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Şanlıurfa; doğa, kültür ve �nanç değerler�n�n yanı 

sıra, dünya'da �lk defa tarımın yapıldığı, �lk buğdayın 

üret�lerek dünyaya yayıldığı topraklar üzer�nde yer 

almaktadır. 12.000 yıllık tar�h� boyunca zeng�n 

kültürler�n harman olduğu Şanlıurfa; kültür ve 

meden�yet�n dünyaya yayıldığı “Bereketl� H�lal” 

olarak adlandırılan topraklar üzer�nde kurulmuş 

dünyanın en esk� şehr� unvanına sah�pt�r.

Göbekl�tepe, Karahantepe, Harran, Şuayb Şehr�, 

Soğmatar, g�b� ören yerler�yle; b�rer saray 

güzell�ğ�ndek� tar�h� evler�yle, sokaklarıyla, 

hanlarıyla, hamamlarıyla, cam�ler�yle, çeşmeler�yle, 

köprüler�yle, kapalı çarşılarıyla ve geleneksel el 

sanatlarıyla adeta b�r açık hava müzes� görünümü 

vermekted�r.

Şanlıurfa; çok tanrılı Pagan ve Sab�� �nançlarına a�t 

mabetler�n bulunduğu, İbrah�m Peygamber'�n 

doğduğu, Musa Peygamber, Şuayb Peygamber, 

Yakup Peygamber, Eyyüp Peygamber ve Elyesa' 

Peygamber'�n yaşadığı, İsa Peygamber'�n kutsadığı, 

“Peygamberler Şehr�” olarak da b�l�nmekted�r.

Göbekl�tepe ve Karahantepe kazılarında rastlanılan, 

Urfa taşından yapılmış �nsan, aslan, domuz, yılan, 

akbaba, turna g�b� çeş�tl� hayvan heykeller� ve 

rölyefler� Anadolu'nun en esk� heykel atölyeler�n�n 

Urfa'da olduğunu, heykel ve taş kabartma (rölyef) 

g�b� plast�k sanatların dünyadak� en esk� örnekler�n�n 

12.000 yıl önce bu topraklarda üret�ld�ğ�n� 

kanıtlamaktadır. 

M�mar�de ve süslemede taşların hüküm sürdüğü, 

geleneksel m�mar� dokunun ve kültür varlıklarının 

yaşatıldığı Şanlıurfa tar�h� kent merkez�nde; ev, 

konak, han, hamam, cam�, k�l�se, çeşme, türbe, kaya 

mezarı g�b� yapıların m�mar� özell�kler�, 

barındırdıkları zeng�n taş �şç�l�ğ� 12.000 yıl öncek� 

gelenekten beslenerek ve b�rçok meden�yet�n �zler�n� 

taşıyarak günümüze ulaşmıştır.  

Hotel El-Ruha yatırımını gerçekleşt�rmedek� 

amacımız; geleneksel m�mar�m�z� çağdaş b�r 

anlayışla bütünleşt�rerek günümüzde yaşatmak, bu 

düşünceyle oluşturduğumuz bu mekânla 

Şanlıurfa'nın tur�zmdek� konaklama �ht�yacına 

katkıda bulunmak, aynı zamanda şehr�m�ze gelen 

konuklarımıza ev sah�pl�ğ� yaparak “Hz. İbrah�m'den 

gelen Urfa m�safirperverl�ğ�”n� en güzel şek�lde 

sunmak olmuştur.

Mer�h Karaaslan'ın m�mar� projes�ne �lave olarak 

yürütülen dış cephe taş uygulamasında; m�mar 

Abdülkad�r Öcal, Öğr. Gör. Sabr� Kürkçüoğlu'nun 

tasarımları ve maharetl� taşçı ustalarının �şç�l�ğ� �le 

ortaya koydukları konsol, cumba, revak, kemer, 

sütun ve pencere alınlığı g�b� dış cephe detayları otel 

yapımıza saray görünümü verm�şt�r. 

Adını şehr�m�z�n b�n yıl öncek� �sm�nden alan, 

“Geleneksel Urfa Saray M�mar�s�” tarzında “Urfa 

Taşı”ndan yapılan “Hotel El-Ruha”da; Dergâh, 

Balıklıgöl, Kale, Halepl�bahçe'dek� Moza�k Müzes� ve 

Arkeoloj� Müzes� manzaralı odalarla s�z değerl� 

konuklarımıza 2005 yılı Mayıs ayından ber� h�zmet 

vermen�n mutluluğunu yaşıyoruz.

M�safirler�m�z� güler yüzle ağırlarken, onlara tar�h�n 

kalb� Şanlıurfa'da konaklamanın zevk�n� doyasıya 

yaşattığımıza �nanıyoruz.

Büyüley�c� m�mar�s�, tar�h� sokakları ve tar�h� evler�, 

yüzyıllardan bu yana “ah�l�k” geleneğ�n�n yaşatıldığı 

tar�h� çarşıları, bu çarşılardak� geleneksel el sanatları 

ve yöresel ürünler�, lezzetl� yemek çeş�tler�, müz�ğ� 

ve sıra geceler� �le �nsana tar�h�n �ç�nde yolculuk 

yaptıran şehr�m�z� görmeler� ve tar�h� m�safir severl�ğ� 

yaşamaları �ç�n tüm dünyayı kad�m şehr�m�ze 

bekl�yoruz.

Hoşgörü ve huzur şehr�nden m�safirler�m�ze sevg� ve 

saygılar sunuyorum.

Tarihin Başladığı Topraklardan

Selamlar
Av. M. Şevket KÜÇÜK  
El-Ruha Otelcilik  Turizm İnş. San. Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu  Başkanı
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İnsanlık Hazineleri

TAŞTEPELER

Doğal zeng�nl�kler açısından oldukça bereketl� b�r coğrafyada yer alan 
Şanlıurfa; geçm�ş dönemlerden ber� süregelen bu potans�yel 
zeng�nl�kler� sebeb�yle tar�h�n en esk� evreler�ne uzanan �nsan yaşamına 
ev sah�pl�ğ� yapmış b�r kentt�r. İl genel�nde özell�kle son dönemde 
gerçekleşt�r�len yüzey araştırmalarıyla Harran Ovası'nı çevreleyen sıralı 
taş tepeler�n, alana hak�m yüksek noktaları üzer�nde kurulmuş  neol�t�k 
döneme tar�hlenen pek çok yapı kalıntısı tesp�t ed�lm�ş durumdadır.

İnsanlık meden�yet� hakkında epey az b�lg�ye sah�p olduğumuz oldukça 
karanlık b�r dönem� aydınlatab�lme potans�yel� barındıran bu “Taş 
Tepeler” �çler�nde pek çok sorunun cevabını �çermekle beraber b�rçok 
g�zem� de barındırmaktadır. Tar�hsel önem� ve b�l�nmeyene da�r �çerd�ğ� 
g�zem ve benzer döneme sah�p çok esk� tar�hsel buluntuları �çermes� 
sebeb�yle  Kültür ve Tur�zm Bakanlığı'nca  23 Eylül 2021 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�len uluslararası katılımlı b�r programla kamuoyuna “Taş 
Tepeler” adı �le duyuruldu. Bu lansmanla b�rl�kte “Taş Tepeler”  kentte ve 
Dünya'da farklı �lg� çevreler�nde büyük b�r heyecan uyandırdı. 

Mustafa AKGÜL 
Turizm Uzmanı - Tasarımcı - Fotoğraf Sanatçısı
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Fotoğraf Yazıları

 20. yüzyılın sonlarına doğru bölgede yoğunlaşan 
yüzey taramaları net�ces�nde bugüne kadar 
Şanlıurfa'da 30'u aşkın noktada neol�t�k döneme 
tar�hlenen buluntuların bulunduğu alan tesp�t ed�lm�ş 
durumdadır. Yakın dönemde �se  bu neol�t�k dönem 
�zler� taşıyan alanlarda yürütülen yüzey kazıları 
net�ces�nde bazı öneml� buluntularla beraber 
Göbekl�tepe'dek�lere oldukça benzer yapıda çok 
sayıda t b�ç�ml� steller tesp�t ed�lm�şt�r. Bu çerçevede 
bel�rlenen 12 öneml� alan,   Kültür ve Tur�zm Bakanlığı 
ve TGA tarafından organ�ze ed�len gen�ş katılımlı b�r 
program �le “Taş Tepeler” adıyla kamuoyuna 
duyurulmuştur. Kültür ve Tur�zm Bakanlığı'nın 
öncülüğünde yürütülen kazı ve altyapı çalışmalarıyla 
�nsanlık tar�h�n�n belk� de en karanlık sayfalarını 
aydınlatma potans�yel� taşıyan bu alanlar ve 
taşıdıkları yüksek tur�st�k �lg� potans�yel sayes�nde 
Şanlıurfa'yı yen�den Dünya gündem�ne taşıyacak 
fırsatlar barındırmaktadır. 

Taş Tepeler, Yukarı Fırat-D�cle Havzası �çer�s�nde yer 
alan Şanlıurfa'da, Göbekl�tepe ve yakın çevres�ndek� 
d�ğer on b�r arkeoloj�k alandan oluşan s�t alanları 
topluluğudur. Aynı coğrafyada yaşayan ortak b�r 
kültürün ürünü olarak değerlend�r�leb�lecek bu neol�t�k 
alanlar; Göbekl�tepe, Karahantepe, Harbetsuvan 
Tepes�, Gürcütepe, Kurttepes�, Taşlıtepe, Sefertepe, 
Ayanlar, Yoğunburç, Sayburç, Çakmaktepe ve Yen� 
Mahalle höyüğünü de kapsayacak şek�lde ortak b�r 
çatı altında “Taş Tepeler” olarak �s�mlend�r�lm�şt�r. Taş 
Tepeler yaklaşık olarak 200 k�lometrekarel�k b�r alana 
yayılan ve �nsanlık tar�h� �ç�n büyük önem taşıyan, bu 
arkeoloj�k s�t alanlarında yürütülen kazılarda ortaya 
çıkan buluntularla, tar�h önces� dönemdek� �nsanların 

1

Karahantepe AA Yapısından bir görünüm 
2021 / Fotoğraf: Mustafa Akgül

“Taștepeler” lansmanı  23 Eylül 2021 tarihinde  
Șanlıurfa Arkeoloji Müzesi bahçesinde 
gerçekleștirildi. 

1

2

2
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günlük yaşamına düşünce yapısına ve �nançlarına 
da�r öneml� b�lg�ler ed�n�lmes� beklenmekted�r. 
Döneme a�t herhang� b�r anlatının günümüze 
ulaşamadığı ve yazının henüz kullanılmadığı bu 
karanlık döneme ışık tutması beklenen bu alanlar �lkel 
dönem �nsan yaşamı anlama noktasında da oldukça 
değer taşımaktadır. 

Ülkem�zde ş�md�ye kadar başlatılmış olan en büyük 
arkeoloj�k kazı ve araştırma projes� sayılan “Şanlıurfa 
Neol�t�k Çağ Araştırmaları Projes�” kapsamında Taş 
Tepeler'de yürütülen arkeoloj�k kazılarının �lerleyen 
aşamalarında Şanlıurfa'yı pek çok kez b�l�m 
dünyasının gündem�ne oturtacak kadar öneml� 
bulguların ortaya çıkarılması hedeflenm�şt�r. Bu proje 
akadem�k alanda; Çukurova, Ankara, Hacattepe, 
İstanbul, Ege, Batman, Harran, B�lec�k Şeyh Edebal�, 
Hacı Bayram Vel�, Gaz�antep ve Anadolu 
Ün�vers�teler�n�n desteğ� �le ortak yürütülmekte ve 
İstanbul Ün�vers�tes�, Harran Ün�vers�tes� ve Ankara 
B�l�m Ün�vers�tes� arasında arkeoloj� alanında 
doğrudan �ş b�rl�ğ� protokoller� �le yürütülmekted�r.

