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HARRAN İLÇEMİZ 

 

Üniversite Alanı 

 

Şanlıurfa merkeze 48 km. mesafede olan ilçenin, 2012 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 

72.939 kişidir. 1987 yılında ilçe olan Harran idari yapı olarak 1 bucak, 102 köy ve 105 

mezradan oluşmaktadır. Harran kuzeyden Şanlıurfa il merkezi, batıdan Akçakale, doğudan 

Ceylanpınar ve güneyden Suriye ile çevrili olarak, kendi adıyla anılan Harran Ovası’nın 

merkezinde kurulmuştur. İlçenin yüzölçümü 704 km² olup, topraklarını doğudan kuzeye 

doğru Tektek Platosu şekillendirir. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve turizme dayalıdır. 

Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; arpa, buğday, mercimek ve pamuk olup, turizm açısından 

yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken tarihi ve kültürel alt yapısına sahiptir. 

Harran MÖ.2000’de Asurluların hâkimiyeti altında iken, MÖ.612’de Babillerin sınırları 

içerisinde kalmıştır. Daha sonra Medler ve Persler yöreye egemen olmuş, Büyük İskender’in 

MÖ.332’de Anadolu’daki Pers hâkimiyetine son vermesinden sonra Urfa yöresi ile birlikte 

Harran da Makedonya Krallığının egemenliği altına girmiştir. Büyük İskender’in ölümünden 

sonra Seleukoslar yöreye hâkim olmuş, bunu Osrhoene Krallığı ve Romalılar izlemiştir.  

Roma döneminde Carrhae adı ile anılan Harran, İlkçağda Ninive’den Karkamış’a uzanan 

yol üzerindeki stratejik bir konumda idi. Roma’nın 395’te ikiye ayrılmasından sonra Doğu 

Roma (Bizans) sınırları içerisinde kalan Harran, Bizanslılar ile Sasaniler arasında sık sık el 

değiştirmiştir. Yöre MS.639 yılında Arap fetihleriyle İslamiyetle tanışmıştır.  
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Bu dönemde Harran devrin önemli bir kültür merkezi konumuna gelmiştir. 661 yılında 

Emevilerin, 750’de Abbasilerin hâkimiyeti altına girmiştir. Emevi Halifesi Mervan başkentini 

Harran’a taşımış (744–750), burada kurulan Harran Üniversitesinde din, astronomi, tıp, 

matematik ve felsefe konularında çalışmalar yapılmıştır. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra 

Selçuklular buraya kadar uzanmıştır (1087). 12. yüzyılda Nurettin Zengi, Selahattin Eyyubi, 

13. yüzyılda Moğollar, 14. yüzyılda Moğolları yenen Memlükler buraya hâkim olmuştur. 

Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi (1517) sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır.  

 

Harran Genel Görünümü 

Harran, etimolojik yapısı itibariyle eski uygarlıklarda “yolların kavuştuğu yer”, “kavşak” 

anlamına gelmektedir. Önasya dili olan Akatça’daki “Harranu” sözcüğüyle “Seyahat ve 

Kervan” anlamına gelir. Sosyolojik ve tarihsel düşünüldüğünde ise, Medeniyetlerin 

Doğduğu ve Buluştuğu Kent anlamını içermektedir. Harran’ı sadece ilçe merkezi ile 

sınırlamadan çevresi ile birlikte hatta ova ile birlikte algılamak, anlamak ve tanımak gerekir. 

Harran, özellikle Assur Ticaret Kolonileri devrinde Anadolu ile sıkı ticari ilişkiler yürütmüş 

olan Assurlu tüccarların uğrak yeri olmuştur. 

Paleolitik Dönemde gezer göçer olarak yaşama başlayan insanoğlu, daha sonra barınma 

ihtiyacıyla mağaralarda yaşamaya başlamıştır. Şanlıurfa ve Harran çevresinde Paleolitik 

döneme ait birçok mağara vardır. Neolitik Dönemde yerleşik hayata geçen insanoğlu, 

mimarlık ve resim sanatının ilk örneklerini vermeye başlar. Harran’ı bir hilal şeklinde 

çevreleyen Göbeklitepe, Hamzantepe, Karahantepe, Sefertepe ve Balıklıgöl’ün yanı başındaki 

Yenimahalle, tespit edilebilen, günümüzden 12.000 yıl öncesine ait Neolitik yerleşimler ve 

yapılardır. 
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Tel İdris 

Harran’ın güneyinde ve hemen yanı başındaki Tel İdris’te Arkeolog Dr. Nurettin 

Yardımcı başkanlığında 2006 yılında yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara göre 

M.Ö.7.000, günümüzden 9.000 yıl öncesinde Telidris’te Neolitik döneme ait yerleşik bir 

hayatın olduğu kesin olarak tespit edilmiştir.  

