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Şanlıurfa; tarih, kültür, turizm başta olmak üzere 

sahip olduğu daha birçok değeri ile bir “cazibe merke-

zi” ve “marka şehir” olma özelliği taşımaktadır. Medeni-

yetlerin başkenti ve beşiği olan güzide ilimiz, bu değer-

lerini tarım ve sanayi üretimi ile birleştirerek tarihî misyo-

nunu müreffeh olarak geleceğe taşıma gayreti içindedir.

Dünyada ve özellikle bölgemizde büyük bir deği-

şim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bazı ülkelerin 

terör örgütlerini kullanarak ülkemiz üzerinde oynamaya 

çalıştığı oyunların devlet ve millet olarak farkındayız. Biz, 

tarihi misyonumuzun bir gereği olarak ecdadımızdan 

öğrendiğimiz üzere her zaman barış ve huzurun temini 

için mazlumun yanında olmaya çalışıyoruz.

Şanlıurfa; kendi iç barışını, huzurunu muhafaza ede-

rek, geleneksel değerlerine sahip çıkıp, inancını yaşata-

rak, Eyyüp Peygamber’den aldığı sabırla teröre prim ver-

memiş, İbrahim Peygamber’den aldığı misafirseverlik 

ve Ensar ruhu ile binlerce Suriyeli kardeşine bağrını 

açmış, ekmeğini paylaşmıştır.

Bölgenin sigortası olarak, Türkiye’de önemli illeri-

miz arısında yer alan Şanlıurfa’nın saygıdeğer halkının 

ortak hassasiyetlerimiz konusunda gösterdiği birlikteli-

ğin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etmek is-

terim.

Şanlıurfa’nın sorunlarını çözmeye, yeni projeler 

üretmeye ve ilimizin marka değerini artırmaya çalışmak-

tayız. Eğitimde, sanayide, tarımda, turizmde ve diğer 

alanlarda çalışmalarımızı daha iyi bir noktaya getirerek 

yolumuza devam edeceğiz.

Turizm konusunda 2017 yılının hareketli geçmesi 

ve kent ekonomisine daha çok katkı sağlanması ama-

cıyla, Balıklıgöl/Dergâh Platosu başta olmak üzere, 

Eyüp Nebi, Göbekli Tepe, Harran, Halfeti ve turizm po-

tansiyeli barındıran diğer merkezlerimizle ilgili yaptığı-

mız planlamaları uygulamaya koymanın gayreti içerisin-

deyiz.

İlimizin Turizm konusunda atağa kalkarak, bölgede 

ve Türkiye’de parlayan bir yıldız haline gelmesi için yerel 

yöneticilerimiz başta olmak üzere, basınımıza, sivil top-

lum kuruluşlarımıza ve toplumun her kesimine büyük so-

rumluluklar düşmektedir. Olumsuz algı oluşturabilecek 

söylemler ve çalışmalar konusunda dikkatli davranmalıyız. 

Şanlıurfa’nın hoşgörü, huzur ve barış kenti olduğunu en iyi 

şekilde anlatmalıyız.

Tarihi Harran şehrinde yürütülmekte olan arkeoljik kazı-

lara önem vermekteyiz. Hz. İbrahim a.s.’ın ayak izlerinin ol-

duğu bu mübarek beldedeki eserleri ayağa kaldırarak, hem 

ecdadımıza olan görevlerimizden birini yerine getirmiş ola-

cağız, hem de ilimizin tanıtımı ve turizmine artı bir değer 

daha katmış olacağız. Bu sayede Şanlıurfa’nın marka de-

ğerini biraz daha yükseltmiş olacağımıza inanıyorum.

Şuna bütün kalbimle inanıyorum ki; peygamberlerin ve 

evliyaların sabrıyla, hoşgörüsüyle yoğrulmuş Şanlıur-

fa’mızda 2017 yılı, “Halil İbrahim Bereketi”nin her alanda te-

celli edeceği bir yıl olacaktır.

“Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği”ni 

yerli ve yabancı çok sayıda konuğun katılımıyla geçtiğimiz 

yıl ilimizde gerçekleştirdik. Gençlerimizi bir araya getirerek 

birlik ruhunu oluşturmak, onları tasarım ve araştırma yap-

maya teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu şenlikte 

arzu ettiğimiz amacın hasıl olduğuna inanıyorum. Bu etkin-

likte, 1200 Proje başvurusu içerisinden jüri tarafından sergi-

lenmeye layık görülen 100 projenin sergi açılışı da yer aldı.

İnsanlığın, medeniyetin, kardeşliğin, hoşgörünün baş-

kenti olan Şanlıurfa’nın tarihî misyonunun geleceğe taşın-

masında siz hemşehrilerimle birlikte, azim ve gayret içeri-

sinde çalışmaktan büyük onur duyduğumu bütün samimi-

yetimle bir kez daha ifade etmekten mutluluk duyuyorum.

Bu toprakları bize vatan kılan bütün şehit ve gazilerimi-

zi bu vesileyle rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. 

Birliğimizin, kardeşliğimizin daim olması temennisiyle say-

gıdeğer Şanlıurfalılara sağlık ve mutluluk dileklerimi, sevgi 

ve saygılarımı sunuyorum.

İlimizin kültür, sanat, tarih ve turizm değerlerinin tanıtıl-

ması ve bilinmesinde önemli katkıları olan ve 27. sayısına 

ulaşmış olan dergimize emeği geçen arkadaşlarımı tebrik 

ediyor, en kalbi hislerle Şanlıurfa sevdalılarına selam ve say-

gılar sunuyorum.

Güngör Azim TUNA
Şanlıurfa Valisi / ŞURKAV Başkanı

Şanlıurfa'dan�Selâm



 Modernite, geleneğe zıt bir kav-

ram olarak, din ve kadercilik yerine 

bilim ve aklın gücüne vurgu yapar. Gid-

dens’ın (1984) ortaya koyduğu üzere, 

modernitenin getirdiği dönüşümler 

önemli süreksizlikler ortaya çıkarsa da 

en modern toplumlarda bile gelenek 

önemli bir rol oynamaya devam eder. 

Toplumsal alanın rasyonel bir şekilde or-

ganize edilmesini ve geleneksel olan-

dan kopuşu gerektirse de modern za-

manlarda geleneksel ve modern ara-

sındaki süreklilikler var olmaya devam 

etmektedir.
Türkiye’de bulunan özgün toplum-

sal yapılar bu süreklilik ve süreksizlikle-

rin gözlenebileceği özel bir model ola-

rak zengin bir kontekst sunmaktadır. 

Moderniteyi Batı projesine dayalı ve ev-

rensel geçerliliği olan tek bir formüle in-

dirgemek ve gelenekten radikal bir şe-

kilde ayrılan bir tümleyici çağ olarak ele 

almak ya da alternatif temsilleri Batı mo-

dernitesinin birer yan-ürünü olarak de-

ğerlendirmek yerine Eisenstadt (1999, 

2000)’I destekler şekilde, çeşitli yazar-

lar (ör. Göle 2003, Kaya 2003, Karaba-

ba and Ger 2011, Sandıkçı and Ger 

2010, Wagner 2010, Hart 2007) Türk 

modernitesini modernitenin çeşitli 

alanlardaki muhtelif yorumlara ve yö-

rüngelere önderlik eden çoklu kurum-

sal ve ideolojik modellerine dayalı bir 

program olarak ortaya koymuşlardır.
İslam bağlamı içerisinde seküleriz-

min prensipleri ve Batı modelini bir 

araya getiren ve devlet eliyle uygulanan 

bir proje olarak Türk modernitesi özgün 

bir örnek olarak değerlendirilir (ör. Gell-

ner 1997, Göle 2003). Türk modernite-

sinin başlangıç noktası, on dokuzuncu 

yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmpa-

ratorluğu’nun Tanzimat olarak billinen 

modernleşmere formlarına kısmen Av-

“Kendilerine�Ait�Bir�Oda”:�
Geleneksel�Ve�Modern�Arasında�
Bir�Tüketim�Pratiği�Olarak�
Urfa�Odaları

rupa baskıları neticesinde başlaması 

olarak ele alınabilir. Genç Osmanlılar 

bu dönemde Osmanlı Modernleşmesi-

ni ve Batılılaşmayı İslami ilkeler açısın-

dan yorumlamışlardır (Gülalp 1997, 

Mardin 1997). Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun çöküşünden sonra Kurtuluş Sa-

vaşı ve 1923’te Mustafa Kemal Atatürk 

tarafından laik bir ulus devletinin kurul-

masıyla birlikte batılı modernleşme ça-

baları devlet ve politik/kültürel seçkinler 

tarafından teşvik edilmiştir (Keyman ve 

Koyuncu 2005).
Türk modernleşmesinin şu neden-

lerden ötürü kendi içinde karmaşıklıklar 

barındıran bir yapıda olduğu söylene-

bilir: (Göle 1997, Keyder 1997, Sandık-

çı and Ger 2002, Vojdik 2002,Sancar 

2012). İlk olarak Türklerin Batılılara 

karşı savaşmış olmalarına rağmen mo-

dernitenin Batılı modeli benimsenmiş-

tir. İkinci olarak Batılı ve seküler mo-

Prof. Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü

Arş. Gör. Ayşe KARAÇİZMELİ
Ege Üniversitesi İşletme Bölümü
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1) Bu çalışma, orijinali “A Room of Their Own: Oda As A Consumptionscape Between Traditional And Modern” ismiyle 

Journal of Macromarketing Dergisi Haziran-2016 sayısında yayımlanan makalenin Türkçe'ye çevrilmiş özetidir. 

S.Sabri KÜRKÇÜOĞLU
 

Geleneksel Urfa yaşantısının eşsiz mekânlarından biri Bakır Şahap Evi



dernleşme projesi Osmanlı’ya ait geç-

mişin yadsınması yoluyla meşrulaş-

mıştır. Üçüncü olarak modernleşmenin 

kendiliğinden oluşan bir sosyal süreç 

olarak geliştiği Batı modellerinin aksi-

ne, Türk modernleşmesi yukarıdan uy-

gulanan bir proje şeklinde gelişmiştir. 

Son olarak seküler rejim İslami pratikle-

ri özel alana kaydırarak, kamusal alan-

daki tüm dini yapı ve kurumları devlet 

kontrolüne almıştır.
Karşıklıkları ve çelişkilerine rağ-

men Türk modernleşmesi projesi eği-

tim, hukuk, sosyal yaşam, aile hayatı, 

kadın kimlikleri, giyim-kuşam ve sanat-

ta başarılı olmuştur. Öte yandan, 

1980’lerin başlarından itibaren, İs-

lam’ın kamusal alana nüfuz edişi ile bir-

likte, Göle’nin (2002) de belirttiği üzere 

cinsiyet, beden ve alana ilişkin ideoloji-

ler batılı liberal benlikten ayrı kolektif 

benliklere ve ortak alanlara neşretmiş-

lerdir. Modernleşmenin kompleks sos-

yo-kültürel dinamikleri ve tartışmalı tari-

hine dayalı olarak, çağdaş Türk toplu-

mu birbirinden farklı kültürel fragmanla-

rı (Kandiyoti 2002) ve düşünce yapıla-

rında, yaşam tarzlarında, kimliklerde ve 

tüketim davranışlarında çeşitlilikleri ka-

rakterize etmiştir (Sandıkçı ve Ger 

2002, Keyman ve Koyuncu 2005).
Türk modernitesi örneği birçok sos-

yal bilimci tarafından çalışılmış olsa da 

(ör. Üstüner ve Holt 2007, Sandıkçı vd. 

2006, Sandıkçı ve Ger 2005, Öncü 

1997 ve 2002, Ayata 2002), bu çalışma-

lar doğu/kırsal’dan görece olarak daha 

fazla modernleşmiş olan batı/kentsel’in 

sosyolojik dinamiklerine ve tüketim pra-

tiklerine odaklanmışlardır. Oysa Türk 

modernleşme projesinin tüm Türki-

ye’de homojen bir şekilde sonuçlan-

madığını; batı ile doğunun, kentsel 

alanlarla kırsal alanların bu konuda 

farklı deneyimlere sahip olduklarını dü-

şünmek mümkündür. Kandiyoti (2002), 

küresel/yerel ikilisinin artık modern/ge-

leneksel ikilisi ile yer değiştirdiğini belir-

tir. Oysa dünyadaki daha modern böl-

gelerin aksine, Türkiye’nin doğusunda 

modern ve geleneksel sistemler ara-

sındaki ilişkiyi hala gözlemleyebiliriz; 

bazıları hala korunsa da, modern olan-

la karşılaşan gelenekler refleksif bir şe-

kilde benimsenmekte ve alternatif bilgi 

kaynakları olarak kavramsallaşmakta-

dır. Buna ek olarak, Türk modernleşme-

sini anlamak için ikiliklerin ötesine 

giden bir analitik özene ihtiyaç duyarız. 

Bu çalışmada, modernitenin yerel yo-

rumlamalarında görülebilecek olan 

özgün yapıyı ve yerelle küresel, gele-

nekselle modern arasındaki melezlen-

me modellerini tüketim odağında orta-

ya koyma amacıyla; derinlerdeki kültü-

rel sürekliliklerin kolektif benlikte ken-

dini nasıl gösterdiği ve Urfa’daki er-

keklerin kamusal alan-özel alan ve ge-

leneksel-modern arasındaki sınırları ri-

tüele dayalı boş zaman tüketimi yoluy-

la nasıl yeniden tanımladıklarına odak-

lanılmıştır. Bu boş zaman tüketimi Şan-

lıurfa’nın kültürel değerlerinden biri 

olan ‘oda geleneği’ bağlamında ince-

lenmiştir.

Şanlıurfa’da ‘Oda’lar
Oda kavramı anlam olarak hem 

üyelerinin toplanmak için kiraladıkları 

ya da satın aldıkları ziksel bir mekâna 

hem de birbirleriyle sık görüşen erkek-

lerden oluşan belirli bir topluluğa işaret 

eder. Buna göre belirli mekânlar toplu-

luk üyeleri ve pazar tarafından belirlen-

miş semboller sistemleriyle mekan-

dan (place) alana (space) dönüştürü-

lürler. Bu çalışma, “alan”ın; odanın -

ziksel varlığı, oda üyeleri, tüketim nes-

neleri, pazar yerindeki diğer aktörler ve 

sosyo-tarihsel bağlam arasındaki etki-

leşimlerle sadece ziksel bir mekân ol-

maktan çıkıp nasıl aktif bir hale geldiği-

ne odaklanmaktadır.
Oda kavramı Urfa’nın kırsal ke-

simlerinde aşiretlere özgü “köy odası” 

kavramına karşılık gelmektedir. Kırsal 

kesimdeki oda, kullanım ve içerdiği 

anlam açısından Müslüman Osmanlı 

hanelerinde 19. yüzyıl boyunca ve 20. 

yüzyılın başlarında yaygın olarak kulla-

nılmış olan ve evin erkeklere ayrılmış 

bölümü olan ‘selamlık’a (Tanyeli and 

Gerçek 2013) denk gelmektedir. Se-

lamlık, erkeklerin kadınlar ve çocuklar 

olmaksızın gündelik yaşam aktiviteleri-

ni gerçekleştirdikleri ve erkek misarle-

ri ağırladıkları iyi döşenmiş ve iyi ko-

runmuş alanlardır (Özbay, 1999). Kent 

merkezinde ise oda kavramı daha çok 

üyelerinin sosyal olarak bir topluluk 

kimliğini ve dünyayı anlamlandırmanın 

kolektif yollarını inşa ettikleri, bir çeşit 

ortak eylem topluluğu (Wenger 1998; 

Wengerve Snyder 2000) şeklinde ya-

pılanmıştır.
Bu çalışmanın odağındaki “oda” 

kavramı, kent merkezindeki odalardır. 

Urfa’da oda pratikleri ve oda kimliği, 

geleneksel ve modern pratikler arasın-

daki etkileşimden kaynaklanan sosyo-

tarihsel süreklilik ve süreksizliklerin et-

kileşimden ortaya çıkmıştır. Kimliğin 

geleneksel ve tarihsel formlarının aşın-

masıyla birlikte (Shankar vd. 2009) Ur-

falı erkekler geleneksel sosyal formla-

rına başvurarak modern kimliklerini 

oluşturmuş ve sürdürmüşlerdir.
Bu çalışma odalara düzenli olarak 

katılan Urfalı erkeklerle gerçekleştirilen 

derinlemesine mülakatlardan elde edi-

len nitel verilerin analiz edilmesiyle ger-

çekleştirilmiştir. Derinlemesine görüş-

melerin gerçekleştirildiği bu on beş ka-

tılımcının prolleri Tablo-1’de sunul-

muştur.
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Urfa’da oda geleneğini sürdüren bir grup



Oda: Geleneksel mi 

Yoksa Modern Bir Ortak 

Eylem Topluluğu mu?
Urfa’da benzer dünya görüşleri ve 

yaşam yörüngelerini paylaşan, uzun sü-

reli arkadaşlıkları olan benzer yaşam 

standartlarına sahip erkeklerin küçük 

topluluklar oluşturarak bir araya geldik-

leri toplanmalar olan oda geleneği ol-

dukça yaygındır. Urfa’da erkekler oda 

toplanmalarını apartman dairelerinde, 

bezen geleneksel Urfa evlerinde bazen 

de dağlarda oturmaya uygun hale geti-

rilmiş olan mağaralarda gerçekleştir-

mektedirler. Katılımcıların aktardıkları-

na göre oda üyeleri tipik olarak haftada 

en az iki kez ailelerinden ayrı olarak, 

erkek erkeğe gerçekleştirilen bu top-

lanmalara dâhil olmaktadırlar.

‘‘Urfa ataerkil bir kültüre sahiptir. Er-

kekler erkeklerle sosyal ilişkiler geliştir-

meyi tercih ederler. Ama zaman içinde 

bu da değişecektir. İyi bir gelenek 

değil”. (C.A., 34).
‘‘Geleneksel Urfa’mızda elli yaş 

üzeri erkekler eşleriyle sokakta elele ge-

zemezler biliyorsunuz ki... Biliyorsunuz, 

bu mümkün değildir” (S.K., 56).
‘‘Neden eniştem odaya gitmeyi ter-

cih ediyor? Belki ablamla hiç sosyal iliş-

kisi olmadığı içindir.. Erkek erkeğe 

daha iyi zaman geçiriyordur muhteme-

len.. Ya da yapacak şey bulamadığın-

dandır.”(N.S., 28).
Sıra geceleri uzun yıllardır varlığını 

sürdürmüş olan bir erkek erkeğe top-

lanma biçimidir ve benzer yaş ve/veya il-

gileri olan erkeklerin haftanın ortak be-

lirlenmiş bir gününde sırayla diğer üye-

leri ağırlamaları esasına dayanır. Sıra 

geceleri, üyelerine gelenekleri sürdür-

me, kültürel değerleri paylaşma ve bir 

kimlik ve süreklilik duygusu geliştirme 

olanağı sunar. Sıra gecesi toplanmaları 

genellikle yıl boyunca devam eder ve 

katı kurallara tabidir. Kadınlar gelenek-

sel sıra geceleri toplanmalarının dışın-

da tutulurlar. Üyeler sıra gecelerinde bir 

yandan çiğköfte, kebap, tatlı ve yerel 

bir kahve olan mırra gibi geleneksel 

urfa yiyecek ve içeceklerini tüketirken 

bir yandan da günlük olayları, dinsel, 

kültürel, sosyal, ekonomik ya da politik 

konuları tartışırlar. Bazı sıra gecelerinde 

üyelerin müziğe meraklı olması halinde 

müzik yapılmakta, bazılarında iskambil 

vb. oyunlar oynanmaktadır.
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Tablo-1: Katılımcıların Demograk Proli

Kod Yaş Meslek Eğitim Durumu Medeni Hali
 

M.K. 27 Mimar Yüksek Lisans Mezunu Bekar 

V.G. 28 Eczacı Lisans Mezunu Evli 

M.B. 45 Serbest Meslek Lisans Mezunu Evli 

M.Y. 33 Eczacı Lisans Mezunu Evli 

A.Ç. 57 Tarla Sahibi Lise Mezunu Evli 

B.D. 28 Yardımcı Yönetmen Lisans Mezunu Bekar 

Ş.Ş. 52 Memur Lise Mezunu Evli 

E.A.
 

33
 

Avukat
 

Lisans Mezunu
 

Evli
 

İ.K.
 

36
 

Eczacı Teknisyeni
 

Lise Mezunu
 

Evli
 

S.K.
 

57
 

Akademisyen
 

Lisans Mezunu
 

Evli
 

C.A.
 

34
 

Avukat
 

Lisans Mezunu
 

Bekar
 

S.D.
 

59
 

Yapımcı
 
ve Yazar

 
Lisans Mezunu

 
Evli

 

N.S.
 

28
 

Doktor
 

Lisans Mezunu
 

Bekar
 

C.I.
 

29
 

Elektrik Müh.
 

Lisans Mezunu 
 

Bekar
 

A.K.
 

58
 

Serbest Meslek
 

MYO
 
Mezunu

 
Evli

 

Oda geleneğinin sürdürüldüğü mekanların başında tarihi Urfa Evleri gelmektedir .



Oda ise sıra gecesini bünyesinde 

barındıran bir olgu olarak erkeklerin be-

lirli bir topluluğu ve sosyal ağlarını inşa 

ettikleri kurumsallaşmış bir pratik ola-

rak görülebilir. Aşağıdaki alıntı, grup ge-

nişledikçe ve bağlılık arttıkça bir toplu-

luk oluşturma sürecine doğru gidildiği-

ni göstermektedir. Odalarda üyeler oda 

arkadaşlarını sırayla ağırlamakta, sıra 

kendisinde olan üye yiyecek ve içecek 

ikramından ve odanın temizliğinden so-

rumlu olmaktadır. Üyelerin belirli bir eko-

nomik seviyeye sahip oldukları odalar-

da bazen alışveriş, pişirme, temizlik ve 

servisten sorumlu olması için bir erkek 

odacı istihdam edilebilmektedir.
‘‘Oda eski, geleneksel uygulama-

lardan doğmuştur. Bir oda kurmadan 

önce sıra gezersin… Genellikle yirmi 

beş-otuz yaş arasında… Ondan sonra 

baktın ki kalabalık, apartman dairele-

rinde duramıyorsun.. İşte nedir? Odalar 

küçüktür, yemekleri hazırlamak, servis 

etmek ev halkı için de zor olmaya baş-

lamıştır, e bir de biraz daha mahremiye-

te ihtiyaç duymaya başlamışsınızdır, ne 

yaparsınız? Kendi odanızı tutarsınız. 

Ama yine de grupları genişlemesine 

rağmen oda tutmayıp da evlerde sıra 

gezmeye devam edenler de vardır 

tabii.” (S.K., 56).
Oda geleneğinde temel motivas-

yon sosyalleşmek, ilişkileri geliştirmek, 

aidiyet duygusu geliştirmek ve hem 

alan hem de mekan bağlamında öteki-

lerden ayrılmaktır. Kendi küçük toplu-

luklarını seçmek ve inşa etmek erkekle-

re aynı zamanda bir otonomi hissi de 

vermektedir. Günümüz oda pratiğinin 

köklerini Ahi Teşkilatı’ndan aldığı söyle-

nebilir. Paylaşılmış bilinç, pratikler, ritü-

eller, anlatılar, semboller ve sorumlu-

lukları barındıran bir alan olarak (Muniz-

ve O’Guinn 2001; Wengerand Snyder 

2000) oda, aynı zamanda bir yerleşik 

deneyim, müzakere ve öğrenme me-

kânıdır. Ancak, sosyo-tarihsel köklerine 

rağmen gelenekler refleksif bir şekilde 

benimsenmekte ve alternatif bilgi kay-

nakları olarak kavramsallaştırılmakta-

dır. Örneğin oda ideolojik olarak köy 

odalarında olduğu gibi maskülen ve 

ataerkil olmasına karşın, odaya üyelik 

kan bağı üzerinden yürümemektedir. 

Köy odalarından farklı olarak üyeler 

diğer oda arkadaşlarını seçme ve on-

larla bir oda kurma konusunda otono-

miye sahiptirler. Oda üyeleri kendi ken-

dilerini yaratma özgürlüğüne ve kapa-

sitesine sahip olan, kendilerini oda pra-

tikleri yoluyla bireysel ve kolektif olarak 

dönüştürebilen “özneler”dir (Touraine, 

2007). Odalar yaşam tarzları, meslekler 

(örneğin çiftçi ya da kuyumcuların mes-

leki bilgi alışverişi veya mesleki daya-

nışma için bir araya geldikleri odalar) 

veya hobiler (örneğin atçılığa meraklı 

olanların odası, aynı futbol takımını des-

tekleyenlerin odası gibi) etrafında da şe-

killenebilmektedir. Odalar aynı zaman-

da yeni bilgiler ışığında müzakere edi-

len ve yeniden şekillenen bir yapı ola-

rak dinamiktir.
“Hani benim hayat tarzım birlikte 

düşünmek, işte paylaşmak, konuş-

mak, tartışmak, birlikte karar vermek, 

danışmak.. E bu hayat tarzına sahipse-

niz mutlaka birileriyle.. Yakın bulduğu-

nuz, samimi bulduğunuz birileriyle ar-

kadaş olmanız gerekiyor, güvenmeniz 

gerekiyor. Dolayısıyla işte bu oda gele-

neği veya sıra geleneği de buna güzel 

bir ortam sağlıyor. Yani insanlar oraya 

gittiği zaman her türlü sorununu açabi-

liyor, tartışabiliyor, çözüm sorabiliyor ve 

insanlar katkıda bulunuyor güzel kirle-

riyle… Sonuçta orada bir şey elde edi-

yorsunuz yani.. Kararınızı olumlu etkile-

yen bir sonuç elde ediyorsunuz. Birta-

kım şeylere karar vereceksiniz, zorlanı-

yorsunuz, oda arkadaşlarınıza danışı-

yorsunuz belki işte.. Onların yardımıyla 

daha isabetli bir karar veriyorsunuz.” 

(S.K., 56)

“Oda, çağın gelişimine ayak uy-

durmuşsa eğer hem gelenekseldir, 

hem moderndir. Bizdeki oda kültürün-

de aklınıza gelecek her alanda insanlar 

vardır. Gelenekselliğini kaybetmemiş 

ama moderniteyi de içine sindirebilen, 

değişim yapan odalar vardır. Ben bir 

örnek vereyim size, otuz yıl önce gezdi-

ğim (katılımcısı olduğum) bir odada biz 

yarışma düzenlerdik. İki gruba ayrılır-

dık, ülke gündemiyle ilgili, fenle ilgili bir 

başlık belirlerdik.. Mesela, “bugün Urfa 

siyaset tarihini konuşacağız” derdik, 

herkes o konu hakkında soru hazırlar, 

cevaplar verir; a, b, c, şıkkı… Yani ceva-

bını da hazırlar, karşı taraf cevapla). Bu 

modernite değil midir?” (SD,59).
‘‘Oda kültrü kendine has bir kültür-

dür. Urfanın eski göreneklerinden, kül-

türünden, ahlakından gelir. Bu göre-

neklerin devamını sağlayan bir hayat 

trazıdır.’’ (Ş.Ş., 52)
“Oda yani oda kültürü ayrı bir kül-

türdür. Bizim Urfa yöresinin eskiden 

gelme, kültür olsun, terbiye olsun, 

ahlak olsun.. Bunların gelişmesini gös-

teren bir yaşam tarzıdır.” (Ş.Ş., 52).
Topluluk yapısı ve pratikleri odalar-

da sosyo tarihsel süreklilik barındırır. 

Oda kapalı ve hiyerarşik bir topluluktur. 

Kentteki odalarda, statüye ilişkin gele-

neksel göstergeler ortadan kalkmış 

olsa da yeni rol ve statü farklılıkları şekil-

lenmiştir. Üyelerin rollerinin geleneksel 

sosyal yapı tarafından önceden belir-

lenmiş olduğu, otoriteye ve kan bağına 

dayalı olarak işleyen feodal toplulukla-
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rın aksine, oda topluluğunda bireyler 

diğer oda üyelerini belirleyebilmekte ve 

kendi başkanlarını seçebilmektedirler. 

Başkanlar ve kurucular diğer üyelere 

nazaran daha fazla otoriteye sahiptirler. 

Aklın önemli bir göstergesi olarak yaşı 

baz alan geleneksel ahi teşkilatıyla pa-

ralel bir şekilde, yaşlı ve daha bilgili üye-

ler oda üzerinde daha fazla etkiye sa-

hiptirler. Oda topluluğu içerisinde etkili 

olma bağlamında yaş ve bilgi, meslek 

ya da ekonomik durum gibi gösterge-

lere göre daha baskındır. Üyelerin 

sahip oldukları bu otorite, kendini otur-

ma düzeninde de göstermektedir. Bah-

sedilen bu etki gücüne sahip üyeler 

odanın başköşesinde otururken diğer 

üyeler (örneğin daha genç olanlar) ka-

pıya daha yakın kısımlarda oturmakta-

dırlar. Schmidt’in (2010) iddialarını des-

tekler şekilde, bu kültürel gelenekler 

modern öncesi dönemin hiyerarşisinin 

ve pratiklerinin devam etmesini sağla-

maktadır. Bununla birlikte; yaşı daha 

büyük olan kişilerin daha bilge oldukları 

düşünülse de oda başkanının seçimin-

de yaş veya kanbağı gibi faktörler 

önemli bir belirleyiciliğe sahip değildir. 

Kurallar ve kararlar otoriter bir lider tara-

fından belirlenmemekte, ortak olarak 

alınmaktdır.
(M.K., 27): “Odanın üyeleri var, bir 

de oda üyelerinin toplu olarak karar ver-

diği bir başkan vardır. Bir ihtiyaç varsa 

işte... Üyelerin istediği şeyler, başkana 

iletilir. Başkan oylamaya sunar, alınıp 

alınmaması, işte bir marka araştırması 

yapılır hemen kendi aralarında.. Şur-

dan mı alalım, burdan mı alalım gibi, bir 

yat araştırması yapılır, ona göre para 

toplanır ve alınır.”
Araştırmacı: “Başkan nasıl seçili-

yor?”
(M.K., 27): “Başkan seçelim de-

dikten sonra oylama yapılıyor, ya işte bi-

rileri gösteriyor “şu başkan olsun” 

diye.. Ya da meraklısı varsa ben başkan 

olurum diyor. İki aday varsa oylama ya-

pılıyor, genelde öyle olmuyor ama.. Biri 

başkan olayım diyor ve oluyor.”
Bazı odalarda üyeler bir aidat da 

ödemektedirler. Toplanan paralar yılso-

nunda bir gezi için kullanılabilmekte ya 

da hayır için bağışlanabilmektedir. Oda 

üyesi dışındakilerin dışarıdan ziyaretçi 

olarak odaya gelmeleri de mümkündür. 

Ancak bu ziyaretler izine tabidir ve dü-

zenli olarak gerçekleştirilememektedir. 

Disipline edici güç (Foucault, 1979) yo-

luyla üyeler bir çeşit üyelik yeteneği ve 

öz-kontrol kapasitesi geliştirmekte, 

kendi bireysel kimliklerini topluluk kimli-

ğiyle uyumlulaştırmaktadırlar. Odadaki 

disiplin, katı kurallar yoluyla sağlan-

maktadır. Örneğin geçerli bir neden ol-

maksızın oda toplanmalarına katılımı 

aksatmak odalarda hoş karşılanma-

maktadır. Oda toplanmasına iki sefer-

den fazla katılmayan, belirlenen saat-

ten geç gelen, ya da önceden kararlaş-

tırlmış olan ikram çeşidinin üzerine 

çıkan üyelere oda başkanı tarafından 

ceza verilebilmektedir. Bu cezalar 

bazen bir eğlence aracı haline de getiri-

lebilmektedir. Örneğin sıra kendisin-

deyken ikram ettiği yemekler çok beğe-

nilen bir üyeye, sırayı bir kez daha tek-

rarlama cezası verilebilmektedir. Aşa-

ğıdaki ikinci alıntının gösterdiği üzere, 

bireyler diğerlerinin eylemlerine ek ola-

rak odalarda kendi eylemlerini de izle-

mektedirler. Örneğin bir üye, toplulu-

ğun kurallarına uymadığı zaman kendi 

kendini cezalandırabilmektedir.
“Odanın bir takım kuralları var. 

Nasıl diyeyim: Her Çarşamba ve her Cu-

martesi akşamı mutlaka gitmeniz gere-

kiyor. E benim çalışmalarım var. Diyelim 

ki okulda Çarşamba günü akşam işte 

ikinci öğretimde dersim var. Cumartesi 

akşam eve misar geliyor, biz misarli-

ğe gidiyoruz. Onun için odaya bağlan-

dığınızda aile hayatınızda ve günlük ha-

yatınızdaki şeyleri sınırlayacaksınız 

yani odaya endeksleyeceksiniz. Cu-
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martesi akşamı ve Çarşamba akşamı 

hiçbir işiniz olmayacak, mutlaka odaya 

gideceksiniz. […] Arkadaşlar kendi ara-

larında içlerinden bir tane oda başkanı 

seçiyorlar. İşte bir takım kuralları sene 

başında toplanıp konuşuyorlar. İşte 

nedir bu kuralar? Odaya geç gelinme-

yecek, en geç herkes yedide gelmiş ola-

cak, yedide sofra kurulmuş olacak. Mi-

sar getirilecekse başkana bilgi verilip 

getirilecek. Böyle sürpriz bir şekilde üç-

beş kişiyi çağırmak hoş olmuyor. Bir-

kaç gün önceden başkana diyecek: 

“İşte Urfa dışından birkaç ağabeyimiz 

gelmiş, bunları davet edebilir miyiz? 

”(SK, 56).
“[…] Bugün seninle otururum, 

yarın ötekiyle otururum.. Bir şey yok.. 

Yani.. Süreklilik yok. Oda ise sürekli bir 

iş. Yani kahır ister, emek ister. Yeri geli-

yor şimdi bizim oturduğumuz odalar-

da, ciddi ciddi kavgalar, atışmalar, yan-

lış anlaşılmalar oluyor. Hatta “ben gidi-

yorum bu akşam” deyip kalkmaya te-

şebbüs eden ama bırakılmayan oluyor. 

Ve ertesi hafta o yanlışı yaptığı için “Ben 

geçen hafta böyle yaptım, o yüzden 

kendimi cezalandırdım, bu hafta gelmi-

yorum” diyen de oluyor. Bunların hepsi 

ama bir şey ister. Sevgi, saygı ve 

emek.. Öbürü… Her yerde oturursun 

yani.. Derinliği olan bir şey değil.” (E.A., 

33).
Bir odanın üyesi olmak Urfalı erkek 

için önemli bir olgudur. Oda aynı za-

manda üyelerin kent alanındaki konu-

munu da yansıtmaktadır. Odaya sonra-

dan katılmış bir üye olmakla odanın ku-

rucusu olmak arasında bile saygı ve 

prestij bağlamında önemli farklılıklar 

vardır. Odaya gitmeyen erkeklerin ise 

asosyal olduğu düşünülmektedir. 

C.A.’nın aktardıklarından hareketle, 

odadan kovulmuş olmanın çok ciddi 

anlamlar içerdiği düşünülebilir. Buna 

göre sadece oda üyeleri değil, bütün 

toplum odadan kovulmuş bir erkeği 

“huysuz” ve anti sosyal olarak görmek-

tedir.
(M.K., 27: ‘‘Yani genel olarak kar-

deşten hallice anladınız mı? Benim için 

öyle. Genel olarak da öyle.. Çok yakın 

ilişkiler.. İşte.. aynı zamanda oda arka-

daşlarından bir tanesi düğününde kirve 

olur. O misyonu üstlenir. Başına bir şey 

gelse ilk onlar koşar. Böyle bir anlayış 

vardır yani.”