Uluslararası alanda �se 5 ayrı ülkeden 8 ayrı 
ün�vers�te �le 4 uluslararası akadem�, enst�tü ve müze 
de bu projeye dah�l ed�lm�şt�r. Japonya, Rusya, 
Almanya, İng�ltere ve Fransa �le bu kapsamda gen�ş 
b�r uluslararası yelpaze oluşturularak bu sayede 
Dünya'nın en öneml� arkeoloj�k kazı projes�n�n 
uluslararası alanda gen�ş yankı ve deste bulması 
amaçlanmıştır. Bu çerçevede ayrıca 2023 yılında 
Uluslararası Dünya Arkeoloj� Kongres�'n�n Şanlıurfa'da 
gerçekleşt�r�lmes� planlanmaktadır. 

Şanlıurfa Neol�t�k Çağ Araştırmaları Projes� 
kapsamında 2021-2024 yılları arasında 
gerçekleşt�r�lmes� planlanan �lk etabında; Göbekl�tepe, 
Karahantepe, Sayburç Yen� Mahalle ve Sefertepe 
dışında Ayanlar, Yoğunburç, Harbetsuvan, Kurt Tepes� 
ve Taşlıtepe yerleş�mler�nde de kazılara da 
başlanmıştır.

Proje kapmında kazı alanlarının tur�zme etk�n b�r 
şek�lde h�zmet vermes� �ç�n z�yaretç� karşılama ve 
tanıtım merkezler�, serg� ve çevre düzenleme 
projeler�, ulaşım ve altyapı düzenlemeler� yanında çok 
sayıda uluslararası katılımlı toplantı ve etk�nl�kler�n 
hayata geç�r�lmes� planlanmakta ve bunlar �ç�n �lk 
etapta toplam 200 m�lyon l�ra c�varında b�r kamu 
yatırımı yapılması düşünülmekted�r.

Taştepeler �çer�s�nde yer alan arkeoloj�k kazı 
alanlarında şu ana kadar ortaya çıkarılan �lk 
buluntular çerçeves�nde değerlend�r�ld�ğ�nde �k� 
öneml� ören yer� öne çıkmaktadır. Bunlar; Dünya'nın 
en esk� tapınağı olarak anılan Göbekl�tepe ve henüz 
kazının �lk dönemler� olmasına rağmen oldukça 
ver�ml� �lerleyen Karahantepe'd�r. 

TaşlıtepeTaşlıtepeTaşlıtepe

Kurttepes�Kurttepes�Kurttepes�

SefertepeSefertepeSefertepe

KarahantepeKarahantepeKarahantepe

HarbetsuvanHarbetsuvanHarbetsuvan

GürcütepeGürcütepeGürcütepe

Göbekl�tepeGöbekl�tepeGöbekl�tepeYoğunburçYoğunburçYoğunburç

SayburçSayburçSayburç
Kurttepes�Kurttepes�Kurttepes�

AyanlarAyanlarAyanlar

Yen�mahalleYen�mahalleYen�mahalle

3

4

Taștepeler kapsamında değerlendirilen 12 Neolitik 
Yerleșim yerinin Uydu görüntüsü üzerindeki 
konumları

Taștepeler Lansmanı kapsamında gerçekleștirilen  
Arkeoloji Kongresi katılımcılarının Sefertepe’yi 
ziyareti | 2021

Fotoğraf Yazıları
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İnsanlık tar�h�n�n en öneml� keşfi kabul ed�len Göbekl�tepe, Şanlıurfa'nın 

20 k�lometre kuzeydoğusundak� Örenc�k Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 

metre çapında ve 15 metre yüksekl�ğ�nde b�r tepe olup Harran Ovasına 

doğru gen�ş görüş alanına hâk�m b�r konumda yer almaktadır.

Göbekl�tepe, günümüzden 11.500 yıl önces�ne tar�hlenen, henüz avcı ve 

toplayıcı tarzda yaşam süren �nsanların �nşa ett�ğ� b�r �nanç merkez� 

olarak kabul ed�lmekted�r. Göbekl�tepe alanındak� �lk yüzey araştırması, 

1963 yılında İstanbul ve Ch�cago Ün�vers�tes�'nden Prof. Dr. Hal�t Çambel 

ve Prof. Dr. R. J. Bra�dwood tarafından yürütülmekte olan b�r proje 

kapsamında yapılmış olup o tar�hte Göbekl�tepe'n�n bulunduğu alandan 

yontma taş aletler� toplanarak bu öneml� alanlara da�r �lk kayıtlar 

oluşturulmuştur. 

1995 yılında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü, İstanbul Ün�vers�tes� ve Alman Arkeoloj� 

Enst�tüsü'nün katılımıyla; ortak b�r kazı çalışmasına başlanmıştır. Kazı çalışmaları 

Alman Arkeoloj� Enst�tüsü adına Prof. Dr. Klaus Schm�dt başkanlığında 2014 yılına 

kadar devam etm�şt�r. Büyük b�r fedakârlıkla yürütülen kazıda ortaya çıkan �lk 

buluntularla özell�kle arkeoloj� cam�asında Dünya çapında b�r yankıya sebep olmuş, 

Tarihin Sıfır Noktası

GÖBEKLİTEPE
Konum

İl Merkez�ne 20 Km 
kuzeydoğusundak�
Örenc�k Köyü 
Yakınları 

Ulaşım Seçenekler�

Husus� Araç 
Tur Otobüsler 
100'nolu Toplu 
Taşıma Araçları 
Taks�

Uygun Z�yaret Saatler�

Açılış Saat�: 09:00
Kapanış Saat�: 17:30
G�şe Kapanış Saat�: 17:00

7
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Şanlıurfa'yı �nsanlık tar�h�nde çok öneml� b�r noktada 

olduğunu ortaya koymuştur. Prof. Dr. Klaus 

Schm�dt'�n ölümünden sonra kazılar Şanlıurfa Müze 

Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Necm� Karul 

başkanlığında yürütülmekted�r. 

Anadolu'nun öneml� Neol�t�k Çağ merkezler� arasında 

sayılan bu yer�n, “İlk Üret�mc�l�ğe Geç�ş Evres�”n�n �lk 

aşamalarını gösteren b�r merkez olduğu kazılarla 

anlaşılmıştır. Burada bulunan bulgular net�ces�nde 

b�l�nen�n aks�ne tarımın �nsan ırkının yerleş�k hayata 

geç�ş�n�n sebeb� değ�l sonucu olduğunu ve avcı 

toplayıcı topluluklarında s�stemat�k ve kapsamlı b�r 

�nanç s�stemler� olduğunu ortaya koymaktadır. D�ğer 

b�r �fadeyle, günümüz �nsanına göre karanlık çağlarda 

yaşanan bu �nsanların �nançları uğruna yerleş�k 

hayata geçt�ğ� ve tarıma başladığını ortaya 

koymuştur. 

Günümüze ulaşan en esk� kült merkez� kalıntılarını 

teşk�l eden Göbekl�tepe'de k� “T” b�ç�ml� d�k�l�taşların 

uzunlukları 3 �la 5 m arasında değ�şmekted�r, 

ağırlıkları yaklaşık olarak 10 ton olup oldukça �lkel 

koşullarda yaşam süren kalabalıklar tarafından 

şaşırtıcı b�r b�ç�mde s�metr�k b�r düzende ve gel�şm�ş 

b�r m�mar� d�s�pl�nle yerleşt�r�lm�şlerd�r. Höyüğün 

güney yamacında “T” b�ç�ml� �k� büyük d�kmen�n 

yanında ortaya çıkarılan Neol�t�k dönem duvarların 

daha geç b�r evrede yapıldıkları saptanmıştır. 

Yapılardak� m�mar� öğeler tapınak �şlev�n� 

görmekted�r. 

Stellerle çevr�len her da�resel alanın merkez�nde 

kend� başına �k� adet d�kme bulunur. Bunlar 

kend�ler�n� çevreleyen d�kmelerden daha kalın olup 

yüzeyler� özenle hazırlanmış, her b�r� hayvan 

mot�fler�yle dekore ed�lm�şt�r.

Göbekl�tepe b�r yerleşme değ�l, törensel amaçlar �ç�n 

tasarlanmış b�r alan olduğu düşünülse de son 

kazılarda özell�kle Göbekl�tepe'n�n son evreler�nde 

yerleş�me yönel�k bazı yapı kalıntılarına da 

rastlanılmış durumdadır. Neol�t�k dönem �nsanların bu 

�badet alanını b�n küsur yıllık b�r kullanımdan sonra 

�nsan eller�yle kapatmış olması d�ğer b�r şaşırtıcı 

durumdur. Bu durum uzun yıllar bölgede yaygın 

şek�lde �nanılan bu �nanç şekl�n�n zamanla değ�şt�ğ�, 

yen� b�r d�n�n bölgede hüküm sürmeye başladığı veya 

o dönem �nsanların çeş�tl� sebeplerle bölgeden 

ayrılmak zorunda kaldıkları hususunu akıllara 

get�rmekted�r.

Göbeklitepe’de Gün batımı 
2020 / Fotoğraf: Mustafa Akgül

Göbeklitepe D Yapısı içerisinde yer alan bir stel  
üzerinde ișlenmiș hayvan figürleri detayı

Göbeklitepe C Yapısı Genel Görünümü

Fotoğraf Yazıları
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Doğuş Grubu'nun sponsorluk desteğ�yle kazı alanına 

1 km mesafede; z�yaretç� karşılama merkez�, 

kafeterya, tuvalet, hed�yel�k satış yer�, canlandırma 

merkez�, g�r�ş g�şeler� ve otopark �nşa ed�lm�ş 

durumdadır. Pandem� dönem�n�n kısıtlayıcı  

koşullarına rağmen 2020 yılında Dünya'nın farklı 

ülkeler�nden 500 b�n k�ş� tarafından z�yaret ed�lm�ş 

olan Göbekl�tepe aynı zamanda pek çok çevre 

tarafından “Dünya'nın En Öneml� Arkeoloj�k Alanı” 

olarak ta değerlend�r�lmekte, ulusal ve uluslararası 

basın tarafında büyük �lg� çekmekted�r. 2018 yılı 

Temmuz ayında Bahreyn'de düzenlenen 42. Dünya 

M�rası Toplantısı'nda Türk�ye'den 18. varlık olarak 

UNESCO Dünya M�rası Da�m� L�stes�ne alınmıştır. 

Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p 

ERDOĞAN tarafından Türk�ye'de 2019 yılı 

“Göbekl�tepe Yılı” olarak �lan ed�lm�ş bu çerçevede 

yurt �ç�nde ve Dünya'nın öneml� kentler�nde 

Göbekl�tepe temalı etk�nl�kler yapılmış ve bu 

çalışmalar gen�ş yankı uyandırmıştır. 

7

8

Göbeklite üzerine inșa edilen koruma amaçlı 
çatının havadan görüntüsü (Fotoğraf : Müze Arșivi)

Göbeklitepe, Sinevizyon Salonu’nun içerisinde 
ziyaretçilere 3D lightmapping tekniğiyle etkileyici 
bir sunum yapılmakta

Fotoğraf Yazıları

7
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Karahantepe �se; Şanlıurfa kent merkez�ne 50 km. 
Göbekl�tepe'ye 40 km mesafede, Tek Tek Dağları M�ll� 
Parkı �çer�s�nde bulunan Kargalı Mahalles� (Köyü)'nde 
1997 yılında alanda yürütülen b�r yüzey taraması 
sırasında keşfed�lm�şt�r. Karahantepe; den�zden 500 
mt. yüksekl�kte, Harran Ovası'nın doğusundak� 
yükselt�ler� üzer�nde, Göbekl�tepe g�b� alana hak�m b�r 
noktada kuruldur. 

Kültür ve Tur�zm Bakanlığı'nın desteğ� �le İstanbul 
Ün�vers�tes� tarafından alanda başlatılan arkeoloj�k 
kazı, 140 dönümlük gen�ş b�r alanda yayılım 
göstermekted�r. 2019 yılında Prof. Dr. Necm� Karul 
başkanlığında başlayan kazıda �lk etapta yüzeyde 
onlarca tapınak yapısı ve 300'e yakın stel tesp�t 
ed�lm�ş durumdadır. 

