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9786053964889 

Tuğçe KOCAEL 

Kitap; İçindekiler, Önsöz (9), Giriş (11-16) ve yedi ana bölümden (17-392) oluşmaktadır. Kitap, 

Urfa’nın Paleolitik Çağ’dan itibaren coğrafi konumuyla, elverişli yaşam koşulları ve sahip olduğu 

su kaynakları gibi temel nedenlerden dolayı sürekli bir yerleşim merkezi olarak seçilmesi, Urfa’da 

yer alan arkeolojik alanların tespitine yer verilmiştir. Ayrıca dinsel ve ekonomik anlamda güçlü bir 

krallık olan Edessa’nın kentin tarihsel sürecini başlatması, Osroene, Edessa, Abgar Krallığı gibi ta-

rihi çok eskilere dayanan Urfa’nın kronolojisi hakkında yapılan araştırmalar anlatılmaktadır.  

Kitapta kent coğrafyasının tam olarak anlaşılması adına Urfa ve çevresinin coğrafyası, iklimi 

hakkında bilgiler yayımlanarak, kentin tarihiyle ilgili buluntulardan da yola çıkılarak görsellerle zen-

ginleştirilmektedir.  

Kentin bünyesinde barındırdığı mimari yapılarına ağırlık verilerek konumları ve plan özellikleri 

üzerinde durulmaktadır.  

Merkezlerde yer alan arkeolojik verilerden daha çok heykel veya heykeltıraşlık eserlerine yer 

verildiği görülmektedir. Sikkeler başta olmak üzere küçük buluntulardan yüzeysel aktarılmasının 

yanında pişmiş toprak seramiklerden de örneklerin verilmiş olsaydı ilgililerin kitaptan her anlamda 

yararlanmasını kolaylaştıracaktır.  

Y. Albayrak’ın yaptığı yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları sayesinde ortaya çıkardığı arkeo-

lojik verilerden birçok etnik kökeni, dini inanışları, kültürleri farklı medeniyetlerin kendi bünye-

sinde aynı potada eritmiş olması şehrin önemini arttırmaktadır. Bu tür kitap, Urfa’yı anlatan ilk 

kitap olmamakla birlikte, içindeki bilgilerle okuyucuyu genelden özele götüren birbirleriyle alakalı 

bilgilerle çalışmanın amacına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.  

Sümerce ve Akkadca “kervan” ve “seyahat” anlamına gelen Harran’ı içine alan Urfa’nın, farklı 

inanç sistemlerine bağlı olarak yaşanılan tarihsel süreç hakkında bilgiler verilmiştir. Başta Urfa  

merkezde ve çevresinde bulunan kentlerin yapıları, tespit edilen çeşitli buluntuları fotoğraf, ha-

rita, çizim vb. renkli görsellerle desteklenerek anlatılmış olan bu eserde Önsöz (9-10) kısmından 

sonra kendi içinde bölümlere ayrılarak incelenmiştir.  

Giriş (11-16) kısmında kitabın kısa bir özeti şeklinde bilgilere yer verilmiştir. Yapılan araştırma-

lardan  Urfa’nın tarih boyunca birçok medeniyetin ve krallıkların dikkatlerini çekmesi ve yayınlar 

neticesinde Urfa’nın kronolojisi hakkında bilgiler aktarılmaktadır.   

Birinci bölümde (17-20) Urfa şehrinin konumu ve coğrafyası hakkında bilgiler sunularak; ova-
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ları, dağları, dereleri, üzerinde oldukça verimli su kaynaklarının bulunduğu ve Urfa’nın da güne-

yinde yer alan Tek Tek Dağları iklimi anlatılmıştır.  

İkinci bölümde (21-64); Urfa ve Yakın Çevresinde Yapılan Araştırma ve Kazılar, ana başlığı ile 

başlayıp Urfa’da ilk Paleolitik Çağ’a ait bulguların ardından 1894 yılında J. E. Gautier’in kente dair 

ilgisinin başlaması ve yapılan ilk çalışmalara değinilmektedir. Fransa’nın Halep büyükelçisi H. Pog-

non başta olmak üzere, Urfa kentine olan ilginin artması sonucunda Urfa’da başlayan bilimsel ça-

lışmalar anlatılmaktadır. M. Burkitt, W. Brice, İ.K. Kökten, Ş. A. Kansu, N. Gökçe, J.B. Segal, D. S. 