Aynı ekip tarafından Harran ve çevresinde 1983 yılından buyana yapılan yüzey 

araştırmalarında Harran Ovası’nda Neolitik’ten başlayarak İslam dönemine kadar çeşitli 

kültürlerin yaşadığı çoğu höyük olan 208 eski yerleşme yeri tespit edilmiştir. Bu bilimsel 

tespitten sonra M.Ö. III bin bilgileri çöpe atılmış ve Harran tarihi yeniden yazılamaya 

başlanmıştır. 

 

Tel İdris 

Ebla tabletlerinde (M.Ö. 3.000 ) en önemli dini merkezlerden biri olarak geçen Harran, 

Asur Döneminde bu özelliğini korumuştur. M.Ö. 3. bine tarihlenen çivi yazılı Ebla 

tabletlerinde Harran, en önemli dini merkezlerden biri olarak gösterilmektedir. Harran, Eski 

Assur devrinden süre gelen kült (din) merkezi özelliğini hiçbir zaman kaybetmemiştir. 

Harran’daki Sin tapınağında Hitit Kralı Şuppiluliuma ile Mitanni Kralı Mattivaza arasında Ay 

Tanrısı Sin ile Güneş Tanrısı Şamaş adına bir antlaşma imzalanmıştır. Bu tapınağa Akatça 

“Tanrı’nın Evi” anlamına gelen E-HUL-HUL denilmiştir. Sin Tapınağı’na ait, Kral 

Nabuna’id’in ağzından yazılmış adak kitabelerindeki çivi yazılarının okunmasıyla, bu 

tapınağın Harran’ın içine yaptırıldığı öğrenilmiştir. 
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Şamaş ve Sin Kabartması Fotosu 

 

Hayat el-Harrani (Hz.) 

Hayat el-Harrani, Harran’da doğmuştur. Asıl adı, Şeyh Yahya Hayat b.Abdulaziz’dir. 

Hayat el-Harrani olarak tanınmıştır. Öldükten sonra tasarrufunun devam ettiğine inanılan, 

keramet sahibi, önemli bir şahsiyettir. Kendisiyle çağdaş olan Sultanlar mutlaka Hz. Şeyhi 

ziyaret etmiş, onunla görüşmekten şeref duymuşlar ve hayır duasını almışlardır. Selahatin-i 

Eyyubî, Halep hükümdarı ve Urfa fatihi Nureddin Mahmud Zengi Hz. Şeyhi ziyaret eden 

İslam Fetihlerinin önemli komutanlarıdır.  

 

Şeyh Hayat El-Harranî Camii ve Türbesi 

Şeyh Hayat el-Harranî’nin kuraklık günlerinde cemaatiyle birlikte yağmur duasına 

çıktığında asla boş dönmez, Allah’ın inayetiyle mutlaka yağmur yağardı.  
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Şeyh Hayat el-Harrani 1185 tarihinde vefat etmiş ve mescidinin yanına defnedilmiştir. 

Şeyhin vefatından 10 yıl sonra Türbesi inşa edilmiştir. Cami ve türbe, Harran şehir surlarının 

dışında yer almaktadır.  

 

Şeyh Hayat El-Harrani Turbesi Sandukası 

 

Hz. Yakub Kuyusu 

Şeyh Hayati el- Harrani türbesinin kuzeyinde yer alan çevrilmiş alandaki tarihi kuyu, Hz. 

Yakub Kuyusu (Bir-i Yakup) olarak bilinmektedir.   