(C.İ., 29): “Bizim kültürümüzde, iki 

adam aynı odanın üyesiyse, ortak bir 

kaderi de paylaşmayı, aynı yolda yürü-

meyi de seçmişler demektir. Yani bu, 

üniversitede okurken oda arkadaşı, ev 

arkadaşı olmak gibi değildir. İkinci gö-

rüşünde bir kişiye “hadi bir oda tutalım” 

diyemezsin.”
(C.A., 34): “Bir de birinin odaya gel-

mesini istemezlerse şey yaparlar me-

sela ayakkabısını saklarlar. “Gelme” an-

lamında.. Bu geleneksel bir şeydir. Ce-

bine mektup koyarlar. “Pabucu dama 

atılmak” diye bir şey vardır, biliyorsun 

onu.. Onu biliyor musun? O Ahilik gele-

neğinde var. Mesela Ahi geldi, baktı, 

dedi ki: “Bu adamın ürettiği malda hata 

var”. Uyardı, ama düzelmedi bu. 

Akşam dergâhta toplandıkları zaman 

alınıp pabucu dama atılır. Yani “bir daha 

gelme” demek.. O da bize geçmiş 

böyle… Bizde de ayakkabıyı saklarlar. 

Ayakkabısını bulamaz adam, eve yalı-

nayak gider veya işte bir takunya ya da 

terlikle gider. Yani işte: Sen bir daha 

gelme”… Cebine mektup koyarlar. Bak 

bizim bir tane odamız vardı çok önce. 

Biz arkadaşı odadan yolladık (attık). Ar-

kadaş bizimle konuşmadı. Aradan bir 

dört-beş ay geçti, yolda bizim bir arka-

daşı görmüş, demiş: “Ben her hafta 

evden çıkıyorum, evdeki yengeye diyo-

rum ki: “ben odaya gidiyorum”, sokak-

ta dolanıyorum, dolanıyorum, dolanı-

yorum, tekrar eve gidiyorum.” Ağlaya 

ağlaya anlatmış. Sonra onu kabul ettik 

tekrar.. Sosyal baskı işte. Yani… “Oda-

dan atıldım” diyemiyor, işte niye? Dese, 

diyecekler ki: “Bak, işte sen ahlaksız bir 

adamsın”… (Güler)”
Oda kimliği, bir yapı olarak, top-

lumsal süreçleri, uygulamaları ve ilişki-

leri kapsar. Örneğin, insanların hareket 

etme, hissetme ve düşünme yolları üze-

rinde etkileri vardır. Aynı zamanda sos-

yal süreçler, uygulamalar ve ilişkilerden 

oluşur ve bu nedenle toplumsal yeni-

den üretimin düzenliliklerine bağlıdır 

(Giddens 1984). Üyeler, davranışın 

rutin refleksif izlenmesi yoluyla oda kim-

liği yeniden üretirler. “Pratikler” odadan 

odaya değişir.
“İşte şu an sohbet ediyoruz, bu 

dönem dönem değişir. Yani ne istiyor-

sak onu yapıyoruz. Bir dönem alkol al-

maktan hoşlanıyorduk, onu yapıyor-

duk. Bir dönem kâğıt oynamak çok ho-

şumuza giderdi. İşte king oynardık, briç 

oynardık, tavla oynardık, çok hoşumu-

za giderdi. Öğrencilik yıllarımızda… 

Sohbet konumuz bile döneme göre de-

ğişiyor. Siyaset konuşurduk, hepimiz 

Türkiye’yi kurtarmayı düşünürdük 

gençlik yıllarımızda… Sonra bize düş-

mediğini öğrendik.” (M.B., 45).
Topluluk kimliği öncelikle kurucular 

tarafından oluşturulup çekirdek üyeler 

ve diğer tüm üyelerce refleksif olarak ye-

niden üretilir. Kırsal kesimdeki köy 

odası uygulamalarının aksine, kentteki 

odada üyelerin akrabaları doğal üye sa-

yılmazlar. Üye olmak isteyenlerin tüm 

üyelerden onay almaları gerekir. Yeni 

gelenler, yerleşik deneyim ve öğretici-

öğrenen ilişkileri yoluyla eski üyelerden 

topluluğun yapısını öğrenirler (Wenger 

1998).
Oda uygulamalarının yaygınlaştı-

rılması, eylemin kendiliğinden izlenme-

sini ve tekrarlanmasını teşvik ettiği için 

de refleksiftir. Tüketim uygulamaları yo-

luyla, üyeler refleksif olarak oda kimliği-

ni yeniden yapılandırır.
‘‘Oda geleneksel bir şeydir. Çünkü 

büyüklerimizin de oda, oturak alemi 

vardı. İşte büyükler oturur, çocuklar da 

gider, büyüklerin yanında oturur, onla-

rın hal ve hareketlerini, sohbetlerini on-

lardan hem dinler, bilgi edinir, değer-

lendirir, bazen de kendine pay çıkarır 

oradan. Bir eğitim yuvasıdır. Esas oda-

nın şeyi eğitimdir. (A.Ç. , 57).
‘‘Dediğim gibi bizde oturduğum 

adamların hepsi son derece birikimli 

adamlar… Dolayısıyla bu adamların 

her söylediğinden bile bir şey örenebili-

yorsunuz. Veya aslında oturup, oturup, 

oturup, beş ay sonra başka bir adam 

olabiliyorsunuz.’’ (E.A., 33).
‘‘Şimdi, oda bir kimlik… Urfa 

küçük bir yer olduğu için.. Herhangi bir 

arkadaşınızın yapacağı bir taşkınlık, 

herhangi bir gayri ahlaki hareket o oda-

daki herkesi bağlar. Şu anda mesela on 

iki kişiyiz, hatta dışarıdaki arkadaşlar 

da buna dahildir, çünkü onlar da bizim-

le tanınır. Onun için bu tür şeylere de dik-

kat edilir.”(M.B., 45).

Modern Selamlık 

Olarak Oda

Massey (1994) “mekân”ın sosyal 

ilişkiler ve bir araya gelişlerin oluşturdu-
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ğu bir ağdan oluştuğunu ortaya koyar. 

Oda, bir mekân olarak, üyelerin düşün-

ce, davranış ve ilişkilerinin birçok yönü-

nün merkezinde yer alır. Agnew’in 

(2011) çerçevesi kullanılarak, oda lo-

kasyon, yerellik ve bir çeşit yer hissine 

ilişkin kavramlarla analiz edilebilir. Bir 

yer ismi olarak adlandırılmış olsa da 

oda bundan daha fazlasıdır. Oda, oda 

topluluğunun kendisini tanımladığı be-

lirli bir mekânı simgeler. Oda, üyelerine; 

geçmişle şimdiyi, gelenekselle mo-

dernleri birbirine bağlayarak hem zik-

sel hem de psikolojik olarak "yeryüzün-

de kendi yerlerini” bulabilmelerini sağ-

layan bir aidiyet duygusu vermektedir.
Odalar çoğunlukla apartman da-

irelerinde, yaz aylarında mağaralarda 

ancak tercihen eski kent bölgesindeki 

geleneksel mimariye sahip taştan ya-

pılmış avlulu evlerde bulunur. Sıcak bir 

iklimde ferah bir yer sağlama yanında 

konfor sağlayan avlulu evler, gelenek 

ve süreklilik duygusu yaratır. Buna 

göre, mütevazı bir şekilde minder, yas-

tık ve kilim ile oryantal tarzda dekore 

edilmiş olan oda, geçmiş ile bir sürekli-

lik de sağlamaktadır. Belk ve Costa 

(1998) tarafından incelenen bir tüketim 

topluluğu olan "Dağ Adamları" na ben-

zer şekilde, oda üyeleri, mekân (place) 

ve alanı (space) geçmişin yeniden ya-

ratılmasında otantikliğin sürdürülmesi 

amacıyla tüketmektedirler.
‘‘Eskiden odalar hanlarda yer alır-

mış. “Oda” denilmesinin sebebi de 

budur. Hanların üst katı böyle sıra sıra 

odalardan oluşur. Birbirleriyle ahbap 

olan bir grup erkek, handa oda kirala-

yıp arada bir buluşur, çay-kahve içer, 

bazen çalıp söyler, bazen de oyunlar oy-

narmış. Böle böyle geleneğimiz süre-

gelmiş. ’’ (A.K., 57).
‘‘Genelde işte Urfa’nın hayatlı, ba-

tılı şekilde avlulu dediğimiz evlerinde 

bu iş canlanıyor. Onların o kültürünü 

bilen, o kültürünü kaldırabilen kişiler de 

genelde Urfa’nın geleneksel takımı. 

Yani ilçelerden bile Urfa’ya göç etmiş bi-

risi o kültürle biraz.. Çok içli-dışlı olamı-

yor açıkçası.” (V.G., 28).
‘‘[…]çocukken bizim yaşadığımız 

evler, hayatlı(avlulu) evlerdi. Ondan 

sonra zaman değişti, binalar yapıldı, 

şimdi apartmanda yaşıyoruz. Tabi ço-

cukken yaşadığımız evin özlemi, ora-

daki o çocukluk dönemindeki yaşadık-

larımızı bizim çocuklarımız bu binalar-

daki evlerde yaşamıyorlar.”(A.Ç., 57).
Bir aidiyet duygusu sağlamanın 

yanı sıra modern yaşamın neden oldu-

ğu yabancılaşmayı (Giddens 1991) ön-

lemek için, oda özellikle de kadınlardan 

ve istenmeyen ötekinden (insignicant 

others) uzak durma biçimine katkıda 

bulunur.
“Biz geleneksel toplumda yetiştik. 

Günlük adetlerine, sosyal ilişkilerine, ya-

şamına bağlı insan olarak yetiştik. Ge-

leneksel yaşamda işte dost-akraba- ar-

kadaş ilişkileri, ziyaretleri, ev gezmeleri 

falan biraz daha samimiydi. Şimdi in-

sanlar hep telefonla konuştuğu için, 

hep internet üzerinden konuştuğu için 

buluşma biraz azalmış Haberleşme, ile-

tişim, yüz yüze iletişim biraz azalmış.. 

Böyle iki ayda bir, üç ayda bir insanlar 

birbirini görüyor. Eskiden her gün.. 

Küçük şehir.. Ve geleneksel bir yapı var, 

her gün insanlar birbirleriyle görüşüyor-

du. Bir takım dertlerini, sorunlarını daha 

iyi paylaşıyordu.” (S.K. 57)
Oda selamlik ihtiyacı olanların ken-

dilerini başkalarından ayırabileceği 

mahrem bir alan sağlar. Özbay (1999), 

modernleşme döneminde, idealize 

edilmiş ev yaşantısının müstakil evler-

den apartman dairelerine dönüştürüle-

rek kadınların daha görünür hale getiril-

diğini ortaya koymuştur. Selamlık, 

Şanlıurfa�Kültür�Sanat�Tarih�ve�Turizm�Dergisi�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ocak�2017

9

Urfa oda geleneğinin sürdürüldüğü mekânlardan biri de eski yerleşim bölgesi yakınlarında bulunan mağaralardır .



Şanlıurfa�Kültür�Sanat�Tarih�ve�Turizm�Dergisi�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ocak�2017

10

erkek misarlerin ağırlandığı bir 

kabul salonu olarak işlev görmüştür. 

Urfa'nın eril kültüründe, kadınların artan 

görünürlüğü, erkeklerde yeni bir se-

lamlik türü arayışına yol açmıştır. Urfalı 

erkekler oda pratiği ile kadınların varlı-

ğından uzak, "mahrem" bir "ikinci ev" or-

taya koymuşlardır.. Aşağıdaki alıntıdan 

da görülceği üzere, Urfa bağlamında 

mahremiyet, katılımcılar tarafından çok 

sık dile getirilmiş önemli bir tema olarak 

ortaya çıkmıştır. Bu noktada toplanma-

lar için ayrı bir ev tutmanın nedeni mah-

rem bir topluluk alanına sahip olma is-

teğidir.
“Kapalı duvarlar ardında olunca, 

hani.. Bir erkeğin hayvanlığı daha da ön 

plana çıkıyor. Çünkü çevre seni kısıtla-

mıyor o kadar. Ya da yan masadaki 

kızın karşısında kasılmıyorsun.”(N.S., 

28).
“[…] toplumumuzun kültüründe in-

sanların bazı şeyleri, kendi mahremiye-

tini göz önünde yaşamamak isteme-

meleri var. Bir de kendi yaşadığın evde 

bir aile hayatın var. O ailenle yaşadığın 

yerde düşünsene, haftada bir kere, iki 

kere arkadaşlarının toplandığını… Bu 

biraz da.. Altında ince bir de nüans yatı-

yor yani, o düzenin bozulmasına gerek 

bıraktırmayacak bir şey o… Farklı bir ev 

tutmak… Çünkü kahvehane topluma 

açık bir mekân. Oda dediğiniz zaman 

sadece kendi odanıza has bir mekân. 

Biraz mahremiyet giriyor işin içine. Çok 

fazla kalabalıktan.. Ya biraz hani günlük 

yaşamınızda zaten kalabalıklar içerisin-

desiniz, kalabalıktan sıyrılıp öz arka-

daşlarınıza, öze dönmekle ilgili bir 

şey.”(C.İ., 29).
‘‘Mesela bakın kafeye gelip otursa 

bir misari bir arkadaşın, hani nasılsın, 

iyi misin, ne yapıyorsun.. Çok fazla 

sıcak muhabbet etmezsin ama odada 

olduğu zaman biraz daha bir mahrem 

bir alan ya orası.. Kendini kafeye göre, 

adamla daha fazla ilgilenmek zorunda 

hissediyorsun.” (M.K. 27).
Katılımcılar mahrem bir alana duy-

dukları ihtyacın nedenlerinden bahse-

derken sıklıkla “steril” terimini kullan-

mışlardır. Modern bir selamlık olarak ya-

pılanan oda, aynı zamanda kamusal 

alanda yan yana gelinmak istenmeyen 

kişilerden de “steril” edilmiş bir alan 

sunmaktadır. Bu sınırlandırılmış me-

kânda, üyeler yalnızca kendilerinin iste-

dikleri kişilere görünür olmayı tercih 

ederler. Böylece uzamsal sınırlar üyele-

ri kendi deyimleriyle “kültürel kirlilik”ten 

korumaktadır:
‘‘Bir kere kahveden rahat, kahve-

den ucuz. Kahvede mesela tanımadı-

ğın biriyle muhatap olma ihtimalin var, 

bu anlamda steril. Yani toplumsal gü-

venlik anlamında steril… Mesela ben 

kahve ortamına girmek istemem. 

Çünkü benim avukat olduğumu öğre-

nen birçok kişi bana birçok soruyu sor-

maya başlayacaktır. Ben taciz altında 

olacağım. Öyle bir kültürüm onun için 

gelişmez. Onun için benim daha çok 

kendi istediğim konuları konuşabilece-

ğim bir alan oluşturmam gerekir.”(C.A., 

34).
‘‘Odanın ortaya çıkmasının neden-

leri var. İşte kahvede sigara dumanın-

dan geçilmiyor, verimli olmuyor. Bazen 

istemediğimiz, birlikte olması bizim açı-

mızdan sakıncalı işte nedir mesela? 

Çay parasını verse girer. Bunlardan so-

yutlanmak için, Urfa’da yerli ailelerin ço-

cuklarında bu tür bir korunma metodu 

şeklindedir bir yerde.” (M.B. 45).
Samimi ve özel bir alan olmasına 

rağmen, odalar siyasete ve toplumun 

bir araya geldiği Habermas’cı burjuva 

kamusal modele uygun olarak da işlev 

görmektedir. Odalar Osmanlı kahveha-

nelerinin (Karababa 2012; Karababa 

andGer 2011) aksine, herkese açık me-

kanlar değildir. Yine de, üyelerin top-

lumsal, politik ve sosyal konularla uğ-

raştığı, kamuoyu oluşturduğu ve gö-

rüşlerini ifade ettiği ve yaydığı bir alan 

(Habermas 1997) olarak da işlev görür-

ler. Odalar ayrıca Urfa habitusuna göre 

yaşayan ve kamuoyu oluşturacak gücü 

ve bilgiyi elinde bulunduran halk toplu-

luklarının yarı kamusal yerleri olarak da 

ele alınabilir.
Tarihsel açıdan bakıldığında Urfalı 

halkın Kurtuluş Savaşı mücadelesinde 

sömürgecilere karşı sivil savunmayı 

planladığı bir alan olarak oda (Akalın 

2010), bu bağlamda Habermas’cı mo-

dele denk düşen bir kamusal alan ola-

rak da değerlendirilebilir.
‘‘Odalar politik kuruluşlardır. Politi-

kacılar odaları ziyaret ederler ve görüş 

alırlar. Odalar, kentin politik ve sosyal ya-

şamını da düzenleyebilmektedir’’(S.D., 

59).
Odalar, üyelerinin iş yerlerinden ve 

evlerinden ayrı olarak var olan ve yerle-

rine bu iki yerin sağlayamayacağı bir ay-

rışmış maskulen bölge sunan bir 

''üçüncü yer'' (Oldenburg 1989) olarak 

görülebilir. Oda üyeleri için üçüncü yer, 

bu kültüre yabancı olan erkeklerin git-

tikleri kahvehane, kafe gibi yerler değil-

dir. Oda, üyelere ve meşru ziyaretçileri-

ne açık ve erişilebilir bir sosyal katman-

dır. Ve bu sosyal katman, daha geniş 

bir kamusal alana uzanan ve kamuoyu-

nu şekillendiren bir etki yaratan gayri 

resmi sohbetler için elverişli bir alan 

sunar. Odada üyeler evlerindeymiş gibi 

hissederler. Aşağıdaki alıntıda görüle-

ceği üzere, bazen oda, üyelerin evinin 

yerine bile geçebilmektedir. Odayı 

evden kaçış yeri olarak yorumlayan ka-

tılımcılar ise genellikle genç ve bekâr ka-

tılımcılardır. Bu üyeler evde babalarının 

egemenliğinden bir kaçış duygusunu 

yakalayabilmek için odaları tercih ettik-

lerini belirtmişlerdir.
‘‘Şu an için akşamları evde geçir-

mek biraz ruhumu daraltıyor açıkçası… 

Çünkü evin salonunda hala babamın 

seçtiği kanalları izlemek zorunda kalı-

yoruz çoğu zaman. Yani onlar yaşlanı-

yor, bir o kadar hani ayak uyduramaya-

cağının farkına varıyorsun bazı şeyler-

de. Rahatım, hani… Önüme gelen 

zaten geliyor, fazlasıyla bir hizmet anla-

yışı var ama yani bir sohbet ortamı falan 

açıkçası fazla olmuyor. Hani onların 

değer yargılarına uymaya çalışıyorum, 

o da benim için biraz sahtekârca olmuş 

oluyor. Odaya gidince rahatlıyorum.” 

(N.S., 28).

Alanın Üretimi ve Tüketimi: 

Ritüelistik Tüketim ve Boş 

Zaman Tüketimi

Osmanlı kahvelerine benzer şekil-

de oda sosyal, zyolojik ve ideolojik 

haz kaynağı (Karababa ve Ger 2011) 

olarak da işlev görür. Üyeler, sosyal 

ilişkleri, diyalogları ve pratikleri ortakla-

şa bir alanda oda pratiklerine birlikte ka-

tılarak deneyimlemektedirler. Odalarda 

geleneksel mimari ve iç dekorasyona 

ek olarak, boş zaman değerlendirmek 

için tüketilen yiyecekler, içecekler, 

müzik ve oyunlar da gelenekseldir. Bu-

nunla birlikte üyeler arasında karşılıklı 

öğrenmeye dayalı bir ilişkiden söz 

etmek de mümkündür. Öğrenilenler, 
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Müziğe meraklı bireylerin bulunduğu odalarda geleneksel müzik icra edilmektedir .

günlük haberlerden akademik bil-

gilere geniş bir yelpazede olabilmekte-

dir. Örneğin katılımcılardan biri, üyesi ol-

duğu odanın akademisyenleri, politika-

cıları, avukatları, sanatçıları, teologları, 

hükümet yetkililerini ve diğer uzmanları 

kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili konuş-

maya davet ettiğini belirtmiştir.
Oda üyelerini ağırlama sırası ken-

disinde olan üye, geleneksel yiyecek, 

tatlı ve kahveyi toplantı öncesinde ha-

zırlamakla mükelleftir. Yiyecek, içecek 

ve erzaklar “harefene” adı verilen ve ma-

liyetlerin eşit paylaşımına dayanan uy-

gulama yoluyla satın alınır. Bazen “sa-

haniye” olarak adlandırılan ve her üye-

nin evden getirdiği yiyecekleri sofraya 

koyduğu ve bu yiyeceklerin paylaşıla-

rak tüketildiği ritüel de gerçekleştirile-

bilmektedir. Bu tarz bir uygulamada 

“sıra” mantığının koşulları işletilme-

mektedir.
‘‘Yiyecek hazırlığı seramoni şeklin-

dedir. Bayağı abartılıdır hatta bazı ge-

celer. Yani evde yiyebileceğin herhangi 

bir yemekten çok daha özenli ve şey ha-

zırlanır. Çünkü 15 ayrı kişi var, onların ka-

tacağı yorumlar var hepsine... Kötü 

olursa onların edecekleri şikâyetler var. 

Anladınız mı? Bunların hepsini düşüne-

rek bir üretim gerçekleştiriliyor.” (M.K., 

27).
Müziğe meraklı üyelerin bulundu-

ğu odalarda müzik de icra edilebilmek-

tedir. Paylaşılan alanın doğal olarak mü-

zikten oluştuğu müzisyenlerin odasın-

da bile, performanslar belirlenmiş za-

manlarda gerçekleştirilmektedir. Genel 

olarak odalar iletişim, yardımlaşma ve 

paylaşım ortamlarıdır. Ancak Urfa’nın 

geleneksel müzik kültürünün, yeni baş-

layanların işi ustalarından öğrendikleri 

odalar ve sıra geceleri sayesinde günü-

müze aktarıldığı da belirtilmiştir.
Önceden belirlenmiş kurallar ve 

resmi uygulamalar kadar (Rook 1985), 

oda tüketiminin törensel doğasından 

da söz etmek mümkündür. Bu yapı 

yerin, zamanın ve eşyanın sembolik tü-

ketiminde kendini bulmaktadır. Gele-

neksel yiyecek, içecek ve oyunların tö-

rensel tüketiminde olduğu gibi, oda 

gündelik olanı aşmanın ve kutsallığın 

(Belk, vd. 1989) deneyimlendiği bir yer 

ve alandır. Aşağıdaki alıntı bu durumu 

açıklar niteliktedir:
‘‘Keklikçilerin odası vardır, herkes 

kekliğiyle gelir. Kendileri böyle gere-

meçte (odanın giriş kısmı) durur, keklik-

leri baş köşeye dizilir. Kendileri ayakta.. 

Çıt Çıkmaz.’’ (A.K., 57).
Yemek hazırlama ve müzik ritüelle-

ri, ticarileşmemiş materyal kültürü ve 

anlamlarını (Wallendorf ve Arnould 

1991) koruma ve üretme araçlarını 

oluşturur. Ritüelleri, deneyimin yer ve 

zamanını ihlal eden üyeler cezalandırılır 

veya odadan atılırlar. Bu kutsal alandan 

atılma, daha önce de açıklandığı üzere 

neredeyse “Cennet’ten kovulma” ile eş-

değerdir. Odalarda televizyon izleme 

gibi faaliyetler, sosyal yaşama yönelik 

potansiyel tehditler olarak algılanmak-

tadır. Hazır yiyecekler kadar alkol tüke-

timi ve kumar da oda'nın muhafazakâr 

ideolojisine uymamaktadır.
‘‘Kumar oynanan odalar da vardır. 

O tür odalar, kimse görmesin, rahatsız 

edilmesin diye… Hoş bir şey değil, ya-

nındakinin cebindedir gözü. Ama şey-

dir, o tür odalar da uzun sürmez. Yani ya-

nındakinin cebine gözünü dikersen bu 

arkadaşlık sürmez ki. Kumarın girdiği 

yerde arkadaşlık olmaz zaten. Her 

hafta biri kavga eder, biri küser gider. 

Yani oradaki gaye, onun cebine bakı-

yorsun sen.. Sırf kumar oynamak için 

odalar da açarlar.. Ama hepsi batarlar, 

oda da devam etmez.” (A.K., 57).
‘‘Alkol alınan odalar da vardır.. Yani 

oda olarak görebiliyorlar… Ama bu yan-

lıştır. Zarar verebilir. Onun için ona da 

çok dikkat etmek lazım. Hangi odaya, 

hangi sıraya gittiğine…” (İ.K., 36).
Bununla birlikte, özellikle genç üye-

ler, kutsal olan ile dünyevi olan arasın-

daki sınırları değiştirmekten çekinme-

mekte ve geleneksel oda uygulamala-

rını refleksif bir şekilde yeni bir bağlama 

oturtmaktadırlar. Odayı ailelerinden kur-

tarılmış, özgürleştikleri bir alan olarak 

gördükleri ve kimi zaman haftanın her 

günü tüm geceyi odada geçirdikleri 

için odayı hazır yiyecekler, televizyon ve 

oyun konsolu gibi elektronik cihazlarla 

donatnakta bir sakınca görmemekte-

dirler. Bu tip bir materyal tüketimi oda 

kültürünün yüz-yüze iletişim gerekliliği-

ne yönelik bir tehdit olarak algılama-

maktadırlar. “Tolaka” gibi geleneksel 

oyunlar nispeten daha yaşlı oda üyeleri 

tarafından tercih edilirken daha genç 

üyeler okey, iskambil oyunları, sessiz si-

nema oyunuya da bilgisayar oyunları 

oynamaktadırlar:
‘‘Biz odada sessiz sinema oynar-

dık. Komik gelecek ama öyle yani… 

Koskocaman adamlar sessiz sinema 
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oynuyordu, zaten onun yüzünden 

de dağıldı. Bir lm adı için kavga ettiler. 

Bir arkadaş lmin adını yanlış çevirmiş, 

birbirlerine girdiler. Ondan sonra oda 

dağıldı.” (C.A., 34).
Alkol tüketimi temel oda pratikleri 

arasında görülmez ve genellikle muha-

fazakar oda kültürüne dâhil değildir. 

Ancak bu kural, oda alanının din temelli 

olduğu durumlar haricinde, en gele-

neksel odalarda bile bazen ihlal edile-

bilmektedir. Odalar genç üyelerin ba-

balarının ve diğer büyüklerinin “disipli-

ne edici bakış”ından uzak, alkol tüket-

tikleri bir yer haline geldiğinde muhafa-

zakâr kurallar da bu odalarda yeniden 

tanımlanabilir ve hatta bazen ortadan 

kaldırılabilir hale gelmiş olur. Oda, bu 

noktada yine üyelerine ötekilerden 

arındırılmış bir ortam sunmaktadır. Oda 

bu yanıyla genç üyelerini 1980’lerin son-

larından itibaren kamusal alanda 

hâkim olmaya başlayan İslami ideoloji-

nin baskılarından (Keymanand Koyun-

cu 2005) da koruyan bir alan olma işlevi 

görmektedir. Urfa'da, lüks oteller gibi 

halka açık yerler, alkol tüketmek isteyen 

erkekler için elit bir ortam sağlamakta-

dır. Bununla birlikte, daha az varlıklı 

genç erkekler kendi özel, aynı zaman-

da daha ucuz olan yerlerini tercih eder-

ler. Gençlerin bu tip tüketim uygulama-

ları, yaşlı erkekler tarafından geçici he-

vesler olarak görülmektedir. Moderni-

teyi erkek elinden çıkma bir ürün olarak 

yorumlayan Felski’ye (1995) göre in-

sanlık sürekli olarak performans yoluy-

la kendini dışa vurmaya ve modernite-

nin ruhunu simgeleyen bilginin ilkelerini 

örneklendirmeye çalışmaktadır. Türk 

kültüründe, genç erkeklerce gerçekleş-

tirilen ihlaller sosyo-kültürel değerlere 

çok fazla zarar vermediği ölçüde 

meşru görülmektedir. Onlara yeterli 

alan sağlayarak, sonunda kendi yetiş-

kin öznelliklerini oluşturmak için büyü-

meleri, geçici istekleri bırakmaları ve 

olgun bir erkek haline gelmeleri bekle-

nir.
Genç katılımcıların bazı noktalarda 

odayla ilgili araçsal perspektifler geliş-

tirdikleri görülmüştür. Pazar yeri, bir sa-

tıcı/tüketici diyalektiği olarak (Pen˜alo-

zave Gilly 1999) ele alındığında, genç 

tüketici kültürünün Pazar yeri kültürüne 

daha yakın bir yerde durduğunu söyle-

mek mümkündür. Aşağıdaki alıntı, oda-

nın genç üyeler için kendi istedikleri şe-

kilde, kendi istedikleri zamanda ihtiyaç-

larını karşılayan bir yer olduğunu gös-

termektedir. Ancak yaşları ilerledikçe, 

dsipline edici bakışı giderek içselleştir-

mekte ve geçici ihlalleri bir kenara bıra-

kıp uzun dönemli anlatılara dönerek ge-

leneksel oda kültürünü bir yandan be-

nimserken bir yandan da bağlamına 

oturtmaktadırlar:
“Hani mesela bizim arkadaşları-

mız “hadi oda kuralım” demesindeki 

sebep şuydu: Her akşam dışarı çıkıyo-

ruz, biz gece üçlere-dörtlere kadar otu-

rabiliyoruz hani işimiz yok, vaktimiz 

bol.. Ama hani Şanlıurfa’da saat on iki-

den sonra hiçbir dükkân açık değil. On 

ikiden sonra mecburen evlere dağıl-

mak ya da bir parkta falan oturmak zo-

runda kalıyorduk. O zaman dedik bari 

bir oda tutalım.” (B.D., 28).
İslami söylemin tasarrufu özendi-

rip israfı yasaklamış olması (Jafarive Sü-

erdem 2012), odadaki tüketimin de mü-

tevazi ve gösterişten uzak olmasıyla so-

nuçlanmıştır. Ancak buna rağmen bu te-

vazu, kırmızı etin yerini katılımcıların 

“ot” diye tabir ettikleri sebzenin alması-

nı kapsamamaktadır. Kırmızı et maskü-

lenliin bir simgesidir ve toplantılar es-

nasında çiğköftenin hazırlanışı ve tüke-

tilişi tam bir ritüel şeklinde gerçekleşti-

rilmektedir. Yiyecek ve içecek servisi de 

oldukça törenseldir. Örneğin gelenek-

sel kahve “mırra” küçük ncanlarda 

elden ele geçirilerek tüketilir. Aşağıdaki 

alıntı, yeme-içmenin çoklu algıları uya-

ran hedonik (Hirschman ve Holbrook-

1982) bir deneyim oladuğunu ortaya 

koymaktadır:
‘‘Sonuçta Urfalılar boğazına düş-

kün insanlar. Yani güzel yemekler olur. 

Güzel yemekler olmasa o geceyi boş 

geçirmiş sayarız. Güzel yemekler yap-

mak için hatta bir hafta önceden ilgile-

nen arkadaşa deriz: ”Ya bu hafta işte 

bunu yapalım”. Yemeklere özeniriz, ye-

meklerin düzgün olmasına özeniriz. Tat-

lılarımızın güzel olmasına özeniriz. Ge-

cenin nereden baksan yüzde altmışı bu-

nunla geçer. Niye ama? Sırf onu yemek 

değil, onunla uğraşmak güzel. O keba-

bı pişirmek, o yemekle uğraşmak, o tat-

lıyla uğraşmak… Onun tadı, lezzeti ayrı 

oluyor. Yani o uğraşı daha çok güzel 

olan yanı.” (İ.K., 36).
Üyeler, kamusal eğlence yerlerin-

de vakit geçirmek için yüksek harca-

malar yapmak yerine ekonomik ve risk-

siz bir alternatif olarak, özel bir evde top-

lanmayı tercih etmektedirler. Bu durum 

aşağıdaki alıntıda açık bir şekilde gö-

rülmektedir:
‘‘Adam şöyle bir hesap yapıyor: Ka-

feye on kişi gidip oturuyoruz, herkes 

işte gece boyunca on tane çay içiyor, 

bir tane türk kahvesi içiyor. Hesap geli-

yor mesela iki yüz lira.. Tamam mı? 

Adam bunu düşünüyor: Ben üç gece çı-

kacağıma bir tane oda tutarım, bir tane 

odacı tutarım, bir ay o parayla idare ede-

rim diyor mesela” (M.K., 27).
“Odanın gideri azdır. Odada her 

şey vardır. Ekonomik faydası vardır 

başta o insana… Ama kahveye gitsin, 

oyun oynasın, zamanını kahvede geçir-

sin. Oyun oynarsa ya kaybedecek ya 

kazanacak… Ama odada öyle bir şey 

olmaz.” (A.Ç., 57).
Oda bir “yer” olarak bir pazar kuru-

luşu halini almıştır. Bazı girişimciler ge-

leneksel tarzda dekore edilmiş eski av-

lulu evleri yenileyerek konuk evleri hali-

ne getirmişler, oda kültürünü günübirlik 

de olsa deneyimlemek isteyenler için 

bu odaları pazarlama yoluna gitmişler-

dir. Bu girişimler kutsal kültürü, “alanı” 

ve “mekânı” kirletmedikleri için tüketici 

direncine maruz kalmamışlardır. Ancak 

odanın ve sıra gecelerinin “otantik” öge-

ler olarak “pazarlanabilir” hale gelip ti-

carileşmeleri, bu kültürü benimsemiş 

olan oda topluluklarında bir öfke hissi 

yaratmıştır. Turistik sıra gecesi, gele-

neksel tarzda dekore edilmiş konuk ev-

lerinde düzenlenen akşam yemekleri-

dir. Bu tarz bir deneyimde geleneksel 

yemekler ve geleneksel müzik, ortak 

paylaşılmış değerler ve ortak girişime 

dayalı olmaksızın tüketilir. Oda ve sıra 

geceleri Urfa'nın özgün kültürel değer-

leridir. Kopytoff (1986), kültürlerin, belir-

li olayların tek düze kalmasını sağladık-

larını ve bu olay ve değerlerin başkaları 

tarafından ticarileştirilmesine direnç 

gösterdiğini belirtmiştir. Aşağıdaki alın-

tılar, bunu doğrular şekilde, oda üyele-

rinin bu turistik mekânlara yönelik 

olumsuz tutumunu teyit etmektedir:
‘‘Turistik sıra gecelerinin bizimkül-

türümüzle ilgisi yoktur. Bazı odalarda 

müzisyenler olur, çalmayı bilenler olur, 
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o zama müzik yapılır. Yani, her 

odada müzik yapılacak diye bir kaide 

yoktur. Benim babamın sırasında hiç 

müzik olmazdı. Hatta gelenlerden biri 

müzisyendi, yine de senede bir defa 

belki çalarlardı. Şimdi, ortaya bir çiğ-

köfte leğeni koyuyorlar, müziği veriyor-

lar. Sıra gecesi bu değil.” (A.K., 57).
‘‘Oda kurulmasının sebebi sohbet 

etmek, birbirlerine destek olmaktır. 

Odanın özelliği odur yani. Ama şimdi 

odalar çıkmış; saz, ekip, müzik… Hep 

para tuzağı… Yani bizim odalarla ilgisi 

yok onların. Yani şimdi bizim aramızda 

biz şarkı da söylesek, bizim içimizden 

arkadaşlar çalar söyler. Hep bizim ar-

kadaşlarımızdır. Dışarıdan gelen müzik 

ekibi değildir”(Ş.Ş.¸52).

