbü Resûlillâh” (Resûlullah’ýn sev-
diði kiþi) veya babasýndan dolayý hibbü’bni’l-
hib (Resûlullah’ýn sevdiði kiþinin sevgili oðlu)
diye þöhret kazanmýþtýr. Hz. Peygamber’in
hicretten sonra Zeyd b. Hârise ile Ebû Râ-
fi‘i görevlendirip Mekke’den Medine’ye ge-
tirttiði ailesi ve yakýnlarý arasýnda Üsâme
ve annesi Ümmü Eymen de vardý.

Resûl-i Ekrem, yaþýnýn küçüklüðünden
dolayý Üsâme’nin Uhud Gazvesi’ne katýlma-
sýna izin vermeyince Üsâme çok üzülüp
aðlamýþ, Hendek Gazvesi öncesinde boyu-
nu biraz daha uzun göstermeye çalýþarak
Resûlullah’a gelmiþ, Resûlullah da ona þef-
kat gösterip savaþa katýlmasýna izin ver-
miþtir. Üsâme Mûte Savaþý’nda (8/629) ba-
basý Zeyd b. Hârise’nin sancaðý altýnda sa-
vaþtý. Bu sýrada daha on sekiz yaþýný dol-
durmamýþtý. Babasýnýn þehid olduðunu biz-
zat gördü; ardýndan Ca‘fer b. Ebû Tâlib,
Abdullah b. Revâha ve Hâlid b. Velîd ku-
mandasýnda savaþmaya devam etti. Üsâ-
me, Mekke fethinde Hz. Peygamber ile bir-
likte Beytullah’a girdi. Huneyn Gazvesi’n-
de ilk baþlarda uðranýlan yenilgi üzerine
kaçmayýp Resûl-i Ekrem’in yanýnda kalan
çok az sayýdaki sahâbî arasýnda yer aldý.
Vedâ haccý esnasýnda Bilâl-i Habeþî ile bir-
likte Resûlullah’ýn yanýnda idi. Bunlardan
biri Resûl-i Ekrem’in devesinin yularýný tu-
tuyor, diðeri elbisesiyle gölge yaparak onu
güneþten koruyordu. Mekke fethinde oldu-
ðu gibi Hz. Peygamber’in birçok seferde
onu devesinin terkisine aldýðý rivayet edil-
mektedir; bu da Resûlullah’ýn ona duydu-
ðu sevginin bir yansýmasý þeklinde yorum-
lanmýþtýr (Vehbe ez-Zühaylî, s. 34). Üsâ-
me hicretin 8. yýlý Safer ayýnda (Haziran
629) Galib b. Abdullah kumandasýnda Fe-
dek civarýnda oturan Mürre kabilesi üzeri-
ne gönderilen 200 kiþilik seriyyede yer al-
dý. Bu sýrada Benî Mürre’nin müttefiki Cü-
heyne kabilesine mensup Mirdâs b. Nehîk’ý
“lâ ilâhe illallah” dediði halde onun gerçek-
te müslüman olmadýðýný, ancak can kor-
kusuyla Müslümanlýðý kabul ettiðini dü-
þünerek öldürdü. Bunu duyan Resûl-i Ek-

tinde Ürgüp ve Uçhisar nahiyeleri arasýn-
da paylaþýlmýþtý ve kazanýn doðu kýsýmla-
rý Ürgüp nahiyesini, batý kýsýmlarý Uçhisar
nahiyesini oluþturmaktaydý. Ürgüp bu ta-
rihten baþlayarak Cumhuriyet dönemine
kadar Karaman / Konya eyaleti Niðde san-
caðýna baðlý bir kaza þeklinde varlýðýný de-
vam ettirdi.

1502 tarihli defter kaydýna göre Ürgüp
kazasýnýn nüfusu 1924 neferden meyda-
na geliyordu (1717 hâne, yaklaþýk 8500 ki-
þi). 1518’de Ürgüp kazasýnýn nüfusu 2273
neferdi (1521 hâne, 7500 kiþi). 924 (1518)
tahriri sonuçlarýna göre kazaya baðlý kýrk
üç köy mevcut olup yirmi yedisi Ürgüp na-
hiyesine, on altýsý Uçhisar nahiyesine bað-
lýydý. Bu köylerin yirmi dokuzu müslüman,
yedisi gayri müslim köyü idi. Yedi köyde
ise müslümanlarla gayri müslimler karýþýk
olarak ikamet etmekteydi. Niðde sancaðý
içerisinde en yüksek nisbette gayri müs-
lim nüfusu barýndýran kaza Ürgüp’tü. Bu
da bölgenin eski bir hýristiyan yerleþim
merkezi olmasýndan ileri geliyordu (1518’-
de kazanýn % 77’si müslüman, % 23’ü gayri
müslimdi). 1892 yýlý salnâmesine göre ka-
za nüfusu 23.703 kiþiydi, otuz üç köy ve
5350 hâne mevcuttu. Nüfusun 20.805 ki-
þilik büyük ekseriyeti müslümandý. Rum
nüfus 2879 kiþiydi. 1889 yýlýna ait Konya
Vilâyet Salnâmesi’ne göre kazanýn nü-
fusu 33.655’e yükseldi; bunlarýn 28.658’i
müslüman, 4997’si Rum’du. Rum nüfu-
sun 4120’sinin Ürgüp merkezinde yaþadý-
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