SURUÇ İLÇEMİZ

Suruç Meydanı
Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam
nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,
kuzeydoğusunda Şanlıurfa, güneyinde Suriye Sınırı ile çevrili olup; batı, kuzey ve doğudan
Güvercik, Cudi ve Depreş Dağları ile çevrilidir. Bu dağlar arasında bulunan ve 706 km²’lik
düz bir araziye sahip olan Suruç, önemli bir tarım merkezi durumundadır. İlkçağın
OSRHONE Ülkesinin şehirlerinden, ANTHEMUZİA veya BATNEA’nın yerine geçtiği
MATF SUHUNH; İpek Şehri’dir. Bir zamanlar, oradaki ileri ziraatın eseri olarak ipekçiliğin
çok geliştiği ve sanayinin kurulduğu şehir, bugünün Suruç’udur. Kaynaklarda SERUĞ diye
geçen bu şehrin İbrahim Peygamberle ile çok yakın ilişkisi vardır. İbrahim Peygamberin
babası Azer, dedesi Nahor’un babası SERUĞ’ dur. Tarihte adı SERUĞ olan bu ilçemiz ile
İbrahim Peygamberin atası SERUĞ aynı adı taşımaktadır. SERUÇ, bu ilçenin asıl adıdır. Bu
yöre, eskiden beri cins at yetiştiriciliği ile meşhurdur. Atların eğeri ile uğraşan ve imal eden
kişilere “Saraç” denilmektedir. Suruç bu kelimenin çoğulu olup, İlçenin isminin bu kelimeden
geldiği tahmin edilmekte; Saraçlar anlamında, Suruç olarak söylene gelmektedir.
Sümerler ve Akad Türkleri, Saruğ Ova’sında Suruç ilçesini BATNA ismi ile anmışlardır.
Daha sonraki süreçte İskit ve Asur egemenliğine giren Suruç’ “Tepartip” adıyla anılmıştır.
Roma İmparatoru Büyük Konstantine M.S.35. yılında Suruç’u Şanlıurfa (Rüha) İline
bağlamıştır. Sonraki süreçlerde Kudüs Krallığının, Abbasilerin, Zengilerin yönetimine girmiş
Moğol istilasına uğramıştır. Memluklular üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim tarafından
1517 yılında Suruç, Osmanlı İmparatorluğuna bağlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu
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döneminde, Halep Vilayeti’nin Urfa Sancağı’na bağlı bir kasaba durumunda olan Suruç,
1918’de İngilizlerin, 1919’da da Fransızların istilasına uğramıştır. 11 Nisan 1923’te
düşmandan kurtarılmıştır. Suruç, Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte, 1923 yılında ilçe olmuş
ve Şanlıurfa İline bağlanmıştır.

MÜRŞİTPINAR KÖYÜ (MÜRŞİTPINAR SINIR KAPISI)
İlçenin 18 km güneyinde Suriye sınır çizgisinde yer alan bir yerleşim birimidir.
Mürşitpınar Köyü, Suriye sınır kapısının bulunması ve Gaziantep-Kurtalan demiryolu
üzerinde bir istasyon olmasından dolayı ticaret ve ulaşım açısından doğu-batı arasında bir
bağlantı noktasıdır. Urfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar’dan sonra Suriye topraklarına açılan
diğer bir sınır kapısıdır. Ankara Antlaşmasıyla tren hattı sınır olarak kabul edildiğinden, ikiye
bölünmüş, büyük bir kısmı Suriye topraklarında kalmıştır.

Mürşitpınar Kapısı

AHMED-İ BİCAN CAMİİ
İlçe merkezinde ticaret faaliyetlerinin yapıldığı işyerleriyle çevrili durumdaki cami Yeni
Camii ile aynı avlu içindedir. İnşa kitabesi bulunmayan caminin 5 ramazan 1304/1882 yılında
Kürkçü zade izzetli Ahmet Bican Efendi tarafından inşa ettirildiği söylenmektedir. Bu tarihi
yapı " Suruç kaymakamlığı tarafından 1996 yılında büyük çapta onarılmıştır. Bu onarımda
özgün yapısını kaybeden yapının; yedi basamakla çıkılan ve "Köşk Minare" denilen
minaresi silindirik kaide üzerine altıgen kesitli altı sütunun taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür.
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Ahmed-i Bican Camii

Yatırtepe Köyü Konik Külahlı Evleri

ŞEYH MÜSLÜM TÜRBESİ (ZİYARET KÖYÜ ŞEYH MÜSLÜM KÜLLİYESİ)
Suruç ilçesinin 5 km güneydoğusunda yer alan cami, iki türbe, minare vb. çeşitli
birimlerden oluşan bir yapı topluluğudur. Ziyaret İlçesinde doğan ve orada vefat eden
tasavvuf büyüklerinden Na’me es-Seruci oğlu Şeyh Müslüm Efendi adına yaptırılmıştır. Şeyh
Müslüm Efendi 1168 tarihinde vefat etmiştir. İnşa kitabesi bulunmayan yapının camii, zaviye
tekke ile birlikte 1168–1169 yılında inşa edildiği kabul görmektedir. Kitabesine göre; türbesi
1538(H.945)’de Şeyh Muhammed oğlu Şeyh Hasan tarafından yaptırılmıştır. Yapı 1867
(H.1284) yılında onarım görmüştür. Birçok hastalık için şifaya vesile olduğuna inanılan türbe,
daha çok çocuğu olmayan kadınlar ve akıl sağlığını yitirenlerin getirildiği bir ziyaretgâhtır.
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Şeyh Müslüm Türbesi

Şeyh Müslüm Türbesi İçten Görünüm

11 NİSAN BELDESİ (ALİGÖR)
Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 45 km sinde, Suruç ilçesine 5 km uzaklıkta, ilçenin
kuzeyinde yer alan bir yerleşim birimidir. Eski adı Ekili’dir. Bu beldeden 1940 yıllarda M.Ö.
8. yüzyıla tarihlendirilen bir stel bulunmuştur. Bu stel halen Anadolu Medeniyetler
Müzesi'ndedir. Uzun yıllar ulaşım yolları üzerinde olması nedeniyle gelişmiş ve nufusu
artmıştır. Ancak yeni yapılan otoyolun beldenin dışından geçmesi nedeniyle Aligör önemini
yitirmiştir.
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ÇARMELİK KERVANSARAYI (BÜYÜKHAN KÖYÜ HANI)
Suruç ilçesine bağlı Aligör (11 Nisan) Köyü'nün kuzeyinden geçen eski Bozova yolunun
10 km. sinden batıya sapan yol 4 km sonra Çarmelik Kervansarayı'nın bulunduğu Büyükhan
Köyü'ne ulaşır. Yapının, kesin inşa tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmemekte olup, plan
ve inşa tarzına bakılarak Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir. Kareye yakın
dikdörtgen planlı avlu, avlu ve güneydeki kapalı bölümden oluşan karma tipteki hanların
anıtsal bir örneğidir.
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Suruç'tan kalkarak batıya doğru iki saatte Çar Melik
kalesine ulaştığını, burasının dört hükümdar (Çar Melik) kardeş tarafından yapıldığı için bu
ismi aldığını belirtir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden daha çok Suriye geleneklerinden izler
taşıyan özgün konumu ve yöredeki "Han" yapılarının en erken tarihlisi olması bakımından
çok önemli bir eserdir.
63.40x65.20 metre boyutlu bir avluya sahip olan kervansaray, güney cephesi dışında
büyük ölçüde tahrip olmuştur.

Çarmelik Kervansarayı
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