Rice, H. Drijvers, M. Özdoğan, H. Wright, H. Hauptmann, K. Schmidt gibi kişilerin başta Urfa mer-

kezde ve çevresindeki kentlerde yaptıkları çalışmalar aktarılmaktadır. Yazarımız Y. Albayrak’ın 

2012-2013 yıllarında Tek Tek Dağları'nda bulunan Soğmatar Kutsal Alanı’nda yüzey araştırması, 

2014 yılında B. Çelik ile yüzey araştırması, 2016 yılında Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi başkanlığında 

ve kendi  bilimsel danışmanlığında gerçekleştirdiği nekropolis’teki kazı çalışmalarından bahsedil-

mektedir. Bugün Urfa Birecik’te tespit edilen geçici kamp yerlerinin yanında kullandıkları el aletleri 

sayesinde Urfa’nın Paleolitik Çağ’dan itibaren insanların yaşamlarına dair kanıtlar sunulmaktadır. 

“Bereketli Hilal” olarak anılan bölgede elverişli tarım arazileri sayesinde tahıl toplayıcılığına daya-

nan toplulukların bölgeye gelip bölgenin şekillenmesine katkı sağlamaları, kendilerine özgü yaşam 

tercihlerini bölge mimarisine aktardıkları belirtilmektedir. Kalkolitik ve Bronz çağlarında toprağa 

bağlı ekonomik ve siyasal kurumsallaşmalardan bahsedilerek, en öenmlisi olan kentleşme ve inanç 

sistemi konuları üzerine odaklanılmaktadır. Hellenistik Dönem’de, sahip olduğu su kaynaklarından 

ötürü Makedon dilinde “su” kelimesiyle bağlantılı olarak Edessa isminin verildiği Seleukoslar yö-

netiminde bir krallığın kurulması hakkında bilgiler paylaşılmış olup, daha güçlü ve kapsamlı siyasal 

güçler olan Abgar Krallığı’nın yönetimi altında bağımsız bir krallık olması, Roma Dönemi, Doğu 

Roma, İslami ve Türkler Dönemi’nde Urfa’nın hem Anadolu hem Mezopotamya tarihi açısından 

geçirdiği süreçler alt başlıklar altında incelenmiştir. Özellikle Roma Dönemi’nde Edessa Krallığı’na 

son verilmesinin ardından siyasal anlamda bir gücü olmamasına rağmen, imparatorluğun koru-

yucu şehri olması üzerine bilgilendirmede bulunulmaktadır. Constantinus Dönemi ile Urfa ve ci-

varında Doğu Roma, Sasani, Abbasiler, Emeviler, Selçuklu, Eyyubi, Dulkadiroğulları ve Osmanlı gibi 

birçok güç odaklarına ve bölgede yaşanılan siyasal mücadelelere yer verilmiştir. Sonuç olarak ya-

zar, bu bölümde Paleolitik Çağ’da insanoğlunun bölgede yerleşik yaşam kurmasının ardından, böl-

genin sahip olduğu hem coğrafik hem de ekonomik koşulların uygun olmasından krallıkların, dev-

letlerin hatta imparatorlukların bölgede kurulmasına zemin hazırladığını vurgulamaya çalışmakta-

dır.  