Karahantepe arkeoloj�k kazısının henüz 2. yılında 
ören yer�nde 4 farklı yapı �çer�s�nde oldukça öneml� 
buluntular gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu yapılar 
�çer�s�nde gerçekleşt�r�len kazılarda neol�t�k dönem 

�nsan yaşamına da�r öneml� �puçları barındıran bazı 
�nsan ve hayvan figürler� tesp�t ed�lm�ş ve Şanlıurfa 
Arkeoloj� Müzes�'nde yen� açılan Karahantepe adlı 
salonda serg�lenmeye başlamıştır. 

Alanda yürütülen kazılar net�ces�nde ortaya çıkan 
buluntuların Göbekl�tepe dönem� �nsanının sosyal 
yaşam, �nanç ve düşünce tarzına da�r öneml� 
çıkarımların yapılmasını sağlayacağı ve �nsanoğlunun 
uzak geçm�ş�n� b�r m�ktar daha aydınlatacağı 
düşünülmekted�r. 

Günümüzde kazıların akt�f olarak devam ett�ğ� ören 
yer�n�n kuzey yamacında b�r z�yaretç� karşılama 
merkez�, müştem�latı ve otopark �nşaatı sürmekte olup 
z�yaretç� kabulüne başlanmış durumdadır.

Karahantepe'de İlk Göze Çarpan Unsurlar

Her �k� yapı kalıntısı da MÖ. 9-10 b�nl� yıllara kadar 
geçm�şe dayandığı tesp�t ed�lm�ş durumdadır. 
B�rb�r�yle çağdaş sayılab�lecek bu �k� yapı �şlevsell�k 
ve m�mar� açıdan da pek çok benzerl�k 

Eskiçağlardan Günümüze Işık 

KARAHANTEPE 
Konum

İl Merkez�ne 50 Km 
kuzeydoğusundak�
Kargalı Köyü Yakınları 

Ulaşım Seçenekler�

Huhus� Araç 
Taks�
Tur Otobüsler� 

Uygun Z�yaret Saatler�

Başlangıç: 09:00
B�t�ş: 17:00

9
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göstermekted�r. T b�ç�m�nde stellerle çevr�l� 
tapınaklardak� üslup ve yapı benzerl�ğ�, mekan 
sah�pler�n�n ortak veya benzer b�r �nancı 
paylaştıklarını, teknoloj�k b�r�k�mler� benzer ve b�rb�r�ne 
yakın sosyal yaşamlar sürdüren topluluklar oldukları 
düşünülmekted�r. Pek çok benzeş�m  barındırmasına 
rağmen mevcut kalıntılara daha yakından 
bakıldığında göze çarpan farklılıklar aslında bu �k� 
yapının farklı dünyaların �nsanları tarafından �nşa 
ed�ld�ğ�n� de akıllara get�rmekted�r. 

Mevcut buluntular ışığında Göbekl�tepe �le 
Karahantepe'n�n karşılaştırıldığında �lk göze çarpan 
unsur Göbekl�tepe'n�n daha çok tek�l kullanıma 
mahsus yapı topluluklarından �baret �ken 
Karahantepe'de daha çoğul ve farklı evreler �ç�n 
�şlevlend�r�lm�ş kompleks b�r yapı topluluğundan söz 
etmek mümkündür. Karahantepe'de gün yüzüne 
çıkarılmış bu yapıların b�rb�r� �le bağlantılı ve ardışık 
b�r düzende süre gelen b�r r�tüele yönel�k �nşa ed�lm�ş 
yapılar olab�leceğ� düşünülmekted�r. Alanda 
gerçekleşt�r�lm�ş olan jeoradar taramaları ve çek�len 
hava fotoğrafları �le 30'un üzer�nde t b�ç�ml� stellerle 
çevrelenm�ş da�resel formda tapınaklarda keşfed�lm�ş 
durumdadır. Bu durumda Karahantepe'n�n daha gen�ş 
b�r alanda yayılım gösteren ve daha kompleks b�r yapı 
topluluğu olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Kazısı tamamlanmış yapılara bakıldığında 
Göbekl�tepe'de farklı alanlardan koparılarak taşıma 
yoluyla alana get�r�len devasa taş blokların 
�şlenmes�yle elde ed�len steller yan duvarlarla 
desteklenerek b�r lab�rent görünümlü da�resel formda, 
bağımsız bölümlerden oluşmuş  �ken Karahantepe'de 

bu da�resel veya b�raz daha köşel�ms� formlarda �nşa 
ed�lm�ş benzer yapılara ek olarak ana kayaya oyulu 
steller�n bulunduğu devasa b�r yapı da gün yüzüne 
çıkarılmış durumdadır. Batı duvarı ana kayaya oyulu 
olan bu yapının d�ğer duvarları �se Göbekl�tepe'dek� 
örneğ�nden farklı olarak steller arasına daha esk� 
stellerden veya yapım esnasında hasar görmüş olan 
düz kaya şekl�ndek� stel parçalarından 2 katlı sek�ler 
yapılmış ve bu alanda belk� de aynı anda yüzlerce 
k�ş�n�n �zleyerek katılab�leceğ� gen�ş b�r r�tüel alanı 
oluşturulmuştur. Karahantepe'dek� ana r�tüel alanı 
olarak �fade edeb�leceğ�m�z yapının ana kayaya oyulu 
havuz �çer�ndek� d�kmeler�n olduğu bölümle de  
bağlantısı bulunmaktadır. Bu ek yapının  �çer�s�nde en 
d�kkat çek�c� unsur on adet �nsan boyutundak� 
d�kmelere nazır durumda batı duvarına �şlenm�ş 
kıvrımlı yılan gövdel� �nsan başlı b�r kabartmadır. Bu 
etk�ley�c� kabartma akıllara hemen; bölgeye özgü �lg� 
çek�c� m�toloj�k b�r unsur olan Şahmaran'ın belk� de �lk 
örneğ� olab�leceğ�n� akıllara get�rmekted�r. Bu 
kabartmada �şlenm�ş olan figür bölge m�toloj�ler�nde 
farklı dev�rlerde farklı şek�llerde karşımıza 
çıkmaktadır. Genelde kadın olarak tasv�r ed�len, başı 
�nsan gövdes� yılan olan bu yaratık Karahantepe'de 
erkek hal�yle karşımıza çıkmaktadır. 

Karahantepe'de göze çarpan b�r d�ğer unsur; 
Göbekl�tepe'de k� bet�mlemeler hayvan figürler�nden 
�baret �ken burada daha çok �nsan figürler� yarı �nsan 
yarı hayvan figürler� �le �nsan ve hayvanların beraber 
bet�mlend�ğ� figürler�n varlığıdır. Öyle k� 
Göbekl�tepe'de �nsan bet�mlemes�ne neredeyse h�ç 
rastlanmazken, Karahantepe'de �nsan figürü ön 
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plandadır. 

Karahan tepedek� ana yapının kullanımına son 
ver�lmes�yle beraber üstünün kapatılmasında da 
�zlen�len yıkıcı üslupta b�r başka farklılık olarak göze 
çarpmaktadır. Bu durum Karahantepe'n�n büyük 
oranda yok ed�lme güdüsüyle üstünün örtülmüş 
olab�leceğ�n� düşündürmekted�r. Göbekl�tepe'de 
yapının üzer�n�n kapatılması daha korumacı b�r 
üslupla yapılırken Karahantepe'de steller�n yan 
devr�lmes� veya yüksek alanlardan aşağı doğru 
yuvarlanarak yapıya zarar ver�lmes�n�n ardından 
üstler� taşıma usulü taş ve toprak dolgu 
malzemeler�yle örtülmüş, üstler� �se açılmasını 
zorlaştıracak b�r şek�lde gen�ş yassı taşlarla 
kapatılmış olduğu uzmanlarca tesp�t ed�lm�ş 
durumdadır.

Tüm bu farklılıklara rağmen Karahantepe'y� 
Göbekl�tepe'den veya benzer bulgulara sah�p d�ğer 
Taştepeler'�nden tamamen ayrı düşünmekte doğru 
değ�ld�r. H�ç şüphes�z bu tepelerde bulunan yapılar 
aynı kültürün ve düşünce s�stem�n�n ürünüdür. Kend� 
�çer�nde detaylarda �çerd�ğ� küçük farklılıklar b�ze 
hakkında çok az şey b�ld�ğ�m�z dönem �nsanı 
hakkında öneml� �puçları sunacaktır.  Çok yakın b�r 
gelecekte Şanlıurfa Dünya genel�nde adından sık 
bahsed�len öneml� b�r merkez hal�n� alması yüksek b�r 
�ht�mal dah�l�nded�r. Bu yolla Şanlıurfa �nsanlık �nanç 
tar�h�ndek� önem�n� b�r kez daha vurgulamış olacaktır. 

İnsanlık açısından bu kadar önem� olan Taştepeler� 
hala görmed�ysen�z, �nsanlık tar�h�n�n yen�den 
yazılmaya başlandığı bu g�zeml� mekanların keşfine 
tanıklık etmek ve bu keş�flerle �nanç tar�h�ndek� 
tartışmasız önem�n� b�r kez daha taçlandıran 
Şanlıurfa'ya otant�k b�r seyahat �ç�n vak�t 
ayırmalısınız. S�ze tavs�yem�z önünüzdek� en yakın 
tat�l dönem�nde mutlaka planınızı bu öneml� mekanları 
görecek şek�lde ş�md�den kurgulamanızı tavs�ye 
eder�z.  

12
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Karahantepe ana ritüel alanı (AA) yapısından bir 
görünüm  2021 / Fotoğraf: Mustafa Akgül

Karahantepe’de gün yüzüne çıkarılmıș olan Leopar 
ve İnsan heykeli, günümüzde Șanlıurfa Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenmektedir. 

Karahantepe AA yapısı ile bağlantılı olarak inșa 
edilen ana kayaya oyulu kült alanı (AB)

Karahantepe ana ritüel alanı (AA) yapısı ve 
bağlantılı olduğu (AB) nın havadan görünümü

Göbeklitepe C yapısının havadan görünümü

Fotoğraf Yazıları
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El-Ruha Aktüel olarak, �lk sayımızı hazırlarken Otel 
Genel Müdürümüz İsma�l Küçük ve B�lg� İşlem 
Müdürü Al� Sak olarak, Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanı Sayın Zeynel Ab�d�n Beyazgül’ün bu toprak-
ların eşs�z kültürel m�rasına saygı ve sevg�s�n�, kent�n 
tar�h ve sosyal ve kültürel b�r�k�m�n� ne kadar önemse-
d�ğ�n� de b�ld�ğ�m�zden kend�s�yle kısa b�r röportaj ger-
çekleşt�rmek �sted�k. 

Urfa’da doğup Urfa’da büyüyen başarılı b�r �darec� 
olarak yaşadığınız bu kent� nasıl tanımlarsınız?

- Şanlıurfa tar�h� ve kültürü üzer�ne c�ltlerle k�tap 
yazılacak kadar kad�m b�r geçm�şe ve der�nl�ğe 
sah�pt�r. Kısaca anlatmak gerek�rse:

İnanç ve kültürler�n toprağında doğduğu, 
meden�yetler�n kavşağında buluştuğu, �lk buğdayın 
ovasında ek�ld�ğ�, m�mar�n�n ve kad�m d�nler�n �lk defa 
tapınaklarında şek�llend�ğ�, yanık ve �çl� nağmeler�n 
yanık seslerde türküye dönüştüğü, tar�h�n başlangıç 
noktasıdır Şanlıurfa...

Ateşle suyun, acıyla tatlının, sevg� ve kardeşl�ğ�n 
dahası farklılıkların aheng�n� yansıtan; sah�p olduğu 
bu tar�hsel ve kültürel b�r�k�m� �le dünya kültürel 
m�rasına g�ren müstesna b�r şeh�rd�r Şanlıurfa...

Urfa, taşı toprağı tar�hle yoğrulan ve tar�h�n her 
dönem�nde mutlaka �z� bulunan; şehr�n genel�nde 
ortaya çıkan her arkeoloj�k bulguda, tar�h�n yen�den 
yazılmasına ves�le olup tar�he kaynaklık eden, tar�h�n 
gelecekle buluştuğu kad�m b�r şeh�rd�r.