 

Hz.Yakub Kuyusu 

Harran Höyüğü 

Arkeolog Dr. Nurettin Yardımcı başkanlığında 2003 yılından buyana höyükte yapılan kazı 

çalışmaları çeşitli devirlere ait eserler ortaya çıkarılmıştır.  
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Höyükteki kazılarda, M.Ö. 7. bine Halaf devrine tarihlenen buluntuları, Eski Tunç devrine 

ait figürin ve figürin başları, M.Ö. 1.950 Eski Assur dönemine tarihlenen silindir mühürler, 

M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenen Kral Nabuna’id ve Sin mabedinden bahseden çivi yazılı pişmiş 

toprak tablet ve adak kitabeleri bulunmuştur. Höyük ve çevresi tarih öncesi çağlardan beri 

Halaf, Ubeyd, Uruk, Tunç Çağları, Hitit, Hurri, Mitanni, Assur, Babil, Helenistik, Roma, 

Bizans ve İslam devrinde de Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Zengiler, Eyyubiler ve 

Selçuklular gibi önemli uygarlıkları sinesinde barındırmıştır. Kazılardan elde edilen eserler 

Şanlıurfa Müzesi’nde sergilenmektedir. İslam Devrine ait şehir kalıntılarında ortaya çıkan 

mimari yapılar, dar sokaklara açılan bitişik nizamlı ve avluya açılan odaları bulunan 

dikdörtgen ve kare planlı evlerden oluşmaktadır. Mimari kalıntılar arasında insan gücüyle 

döndürülen değirmenler, zamanın öğütme sanayisi hakkında bilgi vermektedir. Açığa 

çıkarılan kent kalıntıları, ayrıca gelişmiş bir şehir planlamacılığı ve o devrin sosyo-ekonomik 

yaşam düzeyi hakkında da bilgi vermektedir.  

 

Harran Höyüğü 

Harran, ilkel dinlerden, çok tanrılı ve tek tanrılı dinlere ait inançların ve bu inançlarla 

bağlantılı kültürlerin yüzyıllarca yoğrulduğu, kaynaştığı tarihi bir kent… Harran, Hz. Adem 

(a.s.)’in Hindistan’dan göç ederek gelip çiftçilik yaptığı bereketli ova... Harran, Nuh 

Tufanı’ndan sonra kurulan ilk şehirlerden biri... Harran, Hz. İbrâhim (a.s.)’in büyük dedesinin 

ve amcasının adı... Harran, Hz. İbrâhim (a.s.)’in amcalarının ve eşi Sare’nin yurdu... Harran, 

Hz. İbrâhim (a.s.)’in ateşten kurtulunca sığındığı ve bir süre ikamet ettiği şehir...  

Harran, Hz. İbrâhim (a.s.)’in Filistin’de vefat etmeden önce oğlu İshak (a.s.)’ı evlenmek 

üzere gönderdiği ve Hz. İshak (a.s.)’ın baba vasiyetine uyup gelip yerleştiği ve dayısı kızı ile 

evlendiği ata yurdu...  
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Harran, Hz. Yakub (a.s.)’un Ken’ân ilinde iken kardeşi İs’in katletme girişiminden 

kaçarak, Hz. İshak (a.s.)’ın vasiyetiyle gelip yerleştiği yurt... Harran, Hz. Yusuf (a.s.)’un 

doğduğu şehir... Harran, Hz. Şu’âyb (a.s.)’ın yurdu... Harran, Hz. Musa (a.s.)’nın Firâvun’un 

zulmünden kaçtıktan sonra yerleştiği şehir (Şu’âyb Şehri)... Harran, Şeyh Yahya Hayat El- 

Harranî (k.s.)’nin, 12 imamdan İmam Bakır’ın yaşadığı ve defnedildiği (İmam Bakır Köyü) 

tarihi şehir... Harran, evliyalar ve enbiyâlar diyarı... 

 

Kazı Alanındaki Ev ve Sokaklar 

 

Harran Üniversitesi 

Harran, tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete beşiklik etmiş önemli bir şehir... 