Sonuç
Doğuya özgü bağlamı ile oda ör-

neği, batıya ilişkin kamu/özel ikilemi ek-

sikliklerinin epistemik tartışmalarına kat-

kıda bulunabilir. Kamusal ve özel alan 

arasındaki ayrımları engelleyen oda, 

''kararsız'' (Derrida 1981) bir yerdir ve bu 

yönüyle kamu/özel ayrımın her iki tarafı-

na da uymamaktadır. Dahası oda, er-

keklerin kamusal, kadınların ise özel 

alanlarla ilişkilendirildiği (Çakır 1994; 

Göle 2003, 2002; Sancar 2012) düşün-

cenin aksine, erkeğin mahrem ile ilişki-

lendirilebildiği özgün bir örnek ortaya 

koymaktadır. Buna göre literatürdeki 

“mahrem” kavramı sadece kadınların 

alanına atıfta bulunmakla kalmamak 

üzere yeniden tanımlanmalıdır.
Bu çalışma, köklü kültürel sürekli-

liklerin topluluk kimliklerinde kendini 

gösterdiği ve sosyal kurumların yapısı-

nı ve işleyişini şekillendirdiğine yönelik 

teorik iddiaları (Eisenstadt 2000; Sch-

midt 2010) desteklemektedir. Gelenek-

ler ve tarihsel deneyimlerden etkilenen 

modernleşme programları, gelenek-

sel/modern, kentsel/ kırsal ve kamu-

sal/özel arasındaki birçok gerginliğin di-

namik müzakeresi yoluyla çeşitli yo-

rumlara (Eisenstadt 2000) neden ol-

maktadır. Kentteki oda topluluklarının 

sosyo-tarihsel analizi ve bu toplulukla-

rın tüketim uygulamaları, Türkiye'nin do-

ğusunun sosyo-tarihsel süreklilikler ve 

süreksizlikler üzerine kurulu farklı bir 

modernite modeline sahip olduğunu or-

taya koymaktadır. Oda kimliği ve üye 

kimliklerinde gelenekten moderniteye 

doğru keskin bir geçişten söz etmek 

mümkünse de odanın gelenekle sürek-

lilik arz eden bir ilişki içinde olduğu da 

törensel tüketim uygulamaları, kent 

odalarındaki geleneksel ahi-düzen ve 

sıra geceleri pratiklerine bakılarak söy-

lenebilir. Dolayıısyla odalar geleneksel 

ile modern yapıların hibrit bir hali olarak 

ele alınabilir. Bununla birlikte odanın bir 

“mekân” tüketimi olarak deneyimlen-

mesi, kamusal ve özel alan arasındaki 

sınırları muğlâklaştırmakta, bu durum 

da bu deneyimi Derrida’nın (1981) öne 

sürdüğü “undecidability” kavramıyla 

ilişkilendirmektedir. 
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 Dünya’da tarihiyle, kültürüyle, mi-

marisiyle, sanatıyla, gelenek ve göre-

nekleriyle, bağrında yetiştirdiği bilim ve 

sanat insanlarıyla büyük yankı uyandır-

mış kadim şehirler vardır. Mezopotam-

ya’nın kalbi olan kadim kent Şanlıurfa, 

Ortadoğu’ya açılan önemli bir kapı 

olmuş ve sahip olduğu eşsiz değerleri 

ile tarihte olduğu gibi bugün de stratejik 

önemini korumuştur. Birçok medeniye-

te beşiklik eden bu kadim kent, kültür 

ve medeniyetlerin buluştuğu, birbirin-

den farklı dinlerin, ırkların kaynaştığı bir 

hoşgörü şehri olmuştur.

Şanlıurfa, hayatlı (avlulu) evleriyle, 

evlerin sokağa taşan cumbaları ve al-

tından yol geçen “kabaltı”larıyla, tarihi 

Şanlıurfa�Mimarisinde

Kabaltılar

Hamdullah KÖZCÜ
Sanat Tarihçisi
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cami ve kiliseleriyle, han ve hamamla-

rıyla, meydan ve çeşmeleriyle, bazalt 

taş döşemeli sokakları ile bir ‘‘açık hava 

müzesi’’ görünümündedir. Bu özelli-

ğinden dolayıdır ki ‘‘Müze Şehir Urfa’’ 

olarak da anılır.

Şanlıurfa’nın mimari yapısının şe-

killenmesinde iklim, inanç, gelenek ve 

görenekler ile aile yapısı etkili olmuştur. 

Şanlıurfa’da yüksek ve kalın duvarlı 

evler, kabaltılar ve dar sokakların inşa 

edilmesi daha çok aşırı sıcaklardan ko-

runma amaçlı olmuştur. Şanlıurfa mi-

marisinin kendine has tarzı, iklim ve sos-

yal yaşamın getirdiği hayat tarzıyla da 

birleşince yöremize has bir yapı modeli 

ortaya çıkmıştır.

Tarihin en büyük kültür mirasının ör-

neklerini bağrında saklayan Şanlıurfa ili-

mizde, birçok medeniyetlere ait dini, ti-

cari, sivil, askeri ve sosyal mimari eser-

ler bulunur. Bu mimari eserlerden biri 

olan kabaltılar hem işlevsel yönüyle 

hem de tarihi sokaklara kazandırdıkları 

estetik görünümleriyle insanda büyük 

bir hayranlık uyandırmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

bulunan Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, 

Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt’te 

çok güzel kabaltı örneklerine rastlanıl-

maktadır. Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde kabaltıların yoğun bir şekilde ya-

pılması, iklimin sıcak olmasından dola-

yı gölgeye duyulan ihtiyaçtan da kay-

Halfeti’de bir kabaltı /  Fotoğraf: S.Sabri Kürkçüoğlu



naklanmaktadır. Kültürel mirasımızın en 

güzel örneklerinden olan bu kabaltılar, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mimarlık 

örneği listesinde yer almaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi illeri-

nin Osmanlı döneminden kalan en 

önemli mimari detaylardan olan kabaltı-

lar, bir gelinlik gibi tarihi sokakları süsle-

mekte ve sokakları birbirine bağlayan 

birer köprü görevi görmektedirler.

Mimaride bir örtü sistemi olan 

‘‘tonoz’’ kelimesinin Urfa mimari terimler 

sözlüğündeki karşılığı ‘‘kab’’dır. Urfa’da 

‘‘Kab Ev’’ denildiğinde ‘‘tonozlu oda’’ 

kastedilir. Bu nedenle ‘‘kabaltı’’ denildi-

ğinde tonoz altındaki geçit kastedilir.

Şanlıurfa’da iklimin sıcaklığı nede-

niyle açık alanlarda gölge mekâna duyu-

lan ihtiyaç, yolların dar, yapıların ise yol-

lara gölge verecek şekilde konumlan-

masına sebep olmaktadır. Sokaklara 

gölge vermek amacıyla yapılan “kabaltı-

lar” sokak perspektinde gölgeli mekân-

lar oluşturur. Sokak, kabaltı denilen bu 

yapıların altından geçerek devam eder 

ve üstü ev olarak kullanılır. Üst örtünün 

bazen düz veya çapraz tonozlarla bazen 

de ahşap direklerle bazen de lento taş-

larla geçildiği görülmektedir. Kabaltının 

boyu birkaç çapraz tonozla devam eder-

ken, diğer yönden başka çıkmaz bir so-

kağa açılabilir. Kabaltının her iki yanın-

da bulunan mekânlar eve ait geçit, so-

kağa bakan bir oda veya servis mekânı 

olarak düzenlenmiştir.

Bölge illerinin çoğunda görülseler 

de Urfa’daki kabaltılar, gerek sayıca faz-

lalıkları gerekse estetik görünümleriyle 

bölgenin en güzel kabaltı örneklerini 

oluştururlar. Yoğunluk il merkezinde 

olmak üzere Birecik, Siverek ve Halfeti il-

çelerinde de çok güzel örnekleri mev-

cuttur. İl merkezindeki kabaltılar genel-

de çapraz ve beşik tonozla örtülüdür. Bi-

recik, Siverek ve Halfeti ilçesinde 

ahşap tavanlı, lentolu kabaltılara da 

rastlanılmaktadır.

Kabaltıların üzeri kişisel mülkiyete, 

alt kısmı kamunun sokak kullanımına 

açıktır. Kabaltılar sokaklarda rüzgâr ko-

ridorunu oluşturduğundan aynı za-

manda serin mekânlardır. Yapılma 

amacı sokağa serinlik vermek ya da mi-

mari zenginlik katmak olduğu gibi, evin 

sokak tarafında kalan parselin kabaltı 

üzerine yapılan oda ile kullanımını sağ-

lamaktır.

Urfa’da bu anlamda kabaltının üs-

tünü konut olarak kullanan ailelerin is-

miyle ünlenmiş çok sayıda kabaltı ör-

neği vardır. Hacı Abo Kabaltısı, Ninolar 

Kabaltısı, Zahterler Kabaltısı, Hacı Ğaf-

faroğlu Kabaltısı, Ateşbeg, Kabaltısı, 

Vanes Kabaltısı, Beglerin Kabaltısı, Si-

verekli Ali Efendi Kabaltısı, Aksoylar Ka-

baltısı, Halil Ettune Kabaltısı, Keyeler 

Kabaltısı, Saraçların Kabaltısı, İbrahim 

Tekok Kabaltısı, Muhtesiplerin Kabaltı-

sı; Siverek’te Bucaklar Kantarması (ka-

baltı), Alhaslar Kantarması (kabaltı); 

Halfeti’de Ağarların Kabaltısı, Vakkas 

Anaç Kabaltısı; Birecik’te Şeyh Müslüm 

Efendi Kabaltısı bunlara örnek olarak 

verilebilir.

Urfa’nın en önemli tarihi sokakları 

olan Yorgancı Sokak, Mahkeme Sokak, 

Hızanoğlu Sokak, Sakibiye Sokak, 

Kara Musa Sokak, Vatan Sokak, Örtük 

Sokak, Narinci Sokak, Nabi Sokak, Ma-

denli Sokak, Tamburacı Derviş Sokağı, 

Tarakçılar Sokak ve Rastgeldi Sokak’ta 

çok güzel kabaltı örnekleri bulunmak-

tadır.

Eskiden sokaklar için zaruriyet ola-

rak kabul edilen kabaltılar, günümüzde 

sokağa estetik görünüm kazandıran bir 
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yapılaşma tarzı olarak değerlendiril-

mektedir. Halk arasında “altından yol 

geçen evler’’ olarak da bilinen kabaltı-

lar, yazın sıcaktan korunulan, kısa bir an 

için de olsa serinliğinden, gölgesinden 

faydalanılan, soluklanılan geçitler oldu-

ğu bilinir.

Şanlıurfa tarihi sokak ve caddeleri-

nin en dikkat çekici unsurlarından biri 

olan kabaltılar; kentin mimari dokusu-

nu rahatlatan bir unsur olmuştur. Yazın 

sıcak geçen Şanlıurfa’da, sokakların 

oluşumu ve kabaltıların oluşumu hâkim 

rüzgâr yönüne göre şekillenmiştir.

Şanlıurfa kabaltıları inşasında 

yoğun olarak yöre halkının ‘‘havara 

taşı’’ dediği malzeme kullanılmıştır. 

Bazı kabaltılarda az da olsa bazalt (ka-

rataş) ve ahşap malzeme tercih edil-

miştir.

Şanlıurfa’da ki Kabaltıların inşa ta-

rihi ve bu yapıları yapan banisi (ustası) 

belli değildir. Kabaltıların üzerinde yapı 

hakkında bilgi veren (birkaç örnek dı-

şında) herhangi bir kitabeye rastlanıl-

mamaktadır.

Şanlıurfa’da özellikle tarihi sokak-

larda rastlanılan kabaltılar yaklaşık 5-15 

metre uzunluğunda, 3-4 metre genişli-

ğinde görülmektedir.

Tarihi Şanlıurfa sokaklarının en 

güzel mimari unsurlarından olan kabal-

tılarımız; Siverek’te Kantarma, Mar-

din’de Abbara, Siirt’te ise Sabat olarak 

adlandırılmaktadır.

Şanlıurfa Kabaltıları; 2010 yılında 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafın-

dan restore edilerek yeni bir çehreye ka-

vuşturulmuş ve kabaltıların içi gizli ışık-

landırma ile ışıklandırılmıştır.

Şanlıurfa�Kültür�Sanat�Tarih�ve�Turizm�Dergisi�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ocak�2017

17

Bucaklar Kantarması (Kabaltısı) / Siverek Tarihi Urfa sokaklarında yer alan kabaltılardan biri



Giriş
XVII. yüzyıl sonlarından başlayıp XIX. yy. ortalarına 

kadar kazalarda vakıflar tarafından vücuda getirilen vakıf ya-

pılardaki görevliler, mahkeme, herhangi bir cemaat veya aşi-

ret bünyesinde görev yapan görevliler ile meslek gruplarına 

ilişkin atamaların harf sırasına göre tanzim edildiği defter se-

rileri olan Hurâfât Defterleri Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 

bünyesinde bulunan önemli birer tarihî belge niteliğindedir. 

Arapça “harf” kelimesinin çoğulu olan “hurûfât” kelimesin-

den ismini alan bu deflerler, yaklaşık 15x45 cm, 15x50 cm, 

16x45 cm, 16x48cm,16x50 cm boyutlarında olup1 genel 

olarak Osmanlıca yazı şekillerinden olan “Rika” ve çok ol-

mamakla beraber “Divanî” yazısı ile yazılmışlardır. Kazala-

rın harf sırasına göre dizildiğini belirttiğimiz bu defterler aynı 

zamanda “Ruznâmçe Defterleri” adıyla da anılmaktadır.2 

Sayıları hakkında muhtelif görüşler bulunmakla beraber 

Anadolu ve Rumeli Hurûfât Defterleri şeklinde tasniflendiri-

len bu defterlerden, Anadolu’ya ait ilk seri 530-569, ikinci 

seri 1055-1157 ve Rumeli’ye ait 1161-1223 numaralı defter 

aralığında olmak üzere toplam 209 adet olarak tanzim edil-

dikleri görüşünü3Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde hâli-

hazırda bulunan rakamlarla ötüşüldüğü görülmektedir.4Bu 

defterlere ilişkin olarak son yıllarda çalışmaların yayımlandı-

ğı görülmekle beraber, yapılan çalışmaların büyük çoğunlu-

ğunun yüksek lisans tezlerinden müteşekkil olduğu anlaşıl-

maktadır.5

Ruha Kazâsı’na ait atama kayıtları 25 adet Hurufât Def-

terine tekabül etmektedir. Defterlerin tamamında Ruha Ka-

zâsı ile ilgili olarak kayıtlar tutulmamış olup, diğer kazalara 

ait atama kayıtları da yer almaktadır. Bazı defterlerde çok az 

atama kaydı olmasına karşın bazılarında ise bir hayli atama 

kaydının olduğu görülmektedir. Ruha Kazâsı’na ait atama 

kayıtlarının yer aldığı defterlerin başlangıç tarihi Rebî‘ü’l-

evvel sene 1102/Aralık 1690 olup, 1160 numaralı deftere te-

kabül etmektedir. 1142 numaralı hurûfât defteri ise 16 Mu-

harrem sene 1253/ 22 Nisan 1837 tarihine ait atama kayıtla-

rını ihtiva etmekte olup, bunun da defterlerin bitiş tarihi oldu-

ğu anlaşılmaktadır. Yani bu defterlerde yaklaşık olarak 147 

yıllık bir zaman dilimine yayılan atamalar kaydedilmiştir. Be-

lirtilen zaman diliminde şehirde yer alan vakıf ve vakıflar eliy-

le vücuda getirilen cami, mescid, han, hamam, medrese, 

tekke ile zaviyelerin; mahalleler ve görev yapan kadıların 

isimleri olmak üzere birçok konuda önemli bilgiler elde edil-

miştir. Ruha Kazâsı’nın idarî taksimatından kaynaklı olarak 

bu defterler içerisinde Harran, Bozabad (Bozova), Hilvan 

(Karacurun), Akçakale, Rakka ve Suruç’a ilişkin atama ka-

yıtları da yer almaktadır. Rakka ve Suruç bir kaç atama kay-

dında Ruha Kazâsı’na ait atamalarla iç içe yer aldığından 

bunlara ilişkin bilgiler verilmemiştir. Kayıt veya vakıf kuruluş-

ları açısından fazlaca atamanın yer almadığı bu yerleşim yer-

lerinden Rakka’da “Veysel Karani”, Suruç’ta “Şeyh Müs-

lüm” gibi vakıflara dair atamaların mevcut olduğu görül-

mektedir. Bunun yanında Akçakale, Hilvan, Harran ve Bo-

zova Nahiyelerine ilişkin atamalar Ruha Kazâsı’na ait ata-

malar içerisinde yer aldığından ve müstakil kaza statüsün-

de olmadıklarından buradaki yapıların sayıları hakkında 

bilgi verilmiştir.

Yapılara dair sayısal verilerin esasını teşkil eden 25 

adet Hurûfat Defterinin Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşi-

vi’ndeki numaraları 541, 545, 548, 549, 550, 565, 568, 1084, 

1087, 1088, 1090, 1091, 1093, 1095, 1096, 1117, 1118, 

1119, 1128, 1139, 1140, 1142, 1158, 1159 ve 1160 olup, bu 

defterlerde yer alan tarih ile defter numaraları arasında 

doğru orantı olmadığı görülmüştür. Yani en küçük rakamla 

başlayan 541 numaralı deftere ait atama tarihleri en erken 

döneme ait kayıtlarını ihtiva etmemekte olup, bu kayıtların 

Rebî‘ü’l-evvel sene 1102/Aralık 1690 tarihiyle 1160 numara-

lı defterde tutulduğu görülmüştür.6Bunun yanında tarih ve 

defter numaraları arasında ters orantı olduğunu da söyleye-

meyiz zira bu açıdan değerlendirildiğinde en geç tarihli kay-

Ruha�Kazâsı’na�Ait�Hurûfât�Defterleri
Hakkında�Kısa�Bir�Değerlendirme�

Enver KARAKEÇİLİ
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dın 1160 numaralı deftere tekabül etmesi lazım gelirken, en 

geç tarihli atama kaydının 1142 numaralı defterde 16 Mu-

harrem sene 1253/ 22 Nisan 1837 tarihiyle tanzim edildiği 

anlaşılmıştır.7

Atama kayıtlarında genel olarak ilk sayfanın üst kısmın-

da Kazâ-i Ruha (���� ��� ( kaza adı, sonrasında alt alta di-

zilmiş şekilde, baştan sona çekilen çizginin sol kısmında 

tarih olmak üzere, kaza, mahalle-köy-mevki, vakıf, hayrat 

veya ticarî mekân (han, hamam, çarşı vs.) adları; verilen 

ücret, görev türü, eski görevli, yeni atanacak kişi ve atamayı 

arz eden veya yapan kadı, nâib ve mütevelli gibi görevlilerin 

isimleri yer almaktadır. Aşağıda 1087 numaralı defterin, 27. 

sayfasında yer alan kayıt örnek olarak verilmiştir.

Ruha’da Emir Mencek Evkafı’nda yevmî iki akçe du-

âgûy vazîfesi evlâda meşrût iken ecânibden es-Seyyid 

İbrahim berât ittürub gadr itmekle ref'inden Seyyid Ahmed’e 

mütevellisi Seyyid Hasan arzıyla tevcîh buyruldu.8

Atamalara ilişkin bilgiler verilirken defterlerde sayfa nu-

marası olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli tarafın-

dan sonradan konulmuş olan Türkçe numaralar kullanıl-

mıştır. Sayfanın sol üst kısmında yer alan sıra ve orta kısmın-

da yer alan sayfa numaraları kullanılarak tanzim edildiği an-

laşılan bu defterlerde bazı numaraların silik ve okunama-

maları nedeniyle bu numaralar kullanılmamıştır. Sayfaların 

sol üst kısmında yer alan sıra numarasının varakın her iki 

sayfasını kapsadığı anlaşılmaktadır. Sayfa numaralarının 

ise varakın her iki sayfasında, birbirini takip eden numaralar 

olarak verildiği anlaşılmaktadır. Aşağıda 545 numaralı hurû-

fât defterinin 53 ve 54. sayfası ve 25. sırasını gösteren örnek 

verilmiştir.

Bu yöntemin dışında defterlerin genelinde ise sayfanın 

sol üst kısmında sadece bir numaranın verildiği ve varakın 

her iki sayfasını kapsadığı anlaşılmaktadır. Bu defterlerde 

sayfanın üst kısmında Osmanlıca rakamlar, alt kısmında 

sonradan konulmuş olan numaralar yer almaktadır. Bu yön-

teme ilişkin olarak 1158 numaralı defterin Türkçe 259-260. 

sayfası ve 128 numaralı varak numarasının sureti verilmiştir.

Sadece vakıflara ait atamaların yer almadığını belirttiği-

miz bu defterlerde yer alan atama kayıtlarında, naib, kadı ve 

mütevelli arzı ile atamaların yapıldığı, bazı görevlilere ait ata-

maların da, müderris ve şeyhlik gibi, Şeyhü’l-islâmın işare-

tiyle (onayıyla) yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında 

esnaf gruplarına ilişkin atamaların da naib ve kadı arzıyla ya-

pıldığı görülmektedir. Atamaların nedenleri arasında ise 

eski görevlinin vefat etmesi, kasr-ı yedi, ferağatı, ref‘inden 

gibi nedenler gösterilebilir. Aynı görevlinin ataması ise tec-

dîd (yenileme), beratını zâyi‘ (kaybetme) ve görev için alı-

nan ücretin artırılması şeklinde yapılmıştır. Bu defterlerde 

yer alan atama kayıtlarının nicelik olarak birbirinden farklı ol-

duğu görülmektedir. 1159 numaralı defterde 1 adet kayıt 

yer alırken, en fazla atama kaydının ise 1090 numaralı def-

terde yer aldığı görülmektedir. Bunun yanında 1160 numa-

ralı defterin içerik bakımından günümüze ulaşmayan cami, 

mescid vs. hakkında en fazla bilgiyi ihtiva etmesi bakımın-

dan önem arz ettiği değerlendirilmektedir. 1142 numaralı 

defterde ise sadece kamu görevlileri ve esnaf hakkındaki 

atamaların kaydedilmiştir.

1-Ruha Kazâsı’na Ait Hurûfât Defterlerinin Muh-

teviyatı
Anadolu Hurûfât serisinde 25 deftere tekabül eden 

Ruha Kazâsı’na ait hurûfât defterleri zengin bir içeriğe sahip 

olup, şehrin dinî, kültürel, mimarî ve eğitim hayatına dair 

özgün bilgiler içermektedir. Cami, mescid, medrese, zâvi-

ye, tekke, imâret ve han gibi yapıların yanında mahalle isim-

leri ile şehirde faaliyet gösteren esnaf grupları ve bunların 

ürettikleri malzemeye dair bilgiler içeren bu defterler şehrin 

tarihi ve sosyal yaşantısı hakkında kir sahibi olmamıza 

katkı sağlamaktadır. Vakıf atama kayıtlarından başka mah-

keme görevlileri, cemaatler ve meslek gruplarına dair ata-

maların da kaydedildiği görülmektedir. Bu güne değin 

Urfa’ya ait dinî, eğitim, sosyal ve ticarî yapılara dair, tümünü 

kapsayan bir çalışmanın yapılmamış olması, mezkûr def-

terlerden elde edilen verilerle ortaya konulacak olan listeler 

ve burada yer alan yapı isimlerinin önemini artırmaktadır. 

Şöyle ki defterlerin içeriğinde günümüze ulaşmayan birçok 

mescid, cami, mahalle ismi ve türbenin bulunduğu tespit 

edilmiştir.

Ruha Kazası’na ait 25 adet defterde yer alan atamala-

rın transkripsiyon metni 160 sayfa olup, 2.288 atama kaydı-

nı ihtiva etmektedir. Cami, tekke, zâyiye, medrese, han, su 

yapıları, mahkeme görevlileri ve meslek-esnaf gruplarına 

ilişkin atamaların yer aldığı bu defterlerde aynı yapı veya 

vakfa ait tecdîd (yenileme), azil, feragat ve münhâl şeklinde 

olmak üzere atamaların yapıldığı görülmektedir. Toplam ola-

rak 2.288 atama kaydının yer aldığı Ruha hurûfât defterle-

Kazâ-i Ruha / Şehr-i Cemâziye’l-âhir sene 1182
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rinde daha önce de değindiğimiz gibi en erken döneme ait 

atama kaydının Rebî‘ü’l-evvel sene 1102/Aralık 1690 tari-

hinde tutulduğu ve 1160 numaralı defterde kaydedildiği gö-

rülmüştür. Belirtilen ayın hangi gününde atamanın yapıldığı 

kaydedilmemiş olup, “Mevlûd-i Halil Zâviyesi Vakfı, Hacı Ya-

digâr Mescidi, Kara Musa Câmii ve Kısas nâm karyede 

vâki‘ câmi-i şerîfe” ait olmak üzere dört adet atamanın 

Rebî‘ü’l-evvel sene 1102’de yapıldığı anlaşılmıştır.9 25 def-

terden sadece 1160 numaralı defterde Kazâ-i Ruha ibaresi-

nin üst kısmında “der-Livâ-yı Ruha10” ibaresi yer almakta-

dır. Defterin devamında Suruç ve Rumkale’ye ait kayıtların 

da yer aldığı ve dolayısıyla Ruha Sancağı’nın bir bütün ola-

rak bu defterde kaydedildiği anlaşılmaktadır. Hurûfât def-

terlerinin başlangıç tarihi olduğu düşünülen hicrî 1102 ve ön-

cesine ait defterlerde kazaların değil sancakların temel alın-

dığı anlaşılmaktadır. Zira Ankara Kazası’na ait hicrî 1102 ta-

rihiyle başlayan 1138 numaralı hurûfât defterinde de “Kazâ-

yı Ankara ve der- Livâ-yı Ankara” ifadelerinin kullanıldığı An-

kara Kazası’na ait atamaların bitiminde ise bu sancağa 

bağlı olan diğer kazalara ait atamaların peş peşe geldiği gö-

rülmüştür.11

Urfa’ya aiten geç tarihli atama kaydı ise 16 Muharrem 

sene 1253/22 Nisan 1837 tarihi olup, 1142 numaralı Hurûfat 

Defterine tekabül etmektedir. “Cüllah kethüdâlığı”na yapı-

lan atamaya dair olduğu görülen bu kayıtta son atanan ki-

şiyle ilgili olarak şöyle denilmektedir: “Cüllâh kethüdâlığı 

Şeyh Azem fevtinden oğlu Mustafa’ya 16 Muharrem sene 

1253.”12 147 senelik bir zaman aralığında tutulan bu atama 

kayıtlarında cami, zaviye veya medrese gibi yapıların bâni-

lerinin (bina eden), tevsi' (genişletme) edenin kim olduğu, 

yapının veya vakfın tam adı, diğer adı gibi mühim bilgiler yer 

almaktadır. Bunun yanında vakıflar bünyesinde yer alan 

dini, kültür, eğitim ve ticarî işlevlere havi olan yapılardaki 

görev türleri ve görevliler hakkında da bilgiler elde edilmek-

tedir. Vakıf yapılarında yer alan görev türlerinden başka mah-

keme görevlileri, esnaf grupları, cemaat ve aşiretler gibi şeh-

rin sosyal ve ekonomik yaşantısına dair bilgiler de verilmiş-

tir. Bu bağlamda esnaf grubu olarak cüllâh, debbâğ, ber-

ber, kuyumcu, sağrıcı ve hallac olmak üzere 6 adet meslek-

esnâf grubunun bulunduğu anlaşılmaktadır. Zikredilen bu 

esnâf grubundan dedbâğ esnâfının Ahi teşkilatına bağlı ol-

duğu anlaşılmaktadır. Zira 7 adet atama kaydında debbâğ-

lar üzerine “Âhi Baba”nın atandığı görülmektedir. Sözü edi-

len kayıtlardan en erken tarihlisinde şöyle denilmektedir: 

“Ruha’da Debbâğlar Ahi Babası Seyyid Muhammed 

ref'inden Seyyid Hasan’a inâyet. Şa’bân sene 1117.”13. Bu 

esnaf gruplarının üzerlerinde bir de “şeyh-i seb'a” denilen 

bir yönetici bulunmaktaydı.14Terim anlamı “yedilerin şeyhi-

15 olan bu görevin esnaf teşkilatlarında yer alan meslekle-

rin üzerlerine bir nevî yönetici olduğu anlaşılmaktadır. Zikre-

dilen esnâf grupları ve şeyh-i seb’alık görevi şehirde olduk-

ça iyi bir şekilde örgütlenmiş esnâf teşkilatının var olduğunu 

göstermektedir. Mimarbaşı, müjdeci, mahkeme görevlileri 

ve arasta dellallığı gibi kamu görevlileri arasında gösterebi-

leceğimiz meslek gruplarına dair atama kayıtları da bulun-

maktadır.

8 medrese, 2 muallimhane, 13 zâviye, 4 tekke, 18 ma-

halle ismi, 1 imaret, üç isimle anılan çeşmeler, 3 han, 9 

türbe, 1 hamam, 2 çarşı-pazar ve 1 salhanenin tespit edildi-

ği atama kayıtlarında, en fazla atamanın cami ve mescidle-

re yapıldığı dikkat çekmektedir. Ruha Kazâ merkezine ait 

35, merkeze bağlı köylerde 7, ilçelerde 10, toplamda 52 

cami ve 47 16 mescidin tespit edildiği bu atama kayıtların-

da, genel itibariyle her bir atamanın tek bir vakfa ait olduğu 

gözlenmekte olup, bazı atama kayıtlarında ise birden çok 

vakfın adı geçtiği de görülmüştür. Bu duruma örnek olarak: 

“Ruha’da Câmi-i Kebîr Vakfı’ndan almak üzere yevmî üç 

akçe ile aşır-hân ve Tahtemur Câmi-i Şerî Vakfı’ndan almak 

üzere yevmî iki akçe ile cuma ferrâşı olan Mehmed Emin 

fevt mahlûlünden Seyyid Ahmed Sâhib’e bâ-berât tevcîh. 

12 Şevvâl sene 1203 /6 Temmuz 1789 tarihli atama kaydı ve-

rilebilir.”17 Bunun yanında bir vakfa ait görev ücretinin 

başka bir vakıf tarafından karşılandığı örnekler de mevcut-

tur. Bazı yapılara ait tek atama kaydı olmasına karşın yüzler-

ce atama kaydının olduğu yapılara da rastlanılmaktadır. Ta-

rihî eserlerin yer aldığı mahalleler veya mevkiler birçok ka-

yıtta belirtilmiş olduğu halde bazılarında ise belirtilmemiştir. 

18 mahalle ve 33 köy isminin geçtiği kayıtlarda aynı köy is-

minin farklı yazıldığı hatta aynı vakfa ait atamalarda hem 

vakıf isminin hem de köy isminin değiştiği görülmekte olup, 

bunun da kâtip hatasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Örnek vermek gerekirse; “Ruha’da Cullab Nâhiyesi’nde 

Mecrim nâm karyede Sad bin Sad Ezhârî? türbesi hâlî ol-

mağın Seyyid Hacı Mehmed’e inâyet. Zilka’de sene 

1111.18 Şeklinde geçen kaydın bir sonraki yenileme (tec-

dîd) kayıdında ise, “Ruha’da Harran Nahiyesi’nde Mihrablı 

nâm karyede medfûn Sad bin Sad ensâr türbesine müte-

vellî ve şeyh ve ferrâş olan Şeyh Seyyid Hacı Mehmed’e beş 

akçe ile tecdîd. Safer sene 1229.”19 olarak kaydedilmiş, bu-

rada görüldüğü gibi nahiye ve köy adlarının değiştiği görül-

mektedir. Urfa’da bilinen vakıflardan birisi olan Behram 

Paşa Vakfı’nın ise Bayram Paşa olarak kaydedildiği görül-

mektedir. Bu isim değişiklikleri ve yanlış yazılmalar karşısın-

da yapının veya atamanın hangi vakfa ait olduğunu, verilen 

ücret, yapı ve atanan kişi bilgilerine başvurularak karışıklık 

giderilmeye çalışılmıştır. Cami ve mescidlere ait atamalarda 

dikkat çekici hususlardan birisi de mescidlerin zamanla ca-

miye dönüşmesidir. Bu durum atama kayıtlarında yer alan “ 

minber vaz' olunub câmi-i şerîf olmakla” ibarelerinden anla-

şılmakla beraber bazı atamalarda ise mescid olarak kayde-

dilen yapıların sonraki yıllara ait atama kayıtlarında cami ola-

rak zikredilmeye başlandıkları görülmektedir. Cami veya 

mescid sayıları verilirken bu değişimler göz önüne alınmış-

tır. Yani ilk atamalarda mescid olarak kaydedilen bir yapı 

sonraki atamalarda cami olarak kaydedilmeye başlanmış-

sa bu son şekli kabul edilip cami olarak verilmiştir. Diğer bir 

mevzuu ise zaviye ve türbe sayılarının verilmesinde karşıla-

şılan türbedar, zaviye ve türbe kavramlarının kullanımıyla il-

gilidir. Zaviye olarak kaydedilen bazı atama kayıtlarında tür-

bedarların da atandığı görülmektedir. Böyle bir durumunda 

yapıya ismini veren manevî şahsın veya vâkıfın hem zaviye-

si hem de türbesinin olduğu kabul edilmiştir.

Hurûfât defterlerinde yer alan atama kayıtlarından elde 

edilen verilerle sayıları ortaya çıkartılan yapılarla ilgili olarak 

şunu da belirtmek gerekir ki, gerek ele alınan dönemdeki 

Ruha Kazâsı’nın idarî taksimatından ve gerek günümüzde-

ki taksimattan dolayı bazı yerleşim yerlerinin kaza merkezi-

nin dışında kaldığıdır. Bu yerlerin tespit edilmesi uzun süreli 
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ve meşakkatli bir araştırma gerektirmekte olup, bu bağlam-

da verilen sayısal değerlerin kesinlik arz ettiği söylenemez. 

Zira burada yapılarla ilgili olarak verilen sayısal değerler Hu-

rûfât kayıtlarında yer alan atamalardan oluşmaktadır. 

Rakka, Rumkale ve Suruç’a ait atamaların bir kısmı da bu 

defterlerde yer almasına karşın çalışmada buralara ait ata-

malara yer verilmemiştir. Bunun yanında şehre yakın ve ka-

zaya bağlı birer nahiye olması münasebetiyle Akçakale, Hil-

van, Harran ve Bozabad’a ait atamalara yer verilmiştir.

Sonuç
2.288 adet atama kaydının yer aldığı bu kayıtlarda 

Ruha Kazası’nda yer alan tarihî yapılar, eğitim kurumları, ce-

maatlar ve kamu görevlileri hakkında önemli bilgiler yer al-

maktadır. Şehir tarihi araştırmalarında önem arz eden ve gü-

nümüze ulaşmayan dinî, tarihî ve de mimarî yapıların birer 

tapusu mahiyetinde olan hurûfât defterlerinde yer alan ka-

yıtların transkripsiyonun yapılıp araştırmacıların istifadesine 

sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda şeh-

rin mahallelerine tarihî ve mimarî yapılarına ilişkin olarak ya-

pılan çalışmalara ışık tutacak, bunları tamamlayacak bilgi-

ler elde edilecektir. 1690-1837 tarihleri arasında 147 yıllık bir 

zaman kesitinde Ruha Kazâsı’nda yer alan vakıflar, bunların 

fonksiyonları, bünyesindeki yapılar, bu yapıların yer aldığı 

mahalleler ve buralarda belli bir ücret karşılığı çalışan gö-

revliler ile atamayı yapan kadılara ilişkin bilgiler gün yüzüne 

çıkarılacaktır.

Bu güne değin şehrin sanat ve mimarî tarih alanlarında 

yapılan çalışmaların bu kayıtlara bakılmaksızın yapıldığı an-

laşılmaktadır. Zira daha önce yapılan çalışmalarda şehir 

merkezinde verilen cami ve mescid sayısının hurûfât defter-

lerinde yer alan sayılarla ve bu yapıların vâkıfları, yapılış ta-

rihleri, tamir edenleri hakkındaki bilgilerin farklı bir muhtevi-

yata sahip olduğu görülmüştür. Öyle ki bu rakamlar Vilayet 

Salnâmelerinde dahi daha az olarak verilmiştir. Bazı eksik-

likleri ve yazım yanlışları bulunmasına rağmen şehir, sanat 

ve mimarî tarih araştırmalarında başvurulması gereken kay-

nakların başında gelen hurûfât defterleri Ruha Kazâsı örne-

ğinde görüldüğü gibi şehirde yer alan çeşmelerden, hanla-

ra, medreselere ve de esnaf gruplarına kadar zengin bir 

muhteviyata sahiptir.

