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ÞANLIURFA'DAN SELÂM

Þanlýurfa, bereketli topraklarýnýn yaný sýra kültürel 
kodlarýndaki zenginlikle de bölge için büyük bir potansiyeli 
barýndýrmaktadýr. Kentimiz, yaþattýðý medeniyetlere deðer 
katan bir þehir ama bugün gelinen nokta itibariyle bunlarý 
tekrar ortaya çýkarmak gerekiyor. Kültürel kodlarýmýzý doðru 
okursak, bunlarýn sunduðu zenginlikleri hayatýmýza atmaya 
baþlayacaðýz. 

Þanlýurfa, Türkiye'nin geleceðinde umut vaat eden, insana 
heyecan veren bir þehir... Bu þehirde hemen her alanda; sanayi 
alanýnda, ticarette, kültür ve turizmde, tarým alanýnda çok 
güzel çalýþmalar yapýlýyor.

Dünya ve Türkiye yeni bir dönem yaþýyor, böyle bir süreçte 
kendi yerel deðerlerini bilme, kültürel kodlarýný tespit etme, 
bunlarý evrensel deðerlerle buluþturmanýn esas olduðunu 
biliyoruz. Komþularla bu ortak deðerler üzerinden diyaloga 
geçmek gerektiðine de inanýyoruz. Yeni Türkiye'nin yönü, 
ideolojilerin yaratacaðý ayrýlýklardan deðil, bütünleþtirici ortak 
deðerlerin keþfedilmesinden geçiyor.

Þanlýurfa aslýnda zenginlikleri üretmiþ bir þehir. Bu 
zenginliði hayatýna ve estetiðine, sanatýna katmýþ bir þehir; 
mutfaðýna, musikisine, tekstiline, el sanatlarýna katmýþ bir 
þehir. Þanlýurfa, Türkiye'nin yeni döneminde bize, bizim 
dünyamýza, medeniyetimize güç verebilecek, merkez 
þehirlerden birisidir. Peygamberler þehri olmasýnýn yanýnda 
coðrafi, kültürel özellikleri ve stratejik merkez oluþu diðer 
özellikleridir. 

Þanlýurfa tekstilin temel malzemesi pamuðun yüzde 
50'sinin üretildiði yer. Diðer ürünlerde çok stratejik 
maddelerde, çok önemli üretim gücüne sahip bir yer. Bu 
üretim gücünü önümüzdeki bir iki yýl içinde tam üç katýna 
çýkaracak. Bu haliyle Þanlýurfa, tam da Türkiye gibi yeni bir 
çýkýþýn müjdelendiði, hazýrlandýðý yer gibi gözüküyor ve 
ileriye yönelik ümitlerimiz, heyecanlarýmýzýn geliþmesi ve 
serpilmesi için sadece Türkiye'ye Þanlýurfa yeter.

Tarihte Þanlýurfa, içinde bulunduðu bütün medeniyetlere 
destek ve katkýda bulunmuþ bir þehir. Böyle bir þehrin 
sakinleriyiz ve böyle bir þehrin içinde yer alýyoruz. Þanlýurfa 
ülkemizde ve dünyada hak ettiði yeri çok yakýnda alacaktýr.

Ýnsanlýk tarihinin ilk yerleþim yeri olan, üç semavi dinin 
yeþermesine ev sahipliði yapmýþ, birçok medeniyet ve deðerler 
üretmiþ, tarýmýn ilk olarak yapýldýðý, ilk üniversitenin 
kurulduðu, tarihte Bereketli Hilal olarak adlandýrýlan ve 
topraklarýndan bereket fýþkýrmakta olan kadim þehrimizde 
misafirlerimize ev sahipliði yapmaktan mutluluk 
duymaktayýz.
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Þanlýurfa ili, Ceylanpýnar ilçesi antik dönemde 
Roma Ýmparatorluðu’nun koloni ünvanlý kenti 
Rhesaina olarak adlandýrýlmaktaydý (Harita 1). 
Daha sonra Doðu-Roma Ýmparatorluðu döneminde 
þehrin adý, Ýmparator Theodosius’un þehri 
anlamýnda “Theodosiopolis” olarak deðiþtirilir. 
Türkiye-Suriye sýnýrýndaki bu kentin günümüzde 
Suriye’de kalan kýsmýndaki modern kent “Ras al 
Ayn” (Res ül-Ayn) olarak adlandýrýlýr. Bu kentin 
önemleri arasýnda, Geç Neolitik dönemde (M.Ö.6. 
bin) Halaf Kültürü’ne adýný veren yerleþim yerini de 
bünyesinde  barýndýrmasý, Bit-Bahaiani krallýðýnýn 
merkezi olmasý, yenilmez ünvanlý Sasani kralý I. 
Þapur ’un 15 yaþýndaki Roma imparatoru 
III.Gordianus’a bu kentte “Rhesaina Savaþý”nda 
yenilerek geri çekilmesi ve Ortaçað’da Yakubiliðin 
merkezi olmasýdýr. 

