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alanUfa1728’deUfanahiyesininmerke-zioldu,1744’tedeOrenburgvilâyetinedahiledildi.1802’deiseUfavilâyetioluş-turuldu.XIX.yüzyılınortalarındaUfa’dabaştadericilikveağaçişletmeciliğiolmaküzerefarklısanayidallarıgelişmeyebaş-ladı.1870’tenehirulaşımınınbaşlaması,yüzyılınsonundadaKuybyshev(Kuy bı şev) demiryolununinşaatışehringelişimineönemlikatkıdabulundu.Ufadeğişikböl-gelereuzanankara vedemiryollarınınkavşaknoktasındadır.UraldağlarınıaşanönemlidemiryoluhatlarındanbiriolanUfa-ÇelyabinskhattıilePokhvistnevoveOrenburg’agidenhatlardaUfa’dangeç-mektedir.AyrıcaBelayaırmağıüzerinde-kinehirulaşımınınbaşlangıçnoktasıdu-rumundaolupbudaulaşımcoğrafyasıaçısındanbirbaşkaözelliğidir.XX. yüzyılın başlarında Kızılordu ileAleksandrKolçakbaşkanlığındakiBeyazordununmücadelesinesahneolanUfaşehribirkaçdefaeldeğiştirdi.Kızılordu9 Haziran1919’daşehirdekesinhâkimiyetsağladı.1922’deUfa,yenioluşturulanBaş-kırdistanSovyetSosyalistMuhtarCum-huriyeti’ninbaşşehriyapıldı.Çevresindepetrolyataklarınınbulunması,II.DünyaSavaşıesnasındaişgalaltındakalanSov-yetlerBirliği’ninbatıbölgelerindenbirçoksanayimüessesesininburayanakledilmesiekonomikaçıdangelişmesinihızlandırdı.Şehirdesanayifaaliyetleriolarakmakinedonanımı,elektriklialetler,mobilyayapı-mı,prefabrikeevsanayii,kibritveçeşitligıdasanayiimevcuttur.GünümüzdedeUfa,RusyaFederasyonu’nunengelişmişvezenginşehirlerindenbiridir.RusyaFe-derasyonuDevletİstatistikKurumu,Ufa’yıbirçokdefaMoskova’dansonraikinciyük-sekyaşamkalitesinesahipşehirolarakilânetmiştir.Ufaşehrininİdil-UralvegenelolarakRusyatarihiaçısındanenönemliözellik-lerindenbirideRusyaMüslümanlarınınMerkezîDinîNezâreti’ninburadabulun-masıdır.II.Katerina’nın1788tarihlika-rarnâmesiylekurulandinînezâret,1944 yılınakadarÇarlıkRusyasıveardındanbü-tünSovyetSosyalistCumhuriyetleriBirliğimüslümanlarınınbağlıolduğubirkurum-ken1944’teSovyetlerBirliğilideriStalinnezâretinsorumlulukalanınısınırlandırdıveüçnezâretdahaoluşturdu.Sovyetson-