Atamaların büyük bir çoğunluğunu, şüphesiz ki şehir ta-

rihi açısından önem arz eden, cami, mescid, zâviye, med-

rese, türbe ve tekkelere ait kayıtlar oluşturmaktadır. Bu bağ-

lamda Ruha Kazâ’sında 52 cami, 47 adet mescid; 8 adet 

medrese; 13 adet zâviye, aynı şekilde 9 türbe ve 4 tekke tes-

pit edilmiştir. Bunlardan başka atama kayıtlarında 1 aşiret, 4 

cemaat, 2 çarşı-pazar, 3 isimle verilen çeşmeler, 6 esnaf gu-

rubu, 1 hamam, ilçeler dâhil 4 han, 18 mahalle, 1 imaret, 1 

kale görevlisi, 4 kamu görevlisi- mahkeme görevlileri dâhil 

olmak üzere, 2 muallimhane, 1 salhane ve 14 muhtelif vakfa 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. 
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GİRİŞ
Bir ülkede ticaretin gelişmesi, yol 

güvenliğinin sağlanmasına bağlıdır. Bu 

durum tarihin her döneminde ve her 

coğrafyada böyleydi ve aynı durum gü-

nümüz için de geçerlidir. Devletler için 

bölgeler arası ve uluslar arası ticaret 

daima önemini korumuştur. Ticaretin 

kervanlarla yapıldığı devirlerde devlet 

için hayati önem taşıyan ticaretin güven 

içinde gerçekleşmesi için kervan yolla-

rının güvenliğini sağlamak birinci dere-

cede önem arz etmekteydi. Bu gün 

nasıl ki güvenli olmayan bölgelere yatı-

rım yapılmıyorsa, dün de yol güvenli-

ğinden emin olunmayan yollarda ker-

van yürümez, dolayısıyla bölgelerarası 

ticaret sekteye uğrardı. Bunun için geç-

mişte her devlet kendine göre bir takım 

güvenlik önlemleri almışlardı. Osmanlı 

Devleti de ticaretin gelişmesi için yol gü-

venliği konusunda bazı teşkilatlar kur-

muştu. Bunlardan en etkili olanı ise 

bugün kısmen jandarma teşkilatına 

benzeyen “derbend teşkilatı” idi. Bu ça-

lışmada derbend teşkilatından Urfa-

Halep kervan yolu üzerinde yer alan 

Çarmelik Derbendi’ni ele alacağız. 

Ancak Çarmelik Derbendi’ne geçme-

den önce, geçmişte kalan bu teşkilatın 

yapısından da kısaca bahsetmek oku-

yucu açısından faydalı olacaktır.

soyulabilirlerdi. Kervanların sağlıklı bir 

şekilde işlemeleri için yol güvenliğinin 

sağlanması gerekiyordu. Anadolu Sel-

çuklularında olduğu gibi Osmanlılarda 

da bütün ekonomik faaliyet yolların geç-

tiği yerler ve bu yolların vardığı liman ve 

şehirlerde toplanmıştı. Her devirde bu 

yolların güvenliğinin sağlanması ticare-

tin devamı için son derece önemli idi. 

Bunun için büyük kervan ve ticaret yol-

ları üzerindeki dağ ve geçit yerlerinde, 

tüccar ve yolcuları, kervanları barındı-

ran hanlar yapılmış ve karakol niteliği ta-

şıyan derbend tesisleri vücuda getiril-

mişti. Osmanlı merkezi idaresinin yolla-

rın güvenliğini sağlamaya yönelik siya-

si tedbirler aldığı biliniyor. Bunun için ge-

liştirdiği sistemlerden biri ve en etkini 

“derbendcilik” idi.

Osmanlılarda yol güzergâhların-

da, özellikle dağlık ve geçit bölgelerin-

de, tüccarın can ve mal güvenliğini sağ-

Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER
Harran Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Urfa-Halep�Kervan�Yolu�Urfa-Halep�Kervan�Yolu�
Üzerinde�Bir�Derbend:�Üzerinde�Bir�Derbend:�
ÇARMELİK�DERBENDİÇARMELİK�DERBENDİ

Urfa-Halep�Kervan�Yolu�
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DERBENDCİLİK
Bilindiği gibi yollar, günümüzde ol-

duğu gibi, tarihin her devresinde gerek 

ekonomik gerekse sosyal ve askeri açı-

dan sürekli olarak birinci derecede öne-

mini korumuşlardır. Çünkü savaş za-

manlarında orduların savaş alanına 

sevki, devlet merkezi ile diğer idarî bi-

rimler arasında haberleşmenin sağlan-

ması ve nihayet kervanlarla ticarî malın 

bir yerden başka bir yere taşınması hu-

susu, devletler için her zaman hayati 

öneme sahip olmuştur. Orduların sevki 

ve tüccarların mallarını taşımalarında 

hep karayolu kullanılmıştır. Anadolu 

kentleri de birbirlerine genellikle kara ti-

caret yolları ile bağlıydı.

Orduların sevki sırasında ayrıca gü-

venlik önlemleri alma ihtiyacı olmazdı, 

ancak kervanlar için durum farklı idi. 

Çünkü kervanlar eşkıyalar tarafından 

Restore edilmeden önceki haliyle Çarmelik Derbendi (K ervansarayı) / Foto: A. Cihat Kürkçüoğlu

2016 yılında yapılan restorasyon sonrası dıştan görünüm /  Foto: Işıl Palalıoğlu 
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lamak için meydana getirilmiş teşkilat-

lara “derbend”, bu teşkilatta görevli 

olan kimseye de “derbendci” denilir-

di(1).

Sosyal birer yapı olan derbend te-

sisleri dört tarafı duvar ile çevrili küçük 

bir kale şeklinde olup, yanında han, 

cami, mektep ile dükkânlar bulunurdu. 

Bu görüntüsü ile adeta bir kasaba man-

zarası veriyordu. Yol ve ticaret güvenli-

ğinin sağlanması için yapılan bu tesis-

ler, genellikle yoların kavşak noktaları-

na ve merkezi bir durum arz eden yerle-

re yapılırdı(2). Osmanlı belgelerine 

göre bir yerin derbend olabilmesi için 

“mahûf ve muhâtara olan, kutta-i tarîk 

ve haramîden hâlî olmayan” yani, kor-

kulu, tehlikeli ve sık sık eşkıya baskınla-

rına uğrayan yerler olması gerekirdi(3).

İşlek kervan yollarını izleyen tüc-

carlar han veya kervansaraylarda ge-

celeyebilirlerdi. Han ve kervansarayın 

bulunmadığı yerlerde üçüncü bir ko-

naklama yerleri olarak zaviyeler bu gö-

revi üstlenmişlerdi. Dervişlerin silahlı gü-

cünün oldukça sınırlı olmalarına rağ-

men, manevi bakımından saygı duyul-

duğundan tüccarlar için zaviyeler gü-

venli barınaklardı(4). Ancak diğer ko-

naklama yerleri yani hanlar veya ker-

vansaraylar için böyle bir durum söz ko-

nusu değildi. Osmanlı teşkilatında bu-

günkü anlamda polis ve jandarma ku-

ruluşları olmadığı için işlek yollarda 

bazı köylerin ahalisi devlet idaresi tara-

fından derbendci olarak görevlendirilir-

di. Bu köylüler kendi köylerine yakın 

olan belirli bir bölgeden sorumlu olan 

“yarı askerî” bir teşkilat meydana geti-

rirlerdi. Kendi sorumluluk bölgesinde 

bir kervan soyulursa zararın ödenmesi 

derbendcilerden talep edilebilirdi. Der-

bendciler bulundukları bölgenin emni-

yetini sağladıkları gibi, yolların bakım 

ve tamir işlerinin yanı sıra başka bir gö-

revleri daha vardı. O da bulundukları 

yerleri şenlendirmekti(5).

Bir yerin derbend olabilmesi için 

genellikle o yerin kadısı veya herhangi 

bir kişi tarafından teklif yapılması gere-

kiyordu. Bundan devlet tarafından ya-

pılan araştırma sonucu burasının der-

bend olmasına karar alınırsa, yeni kuru-

lan bu derbendin idaresi, teklifi yapan 

şahsa “iltizam” yoluyla verilirdi. Devlet 

derbendci seçiminde çok titiz davranır-

dı. Bunun için bölge kadısı ve nâibin-

den başka oranın ileri gelenlerinin de 

derbendci olacak kişiler hakkında “gü-

venilir” olduklarına dair beyanda bulun-

maları gerekirdi. Çünkü derbendcilik 

görevini yerine getirmeyip sadece der-

bendci “avantaj”larından faydalanmak 

için derbendci olmak isteyen kişiler de 

vardı(6).

Derbendciliğin bütün risklerine -

örneğin eşkıyaya maruz kalmak, gasb 

edilen malların kendilerinden tanzim 

edilmek- rağmen pek çok köy ahalisi 

derbendci olmaya çalışırdı. Bunun 

temel sebebi de bazı vergilerden özel-

likle “avarız-ı divaniye” ve “tekâlif-i örfi-

ye”den muaf tutulmaları idi(7). Özellikle 

XVI. yüzyıl sonlarında Osmanlı coğraf-

yasında meydana gelen karışıklık orta-

mında bu tür vergilerden muaf olmak 

köylüler için çok önemli idi.

Bir derbendin durumuna göre bir-

çok görevli bulunmaktaydı. Bunlardan 

müstahkem mevki şeklindeki askerî ni-

telikli derbendlerde “başbuğ”, “sağ ko-

lağası”, “bölükbaşı”, “sol kolağası”, 

“zâbitân” ve “nefer”lerden oluşan bir 

hizmetliler grubu bulunmaktaydı. Aske-

rî kuvvetin bulunmadığı derbendlerde 

ise “han ağası” veya “derbend 

ağası(8)”, “derbendcibaşı”, “derbend-

ci bölükbaşısı” unvanlarını taşıyan kişi-

ler görev yapmaktaydı. Bunlardan der-

bend ağalığı tabirine XVIII. yüzyıldan iti-

baren belgelerde rastlanmaktadır. Der-

bendcibaşı, derbendin idaresinden 

doğrudan doğruya sorumlu olup bu 

makama derbenddeki derbendciler 

arasından sözü geçen güvenilir biri 

tayin edilirdi. Derbendcibaşılar bazan 

“serdar” olarak da adlandırılmıştır. Bun-

lardan başka derbend teşkilâtı içinde 

belli bir ücret veya maaş karşılığı çalı-

şan “beldar”lar ile Hıristiyan ahaliden 

tayin edilmiş derbend ve geçit bekçiliği 

yapan “martolos”lar da bulunmaktay-

dı. Ayrıca ücretli derbendci olarak yerli 

ahali arasından seçilen zaptiye neferi 

hüviyetinde “pandor”lar vardı(9).

Bir derbendde görev yapan kişile-

rin sayısı derbendin durumuna göre de-

ğişiyordu. Buna göre bir derbendde 

beş on kişiden başlayıp 100 kişiye 

kadar derbendci bulunurdu. Bunlar o 

yerin iktisadî durumuna göre çiftçilik 

veya hayvancılıkla meşgul olurlardı. Hiz-

metlerine karşılık yukarıda belirtildiği 

gibi, “örfi vergi”lerden veya bütün ver-

gilerden muaf tutulan derbendciler 

sahip oldukları toprakta yaptıkları zira-

ata karşılık “şer’i” bir vergi olan “öşür” 

verirlerdi. Gayri Müslim derbendciler 

ise sadece “ispençe” ve “cizye” ver-

mekle mükelleftiler(10). Bu sebeple 

bazı vergilerden muaf olduklarına dair 

ellerine “muafnâme” verilirdi. Muafnâ-

meler her padişah değiştiğinde yenile-

nirdi(11).

Derbendcilik Askerî ve ticarî yolla-

rın emniyetini sağlamakla beraber, hal-

kın güvenliğini sağlamak için köprücü, 

suyolcu ve derbendci gibi geri hizmet sı-

nıfları da mevcuttu. Bu görevleri yerine 

getirmek için Osmanlı Devleti’nde bin-

lerce köy, derbendcilik, suyolculuk ve 

köprücülük hizmetleri ile sorumlu tutul-

muştu. Derbendciler bu görevleri yanı 

sıra ihtiyaç halinde yolculara rehber ola-

rak da hizmet verirlerdi. Bölgelerinde 

yolculardan birinin malı kaybolduğu tak-

dirde kendileri öderlerdi. Bu husus dev-

let tarafından kendilerine verilen “der-

bendcilik beratı”nda şart olarak yer alır-

dı(12).

XVI. ve XVII. yüzyıllarda meydana 

gelen sosyal buhranlar devletin iç bün-

yesini alt üst ederek çiftçi halkın çoğun-

luğunu oluşturan köy toplumunun etra-

fa dağılmasına, bu arada derbendcilik 

ve köprücülük hizmetlerinden sorumlu 

köylerin boşalmasına sebep olmuştur.

XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüzyılın 

başında devlet, boşalmış köyleri zira-

ate açmak ve derbend teşkilatını yeni-

den yapılandırmak için işe başladı. Der-

bend ve geçit teşkilatları yeniden can-

landırılmak ve bir düzen verilmek iste-

nildiği zaman, bu sefer değişik bir yol iz-

2016 yılında yapılan restorasyon sonrası içten görünüm /  Foto: Işıl Palalıoğlu 
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lendi. Derbend ve geçit hizmetine tayin 

edilen kimseler, arazisi olmayan başı-

boş halk arasında seçildi. Bu kimseler 

konar-göçer oymak mensupları olduk-

ları kadar topraklarını kaybetmiş köylü-

lerden de olabilirdi. Bu derbend teşkila-

tı için yeni bir nizam idi. Bu düzenle ko-

nar-göçer başıboş kimselerin derbend-

ci tayin edilerek derbendlerde yerleşti-

rilmesi, kendilerine evler inşa edebil-

mek, ziraat yapabilmek için toprak ve-

rilmesi yeni bir iskân politikası ortaya ko-

yuyordu. Her derbend yerinde, kısa 

zaman sonra birer iskân yeri doğarak 

köy haline dönüşüyordu(13).

Derbend teşkilatının kısaca tanıtı-

mını yaptıktan sonra şimdi Çarmelik 

derbendine geçebiliriz.

ÇARMELİK DERBENDİ
Bugün adı Büyükhan olan Çarme-

lik, 150 hanelik bir köydür. Güneydoğu 

Anadolu bölgesinde Şanlıurfa’nın Bo-

zova ilçesine bağlı olup, Şanlıurfa ile Bi-

recik arasında yer alır. Suriye sınırına 

yaklaşık 35 km. mesafesindedir. Köy 

büyükçe bir höyüğün güney yamacın-

da kurulmuş, çevresi -çok yüksek ol-

masalar da- dağlarla çevrilidir.

Osmanlı döneminde Çarmelik, 

Ruha Sancağı’na bağlı Karacurun na-

hiyesine tabi idi(14). Anadolu’nun gü-

neydoğu bölgesi Osmanlı idaresine ge-

çince, Çarmelik bu sancakla birlikte ilk 

olarak Diyarbekir Eyaleti sınırları içinde 

kalmış, daha sonra Rakka Eyaleti’ne ve 

nihayet 1860’larda Haleb’e bağlanmış-

tır. Çarmelik Kalesi’nin XVII. yüzyılın ilk 

yarısında işlek bir kale olduğu gerek 

resmi kayıtlarda(15) ve gerekse seya-

hatnamelerde görülmektedir. Buraya 

meşhur seyyah Evliya Çelebi de uğra-

mış ve hakkında malumat vermiştir. Ev-

l iya Çelebi  Çarmel ik hakkında: 

“Suruc’dan batı tarafına iki saat giderek 

Çarmelik Kalesi’ne geldik. Burası Çar-

melik yani dört hükümdar kalesidir. Ha-

kikaten tarihçiler bu kalenin enasıreden 

(İran hükümdarlarından)dört kardeş ta-

rafından yapıldığını ve bundan dolayı 

‘Çar Melik’ adını aldığını yazarlar. Bir 

tepe üzerinde, dört köşe küçük bir kale-

dir. Fakat o kadar kullanışlı değildir. Diz-

dar ve askerleri Urfa subaşısı idaresin-

de olup, yüz haneli kasabası vardır. 

Camii, mescidleri, hamamı ve birkaç 

dükkânı var.

Kale, birkaç kere harap olup ona-

rılmıştır. Taş yapıdır. Bir hanı olup, içinde 

Türkler oturur. Menzil beygirleri, müte-

vellisi idaresindedir. Havası ve suyu 

hoştur. Bağ ve bahçesi yoktur”(16) diye 

yazar.

Evliya Çelebi, Çarmelik için hava-

sının güzel olduğunu ancak bağ ve bah-

çesinin bulunmadığından bahsetmek-

tedir. Öyle anlaşılıyor ki, 1970’li yılların 

başından beri kurumuş olan akarsu, o 

zamanda yokmuş, ya da bugün kuru-

duğu gibi o zaman da kurumuş durum-

daydı. Malumdur ki suyun olduğu 

yerde mutlaka bağ ve bahçeler olur.

Evliya Çelebi’nin muhtemelen 

1646’da uğradığı Çarmelik derbendin-

de varlığından bahsettiği yapılardan 

bugün sadece ikisi mevcuttur. Camii ve 

han. Bunlardan camii halen kullanıl-

maktadır. Han ise bundan bundan bir-

kaç yıl öncesine kadar tamamen hara-

be bir vaziyetteydi. Şu an restore edil-

mekte ve restorasyon işleri hemen 

hemen bitmek üzeredir. Burada hanın 

harap oluşuna bir paragraf açmak ge-

rekir.

Orada yaşayan yaşlıların ifadeleri-

ne göre; han 1940-50 yıllarına kadar 

sağlam olarak ayakta idi. Artık kervan-

larla ticaret yapılmadığından hanın da 

eski misafirleri gelmez olmuştur. Böyle-

ce han atıl duruma düşmüş ve köylüler 

tarafından ahır ve samanlık olarak kul-

lanılmıştır. Ancak vakıf malı olarak “kut-

sal” gördükleri hana zarar vermemiş-

lerdir. Devlet atıl duruma düşen hanın 

taşlarını sökerek bunlarla köye okul yap-

tırmış, han da böylece harap duruma 

düşmüştür.

Hanın fiziki yapısına bakıldığında, 

han kesme taştan yapılmıştır. Büyük öl-

çüdeki yan duvarlarından birinin avluya 

bakan yönünde tonozlu galeriler oldu-

ğu kalıntılarından anlaşılmış ve bugün 

ortaya çıkarılıp yenilenmişlerdir. Giriş 

portalinden sonra 63.40x65.20 metre 

ölçüsünde bir avluya girilmektedir. Bu 

avlunun çevresinde birbirlerine kemer-

lerle bağlanmış revaklar ve arkasında 

da yazlık ve kışlık bölümlerden oluştu-

ğu görülmektedir. Bunlarda tamamen 

yenilenmişlerdir. Ortadaki odalar orta-

lama 3.50 m. ile 3.58 m. arasında deği-

şen ölçülerdedir. Bu odaları birbirinden 

ayıran ve kemerin oturduğu ayakların 

kalınlığı ise ortalama 1.11 m. ile 2.47 m. 

arasında değişmektedir. Her iki uçtaki 

köşe odalar ise 5.25 m. ile 5.20 m. ara-

sındadır(17). Bu büyük odalar genellik-

le büyük tüccarlar ya da “hatırlı” kişilere 

tahsis edildiği söylenir.

Kervansarayın tarihçesine gelindi-

ğinde karışıklık baş göstermektedir. 

Kervansarayın kitabesi mevcut olmadı-

ğından yapılış tarihi bilinmiyor. Hal 

böyle olunca yapılış tarihi hakkında çok 

farklı değerlendirmeler yapılabilmekte-

dir. Hiçbiri kaynak göstermeden, kimi 

tarihçesini Abbasi Devleti’ne kadar gö-

türmektedir. Kimilerine göre Selçuklu 

yapısı, bir başkasına göre ise Eyyübiler 

döneminden kalmadır. Yukarıda bah-

sedildği gibi buraya uğramış olan Evli-

ya Çelebi ise kervansarayın ne zaman 

ve kim tarafından yapıldığından söz 

etmez, sadece kasabada bir han oldu-

ğunu yazar.

Bunların dışında mimari yapısın-

dan yola çıkılarak kervansarayın tam 

inşa tarihi tespit edilmese de en azın-

dan hangi döneme ait olduğu belirlen-

meye çalışılmıştır. Bölgeyi iyi tanıyan 

Sanat Tarihçisi Cihat Kürkçüoğlu ker-

vansarayın Osmanlı dönemi(18)ne ait 

olduğu ve eskiden Birecik’ten kalkan 

kervanların, Çarmelik Kervansara-

yı’nda konakladıktan sonra Urfa’ya 

ulaştığını, buradan da Titriş Kervansa-

rayı üzerinden Diyarbakır yönüne 

doğru gittiğini belirtmektedir(19).

Ancak şimdi kervansarayın inşa ta-

rihi ve banisi hakkında daha net bilgile-

re sahibiz. Zira buraya uğrayan Evliya 

Çelebi ile aynı dönemde yaşamış olan 

Kâtip Çelebi Fezleke adlı eserinde Di-

Restorasyon öncesi Çarmelik Camii / Foto: A.Cihat Kürkçüoğlu
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yarbekir valisi Dilâver Paşa’dan bahse-

derken şöyle bir ifade kullanır: “…mez-

burun Birecik ile Ruha arasında Çarme-

lik nâm menzilde mükellef bir hanı var-

dır. Tetimâtı tamam olmamışdı”(20). Bu 

ifadeden yola çıkarak kervansarayın Di-

lâver Paşa tarafından Diyarbekir valiliği 

döneminde, 1616-1620 yılları arasında 

inşa edildiği ve dolayısıyla Osmanlı dö-

nemine ait olduğu söylenebilir. Çünkü 

Dilaver Paşa 1616 ile 1620 yılları arasın-

da üç defa olmak üzere Diyarbekir vali-

liği yapmıştır(21).

Ticaret kervanlarla yapıldığı dö-

nemlerde büyük ticaret yolları üzerinde 

hemen her menzillik (yaklaşık 30-40 

km.) mesafede bir kervansaray bulu-

nur(22). Kervanlar, her türlü iklim şartla-

rında yollarına devam etmek zorunda-

dırlar. Her günün akşamı yorgun olan in-

sanlar emniyet içerisinde uyumak, hay-

vanları da dinlendirmek durumunda ka-

lırlar. Ayrıca, yolculukta ihtiyaç duyulan 

her türlü malzemenin de bir şekilde 

temin edilmesi gerekir. Çoğunluğu va-

kıflara ait olan bu sosyal tesislerin içeri-

sinde, odun, yağ, arpa, saman, semer, 

ayakkabı, eyer ve yiyecek gibi yolculuk-

ta bir insanın ihtiyaç hissedebileceği zo-

runlu malzemeler bulundurulurdu. 

Eğer kervansaray vakıflı ise bütün bu ih-

tiyaçlar karşılıksız karşılanırdı. Vakfı ol-

mayan kervansaraylarda ise bu temel 

ihtiyaç malzemeleri küçük bir ücret kar-

şılığında sağlanırdı(23).

Osmanlı döneminde bölgedeki ti-

cari yol güzergâhına baktığımızda Çar-

melik derbendinin önemli bir konumda 

olduğu görülmektedir. Zira İran’a gidip 

gelen kervanların izlediği birkaç yol 

vardı. Kuzeyden geçen yol Erzu-

rum’dan geçerdi. Güneydoğu Anadolu 

da ise ana gümrük kapısı Diyarbekir 

idi(24). Buradan Urfa üzerinden 

Haleb’e kadar uzanırdı. Keza Musul ta-

rafından gelen kervan yolu yine Urfa 

üzerinden Haleb’e ulaşırdı. Haleb’den 

İran’a gidip gelen tüccarlar Güneydo-

ğu Anadolu’dan geçen ticarî trafiği 

hayli yoğunlaştırırlardı(25). Çarmelik 

derbendi de bu yoğun ticarî güzergâh 

üzerinde bulunmasından dolayı tüc-

carların emniyeti açısından önemli bir 

konumda idi.

Yine o devirlerde Fırat üzerinde Bi-

recik’ten Basra’ya kadar nehir gemileri 

ve keleklerle gidiş geliş ve mal nakliyatı 

yapılıyordu(26). Anadolu’nun çeşitli yer-

lerinden tüccarlar mallarını Birecik İske-

lesi’ne deve kervanları ile taşır, buradan 

gemilerle Basra’ya ulaştırırlardı. Aynı şe-

kilde Basra’dan Birecik İskelesine 

gelen mallar deve kervanları ile Haleb, 

İskenderun, Urfa ve diğer bölgelere 

gönderilirdi(27). Haliyle Urfa tarafına gi-

decek olan kervanların takip edeceği 

güzergâhın bir kısmının emniyetinin 

sağlanması yine Çarmelik derbendinin 

sorumluluğunda idi.

Kervanların olduğu yerde soygun-

lardan bahsetmemek olmaz. Burada 

dikkati çeken bir husus, soygunların ko-

nar-göçerler tarafından yapıldığı görü-

lüyor. Bu yörelerdeki konar-göçerler 

için soygun, koyunlarının bir kısımının 

salgında kırıldığı ya da kışlaktaki tarla-

larında ürünleri kuraklıkta yandığı za-

manlarda başvurdukları bir gelir kayna-

ğı idi. Veyahutta soygun tehdidi bazı aşi-

retlerce denetimi altındaki bölgeden 

geçen kervanlardan haraç almak için 

kullanılırdı. Bu anlamda 1574 tarihinde 

Urfa kadısı, Mardin’den Haleb’e git-

mekte olan bir kervanın soyguncuların 

hücumuna uğradığını, devletin merke-

zi, İstanbul’a bildirmiştir(28).

Evliya Çelebi’nin uğramasından 

yaklaşık elli sene sonra yani XVII. yüzyı-

lın sonlarında Çarmelik derbendinin te-

sisleri harap olmuş, derbendlik işlemez 

olmuştu. Buranın ahalisinden olan 

Kasuy ve Mersavi cemaatleri ise sade-

ce burada bulunan camiinin hizmetleri-

ni yapıyor, menzil beygirleri ve hanın 

tamir işlerine yardım ediyorlardı. Ancak 

derbendlik görevleri yoktu. Yine söz ko-

nusu yüzyılın sonlarında Osmanlı Dev-

leti’nde konar-göçerleri derbend ve 

geçit yerlerine yerleştirmek fikri daha 

geniş bir şekilde uygulandı(29). Yer yer 

dağılmış olan derbendcilerin yerine on-

lardan yararlanma yoluna gidildi. Bu uy-

gulama sırasında 1693 yılında diğer bir-

çok yerle(30)birlikte Urfa ile Birecik ara-

sında bulunan Çarmelik derbendine de 

konar-göçerler yerleştirildi. Bu sırada 

Çarmelik derbendinin harap olmuş te-

sisleri de tamir edildi. Konar-göçer ce-

maatlerden Tacirli oymağı buranın mu-

hafızlığı ile meşgul olmak şartıyla iskân 

edildi. Tacirli oymağı derbendin çevre-

sindeki Kümbet, Mülkveran, Kireştaş, 

Melkış, Yoğunburc ve Tuzluca köylerine 

yerleştirildiler. Bu suretle Urfa Halep ker-

van güzergâhı üzerinde bulunan Çar-

melik derbendi yeniden faal bir duruma 

getirildi ve böylece hem bölgenin emni-

yeti sağlanmış hem de söz konusu köy-

ler tekrar ziraate açılmış oldu.

Sonuç olarak; Çarmelik derbendi 

önemli bir ticaret yolu üzerinde oldu-

ğundan dolayı devlet burayı ihmal et-

memiş, her zaman fonksiyonel bir du-

rumda tutmaya çalıştığı anlaşılmakta-

dır. Çarmelik derbendinin ne zaman ku-

rulduğu hakkında bilgiye sahip değiliz, 

nasıl ki hanın yapılış tarihine sahip ol-

madığımız gibi. Bunların bir az daha 

araştırmaya ve gün ışığına çıkarmaya 

ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır. Der-

bendin bilinen tarihi 1691’de Osmanlı 

Devleti’nin başlattığı bir iskân politikası 

sırasında,1693 yılında burayı da yeni-

den fonksiyonel hale getirmek için Ta-

cirli oymağını yerleştirmekle başlamak-

tadır. Ancak bundan yaklaşık elli yıl 

önce buraya uğrayan Evliya Çelebi her 

ne kadar derbend adını telaffuz etmese 

de kaleden ve kalede oturan Türkmen-

lerden ve kervansaraydan bahsetmesi 

o tarihte buranın derbend olduğu ihti-

malini güçlendirmektedir.

Devlet, Çarmelik derbendine yer-

leştirdiği Tacirli oymağına yol ve çevre 

güvenliğinin sağlanması karşılığında 

birçok köyün gelirini de kendilerine tah-

sis etmiştir. Çarmelik derbendine yer-

leştirilen oymağın yerlerini uzun süre 

terk etmedikleri ve görevi devam ettir-

dikleri anlaşılmaktadır. Hatta bunlardan 

bir kısmının günümüzde de burada ya-

şadıkları görülmektedir.

Büyükhan Köyü’nde yeralan Çarmelik Derbendi /  Foto: Işıl Palalıoğlu 
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DİPNOTLAR



Urfa’da 1945 yılında ailenin üçün-
cü çocuğu olarak dünyaya geldi. Ba-
bası Bozova ilçesinin Burnaz (Yığınak) 
köyünden 1313 (1895) doğumlu Meh-
met Efendi, annesi Birecik ilçesinin 
Mırbi (Ilgar) köyünden Müslüm Efen-
di’nin kızı 1328 (1910) doğumlu Uveyş 
Hanım’dır. Abdurrahman Polat 1986 yı-
lında annesini, daha sonra da 1994 yı-
lında babasını kaybetti. 2007 yılında bir 
büyük acı daha yaşadı. Kendinden 
küçük olan ve Urfa su sporları tarihinde 
önemli bir sporcu olan kardeşi Meh-
met’i yakalandığı amansız hastalık so-
nunda kaybetti.

Abdurrahman Polat, Kızılkoyun’un 
Haleplibahçe’ye nazır üst yamacında, 

mahallesi simitçi çocuklar tarafından 
paylaşılmış, kendisine de Kırkmağara 
mevkiinin orta kısımları düşmüştü. 
Diğer mevkilere girip satması yasaktı. 
“haşhaş kâhke (simit)” 2,5 kuruş, “şe-
kerli kâhke” 5 kuruştu. Satıştan kazan-
dığı ortası delik 2,5 kuruşları ipe dizip 
boynuna asıyordu.

İlkokul dördüncü sınıfta diğer 
derslere oranla zamanının büyük kıs-
mını resim çalışmaya ayırıyordu. Bu 
durum öğretmeni Sevim Hanım’ın ho-
şuna gitmiyor, diğer derslerine de ça-
lışsın diye Abdurrahman’ı “diğer ders-
lerine çalışmaz isen seni sınıfta bırakı-
rım” diye korkutuyordu.

Beşinci sınıfta iken iki arkadaşı ile 
birlikte “İlgi” isimli duvar gazetesini çı-
karmaya başladılar. 15 günde bir yeni-
ledikleri ve o yıllarda lisede bile benzeri 
olmayan bu gazete için hazırladıkları hi-
kâye, karikatür, resim ve bulmacalar 
büyük ilgi görüyor, öğretmen ve öğ-
rencilerin takdirini kazanıyordu.

İLKOKUL BİTİNCE 
KUR’AN DERSLERİNE 
BAŞLIYOR…

1957 yılında İlkokulu bitirince an-
nesi kendisini aile dostları olan Meh-
met Hafız Efendi’ye götürdü. O yaz ta-
tilinde Kur’an okumasını öğrendi.

Ortaokul birinci sınıfta, merhum 
Hacı Molla Hamid hocanın Fırfırlı 
Cami’de, Hasan Padişah Camii İmamı 
Abdullah Kalfa’nın Gümrük Hanı’nda 
verdiği derslere devam ederek Kur’an 
okumasını pekiştirdi. 1958 yılında, 8-9 
görme engelli öğrenci Abdullah 

Yrd. Doç. Dr. A. Cihat KÜRKÇÜOĞLU
Emekli Öğretim Üyesi

ABDURRAHMAN�POLAT
Bir�Öğretmenin�
“Resim-Kaligrafi�/�Hat�ve�Kalem�İşi”�
Sanatlarıyla�Geçen�Yaşam�Öyküsü
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Yeni Mahalle Kenar Sokak’taki hayatlı 
(avlulu) evlerinde çocukluk ve gençlik 
yıllarını geçirdi. Akabe’deki taş ocakla-
rında taş çıkarma işi ile uğraşan baba-
sının gelir düzeyi düşük olduğu için 5 
odalı evlerinin bir odasında kendileri 
oturuyor, diğer dört odanın her birinde 
birer aile kiracı olarak oturuyordu. “Ev 
ev içinde” tabiri ile adlandırılan bu 
durum o günlerin Urfa’sında çok yaygın 
bir yaşam biçimi idi. Bu evlerde, avlu-
nun bir köşesindeki tek tuvalet müşte-
rek olarak kullanılıyor, banyo ise hiç 
yoktu. Yıkanma ihtiyaçları odaların giri-
şinde “gedemeç” denilen pabuçluklar-
da gideriliyordu. “Tandırlık” denilen mut-
fak ise 5 aile tarafından müşterek kulla-
nılıyordu.

YOKSULLUK 
İÇİNDE GEÇEN
 İLKOKUL YILLARI…

1952 yılında yedi yaşında iken ce-
belye zıbınla mahallelerindeki Cumhu-
riyet İlkokulu’na kaydını yaptırdılar. 
Üçüncü sınıfta iken Sanat Okulu mezu-
nu vekil öğretmenleri Memduh Çağla-
yan’ın, 1-2 m. boyunda yaptığı büyük re-
simler ilgisini çekiyor, kendisinin de 
içinde resim tutkusu olduğu için öğret-
meninin çalışmalarını hayranlıkla izliyor, 
ona yardımcı olmaya çalışıyordu.

İlkokul dördüncü sınıfta ailesine 
destek olsun diye simit satmaya başla-
dı. Çocukluğunu yaşaması gerektiği bu 
yaşta kendisini hayatın zor şartları için-
de bulmuştu. Sabahları gün doğma-
dan mahallelerindeki Yasin Usta’nın fırı-
nından simitleri alıyor ve Kırkmağara 
mevkiine götürüp satıyordu. Yakubiye Abdurrahman Polat ve Cihat Kürkçüoğlu



Kalfa’ya hafızlık için devam ediyordu. O 
sıralar 13-14 yaşlarında olan Abdurrah-
man Polat da Abdullah kalfaya yardım 
ediyor, hafız adayı bu öğrencilere satır 
satır Kur’an’ı ezberletiyordu. Abdurrah-
man Polat’ın deyimiyle bu kurslardan 
Kürt Ömer Hafız gibi dünya tatlısı bir 
hafız yetişti. Polat’ın Ömer Hafız’la olan 
dostluğu o günkü gibi halen devam edi-
yor.

ORTAOKUL YILLARI…
1957-58 öğretim yılında Ortaokul’a 

kaydolduğunda en iyi diyaloğu Resim 
öğretmeni Reşit Kızılkan ile kurmuştu. 
Reşit Kızılkan o yıl ilkokul dördüncü sınıf 
öğretmeni Sevim Hanım’la evlenmişti. 
Reşit Öğretmen evlilik sonrası ilk ders-
lerine girmeden önce Abdurrahman, 
renkli tebeşirlerle ve güzel bir kaligrafi 
ile tahtaya “Şekerimizi İsteriz” yazdı. 
Derse giren Reşit öğretmen bu yazıyı 
sildi ve içinde şeker olan bir kutu resmi 
yaptı ve altına da; “Şekerinizi Alınız” 
yazdı. Sınıfta herkesi bir gülme tutmuş-
tu. Ancak Reşit öğretmen bir sonraki 
derse bir kutu şeker ile girmeyi ihmal et-
medi ve şekerleri öğrencilerine dağıttı.