Tell Halaf Türkiye-Suriye sýnýrýnda, mayýnlý 
hattýn bitiþiðinde Suriye tarafýnda yer almaktadýr. 
Geniþ bir alana yayýlmýþ olan Halaf Kültürü, Yakýn 

Doðu'nun en geliþmiþ boyalý çömlekçilik 
geleneðine sahip kültürlerinden biridir. Halaf 
boyalýlarý da denen üç ana evreye ayrýlan 
çömlekleri,  kayýsý renkte zemin üzerine kýrmýzý ya 

Doç. Dr. Mehmet ÖNAL
Harran Üniversitesi 

Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Baþkaný

TELL HALAF’IN ÖYKÜSÜ

Harita 1. Rhesaina (Ceylanpýnarý-Ras al Ayn-Tell Halaf) antik kenti.

Fotoðraf 1: Tell Halaf Müzesi, Berlin 1930 
(Tell Halaf Sergisindeki fotoðraftan Berlin 2011).
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da siyah boyayla bezenmiþ ve son derecede parlak 
bir dýþ görünüme sahiptirler. Bezemeler arasýnda,  
içi kafes taralý iki köþesi basýk eþkenar dörtgenler 
(baklava dilimi), dikey ve yatay çizgi gruplarý, boða 
kafasý tasviri,  hayvan ve insanlarý içeren doðal 
betimler egemendir (Fotoðraf 2a-b). Ayrýca piþmiþ 
topraktan yapýlan boyalý tanrýça heykelcikleri ve 
tholos (dairevi) konik kubbeli mekânlar da bu 
kültürde görülenler arasýndadýr.

Sonralarý Guzana olarak adlandýrýlan Tell 
Halaf’da, Max von Oppenheim 1911-1913 ve 1929 
yýllarýnda kazý çalýþmalarý yapmýþ, Halaf kültürüne 
ait eserler haricinde ayný yerde, Demir Çaðýna 
tarihlenen Bit-Bahaiani krallýk merkezini de gün 
ýþýðýna çýkarmýþtýr. M.Ö. 10-9.yüzyýlda Kral Kapara 
burada, Geç Hitit tarzýnda heykeller ve 187 
kabartmayla süslü bir saray inþa ettirmiþti. Geç 
Asur kralý Adad-nirari’nin 894 tarihli yazýtýnda bu 
krallýktan vergi veren Arami þehir devleti olarak 
bahsedilmekteydi. Geç Asurlular tarafýndan 
yýkýldýktan sonra Roma dönemine kadar (Rhesaina) 
ise bu alanda herhangi bir yerleþim olmamýþtýr.

Oppenheim’in Tell Halaf’da bulduðu eserler, 
1930’da Berlin’de açýlan “Tell Halaf Müzesi’nde” 
teþhir edilmiþti (Fotoðraf 1). II. Dünya Savaþý’nda 
Sovyetler Birliði uçaklarýnýn 1943 yýlýnda Berlin’i 
bombaladýklarýnda Tell Halaf Müzesi ve içindeki 
eserler paramparça olarak on binlerce parçaya 
ayrýlmýþtý. Berlin Ulusal Müzeleri Eski Yakýn Doðu 
Müzesi’nden bilim insanlarý ve restoratörler, 
bombalardan arta kalan on binlerce parça üzerinde 
2001 yýlýndan beri çalýþmýþlardý. 27.000 adet 
parçanýn birleþtirilmesiyle 30 adet bazalttan 
yapýlmýþ heykeli teþhire hazýr hale getirmiþlerdi.  
“Tell Halaf Sürüveni” adlý bu sergi, 28 Þubat–14 
Aðustos 2011 tarihleri arasýnda, adýna müze inþa 
edilen “Zeus Sunaðý”nýn da teþhir edildiði 
P e r g a m o n  M ü z e s i ’ n d e  z i y a r e t ç i l e r i n i  
aðýrlamaktadýr (1).  

Çok sayýda büyük ve küçük Tell Halaf 
eserlerinden oluþan anýlan sergi, dört teþhir 
salonundan oluþur. I. Salon: Dikdörtgen 
biçimindedir. Salonun baþlangýç ve bitimine 

Fotoðraf 2a. Tell Halaf boyalý seramiði ve figürinlerinin görünümü, 
Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 2b. Tell Halaf boyalý seramikleri (Oppenheim 1931:  Bunttafel II).