 Üçüncü bölümde (65-91); Urfa’nın birçok dini mensuba sahip toplulukların bir arada yaşadığı 

bir şehir olmasıyla ilgili bir girişle başlandığı, Paganizimden Hristiyanlığa, Yahudilikten Müslüman-

lığa kadar çeşitli din medeniyetlerinin tarihsel süreçleri ele alınmaktadır. Seleukosların kurduğu 

Edessa Krallığı’nın paganizmi içeren inanç sistemi içerisinde Nebo ve Bel gibi baş tanrılara olan 

inancın yansımaları olarak onlar adına festivaller düzenlendiği, kurbanlar adandığı, tütsüler yakıl-

dığı (65-66) üzerinde durulmuştur. Ayrıca Mezopotamya’da en fazla tapınım gören Ay Tanrısı 

Sin’in başta Edessa’da olmak üzere Urfa için önemli kültlerden biri olması mercek altına alınmıştır. 

Özellikle Soğmatar’da tespit edilen, bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde korunan, Ay Tanrısı Sin’ 

e ait stellerden anlaşılacağı üzere Harran, Ay Tanrısı Sin’in kült merkezlerinden biriydi. “Bilginin 

Efendisi” olarak bilinen Ay Tanrısı Sin, Üçüncü Ur Hanedanlığı Dönemi’nden, Babil ve Asur dinle-

rinde önemli rol oynamaktadır. Ay Tanrısı Sin’in bölgedeki varlığına dair kanıtlar arkeolojik veriler 

üzerinden (66-71) değerlendirilerek bu bölümde okuyucuya aktarılmıştır. Bölgede Hristiyanlığın 

ortaya çıktığı MS I. yüzyılın ilk yarısında, Edessa’da kurulan Abgar Krallığı’nın (MÖ 132-MS 639) ilk 

Hristiyan Krallık olması, kral Abgar’ın Hristiyanlığı kabul etmesinin ardından Hz. İsa ile mektuplaş-

ması kentte etkili olan inanç sisteminin kente “kutsanan şehir” olarak tanınması şeklinde bir yan-

sımasının görülmesi fotoğraflarla desteklenerek bu bölümde paylaşılmıştır. Pagan dini ve Hristi-
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yanlığın yanı sıra, nekropolis'te bulunan mozaikten yola çıkılarak Orpheus, ardından Yahudilik ve 

Hz. İbrahim’e ve Soğmatar’da var olan kuyudan kaynaklı olarak adının daha çok anıldığı Hz. 

Musa’ya olan saygı ve inancın da Urfa’da görülmesi ile ilgili bilgileri bu bölümde bulmak olanaklı-

dır. Bu anlatımından itibaren tapınım ve din algısı üzerine tespit edilen çalışmalara yer verilmiştir.  

 Dördüncü bölümde (93-100); Urfa’da Sosyal ve Kültürel Yaşam başlığı altında toplulukların bir 

değerler bütünü olduğu kültür kavramından kısaca anlatılmasının ardından, Seleukoslar döne-

minde kendi adlarına para basmaları anlatılmıştır. Özellikle Seleukos krallarından I. Antiokhos dö-

nemi ve Abgar Krallığı döneminde kaliteli bronz sikkeler ve fil drakhmilerinin darplarına değinil-

mektedir. Yine kitabın bu bölümde mimari açıdan Urfa’daki yapıların düz dam çatılı, birbirbine 

yakın kerpiç evler hakim olduğu, saraylarda Mezopotamya sanatının etkilerinin görüldüğü mozaik 

sanatının kentte nasıl olduğu hakkında bu bölümde kısaca bahsi geçmektedir.  

Beşinci bölümde (101-316); Urfa’da yer alan arkeolojik alanlar ve bu alanlardan elde edilen 

arkeolojik verilere yer verilmiştir. Bu kentlerde yer alan merkezler incelenirken, başta mimari ka-

lıntılar olmak üzere tarihsel süreçte bu yerlerde yaşayan insanların sosyo-kültürel koşullarınnın 

aynı potada birbirlerine eşlik ettiği vurgusu yapılmaktadır. Urfa merkezde ana kayaya oyulmuş 

Büyük Senemağara, Çardak Manastırı; kayalık tepeye konumlandırılan Çimdin Kale, Deyr Yakub 

Manastırı, hiç kuşkusuz Urfa denilince akla gelen ilk yer olan Göbeklitepe; Bakır Devri’nin Uruk 