O yıllarda Sarayönü semtinde “Ma-
arif Pazarı” adıyla kitabevi ve kırtasiye 
dükkânı çalıştıran merhum Sami Bar-
las, aynı zamanda çok iyi bir ressamdı. 
Sami Bey, dükkânında Urfa’nın tanın-
mış simalarının kuru boya portrelerini 
yapıyor ve bunları çerçeveleterek dük-
kânın duvarlarında sergiliyordu. Abdur-
rahman da içindeki resim tutkusu ne-
deniyle sık sık Sami Barlas’ın dükkânın 
önüne gidiyor, onun resim çalışmalarını 
saatlerce bıkmadan izliyordu.

petlerini evlerine taşıyor, sepet sahipleri 
kendisine sepet başına 1 lira bahşiş ve-
riyordu..

LİSE YILLARI…
Bir yıl çabuk geçmiş, bu arada kal-

dığı matematik dersinin sınavını da ba-
şarı ile vermişti. Okullar açıldığında lise 
birinci sınıfa kaydını yaptırdı.

Resim öğretmeni Hayati Aydoğdu 
öğrenciler tarafından “Tarzan Mahe” la-
kabıyla anılıyordu. Her halde o yıllarda 
Tarzan filimlerinin ünlü oyuncusu 
JohhnyWeissmuller’e benzediği için öğ-
renciler bu lakabı kendisine takmışlar-
dı. Hayati hoca resim derslerinde Ab-
durrahman’ı sınıf başkanı yapıyor ve 
kendisine büyük değer veriyordu. 10 
Kasım Atatürk’ü anma günü için 2x3 m. 
boyutunda bir Atatürk portresini bez 
üzerine plastik boya ile birlikte yaptılar 
ve bu resim okulun cephesine asıldı.

Hayati hoca bir dersinde sandal-
yeye öğrencilerden birini oturtmuş ve 
bu arkadaşlarının kara kalem desenini 
en az çizgiyle yapmalarını istemişti. Ab-
durrahman bu deseni 10 çizgi ile ta-
mamladı. Ancak Hayati hoca, fazla 
olan çizgilerin sayısını azaltmasını ken-
disinden istedi. Abdurrahman da çizgi 
sayısını 6’ya kadar düşürdü. Ancak Ha-
yati Bey “Sanki hala fazla çizgi var” di-
yerek figür desenlerinde olması gere-
ken ana çizgiler hakkında bilgiler verdi.

Ortaokul ve lisede Reşit Kızılkan, 
Hayati Aydoğdu ve Hamza İnanç gibi 
çok değerli resim öğretmenleriyle ta-
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Sami Bey büyük bir hoş görü ile 
resim meraklısı bu çocuğa gözlüğünün 
üzerinden bakarak;“Güzel oluyor mu? 
Sen de yapabilir misin?” diyordu. Ab-
durrahman da bu hoşgörüden ve ilgi-
den destek alarak ertesi gün beraberin-
de getirdiği kara kalem portre çalışma-
larını Sami Barlas’a gösteriyordu. Sami 
Bey de resimleri inceliyor, eleştiriler ya-
pıyor ve portre sanatının püf noktalarını 
kendisine öğretiyordu.

Orta üçüncü sınıfta resim dersleri-
ne Şevki Gezerler isminde bir yedek 
subay geliyordu. Şevki Bey, Abdurrah-
man’ı resim yapmaya teşvik ediyor ve 
ona destek veriyordu. Şevki Hoca bir 
defasında, öğrencilerini teşvik etmek 
amacıyla “Kim 10 alırsa, kendisini 
Urfa’nın üzerinde helikopterle gezdire-
ceğim” vaadinde bulunmuştu. Abdur-
rahman helikopterden korktuğu için 
resmi bilerek eksik yaptı ve 9 aldı. Arka-
daşı İmam Akalın 10 aldı. Ancak Şevki 
Hoca bu vaadinin sadece bir teşvik ol-
duğunu söyledi ve vaadini gerçekleştir-
medi.

O yıl Lise’nin karşısında Halil Bey-
boğa adında bir ahbabı “Derya Kitabe-
vi” adıyla bir kitapçı dükkânı açmıştı. Ab-
durrahman’ın, bu kitabevinin duvarına 
yazdığı “Derya Kitabevi” yazısı onun ile-
ride yaşamının bir parçası olacak tabe-
lacılık alanında ilk deneyimi oldu.

ORTAOKUL 3.SINIFTA 
BİR YIL ZORUNLU ARA 
VERMEK VE GEÇİM 
DERDİNE DÜŞMEK…

Abdurrahman Polat orta üçüncü sı-
nıfta matematik dersinden başarısız 
oldu. Bütünleme sınavlarında da bu 
dersten geçemeyince o zamanki yö-
netmeliğe göre bir yıl okula ara vermek 
(boş gezmek) zorunda kaldı. O yıl, As-
lanlı Han’da su sattı, Fırıncılık yaptı. O 
dönemde kimsenin evinde buzdolabı 
olmadığı için çocuklar köşe başlarında 
buz kalıplarını 5, 10, 25 kuruş gibi mik-
tarlarda testere ile kesip satıyorlardı. Ab-
durrahman da Ramazan akşamları ma-
hallesinde buz sattı. Sarayönü’nde 
Urfa’nın ünlü bakkal ve manavı Bülbül 
Hacı Hasan’ın dükkânında çalıştı. 
Hasan Efendi’nin oğlu Bülbül Hacı 
Kadir Efendi kendisini çok seviyor ve 
kolluyordu. Abdurrahman, dükkândan 
alışveriş eden zengin müşterilerin se-

A.Polat öğretmenliğin ilk yıllarında.

A.Polat öğretmenliğin ilk yıllarında.



nışmış olması Abdurrahman Polat’ın 
resim sanatına duyduğu ilgiyi daha da 
artırmıştır.

1964 yılında liseyi bitirdi. Üniversite 
sınavlarına girdi. Hukuk Fakültesini ka-
zandı. Ancak babasının maddi gücü ol-
madığı için kaydını yaptıramadı.

RESSAM “TEZEL” 
USTA’NIN YANINDA 
ÇALIŞIYOR…

1965 yılında, Hacı Yusuf Rastgel-
di’nin Su Meydanı’ndaki evinin altında-
ki dükkâna “Tezel” diye bir ressam gel-
mişti. Esrarengiz bir adamdı. Kimdi?, 
nereli idi ?, evli miydi ?, çoluğu çocuğu 
var mıydı?, kimse bilmiyordu. Dükkân-
da tek başına yatıp kalkıyor, yemeğini 
de dükkânda yapıyordu.

Tezel usta, naif tarzda yaptığı yağlı-
boya resimleri satarak geçimini sağlı-
yordu. Tablolarının altına “Tezel” diye 
imza atıyordu. Abdurrahman, 5-6 ay 
Tezel’in yanında çalıştı. Tezel, tabela 
yazmasını bilmiyordu. Abdurahman 
Polat yanında çalışmaya başlayınca ta-
bela işlerini de tutmaya başlamıştı. 
Cihat Kürkçüoğlu da onun yanında ça-
lışıyordu. Abdurrahman Polat o günleri 
hiç unutmuyor ve bir anısını,“Ben ve 
Cihat tabelaları yazıyor, ara sıra resim 
de çalışıyorduk. Tezel usta ise sadece 
resim çalışıyordu. Tezel usta o sıra, Tek-
nik Ziraat Müdürlüğü’nden tarım alan-
larına konulacak ayaklı 40-50 adet 
büyük boy tabela işi tutmuştu. Bu 
büyük iş o sıralar hatırı sayılır bir paraya 
tutulmuştu. Tabelaları Cihat ile birlikte 

belaları yazdı. Bu çalışma sonunda 
Hasan Bey kendisine; “Bir dilekçe yaz, 
seni vekil öğretmen olarak okula ala-
yım” dedi. Abdurrahman Polat bunun 
üzerine 1,5 yıl vekil öğretmen olarak ça-
lıştı. Hasan Bey ile Abdurrahman ara-
sında baba-evlat düzeyinde bir sevgi 
ilişkisi vardı. Bir gün Hasan Bey;“Evla-
dım bu böyle gitmez, öğretmen Lise-
si’nin 6 fark dersini ver ve asil öğretmen 
ol” deyince Abdurrahman Polat Mer-
sin’de 45 günlük asil öğretmenlik kurs-
larına katıldı. Kurs sonunda sınavı ba-
şarı ile geçti ve aynı okula bu kez asil öğ-
retmen olarak ataması yapıldı.

Abdurrahman Polat, yaşlı ve bekâr 
olan Hasan Bey ile ilişkisini hiç kesme-
di, onun bir evladı gibi her işine koştu ve 
vefatına kadar hizmetinde bulunarak 
duasını aldı.

ASKERE GİDİYOR…
1968 yılının Haziran ayında Sivas 

Temeltepe Er Eğitim Merkezi’nde as-
kerliğine başladı. O yıllarda İlkokul öğ-
retmenleri 2 ay er eğitimi alıyor, daha 
sonra usta birliğinde geriye kalan 2 
ayını tamamlıyorlardı. 4 ay sonunda ise 
kuraya tabi oluyorlar, kurada ise ya 
Okuma Yazma Birliği’ni çekip okuma 
yazma bilmeyen erlere öğretmenlik ya-
pıyor, ya da Milli Eğitimi çekip yurdun 
herhangi bir yerinde sivil asker öğret-
men olarak tamamlıyorlardı.

Temeltepe’de kendisi ile birlikte 
Nihat Kürkçüoğlu ve 50-60 civarında Ur-
falı vardı. İlk günlerde ressam Nihat 
Kürkçüoğlu ve Konyalı Ömer Diyar 
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yazmaya başladık ve süresinde bitir-
dik. Ancak işin bitiminde Tezel usta biz-
lere emeğimizin çok altında az bir ücret 
verdi. Buna itiraz eden Cihat işten ayrıl-
dı, ancak ben devam ettim. Zira paraya 
ihtiyacım vardı.” cümleleriyle anlatıyor. 
Mehmet Çeçen adındaki arkadaşımız 
da Tezel Usta’nın dükkânına geliyor, 
yaptığımız resimleri doğu illerine götü-
rüp pazarlıyordu..

O yıllarda Urfa’da “Namuslu Ali” 
namında naif bir ressam da vardı. Bu 
şahıs garajda oto boyacılığı yapıyor, ay-
rıca lokantaların, kahvehanelerin du-
varlarına büyük boy yağlıboya peyzaj-
lar çalışıyordu. Abdurrahman, Namus-
lu Ali’ye de uğrar, onun boyadığı jiplerin 
göğsünü “Maşallah” yazılarıyla, göz re-
simleri ve motiflerle süslerdi. Abdurrah-
man, Namuslu Ali’ye;“Ali usta, karşı 
dağa bir bayrak yapmışsın, bayrak dağ-
dan büyük. Oysa buradan baktığımız-
da o bayrağın görülmemesi gerekir” 
şeklinde eleştiride bulunarak resimle-
rinde perspektif kurallarına uymadığını 
söylerdi. O da bu eleştirileri,“Sen mü-
rekkep yalamışsın yeğen biz ne bilelim” 
diyerek hoş görürdü.

İLKOKUL ÖĞRET-
MENLİGİNE İLK ADIM…

Cumhuriyet İ lkokulu Müdürü 
Hasan Ülgen,1964 yılında Abdurrah-
man Polat’ı okula davet ederek kendi-
sinden bayram için özlü sözleri içeren 
tabelalar yazması ricasında bulunmuş-
tu. O da, çok sevdiği ve saygı duyduğu 
bu değerli insanı kırmayarak istediği ta-

A.Polat öğretmenliğin ilk yıllarında 
bir bayram töreninde

A.Polat öğretmen arkadaşlarıyla. 
(Ayaktakilerden soldan üçüncü Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Hasan Ülgen)



adındaki arkadaşları ile birlikte Bölük 
Komutanı’nın huzuruna çıkıp “Efendim 
biz ressamız. İsterseniz Bölüğün salon-
larını, odalarını istediğiniz resimlerle 
süsleyebiliriz” diye bir teklifte bulundu-
lar. Komutan kabul etti. Böylece arka-
daşları arazide eğitim yaparken kendi-
leri Bölüğün salonlarını resimlerle süs-
lediler. İki ay sonra Usta Birliği’nin yer al-
dığı Kabakyazı’ya gönderildiler. Bura-
da Bölük Komutanı Yalçın Çepik adın-
da Siverekli bir subaydı. O da Abdur-
rahman’ı bölüğün salonlarına resim 
yapmakla görevlendirdi. Usta birliğin-
de Yılmaz Güney’le birlikte aynı bölük-
teydiler. Teskere alan bir Asteğmen için 
Yılmaz Güney ile birlikte bir gece tertip-
lediler.

Usta birliğindeki iki aylık askerlik 
süreleri dolunca kura çekiminde Ab-
durrahman Polat’ın tayini Diyarbakır 
Milli Eğitim Müdürlüğü emrine çıktı. Ora-
dan da Hazro’ya bağlı Varınca (Küfer-
sin) köyüne Er Öğretmen olarak atandı. 
İki yıl sonunda teskere alarak bu köy-
den güzel anılarla ayrıldı. Depo tayini 
olarak Urfa Şerif Özden İlkokulu’nda gö-
reve başladı. 1970 yılında ise Vatan 
İlkokulu’na atandı.

Abdurrahman Polat, Vatan İlkoku-
lu’nda çalışırken 1978 yılında evlendi. 
(Bu evliliğinde 3 kız ve bir erkek çocuğu 
oldu.)

Meslek yaşamı boyunca çalıştığı 
bütün okulların duvarlarına eğitim ile il-
gili resimler yaptı, özlü sözler yazdı. Ay-

1972 yılında Abdurrahman Birden, 
Mahmut Sabuncu ile birlikte resim ve ta-
bela atölyesi açmak üzere İstanbul’a gi-
dince, atölyeyi Abdurrahman Birden’in 
kardeşi Osman Birden ile devam ettir-
diler. Ancak Abdurrahman Birden 6 ay 
sonra İstanbul’dan dönünce Polat da 
atölyeden ayrıldı.

O yıllarda, Mahmut Sabuncu, Ab-
durrahman Birden, Abdurrahman 
Polat, Nihat Kürkçüoğlu, Cihat Kürkçü-
oğlu Urfa’da resim ve tabela ve grafik iş-
leri ile uğraşan isimlerdi. Tabela işleri ya-
nında Hac mevsimlerinde Hacca gi-
denlerin evlerinin sokak kapılarına, oda-
larına, eyvanlarına kalem işi süslemeler 
yapıyorlardı. O yıllarda hacı kapısı süs-
lemelerinde Suruçlu Harun Reşit 
Şaman da önemli bir usta isim idi. Bu in-
sanlar aynı işi yapmalarına rağmen ara-
larında kıskançlık olmaz, büyük bir da-
yanışma içinde çalışırlardı. Hatta öyle 
olurdu ki, Abdurrahman Polat dışarıdan 
tuttuğu bir tabela işini götürür Mahmut 
Sabuncu’nun dükkânında yazar, Mah-
mut Sabuncu da bunu hoşgörü ile kar-
şılardı.

HAT SANATI İLE 
İLGİLENİYOR…

Kesik uçlu kalem veya kamış ka-
lemle Latin harfleriyle güzel kaligrafi ör-
nekleri üreten Abdurrahman Polat, 
Kur’an-ı Kerim’i öğrendikten sonra hat 
sanatına da merak sarmış ve Arap harf-
leriyle de güzel yazılar yazmaya başla-
mıştı. Bu özelliği kendisini 1967 yılında 
mezar taşları yazmaya yöneltti. 1996 yı-
lında Hat sanatıyla ilgilenen, ancak o yıl-
larda icazeti olmayan Öğretmen Mus-
tafa Kaçar’ın Hat Sanatı kursuna katıldı. 
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rıca ulusal bayramlarda öğrencilerin ta-
şıdığı levhalara o bayramla ilgili özlü 
sözler yazdı ve bayramla ilgili resimler 
yaptı. Bu özelliğinde dolayı bütün okul-
lar arasında paylaşılamayan çok de-
ğerli bir yeri vardı.

14 yıl Vatan İlkokulu’nda çalıştıktan 
sonra 1985 yılında Atatürk İlkokulu’na 
ataması yapıldı. Burada 6 yıl çalıştıktan 
sonra 1990 yılında Şair Nabi İlkokulu’na 
Müdür Yardımcısı olarak atandı. İki yıl 
sonra da 1992 yılında Emekliye ayrıldı.

PROFESYONELLİĞE İLK 
ADIM…

RESSAM NİHAT 
KÜRKÇÜOĞLU VE 
ABDURRAHMAN BİRDEN 
İLE REKLAM-GRAFİK 
ATÖLYESİ AÇIYOR…

Abdurrahman Polat, Nihat Kürkçü-
oğlu ve Abdurrahman Birden. Resim 
satında Urfa’nın son 50 yılına damga 
vurmuş üç önemli isim. Aynı kuşağın bu 
üç ismi birbirinden hiç kopmadı, hep bir-
likte, dayanışma içinde sanat yaşamla-
rını sürdürdüler.

Nihat Kürkçüoğlu da er öğretmen-
liğini Bitlis’in Tatvan ilçesinde tamamla-
yıp Urfa’ya dönmüştü. Abdurrahman 
Polat ve Nihat Kürkçüoğlu birlikte Kun-
duracı Pazarı’nda reklam ve grafik atöl-
yesi açtılar. Daha sonra atölyelerini 
Vatan Sokağı’na taşıdılar.

Abdurrahman Polat daha sonra 
Abdurrahman Birden ile Gençlik 
Banyo’nun yanındaki atölyede reklam 
ve grafik çalışmalarına devam etti. 

Abdurrahman Polat askerde.

Abdurrahman Polat, Hattat Mehmet Memiş ve hat kursuna katılan arkadaşlarıyla.
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21 gün sonra Mustafa Kaçar ile birlikte, 
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğre-
tim Üyesi hattat Mehmet Memiş’in, Şan-
lıurfa Vali Yardımcısı Hasan Dururer’in 
himayesinde, ŞURKAV tarafından açı-
lan hat kurslarına katıldı. Gözünde olan 
problemler, yaşının ilerlemiş olması, el 
melekesindeki hassasiyetler nedeniyle 
bu kursları icazet düzeyine kadar sür-
dürmesine engel oldu ve üç yıl devam 
ettiği bu kursları bırakmak zorunda 
kaldı.

Mehmet Memiş Hoca’nın sonra-
dan “Rızvaniye Hat Okulu” olarak ad-
landırılacak bu kursları 1999 yılı Tem-
muz ayına kadar 6 yıl sürdü. O tarihte 
Hocanın Sakarya Üniversitesi’ne Yar-
dımcı Doçent olarak geçmesi üzerine 
kurslar sonlanmış oldu. Ancak Mustafa 
Kaçar, İsmail Kanbaz, Abdülkadir Kuş-
kıran, Mustafa Parıldar, İbrahim Halil 
Umuç ve Arif Yücel hocalarıyla irtibat ve 

CAMİLERİN KALEM İŞİ 
SÜSLEMELERİNİ 
YAPIYOR…

1985-1990 yılları arasında Urfa’da 
valilik görevinde bulunan Alpaslan Ka-
racan Vali Konağı’nın yanına 1988 yılın-
da bir cami inşa ettirmişti. Vali bey, ca-
minin kalem işi süslemelerini yapması 
için o yıllarda Valilikteki atölyesinde Va-
liliğe Urfa tabloları çalışan ressam 
Nihat Kürkçüoğlu’nu görevlendirdi. 
Nihat Bey, bu işi yalnız yapamayacağı-
nı, öğretmen Abdurrahman Polat ve ser-
best ressam Abdurrahman Birden ile 
birlikte yapabileceklerini Vali Bey’e söy-
ledi. Üç ressam işe başladılar. Desen-
leri Abdurrahman Birden ve Abdurrah-
man Polat, Cihat Kürkçüoğlu’nun Har-
ran Ulu Camii taş süslemeleri desenle-
rinden yararlanarak çizdi. Üç ressam 
birlikte fırça (kalem) işini tamamladı. 
Vali Bey her üç sanatçıya emeklerinin 
karşılığını ödemek istiyordu. Takdir etti-
ği toplam ücreti üçe böldü. Nihat Kürk-
çüoğlu ve Abdurrahman Polat devlet 
memuru oldukları için onlara ücret öde-
medi ve birer takım elbise armağan etti. 
Ücretin geri kalan üçte birini de Abdur-
rahman Birden’e para olarak ödedi.

Aynı yıllarda inşaatı tamamlanmış 
olan Yeni Dergah Camii’nin kalem işi 
süslemelerini bu sanatın Türkiye çapın-
da üne sahip Semih İrteç ekibi üstlen-
mişti. Ekiple işveren vakıf arasında bir 
anlaşmazlık çıkmış ve ekip kubbeden 
itibaren aşağıya doğru ikinci pencere-
ye kadar getirdikleri kalem işi süsleme-
leri yarım bırakıp gitmişti.

istişarelerini sürdürdüler ve 23 Mart 
2013 tarihinde Şanlıurfa Vali Kemalettin 
Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde Doç.Dr. 
Mehmet Memiş hocanın da katıldığı bir 
törenle icazetlerini aldılar.

Abdurrahman Polat ileri yaşından 
dolayı bu kurslara devam edemediği 
ve hat sanatını icazet düzeyine getire-
mediği için “keşke bu sanata daha 
genç yaşlarda başlamış olsaydım” di-
yerek üzülüyor.

GÜZEL SANATLAR 
GALERİSİ MÜDÜRÜ 
NEVİN GÜLLÜOĞLU’NUN 
DESTEĞİNİ GÖRÜYOR..

1990’lı yılların başlarında Şanlıurfa 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü 
Nevin Güllüoğlu Urfa’da resim, grafik, 
seramik, hat, tezhip ve ebru dallarında 
yetenekli bay-bayan gençleri galeri ça-
tısı altında toplamış ve önemli çalışma-
lara ve sergilere imza atmıştı. Abdur-
rahman Polat da o yıllarda galerideki 
bu çalışmalara katılıyor, İstanbul, İzmir, 
Ankara ve komşu illerinde açılan sergi-
lere yağlıboya resimlerini gönderiyor-
du. Bir defasında Urfa Tugay Komutanı 
Tuğg. Hüseyin Erim Paşa Abdurrah-
man Polat’ın resimlerini görmüş ve ken-
disi ile tanışmak istemişti. Abdurrah-
man Polat Erim Paşa’nın ziyaretine gitti. 
Paşa kendisine ne kadar tablosu varsa 
getirmesini istedi. Paşanın yaveri ile bir-
likte eve gidip 35 civarında naif tarzdaki 
tablosunu alıp geldiler. Paşa bu tablo-
ların hepsini o zaman hatırı sayılır bir pa-
raya satın aldı ve ordu evinin salonları-
na astırdı.

Abdurrahman Polat kaligrafi çalışırken

A.Polat'ın bir kaligrafi çalışmasıA.Polat, Vali Yrd. Meftun Dallı, Hattat M. Memiş ve arkadaşlarıyla Hat sergisinde



Caminin inşaatıyla ilgilenen Hz. 
İbrahim Halilullah Kültür ve Eğitim Vakfı 
yetkilileri Abdurrahman Polat’a yarım 
kalan kalem işi süslemeleri tamamla-
ması teklifinde bulundular. Bunun üze-
rine Abdurrahman Polat yarım kalan işe 
devam etti. Bir süre sonra camiye gelen 
Vakıf yetkilileri Muzaffer aydın Selim gör-
gün Bekir Basmacı ve Bahattin Açıkyol 
tamamlanan motifler önünde durarak 
nerelerin tamamlandığını sordular. Mo-
tifler ve renkler eski çalışma ile o kadar 
uyumlu idi ki hangisinin yeni, hangisi-
nin eski olduğunu seçmek mümkün de-
ğildi. Bunun üzerine, caminin yarım 
kalan tüm süslemelerinin tamamlan-
masını istediler. Ancak bu çok büyük bir 
işti ve tek başına yapması mümkün de-
ğildi. Hemen Abdurrahman Birden’i 
aradı ve bu önemli işi birlikte tamamla-
malarını teklif etti. Birden’in kabul etme-
si üzerine yanlarına öğretmen Halil 
Tan’ı da alarak çalışmaya başladılar. 
Semih İrteç ekibinin çalışması ile büyük 
bir uyum sağlayarak süslemelerin tek 
elden çıkmış olduğu izlenimini vermeyi 
büyük bir ustalıkla başardılar.

Harran Üniversitesi’nin Ziraat Fa-
kültesi kampüsüne yapılan caminin 
kubbe kasnağı yazılarını Mehmet 
Memiş Hoca 1996-1997 yıllarında 
mülaj kâğıtlarına yazmıştı. Bunları boya 
ile kubbe kasnağına geçirecek, eli fırça 
tutan ve hat sanatına da yabancı olma-
yan biri aranıyordu. Abdurrahman 
Polat bu görevi seve seve yerine getire-
ceğini söyledi ve yazıları kubbe kasna-
ğına mükemmel bir şekilde yazdı.

RESSAM MEHMET 
İNCİ’NİN ATÖLYESİNDE 
CUMARTESİ 
BULUŞMALARI…

Mehmet İnci, Abdurrahman Polat’ 
tan çok genç, son 30 yılda Urfa resim 
sanatının önemli isimlerinden biri 
olmuş, sadece resimle değil, hat, ebru, 
tezhip gibi sanat dallarıyla uğraş ver-
miş, Güzel Sanatlar Galerisi’nde ve 
Şanlıurfa Belediyesi’ndeki resim kurs-
larında yüzlerce genç yetiştirmiş bir sa-
natçı. 2000’li yıllarda, Mehmet İnci’nin 
Bahçelievler’in Şehitlik Parkı kesimine 
yakın Çamlık Apartmanı’nın zemin ka-
tındaki atölyesinde resimle ilgilenen ar-
kadaşları haftanın her cumartesi akşa-
mı buluşup sanat sohbetlerinde bulu-
nuyorlardı. Abdurrahman Polat da o yıl-
larda bu sohbetlere katılıyor, boş za-
manlarında Mehmet İnci’nin atölyesin-
de çalışmalarını sürdürüyordu.

KRONİK OBSTRÜKTİF 
AKCİĞER HASTALIĞI 
(KOAH) İLE 
TANIŞIYOR…

Abdurrahman Polat emekli olduk-
tan sonra gözlerinde ışığa karşı bir has-
sasiyet baş gösterdi. Aydınlık bir or-
tamdan oda içine girdiğinde gözünde-
ki rahatsızlıktan dolayı büyük sıkıntılar 
yaşamaya başladı. 2015 yılında ise Kro-
nik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) 
denilen bir hastalığa yakalandı ve büs-
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bütün evden çıkamaz oldu. Bu sıkıntılı 
döneminde ressam arkadaşı Mehmet 
İnci’den büyük destek gördü. Büsbü-
tün eve kapanması, kendisinin moral-
man çökmesine ve hastalığının daha 
çok ilerlemesine sebep olabilirdi. Bunu 
bilen Mehmet İnci kendisini sık sık 
evden alıp koluna girerek, sergilere, 
sosyal etkinliklere ve dost ziyaretlerine 
götürmeye başladı. Kendisini evde 
ebru üzerine Urfa resimleri çalışmaya, 
çini mürekkep Urfa ve ilçelerine ait de-
senler çizmeye teşvik etti. Bu destek ça-
lışmalarına 50 yıllık arkadaşı Cihat 
Kürkçüoğlu da fotoğraflarıyla destek 
verdi. Mehmet İnci; resim kartonu, kali-
teli mürekkep ve mürekkep kalemini 
sağlıyor, Cihat Kürkçüoğlu da 40 yıllık 
arşivindeki kendi çektiği fotoğrafları A4 
büyüklüğünde büyülterek kendisine 
ulaştırıyordu. Her iki dostu da halen Ab-
durrahman Polat’ı sık sık evinde ziyaret 
ediyor, çalışmaları üzerinde yorumlar 
yaparak kendisine büyük moral veriyor. 
Abdurrahman Polat her iki dostu için ; 
“Son 5-6 yıllık rahatsızlığım sürecinde 
beni yalnız bırakmayan, bana büyük 
destek sağlayan Mehmet İnci ve Cihat 
Kürkçüoğlu dostlarım olmasaydı eve 
kapanıp büyük bir moral çöküntüsü ya-
şayacak ve hayatla bağlarımı koparmış 
olacaktım. Bu dostlarım hem üretmemi 
sağladılar, hem de beni hayata bağla-
yarak hastalığımın daha da ilerleme-
mesine Allah’ın sayesinde sebep oldu-
lar. Allah onlardan razı olsun” diyor.

Abdurrahman Polat’ın en önemli 
özelliklerinden biri ego duygularından 
kendisini arındırmış olmasıdır. Açıkça 
söylemeliyim, sanat dünyasında bu 
duygudan arınmış insan sayısı oldukça 
azdır. Kaligrafi/hat, kalem işi, tezhip ve 
çini mürekkep desen çalışmalarında eri-
şilmez bir noktada olmasına rağmen 
bir gün kendisini övdüğünü, ben 
buyum, ben şuyum, ben bunu yaptım, 
şunu yaptım dediğini duymadım. O, 
olgun meyveler vermiş ağaç misali dal-
larını hep aşağılara sarkıttı. Meyvesiz 
ağaç misali birçok insanın yaptığı gibi 
kendisini göklere yükseltmedi.

Yarım asırlık sürede bir gün olsun 
birbirimiz kırmadığımız, birbirimize hep 
sevgi, saygı ve hoşgörü ile baktığımız 
sevgili Abdurrahman Polat, iyi ki senin-
le arkadaş olmuşum, iyi ki dost olmu-
şum. Sana sağlık, mutluluk ve sanat 
dolu nice yıllar diliyorum.

Abdurrahman Polat arkadaşlarıyla bir sergide.
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Hat Çalışmalarından Örnekler

Karakoyun Deresi ve Hızmalı Köprü Yağlıboya Çalışması



Çini Mürekkep Çalışmalarından Örnekler
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 Urfa’nın dinî, özellikle de tasavvufî 
boyutunu anlayabilmek için şehrin hafı-
zasına mührünü vurmuş evliyalarının 
menkıbelerine bakmak gerekir. Urfa’da 
peygamber kıssalarından daha çok ev-
liya menkıbeleri anlatılmaktadır. Şehir 
her ne kadar İbrahim Peygamber ile öz-
deşleşmişse de, geri plânda güçlü bir 
tasavvufî anlayışa sahiptir. Urfa’da ya-
şamış evliyalar hakkında anlatılan men-
kıbeler, aynı zamanda şehrin dini tasav-
vuru ve bunun yansıması olarak sosyal 
hayatının inceliklerini de ele vermekte-
dir.

Urfa dini ve tasavvu hayatının ol-
dukça uzun bir geçmişi, çoğulculuğu 
ve renkliliği vardır. Paganizim, Sabiilik, 
Zerdüştlük, Yezidilik, Yahudilik, Hıristi-
yanlık gibi geçmişte bu şehirde varlığını 
sürdürmüş inançlar, daha sonra bu top-
raklara İslam’ın hakim olmasıyla birlikte 
şekil değiştirmiş, İslam inancı içinde 
varlığını sürdürmüştür. Urfa dini haya-
tında efsaneler hakikate, hakikat efsa-
neye dönüşmüştür. Örneğin Peygam-
berler Camisi’nde kemikleri bulunan 
Aziz George’un İslam’ın fethiyle birlikte 
Circis Nebi’ye dönüşmüştür.(1) Bilindi-
ği üzere ilk Hıristiyanların büyük çoğun-
luğu asket/münzevi-çileci bir yaşam tar-

zını seçmiştir. Bunlar ufak bir mağaraya 
veya bir oyuğa çekilip, tefekküre dala-
rak işlemiş oldukları günahlardan kur-
tulacaklarına inanmışlardır. Segal’in 
yazdığına göre Urfa’da Hıristiyanlığın 
ilk çağlarında binlerce çileci keşiş Tek-
tek Dağları’nda ağaç kabukları, ot yiye-
rek neslerini terbiye etmişlerdir. Bu 
inanç ve yaşam tarzı daha sonraki yıl-
larda İslam sûfîleri arasında yaygınlık 
kazanmıştır. Hıristiyan mistisizmi, çile-
ciliği ve keşişlik anlayışı zaman içerisin-
de tasavvuf kültürüne sızmış, hetero-
doksi(2) dediğimiz anlayış İslam tasav-
vufunun bir kısmında görülmeye başla-
mıştır. Özellikle İbn’us Serrac’ın genel 
bağlamda bölge, özel anlamda Urfa ve 
çevresiyle ilgili anlattığı menkıbelerde 
bu heterodoksi anlayışın izlerini gör-
mek mümkündür. Örneğin Yezidilik’in 
kurucusu Şeyh Adîyy b. Müsar’in 
Suruç’ta metfun bulunan Şeyh Mesle-
me Hazretleri’nin talebesi ve dervişi ol-
ması düşündürücüdür. Pagan dönemi 
inançlarından ateş ve su tapınaklarının 
Urfa’da varlığı ve yaygınlığı, bugün dahi 
halk muhayyilesinde etkisini sürdür-
mektedir. Örneğin Harran’daki Rebe-
ka/Yakup Kuyusu, Musa Kuyusu, Eyüp 
Peygamber Şifa Kuyusu, Ayn Züleyha 

ve Balıklıgöl suları, İbrahim Maka-
mı’ndaki şifalı su mağarası ve birinin 
ateş, diğerinin su olduğuna inanılan 
Urfa Kalesi’ndeki sütunların varlığı geç-
mişteki pagan inancının devamıdır. 
Bugün dahi şehrin kırsal bölgelerinde 
yaşayanların, ellerindeki sigarayı işaret 
ederek “bu ateş hakkı için” diye yemin 
etmeleri, Urfa kadınlarının Sabîîlik’ten 
kalma bir inanç olarak dolunayı gördü-
ğünde ellerini açıp dua etmeleri, Paga-
nist dönem bir su tapınağı olan Balıklı-
göl’ün bugün İbrahim gölüne dönüş-
müş olması gibi birçok gelenek ve alış-
kanlık bu şehirdeki din ve inançların iç 
içe geçtiğinin bir göstergesidir.

Harran’da Asur İmparatorluğu za-
manında halkın çoğunun saçlarını ve 
sakallarını kesmediği, erkeklerin saçla-
rını uzatıp örük yaptığı bilinmektedir. Bu 
gelenek 1950, 60’lara kadar Harran’da 
ve şehrin diğer kırsal bölgelerinde 
devam etmiştir. Kalenderiler, abdallar 
ise başlarına sarık takmaz, saç, sakal 
ve kaşlarını kazıtır, ön ve arkalarını örter, 
diğer tarafları açık dolaşırlar. Urfa kırsa-
lında yas tutanların saçlarını kazıtıp ay-
larca yıkanmadığı, yani şehirde batıni 
dervişlerin kalenderi ve abdallarda ol-
duğu gibi çıplak ve dazlak dolaştığı bi-
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linmektedir. Dazlak baba menkıbeleri-
nin Urfa’da tarihsel kökeninin olması bu 
bağlamda üzerinde durulmaya değer-
dir.(3) Urfalıların “sii”(4) diye tanımla-
dıklarının, çoğunlukla ermişliklerine ina-
nılır, cinler veya öte âlemle (bâtıni) ilişki-
de olduklarından korkup çekinilir. Yakın 
tarihe kadar şehir merkezinde bunların 
başıboş dolaştıkları bilinmektedir. Bu 
bağlamda Urfa’da birçok derviş vardır 
ve bunlardan ilk akla gelenler; İzzettin 
Küfrevi, Hacı Kermo, Nuri Baba, Don-
durmacı Osse (Osman), Kemancı 
Abdi, Zingilli Ziyaret, Kir Casus vs. kim-
selerdir. Urfalılar bunları meczup değil 
de ermiş görüp, ocak sahibi olduğuna 
inanırlar. İslam dışı hareketlerinde dahi 
bir mana ararlar.(5) Tasavvuf tarihinde 
bunlar Dazlak Baba, Tahtacılar, Kalen-
derîler, Melametiler olarak adlandırılır. 
Heterodoksi dervişlerden günümüze 
ulaşan birçok fotoğraf vardır. Bunlar gi-
yimi, kuşamı ve yaşam tarzıyla oldukça 
ilginçtirler.