Esk� Urfa c�varında b�r bütün olarak karşımıza çıkan 
çarşı ve hanlarda yüzyılların b�r�kt�rerek get�rd�ğ� 
uhuvvet� görmek mümkündür. Bu çarşı ve hanlar s�z� 
otant�k ve m�st�k b�r yolculuğa çıkartır adeta. 

Şanlıurfa’nın en öneml� kültürel değerler� s�zce ne-
lerd�r. Şanlıurfa’yı Şanlıurfa yapan hususlar neler-
d�r?

- Sabrın z�rves� Hz. Eyyüp Peygamber'�n ç�legahı, 
muc�zeler sah�b� Hz. İbrah�m'�n mekânı, ateş�n suya 
dönüştüğü Hal�lü'r-Rahman Gölü, muazzam 

Söyleşi

Büyükşehir Belediye Başkanı

Zeynel Abidin BEYAZGÜL İle
Şanlıurfa Üzerine...
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m�mar�s�yle Güney Doğunun Efes'� Şuayb Şehr�, 12 
b�n yıllık geçm�ş�yle tar�h�n yen�den yazılmasına ves�le 
olan Göbekl�tepe ve yakın b�r zamanda keşfed�len 
Karahantepe, Dünyanın �lk ün�vers�tes� olarak kabul 
ed�len Harran, Halepl�bahçe dolaylarında yapılan 
kazılarda gün yüzüne çıkarılan Amazon Kral�çeler� 
Moza�kler�, Urfa'nın dünyaya sunduğu eşs�z 
değerlerd�r. Aynı zamanda Urfa, dünyanın en büyük 
açık hava müzes�d�r. Soğmatar, Şuayıp şehr� ve 
Bazda Mağaraları'yla da büyülü ve g�zeml� b�r 
merkezd�r.  Şanlıurfa; kelaynak kuşları, güzel gözlü 
ceylanları, barışın sembolü güverc�nler� ve soylu Arap 
atlarıyla türkülere, ş��rlere �lham kaynağı olmuş 
doğayla barışık müstesna b�r şeh�rd�r. Şanlıurfa sah�p 
olduğu bu tar�hsel ve kültürel b�r�k�m� �le dünya kültürel 
m�rasına g�ren b�r şeh�rd�r. 

Şanlıurfa’nın tur�zm potans�yel�n� nasıl değerlen-
d�r�yorsunuz?

- Şanlıurfa'mız coğrafi konumu, tar�h� değerler�, 
kültürel zeng�nl�kler� ve doğal güzell�kler�yle tur�zm�n 
bütün potans�yeller�n� �ç�nde barındıran b�r konumda 
bulunmaktadır.

Şanlıurfa; Karacadağ Kayak Merkez� �le “Kış Tur�zm�”, 
Karaal� Kaplıcaları �le “Termal Tur�zm�”, Karacadağ ve 
Tektek Dağları'ndak� özgün flora ve bozkırlarda gezen 
ceylanlarıyla “Doğa ve Yayla Tur�zm�”, Cennet 
suyunun karıştığı durgun ve ser�n Fırat suyuyla 
buluşan sah�l şer�tler� ve Saklı Cennet Halfet� tekne 

turları �le “Göl, Sah�l ve Su Sporları Tur�zm�”, Urfa'ya, 
özgü kekl�k, kelaynak ve güverc�nler� �le “Orn�toloj� 
Tur�zm�”, Geleneksel el sanatları, Mutfak zeng�nl�ğ� ve 
damak lezzet�, Dünyaya nam salmış mus�k� ustaları, 
Yaşanan ve yaşatılan otant�k ve m�st�k yapısıyla 
“Kültür Tur�zm�” g�b� tur�zm çeş�tl�l�ğ�nde öneml� b�r 
potans�yele sah�pt�r.

Son dönemde Şanlıurfa kültür m�rası ve tur�zm� 
adına ne g�b� gel�şmeler olduğunu okuyucuları-
mızla paylaşmak �ster m�s�n�z?

- Şanlıurfa, Neol�t�k dönem� aydınlatan öneml� 
şeh�rlerdend�r. Neval�çor� ve Göbekl�tepe kazıları 
arkeoloj� dünyasını heyecanlandırmıştı. Kültür ve 
Tur�zm Bakanımız Sayın Mehmet Nur� Ersoy'un da 
Karahantepe'ye �l�şk�n, "Muhtemelen de dünyada 
tekrar ses get�ren yen� b�r keşfim�z olacak d�ye 
düşünüyorum" ded�ğ� g�b� artık Göbekl�tepe �le 
beraber Karahantepe kazıları ve buluntularıyla 
Neol�t�k kültürden bahsedeceğ�z. Her �k� kazı yakın 
gelecekte �nsanlık tar�h�n�n en öneml� 
dönüşümler�nden b�r� olan yerleş�k yaşamın 
başlangıcında Şanlıurfa'nın yer�n� tüm dünyaya 
gösterecek n�tel�kte. Kısa sürede yapılan çalışmalar 
Karahantepe'y� daha çok konuşacağımıza benz�yor. 
Yüzyılımızın en öneml� arkeoloj�k keşfi olarak kabul 
ed�len Göbekl�tepe ve aynı döneme a�t olduğu tesp�t 
ed�len Karahantepe g�b� s�t alanları �le Urfa; 
günümüzde “Dünyada en çok arkeoloj�k kazı 
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yapılması gereken yer" n�tel�ğ�n� hala korumakta ve 
dünya arkeoloj�s� �çer�s�nde öneml� ve özel b�r yere 
sah�p olduğunu göstermekted�r.

Şanlıurfa’nın tur�zm potans�yel�n�n daha da gel�ş-
mes� �ç�n ne g�b� proje ve uygulamalarınız bulun-
maktadır?

 - Âdeta b�r ''Müze Şeh�r'' görünümüne sah�p olan 
Şanlıurfa'nın bu potans�yel ve zeng�nl�ğ�n�n �y� şek�lde 
planlanıp değerlend�r�lmes� ve d�zayn ed�lmes� �ç�n 
Kültür ve Tur�zm Bakanlığımız ve Val�l�ğ�m�zle beraber 
yen� v�zyonlar oluşturmaktayız. 

Türk�ye'n�n en büyük müze kompleks�n�n de yer aldığı 
tur�zm adasındak� kentsel s�t alanında “Korunması 
Gerekl� Kültür Varlığı” olarak tesc�ll� 922 adet tar�h� ev 
bulunuyor. UNESCO Dünya Kültür M�rasının geç�c� 
l�stes�nde yer alan geleneksel taş yapı m�mar�s�n�n 
saray güzell�ğ�ndek� örnekler�n� barındıran tar�h� “Urfa 
Evler�”n� UNESCO'nun bel�rled�ğ� kr�terlere göre 
düzenlenme ve restorasyon çalışması yaparak kalıcı 
l�stede yer almasını hedeflen�yoruz.

Esk� Urfa olarak b�l�nen bölgede 17 ayrı sokakta tar�h� 
dokuya zarar vermeden başlattığımız "sokak 
sağlıklaştırma" çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunun 
yanında "Hacı Kam�l Konağı", "Tar�h� M�llet 
Hastahanes�", "Sakıbın Köşkü" g�b� değerl� 
yapılarımızı da restore ed�yor, �şlevlend�r�yor ve halkın 
h�zmet�ne sunuyoruz.

Hal�lü'r-Rahman ve Eyyüp Peygamber makamını 
b�rb�r�ne bağlayacak olan “Kültür ve Tur�zm Yolu 
Projes�” kapsamında Büyükşeh�r Beled�yes� 
tarafından bölgede kamulaştırma çalışmalarıyla 
beraber yıkım çalışmalarına başlandı. Şanlıurfa'da 

kültür tur�zm� ve tar�he yolculuk adıyla 
başlatılan “Kültür ve Tur�zm Yolu 

Projes�” �le �k� makam b�rb�r�ne 
bağlanacak. B�r taraftan sabır 
makamı b�r taraftan sevg� ve 
cömertl�k makamı Hal�lü'r-Rahman 
(Balıklıgöl) Platosu b�rb�r�ne 
bağlanmış olacak. 

Tab� bu alanda çalışmalarımız 
sadece restore etmekle kalmıyor, 
aynı şek�lde Şanlıurfa'ya yen� 
meydanlar, yeş�l alanlar 
kazandırmak �ç�n tar�h� şeh�r 

merkez�nde hasarlı olan ve tar�h� 
dokuyu bozan betonarme 

yapıların yıkım çalışmalarını 
b�r b�r gerçekleşt�rerek 

meydanlarımızı 
ortaya çıkarmaya 
devam ed�yoruz. 
Tekn�k ek�b�m�zle 
planlı b�r şek�lde 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 
Kad�m şehr�m�z�n 

gerçek k�ml�ğ�n� ortaya çıkarmak �ç�n güneyden 
başladık, kalen�n arkasında 300 n�tel�ks�z konutu 
yıkarak çok güzel b�r çehreye bürünmes�n� sağladık.  
Aynı şek�lde Kızılkoyun'da gecekondu yapılarını 
yıkarak 3. yüzyıla a�t kaya mezarlarının yer aldığı 
“nekropol”ün çevre düzenlemes�n� tamamlayarak 
tar�h� alanın devamını sağladık.

Tar�h� şehr�n kuzey�nde Sarayönü bölges�nde Kızılay 
Meydan Projes� kapsamında; �lk olarak esk� Şanmed 
b�nası olarak b�l�nen yapının yıkım �şlemler�n� 
gerçekleşt�rd�k. Daha sonra Kızılay B�nası �le 
Şanlıurfa T�caret ve Sanay� Odası esk� b�nasının da 
yıkım �şlemler�n� tamamladık. Bu alanla �lg�l� m�mar� 
proje yarışması düzenled�k ve dereceye g�renlere  
ödüller�n� takd�m ett�k. Son olarak Beled�ye esk� 
b�nasını yıktık ve burada yapacağımız düzenlemeyle 
her şey�n en güzel�ne layık olan şanlı 
hemşehr�ler�m�ze yen� b�r meydan daha 
kazandırıyoruz. 

Peygamberler Şehr� Şanlıurfa'ya h�zmet etmek b�z�m 
�ç�n �badet kadar değerl�d�r. Şehr�m�z�n kültür ve tur�zm 
değerler�n� görmeler� ve m�safir severl�ğ�m�z� 
yaşamaları �ç�n tüm dünyayı Şanlıurfa'ya bekl�yoruz. 
Bu ves�leyle tüm Şanlıurfalılara ve Şanlıurfa 
dostlarına selâm, sevg� ve saygılarımı sunuyorum.

B�zler yoğun takv�m�ne rağmen vak�t ayırarak 
sorularımızı �çtenl�kle cevaplayan Şanlıurfa 
Büyükşeh�r Beled�ye Başkanımız Zeynel Ab�d�n 
Beyazgül’e  El-Ruha A�les� olarak �çtenl�kle teşekkür 
eder, h�zmet yolunda başarılar d�ler�z.



17

 El-Ruha'da Tarihi Yașayın…
Efsaneler�n g�zem�n�, �nancın �zler�n� taşıyan, geçm�ş 
�le geleceğ�n buluştuğu Şanlıurfa'da tar�h� m�mar� 
dokuya uygun olarak Urfa taşıyla yapılan, saray 
n�tel�ğ�nde b�r mekân; Hotel El-Ruha…

Tarihin Kucağında…
Şanlıurfa tar�h� kent merkez�nde; şehr�n ruhu sayılan 
Balıklıgölü, Kaley�, Aynzel�ha Gölü ve Bahçes�n�, 
Dünya'da benzer� olmayan savaşçı Amazon 
Kral�çeler� moza�kler�n�n serg�lend�ğ� Halepl� Bahçe'y� 
gören; Doğal mağaralarıyla ve geleneksel m�mar�s�yle 
tar�h� ve m�st�k b�r atmosfer; Hotel El-Ruha...

Dünya’nın En Eski Kentinde 

Duygular Taşlarda Dile Geliyor...
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 Eviniz kadar rahat
Standart ve su�t odalarıyla, 200 yatak kapas�tes�...