varlığınaaçıkbiçimdeişareteder.ŞehiradınıBelayanehrininkoluolanUfa’danalmaktadır.Ufa’nınanlamıylailgilifarklıgörüşlermevcuttur.BaşkırttarihçisiR.G.Kuzeev,UfaadınınBaltıkdillerindekulla-nılan“ire”(ne hir)kelimesindengeldiğiniilerisürerkenUralcoğrafyasındakicoğ-rafîisimleriaraştıranRusbilimadamıA.K.Matveev,kelimeninFarsça’daki“âb”ın
(su)değişmişşekliolduğunuvenehrebuadıOrtaçağ’daUralcoğrafyasındayaşayanİranîhalklarınverdiğinisöyler.UfaşehrikaynaklardaözellikleXVIII.yüzyılınsonlarındageçmeyebaşlar.DahaönceXVII.yüzyılınortalarında,koşanbirzerdevanınresmedildiğibirşehirarması-nasahipolduğukaydedilmektedir.1773-
1775yıllarındaÇarlıkRusyası’ndameyda-nagelenEmelyanPugachyov(Puga çöv) idaresindekiköylüayaklanmalarısırasındaşehirolaylarınönemlimerkezlerindenbirihalinegeldi.Başkırtlar,SalavatYulaevbaşkanlığındabuayaklanmalarakatılırkenşehirisyancılarınablukasıaltındakaldı,dışdünyaileirtibatıkesildivebüyükza-rargördü.BununlabirlikteUfabölgeninönemliidarîveticarîmerkezlerindenbiriolmaözelliğinisürdürdü.1708-1728yıl-larıarasındaKazanvilâyetiiçerisindeyer
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UraldağlarınınbatıyamacındaUfaır-mağı ile Belaya (Be yaz ır mak) nehrininkavşakyeriyakınındabulunur.Rusyıllık-larındaşehrinkuruluşuylailgiliayrıntılıbilgimevcuttur.TarihboyuncaBaşkırt
(Baş kurt)Türkleri,AltınOrdaveardındanKazanHanlığı’nın idaresindekalmıştır.Ruslar’ın1552’deKazanHanlığı’nı,1556’-daAstarhanHanlığı’nıelegeçirmesininardındanİdil-UralbölgesiRushâkimiyetialtınagirinceBaşkırtlardahilbölgehalk-larıvergiyebağlandı.BaşkırtlarvergiyikendilerineenyakınşehirolanKazan’agötürmekzorundaydı.Yinedemesafe-ninuzaklığındanşikâyetedenBaşkırtlar,1573’teRusÇarı IV. İvan’abaşvurarakvergiyibulunduklarıyerdeödemeyitek-lifettiler,ayrıcakendilerinisaldırılardankoruyacakbirkalenininşasınıistediler.IV.İvan,bölgedeRushâkimiyetiningüç-lenmesiaçısındandafaydalıolacağıdü-şüncesiylekaleinşaatınaizinverdi,biryılsonradakaleninyapımıtamamlandı.ButarihçeşitlikaynaklardaUfa’nınku-ruluştarihiolarakkabuledilir.AncakİbnHaldûn,AltınOrda’nınenbüyükşehirle-rindenbirininBaşkırtolduğunuyazmakta,RuskaynaklarıdabuşehringünümüzdeUfa’nınbulunduğuyerdeBelayanehri-ninkıyısındayeraldığınıbelirtmektedir.Yapılanarkeolojikkazılar,Ufa’nınolduğuyerde1574’tenöncebiryerleşimyerinin
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konudatesbitedilebileneneskiverimi-naredebulunansatrançlıkûfîkitâbedeki
670 (1271)tarihiolupMemlükSultanıI.Baybars’ınşehrehâkimolduğudönemeaittir.1265’te(1849)Câmi-iKebîrvebiti-şiğindekiyazlıkcamitamiratgörmüştür.Külliyedekikitâbelerdenminarenin1117 

(1705)ve1206 (1791-92),batıkapısının
1250 (1834-35),medresenin1265 (1849), caminin1293 (1876) yıllarındaonarımgördüğüöğrenilmektedir.Külliyeyioluş-turanyapılarınsononarımları1986ve
2002yıllarındaVakıflarGenelMüdürlüğütarafındangerçekleştirilmiştir.Günümüzdekülliyeyioluşturanyapılar,bellibirgeometrikdüzengöstermeksizinbazıkısımlarıkomşuyapılarlasınırlananikiayrıavluiçindeveçevresindeşekillen-miştir.Yapıtopluluğu,tarihîşehirdokusuiçindeÂsinehrinindoğusundanehrinikiyakasınıbağlayananaköprününyakınındabulunur.Camibatıdanvedoğudanbirerkapısıolandışavlunungüneyindeyeralır.Medresehücreleriikiayrıgruphalindedü-zenlenmiştir.İlkidoğuavlukapısıilecami-ninkuzeyduvarıarasında,diğeriavlununkuzeyindedir.Camidenayrıkonumlananminarekuzeydekimedresehücreleriara-sınaonlarabitişikolarakyerleştirilmiştir.Şadırvanavluiçindebatıyadoğruyaklaş-mışdurumdadır.Caminingüneybatısındayazlıkcamibulunur.Herikisiarasındanarka kısımdaki hazîreye ve oradan daimaretinyeraldığıikinciavluyageçilir.İkitürbedenbiricamininkıbleduvarınadış-tanbitişikhalde,diğeriiseikinciavludaimaretinbatısındadır.İkinciavlunungü-neydoğuyönündebağımsızbirgirişidahavardır.Buyöndecaminindoğuduvarıilegüneydenonabitişenkomşuyapıarasın-dakalankısımdabirçeşmemevcuttur.Yapıtopluluğu,güneydoğudankuzeyba-tıyadoğruçeşitliaçılaryaparakuzananbirdizidükkânlaçevrilidir.Günümüzdekuzeydekimedresehücrelerininbüyükbirbölümüdedışarıyaaçılandükkânlaradö-nüştürülmüştür.Duvarlarıkesmetaşmalzemeylekaplıcamininharimieninedikdörtgenplanlı,ikisahınlıbirdüzenesahiptir.Harimindoğuvebatıkısımlarındakitaşıyıcısistem,ze-minveüstdöşemekotuaçısındanfarklı-lıkgöstermektedir.Doğukısımdazeminvehaçtonozluüstörtükotubatıdakileregöredahadüşüktür.Yapıdaharimortadabeşsütunavebirbağımsızpâyeyeoturançiftsırahalindekiondörthaçtonozlaör-tülüdür.Tonozlar,duvarlar,ayaklar,göm-mepâyevesütunçelerlebunlarınbaşlık-larıtaştan,bağımsızsütunlarıngövdeleri