İbnü’s Serrac, Şam’da doğmuş, 
Kadirî tarikatına mensup Şai bir âlim. 
Birecik, Besni ve Kâhta’da kadılık yap-
mış, 1347’de Kâhta’da vefat etmiştir. 
Hayatı Şam ve çevresi ile Fırat Havza-
sı’nda geçmiş, Birecik, Besni ve 
Kâhta’da görev yapmasının yanında 
Halep, Hama, Lazkiye, Menbic, Mar-
din, Hakkâri, Urfa, Harran, Suruç gibi 
bölgenin diğer şehirlerinde de bulun-
muştur.(6) “Tuffâhu’lErvâh ve Miftâhu’l- 
İrbâh” Türkçesi “Ruhların Meyvesi ve 
Kazancın Anahtarı” adlı kitabında bu şe-
hirlerdeki dini ve tasavvu hayat hak-
kında bilgiler vermiş, menkıbeler anlat-
mıştır. İbnu’s Serraç, haklarında pek 
fazla bir bilgi bulunmayan Hayat b. 
Kays el Harranî ile Şeyh Mesleme es Su-
rucî ile ilgili bilgiler yanında Urfa’da 

daha önce ismini bilmediğimiz, kera-
met sahibi birçok evliyaya kitabında yer 
vermiştir. Urfa’nın büyük ruh mimarla-
rından Hayat b. Kays el Harrani, Şeyh 
Mesleme, Dede Osman Avni en çok bi-
linen ve hürmet gösterilen zatlardır. Bun-
ların dışında Urfa’nın dini hayatını şekil-
lendiren başka mutasavvıfların da ol-
duğunu ilk elden en eski bilgileri, kendi-
si de bir tasavvuf anlayışına sahip olan 
İbnü’s Serrac’tan öğreniyoruz. İbn-i Ser-
rac’ın kitabında anlattığı menkıbelerin 
büyük bir kısmı Melami dervişlerin ke-
rametleridir. Genel anlamda Şam ve 
çevresinin, özel anlamda ise Urfa Mela-
miliğinin izlerini görmek mümkündür.

Tasavvuf literatüründe Melami(7) 
diye adlandırılan dervişlerin -yukarıda 
belirttiğimiz gibi- yaşamında Harrani-
ler/Sabiiler ve Hiristiyan çileciliğinden 
etkilenmeler oldukça fazladır. Örneğin 
geçmişte bir su tapınağı olan Balıklıgöl 
etrafında kendini hadım eden rahipler, 
Tektek dağlarında aç susuz cinsel per-
hizle yaşayan keşişler ile melameti der-
vişler arasında büyük bir benzerlik var-
dır. Her iki anlayışta da dünyayı dışla-
ma, cinsel perhiz, çile/inziva ve nefsi ter-
biye ön planadır. Bu dervişler, namaz kıl-
maz, oruç tutmaz ve evlenmezler. Batı-
nîliğe önem verir, zahiren kötü görün-
meyi erdem kabul ederler. İbn-i Ser-
rac’ın Birecik ve Harran’da kaydettiği iki 
menkıbe, bu konuda bize bir kir verdi-
ği gibi melameti dervişlerin durduğu 
yeri de göstermektedir.(8) İbn-i Ser-
rac’ın anlattığına göre; ‘Şeyh Muham-
med bir keresinde Birecik’e geldi. Bire-
cik içlerinde Şeyh Müslim el Cessâr’a 
misar oldu. Orada başından şöyle bir 
şey geçti. Şeyhin yanında kadınlar top-
lanmıştı. Onları gören bir adam içinden 
bu durumu hoş görmedi. Şeyh onun ya-

nına gelmesini istedi ve adamın kendi-
sini gerçekten bir kadının tenasül uzvu-
nun içinde gösterdi. Dedi ki: ‘Ey şaşkın! 
Biz kadınlarla işte böyle bir araya geli-
riz.’ Adama ‘Tövbe ey efendim! Hayır, 
Allah’a sığınırım’ diye özür diledi.”(9) 
Bu menkıbede görüleceği üzere 
İslam’ın temel anlayışına uygun olma-
yan bir durum söz konusudur. Bir diğer 
menkıbe ise Harran’da geçer. Bu men-
kıbede İbn-i Serrac; “Halk Muhammed 
el-Halîk’in ‘Niçin açıkça namaz kılmadı-
ğını’ soruyordu. Dedi ki: ‘Bizim bu ko-
nuda sırlarımız vardır.’ Gittikçe onun 
aleyhinde olanların sayısı arttı. ‘Bir ke-
resinde iki rekât namaz kıldım, Harran 
Şehri, muhafızı Şeyh Hayyât b. Kays ile 
birlikte harap oldu’ dedi. Halk, ‘Namaz 
kılman gerekir’ dediler. Şeyh iki rekât 
namaz kıldı. Namazı biter bitmez Allah, 
vakitsiz bir bulut, bir şimşek, bir yıldırım 
ve güç yetirilemez bir afet gönderdi. 
Öyle ki, o anda hepsi helak olacakları-
na inandılar. Aman dileyerek ve yardım 
isteyerek şeyhe geldiler. Şeyh, ‘Ey 
kavim! Allah’ın sırları konusunda bana 
karşı çıkmamanızı söylemedim mi?’ 
dedi. Onlar da ‘bu azar vakti değil. Ço-
cuklara ve canlılara merhamet et!’ de-
diler. Halkın ısrarı artınca başını açtı. 
‘Bizim helak olmamızı mı istiyorsun’ 
dedi. Sözünü bitirir bitirmez Allah Teâlâ 
sanki hiçbir şey olmamış gibi havayı 
açtı, ortalığı düzeltti”(10) diye yazar.

İbn-i Serrac’ın Dazlak Baba’ya 
atfen anlattığı bu menkıbe de gerçekte 
İslam’ın temel anlayışıyla çatışır. Çünkü 
İslam temel şartı olan namazı kılmama-
yı meşrulaştırıcı bir durum söz konusu-
dur. Buna benzer yüzlerce menkıbe an-
latılmaktadır. İlginç olan ise; Hıristiyan-
lık döneminde şehrin koruyucusu, Hz. 
İsa’nın yüzünü sürdüğü mendil iken, 
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19. yy. sonlarında Urfa bölgesinde Melami dervişleri



İslami dönemde Hz. İbrahim’in doğdu-
ğu mağara/makam şehrin koruyucusu 
olmuştur. Halk İbrahim makamı Urfa’da 
olduğu müddetçe, şehirde ne doğal 
afet, ne büyük savaşlar ve ne de büyük 
yıkımlar yaşanmayacağına inanır. 
Çünkü Ceddül Enbiya bu şehrin koru-
yucusudur. Aynı şekilde Harran’ın koru-
yucusu Hayat b. Kays el Harrani oldu-
ğuna inanılır. Ve yukarıda da görüldüğü 
üzere bununla ilgili menkıbeler anlatılır. 
Örneğin Hayat b. Kays ile ilgili anlatılan 
bir menkıbede onun Harran’ın bekçisi 
olduğu çok açık bir şekilde ifade edilir: 
“Hülâgu 658’de Haleb’i aldığında Şeyh 
Nebhân’ı (ra) rüyasında gördü. Şeyh 
ona bazı emir, yasak ve tavsiyelerde bu-
lundu. O da ‘Baş göz üstüne’ deyip 
şeyhe itaat etti. Aynı şeklide Harran’a 
geldiğinde rüyasında Şeyh Hayyât b. 
Kays’ı (ra) gördü. Şeyh ona emir ve ya-
saklar buyurdu ve dedi ki: ‘ben bu şeh-
rin bekçisiyim.’Hülâgu korku içinde sa-
bahladı. Etrafındakilere ‘O topal bir 
adam mıdır?’ diye sordu. ‘Evet’ dediler. 
Bunun üzerine onun her sözüne itaat 
etti.”(11)

İbn-i Serrac’ın anlatmış olduğu 
menkıbeler şehrin tasavvu boyutu hak-
kında önemli bilgiler içermektedir. Zira 
onun anlatmış olduğu menkıbelerden 
anlaşılacağı üzere, Urfa’da güçlü bir 
melameti damar mevcuttur. Şehrin ta-
savvuf hayatını bu bağlamda ikiye ayır-
mak ve buna göre değerlendirmek ge-
rekir. Urfa tasavvu hayatında Şeyh 
Hayyat b. Kays Harrânî, Şeyh Mesleme 
es Surucî, Dede Osman Avni gibi ger-
çek manada ermiş olan evliyalarla ile 
heterodoksi olanları birbirinden ayır-

mak gerekir. Çünkü bu iki büyük zat Me-
lami değildir.

ŞEYH MESLEME 
ES SURUCİ

Hakkında pek az bilgiye sahip ol-
duğumuz Şeyh Mesleme es Surici hak-
kında İbn-i Serrac önemli bilgiler ver-
mektedir. İbn-i Serrac’ın anlatığına 
göre; Şeyhu’l meşâyih Mesleme es Su-
rûcî’nin (Allah rahmet eylesin) mecnun 
olduğu günlerde Frenk ve Ermeni kâr-
leri Suruç’a yöneldiler. İnsanların kimisi-
ni öldürdüler, kimisini esir aldılar, sonra 
zaviyeye yöneldiler. Haber zaviyedeki-
lere ulaşınca, “Ey efendimiz! Düşman 
bize geldi” dediler. Sabrediniz, dedi. 
Onlar, “Aramızda bir taş atımlık mesafe 
var” deyinceye kadar sözünü tekrar 
etti. Sonra şeyh zaviyeden dışarı çıktı, 
mübarek elleriyle onların dönmelerini 
işaret etti. Atlar, süvarilerini zorla geri gö-
türdü. Ne kadar uğraştılarsa da atları 
çeviremediler. Bu hengâmede atlar on-
ların çoğunu öldürdü. Aynı şekilde at-
lardan da ölenler oldu. Düşman kırılıp 
perişan halde şehrin surlarına kadar çe-
kildi. Sonra edebe uygun olarak zaviye-
ye yönelip şeyhten af ve bağışlanma di-
lemek üzere elçi gönderdiler. Şeyh elçi-
ye şöyle dedi: “kendilerine de ki, İnşal-
lah yarın yaptıklarının cevabını alacak-
lar. Ne olduğunu anlayamadılar. Müslü-
man askerleri ertesi gün erkenden bas-
kın yaptılar. Onlara hak ettikleri cezayı 
verdiler. Onların kökünü kazıyıp yerin di-
bine geçirdiler.(12)

Rivayete göre bir defasında zelil 
düşman şeyhin oğlu Nime’yi (Allah her 

ikisine de rahmet eylesin) esir aldı. Bir 
müddet onların yanında esir kaldı. Bay-
ram gecesi annesi ağladı. Şeyh, karısı-
na ağlama sebebini sordu. Anne, 
‘oğlum esir iken halim nasıl olsun!’ diye 
cevap verdi. Şeyh ‘ne istiyorsun?’ de-
yince, annesi, ‘Şeyhin yardımını istiyo-
rum’ dedi. Şeyh, ‘yarın inşallah onu ge-
tireceğiz’ dedi. Ertesi gün müritlerine 
‘Tell Hermel’e(13) gidiniz ve onu getiri-
niz’ dedi. Müritleri gittiler ve şeyhin oğ-
lunu bir aslanla beraber buldular. Duru-
mu sorunca oğlan şöyle dedi: ‘Bu 
aslan geldi ve esir olduğum evden beni 
sırtına bindirip buraya getirdi.’ Onlar dö-
nerken aslan da geldiği yöne koşarak 
gitti.(14)

“Şeyhin zaviyesinden bir adam 
hacca gitti. Bayram gecesi annesi ‘kal-
bimden lanı geçirerek çörek ve kek pi-
şirmiştik’ dedi. Şeyh Mesleme ona, 
‘onun nasibini getir, onun adına çıkın 
içinde saklayayım’ dedi. Hacılar gelin-
ce adam çıkını getirdi. Annesi sordu. O 
ve yanındaki arkadaşları dediler ki: 
‘Bayram gecesi, bu çıkını, içinde çörek 
ve keklerle bulduk. Sanki fırından yeni 
çıkmışlardı.”(15) İbni Serrac’in anlattığı 
bu menkıbe bugün Urfa’da Hacı Kilap 
adındaki bir ziyarette yatan için anlatılır. 
Tabi buradaki çörek ve kekin yerini 
Urfa’nın içli köftesi almıştır. İbn-i Serrac, 
Şeyh Mesleme’nin kerametlerini anlat-
tıktan sonra onun şahsiyeti üzerinde 
durur ve künyesinin Şeyh Mesleme b. 
Nime, ‘Ebi Nime es Surucî’ olduğunu 
söyler. Ardından “Şeyhu’l meşayih, sey-
yidü’l-evliya, seçkinlerin reisi, muttaki-
lerin önderi, derinlik sahibi, yüksek him-
metlidir. Şeyh ilim, ibadet, vera, sağlam 
din, kerem ve seha sahibidir. Çokça mi-
sar ağırlayan, gariplere ikram eden, fa-
kirleri gözeten, zayıflara acıyan, miskin-
lere merhamet eden bir zattır. Onun hak-
kında bize ne söylemek düşer ki”(16) 
diye yazar. Nakledildiğine göre, “kırk yu-
murtayı kuluçkaya bastım. Şeyh Akîl el 
Menbici dışında hiçbiri bozuk çıkmadı” 
demiştir. Bu bahsi geçen Şeyh Âkîl’in 
dahi aralarında Şeyh Adiyy b. Mûsar, 
Şeyh Musa ez Zûlî, Şeyh Raslaned Dı-
maşkî, Şeyh Şebib el Bastî’nin bulun-
duğu kırk öğrencisi vardır. Şeyh Mesle-
me’nin çürük yumurta olarak gördüğü 
kırk öğrencisi arasında Yezidilik’in kuru-
cusu olan ‘Şeyh Adiyy b. Mûsar’ de 
vardır. Bilindiği gibi Şeyh Adiyy b. Mû-
sar aynı zamanda Şeyh Abdülkadir 
Geylanî’nin medrese arkadaşıdır. Şeyh 
Adiyy b. Mûsar’in Suruç’ta Şeyh Mes-
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leme’nin öğrencisi olması, yine İbn-i 
Teymiyye’nin Yezidilik üzerine ilk eleştiri 
risalesini yazması anlamlıdır. Bu an-
lamda Yezidiliğin Urfa bağlantısı üze-
rinde durmak gerekir…

Âkil el Menbicî (Allah rahmet eyle-
sin), Şeyh Mesleme’nin cemaatinden 
bir grupla birlikte yola çıktı. Büyük 
Fırat’a vardıklarında her biri seccadesi-
ni suyun üzerine serdi ve seccadenin 
üzerinde yürüyerek nehri geçti. Şeyh 
Âkil, seccadesini suyun üzerine koydu 
ve seccadesine oturdu. Sonra suya 
daldı, öbür kıyıdan çıktı. Onun hiçbir ta-
rafı ıslanmamıştı. Bunu Şeyh Mesle-
me’ye söylediklerinde dedi ki: ‘Âkil dal-
gıçlardandır.’ Bundan dolayı ona ‘Gav-
vas/Dalgıç’ denilir.(17)

Şeyh Mesleme, 466 yılı Recep 
ayında vefat etmiş, Ziyaret köyüne def-
nedilmiştir. Oğlu Nime aynı yıl Rama-
zan ayında vefat etmiş, babasının yanı-
na gömülmüştür. Nime’nin oğlu Şeyh 
İbrahim babası ve dedesinin yolundan 
giderek halife olmuştur. O da daha 
sonra oğlu Nime’yi yerine halife bırak-
mıştır. Nime Harran’da oturmuş ve 550 
yılında altmış yaşında vefat etmiştir. O 
da oğlu İbrahim’i yerine halife bırakmış-
tır. İbrahim vefat ettiğinde iki oğlu Nime 
ve Ali’yi halife bırakmıştır. Şeyh Mesle-
me’nin vefatından sonra derviş Müslim 
es Sufî onun için uzun bir mersiye yaz-
mıştır. Rivayete göre Moğolların Bağ-
dat’ı almasından kısa bir süre önce Hz. 
Peygamber’in türbesi yandığında, aynı 
tarihte Suruç’ta Şeyh Mesleme’nin de 
türbesi yanmıştır.(18)

Şeyh Mesleme’nin türbesinin bu-
lunduğu ziyaret köyünde 1990 yılında 
üç ay imam hatip olarak görev yaptığım 
sırada Türkiye’nin birçok yerinden ziya-
retçilerin akınına uğradığını, özellikle 
kadın ve genç kızların onun türbesinde 
dua edip, dilekte bulunduklarına şahit 
olmuştum. Daha önce türbeyi ziyaret 
edip dileği yerine gelenler ise bu türbe-
nin önünde adak kurbanı kesip, fakirle-
re dağıtıyordu. Özellikle Cuma günleri 
başta olmak üzere hafta sonları büyük 
bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bahar 
ayında ise yakın çevreden hem türbeyi 
ziyaret etmek, hem de piknik yapmak 
için bu köye gelen oldukça kalabalık gu-
ruplar vardı. Bin yılı aşkın bir zaman geç-
mesine rağmen bu türbenin ziyaret edi-
liyor olması oldukça anlamlıdır. Yazın 
kırk dereceyi aşkın sıcaklıkta yağmur 
duasına çıkmalarına rağmen Suruç’a 

tek damla yağmur yağmazken, bu 
köye yağmurun yağdığına bizzat şahit 
olmuş ve Şeyh Mesleme’nin manevi ta-
sarrufuna yormaktan başka bir yol gö-
rememiştim...

NASIRUDD’İN NASR 
ES SURUCÎ (SURUÇLU 
NASIRUDDÎN NASIR)

Urfa’da pek bilinmeyen fakat ha-
yatı ve kerametlerini İbn-i Serrac’tan öğ-
rendiğimiz bir büyük zat da Nasırudd’in 
Nasr es Surucî’dir. Şeyh Nasıruddîn 
Nasr (Allah rahmet eylesin), Caber Ka-
lesi’nde nakib veya benzeri bir makam-
daydı. Kale komutanının kendisi veya 
ailesinin ihtiyaçları için kullandığı gü-
müşle süslü iki ceylanı vardı. Komuta-
nın ava çıktığı bir gün ceylanlar kaybol-
du. Geri döndüğünde şeyhi ceylanları 
bulmakla yükümlü tutup idamla tehdit 
etti. Şeyh şehrin surlarına çıktı ve onları 
çağırdı. İnsanların bakışları arasında 
büyük bir toz bulutu kalktı. Toz bulutu 
dağılınca iki ceylan çıkıp geldi. Şeyh on-
ları kale komutanına teslim etti ve için-
de bulunduğu sıkıntıdan kurtuldu. Bun-
dan sonra şeyhin izine rastlanmadı. Bu 
olay onun iyi halinin başlangıç zaman-
larında veya geldiği sırada oldu. Yirmi 
yılı aşkın bir süre sonra şeyh, görenin 
vahşi sandığı ve kendisinden kaçtığı 
acayip bir surette Suruç’a geldi. Bir 
müddet bu halde yaşadı. Sonra insan-
larla ünsiyet izhar etti ve Suruç dışında-
ki bir zaviyede yıllarca ikamet etti. 
Orada pek çok harikuladelikleri vuku 
buldu. Daha önce adı geçen Şeyh Mes-
leme’yle görüştüğü nakledilse de bize 
göre bu sabit değildir.

Suruç’ta çok sayıda rical arasında, 
dervişleri ve Salihleri seven ekâbirden 
birinin (Allah onlara rahmet eylesin), 
muhtesip veya ona yakın görevde bu-
lunmasıyla ilgili ravi şüpheye düştü. 
Şeyh Nedi ve Şeyh Nasıruddîn’den han-
gisine öğrencilik yapacağı konusunda 
kararsız kaldı. Bir kerametin zuhurunu 
gerektiren konuşmalar oldu. Bu söz 
şudur: Şeyh Nasıruddîn muhtesibe, 
“Şeyh Nedî’ye geceleyin beni kim alırsa 
ben onun öğrencisiyim de” dedi. Gece 
yarısı olunca Şeyh Nâsıruddîn zaviye-
sinden seslendi. Muhtesip çıktı baktı, 
şeyhin zaviyesi bir meydan halini almış-
tı. Bina surun içinde kayboldu. Bahçe-
ler en görkemli hallerindeydi, yol kenar-
larında parlayan mumlar ve kandillerle 

ortalık gündüz gibi aydınlıktı. Yollar yü-
rüyene ünsiyet veren insanlarla doluy-
du. Şeyh ikinci kez onu çağırdı: “Ey 
lan!” Muhtesip ona doğru yürüdü, 
ondan söz aldı. Allah’tan başka kimse-
nin bilmediği bir memleketteki evine 
döndü. Neredeyse aklını kaçırıp deli ola-
caktı. Hakkı da vardı. Sabah olunca 
Şeyh Nedi’ye geldi. O bir şey söyleme-
den şeyh: “Dün senin başına geleni 
baştan ona biliyorum” dedi. Sonra ona 
olup biteni anlattı. “Ey evladım!” dedi. 
“Senin ona öğrenci olman uygundur” 
Sonra Şeyh Nasırudîn’emedh u sena-
larda bulundu ve onun güzel vasıfların-
dan uzun uzun bahsetti.(19)

İbn-i Serrac, Nasıruddîn Nasr es 
Surucî ile ilgi bu kerametleri aktardıktan 
sonra onun, önce Ceberli, sonra Su-
ruçlu olduğunun bilindiğini söyler.(20) 
Tarikatın büyüklerinden, Salihlerin seç-
kinlerindendir. Suruçlular onunla ilgili 
bize birçok hal naklettiler. Şeyh Nası-
ruddîn Nasr 580 yılında vefat etmiştir. 
Onun vefatıyla Şeyh Mesleme’nin vefatı 
arasında yaklaşık kırk bir yıl vardır. Tür-
besi Suruç’un batısında yarım saatlik 
yoldadır. Türbesinin kalplerde büyük 
bir heybeti vardır. Bu yerde oturan her-
kes onun kerametlerini anlatır. Herhan-
gi bir taraftan kabrine yaklaştıklarında 
insanların içi ürperir. Torunu Birecik’te 
bir zaviye sahibiydi. Ceber kalesine ge-
lince, Fırat kıyısında Haznevi toprağın-
daki güzel bir uc kalesidir. Birecik’e 
Şam tarafından üç günlük mesafede, 
Sıfn vak’asının gerçekleştiği bölgenin 
karşısında yer alır. Ancak şu anda terk 
edilmiştir. Biraz bakım yapılsa Allah’ın 
izniyle eski memur haline döner. Bu iki 
şeyhi, Şeyh Mesleme’den sonra anlat-
mak münasiptir.(21)

MUHAMMED 
ES SAKÂ EL BİRİ 
(BİRECİKLİ MUHAMMED 
ES SEKÂ)

Birecik’te kerametleriyle meşhud 
olarak bilinen evliyadan Şeyh Muham-
med es Sekkâ’nin hayatıyla ilgili bir bilgi 
bulunmamaktadır. İbn-i Serrac, Şeyh 
Muhammed es Sekkâ’nın 7. Yüzyılın ilk 
yarısında vefat ettiği ve Birecik civarına 
defnedildiğini belirttikten sonra onun 
türbesinin bilindiği ve halk tarafından zi-
yaret edildiğini yazmaktadır. Şeyh Mu-
hammed es Sekkâ’nın daha çok kera-
metlerine yer veren İbni Serrac’ın anlat-
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tığına göre; “Evliya düşmanlarından 
biri el Meliku’z Zahir’in huzurunda Şeyh 
Muhammed es Sekkâ el Bîrî aleyhinde 
dedikodu yaptı. Bunun üzerine Melik is-
tiddarıyla (Mutfak sorumlusuyla) birlik-
te şeyhe alay ve aldatma maksatlı 
şarap dolu iki paket hediye gönderdi. 
Şeyh hoş geldiniz dedi. Dervişlere de 
‘ey dervişler! Paketi açın’ dedi. Elçi 
‘efendim zaviye kirlenir’ dedi. Şeyh ‘pa-
keti açın, önemli değil’ dedi. Paketi açtı-
lar. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Şeyh 
‘tekmeleyin’ dedi. İki paketi tekmeledi-
ler. Olabilecek en güzel cinsinden birin-
den yağ diğerinden bal çıktı. Bunu 
gören elçi bayıldı. Şeyh bir süre sonra 
müritleriyle bunlardan bazısını el Meli-
ku’z Zahir’e teberrüken gönderdi. El 
Meliku’z Zahir tövbe istiğfar etti. Bu ko-
nuda rivayetler muhteliftir. Bir rivayete 
göre Melik elçi gönderip özür diledi, der-
vişlere pek çok hediyeler verdi. Diğer ri-
vayete göre ise kendisi zaviyeye gelip 
şeyhin ayaklarını öptü. Rivayetlerin itti-
fak ettiği el Meliku’z Zahir’in ölünceye 
kadar şeyhin hizmetçilerinden biri ola-
rak kaldığıdır.

Melikin yaşadığı manidar haller-
den biri şöyle anlatılır: melikin zaman 
zaman ağrısı olur, kendisine ilaç olarak 
içki verilirdi. Bir defasında yine tedavi 
için içkiye ihtiyaç duydu. Tövbesinden 
dolayı arkadaşları bir hal çaresi düşün-
düler ve ısıtarak içmesi söylendi. O da 
böyle yaptı. Şeyhi hissettiği anda ya-
nında belirdi ve elini tutup azarladı. 
‘Bunu bir daha yapma, ben senden 
gal değilim’ dedi. Melik’in ağrısı tama-
men kayboldu. Kendi kendine ‘Herhal-
de bir hayal gördüm’ dedi. Sonra ‘Belki 
de şeyh kalenin içinde bir yerdedir’ di-
yerek tellalı, ‘Şeyh Muhammed nerede-
dir?’ diye seslenmek üzere kalenin su-
runa gönderdi. Zaviyesinde dediler. El 
Meliku’z Zahir’in imanı arttı. Kale de 
olsa bile saltanat evine böylece girebil-
mesi ve Melik’in başta edebe muhalif 
davranmasıyla sonuçlanan gıybet ha-
disesi kifayet etmez mi?

Melik’in de önde gelen adamların-
dan bazıları dediler ki: ‘dedikodu yapan 
adamın adı İlyas’tı. Şeyhin hizmetinde 
bulunur, bu sebeple Melik’in hizmetin-
de kusur ederdi. Melik Zahir bir gün hiz-
metindeki aksamadan ve mazeret ola-
rak da şeyhi işaret etmesinden dolayı 
adama kızdı ve nispet olsun diye eline 
içkileri verip şeyhe gönderdi. Adam iç-
kiyi utana sıkıla ulaştırdı. Şeyh kendisi-

ne yaptığı şeyi haber verdi. Adam tek-
rar şeyhin hizmetine girdi, bütün her 
şeyi açıkladı ve şeyhe tövbesini yenile-
di.”(22)

EBUBEKİR EZ ZÂHİR 
EL BÎRÎ (BİRECİKLİ 
EBUBEKİR EZ ZÂHİRÎ)

Şeyh Ebu Bekir ez Zahir, değir-
mencilik yapmış, su büyüklerinden, ta-
rikat reislerindendir. Kürt olan, hakkın-
da pek çok keramet anlatılan Ebûbekir, 
Birecik’in Fenek köyündendir. Burası 
Cizre yolunda Fırat kenarında Birecik’e 
dört saatlik mesafede bir köydür. Tür-
besi bu köyde meydandadır ve halk ta-
rafından ziyaret edilmektedir. Köy onun 
nesline vakfedilmiştir. Şeyh Ebu Bekir 
ez Zahir, Adeviye (Şeyh Adi b. Müsar) 
hırkası giymiştir. Bilindiği üzere Şeyh 
Âdî b. Müsar, Yezidilik’in kurucusudur. 
İbn-i Serrac’ın yazdığına göre Şeyh 
Ebûbekir’in hayatı hakkında pek fazla 
bilgi olmamakla birlikte 7. Yüzyılın ilk ya-
rısında vefat etmiş ve köyüne defnedil-
miştir.

Şeyh Ebu Bekir ez Zahir (Allah rah-
met eylesin) şöyle dedi: El Melikü’z Za-
hire Evrem Köyü’nden Ermeni çiftçiler 
geldi. Bu Ebu Bekir, her Cuma gecesi 
Fırat’a gider oradan Zirkal Dağı’na tır-
manır, orada kendi gibi olanlarla topla-
nır, dediler. O zamanlar ez zahir de, tıpkı 
pek çok cahil gibi bu insanlardan hoş-
lanmazdı. Sadece cahillerin değil, 
Allah’ın mahrumiyete duçar ettiği ve ha-
yırdan nasibini azalttığı kişinin tavrı 
böyle olur. Yalanlaması yetmezmiş gibi 
onu getirmek için birini gönderdi ve hu-
zuruna getirtti. Ey hoş olmayan işler 
yapan! Senin hakkında şöyle söylendi. 
Ben seni imtihan edeceğim. Eğer de-
nildiği gibiyse ne âlâ, yoksa helak olur-
sun, biz de senden kurtuluruz, dedi. 
Sonra onu dibinde mezar olan, düşe-
nin nefes alamadığı, uçları sivriltilmiş 
mızrakların dikildiği bir çukura attı. 
Melik, ‘ondan kurtulduk’ dedi. Ertesi 
günü sarayın penceresinden dışarıya 
baktığında şeyhin geçtiğini gördü ve ya-
nına getirtti. Onun yanına gidip piş-
manlık duyarak tövbe ettiği de söylenir. 
Şeyh şöyle dedi: ‘Ey mübarek! Biz sen-
den bir şey istemezken, senin için yük 
değilken bizden ne istiyorsun? Ermeni 
milleti bile bizim halimizi beğendiler, 
bize ikramda bulundular ve ayaklarımı-
zı öptüler. İmanın artması için sana: 

bize dünyalık bir şeyler vermenin senin 
faydalı olacağını sanıyoruz.’ dediler. 
Allah ve evliyası için kurduğun tuzak ne 
çirkin! Melik şöyle cevap verdi: Ben 
seni imtihan etmek istedim. Şeyh dedi 
ki: Bu rabbani halin o anda bende ol-
mama ihtimali vardı. Ben böyle bir 
olaya hazır olmayabilirdim. Allahtan 
kork, bir daha dervişlerin işine karış-
ma.(23)

Şeyh Ebû Bekir bir keresinde el Me-
likü’z Zahir’e geldi. Gündüz onun bere-
ketinden nasiplendi. Gece olup da 
saray ve kale kapısı kapatıldığında 
Melik dedi ki: “haremimi de senden be-
reketlenmeleri için sana getirmek isti-
yorum’ Melik içeri girince şeyh gitti, ar-
kasından çıktılarsa da onu bulamadılar. 
Sabah olunca Melik şeyhin köyüne gitti 
ve sitem etti. Şeyh: ‘Bizim kadınlara ihti-
yacımız yok, onlara sadece dua ederiz’

MUHAMMED B. EBİ’LMECD EL 
HARRANİ

Muhammed b. Ebi’l Mecd el Harra-
ni sulerin büyüklerinden olup evliyanın 
seçkinlerinden ve tarikat reislerinden, 
tahkik ehlinin önde gelenlerindendir. 
Harranlıdır. Birecik’te üç yıl kalmış, bu-
rada pek çok kerametler göstermiş, ir-
şatta bulunmuştur. 680 yıllarının rota-
sında Birecik’te vefat etmiş, Şam kuyu-
sundaki mezarlığa gömülmüştür. Mez-
kûr kâtip, şeyh hayatta iken türbesini 
yaptırmak istemiş ancak mümkün ol-
mamıştır. Israr edince şeyh ‘hatırın kırıl-
masın baş tarafıma küçük bir kubbe 
yap’ demiştir.(24) Muhammed b. Ebi’l 
Mecd el Harrânî (Allah rahmet eylesin) 
Birecik Kalesi’ndeki bakımlı camide bir 
gün oturuyordu. Cemaatten biri ona, 
Kalpler onunla mutmain olur’ ayetini 
sordu. Boş bir tas aldı ve Fırat’la arasın-
da iki kale mesafe olmasına rağmen 
tası Fırat’tan doldurdu. Bu şeyh Mu-
hammed’e cemaatten birisi bir mesele-
den dolayı bir delil sordu. Şeyh ayağını 
mezkûr caminin penceresinden Fırat’a 
sarkıttı, sonra ayağı ıslanmış olarak geri 
çekti.