İnancın ve aşkın efsaneleşt�ğ� Balıklıgöl ve Kale man-
zaralı özgün odalar…

 Odalar
Isıtma ve soğutma s�stem�, 24 saat oda serv�s�, m�n� 
bar, müz�k yayını, telev�zyon, uydu TV yayını, kablo-
suz �nternet, yangın alarm s�stem�, telefon, kasa ve 
fön mak�nes�n�n yer aldığı odalarda huzur ve rahatı do-
yasıya yaşayın…

 Hizmetler
Bus�ness Center, çamaşırhane, kuru tem�zleme, dok-
tor, kuaför, satış ün�tes�, uyandırma serv�s�, gazete 
standı, otopark, rehberl�k-danışmanlık…

 Zengin mutfak
Çok özel mutfağıyla usta aşçılardan, güzel ve tem�z 
b�r ortamda, Şanlıurfa ve Dünya mutfağından lezzetl� 
yemekler ve tatlılar…

 A'la carte servis
“Rehav� Kahvaltı Salonu”nda açık büfede zeng�n çeş�t 
ve yöresel kahvaltılıklar s�z değerl� m�safirler�m�z� 
bekl�yor.

 Urfa Sıra Gecesi
Yöre kültürünün öneml� b�r geleneğ� olan; sohbet, 
yemek ve müz�ğ�n yer aldığı “Geleneksel Şanlıurfa 
Sıra Geceler�”n� mağarada doyasıya yaşarken; Otan-
t�k müz�k ve yöresel menüler �le ç�ğköfte'n�n tadını yıl-
larca unutamayacaksınız…
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Toplantı ve Davetler
Akabe, Kızılkoyun, Karakoyun, Aynzel�ha, Halepl� ve 
Rehav� salonları; kongre, toplantı, sem�ner, kokteyl, z�-
yafet, düğün organ�zasyonları �ç�n her türlü tekn�k do-
nanıma sah�p mekânlar…

Sağlık Kulübü
Sağlıklı b�r yaşam �ç�n key�fl� b�r mola…

l Masajla vücudunuza sağlık ve c�ld�n�ze güzell�k ka-
tacağınız “Tar�h� Osmanlı Hamamı”,

l Günün yorgunluğunu atacağınız “Sauna” ve “F�n 
Hamamı”,

l Sağlıklı yaşam �ç�n, modern âletler�n yer aldığı 
“J�mnast�k Salonu”,

B�lardo, masa ten�s�, a�r hokey �le eğlence ve sporun 
zevk�n�; Hotel El-Ruha'da doyasıya key�fle yaşayın!

 

Kızılkoyun Toplantı Salonu

Halepl� Restaurant

Karakoyun Toplantı Salonu

Rehav� Toplantı Salonu

Akabe Düğün ve Balo Salonu
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Bizden Haberler

Tüm Restoranlar ve Tur�zmc�ler Derneğ� (TÜRES) 9. 
Olağan Genel Kurulu üyeler�n katılımıyla TÜRES 
Genel Merkez�nde gerçekleşt�r�ld�. Yapılan Genel Ku-
rulda mevcut Genel Başkan Urfalı Ramazan B�ngöl 
yen�den Genel Başkanlığa seç�ld�. L�stede Hotel El-
Ruha Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l�, İstanbul Baro-
su’nun tanınmış Avukatlarından Ahmet Küçük'te yer 
aldı.

Tüm Restoranlar ve Tur�zmc�ler Derneğ�, 9. kez 
genel başkanını seçt�. Mevcut başkan Ramazan B�n-
göl üyeler�n takd�r�yle 3 yıllığına yen�den TÜRES’�n 
genel başkanı oldu.

Yen�den Genel Başkanlığa seç�len Ramazan B�ngöl 
yaptığı konuşmada özetle şu konuların altını ç�zd�:

TÜRES yen� yönet�m�yle yüzde 60 oranında daha 
da gençleşt� ve önümüzdek� dönemde çok daha 
güçlü b�r şek�lde em�n adımlarla yoluna devam 
edecek. TÜRES kurulduğu günden bu yana hem 
sektörün sorunlarına çözüm bulmak hem de yeme 
�çme kültürümüzün önce ülkem�zde sonra da dünya-
da hak ett�ğ� yer� bulması �ç�n faal�yetler�n� sürdür-
mekted�r. Bu perspekt�fle yen� dönemde de öneml� 
çalışmaların altına �mzamızı atacağız

TURES Yönetiminde Yer Aldık

TÜRES 9. Olağan 
Genel Kurulu Yapıldı
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Hotel El-Ruha Son dönem�n en sev�len d�z�ler�nden 
Herca� d�z�s�ne, film platosu oldu. Şanlıurfa’ya gelen 
d�z� ek�b� kent�n m�mar� dokusu ve atmosfer�yle öne 
çıkan Hotel Elruha’da konaklamayı terc�h ett�. Otel�m�-
z�n atmosfer�nden oldukça etk�lenen ek�p film�n bazı 
öneml� sahneler�n� otelde çek�m� gerçekleşt�r�ld�.

ATV'n�n en popüler d�z�s� olan Herca�, sezon final� 
olan 11'�nc� bölümünden bazı sahneler zeng�n tar�hsel 
b�r�k�m� ve dokusuyla doğal b�r film platosu olan Şanlı-
urfa’da gerçekleşt�. Şanlıurfa’nın öneml� mekanların-
da çek�m� gerçekleşt�r�len bu bölüm 05.06.2021 tar�-
h�nde ATV ekranlarında yayınlandı. Büyük beğen� top-
layan film�n başrol oyunculardan M�ran'ın (Akın Akı-
nözü), Reyyan'ın (Ebru Şah�n) Şanlıurfa’ya kaçırışı-
nın �şlend�ğ� bölümde, Şanlıurfa'dan b�rkaç sahneye 
yer ver�ld�. Kent�n tar�h� meydanlarından b�r� olan 58 
Meydanı'nda başlayan çek�mlere, Hal�l ür-Rahman 
Gölü (Balıklıgöl), Sey�r Tepes�, Göbekl�tepe ve kent�n 
büyüley�c� atmosfer�ne sah�p Hotel El-Ruha’da ger-
çekleşt�r�ld�. Urfalıların yoğun sevg� ve �lg�s� altında çe-
k�len sahnelerde oyuncular ve set ek�b� zaman zaman 
zor anlar yaşasa da çek�m ve set ek�b� filme olan �lg�-
den memnun kaldı.

Eşsiz Mimarisiyle 

Hotel El-Ruha
Hercai Dizi Setinde...

Hotel El-Ruha’da 
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Şanlıurfa'dak� çek�mlerle �lg�l� genel b�lg�ler� aktaran 
MİA Yapım Koord�natörü Samet Akden�z, göster�len �l-
g�ye şaşırdıklarını ve çok memnun kaldıklarını ve 
Urfa’ya mutlaka tekrar gelmey� düşündükler�n� aktardı. 
“İler�k� bölümlerde çek�mler�m�z� tekrar Urfa'da yapma-
yı düşünüyoruz. B�z� çok mutlu ett� burası. Kes�nl�kle 
b�r daha gel�r�z.” D�yen Akden�z Kent�n genel atmosfe-
r�n�, m�mar�s�n� ve Göbekl�tepe’y� çok beğend�kler�n� ak-
tardı. MİA Yapım Genel Koord�natörü Suat Erdoğmuş 
�se, Oyuncuların yoğun �lg�ye çok şaşırdıklarını şu 
cümlelerle aktardı. “Çok memnunlar, �lk�n şaşırdılar. 
B�z onlara �lk Hotel El-Ruha’ya gel�n ded�k, Otel�n tera-
sına çıktık. Oyuncularda otel önünde toplanan kalaba-
lığı görünce çok şaşırdılar, bu �lg�y� beklem�yorlardı. 
Güzel oldu, �nşallah böyle devam eder. şekl�nde  ko-
nuştu.
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Türk�ye Tur�zm Tanıtım ve Gel�şt�rme Ajansı tarafın-
dan öner�len Güvenl� Tur�zm Sert�fikası, Türk Stan-
dartları Enst�tüsü (TSE) tarafından h�jyenle �lg�l� tüm 
standartları karşılaması neden�yle Hotel El-Ruha’ya 
ver�ld�.

Kentte tar�h� alanları yakınlığı ve benzers�z m�mar�s� 
�le en çok terc�h ed�len hotellerden b�r� olan Hotel El-
Ruha, kent�n en h�jyen�k oteller�nden b�r� olarak ta ön 
plana çıkmakta.Pandem� sürec�yle b�rl�kte önem ka-
zanan h�jyen kurallarına uyan �şletmeler yerl� ve ya-
bancı tur�stler�n �lk kr�ter� arasında yer alıyor.

Pandem� koşullarına uygun olarak rev�ze ed�len karşı-
lama ve reseps�yon h�zmetler�nde �şley�ş şöyle; El-
Ruha Otele g�r�şte konukları dezenfekte �stasyonu kar-
şılıyor. Otel müşter�ler�n�n val�zler� ve kıyafetler� t�t�zl�k-
le dezenfekte ed�l�yor. Otele g�ren müşter�ler�n ateşler� 
ölçülürken, gerekt�ğ�nde sosyal mesafen�n korunması 
hususunda sözlü ve görsel uyarılar yapılıyor. Y�ne ote-
l�n tüm ortak kullanım alanları odaları ve mutfağı sık 
sık ULV dezenfekte pompası �le ster�l�ze ed�l�yor. Otel 
de ayrıca konuklardan b�r�nde koronav�rüs bel�rt�ler� ol-
ması durumunda, sağlık ek�pler� gelene kadar kulla-
nılmak üzere �zolasyon odası da yer alıyor.

Temizlik ve hijyeni ile öne çıkan

Hotel El-Ruha, 
Güvenli Turizm Sertifikası Aldı
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Şanlıurfa’nın unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetle-
r�ne gen�ş b�r şek�lde menüsünde yer veren ve kente 
gastronom� yolunda öneml� b�r destek sunan Hotel El-
Ruha, bu kez yen� b�r lezzet� konuklarına sunmaya 
başladı.

Şanlıurfa’ya gelen yerl� ve yabancı tur�stler�n uğrak 
mekanı olan ELRUHA Otel’�n maharetl� aşçılarının, 3 
ayı aşkın süred�r denemeler�n� sürdürdüğü ve ‘Ş�şte 
Kadayıf’ adını verd�ğ� özel tatlı, s�par�ş üzer�ne konuk-
larına sunulmaya başlandı.

Şanlıurfa’nın yöresel yemekler�n� kentte konuklarına 
sunan �lk ve tek otel olan ELRUHA Otel, kent�n yöre-
sel lezzetler�ne b�r yen�s�n� ekled�.

Kadayıfı Șiște Pișiriyor.
‘Ş�şte Kadayıf’ tatlısı �le �lg�l� b�lg� veren ELRUHA Otel 
Baş Aşçısı Adem Rat ‘Kadayıfı ş�şte p�ş�rerek fark ya-
ratıyoruz’ ded�.

3 aylık deneme sürec�n�n ardından kadayıfı kebap ş�-
ş�ne saplayıp mangalda p�ş�ren Adem Rat ‘Yen� tatlı 
çeş�d�m�z kısa sürede �lg� odağı oldu. Müşter�ler�m�z-
den s�par�ş alıyoruz. Tatlımız hem m�deye, hem göze 
h�tap ed�yor’’ ded�.

Tatlı ve Kebap Lezzeti
Șiște Kadayıfla Birlești.
Hotel El-Ruha Genel Müdürü İsma�l Küçük �se, kent�n 
mutfağının çok köklü b�r tar�he sah�p olduğunu bel�rtt�. 
Bu köklü geçm�şe sah�p özel mutfağa katkı sağlamak 
�ç�n çaba sarf ett�kler�n� �fade eden Küçük ‘Otel�m�zde 
kent�m�z�n b�rçok yöresel lezzetler�ne yer ver�yoruz. Ta-
r�h� Urfa m�mar�s�n�n en güzel örneğ� olan otel�m�zde, 
yöresel lezzetlerle konuklarımıza gerçek Urfa atmos-
fer�n� her anlamda yaşatıyoruz.