Fotoðraf 3a. Ortostatlarýn görünümü, Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 3b. Ortostatlarýn kazý esnasýndaki görünümü 
(Oppenheim 1931: Taf. 16).



bakýþýmlý yerleþtirilen çamur sývalý iki kule arasýnda 
heykeller, ortostatlar, kabartmalar ve cam 
vitrinlerde Halaf dönemine ait, boyalý seramikler ve 
boyalý figürinler teþhir edilmektedir.  Kerpiç duvarý 
kaplayan bazalt ortostatlarda hayali yaratýklar ve 
gerçek hayvanlar ile avcý betimlenmiþtir (Fotoðraf 
3a). Bu ortastatlarda hayali yaratýklardan balýk 
adam, akrep adam, grifonlar, gerçek hayvanlardan 
devekuþu ve geyik tasvir edilmiþtir. Bunlar bir 
zamanlar Bit-Bahaiani krallýðýnýn sarayýnýn 
duvarlarýný bezemekteydi (Fotoðraf 3b). Salonun 

ortasýnda, bombalardan kýsmen zarar görmüþ olan 
iri bir kuþ heykeli tüm heybetiyle durmaktadýr 
(Fotoðraf 4). Bu salonda ayrýca, cepheden verilmiþ 
altý adet sakallý erkek baþlý aslan gövdeli yüksek 
kabartmadan oluþan bazalt kaide, M.Ö.1. bin yýlý 
sanatýnýn en güzel örneklerinden birini oluþturur 
(Fotoðraf 5). Bu salondan 2 no’lu salona geçilir.

II. Salon: Salonunun ortasýnda, uzun dikdörtgen 
gri podyum yer alýr. Bu podyumda, gövdesinin sað 
yarýsýný bombalarýn tamamen tahrip ettiði tanrý 
heykelinin ayaklarýnýn yanýnda ahþap altlýklara 
yüzlerce bazalt parçasý serilmiþtir (Fotoðraf 6). Her 
biri Bit-Bahaiani krallýðýna ait eserlerin kaþý, gözü, 
döþü, kolu ve gövdesine ait olan bu parçalar,  
doðduklarý kültürlerden uzaklaþtýrýlan eserlerin, 
çok daha iyi þartlarda korunamadýklarýnýn da 
kanýtý olduklarýný ziyaretçilere göstermektedir. 

Fotoðraf 4. Kuþ heykeli, bazalt, Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 5. Ýnsan baþlý, kanatlý aslan gövdeli hayali yaratýk 
kabartmalý kaide, Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 6. Tell Halaf eserlerinin parçalarý, Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 7. Parçalarý birleþtirilerek teþhire hazýr hale getirilen aslan 
heykelinin görünümü, Tell Halaf Sergisi 2011.

Bazalt parçalarýnýn etrafýnda,  nokta vurgulu 
ýþýklarýn (spot da denilmekte) aydýnlattýðý heykel 
ve kabartmalar teþhir edilmektedir. Etkili 
ýþýklandýrmayla,  karanlýk içinden çýkýyor gibi 
görünen eserler yüzlerinde arta kalan gizemli 
ifadeyle sanki canlanacakmýþ gibi durmaktadýr. Bu 
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eserlerden, kadýn yüzlü hayali yaratýklarýn (sfenks) 
heykelleri, açýk aðzýnda iri diþli kapý aslanlarýnýn 
heykelleri (Fotoðraf 7), sakallý insan baþlý kuþ ve 
akrep gövdeli heykeller (Fotoðraf 8),  gövdelerinin 
tespit edilen parçalarýnýn yapýþtýrýlmasýyla eksik 
gövdeleriyle ziyaretçileri izlemektedir. Bunlarýn 
arasýnda profilden saða dönük yürürken 
betimlenen bir aslan kabartmasý  “900 parçanýn 
birleþtirilmesiyle teþhire hazýr hale getirildiði”ni 
sanki kükremektedir (Fotoðraf 9). 

III. Salon: 2. teþhir salonunun solundadýr. Küçük 
ebatlý olan bu salonda, Oppenheim’in kazý 
esnasýnda çektiði fotoðraflar, küçük ebatlý kazý 
buluntularý ve yan yana oturan kadýn-erkek heykeli 
teþhir edilmektedir (Fotoðraf 10). Kral ve eþi olarak 
yorumlanan bu heykel, 100 parçadan daha az 
parçanýn yapýþtýrýlmasýyla tümlenebildiði için, 
diðer heykellerden çok daha þanslý görülmektedir.  
Býyýðý týraþlý, uzun sakallý bu heykelin yüzü oldukça 
üzgün ifadelidir. Ayný ifade eþinin yüzüne de 
yansýmýþtýr. Oppenheim’in çektiði kazý fotoðrafýnda 

bu heykelin gün ýþýðýna çýkýþ aný mevcuttur. 
Fotoðrafta kalýn kerpiç duvarlý, tabaný kare plaka 
döþeli mezar odasýnda, bu oturan heykelin yanýnda 
diðer bir heykel de ayakta durmaktadýr (Fotoðraf 
11).