Dönemi’nden itibaren tarihteki yerini alan Gürcü Tepe, Göbeklitepe ile çağdaş olan ve T şeklinde 

benzer payelere sahip Harbetsuvan; Güneydoğu Anadolu’nun en büyük höyüğü olmayı başarmış 

Kazane; nekropolis alanıyla ve kaya mezarlarıyla kutsal bir alan olan Soğmatar’ın sahip oldukları 

mimari yapılara ağırlık verildiği görülmektedir. Ayrıca Urfa merkez başta olmak üzere yakın çevre 

yerleşimlerinin araştırmalarının sonuçları paylaşılmıştır. Urfa merkezde yer alan Büyük Senema-

ğara, Çardak Manastırı, Çimdin Kale, Deyr Yakup Manastırı, Göbeklitepe, Gürcü Tepe, Harbetsu-

van Tepe, Kazane, Soğmatar, Sultantepe, Urfa Kalesi alt başlıkları altında konumları, höyükler, ka-

leler ve günümüze kadar gelmeyi başarmış buluntuları anlatılmıştır. Beşinci bölümde ayrıca önce-

den araştırmaları yapılmış olmasına rağmen kazı çalışmalarına başlanmamış olan Ambar Tepe, 

Anaz, Atatürk Köyü, Bedri İbo Tepe, Büyük Tülmen, Çakmak Harabe, Çiftlik Tepe, Hasantepe, Gleye 

Allas Tepesi, Halil Ali Tepesi, Hasantepe, Karahan Tepe, Karaköprü, Keçi Kıran, Kırk Mağara, Kız 

Tepesi, Kurucuk, Mamos Tepesi, Örenli Köyü, Sırrın Höyük, Süpürgelik Tepe, Yeniköy yerleşimleri; 

Akçakale’de yer alan Aşağı Deren, Burhan Tepe, Gentari, Karatepe, Mesudiye, Sağlam Havşan 

Mevkii; Birecik ilçesinde Akarçay Tepe, Apemeia Höyük, Birecik Barajı Mezarlığı, Fıstıklı Höyük, Gre 

Virike, Hacınebi Höyük, Harabebezikan, Mezraa-Teleilat, Surtepe Höyük, Tilbeş, Zeytinli Bahçe Hö-

yük; Bozova İlçesine bağlı Biris Mezarlığı, Çarmelik Kervansarayı, Kumar Tepe, Kurban Höyük, Lidar 

Höyük, Söğüt Tarlası, Titriş Höyük, Akçahisar Höyük, Değirmentepe, Sepet Harabesi, Tatarhöyük; 

Ceylanpınar ilçesine bağlı Abbes, Aşağı Tell Arbit, Kartal, Kasr el-Esved, Sorkah; Harran ilçesine 

bağlı Aşağı Yarımca, Bazda Mağaraları, Han el Barür, Harran, Şuayb Şehri, Arıklı, Bozyazı, Çolpan, 

Eski Harran, Köyeştepe, Kubiye, Resimtepe, Seferköy Höyük, Tell İdris, Yardımlı; Hilvan ilçesine 

bağlı Nevali Çori, Aslanlı, Göktepe Höyük; Siverek ilçesinde Çavi Tarlası, Hassek Höyük, Çomak Hö-

yük, Siverek Höyük, Taşlı Tepe; Suruç ilçesine bağlı Değirmen Han, Höyüktepe, Karahöyük, Sadık 

Çelik Tarlası, Tavik Tepe; Viranşehir ilçesine bağlı Başaran Höyük, Karatepe, Kocanizam Tepesi, 

Sefer Tepe, Zibini Höyük alt başıkları ile yerleşimler ve bu yerleşimlerde ele geçen arkeolojik veriler 

fotoğraf ve çizimlerle desteklenerek anlatılmıştır.   

Altıncı bölümde (317-336); Urfa merkezde ve ilçelerinde yer alan nekropoller anlatılmıştır. 