Dünyanın ilk Üniversitesinin Harran’da kurulduğu yönünde araştırmalar vardır. Harran, ünlü 

Tıp ve Matematik bilgini Sâbit bin Kurrâ’nın; dünyadan aya olan uzaklığı ilk olarak doğru 

hesaplayan ünlü astronomi bilgini El-Battanî’nin; atomun ve cebir ilminin mucidi sayılan 

Cabir bin Hayyan’nın; ünlü din bilgini Şeyhü’l İslam İbn-i Teymiyye gibi birçok bilim 

adamının yetiştiği ve ders verdiği okul, özü itibarı ile Medeniyetlerin Doğduğu ve 

Buluştuğu Kent’tir. Harran, dünyadaki üç büyük felsefe ekolünden “Harran Ekolü”nün 

merkezidir. Urfa tarihini incelediğimizde “Harran Felsefe Ekolü” ve “Urfa (Edessa) Felsefe 

Ekolü” olarak ortaya çıkan iki düşünce mektebini görmekteyiz. Bu Ekollerin oluşmasında 

Harran’daki mütercimlerin, Yunan Felsefesi konulu Latince yazılmış eserlerden Arapçaya 

yaptıkları çeviriler önemli rol oynamıştır.  

Böylece batı felsefesi yeniden yorumlanarak İslam medeniyetinin oluşumuna katkı 

sağlamıştır.  
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Daha sonra batı, aydınlanma çağında İslam âlimlerinin yorumladığı batı felsefesini kendi 

dillerine çevirerek bugünkü batı medeniyetini oluşturmuşlardır. Halen batı üniversitelerinde 

Tarihi Harran Üniversitesi’nde yetişmiş olan bilginlerin eserleri ders kitapları olarak 

okutulmakta ve adlarına kürsüler bulunmaktadır. 

 

Harran Üniversitesinin Kurulduğu Alan 

 

Harran Şehir Surları ve Kapıları  

Harran şehri, elips şeklinde bir alanın üzerinde kurulmuştur. Şehir, bazı kaynaklara göre 6, 

bazı kaynaklara göre 7 adet kapısı, 187 adet burcu olan, kesme taşlardan inşa edilmiş bir sur 

ile çevrilmiştir. Surların uzunluğu yaklaşık 4 km, yüksekliği ise 5 m dolaylarındadır. Seton 

Lloyd ve W.C.Brice 1951 yılında yayınladıkları şehir planında; doğuda Bağdat Kapısı, Musul 

Kapısı, Aslanlı Kapı, batıda Halep Kapısı, kuzeyde Anadolu (Rum) Kapısı ve güneyde Rakka 

Kapısı olmak üzere Harran şehir surlarının 6 kapısını işaretlemişlerdir.  
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Şehir Surları 

D.C.Rice ise yayınladığı planda bu kapılara ilave olarak kalenin güneyine bitişik 

gösterdiği Niyar Kapısı'nın da adını vererek surların 7 kapısı olduğunu belirtmiştir. Bugün 

şehir kapılarından sadece Halep Kapısı ayaktadır. Kapı alınlığındaki 588/1192 tarihli kitabede 

Selahaddin Eyyubi'nin kardeşi el-Melik el-Adil'in adı geçmektedir. 

 

Halep Kapısı 

 

Harran Ulu Camii 

Geç Assur döneminde kısa bir süre başkent olan Harran, daha sonra İslam devrinde 

Emeviler döneminde son halife II. Mervan zamanında da bir süre başkent olmuştur. Hz. 

İbrahim’in bir süre Harran’da kaldığı Tevrat’ta geçmekte, burada evlendiği ve adına bir 

mescit yapıldığı da bilinmektedir.  
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Harran, M.S. 639 yıllarında Halife Hz. Ömer zamanında İslam hâkimiyetine geçmiştir. 

Harran, İslam devrinde Emeviler döneminde son halife II. Mervan zamanında da bir süre 

başkent olmuştur. İslam Devri’nin önemli eserlerinden olan Ulu Cami veya Cennet Cami, 

Harran höyüğünün kuzeydoğu eteğinde yer alır. Caminin doğu cephesi mihrabı, şadırvanı ve 

minaresinin büyük bir bölümü korunmuştur. Türkiye’de İslam mimarisinde yapılmış en eski 

cami olan Harran Ulu Cami, M.S. 744-750 tarihleri arasında Emeviler devrinde Halife II. 