IV. Salon: Basamaklarla ulaþýlan bu salonda 
“ Ta h t l ý  Ta n r ý ç a ”  h e y k e l i  z i ya r e t ç i l e r i  
karþýlamaktadýr (Fotoðraf 13a), Özellikle,  
þakaklarýndan döþüne karþýlýklý dik düþen örgülü 
kalýn saç lüleleriyle eþi ve benzeri yoktur. 
Oppenheim’in “Benim Venus” diye adlandýrdýðý 
bu heykelle birlikte çektirdiði fotoðraf da teþhir 
salonunun duvarýný süslemektedir. Sütun 
tamburu, kaidesi ve baþlýðýna ait mimari 
parçalarda teþhirde yerini almýþtýr. Bu salonda 
ayrýca, bölgenin etnografyasýna ait, saz ve sedef 
iþlemeli darbukadan oluþan müzik aletleri, kazý 
yýllarýnda kaydedilen yöre insanýnýn söylediði 
türkü kayýtlarý, içi doldurulan kuþlar, sürüngenler 
ve yýlanlardan oluþan Ceylanpýnar çevresinin 
faunasý da teþhir edilmektedir.

Fotoðraf  8. Kuþ akrep adam
heykeli, 
Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 9a: Dokuz yüz parçanýn birleþtirilmesiyle ayaða 
kaldýrýlan aslan kabartmasý, Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 10b: Bombalanmadan önce aslan kabartmasýnýn 
görünümü (Oppenheim 1931: Taf. 9a).

Fotoðraf 10. Kral ve eþinin heykeli, Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 11: Heykellerin kazý esnasýndaki görünümü 
(Tell Halaf Sergisindeki fotoðraftan Berlin 2011’den).



Rhesaina antik kenti dönemine ait piþmiþ toprak 
figürinler (Fotoðraf 14) ve kandillerin teþhir edildiði 
cam vitrinlerle,  Tell  Halaf sergisi son bulmaktadýr.

Tell Halaf sergisi,  savaþýn çirkin yüzünü 
göstermesinden baþka, eski eserlerin Batý 
Ülkelerinde çok daha iyi korunamayacaðýný 
göstermesinden baþka, Ceylanpýnar-Ras al Ayn 
(Rhesaina-Tell Halaf)  kentlerinin arkeoloji ve 
turizm önemini de güncel olarak ortaya koymasýyla 
önemlidir. Mayýn hattýndaki antik kentlerden Fýrat 
nehri kýyýsýndaki Kargamýþ 2010 yýlý içerisinde 
mayýnlardan tamamen temizlenerek, bilimsel kazý 
yapabilmeye hazýr hale getirilmiþtir. Antik kentler 
üzerine kurulmuþ olan mayýn hattýndaki 
Ceylanpýnar ve Nusaybin’in de mayýnlardan 
temizlenmesi, arkeoloji ve tarihe katký, turizme ise 
canlýlýk saðlayabilecektir. 

Dipnot

1. Berlin’e davet ederek Tell Halaf sergisini de gezmemizi saðlayan 
Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI)’ne, Prof.Dr. Hans-Joachim Gehrke ve 
Prof.Dr. Klaus Schmidt’e teþekkürlerimi sunarým.

KAYNAKÇA

- Broschüre: Die Geretteten Götter Aus Dem Palast vom Tell Halaf, The 
Tell Halaf Adventure (Berlin 2011)

 - Max Freiherr von Oppenheim ,  Der Tell  Halaf, eine neue kultur im 
alteften Mesopotamien (Leipzig 1931)

- Max Freiherr von Openheim, Tell Halaf, Dritter Band: Bildwerke (Berlin 
1955Fotoðraf 14: Rhesaina antik kentine ait küçük buluntular, Tell Halaf 
Sergisi 2011.)

Fotoðraf 12: Sfenks heykelinden arta kalan parçalar, Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 13a: Tahtlý  Tanrýça heykeli, bazalt, Tell Halaf Sergisi 2011.

Fotoðraf 13b: Bombalanmadan önce Tahtlý tanrýça 
heykelinin görünümü (Oppenheim 1931: Taf. 43).