Bu Şeyh Muhammed’e Birecik kâ-
tibi olan bir kişi müritlik yapıyordu. Bu 
adam İslam diniyle şereflenmişti. Bir 
gün Fırat kıyısında beraber yürürken 
adam şöyle dedi: ‘Ey efendim! Müslü-
man oldum ama ne bir delilim var ne de 
beni buna sevk eden bir şey. Sen yetkin 
birisin. Kalbimi mutmain edecek bir 
delil göstermen gerekir.’ Şeyh ‘şart mı?’ 
dedi. Adam ‘evet’ deyince Fırat’ın orta-
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sına kadar su üzerinde yürüdü, sonra 
geri döndü. Onun gidip-döndüğü yer 
yaklaşık üç yüz adım gelirdi. Sonra 
ayakkabısını çıkarıp silkeledi ondan toz-
lar yükseldi. Kâtip ayaklarına kapanıp 
öptü ve ‘İşte şimdi kalbim mutmain 
oldu. Âlemlerin rabbine teslim oldum’ 
dedi. Nakledildiğine göre şeyh bunu ya-
pınca kâtibe şöyle dedi: ‘senin hidaye-
te ermen için bunu yaptım. Şeyhim Mü-
cellâ b. Yasin beni öldürdü, onun sün-
güsünü kalbimde hissettim.’ Sonra has-
talandı. Beni Birecik’teki saltanat-ı mu-
azzama naibi Emir Cemaleddin el Mu-
ğisi haber salıp, şeyh için başka bir bel-
deden şifacı bir adamı getirtti. Adam bu-
raya yaklaşınca şeyh dedi ki ‘Şifacı 
geldi, ancak faydasız, ben Allah’a gidi-
yorum.’ Sonra ağarmış saçlarını sıvaz-
lamaya başladı. Gelen şahıs ona ‘niçin 
böyle olduğunu biliyorum. Senin 
Allah’la olan halin ve sıfatın şöyle şöyle-
dir’ dedi. Şeyh, ‘sus, umulur ki Allah 
merhamet eder’ diye cevap verdi.(25)

Şeyhin ‘Şeyhim beni öldürdü’ sö-
zünde halinin ve nasibinin mutlak değil 
şarta bağlı olduğunun ilamı vardır. Bu 
ve bunun dışındaki nedenlerle süfliler-
den bazıları hallerini açığa çıkarmaktan 
korkup gizlemeyi tercih ederler. İşin sırrı 
veya cehri oluşu süflilerin bazılarında 
herhangi bir değişikliğe yol açmaz. On-
lardan bazıları, hallerini gizlediğinde 
azar işitir, cezaya müstahak olurlar, zo-
runlu olarak hicret ederler. Bütün bun-
larda ehlinin bilebildiği, anlamayanın 
inkâr ettiği sırlar vardır. İnkârcıların bil-
mediğinin farkında olmayanlar da var-
dır. Güç Allah’ındır.”(26)

HAYAT B. KAYS 
EL HARRANÎ

Hayat b. Kays el Harranî, tarikatın 
büyüklerinden, meşayihin önderlerin-
den, ariflerin reislerindendir. O ölümün-
den sonra da hayattaymış gibi tasarruf-
ta bulunan şeyhlerdendir. Daha önce 
anlattığımız gibi Harranlılar yağmur du-
asında, Allah’ın sıkıntılarını gidermesi 
amacıyla kendisine iltica ederlerdi. Har-
ran’da ikamet etti ve orada 581 Cema-
ziyyelahir ayının sonunda Çarşamba 
gecesi vefat etti. Kabri bilinir ve ziyaret 
edilir.(27) Oğlu Ebû Amr b. Şeyu’l-arif 
Hayyât b. Kays el Harranî onunla ilgi ola-
rak şöyle der: “Şeyh Zuğayb babamı zi-
yaret etmek için Rahbe’den Harran’a 
geldi. Sabah namazından sonra evin 

kapısının önünde babamla buluştu. 
Önünde bir keçisi vardı. Selam verdi ve 
yakınına oturdular. Babam onunla ko-
nuşmadı. Zuğyab ‘Rahbe’den geldim’ 
dedi ve keçisiyle meşgul oldu. Babam 
ona baktı ve ‘itirazından dolayı seni ce-
zalandırmakla emr olundum. Bu ceza 
senin zahirine mi yoksa batınına mı 
olsun, seç’ dedi. O da, ‘Ey efendim! za-
hirime olsun’ dedi. Babam parmağını 
ona biraz uzattı. Zuğayb’in gözü yana-
ğından aktı.  Yenini öptü. Sonra 
Rahbe ’ ye  döndü .  Y ı l l a r  son ra 
Mekke’de onunla karşılaştım. İki gözü 
de sağlamdı. Ona halini sorunca şöyle 
dedi: ‘Rahbe’de bir semaya katıldım. 
Mescitte babanın müridi de vardı. Elini 
gözümün üstüne koydu, gözüm iyileşti. 
Baban işaret edip de gözümü kaybetti-
ğimde, kalbimde sırları, kaderleri ve 
Allah’ın harikulade işaretlerini gördü-
ğüm bir göz açıldı.”(28) İbni Serrac’ın 
yazdığına göre onun gözünü geri geti-
ren derviş, Şeyh Hayyat’ın kız kardeşi-
nin oğlu Vassâb’tır. Ona gözünü geri ge-
tirince Zuğyab ağladı. ‘Niçin ağlıyor-
sun?’ diye sorduğumda ‘Gözümün ye-
rine tela olarak verilen şeyi kaybettim’ 
diye cevap verdi. “Salih Şeyh Gânim b. 
Ya’lâ et Tikrîtî (Allah rahmet eylesin) 
şöyle dedi: Yemen’den kızıl deniz yo-
luyla Hint Okyanusu’na açıldığımızda 
yolumuzu kaybettik. Her taraftan rüz-
gârlar ve dalgalar üzerimize geldi. 
Gemi parçalandı. Bir levha üzerinde 
boş bir adaya çıkıp kurtuldum. Etrafı do-
laştım. Ada bereketli bir yerdi ve bir de 
mescit vardı. Mescide girdiğimde dört 
kişi vardı. Onlara selam verdim. Sela-
mımı aldılar ve beni buyur ettiler. Otur-
dum, onların Allaha karşı olağanüstü te-
veccühlerini ve yönelişlerini gördüm. 
Yatsı vaktinde Şeyh Hayyât el Harrânî 
mescide girdi. Koşuştular ve ona 
selam verdiler. Şeyh onlara yatsı nama-

zını kıldırdı. Sonra sabaha kadar namaz 
kıldılar. Şeyh Hayyât’ı şöyle münacaat 
ederken duydum: ‘Ey Allahım! Benim 
senden başka arzum yoktur. Sığınacak 
senden başka kimsem yoktur. Senden 
başka gideceğim kapı yoktur. Kapına 
çöktüm. Hicabın kaldırılmasını bekliyo-
rum. Beni sıkıntılardan ne zaman kurta-
rıp kurb meclislerine sokacaksın? Nef-
simi senin sevincinle bağladım ve beni 
zikrinle mühürledim. Arzumun coşkun-
luğumun içimde huzur bulduğu gizli se-
vinçlerim, vuslatın ortaya çıkaracağı hal-
lerim var. Ey Tövbe edenlerin sevgilisi! 
Ey ariflerin sevinci! Ey abidlerin gözbe-
beği! Ey tefrid ehlinin dostu! Kendisine 
sığınanların ilticagahı! Ey dünyadan ba-
ğını koparıp kendisine yönelenlerin des-
tekçisi! Ey sadıkların kalplerinin gözlem 
duyduğu! Ey mühiblerin, gönüllerin ün-
siyet bulduğu! Ey havf sahiplerinin ar-
zularının kendisine bağlandığı!’ Sonra 
çokça ağladı. Nurların onu kuşattığını 
gördüm. Bulunduğu yer dolunay gibi 
aydınlandı. Sonra bu şiiri inşad ederek 
ayrıldı:

Aşık’ın maşuka yürüyüşünde 
teenni olmaz

Yaşadığı hallerden mütessip, 
kalbinde karar olmaz

Ayağımın altında çöller dürülür

Sana sürer beni hep, dağlar ovalar

Dört şeyh bana, şeyhi takip etme-
mi söyledi, ben de dediklerini yaptım. 
Kara, deniz, ova, dağ altımızda katla-
narak emrimize amade oldular. Her bir 
adımda ‘Ey Hayyât’ın Rabbi! Hayyât’a 
destek ol!’ diyordu. Sabah namazında 
Harran’a ulaştık.”(29)

Salih Şeyh Ebû Talib Abdüllatif b. 
Muhammed Ali el Harranî -ki o İbnü’l 
Gaytî diye tanınırdı. Harran’da bir mes-
cit yaptırdı. Şeyh Hayyât geldi ve mihra-
bın yerini tayin etti. Mühendis ‘kıble bu 
taraf deyip’ muhalefet edince şeyh, 
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‘Bak Kâbe’yi göreceksin’ dedi. Mühen-
dis baktı. Kâbe’yi tam karşısında engel-
siz olarak gördü ve bayılıp yere 
düştü.(30)

OSMAN ES-SURÛCÎ
Hayatı hakkında pek fazla bir bilgi 

olmayan Şeyh Oman b. Şeyh Yûnus b. 
Şeyh Amir b. Şeyh Nâsıruddin el-
Caberi es-Surûcî, adından da anlaşıla-
cağı üzere Suruç’ta doğmuştur. Hayatı-
nın sonunda Birecik’e yerleşmiştir. İbn-i 
Sarrac; “biz onun makamını 710 yılında 
defalarca ziyaret edip bereket ve du-
asını aldık. Onun meşhur pek çok kera-
meti vardır. 9 Muharrem 698’de vefat 
etti. Şam topraklarında Birecik yamacı-
na defnedildi. Ziyarete açık, güzel bir 
türbesi var. Birecik’te nesli devam et-
mektedir”(31) diye yazmaktadır.

Osman es Surucî ile ilgili anlatılan 
menkıbeler: “Şeyh Oman es-Surûcî 
(Allah rahmet eylesin) Simat’ta, zaviye-
sinin yapıldığı günlerde, büyük bir yılan 
zaviyenin ortasındaki havuza düştü. 
Hizmetçi onu çıkarmak için ‘kımaş’ 
veya ‘kamaş’ denilen çengelle gelip uğ-
raştı. Şeyh mihrapta otururken elleri 
çengelle birlikte yılanı çıkarıncaya 
kadar uzandı. Ben de zaviyenin orta-
sındaydım. Güvenilir kişilerin Muham-
med b. Şibl el-Bîrî’den naklettiğine 
göre, o dedi ki: Güvercin avlamaya çık-
tık. Her birimiz bir kuyuyu tuttu. Ben ku-
yuya indim ve içinde ne varsa boğazla-
dım. Duvarın doğu tarafında alaca bir 
kuş gördüm ve ona doğru geldim. O da 
uçtu ve üç kere ışığımı söndürdü. 
Üçüncüsünde yaptığı şeyden korktum. 
Kuyuda kalacağım zannettim. ‘Ey Şeyh 
Osman! Bu kuyudan beni kurtar” diye 
yardım istedim. O esnada onun elini ba-
şımda hissettim ve elini tuttum. Beni ku-
yunun başına çıkarıp attı. Bir süre bay-
gın kaldım. Arkadaşlarım beni ne yapa-
caklarını bilememişler. Şaşkınlıkla ayıl-
dım. Onlara hiçbir şey söylemedim. 
Kendi kendime, Şeyh Osman’a yirmi 
tane kuş vereceğim. Şehre varıp ayağı-
nı öpeceğim’ dedim. Şehre dönünce 
güvercinleri satın alacak kişiyi çağır-
mak üzere gittim. Daha sonra Şeyh 
Osman zaviyenin kapısında beni gö-
rünce ‘Ey Muhammed!’ diye çağırdı. 
Derhal ona gittim ve ayağını öptüm. O, 
‘Ey kardeşim! Dün bizi çok üzdün’ 
dedi. ‘Ey efendim! Allah iyiliğinizi ver-
sin’ diye karşılık verdim. ‘Bize ait yirmi 
kuş nerede’ diye sorunca, ‘Ey efendim! 

İnşallah gelecek’ diye cevap verdim. 
‘Onları getir’ dedi. Bu olaya ve mahiye-
tine bir bak ve Allah’ın ayrıcalıklı kıldığı 
topluluğu ve kendilerine tahsis ettiği 
şeyleri incele.”(32)

Şeyh Osman es Surûcî ile ilgili bir 
başka menkıbe: “Güç yetiremeyeceği 
bir işin sorumluluğunu üstlenerek hakir 
bir şekilde ölen güvenilir birinden anla-
tıldığına göre; adam şöyle dedi: ‘Şeyh 
Osman Birecik’te yanımızdayken onu 
bir şeye sahip olmadığına inanıyorduk. 
Bir defasında Rumkale’ye (Halfeti) 
doğru bir günlük yola çıktım. Bir Kürt’le 
karşılaştım. Bana Şeyh Osman’ı sordu 
ve ondan medet uman, yardım isteyen 
bir tavırla, büyük bir hürmet ve sevgiyle 
ona selam söyledi. Ona, ‘bu şeyhi bü-
yüttüğünü ve yücelttiğini görüyorum’ 
dedim. Dedi ki: ‘Benim ona sevgimi kı-
nama. Onunla aramda şöyle bir şey 
geçti. Bir keresinde yüz adam boyu bir 
yardan düştüm. Düşerken havada 
onun bereketiyle yardım diledim. Mü-
barek eliyle beni tuttu ve salimen yere in-
dirdi. ’Ben bunu inkâr ettim ve hakarete 
başladım. Kürt ısrarla dedi ki: ‘ben evli-
yanın kerametine inanırım. Sana anlat-
tığım şeyi de ispat edeceğim.’ Sonra 
Fırat kenarındaki Birecik’e kayıkla dön-
düm. Zaviyesinin kapısında otururken 
onunla karşılaştığımda uzaktan bana 
seslendi: ‘Ey falan! Dervişlerin hali böy-
ledir. Kimileri Salihlere inanmazlar, 
sonra onlara inananları ve kerametleri-
ni kabul edenleri de inkâr ederler.’ 
dedim ki: ‘Allah’tan bağışlanma dilerim 
ve ona tövbe ederim.’ Sonra kayıktan 
indim ve elini ayağını öptüm, kusurumu 
ve cehaletimi itiraf ettim.”(33)

MUHAMMED EL HALİK 
(DAZLAK BABA) VE 
GULYABANÎ HİKÂYELERİ

Tasavvuf literatüründe Dazlak 
Baba diye geçen Muhammed el Halik 
ile ilgili menkıbeler Urfa’da anlatılmak-
tadır. Mardin’in Habur Nehri kıyısında 
ikamet eden Dazlak baba ile ilgili birçok 
rivayet Urfa’da da geçmektedir. İlginç 
olan Dazlak baba ile ilgili anlatılan men-
kıbelerde gulyabanilere yer verilmesi-
dir. Gulyabanilerle ilgili birçok menkıbe-
ye yer veren İbn-i Serrac, bu konuda 
halkın kafasının karışık olduğunu, pek 
çok kişinin onu inkâr ettiğini fakat ken-
disinin güneşin doğuşu gibi kesinleş-
miş olarak olan gulyabani hikâyelerini 

anlatacağını söyler. Ve bu konuda yedi 
farklı menkıbe anlatır. Bunlardan biri 
Halfeti, biri Ceylanpınar ikisi Birecik 
olmak üzere dört menkıbeye yer verir.

“Birecikli bir gruptan Muhammed 
b. Dukays rivayet etti. Tek başıma Bire-
cik’e yakın meşhur bir zeytin değirme-
nindeydim. Eşiği sarsan bir şey geldi. 
Kalktım, insan eline benzer bir şey gör-
düm. Ancak o, kara, kıllı korkunç bir 
şeydi. Ona keskin bir savaş baltasıyla 
vurup kestim. O da inleyerek gitti. Ge-
cenin karanlığında kaldım. Sonra ertesi 
gün kesilmiş kısmı aldım. Birecik’e git-
tim ve Nîbü’s-Saltana Emir Cemaled-
din Akkuş el-Muînî’ye (Allah rahmet ey-
lesin) haber verdim. Benimle birlikte at-
lılar, yayalar, nakkâreler vb. maiyetiyle 
birlikte yola çıktı. Kanın izini büyük bir di-
kenli ağaca kadar sürdük. Onu orda 
buldum ve onlara bildirdim. Orayı ateşe 
verdiler. Gülyabani kaçtı. Onu öldürdü-
ler ve şehre getirdiler, insanlara teşhir et-
tiler. Son derece iri bir insan şeklindey-
di. Kara kıllı, kırmızı gözlüydü. Bunu 
gören bir grup halâ hayattadır. Muham-
med yaklaşık yirmi sene içinde vefat 
etti.”(34)

Şimdiki Rumkale’nin (Halfeti) naki-
bi Bedrüddin Hasan, 710 yılında 
Besni’ye ikinci defa görevlendirildiğim-
de Rumkale’ye giderken Ha hep yakı-
nındaki bir geçitte bana eşlik ettiği sıra-
da bu olayı şöyle nakletti: Ben sultan el-
Melikü’l-Mansur Seyfeddin Kalavun 
es-Salihî’nin (Allah ona rahmet eylesin, 
yurdunu müreffeh kılsın) ülkesinde ha-
maldım. Bir keresinde arkadaşımın bir 
işi için Dımaşk’ta kaldık. Sonra yürüye-
rek bir köye geldik, bir şahıstan su iste-
dir. Adam, “Girin ve için” dedi. Fakat biz 
dediğini yapmadık. Bunun üzerine, 
“benim yanımda dişi bir gulyabani var” 
dedi, sonra bizimle beraber kaldı. 
“Eğer gulyabaninin dişisi benim yanım-
da olmasaydı, erkeği olurdu” dedi. Du-
rumu bize şöyle açıkladı: “kuvvetli bir 
yağmur ve rüzgâr olmuştu. Bir iş için ka-
mışlığa indim. Orda bir şahıs buldum. 
Onu inceledim. Sonra onu tuttum getir-
dim. Gördüğüm kadarıyla o güzel bir 
kadın şeklindeydi. Ancak ayakları ve ba-
cakları eşeğe benziyordu. Anneme bu-
nunla evlenmek istiyorum dedim ve 
onunla evlendim. Ondan bir oğlum 
oldu. o bize bir yük üzüm getirmeye 
gitti. Vakti geldiği halde o konuşmuyor-
du. Yine bir başka gece yukarıdaki gibi 
şiddetli yağmur ve rüzgâr çıktı, kamış-
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lıktan çirkin bir ses duydum, çıkıp bak-
tım. Fakat sesin sahibi bize dönmedi. 
Onun ailesinden birisinin ikisi için geldi-
ğini anladık. Bir müddet sonra insan kı-
lığında onun erkeği geldi, ancak iki 
gözü çukurdu” hazır bulunan köy halkı 
bu anlatılanları tasdik ettiler. Bunda 
şüphe yoktur. Bu dördüncü rivayet, tarz 
açısından üçüncü rivayetten farklı-
dır.”(35)

“Eş-Şeref b. Meâni el-Mavsılî’nin 
hanımı olan ‘hasâviye’ diye bilinen Fatı-
ma bize şöyle haber verdi: Bir keresin-
de üç kişiyle beraber Mardin’e gittim. 
Bizim yanımıza Bağdat giysisi vb. şey-
ler giymiş bir kadın yokuştan inerek 
geldi. “Oğlunu getir, taşıyayım” dedi. 
Gözlerinden birinin çok renkli ve güzel 
olduğunu, diğer yanağının eşek yana-
ğına benzediğini gördüm. Korktum ve 

çocuğu ondan uzaklaştırdım. Gulyaba-
ni eşeğin kıçından bir şey aldı ve yedi, 
eşek düşüp öldü. Bağrıştık, ellerinde 
oraklarla çiftçiler geldi. Gulyabani kaçtı. 
Dediler ki: ‘Daha önce yediği beşer 
gibi, biz gelmeseydik gulyabani sizi de 
yiyecekti’ Fatıma’nın kucağındaki ço-
cuğunun adı Abdurrahman’dır. O şimdi 
babası gibi Birecik’te hamaldır. Yakla-
şık otuz yaşlarındadır. Allah’ın kendisini 
gulyabaniden kurtarmasını inkâr 
etmez.”(36)

“Şeyh, Ra’sü’l-ayn (Ceylanpınar) 
halkına şöyle dedi: ‘Bizim evimiz 
Ra’sü’l-ayn’ın harabelerindeydi. Şimdi 
onun yerinde su göleti var. Bizim orada 
bir şeyimiz vardı. Gelin oradan size bir 
şey çıkarayım.’ Onunla beraber bu ha-
rikuladeliği görmek için kalabalık bir 
grup da çıktılar. Şeyh erkenden suya 

girdi ve suda çok kaldı. Bunun üzerine 
kalabalığın bir kısmı, ‘bunlar sır sahiple-
ridir’ derken bir münafık, ‘Fâil ve Sâni 
olan Allah’ın lanetine uğrasın!’ diyordu. 
Hezeyan ve böbürlenme arttı. Akşam 
yaklaştığı halde şeyh görünmedi. der-
ken şeyh elinde bir şeyle sudan çıktı ve 
‘Beni mazur görün, labirent gibi sokak-
lar arasında işler karıştı’ dedi. Müminler 
buna sevindi, münafıklar susturulmuş 
oldu. Bunun gibi olaylar çoktur. Bu aşi-
kâr olaya bak. Bu suleri seçen ve onla-
rı diğerlerine karşı son derece üstün 
kılan Allah’ın işini düşün.”(37)
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 (1) Bazı İslami kaynaklarda İsa Peygamber ile Peygamber H. Muhammed 
arasında Circis adlı bir Nebi'den söz edilmektedir. Taberi'nin tarih 
kitabında Circis'ten uzun uzadıya bahsettiğini biliyoruz. İslam 
tarihçilerinin büyük çoğunluğu Hz. İsa ile Peygamberimiz Hz. 
Muhammed arasında herhangi bir peygamberin gelmediğini ve bu 571 
yıllık zaman dilimi “fetret dönemi” olarak tanımlamaktadırlar.

(2) Heterodoks sözcüğü, "farklı" anlamına gelen Yunanca heteros ve "öğreti, 
düşünce" anlamındaki doxa sözcüklerinden oluşur. Ana akımdan sapmış 
olan anlamına gelir. Bu kavram, dinî gruplar arasında kendilerini kutsal 
metne ve din kurucusunun gösterdiği yola en uygun davranan gruplar 
tarafından azınlıkta kalan gruplar için kullanılmıştır. Ancak heterodoks 
kabul edilen gruplar kendilerini heterodoks değil, aksine otodoks (sahih) 
görürler.

(3) Bakınız, Ahmet Yaşar Ocak, Türk Folklorunda kesik Baş, Dergâh Yay. 
İstanbul,  2015

(4) Urfalılar daha çok cinlerle temas halinde olduklarına inandıkları delilere 
sii/süi derler. Bunların ermiş olduklarına inanırlar. Bilindiği üzere sûî 
sözcüğü kötü, bayağı, kıymetsiz anlamına gelmektedir. Urfalılar bunların 
pejmürde hallerine istinaden bu ismi vermiş olmalarına rağmen, bu 
hallerinin içinde bir ermişlik gizli olduğuna inanırlar. Bunların keramet 
sahibi olduklarına inanırlar…

(5) Bakınız Mahmut Karakaş, Urfa'nın kültür ve İnançlar Serüveni,  sh.455-
473,  Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd. Yay. Ankara, Tarihsiz

(6) İbnu's Serrac, Tuffâhu'l Ervâh ve Miftâhu'l- İrbâh, sh.11,12, Kitap Yay. 
İstanbul, 2015

(7) Sözlükte “kınamak, kötülemek, ayıplamak” gibi anlamlara gelen melâmet 
kelimesinin tasavvuf literatüründe bir terim, bir makam ve bir tasavvuf 
anlayışının adı olarak yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Melâmîler 
sıdk ve ihlâsı kazanmağa çalışır. İbadetlerini, yaptığı iyilikleri gizler, 
sünnetleri ve nale ibadetleri çok yaparlar. Bu ibadetlerin görünmesinden 
korkarlar. Melâmîlerin doğru yolda olanlarına kalender denir. Melâmîlerin 
yalancı taklitçileri, zındıklardan, dinsizlerden bir kısımdır ki, her türlü 
günahı işlerler. Kalplerimiz temizdir, her işi Allah rızası için yapıyoruz 
derler. Riyadan, gösterişten kurtulup, hâlis Allah adamı olmak için günah 
işliyoruz, derler. Allah-ü Teâlâ'nın ibadete ihtiyacı yoktur. Kulların günah 
işlemesi O'na zarar vermez. Asıl günah mahlûkları incitmek, can 
yakmaktır. İbadet de insanlara iyilik, ihsan etmektir derler. Bunlar zındık, 
dinsizlerdir. Çeşitli kıymetli isimler altında saklanan dinsizler, az değildir. 
Meselâ Melami ismi böyledir. Hiç ibadet yapmayan, her çeşit günahı, 
kötülüğü işleyen, İslâmiyet'e uymayan sapıklar, kendilerine Melami 
dediler. Hâlbuki Melamiler, beş vakit namaz gibi farzları câmide kılarlar, 
haramlardan kaçınıp, nale ve sünnetleri evlerinde gizli kılar ve şöhretten 

sakınırlar. 

(8) Urfa merkezde bunlarla ilgili anlatılan menkıbelerde müstehcenlik 
olduğundan dolayı zikretmiyoruz. Bu menkıbeler halk arasında sözlü 
olarak yaşamaktadır.

(9) İbn-i Serrac, age. sh. 284

(10) İbn-i Serrac,age.sh.290

(11) İbn-i Serrac,age.sh.352

(12) İbn-i Serrac, age. sh. 128,129

(13) TellHermel, Şeyh Mesleme'nin türbesinin doğusunda bir köydür. İkisinin 
arasındaki mesafe bir saat ya da daha fazladır.  Şeyh Mesleme'nin 
türbesi Suruç'ta Büyük ziyaret köyündedir.

(14) İbn-i Serrac, age. sh.129

(15) İbn-i Serrac,age. sh.129

(16) İbn-i Serrac, age. sh.130

(17) İbn-i Serrac, age. sh.132

(18) İbn-i Serrac, age. sh.132

(19) İbn-i Serrac, age. sh.134,135

(20) Ceber Kalesi Fırat nehrinin sol kıyısında yer almaktadır.  Suruç'a otuz yedi 
km. uzaklıktaki Münbiç ilçesindedir.

(21) İbn-i Serrac, age. sh.135

(22) İbn-i Serrac, age. sh.225,226

(23) İbn-i Serrac, age. sh.226

(24) İbn-i Serrac, age.sh.276

(25) İbn-i Serrac,age. sh.275

(26) İbn-i Serrac, age.sh.276

(27) İbn-i Serrac, age. sh.176

(28) İbn-i Serrac, age.sh.174

(29) İbn-i Serrac, age.sh.175

(30) İbn-i Serrac, age.sh.176

(31) İbn-i Serrac, age.sh.331

(32) İbn-i Serrac,age.sh.330

(33) İbn-i Serrac,age.sh.331

(34) İbn-i Serrac,age.sh.291

(35) İbn-i Serrac, age.sh.292

(36) İbn-i Serrac,age.sh.292,293

(37) İbn-i Serrac,age.sh.297

DİPNOTLAR
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DÂRÜLELHÂN�
(İstanbul�Belediyesi�Konservatuarı)

1926�Yılı�Derlemelerinde�Urfa�Türküleri�
-�14�-

Konservatuarın 1926 yılından itibaren müdürlüğünü 
yapmış olan Yusuf Ziya Demircioğlu başkanlığındaki heyet o 
zaman İstanbul valisi Muhittin Üstündağ’ın yardımlarıyla her 
yıl belli zamanlarda araştırma, derleme gezilerine çıkmışlar-
dır. Böylece Anadolu’ya derleme gezilerine çıkan konserva-
tuar, çok sayıda Halk müziği ezgilerini derlemiş kayıt altına 
almış ve notalamıştır. Bu değerli çalışmalarıyla milli kültürü-
müzün önemli bir alanında çok kıymetli bilgiler toplamıştır. 
Derleme çalışmaları 31 Temmuz 1926 tarihinde başlayıp, 17 
Eylül 1929 tarihine kadar yılın belirli aylarında ve dört gezi ha-
linde yurdun birçok yöresinde yapılmıştır.

Konservatuar heyetinin Urfa’ya gelişleri birinci araştır-
ma gezisi kapsamındadır. Birinci araştırma gezisi kurumun 
henüz Darülelhan adını taşımakta olduğu zamana rastlar. 31 
Temmuz 1926 yılında başlamış ve 51 gün sürmüştür. Bu ilk 
geziye Yusuf Ziya Demircioğlu, Rauf Yekta Bey, Dürri Turan 
ve Ekrem Besim Bey iştirak etmişler çalışma Güney ve Orta 
Anadolu’nun belli başlı merkezlerinde yapılmıştır. Adana, 
Antep, Urfa, Niğde, Kayseri ve Sivas illeri içinde dolaşılarak 
250 parça halk türküsü ve oyun havası derlenmiştir. Bu böl-
gelerden toplanan türkülerin nota ve sözleri “Anadolu Halk 
Şarkıları” defter 1, 2, 5 adı altında Osmanlıca yayınlanmıştır. 
Darülelhan tarafından Urfa’dan derlenen türküler ilk olarak 
“Anadolu Halk Şarkıları” 5. Defterinde yayınlanmış daha 
sonra 6. ve 13. Defterde de bazı türküler yayınlanmıştır.

Bu yayımlanmış eserler Ferruh Arsunar tarafından no-
taya alınmış ve haliyle eski yazı ile yazılmıştır. Notanın soldan 
sağa olan seyrine karşılık Osmanlıca yazının sağdan sola 
olan seyri Osmanlıcayı bilenler için bile solfej yaparken 
okuma zorluğu getirmektedir. Bu mecmualar Harran Ü. öğ-
retim görevlisi araştırmacı yazar S. Sabri Kürkçüoğlu tarafın-
dan bana ulaştırıldığında herkesin okuyabilmesi için eski 
yazım notaları günümüzde kullanılan notaya çevirme fikri 
bizde uyandı. Bu çalışmayı gerçekleştirmekten büyük mutlu-
luk ve onur duydum. Yeniden güncel notaya uyarlanarak ya-
zılan bu notaların şimdi okuduğumuz Urfa türkülerinin bun-
dan 90 yıl evvelki icrası konusunda bize çok somut malze-
meler sunacağı aşikârdır. Bu çalışmanın bizim ve yeni nesil 
halk müziği icracıları için çok önemli bir kaynak olacağı tartı-
şılmazdır. Notalara en ufak bir müdahalede bulunmadım ha-
talı sayılabilecek noktalarda bile 86 yıllık bir tarihten günümü-
ze ulaşan bu belgelerin aynen korunması adına notaların ol-
duğu gibi kalmasına dikkat ettim ve birebir aynısını yazdım. 
Notaların hem orijinal nüshasını, hem de yazdığım Türkçe 
güncel notasını yan yana yayımladık. Bu sayımızda “Anadolu 
Halk Şarkıları” mecmualarında yayınlanmış “Şu Gelen Kimin 
Kızı” adlı türkü notasını yayınlayarak Darül-elhan’ın Urfa tür-
küleri derlemelerini konu aldığımız bu yazı dizisini bitiriyoruz. 
Böylece bu son türkümüzle sayısı 35’e ulaşan Urfa’nın kayıp 
türkülerini hem kayıt altına aldık, hem de sizlere sunmuş 
olduk. Saygıyla…
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ŞU�GELEN�KİMİN�KIZI



1934 yılında Şanlıurfa Merkez Türk Meydanı Mahalle-

si’nde doğdu. 1952 yılında Urfa Erkek Sanat Enstitüsü’nü bi-

tirdi. Askerliğini Ankara-Polatlı Topçu Okulu’nda yedek 

subay olarak yapan Şükrü Algın, dışarıdan önce Urfa Lisesi 

edebiyat bölümünden, ardından da Şanlıurfa Öğretmen 

Okulu’ndan mezun oldu.

1960 yılında Urfa’nın tanınmış ailelerinden Mahoş’un 

oğlu Marangoz Halil Ergin’in kızı Müzeyyen Hanımla hayatını 

birleştirdi. Bu mutlu izdivaçtan Şua, Mehmet, Semra ve 

Murat isimli çocukları dünyaya geldi.

25 yıl öğretmenlik, kadastro fen memurluğu ve yönetici-

lik hizmetlerinde bulundu. 1982 yılında İzmir Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü Fen Memurluğu’ndan kendi isteği ile emekli 

oldu.

İlkokul sıralarında iken şiir yazmaya başladı. Çeşitli an-

toloji, dergi ve gazetelerde şiirleri ve yazıları yayınlandı. Urfa 

folkloru ile ilgili derlemelerde bulundu. Türkiye Yazarlar An-

siklopedisi’nde yer aldı.

Emekli olduktan sonra yıllarca yazıp biriktirdiği şiirlerine 

yeni şiirler ekleyerek onları “Kayıp Ozan” adlı bir kitapta top-

ladı. Böylece şairimiz 1988 yılında yayınlanan bu şiir kitabı ile 

şiir dünyasına ilk adımını atmış oldu.

Sonraki yıllarda ise sırası ile “Bir damla söz” (şiir,1996), 

“Bir tutam sevgi” (şiir,1999)-“Aynalar süt mavisi” (şiir,2003), “ 

Düşüncelerim özlü sözlerim” (kir,2006), “Sessiz nağmeler 

(şiir,2010), “Sonbahar kelebeği” (şiir,2014) adlı kitaplarını 

okurlarına sundu.

Urfa’nın yetiştirdiği edebiyatçı yazar Adil SARAÇ, “Kayıp 

Ozan” isimli şiir kitabında Şükrü Algın’ı anlatırken

“Yaşamını şiire adamış olmasıyla tanıdığımız Şükrü 

ALGIN, gerçekten de bir “KAYIP OZAN”dır. Çünkü şiir yazar, 

şiir mırıldanır, şiir düşünür, şiirle doludur ama birkaç gazete 

ve dergide yayımlanan üç beş şiiri dışında adını gizlemeye, 

sanatçı tarafını göstermemeye özen gösteren bir kişiliği var-

dır.” Diyerek kirlerini beyan eder.

Yine Adil SARAÇ hocamız, “Bu kadar çeşitli konuda şiir-

ler yazan Algın’ın hece ve kaye gibi çoğu ozanın tutsak ol-

duğu bağlardan kurtulmuş olması takdire değer sanırım.” Di-

yerek de övgülerini belirtir.

Şairimiz, “Sevince yeşeren bir ben miyim bu çiçekli bah-

çede” derken, “her şeyin sevgiden yana olduğuna inandım” 

der.

O, kendi narin ruhunu, çocuksu yüreğini, tabiat sevgisini 

yuva sıcaklığını eşe bağlılığını şu veciz cümlelerle anlatır.

“Ne zaman yeşeren bir dal görsem, aklıma çocukluğum 

gelir... Ne zaman bir meyve görsem sıcacık yuvam, cana 

yakın eşim… Gözleri ışıl ışıl parlayan çocuklarım gelir aklı-

ma”

O kalbinin sesini, renkli rüyalarını tatlı hayallerini, unutul-

mayan anılarını ve ruhundaki güzellikleri şiirleri ile bizlere du-

yurmaya çalışır. Birçok Urfalı şair, sevgilinin kaşından, gö-

zünden, edasından, nazından bahsederken şairimiz şiirle-

rinde kuşları konuşturmuş… Ağaçları… Çiçekleri… Taşla-

rı… Sokakları… Hülasa Urfa’nın tarihi ve kültürel değerlerini 

M. Fuat KÜRKÇÜOĞLU
Şair-Bestekâr-Ressam

Urfalı�Şair�ŞÜKRÜ�ALGINUrfalı�Şair�ŞÜKRÜ�ALGINUrfalı�Şair�ŞÜKRÜ�ALGIN
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Şair Şükrü Algın, Fuat Kürkçüoğlu ile bir sohbet esnasında



nakış nakış şiirlerine aktarmıştır. Sayın Algın’ın lirik, didaktik, 

pastoral konularda şiirler yazmıştır.

Şükrü Algın İlerlemiş yaşına rağmen özünde var olan 

duygularını, gönlündeki parıltılarını, dost ve kir toplantıların-

da yeri ve zamanı geldiğinde, şiirleri ile paylaşabilmenin mut-

luluğunu yaşar ve yaşatır.

O bir “sonbahar kelebeği” dir. Nitekim en son yayınladı-

ğı şiir kitabına da bu ismi vererek kendi tarini kendince ifade 

etmiştir.

Çocuksu yüreğiyle yazdığı şiirinde yaşadığımız dünyayı 

bizlere anlatırken şöyle der:

İçimdeki Dünya… Başka bir dünya

Sevdam ile tutuşur, ateşim ile yanar

İçimdeki Dünya… Başka bir dünya

Gönlümde tükenmeyen…

Bir yağmur bulutsun… Bir ebemkuşağısın

İçimdeki Dünya… Başka bir dünya

Şairimiz Algın’a göre şiir: Felsefe-müzik-psikoloji özelik-

lerinin yanı sıra estetik duygularla da desteklenmeli, inşa 

edilmelidir.

***

Kendimi bildim bileli

Ne kendime yalan söyledim

Ve nede… Bir başkasına!

Kendimi bildim bileli

Ne kendimi aldattım

Ve nede bir başkasını!

Kendimi bildim bileli

Ne kendime göz kırptım

Ve nede bir başkasına…

Derken o şiirin, “Yaşadığımız dünyayı bizlere sevdirir, in-

sanca yaşamanın kurallarını öğretir ve yazıldığı dilin aynası-

dır” kuralını öne çıkararak, yine şiirler için “Duygu ve düşün-

celerimizin tutuşmasını sağlar” tezini savunmaktadır.

Şairimiz yine şiir için: “Zekânın parıltısı, duygularımızın 

nağmeleri… Bilim ve güzel sanatların kaynağıdır” der.

Şairimizin mani çalışmaları da olmuştur.

Dilde bir

Gönülde bir dilde bir

Gönül sever dil söyler

Dil de bir, gönül de bir.

Diyerek sevginin dil ile ifade etmenin yanı sıra gönülde 

de taşınmasının önemini vurgular. Bir başka manide de,

Dile gelse

Derdim çok dile gelse

Yürekten yaralıyam

Gözyaşım dile gelse.

Der ve böylece aşka ve sevgiye gözyaşını da ortak eder.

Şükrü Algın şiirlerinde duygu ve düşüncelerini yaşayan 

kelimelerle anlatmayı yeğlediğini, amacının şiirlerinin kolay-

ca okunmasını ve derinlemesine anlaşılmasını sağlamak ol-

duğunu söyler.

“Düşüncelerim ve özlü sözlerim” kitabını, bazen aklının 

bir köşesinde kalan ve bazen de düşünerek yazdığı kısa 

fakat anlam açısından derin olduğunu düşündüğü sözlerini, 

okuyucularıyla paylaşmak adına çıkardığını söyler.

Şairimizin kendi imkânları ile çıkardığı yedi adet şiir kita-

bı vardır, o kitapların içinde de onlarca şiiri vardır. Şairlerin 

bütün şiirlerinin hafızalarda yer etmesi pek mümkün değildir. 