Mervan tarafından yaptırılmış ve daha sonra çeşitli zamanlarda onarımlar görmüştür. Ulu 

Cami 104x107 m. ebadında bir alanı kaplar, minarenin zaman içinde yok olan ahşap 

merdivenleri, aslına uygun bir şekilde 105 basamaklı olarak yeniden yapılmıştır. Ulu Cami, 

33.30 m yüksekliğindeki minaresi ile geçmişteki ihtişamına tanıklık etmektedir.   

 

Harran Ulu Camii 

 

Eyyubiler zamanında parlak bir devir yaşayan Harran, şehirciliğin, sanat ve tekniğin doruk 

noktasına ulaşmıştır. Harran şehrini değişik zamanlarda birçok seyyah ve araştırmacı gezmiş, 

kentin tarihini açıklayan ve ortaçağdaki ihtişamını anlatan yazılar yazmışlardır. M.S. 1184’te 

Harran’a gelen Seyyah İbn Cubeyir, halkının çok misafirperver olduğunu belirterek, buradaki 

cami, mescit, medreselere değinip, kentin görkeminden bahsetmektedir. Harran kenti, M.S. 

1260’da Moğollar tarafından işgal edilmiş, daha sonra şehri ellerinde tutamayacaklarını 

anlayan Moğollarca, tamamen yakılıp yıkılmıştır. Harran, Moğol istilasından sonra eski 

durumuna dönemeyip, önemini yakınında bulunan Edessa’ya yani bugünkü Şanlıurfa’ya 

kaptırmıştır.  
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Harran Ulu Camii Minaresi 

 

Harran Kümbet Evleri 

Harran’la özdeşleşen kümbet evlerin (Konik Evler) büyük çoğunluğu hala mevcudiyetini 

korumaktadır. Bu evlerin benzerlerine, Şanlıurfa’ya bağlı Suruç ve Birecik kırsalındaki 

köylerde de rastlamak mümkündür. Ancak, Harran’daki evlerin diğerlerinden ayrılan bariz 

farkı, üst örtüsünde tuğla kullanılmasıdır. Harran’daki evlerinin tuğla ile örtülmesinin iki 

sebebi vardır. Biri, bölgenin çöl olmasından dolayı ağaç malzemenin bulunmayışı, diğeri ise, 

Harran'da bol miktarda bulunan tuğla malzemedir. Evlerin yüksekliği içerden en çok 5 

metreye varan konik külahlar, 30–40 tuğla dizisi ile örülmüştür. Örgüleri düzensiz bir şekilde 

balçık sıva ile bağlanan üst örtü duvarlar, içerden ve dışarıdan yine bu harçla sıvanmıştır. 

Harran evleri bölge iklimine uyumlu olarak yazın serin, kışın sıcaktır. 

 

Harran Kümbet Evleri 
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Harran Kalesi 

Harran Kalesi, şehrin güneydoğusunda şehir suruna bitişik olarak inşa edilmiştir. İslami 

kaynaklarda kalenin yerinde bir Sabii tapınağının bulunduğundan bahsedilir. Emevi halifesi 

II. Mervan'ın 10 milyon dirhem altın harcayarak yaptırdığı sarayın, kalenin esasını 

oluşturduğu tahmin edilmektedir. 90x130 metre boyutlarındaki kale üç katlıdır. Düzensiz 

dikdörtgen planındaki kalenin dört köşesinde onikigen birer kule bulunmaktadır.  

 

Harran Kalesi 

 

İmam Bakır (Hz.) Camii ve Türbesi  

Harran'ın 3 km. kuzeydoğusunda İmam Bakır Köyü'nde 12 İmamdan beşincisi olan Ebu 

Ca‘fer İmam Muhammet Bakır'a atfedilen bir türbe ve bitişiğinde onun adını taşıyan bir cami 

yer alır. Halife Hz.Ömer zamanında (miladi 639'da) Urfa ve Harran'ın fethi savaşına katılan 

Ebu Ca‘fer İmam Muhammet’in kopan bir parmağının buraya gömülerek üzerine türbenin 

yapıldığı ve köye "İmam Bakır" adı verildiği söylenilmektedir.  