Fotoðraf 14: Rhesaina antik kentine ait küçük buluntular, Tell Halaf Sergisi 2011.
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Urfa Adý “Su” dan geliyor…

Tarihi kaynaklarda Urfa, sularýnýn bol olduðu bir 
kent olarak anlatýlýr. Urfa'nýn eski adlarýndan olan 
“Orhay”; Kallirrhoe (Kaliruha)'nin, yani “güzel 
akarsu þehri”nin bozulmuþ biçimi olarak, veya 
Samice wrh (su), Arapça wariha, (sularý bol) 
kökünden türemiþ bir isim olarak kabul 
edilmektedir. 

Ýkinci bir görüþ de, Urfa'yý fetheden ve M.Ö.334-
136 tarihlerinde þehre hakim olan Seleukoslarýn 
Urfa'nýn su kaynaklarýnýn çokluðunu gördükleri ve 
burasýný kendi ülkeleri Makedonya'daki Edessa  
kentine benzeterek Urfa'ya  “Edessa” adýný 
verdikleri þeklindedir. Þimdi “Vodena” adýný taþýyan 
Makedonya'daki Edessa'nýn adý “Voda” (su) dan 

1türemiþtir.

Diðer bir görüþe göre ise Orhay adý; Sumerce 
“Uru” (þehir) ve “ha(kua)” (balýk) kelimelerinin 
birleþmesinden oluþan ve “Balýklý þehir” anlamýna 

2gelen “Uru.ha(kua)” dan gelmiþtir.

Her üç görüþ bize, Urfa'nýn su kaynaklarý 
bakýmýndan zengin olduðunu göstermektedir. 
Yakýn zamana kadar þehir merkezinde ve yakýn 
çevresinde Halil-ür Rahman ve Aynzeliha gölleri, 
Karakoyun Deresi (Dayþan Irmaðý), Direkli suyu, 
Devteþti suyu, Süleyman Pýnarý, Bamya suyu, 

Cavsak suyu, Kerhiz suyu ve Karaköprü suyu 
baþta olmak üzere çok sayýda su kaynaðý 
bulunmaktaydý. Bunlardan baþka þehir merkezine 
çeþitli uzaklýklardaki Sancak suyu, Yukarýkoymat 
suyu, Gölpýnar suyu, Anzelipýnar suyu, Germuþ 
suyu, Belih suyu, Habur çayý, Tülmen suyu, 
Cülmen suyu, Tatarhöyük suyu,Yarýmtepe suyu, 
Esemkulu suyu, Kýrkpýnar suyu ve Köprülük suyu 

3Urfa'nýn önemli su kaynaklarýndandý.

Son yýllarda yaþanan küresel ýsýnma sonucunda, 
kar ve yaðmur yaðýþlarýnýn azalmasý bu su 
kaynaklarýnýn tamamýnýn kurumasýna neden 
olmuþtur.

ÞANLIURFA SU YAPILARINDAN

 “HAYRATLAR”

Þanlýurfa'daki su yapýlarý Hamamlar, Su 
K e m e r l e r i ,  S u  Te r a z i l e r i ,  M a k s e m l e r  
(Taksimiyeler), Çimecekler, Su Kuyularý, Çeþmeler, 
Sebiller, Karlýklar, Sarnýçlar ve Hayratlar'dan 
oluþmaktadýr. Tüm bu su yapýlarý ile ilgili 1978-
1991 yýllarý arasýnda tamamladýðým çalýþmayý kitap 
olarak basýlmasý için 1992 yýlýnýn baþlarýnda Kültür 
Bakanlýðýna sunmuþ, ancak kitabýn içeriðinin geniþ 
olduðu ifade edilerek bazý bölümlerinin 
çýkarýlmasý istenilmiþ idi. Bunun üzerine ben de 
þehir merkezi dýþýnda yer alan hayratlar bölümünü 
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çýkartmýþ ve “Þanlýurfa Su Mimarisi” adlý kitap 1992 
yýlýnda Kültür Bakanlýðý'nca basýlmýþ idi.

Bu makalede yer alan hayratlar ve bazý önemli 
sarnýçlar o zaman kitaptan çýkardýðým bölümü 
kapsamaktadýr.

Halkýn yararlanmasý için yapýlan okul, çeþme, 
köprü, han gibi yapýlara genel anlamda “Hayrat” 
denilmektedir. Ancak Urfa'da,  kýrsal alanda veya 
genellikle yol güzergahlarýnda, yolcularýn su 
gereksinimlerini ve hayvanlarýn suvarýlmasýný 
saðlamak amacýyla kaya zeminine oyulmuþ bir su 
haznesinden oluþan ve üzeri tonoz ya da lento 
taþlarla örtülmüþ su yapýlarýna “Hayrat” 
denilmektedir. 