Ancak içlerinde bazıları vardır ki o şiirler şairin kimliği gibidir-

ler. İşte Sayın Algın’ın da böylesine kendisiyle özdeşleşmiş şi-

irleri vardır. Halk bunları kendinden bir parça sayıp bağrına 

basmış, özümsemiştir.“Eyüp Nebi Sabretmiş” adlı şiiri bes-

tekârlar tarafından on ayrı makamda bestelenmiştir.

Gelin şimdi şairimizin ününe ün katan o güzel şiirlerin-

den birkaçını okuyalım. Şükrü Algın bu şiirlerinde kendi iç 

dünyasını, çocukluğunu, canından çok sevdiği Urfa’sına 

olan sevdasını eşsiz mısralarla bakın ne güzel anlatıyor.

EYVANLARIN DİLİ
Bir evimiz vardı Kalaboynu’nda

Yolu inişli, yokuşlu

Duvarları kesme taştan, kapısı hilal nakışlı

Heyad’ı mermer döşeli

Ortasında bir havuz, havuzu dört küpeli…

Bir evimiz vardı Beykapı’da

Odaları tonoz kemerli, içinde gömme dolapları,

Camhanaları, kuş takaları

Takaları dantel, dantel işlemeli

Erkeği: Bakbağuu…Bakbağu..

Dişisi: Kuğuu… Kuğuu… Diye öten

Tuman’lı, hızmalı, halhallı kuşlar…

Bir evimiz vardı Piyarbaşı’nda

Ortada bir ceviz ağacı

Yanı başında dolaplı bir kuyu

Deri kokalı, kendir örmeli…

Keten köynegi incir

Yedi veren ariş…

Annep, çınar, narçiçeği.

Bahar kokulu melesir

MUHAMMEDİYE gülleri…

Bir evimiz vardı Harran Kapı’da

Lülle lülle kabları loş zerzembeleri

Kabların üstüne kurulmuş gelin çardakları

Yazlık eyvanları

Daşların şiire dönüştüğü

Revakları, revakları, revakları vardı.

Bir evimiz vardı… Bir evimiz…
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Bir başka şiirinde kendisini, daha doğru bir ifade ile 

Urfa’yı, ya da Urfalıyı aradığımızda bulacağımız yeri o bize şu 

mısralarla tarif eder.

BENİ ARARSANIZ
Beni ararsanız

Bakırcılar çarşısında

Gelin simlerinde

Kahve dibeklerinde bulursunuz.

…

Kuyumcular Çarşısı’nda ararsanız

Gümüş kemerlerde

Altın hızmalarda bulursunuz.

...

Şıra Pazarı’nda ararsanız

Gün pekmezinin renginde

Balın kokusunda bulursunuz.

…

Beni sıra gecelerinde ararsanız

Bereketli sofralarda

Çiğköftenin tadında bulursunuz.

…

Kına gecelerinde ararsanız

Türkülerin dilinde

Manilerin gönlünde bulursunuz.

…

Beni mehtaplı gecelerde ararsanız

Aynizeliha’nın mavi sularında

Halil ür rahman’ın balıklarında bulursunuz.

…

Beni ararsanız Bedestan’da

Düğüm düğüm yazılmış

Halılarda, kilimlerde bulursunuz.

…

Ben Urfa’yım… Beni ararsanız

Gönüllerde bulursunuz.

Şairimizin “Çardaklı Kahve” şiirinde ise temiz yürekleri… 

Dostlukları… Çileli hayatları gözlemler, dertli türküleri dinler, 

kendinizden geçersiniz!

Bu şiiri okuyan her kimse, ister istemez kahve ve tömbe-

ki kokularının taş duvarlarına sindiği, kuşların, kumruların çı-

kardığı aşk fısıltılarının etrafa yayıldığı ve türkülerin yanık nağ-

melerinin gökyüzünü kapladığı o kahveye doğru yol alır… 

(Bu şiir “Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi” kitabında yayınlan-

mıştır)

ÇARDAKLI KAHVE
Bana bir masal anlat,

Kahveci güzelinden

Bana bir kahve söyle

Ocaktaki gümgümden.

Eyvanları serin esen

Çardaklı Kahvesi’inden

O güzel şarkılar ki,

Gülümsüyor içimden…

Anlat bana bir masal

Raftaki nargileden…

…

Tömbekim duman tütmüyor

Nargilemin ateşini tazele

Gülden tatlı bir bakış

Kahveci güzelinden…

Bana bir türkü söyle

Yar elinden

Yar dilinden:

“Hayatları degirmi

Bu gelen yar değil mıi

Güzeller sırasında

Biri benim değil mi?”

…

Bu öpücük nereden?

Kuşlardan kumrulardan

Fincandaki kahveden…

Ne olur bir masal anlat

Kahveci güzelinden.

Şükrü Algın yalnızlık üzerine yazdığı şiirinde, ölümünden 

sonra gündüzleri mezar taşına konan kuşlarla, koynunda 

yuva yapan karıncalarla, şarkı söyleyerek uçuşan uğur bö-

cekleri ile, geceleri de gökyüzünde ışıl ışıl parlayan yıldızlarla, 

her sabah yeniden doğan pırıl pırıl taze güneşle, yalnızlık ya-

şamayacağını bir güzel anlatır bizlere.

Gelin şimdi de Şükrü Algın’ın yaşam öyküsünü, sanatını, 

Urfa kültürüne verdiği katkısını “Yalnızlığım” adlı şiirini payla-

şarak bu tanıtıma son noktayı koyalım.

YALNIZLIĞIM
Bakmayın böyle mezar taşlarıma

Kuşların konduğuna

Bir zamanlar

Ben de dolaşırdım aranızda…

Benim de arkadaşlarım vardı

Benim de dostlarım vardı

Selam verip selam aldığım dostlarım…

**

Bakmayın böyle unutulduğuma

Bir zamanlar

Benim de yolumu bekleyen bir eşim

Gözleri ışıl ışıl yanan çocuklarım

Mutluluğu paylaştığım bir yuvam vardı.

**

Bakmayın böyle sessiz uyduğuma

Bırakın karıncalar koynumda yuva yapsın

Uğur böcekleri benim şarkımı söylesin

Kuşlar göğsümdeki çimenleri gagalasın.

***

Bakmayın böyle yalnız olduğuma

Geceleri tomurcuk tomurcuk yıldızlar

Gündüzleri pırıl pırıl güneşler başucumda.

***

Bakmayın böyle,

Bakmayın bakmayın böyle toprak olduğuma.
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Şanlıurfa kültürü içinde “müzik” 
çok önemli yer tutmaktadır. İşte bu ne-
denle; Şanlıurfa denince tarihi şöhretin 
yanı sıra akla gelen ilk unsurlardan biri 
“müzik” olmaktadır. Şanlıurfa, türküleri, 
hoyratları ve bunları icra eden ses sa-
natçıları yurtiçi ve yurt dışında tanın-
maktadır.

Göbeklitepe’de yapılan kazılarda 
11.500 yıl öncesine ait yerleşim yeri bu-
lunmuştur. Bu hali ile Şanlıurfa dünya-
nın en eski şehridir. Yukarı Mezopotam-
ya’da bulunan Şanlıurfa, tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış-
tır, bunun sonucunda da bu tarihi şehir-
de zengin bir kültür birikimi oluşmuş-
tur..

Tarihi süreç içinden süzülüp gelen 
Şanlıurfa Halk Müziği, ezgi ve söz zen-
ginliği, makam yapısı, icra ortamı ve çal-
gıları açısından yurt çapında ayrı bir ko-
numa sahiptir. Radyo, televizyon ve 
sahnelerde halk müziğinin icra edildiği 
ilk günden bugüne kadar yetişen, Türk 
halk müziği sanatçılarından repertuarı-
na Şanlıurfa türküsü almayan sanatçı 
hemen hemen yok gibidir.

Yaklaşık yüz yıldan beri hemen her 

dönemde bir veya birkaç Şanlıurfalı 
müzik piyasasında olmuştur. Yıllardan 
beri; radyolarda, sahnelerde, televiz-
yonlarda plak ve kaset dünyasında Şan-
lıurfa türküleri önemli bir yer tutmakta-
dır.”Urfalıyam Ezelden”,“Urfa’nın Etrafı 
Dumanlı Dağlar”,”Karaköprü narlıktır”, 
“Fırat Kenarının ince dumanı”,”Arap atı 
gibi sallar başını”, “El zanneder ben de-
liyem”,”Çay içinde adalar”, “Bağda gül-
ler açıyor” gibi pek çok anonim türkü ile 
“Gitti canımın cananı”, “Dolana ay do-
lana”, “Sabah ile sabah ile”,”Züleyha”, 
“Kara üzüm habbesi”, “Ahu gözlüm 
gene senden ayrıyam”, “Nemrudun 
kızı”, “Pala Remzi”,”Urfalı sevmiş”, 
”Damlarda zılgıt sesi”, “Vışvışeliye”, 
“Fadile”, “Kardaş dala konaram” gibi 
Şanlıurfalı bestekârların yaptıkları tür-
küler yıllardan beri dilden dile dolaş-
maktadır.

Şanlıurfa türküleri sanat değeri yük-
sek ve duygu yüklüdür. İnsanı yürekten 
yaralayan içli türküleri, yanık hoyratları, 
sanatın doruğa çıktığı gazelleri; ünlü 
ses sanatçıları ve sıra geceleri ile Şanlı-
urfa, bir çok insanda iz bırakmıştır.

ŞANLIURFA MÜZİĞİN 
MEMBAADIR

Ses ve saz sanatçıları, Şair, Gazel 
ve Gazelhanları, Türküleri, Hoyratları, 
Beste ve Bestekârları, Sıra Geceleri ile 
tarihten günümüze Şanlıurfa müziğin 
membaıdır. Her dönemde şiirin yazıldı-
ğı, türkünün yakıldığı, yeni eserlerin ya-
pıldığı, icra edildiği, yeni sanatçıların 
çıktığı müziğin pınarı, müziğin kaynağı-
dır.

Şanlıurfa müzik tarihi çok eskilere 
dayanır. 1.500 yıl önce dini ilahiler Re-
havi Makamı’nda okunmuştur. Şanlıur-
fa’ya ait olan Rehavi makamından 
başka, Arap âleminde kullanılan “Urfa 
Makamı”,“Harran Makamı” Şanlıur-
fa’dan çıkmış makamlardır.

Şanlıurfa müzik meclislerinde sa-
dece türkü, ilahi, hoyrat okunmaz. 
Divan Edebiyatı’nın en önemli nazım 
şekli olan “Gazel”ler de okunur. Gazel, 
Urfalıların dilinde başka bir anlam kaza-
nır. Mukim Tahir’in okuduğu, Urfalı Şair 
Abdi’den “Hüsnün senin ey dilbernâdi-
de kamer mi?”, Tenekeci Mahmut Gü-
zelgöz’ün okuduğu, Füzuli’nin “Hasılım 
yok ser-i kûyunda belâdan gayri”, Ka-

Şanlıurfa'da�
Müzik�Üzerine�Notlar

Abuzer AKBIYIK
Mali Müşavir-Yatırım Danışmanı
Folklor Araştırmacısı
abuzerakbiyik@hotmail.com
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zancı Bedih’in, Yaşar Nezihe Ha-
nım’dan okuduğu”Gül ruhlarını gonca-i 
zîbâya değişmem”, Mustafa Şahin’in 
Ziya Paşa’dan okuduğu “Âsâfın mikdâ-
rını bilmez Süleyman olmayan”, Bekçi 
Bakır Yurtsever’in okuduğu Füzu-
li’den”Bende Mecnun’dan füzûn âşıklık 
isti’dâdı var”, CülheMahmut Hafız’ın 
okuduğu Urfalı Fürugi (Mırıne Hoca) 
“Nice bir hasret-i dildâr ile giryân ola-
yım” gazelleri, Uşşak, Hicaz, Rast, 
Segah, Acemaşiran vb makamlar eşli-
ğinde insanın yüreğinin derinliklerine 
de işler.

Şanlıurfa sadece ses ve saz sanat-
çıları ile ünlenmemiştir. Şanlıurfa’da mü-
zisyenlere ilham veren şiirleri yazan çok 
önemli şairler de yetişmiştir. Şani, Abdi, 
Nüzhet Ömer, Sakıp Efendi, Baba 
Cem’i, Lazıp, Vehmi, Hikmet, Şevket, 
Hadi gibi birçok ünlü şair ve Divan ede-
biyatının piri “Nabi” bunlardan birkaçı-
dır.

Bu şairlerin yazdığı gazellerler, 
usta müzisyenler tarafından “halk kon-
servatuarı” sayılan Sıra Geceleri, 
Asbap Geceleri, Dağ Yatılarında 
makam geleneğine göre okunmuştur. 
Bu eserler usta- çırak geleneği ile dil-
den dile aktarılmıştır.

NİÇİN, ŞANLIURFA’DAN 
BU KADAR ÇOK
MÜZİSYEN ÇIKIYOR

“Niçin, Şanlıurfa’dan bu kadar çok 
müzisyen çıkıyor? Şanlıurfalıların sesi-
nin bu kadar güzel olması havasından 
mı suyundan mı? gibi sorular, her 
zaman Urfalı olan bizlere sorulmakta-
dır.

Biz de diyoruz ki, “havasından ve 
suyundan”dır. Çünkü Şanlıurfa’ da ılgıt 
ılgıt esen seher yeli, mis gibi kokar. 
Duygu pınarlarından müzik akar. “Sıra 
Geceleri”, “Oda Toplanmaları”, “Dağ 
ve bağlardaki “Yatı Geceleri”yle, Şanlı-
urfa’yı çevreleyen bir “Müzik atmosferi” 
vardır. Bu atmosfere girip Şanlıurfa’yı 
ve Şanlıurfalıyı tanırsanız, düzenlenen 
müzik ortamlarına katılıp, müziğin, Şan-
lıurfalının sosyal hayatı içindeki yerini ve 
önemini görürseniz, sorunun cevabı 
kendiliğinde ortaya çıkar.

Şanlıurfalı, kış aylarında “Halk kon-
servatuarı” sayılan geleneksel “Sıra ge-
celeri”nde usta çırak geleneği içerisin-
de müzik icra eder. Baharda dağ yatısı-
na gider; Merkafe’den Dedeyin Serin-
ci’nden, Kanlı Mağara’dan, Halepli 
Bahçe’den hoyrat sesleri yankılanır. 
Yazın bağa, bahçeye, köye gider; bu 
defa Cabur’dan, Karaköprü’den, Tül-
men’den, Kısas’tan yanık nağmeler 
yükselir, ta gün Şanlıurfa üstüne ağara-
na dek. Bu müzik ortamlarında Şanlıur-
falı sanatkârların gönüllerinden çıkan 
bu ezgiler, sevilerek bütün memleket 
sathına yayılır. “Urfalıyam ezelden”, 
“Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar”, 
“Urfa’nın bedenleri”, ”Ayağında Kun-
dura” gibi sanat değeri yüksek birçok 
Şanlıurfa türküsü dillerden düşmez.

URFALININ GÖNLÜ, 
GÜZELDEN HİÇ 
VAZGEÇMEMİŞTİR.

İnsan varsa, aşk da vardır. İnsan 
varsa, sevgi de, vuslat, ayrılık, hüzün 
de vardır.

Urfa’da kadim şehirdir, bu nedenle 

aşkın tarihi çok eskiler dayanır. Daha es-
kilerini bilmiyoruz, bilinen tarih olarak, 
tapınak bulunmasıyla hayat emareleri-
nin görüldüğü 11.500 yıl öncesi Urfa 
Göbelitepe’de aşkın başladığını söyle-
yebiliriz. “Urfa âşıklar diyardır” Efsane-
lere göre pek çok aşk yaşanmıştır 
Urfa’da, Bu aşk öykülerinden biri dört 
bin yıl öncesine dayanır. Rivayete göre 
önde Hz. İbrahim’i ateşe atan Nemru-
dun kızı Anzelha, Hz. İbrahim’e âşıktır. 
Nemrut’un, Hz. İbrahim’i ateşe atması 
üzerine, Anzelha‘da kendi ateşe atar, 
Ateş suya döner, Anzelha Gölü/Aynze-
liha (Züleyha’nın gözü) Gölü olur, etrafı-
na güller açar, gülistan olur

Urfa’da aşk üzerine pek çok efsa-
ne anlatılır. Yakub Peygamber ve Har-
ran'daki Yakub Kuyusu ile ilgili olarak 
şöyle bir hikâye anlatı lmaktadır. 
Hz. Yakup, İshak Peygamberin oğludur. 
Yakub'a kin besleyen kardeşi İys (Esav) 
Onu öldürmeyi tasarlar. Esav'ın bu ni-
yetini duyan annesi Rebeka, oğlu 
Yakub'a kaçmasını söyler. Yakup dayısı 
Laban'ın kaldığı Harran'a gelir. Burada 
bir kuyunun başında çobanlarla sohbet 
ederken bir kız koyunlarını suvarmağa 
getirmiştir. Yakup bu kızı görünce aşık 
olur. Kuyunun ağzındaki taşı kaldırır ve 
koyunlarını suvarmasına yardım eder. 
Sonra kız ile tanışır ve O'nun dayısının 
kızı Rahel olduğunu öğrenir. Onunla ev-
lenebilmek için 7 yıl dayısına hizmet 
eder. Rahel'i eş olarak alır. Çok sevdiği 
eşi Rahel'den çocuklarından biri olan 
Hz. Yusuf olur.

Binlerce yıl öncesine dayanan aşk 
öyküleri, günümüze dek hiç bitmedi 
Urfa’da. “Urfalıyam ezelden, gönlüm 
geçmez güzelden, gönlümün gözü çık-
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sın, sevmeseydim ezelden” türküsün-
de söz edildiği gibi “Gönümün gözü çık-
sın” diye sitem etse de, Urfalının gönlü, 
güzelden hiç vaz geçmemiştir. “Urfalı 
sevmiş doğrudur güzel” türküsünde 
söz edildiği gibi Urfalı sevmiştir, fakat 
çoğu kez, utanmıştır, sıkılmıştır, anasın-
dan babasında, akrabasından, el 
âlemden korkmuştur, sevgisini ifade 
edememiştir. Bestekâr İbrahim Öz-
kan’ın “Kınıfır bedreng olur, aşka düşen 
deng olur.” türküsünde olduğu gibi 
Urfa’da aşka düşen denğ (şaşkın ser-
sem) olmuştur. Bu yüzdendir ki 
Urfa’da, sonu mutsuz biten, acıklı pek 
çok aşk öyküsü, dillerdedir, türkülere 
konu olmuştur.

ŞANLIURFA ÜNLÜ 
SANATÇILARIN 
HARMANIDIR

Taş plakların doldurulmaya baş-
landığı 19. Yüzyıl başından itibaren yüz-
lerce Şanlıurfalı müzik piyasasına gir-
miştir. Bunlardan bir kısmı kendi halin-
de mesleğini icra ederken, bir kısmı 
şöhret basamaklarını hızla tırmanmış, 
yıllarca zirvede kalarak dönemlerine 
adeta damgalarını vurmuşlardır. Cum-
huriyet döneminden bu güne kadar 
baktığımızda hemen her dönemde, bir 
veya birden fazla Şanlıurfalının müzik pi-
yasasında ünlü olduğunu görürüz.

1900 yılları başında Hacı İbiş, Dam-
buracı Derviş, Hacı Nuri Hafız, 1930’lu 
yıllarda Cemil Cankat, Kalfa Mehmet, 
Mehmet Şenses, Na Budak, Urfalı Mu-
hittin, 1940’lı yıllarda Mukim Tahir, 
Hamza Şenses (Kel Hamza), Bakır Yut-
sever (Bekçi Bakır), Mahmut Güzelgöz 

(Tenekeci Mahmut), 1950’den sonra 
Bedirhan Kırmızı, Şükrü Çadırcı, Hamit 
Hafız, Akif Koca (Baybostancı) Şevki 
Hafız (Altıngöz), 1960‘lı yıllarda Ahmet 
Cankat, Eyüp Uyanıkoğlu, Nuri Sesigü-
zel, Urfalı Babi, Hasan Temel, Ahmet 
Demir, 1975’den sonra şöhret olmuş 
Bedih Yoluk (Kazancı Bedih), İbrahim 
Tatlıses, Müslüm Gürses, Osman 
Bayşu, Mustafa Taşçı, Seyfettin Sucu, 
Kadir Sema, İsmail Badıllı, Halil Kendir-
li, Yavuz Tapucu, Mehmet Özbek, Mah-
mut Coşkunses, Mehmet Güçlü, Halil 
Yıldırım, Çetin Özdemir, Mehmet Deli-
oğlu, Cevdet İşçi, Halil Karaduman, 
Ahmet Özhan, Ahmet Kanneci , 
1980’den sonra Güler Işık, Şivan Per-
ver, Mahmut Tuncer, Udi Mehmet Bit-
mez, Ferhat Göçer, Münevver Özdemir, 
Kazım Çiriş, Zekeriya Ünlü ve daha bir-
çok Urfalı bunlara örnek olarak verilebi-
lir. Yüzlerce sanatçı yetiştiği için “Şanlı-
urfa ünlü sanatçıların harmanıdır” diye-
biliriz.

SIRA GEZME VE SIRA 
GECESİ MÜZİK EKİPLERİ

Şanlıurfa’da eskiden, Sıra, Oda, 
Dağ Yatısı gibi çeşitli ortamlarda, zevk-
leri için müzik icra eden ve çeşitli mes-
leklerden oluşan arkadaş guruplar ile 
düğün, nişan ve çeşitli eğlencelerde 
para karşılığı müzik icra eden ve müzik 
icrasını kendine meslek edinmiş kişiler 
vardı. 1970’li yıllarda Düğün salonları-
nın açılması ile müzik orkestralar kurul-
maya başladı. Bir başka ifade ile 1995 
yılına kadar, bugün için konukevi ve çe-
şitli yerlerde müzik icra eden Sıra Gece-
si Müzik Ekipleri yoktu.

Şanlıurfa’da arkadaş gurupları haf-
tada bir, birinin evinde olmak üzere sıra 
gezer. Sıra ile yapıldığı için buna “Sıra” 
veya “Sıra Gezme” denir. Sıra akşam 
başlar, gece yarısı biter. Sıra’da memle-
ket meseleleri ve çeşitli konularda soh-
bet, muhabbet edilir, geleneksel “Tola-
ka” ve “Yüzük Fincan” oyunu oynanır, 
Çiğköfte ve tatlı yenir. Her Sıra’da müzik 
yoktur. Sıra arkadaşları arasında enst-
rüman çalmasını ve şarkı türkü söyle-
mesini bilen varsa gecenin bir bölü-
münde de müzik icra edilir. Bu geceler-
de Usta çırak geleneği içinde müzik öğ-
renilir, Bu geceler adeta birer halk kon-
servatuarıdır. Şanlıurfa’da sıra gezme 
geleneği, halk arasında halen devam et-
mektedir.

1971 yılından başlamak üzere Şan-
lıurfa’ya gelen Radyo ve Televizyon 
ekipleri pek çok kez, Sıra geleneğini çe-
kerek televizyon ve radyolarda yayınla-
dılar. Bu gecedeki müzik faslını, televiz-
yonda gören veya radyoda dinleyen mi-
sarler, Urfa’ya geldiklerinde bir sıra ge-
cesine katılmak ve geleneksel müziği 
dinlemek istiyorlardı. Şimdiki gibi çeşitli 
mekânlarda Sıra Gecesi Müzik Ekipleri 
olmadığı için bu misarler evlerdeki sıra 
gecelerinde ağırlanıyordu.

1990 Yılında Dönemin Valisi T. Zi-
yaettin Akbulut başkanlığında ŞURKAV 
(Şanlıurfa ili Eğitim Kültür ve Sanat 
Vakfı) kuruldu. Vakfın ilk Müdürlüğünü 
S. Sabri Kürkçüoğlu yaptı. Vakıf kurul-
duğu günden bu güne kadar pek çok 
ev ve tarihi eser restore etti, sayısız fes-
tival ve konser düzenledi, kültür sanat 
faaliyeti yaptı, kurslar açtı. Çeşitli ku-
rumlardan ve serbest çalışan müzis-
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Damburacı Derviş Hacı Nuri Hafız Bekçi Bakır
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yenler bir araya toplanarak, 1995 yılın-
da ŞURKAV vakfı bünyesinde bir müzik 
ekibi kuruldu. Mehmet Nacak, Abdül-
kadir Karakuş, Naci Yoluk, Bedirhan Ka-
radağ, Cemal Deliköse Mehmet Öncel, 
İmam Karakuş Abdullah Uyanık ve Ga-
zelhan Kazancı Bedih (Yoluk)’den olu-
şan bir müzik grubu Şanlıurfa müzik ta-
rihinde kurulan ilk Sıra Gecesi Müzik 
Ekibidir. Bu gurup, ŞURKAV tarafından 
bir restore edilerek Konuk evi haline ge-
tirilen Küçük Hacı Mustafa Hacıkami-
loğlu Konağı’nda, Sıra Gecesi Ekibi ola-
rak, Şanlıurfa’ya gelen Başbakan, 
Bakan, Bürokrat diğer misarlere 
müzik icra etti. Böylece Sıra Gecesi 
ekibi daha çok kişi tarafından duyuldu. 
Bu Sıra Gecesi ekibi müzik ekibi İbra-
him Tatlıses “İbo Show” Televizyon 
programında, Eşkıya gibi sinema lm-
lerinde yer aldı. Urfalı sanatçılardan 
Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer ve Ze-
keriya Ünlü gibi sanatçılar Sıra gecesi 
ulusal kanallarda televizyon program-
ları yaptı. Sıra gecesi ile ilgili sempoz-
yumlar düzenlendi, Abuzer Akbıyık, 
Yaşar Duru gibi araştırmacılar Sıra Ge-
cesi üzerine kitap ve makaleler yazdı, 
Sıra Gecesi adıyla kaset ve CD’ler ya-
yınlandı. Sıra Gecesi, yurt içi ve yurt dı-
şında tanındı. Bunun üzerine, Şanlıur-
fa’ya her gelen misar gurubu, işletme-
cilerden Sıra Gecesi ekibi istemeye baş-
ladı. Turistlerden talepler gelmeye baş-
layınca, ŞURKAV’ın açtığı konukevini 
örnek alan işletmeciler Avlulu ve taştan 
yapılmış Urfa evlerini alıp, restore et-
meye ve konukevi olarak işletmeye, bu 
mekânlarda Sıra Gecesi programı dü-

zenlemeye başladılar. Bu gelişmeye be-
raber, Sıra Gecesi müzik ekipleri de 
zaman içinde çoğalarak konukevleri ve 
otellerde program yapmaya başladı. 
Sıra Gecesi Müzik ekipleri Şanlıurfa dı-
şından da davet almaya başladı ve yurt 
içi ve yurt dışında programlar yaptı. Şan-
lıurfa’da kurulan ekipler dışında, İzmir, 
İstanbul, Ankara Mersin, gibi pek çok il-
deki Urfalılar tarafından da, Sıra Gecesi 
ekipleri kuruldu. Bugün için 40’ın üze-
rinde Sıra Gecesi ekibi bulunmaktadır 
Artık “Sıra Gecesi” tur programlarına 
girdi, Şanlıurfa turizminin ayrılmaz bir 
parçası oldu. Şimdi, Şanlıurfa’ya gelen 
misarler tarihi ve turistik yerleri gezip, 
akşam da düzenlenen Sıra Gecesine 
katılmaktadırlar.

Geleneksel müziği bilen müzik us-
talarının içinde bulunduğu Sıra gecesi 
müzik gurupları vardır. Fakat son yıllar-
da kurulan Sıra gecesi ekiplerinin pek 
çoğu gençlerden oluşmaktadır. Bunla-
rın önemli bir kısmı usta çırak geleneği 
içinde yetişmemiştir. Bu nedenle sıra 
gecesinin içeriğini, geleneksel müziği, 
gazeli, hoyrat, makam geleneğini yeteri 
kadar bilmemektedir. Bu grupların 
programlarında, bilinen birkaç türkü 
söylenip, daha çok popüler müzik veya 
arabesk müzik icra edilmektedir. Müş-
terilerin de talepleri dikkate alarak eğ-
lence müziği yapılmaktadır. Kapalı me-
kânlarda çalınmaması gerektiği halde, 
kapalı mekânlarda, odaların içinde 
davul zurna çalınmakta, halaylar çekil-
mekte, vur patlasın-çal oynasın tarzın-
da müzik icra edilmektedir. Yükse seste 
müzik icrası, ses kirliği yaratmakta din-

leyenleri rahatsız etmektedir. Evlerden, 
Konukevlerine taşınan Sıra Gecesi Ge-
leneği, ismi aynı olsa da, farklı bir for-
mata bürünerek, müzik eğlence prog-
ramı olarak devam ettirilmektedir.

Bir kısım Sıra Gecesi ekipleri bilinç-
li bir şekilde sanat değeri yüksek Urfa 
türkü hoyrat ve gazellerden oluşturduk-
ları programlarla dinleyenlere müzik zi-
yafeti sunmaktadırlar. Pek çok müzik 
guruplarında ise, bilgisizlik ve bilinçsiz-
lik had safhadadır. Geleneğin bozulu-
yor, yozlaşıyor olması umurlarında de-
ğildir. Onlar para kazandığı için mem-
nundur, İşletmeci para kazandığı için 
memnundur, müşteri stres attığı, eğlen-
diği için memnundur. Taraflar memnun 
olduğundan, “Sıra Geceleri”, “Eğlence 
Geceleri” olarak devam etmektedir. Bu 
konuda herhangi bir denetim ve müey-
yidenin olmaması ve yetkililerin konuya 
duyarsızlığı geleneğin bozulmasını hız-
landırmıştır. Sıra gecesi kültürümüzün 
önemli varlığı olması yanında, istihdam 
yaratan ve ekonomik gelir getiren bir ge-
lenektir. Şanlıurfa tanıtım ve turizminde 
önemli bir yeri vardır. İşte bu nedenler-
le, Sıra gecesi müzik ekiplerinin Sıra 
gezme ve geleneksel müzik konusun-
da bilgilendirilmesi, Sıra gecelerinde 
hizmet veren garsonların temizlik (hij-
yen), geleneksel yemekler ve sunumu 
konularında eğitilmesi, işletme sahiple-
rinin de Milli Kültürümüzün korunması, 
yaşatılması ve gelecek nesillere aktarıl-
masının önemi konusunda bilinçlendi-
rilmesi gerekmektedir.

Urfa’nın ilk sıra gecesi müzik ekibini; Ga zelhan Kazancı Bedih (Yoluk) ve arkadaşları oluşturmuşlardı.



Abdullah BALAK
Halk Kültürü Araştırmacısı
Bestekar-Söz Yazarı

Urfalı�Bestekârlar:�23

ZİYA�KÜÇÜKOĞLU

ezgileri otantik özellikler taşımaktadır.

Bağrımda Bir Ataş Yani, Bu Ne 
Güzel Bir Düğün, Dört Duvar, Şıh Mah-
sut, Aşıkmısan Urfalı, Delalım Mihrican 
bilinen önemli eserleridir.

Besteleri; 1980’lerden sonra Mah-
mut Tuncer, Selda Bağcan, Güler Işık, 
İzzet Yıldızhan, Cemile Sönmez, Kenan 
Temiz, Ekrem Çelebi, Dilber Ay, Halil 
Kendirli, Sait Küçük ve Halil Sezgin ta-
rafından albümlerde seslendirilmiştir.

Besteleri dizilerde, Türk filmlerinde 
yer almış olup tv programlarında fon 
müziği olarak da kullanılmıştır.

1991 yılından beri İstanbul'da ika-
met etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası-
dır.

1942 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 
İlkokulu memleketinde bitirdi.

Küçük yaşlarda müziğe olan ilgi-
sinden dolayı Sıra Gecelerinde kendini 
yetiştirdi. Daha sonra 1961 yılında Şan-
lıurfa Musiki Cemiyeti'ne devam etti. Bu-
rada Mehmet Alay ve Seyfettin Sucu ile 
birlikte çalışmaları oldu.

Gençlik yıllarında (1955-1965) 
Urfa’da Kamberiye Mahallesinde Cül-
heçılıh (bez dokumacılığı) mesleğini 
sürdürdü.

1965 ile 1975 yılları arasında Urfa 
dışında Köy Hizmetleri teşkilatlarında 
çalıştı. Daha sonra 1975-1986 arası 
Urfa’da Köy Hizmetleri teşkilatında ça-
lıştı ve 1986’da emekli oldu.

Bestecilik denemelerine 1980’ler-
de başladı ve günümüze kadar devam 
ettirdi. Bestelerinde aşk ve sevda konu-
ları yer almaktadır. Eserlerinin sözleri ve 
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Dağda müzik faslı esnasında arkadaşlarıyla

TRT için çekilen Sıra Gecesi Programında



Söz    : Ziya Küçükoğlu
Müzik : Ziya Küçükoğlu

Bağrımda�Bir�Ataş�Yani
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Nota: Necati Aydınlı



Söz    : Ziya Küçükoğlu
Müzik : Ziya Küçükoğlu

Mihrican
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Söz    : Ziya Küçükoğlu
Müzik : Ziya Küçükoğlu

Cemo
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Söz    : Ziya Küçükoğlu
Müzik : Ziya Küçükoğlu

Yar�Beni
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Söz    : Ziya Küçükoğlu
Müzik : Ziya Küçükoğlu

Ayırmayın
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Söz    : Ziya Küçükoğlu
Müzik : Ziya Küçükoğlu

Le�Yar
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ŞANLIURFA TANITIM MERKEZİ
Balıklıgöl Civarı, Hz İbrahim Çorba Evi Yanı

Balıklıgöl c�varındak� merkez�m�ze bekler�z

Şanlıurfa'da Merak Ett�ğ�n�z

Her Yer Bu Merkezde

DİJİTAL REHBERLİK HİZMETİ

www.urfafx.com

Şanlıurfa'nın D�j�tal B�lg� Platformu

Şanlıurfa Tanıtım Merkez�nde; 
OŞanlıurfa'nın gez�lmes� ve  görülmes� gereken tüm mekânları 360 ’l�k  fotoğraf ve v�deoları �le 

sanal gez�ler  yapab�l�r.  Şanlıurfa �le �lg�l� hazırlanmış b�rb�r�nden güzel belgesel f�lmler 
�zleyeb�l�rs�n�z. 

Ant�k Kentler

D�n� Mekanlar

 

Müzeler

Tar�h� Yerler

Şeh�r Panoramaları

Doğal Alanlar



Şanlıurfa'nın Dijital Bilgi Platformu

www.urfafx.com

İyad�Bin�Ganem�Camii�
(Oniki�Havari�(Fırfırlı)�Kilisesi�–�Ermeni�Protestan�Kilisesi)

 Halil-ür Rahman Gölü'nün kuzeyinde Vali Fuat Caddesi (Büyükyol) üzerinde 

yer alan eski bir Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmiş olan bu yapının inşa kitabesi 

bulunmadığından imar tarihi bilinmemektedir. Kaynaklara göre Hıristiyanlık 

açısından büyük önem taşıyan ve Van bölgesindeki Varak Manastırında bulunan 

“Varak Haçı” 1092 yılında Urfa’ya getirilerek bu kiliseye konulmuştur. Mihrap 

üzerinde yer alan onarım kitabesine göre ise 1956 yılında camiye çevrilmiştir. Yapı 

1956 yılında camiye çevrilmeden önce bir süre cezaevi olarak da kullanılmıştır. 

Yapı ince taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir.

Kilise olarak kullanıldığı dönemlerde yan tarafında Ermenilere ait bir atölyenin 

su kuyusu üzerinde bulunan “rüzgâr gülü” nedeni ile halk tarafından “fırfırlı” olarak 

anılmış ve bu isim günümüzde de ulaşmıştır. Son yıllarda şanlıurfalılardan gelen 

talepler üzerine tarihte Urfa’nın fethini gerçekleştiren ünlü komutanın ismini alarak  

“Hz. İyad bin Ganem Camii” olarak değiştirilmiştir.