İmam Muhammed Bakır, 721 yılında vefat etmiş ve Medine'de Cennet-ül Baki 

Mezarlığı'na defnedilmiştir. Bazı Kaynaklarda bu türbenin Hz. Abbas’ın torunlarından İmam 

İbrahim b. Muhammed’e ait olduğu ve bu kişinin, Abbasi ayaklanmaları sırasında Emevi 

Hükümdarı Mervan b. Muhammed tarafından Harran’da öldürüldüğü ve buraya defnedildiği 

yazılıdır.  
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İmam Bakır Camii 

 

İmam Bakır Türbe Sandukası 

 

Çoban Mağaraları (Keşiş Mağaraları) 

Harran-Hanel Ba’rur yolunun 14. km.sinde Roma Dönemine tarihlenen ve Çoban 

Mağaraları olarak adlandırılan 10 adet mağara Çoban Mağaraları yer alır. Roma dönemine 

tarihlenen 10 adet mağaradan oluşan bir bölgedir. Bu mağaraların Roma Döneminden kalma 

kaya mezarı olduğu yönünde görüşler vardır. Roma Dönemi mezarlarının yerleşim alanının 

hemen dışına yapıldığı bilinmektedir. Ancak, Mağaraların çevresinde Roma dönemine 

tarihlenen herhangi bir yerleşim yerine henüz rastlanılmamıştır. Bu nedenle, Çoban 

Mağaralarının kaya mezarı olma ihtimali çok zayıftır. Daha çok keşişlerce ibadet ve barınma 

amaçlı kullanıldıkları tahmin edilmektedir. Öte yandan, bu mağaraların, Tek Tek Dağları’nda 

hayvanları güden çobanların geçici süre ile kullandıkları mekânlar olduğu da rivayet 

edilmektedir. 
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Çoban Mağaraları 

Bazda Mağaraları 

Harran-Han el-Ba’rur yolunun 16. km. sinden itibaren yolun her iki tarafında tarihi taş 

ocakları bulunmaktadır. Bazda mağaraları 19.km.de yolun sağındadır. "Bazda", "Albazdu", 

"Elbazde" veya "Bozdağ Mağaraları" adıyla bilinir ve tanınır. Kayalara yazılmış Arapça 

kitabelerden, bu taş ocağının 13. yüzyılda "Abdurrahman el-Hakkâri", "Muhammet İbn-i 

Bakır", "Muhammed el-‘Uzzar" gibi şahıslar tarafından işletildiği anlaşılmaktadır. Çevredeki 

Harran, Şuayb Şehri ve Han el-Ba’rur yapıları için yüzlerce yıl taş alınması neticesinde her iki 

mağarada da çok sayıda meydan, tünel ve galeriler meydana gelmiştir. Bunlardan özellikle 

büyük olanı yer yer iki katlı bir şekilde oyulmuş ve yükseklikleri 10-15 metreye varan ayaklar 

bırakılarak ortada meydanlar oluşturulmuştur. Ayrıca uzun galeri ve tünellerle dağın çeşitli 

yönlerine doğru çıkışlar sağlanmıştır. 

 

Bazda Mağaraları 
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Han El-Ba’rur 

Harran'ın 26 km. güneydoğusundaki Göktaş Köyü'nde bulunan Han El-Ba’rur, Eyyubiler 

dönemine tarihlenmektedir. Tektek Dağları olarak anılan dağlık bölgede Harran-Bağdat yolu 

güzergâhında bulunan kervansaray; mescit, muhafız odası, ahırlar, hamam ve yazlık 

odalardan oluşmaktadır. Yapı, Anadolu Selçuklu kervansaraylarının tüm özelliklerini 

taşımaktadır. 43.30x44.80 metre ölçülerinde kareye yakın bir avluyu çevreleyen 

kervansarayın biri kuzeyde, diğeri de batıda olmak üzere iki kitabesi bulunmaktadır. Giriş 

kapısı üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre kervansaray, İsa oğlu İmad oğlu Hacı 

Hüsameddin Ali Bey tarafından 1219 tarihlerinde yaptırılmıştır. Hanın ismi olan "Ba‘rur" 

kelimesi Arapça'da "Keçi gübresi" anlamındadır.  

Rivâyete göre, hanı yaptıran kişi, burayı kuru üzümle doldurmuş, yoldan geçen veya 

kervansarayda konaklayan misafirlerine ikram edermiş. Geleceğe dönük olarak "Benden 

sonra gelenler burayı keçi gübresi ile dolduracaklardır." demiştir. Yapı, Moğol 

istilasından sonra harap hale gelmiş ve yerli halk tarafından uzun yıllar ahır olarak 

kullanılmıştır. Gerçektende keçi gübresi ile dolması düşündürücüdür.  