Þanlýurfa'daki hayratlarýn en eskisi Harran'da 
“Yakup Kuyusu” olarak bilinen Yakup Peygamber'in 
dayýsý kýzý Rahel ile karþýlaþtýðý hayrattýr. 
Kaynaklarda kuyu olarak geçmesine raðmen, 
Urfa'daki diðer hayratlar gibi merdivenle inilen ve 
üzeri tonoz örtülü bir mimariye sahiptir. 
Mehemede Han ve Kýrlýk Köyü hayratlarý Roma 
döneminden kalma baþlýca hayrat örnekleridir. 
Diðer hayratlar ise Osmanlý döneminden kalma 
olup mimari bakýmýndan benzer özelliklere 
sahiptir.

Hayratlar Urfa il sýnýrlarý içinde çeþitli bölgelere 
daðýlmýþ bir durumdadýr. Ancak önemli bir kýsmý 
Urfa-Birecik güzergahý arasýnda yer almaktadýr. 
Diðer önemli bir güzergah da Urfa-Viranþehir 
güzergahýdýr.

Bu hayratlar dýþýnda Þanlýurfa'da çok sayýda 
kayaya oyulmuþ sarnýç da yer almaktadýr. 
Bunlardan en büyüðü Çardak ve Deyr Yakup 
manastýrlarýnýn sarnýçlarýdýr. He iki sarnýç da 
sonradan taban kýsmýndan kapý açýlarak iskân 
amaçlý olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

1- AKABE HAYRATI 

Urfa-Birecik yolunun Akabe mevkiindeki TOKÝ 
evlerinin arasýnda kalmýþ olan bu hayrat, yolcularýn 
dinlenmesi ve su ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla 
inþa edilmiþ bir hayýr tesisidir. XVIII.y.y.'a ait 

Osmanlý eseri olduðu tahmin edilmektedir.

20 m. uzunluðunda, 6 m. geniþliðinde ve 3 m. 
derinliðinde, kaya zeminine açýlmýþ düzgün bir 
çukur hayratýn su haznesini oluþturmaktadýr. 
Uzun kenarý kuzey - güney yönünde olan tonoz 
örtülü hayratýn her iki uzun kenarý 1.50 m. 
yüksekliðinde düzgün kesme taþlardan duvarla 
örülmüþ, duvarýn bitiminden itibaren tonozun 
üzeri düzgün kesme taþlarla döþenmiþtir.

Hayratýn su haznesine kuzey ve güney 
yönlerinden dörder basamaklý taþ merdivenlerle 
inilmektedir.

Yaðmur sularý, çevredeki kayalara oyulmuþ 
kanallar vasýtasýyla kuzey ve güneydeki merdiven 
kenarlarýndan ve doðu ve batýdaki duvarlara 
açýlmýþ deliklerden hayrata dolmaktadýr. 
Doðudaki duvarýn alt kýsýmlarýnda dört adet küçük 
niþ içersine yerleþtirilen delikli taþlar hayvanlarýn 
baðlanmasý içindir. Ayrýca hayratýn kuzey giriþinin 
saðýnda hayvan baðlamak için dýþarýya taþkýn 
delikli bir taþ yer almaktadýr.

Hayratýn düz damýnýn güney baþýna konulan 
yekpare mihrap taþýndan, damýn ayný zamanda 
“Namazgah” olarak kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr.

2- FÝRUZ PAÞA HAYRATI

Þanlýurfa-Birecik yolunun 12. km.sinde yolun 
sað tarafýndadýr. Kuzey ve güney cephelerindeki 
kitabelerde H.1185 /M.1771 tarihinde Firuz bey 
tarafýndan yaptýrýldýðý yazýlýdýr.

Ulu Camiyi, Eski Ömeriye Camii'ni, Ak Camiyi, 
Kara Musa Camii'ni tamir ettiren, Ak Cami 
minaresinin kuzeyine bitiþik olarak yaptýrdýðý sebil 
kitabesinde “malýný hayýr iþlerine su gibi sebil 
etmiþ, Urfa ayanýnýn övdüðü bir zat” olarak tarif 
edilen, Nakibzade Medresesinin  güney duvarýna 
bir çeþme yaptýran Firuz Bey'in Ulu Cami 
haziresindeki mezar taþýnda H.1223/M.1808 
tarihinde vefat ettiði yazýlýdýr. Eski Ömeriye Camii 
avlusundaki bir kitabede ise babasýnýn adýnýn Ali 

4Bey olduðu anlaþýlmaktadýr.  Nakibzade 

Akabe Hayratý kuzey cephesi

Firuz Paþa Hayratý kuzey cephesi
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Medresesinin duvarýna yaptýrdýðý çeþme 
kitabesinde a'yandan olduðu belirtilen Firuz Bey'in 
“Kapýcýbaþý” rütbesinde olduðu yazýlýdýr.