Tüm bunların yanında sadece geçm�ş�m�zle kalmıyor, 
Urfa mutfağının geleceğ�ne de katkı sağlamak adına 
yen� sunumlar ve lezzetler keşfed�yoruz. Şanlıurfa de-
n�nce akla kebap ve tatlı gel�yor. Bu �k� lezzet� ‘Ş�şte 
Kadayıf’ adını verd�ğ�m�z yen� lezzet �le b�rleşt�rd�k. Bu 
yen� lezzet� kent�m�ze kazandırdığımız �ç�n mutluyuz’’ 
ded�.

Hotel El-Ruha Mutfağından Yepyeni Bir Lezzet

Şişte Kadayıf
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Gazetec� Mesut YarEmm�t Fuarına katılım sağladık

· Ç�nl� Sanatçı X�ao Zhang · Ç�nl� Sanatçı X�ao Zhang 

Sanatçı Ozan GüvenSanatçı Oktay Kaynarca

30 Ocak – 2 Şubat 16 Temmuz

30 Ocak

24 Aralık 24 Mart

“Hotel El-Ruha” otant�k m�mar�s� ve 5 yıldızlı 
konforuyla m�safirler�n rahatı ve konforu �ç�n her türlü 
ayrıntının düşünüldüğü yatak odalarında Balıklıgöl ve 
Urfa Kales�, Müzeler ve Halepl�bahçe manzarasıyla 
tar�he tanıklık ed�leb�lmekted�r. 

Hotel Elruha'da Düğün, kına, n�şan, toplantı ve 
etk�nl�kler�n�ze uygun farklı salon seçenekler�yle 
seçk�n m�safirler�ne h�zmet sunmaktadır. 

İşte son dönemde ağırlamış olduğumuz bazı 
m�safirler�m�z...

Bizden Haberler
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· 30 Ağustos Zafer Bayramı Reseps�yonu 

· 30 Ağustos Zafer Bayramı Reseps�yonu · 30 Ağustos Zafer Bayramı Reseps�yonu 

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bak�r Izetbegov�ć

Cumhurbaşkanımızın Eş� Em�ne Erdoğan TOBB Başkanı Rıfat H�sarcıklıoğlu

24 Ek�m 30 Ağostos

30 Ağostos

10 Şubat

Ak Part� Genel Başkan Yardımcısı  Numan Kurtulmuş Kuveyt Büyükelç�s� Ghassan Abdulbar� 

08 Mart

26 Ocak 19 Eylül
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M. N�hat Kürkçüoğlu 1946 yılında Urfa'da doğdu. 
Bek�r Sıtkı Bey'�n ve İsl�m Hanım'ın beş erkek 
çocuğunun en büyüğüdür. Kadr�ye Hanım �le evl� olup 
çocukları Yusuf, M. Ak�f ve Betül'dür.

Sanatçı; �lk, orta ve l�se tahs�l�n� Urfa'da tamamladı. 
Urfa L�ses� ve Urfa Öğretmen L�ses�'n� b�t�rd�. 1967-
1976 yılları arasında Urfa'da sınıf öğretmenl�ğ� 
yaparken çalıştığı okulları res�m ve yazılarla donattı. 

1970'l� yıllarda halkın sevd�ğ� peyzaj, natürmort ve 
çocuk portreler� türler�nde çalıştığı tablolar İstanbul, 
Ankara, Adana ve Gaz�antep res�m p�yasalarında yer 
aldı. B�lhassa “Ağlayan Çocuk” ve “Gülen Çocuk” 
tablolarının röprodüks�yonları tüm yurtta büyük �lg� 
gördü. Şanlıurfa'yı tanıtan b�rçok tablosu afişlerde, 
kartpostallarda ve derg� kapaklarında yer aldı. 

1976 yılında Urfa Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü'ne 
fotoğrafçı olarak geçt�. 1982 yılında dönem�n Urfa 
Val�s� Erdoğan Cebec� tarafından Hükümet 
Konağı'nda kend�s�ne kurulan atölyede Urfa tabloları 
yapmaya başladı. Daha sonra görev yapan Val�lerden 
Alpaslan Karacan, T. Z�yaedd�n Akbulut, Şahabett�n 

Harput dönem�nde bu atölyede çalışmalarına devam 
ett�. Yaptığı tablolar günümüzde Şanlıurfa Hükümet 
Konağı'nda yer almaktadır.

1997 yılında memurluktan emekl�ye ayrıldı. Özel 
atölyes�nde res�m çalışmalarını devam ett�rd�. Ell� yılı 
aşkın süred�r aralıksız res�m çalışarak ürett�ğ� Urfa 
konulu beş yüz adet�n üzer�nde yağlı boya tabloyu 
memleket�ne kazandırmış ve bunlardan b�r kısmını 
Şanlıurfa Val�l�ğ�'ne armağan etm�şt�r. 

Şanlıurfa'nın tar�hî, m�marî değerler�n�, sokaklarını, el 
sanatlarını, çarşılarını ve �nsanlarını, kısacası 
Şanlıurfa kültürünü tablolarında yaşatan ve bu 
değerler� gelecek nes�llere aktaran Ressam 
Kürkçüoğlu'nun amacı Şanlıurfa'yı tablolarla dünyaya 
tanıtmaktır.

Ressam M. Nihat KÜRKÇÜOĞLU

Şanlıurfa'dan Sanatçı Portresi:

Dünyanın hiçbir kentinde bir ressam, kendi doğduğu 
șehrin kültürünü yansıtan beș yüz tablo yapmamıștır. 
Bu açıdan Kürkçüoğlu ilkler arasında yer almaktadır. 
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Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, İzm�r, Bursa, Gaz�antep, 
Mard�n, D�yarbakır, Adapazarı, İzm�r, Sur�ye (Hasek�) 
g�b� çeş�tl� yerlerde defalarca k�ş�sel serg�ler açan ve 
karma serg�lere katılan Kürkçüoğlu'nun eserler� hep 
beğen� almıştır. Tanınmış ressamlarımızdan Şefik 
Bursalı, sanatçının 15 Haz�ran 1987 tar�h�nde 
Ankara'da açılan serg�s�n� gezerken görüşler�n�: “Bu 
tablolar ben� şaşırttı. Kend�m� dünya müzeler�nde 
h�ssed�yorum.” Cümleler�yle d�le get�rm�şt�r. 
Kürkçüoğlu'na Akadem�den hang� dönemde mezun 
olduğunu soran, onun l�se mezunu çek�rdekten 
yet�şme b�r ressam olduğunu öğrenen Şefik 
Bursalı'nın şaşkınlığı büsbütün artmıştır. İk� tablosu 
Kültür Bakanlığı koleks�yonuna alınarak Devlet Res�m 
ve Heykel Müzes�'nde serg�lenen M. N�hat 
Kürkçüoğlu'nun b�rçok tablosu, başta esk� 
Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL olmak 
üzere çeş�tl� kademelerdek� devlet büyükler�ne takd�m 
ed�lm�şt�r. Ayrıca sanatçının b�rçok özel koleks�yonda 
tabloları bulunmaktadır. 

 M. N�hat Kürkçüoğlu, 1987 yılında Şanlıurfa 
Beled�yes�'n�n “Şa�r Nâbî Sanat Ödülü”ne, 1991 
yılında Şanlıurfa İl� Kültür Eğ�t�m Sanat ve Araştırma 
Vakfı'nın “ŞURKAV Kültür ve Sanat Ödülü”ne, 2014 
yılında Kanal Urfa TV tarafından yılın sanatçısı 
ödülüne layık görüldü.

2005 yılında, 170 tablosundan oluşan “Renk Renk 
Şanlıurfa” �s�ml� res�m kataloğu Başkan Dr. A. Eşref 
FAKIBABA dönem�nde Şanlıurfa Beled�yes� 
tarafından bastırılmıştır. 2015 yılında, 279 tablosunun 
yer aldığı “M. N�hat Kürkçüoğlu Fırçasından 
Şanlıurfa” �s�ml� res�m kataloğu Başkan Fevz� 
DEMİRKOL dönem�nde Hal�l�ye Beled�yes� tarafından 
bastırılmıştır.  

Geçm�ş�n ve günümüzün Urfa'sını gelecek kuşaklara 
aktaran öneml� b�rer belge olarak çalıştığı yağlıboya 
tablolarını Şanlıurfa'ya ödenmes� gereken mütevaz� 
b�r vefa borcu olarak değerlend�ren Kürkçüoğlu, en 

büyük arzusunun en kısa zamanda Urfa'nın tar�h�n�n 
ve kültürünün yansıtıldığı tabloların yer aldığı 
“Şanlıurfa Res�m Müzes�”ne kavuşması olduğunu 
bel�rtmekted�r.

Dünyanın h�çb�r kent�nde b�r ressam, kend� doğduğu 
şehr�n kültürünü yansıtan beş yüz tablo yapmamıştır. 
Bu açıdan Kürkçüoğlu �lkler arasında yer almaktadır. 
Şanlıurfa Beled�yes�, sanatçının tablolarının 
röprodüks�yonunu uzun yıllar afiş olarak basarak 
Türk�ye'n�n her tarafına gönderm�şt�r. 

Şanlıurfa üstüne pek çok ş��r, hoyrat yazılmış, türküler 
ve şarkılar bestelenm�şt�r. M. N�hat Kürkçüoğlu �se 
yıllardır Urfa'nın g�zem�n� tuvallere nakşederek, tar�h� 
şehr�n yakıcı güneş�n�n sıcaklığını, sokaklarını 
aydınlatan parlak ışığını, sıcakkanlı �nsanını, örfünü, 
adet�n�, gelenek ve görenekler�n� tablolara aktararak 
gelecek nes�llere b�rer belge olarak sunmaya 
çalışmıştır. Halen Şanlıurfa'dak� atölyes�nde res�m 
çalışmalarına devam etmekted�r. 

Ressam M. Nihat Kürkçüoğlu’nun Ressam 
Abdurahman Birden tarafından yapılan yağlıboya 
portresi

Gazeteci Tayfun Talipoğlu ve Ressam Fikret 

Otyam’ın 1996 yılında Ressam M. Nihat Kürkçüoğlu 
Atölyesini ziyareti

Fotoğraf Yazıları

1

2

1

2
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Şanlıurfa'da b�r arkeoloj� müzes� açılması fikr� 1948 yı-
lında oluşmaya başlamış ve mevcut eserler Atatürk 
İlkokulu'nda b�r depoda toplanarak müzen�n kuruluşu 
�le �lg�l� �lk teşebbüs gerçekleşm�şt�r. Daha sonra 1956 
yılında Şeh�t Nusret İlkokulu'nda b�r yer ayrılarak 
eserler burada depolanmıştır.

1965 yılında Şeh�tl�k mevk��nde, 1500 m²’l�k b�r alan 
üzer�nde müze b�nası yapılmış ve 1967 yılında mü-
dürlük hal�ne get�r�len “Şanlıurfa Müzes�” 1969 yılında 
z�yarete açılmıştır. 2015 yılına kadar faal�yet�n� bu b�-
nada sürdüren Şanlıurfa Müzes�’nde arkeoloj�k ve et-
nografik eserler yer almıştır.

Eser sayısı artınca müze b�nası yeters�z kaldığından, 
Balıklıgöl’ün kuzey�nde Halepl�bahçe’de 2012-2014 
yılları arasında yen� müze b�nası �nşa ed�lm�şt�r. “Şan-
lıurfa Arkeoloj� Müzes�”n�n yen� b�nasının açılışı 24 
Mayıs 2015 tar�h�nde gerçekleşm�şt�r.

Halepl�bahçe’de yer alan Müze kompleks� 60.000 
m2’l�k b�r araz�den oluşmaktadır. Bu araz� üzer�nde 
yer alan Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes� 3 katlı olup 
32.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. Y�ne bu 
alanda Halepl�bahçe’de ortaya çıkan moza�kler 
�le Şanlıurfa’da bulunan d�ğer moza�kler�n serg�-
lend�ğ� 6.000 m2 alanda “Moza�k Müzes�” ve 
her �k� müze arasında deneysel arkeoloj�k ça-
lışmaların yapılab�leceğ� “Arkeopark” yer al-
maktadır.