Ölümden sonraki yaşama olan inancın mimariye yansıması olan nekropolis'lerde farklı medeniyet-

lerin sahip olduğu gelenek ve kültüre bağlı olarak çeşitli yöntemlerle gömüler mevcuttur. Oyma 

mezarlar, taş sandık mezarlar, toprak mezarlar, küp mezarlar, kaya mezarları, urneler ve lahitler 

olarak çeşitli formlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda kitapta da “Nekropoller” başlığı al-
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tında Urfa’da çalışmalarda tespit edilen nekropol alanları sınıflandırılmış, mezar yöntemlerinin çi-

zimleriyle okuyucuya aktarılmıştır. Yüzey araştırmaları ve yapılan kazı çalışmaları sonrasında 72 

adet kaya mezarının ortaya çıktığı görülmektedir. M-3 nolu (320-321), K-24, 26 nolu (321) mezar-

lar şeklinde adlandırılan mezarların ölçüleri ve çizimleri üzerinde durulmaktadır (320-336). Bunla-

rın içinden Soğmatar Kutsal Alanı’nda kayaya oyulmuş Ay Tanrısı Sin ve bir erkeğin rölyef kabart-

malarıyla dini bir merkez olarak anılmasına haklı kanıtlar sunulmaktadır. Özellikle nekropolde kaya 

mezarlarının yaygın olarak kullanılmasının yanında, tepede yer alan Sin kabartmasına bakar şe-

kilde kaya mezarlarının yapılmış olmasının da önemi vurgulanmaktadır. Birbirinden farklı mimari 

özellikler gösteren kaya mezarlarının ETÇ ve Roma Dönemleri’ne tarihlendirilen kuyu-oda mezar-

ların varlığıyla mezar geleneğinde kültürlerin birbirlerine uyarlandığı üzerinde durulmaktadır. Ya-

zar, Şanlıurfa Kale eteğinde, Kızılkoyun’da, Çamlık’ta, Bulaklı’da, Gülaçan, Günece, Macunlu’daki 

söz konusu nekropollerde mezar tiplerini anlatmaktadır. Kitabın yine aynı bölümünde tespit edilen 

mezarlarda ETÇ’ye ait pişmiş topraktan oyuncaklar başta olmak üzere buluntulardan kısaca bah-

sedilmektedir. Kaya mezarlarının sadece Nekropol Alanı’nda olmadıkları, kayalık tepelerin bazıla-

rında da Roma Dönemi’ne tarihlendirilen mezarların varlığı üzerinde durulmaktadır.  

Yedinci ve kitabın son bölümünde (337-392); Urfa’da Ele Geçen Mozaikler başlığı altında, taş, 

cam gibi maddelerden yüzeyi döşemek amacıyla en erken Uruk-Warka Sümer kentlerinde görülen 

mozaiklerin bir geometrik desen ya da insan veya hayvan gibi figürlerden motifler oluşturulacak 

şekilde yapılması sunulmaktadır. Özellikle mitolojik sahneli konulara yer verilen kompozisyonlara 

sahip taban mozaiklerinin Urfa’da da görülen örneklerin ölçülerine yer verilip, resimlerle destek-

lenerek aktarılmıştır.  

Sonuç bölümünde (392-393); Paleolitik Çağ’dan İslami dönemin sonuna kadar sahip olduğu 

coğrafi konum, elverişli koşullar, iklim, su kaynakları gibi imkanlardan dolayı kesintisiz bir yerleşim 

merkezi olarak seçildiği, kitapta belirtilen yerleşim merkezlerindeki arkeolojik alanlarda tespit edi-

len veriler ışığında Edessa’nın dinsel ve ekonomik anlamda sahip olduğu güçten bahsedilmiştir. 

Gerek Urfa’da gerekse yakın çevredeki alanlarda mimari yapılar, heykeltıraşlık eserleri, mozaikler 

sayesinde kent tarihinin kimliğinin daha rahat okunabildiği sonucuna varılmıştır.  

Kitabın sonunda, modern literaür ve antik kaynaklardanyararlanılarak oluşturulmuş geniş bir 

kaynakça kısmına (394-438) ve sekiz adet  resimlere yer verilmektedir.  

 