 

Han El-Ba’rur 

 

Şuayb Antik Şehri 

Şuayb Antik Şehri, Hanel Ba’rur’dan 13 km. sonradır. Harran’a ise 39 km uzaklıktadır. 

Şuayb Antik Şehri, Geç Roma dönemine (M.S. 4-5. yüzyıl) tarihlenen bir yerleşim yeridir. Bu 

antik kent ismini bu rivayetten alır. Halen bölgedeki bir mağara Şuayb Peygamberin makamı 

olarak ziyaret edilmektedir. Bu yerleşim yerinde çeşitli tarihlerde bilim adamlarının yaptığı 

araştırmalar sonucu varılan ortak görüş, Şuayb Şehri isminin Arapçada “Eski İnsan Şehri” 

anlamına geldiği ve bu yerleşim içinde yer alan evlerin ise Harran Ovası’nda yaşayan 

insanların yazlıkları olduğu şeklindedir.  
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Şuayb Antik Kenti 

Bu evler tipik Roma evleri tarzında yapılmış olup üçgen alınlıklı, çatılı ve etrafı duvarla 

çevrili bir avlu ve evin altında yer alan ana kayaya oyulmuş bir kilerden oluşmaktadır. Her 

evin içinde bir su kuyusu bulunmaktadır. Evlere girişler avlu duvarlarında yer alan kapılardan 

yapılmaktadır. Bu kapılar ise ızgara planlı sokaklara açılmaktadır.  

Rivayetlere göre; Hz.Musa(A.S), ünlü asasını Şuayb Şehri’nde çobanlık yaparken, 

Hz.Şuayb Peygamberden alır. Buradan Tur Dağına çıkan Hz.Musa, ilk vahiyi alıp, kavmine 

peygamber olarak görevlendirilir. Şuayb Antik şehrinde bugüne kadar kapsamlı bir arkeolojik 

araştırma yapılmamıştır. Yapılacak arkeolojik çalışmalar bu antik kentin bilinmeyen gizemli 

yönlerini ortaya çıkaracaktır.  

 

Hz.Şuayb Mağarası 
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Soğmatar Antik Şehri 

Soğmatar Antik Şehri Merkez ilçe sınırlarına dâhildir. İdari olarak Harran ilçe sınırları 

içine girmese de Harran-Eyyubnebi Turizm yolu güzergâhında olduğu için buraya alınmıştır. 

Şuayb Antik Şehri’nden 18 km. sonra, Soğmatar Antik Şehri’ne varılır. Burası, Harran’a ise 

57 km. mesafededir. Roma dönemine (M.S. 2. yüzyıl) tarihlenen bölge, Abgar Krallığı 

döneminde Harranlıların Tektek Dağları bölgesinde; ay ve gezegen tanrıları için tapındıkları 

bir kült merkezi olduğu kabul edilmektedir.   

 

Sin Tapınağı 

 

Soğmatar kült yerinde; Ay tanrısı Sin’e tapınılan bir mağara (Pognon Mağarası), 

yamaçlarında yer yer tanrı kabartmalarının ve zemine kazılmış yazıtların olduğu bir tepe 

(Kutsal Tepe), 6 adet kare ve yuvarlak planlı mozole (Anıt Mezar), iç kale ve ana kayaya 

oyulmuş çok sayıda kaya mezarı bulunmaktadır.  

 

Tanrı Kabartmaları/Sin 

 



18 
 

Soğmatar kült yeri, özellikle M.S. 165 yıllarında Partların (İranlılar) Urfa bölgesine 

yaptıkları yoğun saldırılardan dolayı bölgeden kaçan halk tarafından kurulmuş ve İslam 

Dönemi’ne kadar kült merkezi özelliğini korumuştur. Şuayb Şehri yerleşimindeki insanların 

Soğmatar’ı mezarlık ve ibadet yeri olarak kullandıkları Soğmatar’da bulunan bazı dinsel 

motiflerin bulunmasından anlaşılmaktadır.  