Müzede; Dünyanın en esk� tapınağının bu-
lunduğu Göbekl�tepe kazı alanında ortaya 
çıkarılan 12.000 yıl önces�ne a�t eserler �le 
Asur, Bab�l, H�t�t, Roma, B�zans, Emev�, 
Eyyüb� Selçuklu ve Osmanlı dönemler�ne 
a�t eserler serg�lenmekted�r. Ayrıca etnog-
rafik eserler de bulunmaktadır. Şanlıurfa 
Arkeoloj� Müzes� depolarında bulunan yak-
laşık 65.000 eserden 5.000 eser serg�len-
mekte olup depodak� eserler�n dönü-
şümlü olarak serg�lenmes� 

planlanmıştır. Şanlıurfa Arkeoloj� Müzes� eser sayısı 
ve b�na büyüklüğü �le Türk�ye’n�n en büyük müzes�d�r. 
1992 yılında Balıklıgöl’de bulunan Dünyanın 12.000 

yıllık en esk� heykel� “Urfa Adamı” da burada ser-
g�lenmekted�r.

Arkeoloj� Müzes� �çer�s�nde serg� salonları 
dışında res�m, fotoğraf, heykel vb. serg�-
ler�n yapılab�leceğ� serg� salonu, tanıtım 
filmler�n�n göster�ld�ğ� s�nev�zyon salonla-
rı, kütüphane, depo alanları, laboratuar, 
çocuk oyun alanları ve hed�yel�k eşya 
satış ün�teler� de yer almaktadır. Ayrıca 

müzen�n g�r�ş kısmında 1000 araçlık ka-
palı otopark �le halkın ve z�yaretç�ler�n kul-

lanımına açık 400 k�ş�l�k cafe-restoran bu-
lunmaktadır.

Arkeoloj� Müzes� Kültür ve Tur�zm Bakanlı-
ğı’na bağlıdır.

Adres: Halepl�bahçe mevk��, 
Eyyüb�ye/ Şanlıurfa

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

Gezelim Görelim
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Yaşayan Bir Gelenek

Urfa Sıra Gecesi 

Günümüzde Şanlıurfa'ya gelen m�safirler�n 
geleneksel sıra geceler�n� deney�mley�p 
yorgunluğunu eşs�z lezzetler ve yöresel 
müz�k eşl�ğ�nde atab�leceğ� mekânların 
başında  “El-Ruha Mağarası” �le 
“Panorama Teras” gelmekted�r. 

Ögr. Gör. S. Sabri KÜRKÇÜOĞLU
Eğitimci - Fotoğraf Sanatçısı
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GELENEKSEL URFA 
SIRA GECESİ ve MÜZİK 
Şanlıurfa, tar�h boyunca b�rçok meden�yete ev 
sah�pl�ğ� yapmış olup zeng�n b�r kültür b�r�k�m�ne 
sah�pt�r. 

Şanlıurfa'da müz�ğ�n gel�şmes�, yaygınlaşması, 
yaşatılması ve yen� eserlerle yen� sanatçıların ortaya 
çıkışında en öneml� faktör “sıra geceler�”, “oda 
toplanmaları” ve “dağ yatı geceler�”d�r. Urfalıların 
müz�ğe olan kab�l�yetler� ve tutkuları sonucunda, tar�h� 
şehr�n şöhret�nde müz�ğ�n de payı olmuştur.

“Sıra geces�” geleneğ� Şanlıurfa'ya özgü b�r arkadaş 
buluşması ve toplanma adet� olup uzun yıllardan ber� 
sürdürülmekted�r. Genell�kle kış geceler�nde, yaşları 
b�rb�r�ne yakın arkadaş gruplarının her hafta başka b�r 
arkadaşın ev�nde olmak üzere, haftada b�r akşam, 
bel�rl� b�r n�tel�ğe ve düzene göre sıra �le yaptıkları 
toplantılara Şanlıurfa'da “sıra geces�” denmekted�r. 
Genç yaşından �t�baren sıra geces�ne katılan Urfalı, 
bu gecelerde gelenek ve görenekler�n�, müz�k 
kültürünü, toplumsal yaşam kurallarını, saygıyı, 
hoşgörüyü ve dayanışmayı öğrenmekted�r. 

Sıra geces�n�n yapılacağı yere, önceden bel�rlenen 
toplanma saat�ne uyularak g�d�l�r. Sıraya katılanlar, 
sıra geces�n�n kurallarına uymak zorundadır. Sıra 
grubunun seç�len başkanı sıra geces�n�n yönet�m�n� 
üstlen�r ve kurallara uymayanlara kararlaştırılmış 
cezaları uygular. 

Sıra geceler�n�n en öneml� fonks�yonlarından b�r� 
sohbett�r. Sıra geceler�nde konuşulan konular sıra 
gezenler�n meslekler�ne, kültür sev�yeler�ne, 
tahs�ller�ne göre değ�ş�kl�k arz etse de sırada; sağlık, 
eğ�t�m, ekonom�, sanat, edeb�yat, s�yaset, d�n� 
konular, şehr�n sorunları �le Türk�ye ve dünya 
meseleler� g�b� her konu konuşulur. Bazı sıra 
geceler�ne, sıradak�ler�n merak ett�kler� veya �lg� 
duydukları konunun uzmanı b�r m�safir özell�kle 
çağrılır ve onun sohbet� d�nlenerek �st�fade ed�lmeye 
çalışılır.

Adeta “halk konservatuarı” n�tel�ğ�ndek� sıra geceler�, 
aynı zamanda usta-çırak geleneğ� �çer�s�nde müz�ğ�n 
�cra ed�ld�ğ� meşk ortamlarıdır. Enstrüman çalan ve 1

2
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okuyucu k�ş�ler�n oluşturduğu “sıralar”da makam seyr� 
�çer�s�nde s�steml� müz�k �cra ed�l�r. Müz�k faslı Rast 
veya D�van makamından başlayarak, Uşşak, H�caz ve 
gecen�n durumuna göre d�ğer makamlarla devam 
ederek Kürd� veya Rast makamıyla son bulur. Bu 
makamlar �cra ed�l�rken şarkılar, türküler, hoyrat ve 
gazel okunur. Müz�ğe �lg� duyan gençler, ustaları d�n-
leyerek müz�k b�lg�s� ve terb�yes�n� bu gecelerde 
alırlar. Kulaklar eğ�t�l�r, eller eğ�t�l�r ve d�ller eğ�t�l�r 
geceler boyu… Gelenek ve zarafet öğret�l�r dededen 
toruna... Sıra geces�nde müz�k �cra ed�l�rken 
konuşmak ve sohbet etmek hoş karşılanmaz.

Her sıra geces�nde müz�k �cra ed�l�r, d�ye b�r kural da 
yoktur. Enstrüman çalan ve okuyucu k�ş�lerden oluşan 
sıra geceler�nde b�le müz�k, gecen�n ancak bell� b�r 
bölümünde �cra ed�l�r. Çünkü sıra geces�n�n esas 
amacı; sohbett�r, dayanışmadır, paylaşmadır.

Esk� b�r gelenek olan “dağ gezmeler� ve yatı”ya �se 
yılın her mevs�m�nde uzun sürel� veya b�r-�k� 
gecel�ğ�ne erkek arkadaş gruplarıyla g�d�l�r. Urfa'nın 
güney�nde ve batısında yer alan dağlarda bulunan 
çok sayıdak� mağara bu �ş �ç�n kullanılır. “Dağ yatı 
geceler�”nde yemek ve sohbetten sonra “Ahenk” 
den�len fasılda sazlar, cümbüşler çalar, gazel, hoyrat 
ve türküler okunur. Bu “ahenkler”e yaz geceler�nde 
komşu gruplar gazel, türkü ve hoyratlarla cevap 
ver�rler. Heyecanlı, neşel� ve zevkl� atışmaların yer 
aldığı karşılıklı “ahenkler”�n sabaha kadar devam 
ett�ğ� olur.

Telev�zyonlarda veya çeş�tl� salon ve restoranlarda 
eğlenmek �ç�n düzenlenen müz�kl� gecelere de “sıra 
geces�” den�lmekted�r. “Sıra geces�” adıyla 

düzenlenen, bu programlar arkadaş gruplarından 
oluşan geleneksel sıra geces� olmayıp m�safirlere sıra 
geces�n�n sadece “müz�k faslı” bölümü ve ç�ğköfte 
�kramı sunulmaktadır. 

Şanlıurfa'da yüzyıllardan ber� yaşanan ve günümüzde 
de yaygın olarak sürdürülen “Sıra geces�” 
yardımlaşmadır, dayanışmadır. “Sıra geces�”; 
hoşgörü, sevg� ve barış ortamıdır. “Sıra geces�” b�r 
halk mekteb�d�r. “Sıra geces�” nez�h b�r sohbet 
ortamıdır. “Sıra geces�” acıyı ve mutluluğu 
paylaşmaktır. “Sıra geces�” tanışmaktır, kaynaşmaktır. 
“Sıra geces�” b�r “halk konservatuarı”dır. “Sıra geces�” 
çok yönlü b�r s�v�l toplum kuruluşudur. “Sıra geces�” 
b�r �st�şare toplantısıdır. “Sıra geces�” b�lg�lenme 
toplantılarıdır. “Sıra geces�” b�r s�yaset okuludur. “Sıra 

4

3
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geces�” gelenekler�n yaşatıldığı gecelerd�r. “Sıra 
geces�” Şanlıurfa'nın tanıtıldığı gecelerd�r. 

Geleneksel Urfa 
Sıra Gecesinde İkram
Evlerde yapılan “Sıra”ya gelenlere �lk olarak “mırra” 
(acı kahve) �kram ed�l�r. Çek�rdek kahve kavrulup 
dövüldükten sonra, kaynatılıp süzülerek hazırlanan 
acı kahveye “mırra” den�r. Bu kahve, kulpsuz 
“mekkav�” den�len özel fincanlarla m�safirlere sunulur. 
Mırra, az m�ktarda konulur ve �k� defa ver�l�r. Acı 
kahven�n yapılması g�b� �ç�lmes�n�n de kend�ne has 
kuralları vardır. Kahvey� �çen, kahve fincanını yere 
koymamalı ve mutlaka dağıtana ger� vermel�d�r. 
Kahvey� �çen�n, fincanı yere veya masaya koyması, 
kahvey� verene saygısızlık sayılır. Esk�den bunun 
cezası kahvey� dağıtan bekârsa evlend�r�lmes� ya da 
fincanın altınla doldurulup ona ver�lmes�ym�ş. Bu 
kuralı b�lmeyen m�safirler, kahve fincanını yere 
koyarsa, bu kural hatırlatılır ve de hoş görülür. Acı 
kahveden sonra çay �kram ed�l�r. 

Sıra geceler�nde yemek olarak “ç�ğköfte” yapılır, 
mahall� yemekler�n �kram ed�ld�ğ� sıra geceler� de 
vardır. Ancak “ç�ğköfte” sıra geceler�n�n değ�şmez 
yemeğ�d�r. Ç�ğköften�n yanında ayran, bostana, cacık, 

koruk salatası, çoban salatası g�b� salatalar da �kram 
ed�leb�l�r. Sıra geceler�nde ç�ğköfteden sonra kadayıf, 
şıllık, katmer, baklava, daş ekmeğ�, küncülü akkıt, 
palıza, ş�re g�b� mahall� tatlılardan herhang� b�r� �kram 
ed�l�r.

Sıra geceler�nde �kram, ç�ğköfte ve tatlı olarak 
kararlaştırılmışsa, arkadaşlar arasında eş�tl�k olsun 
d�ye herkes bu kurala uymak zorundadır. İlave b�r 
�kramda bulunana “bunu davet kabul ett�k, bu nedenle 
sırayı tekrar yapacaksın” den�lerek ceza ver�l�r. Gece 
�lerley�p d�ğer �kramlar yapıldıktan sonra, sıra 
geces�n�n sonuna gel�nd�ğ�n� hatırlatmak �ç�n b�r kez 
daha acı kahve ver�l�r.