Kuzey-güney istikametinde dikdörtgen 
planýnda kaya zeminine oyulmuþ bir hayrattýr. 15 
m. uzunluðunda, 5 m. geniþliðinde, 3 m. 
derinliðinde kaya zeminine açýlmýþ düzgün bir 
çukur hayratýn su haznesini oluþturmaktadýr. 
Zeminin kuzey kesiminde 4 m. çapýnda , 2 m. 
derinliðinde yuvarlak bir çukurla hazne ayrýca 
derinleþtirilmiþtir. Su haznesinin uzun kenarlarý 
boyunca bindirmeli taþlar üzerine düzgün kesme 
taþlardan yapýlmýþ lentolar atýlmýþ ve böylece 
hayratýn üzeri kapatýlmýþtýr. Arazi meyilli olduðu 
için doðudaki bindirme taþlar tek sýra, batýdakiler 
çift sýra tutularak damýn düz olmasý saðlanmýþtýr. 
Hayratýn içersine kuzey ve güney cephelerdeki 
kayadan merdivenlerle inilmekte ve bu 
cephelerdeki lento taþlarýnda kitabeler yer 
almaktadýr.

Yaðmur sularýnýn çevredeki tepelerden hayrata 
ulaþmasýný saðlamak için kayalar üzerine su yollarý 
açýlmýþtýr. Akabe hayratýnda olduðu gibi bu 
hayratýn da üzerinde bir mihrap taþý bulunmakta ve 
namazgah olarak kullanýlmaktaydý. 1978 yýlýnda 
ayakta olan ve tarafýmýzdan görülen bu mihrap taþý 
maalesef tahrip edilmiþ ve günümüze ulaþmamýþtýr.

Firuz Paþa Hayratý'nýn Urfa folkloru içinde 
önemli bir yeri vardýr. Hacý Mehmet adýnda biri, eþi 
ile iliþkisi olduðu zannýyla Nezif (Nazif) adýndaki 
arkadaþýný bu hayrata götürerek öldürmüþ ve bu 
olay üzerine Urfa'da “Yaylalar içinde Erzurum 
yayla” dizesi ile baþlayan ve “Nezif'in aðýtý” olarak 

5bilinen türkü yakýlmýþtýr.
6Hayrattaki Kitabeler:

Güney Cephe Kitabesi:

“Sahib el-hayrat el-Hac Firuz Bey 1185” (M.1771).

Kuzey Cephe Kitabesi:

“Ammere haza sahib el-hayrat

El-Hac Firuz Bey 1185” 

3- ÞEBEKE HAYRATI

Þanlýurfa-Birecik karayolunun 20.km.sindeki 
Þebeke mevkiinde, yolun sað tarafýndadýr.

Birecik-Urfa güzergahýnda seyahat eden 
kervanlarýn su ihtiyacýný karþýlamak için 
yapýlmýþtýr. Armut forumlu, kayaya oyulmuþ bir su 
sarnýcý tipinde olan bu hayratýn güney tarafýnda 
içersine inen kayadan oyma merdivenleri vardýr. 
Ayrýca hayratýn üzerinde su almaya yarayan 
yuvarlak bir açýklýk bulunmaktadýr. Hayrata 
yaðmur sularýnýn akmasýný saðlamak için 
çevresindeki kayalýk zemine kanallar açýlmýþtýr. Son 

yýllarda hayratýn giriþinin çevresi briket duvarlarla 
örülerek üzeri kapatýlmýþ ve giriþine demir bir kapý 
yapýlmýþtýr.

4- SARI MAÐARA HAYRATI

Þanlýurfa-Birecik yolunun 24. km.'sinde, yolun 
sað tarafýndadýr.Yolcularýn dinlenmesi ve su 
ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla inþa edilmiþ bir 
hayýr tesisidir. Üzerinde her hangi bir tarih 
bulunmamakta, ancak 18.yüzyýla ait Osmanlý eseri 
olduðu tahmin edilmektedir.

13 m. uzunluðunda, 5 m. geniþliðinde ve 3 m. 
derinliðinde, kaya zeminine açýlmýþ kuzey - güney 
yönünde düzgün dikdörtgen bir çukur hayratýn su 
haznesini oluþturmaktadýr. Su haznesinin üzeri 

Þebeke Hayratý giriþi

Sarý Maðara Hayratý



boydan boya düzgün kesme taþlardan örülmüþ 
beþik tonozla örtülüdür.

Ancak duvarlar ve tonoz üzerindeki düzgün 
döþeme taþlarýnýn önemli bir kýsmý sökülmüþ bir 
vaziyet tedir.  Tonozun kuzey ve  güney 
cephelerindeki kemerlerin kilit taþlarýnda ne 
olduklarý  anlaþý lamayan,  tahrip edilmiþ 
kabartmalar bulunmaktadýr. Kuzey cephedeki 
kabartma bir boða baþýný andýrmaktadýr.