rasındaiseUfa’dakiRusyaMüslümanla-rınınMerkezîDinîNezâreti,İçRusyaveSibiryabölgesindekimüslümanlarınmer-kezikonumundadır(Rus ya’nın ba tı böl ge le ri 
ve Kaf kas ya müs lü man la rı ay rı ör güt len me ye 
sa hip tir).

2010yılınüfussayımısonuçlarınagöreUfa’nınnüfusu1.072.291’dir.Bunüfu-sun% 49’unuRuslar,% 28’iniTatarlar,
% 17’siniBaşkırtlarve% 6’sınıdiğermilli-yetleroluşturmaktadır.İlkcaminin1830’-dainşaedildiğiUfa’da2013yılıitibariyleonsekizcamibulunmaktadır.BunlardanenbüyüğüolanLâle(Tül pan)Camiimima-risiyledikkatçekmektedirveşehregelenturistlerinziyaretettiğiyerlerdenbiridir.Ufa’daonyedidevletmüzesi,otuzdanfazlaüniversitebulunmaktadır (2013). ŞehrinenbüyükkütüphanesiZekiVelidiToganadınıtaşımaktadır(ün lü Türk ta rih-
çi si To gan, XX. yüz yı lın baş la rın da bu şe hir de ki 
Os ma ni ye Med re se si’nde de oku muş tur).Baş-kırdistanİlimlerAkademisiveakademiyebağlıTarih,DilveEdebiyatEnstitüsüileGilim(İlim)YayınevibaşşehirUfa’nınenönemliilimveyayınmerkezlerininbaşındagelmektedir.
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AntakyaUlucamiiveKülliyesi.HatayiliAntakyamerkezilçesindeyeralankülliyecami,medrese,yazlıkcami,şadırvan,ikiadettürbe,çeşme,imaretvedükkânlargibifarklıdönemlerdeinşaedilmişyapı-lardanmeydanagelmiştir.Caminininşatarihikesinolarakbilinmemektedir.Bu

Antakya Ulucamii’nin minaresi ve avlunun kuzey kısmında 

yer alan medrese

iseyekpâregranittendir.Yalnızcabatıdakisonsütununüstkısmıkesmetaştandır.Güneyvebatıduvarlarıdıştandörtgenduvarpayandalarıyladesteklenmiştir.Harimeavludankuzeyduvarındaaçılanüçayrıbasıkkemerlikapıdangirilir.Kapı-larınikisibatıkısmına,biridoğukısmınadenkgelmektedir.Hariminzeminiavluko-tundanoldukçayüksektutulmuştur.Ha-rimeçıkış,kapılarınönlerineyerleştirilenyarımdaireplanlıkesmetaşbasamaklarlasağlanmıştır.Harimiçiftsırapencereyleaydınlananyapıdagüneyvebatıdakiüstsırapencerelerbasık,kuzeyduvardakilerisesivrikemerlidir.Herbirüstpencerealtındayuvarlakkemerliikişeraltpen-cerebulunmaktadır.Kuzeycephedeikiüstpencerealtınabirerkapıaçıklığıdenkgelmiştir.Doğudayeralanbölümdeiseyalnızcabasıkkemerlialtsırapencerelervardır.Harimdeayrıcamihrapnişiiçindekaşkemerliküçükbirpenceremevcuttur.Kuzeycephenindoğukısmındakikapıvepencereaçıklıklarınınöncedendahage-nişolduğuduvardakibirleşimizlerindenveüstlerindekibirersağırsivrikemerdenanlaşılmaktadır.Doğukısmı,dershaneyadayazlıkcamiolarakkullanılanbağımsızbireyvanikensonradanyanınaeklenenyadayenilenenbatıkısmıylabirleştirilmişolmalıdır.Mihrapyalınelealınmışvesivrikemer-lesonlandırılmıştır.Bunukuşatandik-dörtgençerçevenintepeliğindebirsıra