HOTEL EL-RUHA'DA SIRA GECESİ
Şanlıurfa'ya yapılacak b�r seyahatte; Göbekl�tepe'y�, 
Harran ve Soğmatar'ı görmek, Halfet�'de tekne turuna 
katılmak; Balıklıgöl'ün m�st�k ve ruhan� havasını 
yaşayıp Hz. İbrah�m'�n doğduğu mağarayı z�yaret 
etmek, göldek� kutsal balıklara yem atmak; tar�h� han 
ve sokaklar �le müzeler� gezmek, kaleye çıkıp tar�h� 
Urfa'yı seyretmen�n yanı sıra gez�n�n olmaz �se olmazı 
“SIRA GECESİ” programına katılmaktır. 

Günümüzde Urfa'ya gelen m�safirler�n sıra geceler�n� 
deney�mley�p yorgunluğunu eşs�z lezzetler ve yöresel 
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müz�k eşl�ğ�nde atab�leceğ� mekanların başında Hotel 
El-Ruha'dak� “El-Ruha Mağarası” �le yaz geceler�nde 
“El-Ruha Panorama Teras” gelmekted�r. 

Hotel El-Ruha'da duyguların, düşünceler�n, sevg�n�n, 
ıstırabın, mutluluğun ve hayatın d�ğer özell�kler�n�n 
türkülere, hoyratlara, gazellere �nce �nce �şlend�ğ� Urfa 
havalarını “Sıra Geces�”nde seçk�n müz�k ek�b� 
eşl�ğ�nde zevkle d�nleyeb�l�rs�n�z.

Hotel El-Ruha Şanlıurfa geleneksel halk kültürünün 
yemek ve müz�k g�b� özgün örnekler�n� en güzel 
b�ç�mde m�safirler�ne sunmaktadır. Hotel El-Ruha'da 
bu özel gecelere katılıp, lezzetl� yemekler ve ç�ğköfte 
eşl�ğ�nde Urfa Müz�ğ� �le geç�receğ�n�z mükemmel b�r 
gecey� denemel�s�n�z.

Hotel El-Ruha’da Büyük Mağara’da sıra gecesi

1800'lü yıllarda Urfa’da bir müzik heyeti 

Kazancı Bedih ve Arkadașlarının yer aldığı ȘURKAV 
Sıra Grubu, Fotoğraf: S.Sabri Kürkçüoğlu

Urfa Evinde Geleneksel Sıra gecesi, Fotoğraf S.Sabri 
Kürkçüoğlu

El-Ruha Büyük Mağara’da Sıra Geleneğini sürdüren 
bir grup,  Fotoğraf: S.Sabri Kürkçüoğlu 

Urfa Ahengi Müzik Grubu El-Ruha Büyük 
Marağara’da, Fotoğraf: S.Sabri Kürkçüoğlu

Sıra Gecesi’nin vazgeçilmez lezzeti Çiğköfte  

Urfa’da Sıra Geleneğinin sürdüren sıra arkadașları 
müzik faslı esnasında

El-Ruha Cafe inn Mağara’da Sıra Gecesi ekibi  

Fotoğraf Yazıları
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500 gr dövülmüş yağsız kuzu/koyun et� 

6 çay bardağı köftel�k �nce bulgur 

3 çay bardağı kuru �sot (pul b�ber) 

1 adet orta boy kuru soğan 

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı tarçın

1 demet maydanoz

5-6 tane yeş�l soğan 

4 tane taze sarmısak 

1 tatlı kaşığı domates salçası 

1/2 çay kaşığı  karab�ber

ÇİĞKÖFTE

Urfa Lezzetleri

Dünya’nın En Eski Mutfağından 

Pul b�ber önceden b�r kasede ıslatılarak mümkünse 
b�r süre buzdolabında beklet�l�r. Dövülerek macun 
hal�ne get�r�lm�ş ve çındır denen s�n�rler� ayıklanmış 
olan et, pul b�ber, �nce kıyılmış kuru soğan, sarmısak, 
tuz, tarçın köfte legen�nde �y�ce  karıştırılıp yarısı 
buzdolabına konur. Et�n leğende kalan d�ğer yarısına 
bulgur yavaş yavaş �lave ed�lerek buz parçaları �le 
yoğrulmaya başlanır. Bulgurlar azıcık yumuşayınca 
et�n buzdolabında beklet�len kısmı katılarak 
yoğrulmaya devam ed�l�r. 

10-15 dak�ka yoğrulduktan sonra köfte kıvama 
gelm�şse azar azar soğuk su alınarak kuru  olarak 
yoğrulan köfte  �y�ce yumuşatılmaya  başlanır. Macun 
kıvamına geld�ğ�nde çok �nce doğranmış maydanoz,  
yeş�l soğan ve sarmısak eklenerek �y�ce karıştırılıp 
serv�s ed�l�r. Ç�ğköfte ayran �le beraber  has (marul) 
nane, tere, p�rp�r�m, yarpuz (yaban� nane), kuzu 
kulağı, beyaz lahana, turp, söğüş salatalık, domates 
ve ekş�l� (Urfa’ya özgü b�ber turşusu) �le afiyetle yen�r.
 

Urfa ç�ğköftes� �ç�n en uygun mevs�m havaların ser�n 
olduğu ve malzemeler�n�n bolca bulunab�ld�ğ� eylül �le 
n�san ayları arasıdır. 

Ç�ğköfte kes�nl�kle taze malzemeler �le hazırlanarak 
beklet�lmeden tüket�lmel�d�r. Urfa ç�ğköftes� kalabalık 
sofraların ve muhabbet mecl�sler�n�n vazgeç�lmez 
lezzet�d�r. Yanlız başına yenmez.

Şanlıurfa'da dost, akraba davetler�nde ve özel 
gecelerde, en sıcak ve doyumsuz sohbetler�n 
olmazsa olmaz lezzet�d�r Ç�ğköfte. Urfa'da ç�ğköfte 
d�y�nce herkes �ç�n akan sular durur. 

Farklı kent ve yörelerde yapılan pek çok farklı tar�f 
olsa da, Urfa Etl� Ç�ğköftes�'n�n lezzet�ne doyum 
olmaz. Çünkü �sotun, bulgurun ve pek çok b�tk�n�n 
yet�şt�ğ� özel b�r coğrafyaya sah�pt�r Urfa...

Ş�md� s�z�n �ç�n lezzetl� b�r "etl�" ç�ğköfte tar�fi 
hazırladık.

İşte Urfa Usulü Ç�ğköfte malzemeler� ve hazırlanışı;

Hazırlanıșı :Malzemeler (6-8 Kișilik)  :
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1 kg pazının kök kısımları
1 soğan
500 gr kuzu et�
100 gr nohut
100 gr �nce bulgur
100 gr kuru lolaz (börülce)
40 gr tereyağı
1 tatlı kaşığı �sot (toz b�ber)
Tuz
Karab�ber

BORANI

Nohut ve kuru lolazı (börülce) bol suda yıkayıp ayrı 
kaplarda ş�şmes� �ç�n b�r gece önceden beklet�n.

Nohut ve lolazı bol suyla yıkayıp süzün ve gen�ş b�r 
tencereye alın. Üzer�n� �k� m�sl� geçecek kadar su 
�lave ed�n.

Hububatlar yumuşayıncaya kadar p�ş�r�n. Süzüp b�r 
kenarda beklet�n. Bulguru ıslatıp rendelenm�ş soğan, 
tuz ve karab�ber �le yoğurun. M�sket şekl�nde köfteler 
hazırlayın.

Soğanı tem�zley�p kıyın. Tereyağını tencerede ısıtıp 
soğanı kavurun. Kuzu et�n� ekley�p suyunu 
çekt�r�nceye kadar kavurun.

Yeterl� m�ktarda et suyu �lave ed�p kaynatın. Önceden 
haşlayıp süzdüğünüz hububatları, pazının kök 
kısımlarını ve köfteler� ekley�p pazılar yumuşayıncaya 
kadar p�ş�r�n.

Tuz ve karab�ber �le tatlandırın. Serv�s tabağına alıp 
üzer�ne tereyağında kızdırılmış �sotu gezd�rerek 
dökün. Taze b�ber�yeyle süsley�p serv�s yapın.

Ş�fa olsun...

Urfa mutfağının en lezzetl� yemekler�nden b�r� olan 
Boranı; Kafkasya ülkeler�, Azerbeycan, İran’ın çeş�tl� 
kentler�nde ve Türk�ye'n�n farklı �ller�nde farklı 
malzeme ve tekn�klerle hazırlanan b�r yemekt�r. Yerl� 
halkın severek yed�ğ� Boranı Şanlıurfa da temel 
olarak üç farklı reçete �le hazırlanmaktadır. 
Hazırlanışı ve �ç�ndek� malzemelerle b�rb�r�nden 
ayrışan bu eşs�z lezzet�n Urfa sofralarında çok özel 
b�r yere sah�pt�r. 

Şanlıurfa yöres�nde Boranı; Bakla �le Pencer (Pazı),   
b�tk�s�n�n sap kısmıyla yapılmasının yanında yörede 
“keme mantarı” olarak adlandırılan Terfezya Mantarı 
�le de yapılmaktadır.  

Şanlıurfa Pencer (pazı) Boranısı etl� ve köftel� 
(bulgurdan yapılan) olarak pazının saplarının 
kullanılmasıyla yapılan, sarmısaklı yoğurtla b�rl�kte 
sunulan, hazırlanması zahmetl�, emek ve ustalık 
gerekt�ren, yöresel b�r z�yafet yemeğ�d�r. Ayrıca 
yapımında Şanlıurfa B�ber� (�sot) ve Şanlıurfa’da 
üret�len ülke çapında b�r üne sah�p Urfa Sadeyağı 
kullanılır. Urfa Pencer (Pazı) Boranısı Türk Patent ve 
Marka Kurumu tarafından tesc�llenm�ş ve coğrafi 
�şaret almıştır. 

İşte s�z�n �ç�n damakları çatlatan, çıtır çıtır b�r Boranı 
tar�fi...

Hazırlanıșı :

Malzemeler :
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El Sanatları Ünitesi

Geleneksel el sanatları ürünler� b�r kent�n öneml� 

kültürel ögeler�ndend�r. Bu ürünler yüzyıllarca 

b�r�k�ml� b�r şek�lde gel�şerek günümüze ulaşmış 

ve daha çok doğal malzemelerle el dokuma 

tezgahlarında dokunup, el �ş�yle süslenen; yün, 

pamuk ve �pekten üret�len yıllarca 

kullanab�leceğ�n�z el emeğ� göz nuru ürünlerd�r. 

Hotel Elruha �çer�s�nde yer alan El sanatları 

Ün�tes�; Şanlıurfa'nın sosyoekonom�k açıdan 

dezavantajlı ev hanımlarının bütçes�ne katkı 

sağlamak amacıyla ürett�kler� el �ş� ürünler�n 

tüket�c�ye ulaşmasını sağlamanın yanında 

Şanlıurfa'nın kültürel değerler�n�n yaşatılmasına 

destek sağlamaktadır. 

Hotel El-Ruha b�r sosyal sorumluluk g�r�ş�m� 

olarak hem bu kültürel değerler�n yaşatılması 

hem de dar gel�rl� kadınlarımıza katkı sağlaması 

amacıyla El Sanatları �ç�n bünyes�nde b�r satış 

ün�tes� açmış ve Urfalı kadınlara bedels�z olarak 

tahs�s etm�şt�r. 
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Geleneksel Sıra Gecelerini Doyasıya Yașamanız İçin 

Hotel El-Ruha’da  Erkenden Yerinizi Ayırmayı Unutmayın. 
Pandemi koșullarına uygun olarak Doğal Mağara ve Panorama Teras’ta düzenlenen sıra gecelerinde yöresel 

müzik eșliğinde doyasıya eğlenecek, usta ellerle yoğrulan çiğköftemizin tadına ve kıvamına bayılacaksınız 

Dergimiz Online verisyonuna 
mobil cihazlarınızıdan 
ulașmak için yan taraftaki 
karekodu okutarak 
ulașabilirsiniz. El-Ruha Aktüel 
bir Hotel El-Ruha yayınıdır.

QR TARAT 
O N L I N E
OKU

El-Ruha Aktüel İsteme Adresi 
Telefon: +90(414) 215 4411
Faks: +90(414) 215 9988
Adres: Balıklıgöl Civarı Yeni Mh. 
63200 Șanlıurfa / Türkiye