 

Venüs Anıt Mezarı 

Soğmatar’da, Şuayb Şehri gibi su ihtiyacını karşılamak için ana kayaya oyulmuş su 

kuyuları bulunmaktadır. Soğmatar Antik Kentindeki tarihi kuyunun Hz. Musa Kuyusu olduğu 

rivayet edilir. Soğmatardan sonra devam eden yol 35 km. sonra sizi Urfa-Viranşehir yol 

kavşağına çıkarır. Bu yoldan doğuya, Viranşehir istikametine 29 km gidilince Eyyub Nebi 

Beldesi yol ayrımı karşınıza çıkar. Yol ayrımından 16 km. sonra ise Sabrın Sultanı Hz. Eyyub 

Peygamberin defnedildiği mukaddes beldeye varırsınız, Eyyubnebi Beldesi…   

 

SENEMIĞAR (Senem Mağara-Sanem Mağara) 

Soğmatar'ın 29 km. kuzeyinde yer alan Büyük Senem, Mığar Köyü'ndeki mevcut mimari 

kalıntılar ve kayadan oyma yapılar, burasının Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında önemli bir 

merkez olduğunu göstermektedir. Köy içersindeki tepe üzerinde yer alan, kesme taşlardan 

yapılmış üç katlı anıtsal yapının bir manastır ya da saray kalıntısı olduğu tahmin edilmektedir.  
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Bu yapının doğu cephesinin kuzey kesimindeki yuvarlak kemerli kapının kemer silmeleri 

M.S. 435'e tarihlenen Urfa'daki Aziz Stefanos Kilisesi'nin Karanlık Sokak'a açılan avlu kapısı 

ile büyük benzerlik göstermektedir. Ayrıca Senem Mağara'daki bu kapının içersinde bulunan 

ikinci kapının lentosu ortasındaki akantus yapraklı dairesel rozet, yine Aziz Stefanos 

Kilisesi'nin Yıldız Meydanı'na açılan avlu kapısı lentosundaki rozet ile üslûp benzerliğine 

sahiptir. Bütün bunlara dayanarak Senem Mağara yapılarını 5. yüzyıl başlarına tarihlemek 

mümkündür. Bu anıtsal yapının kuzeyinde, kayalara oyulmuş kiliseler yer almaktadır. 

Bu kiliselerden birinin kayadan oyulmuş saçağına (sundurma) 5. yüzyıl Bizans Sanatı 

özelliklerini yansıtan haç motifleri, antrolac'lar (düğümler), hayat ağacı motifleri, baklava 

dilimleri, bir vazodan çıkan üzüm salkımlı asma dalları ve simetrik kuş motifleri işlenmiştir. 

Süslemeli bu saçağın doğusuna bitişik büyük bir kaya mezarı yer almakta, ayrıca üç katlı 

anıtsal yapı ile kaya kilise arasındaki kayalık zeminde, tahrip edilmiş kaya mezarları dikkati 

çekmektedir. 

29 km. güneydeki Soğmatar'ın M.Ö. 400-M.S. 200 yılları arasında Paganistlerin merkezi 

olmasına karşın, Senem Mağara’nın bölgedeki Hıristiyan Süryanîlerin önemli merkezlerinden 

biri olduğu anlaşılmaktadır. Zira Soğmatar'da tanrısal gücü olduğuna inanılan gök 

cisimlerinin heykellerine yer verilmişken, Senem Mağara'da Hıristiyanlığın sembolü haç 

motiflerine yer verilmiştir. 

 

Senem Mağara 
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ÇİMDİN KALE (ÇEMDİN KALE- ESKİ KALE)   

 

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 61 km sinden güneye saparak 9 km lik bir mesafeden 

sonra ulaşılan tarihi bir kaledir. Etrafı derin savunma hendeği ile çevrili bu kalenin, Eyyubiler 

döneminde (13.yüzyıl) yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapıda bir türbe mevcuttur. Türbe 

kitabesinde Peygamber soyundan İbrahim oğlu Mesut Ali’nin kabri olduğu yazılıdır. Çimdin 

kalenin batıdaki girişi altında büyük mağaralar yer alır. Memlükler döneminde restore edilen 

kale üzerinde bir de su kuyusu bulunur. 

 

Çimdin Kale 

 