Hayratýn su haznesine kuzey ve güney 
yönlerinden kayaya oyulmuþ 1.40 m. geniþliðindeki 
taþ merdivenlerle inilmektedir. Kuzeydeki 
merdivenler toprakla doldurulmuþ, merdiven 
açýklýðý kesme taþla örülerek kapatýlmýþtýr.

Yaðmur sularý, çevredeki kayalara oyulmuþ 
kanallar vasýtasýyla kuzey ve güneydeki merdiven  
kenarlarýndan hayrata dolmaktadýr.Günümüzde 
tahrip olmuþ durumdaki damýnýn Urfa'daki bazý 
hayratlarda olduðu gibi “Namazgah” olarak 
kullanýldýðý tahmin edilmektedir.

5- EDENE KÖY YOLU HAYRATI

Þ a n l ý u r f a - M a r d i n  y o l u n u n  b e þ i n c i  
kilometresinden kuzeye sapan Edene köyü 
yolunun 9. km.'sinde, yolun sol tarafýndadýr. Uzun 
kenarý, kuzey-doðu, güney-batý yönünde 

dikdörtgen planlý ,15 m. Boyunda, 5 m. 
geniþliðindedir. Kayaya oyulmuþ su haznesi 5 m. 
yüksekliðinde olup bunun üzerinde 2 m. 
yüksekliðinde, düzgün kesme taþlarla örülmüþ 
beþik tonoz bulunmaktadýr. Tonozun güney batý 
kesimi yýkýk durumdadýr.  Hayratýn kayadan 
oluþan yan duvarlarý kül-kireç karýþýmý bir sýva ile 
sývalýdýr.

Hayratýn giriþi güney batýdan kayaya oyulmuþ 
merdivenlerden olmaktadýr. Çevresindeki kaya 
yüzeylerine hayrata yaðmur suyu taþýyan kanallar 
açýlmýþtýr.

6- HARAPSOR HAYRATI

Urfa-Akçakale karayolunun 5.km.'sinden saða 
sapan ve Ýkizce-Bildim-Küçük Çaykuyu köylerine 
giden þose yolun 9.km.'sindeki Harapsor (Bildim) 
köyündedir. 

M.S. 195 yýlýnda Urfa'yý bir Roma eyaleti haline 
getiren Roma Ýmparatoru Septimus Severius'un 197 
yýlýnda Partlara karþý düzenlediði sefer sýrasýnda 
Halfeti ile Urfa arasýnda kaleler ve gözetleme 
kuleleri yaptýrdýðý bilinmektedir. Harapsor'un da 
bu dönemde askeri bir karargah olarak kullanýldýðý 
tahmin edilmektedir. Köy içindeki Askeri karargah 
binasý olduðu tahmin edilen ve günümüze 
kalýntýlarý ulaþmýþ olan yapý, yine askerler 
tarafýndan kullanýlan hayrat ve kaya mezarlarý bu 
dönemde yapýlmýþ olmalýdýr. 

Kayaya oyulmuþ olan altý metre derinliðindeki 
hayrat, uzun kenarý kuzey güney yönünde uzayan 
dikdörtgen planlýdýr. Orijinalinde üzerinin tonoz 
örtülü olduðu tahmin edilen hayratýn örtüsü 
günümüze ulaþmamýþtýr. Güney yönden, kayaya 
oyulmuþ sekiz basamaklý bir merdivenle inilen 
hayratýn duvarlarýnda herhangi bir yazýt ve iþaret 
bulunmamaktadýr. Hayrat günümüzde kýsmen taþ 
ve toprakla dolmuþ olup kullanýlmamaktadýr.

7- ÝKÝZCE KÖYÜ HAYRATI 

Þanlýurfa merkez ilçeye baðlý, Karaali köyü, 
Ýkizce mezrasýndadýr.  Tektek daðlarýnda 
hayvancýlýkla uðraþanlar tarafýndan hayvanlarý 
suvarmak için yapýlmýþtýr.  Yapýlýþ tarihi 
bilinmemektedir. 

Kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlý olarak 
uzayan hayrat, kesme taþlardan beþik tonozla 
örtülü olup üzeri düz damlýdýr. Kayaya oyulmuþ 
merdivenler kuzey tarafta yer almaktadýr. Eðimli 
kayalýk bir arazi üzerine oyulmuþ olan hayrata 
yaðmur sularý doðal akýntý ve özel açýlmýþ ince 
kanallarla saðlanmýþtýr. 

Hayrat günümüzde de çobanlar tarafýndan 
kullanýlmaktadýr.

Sarý Maðara Hayratý içten görünüm

Edene Köy yolu Hayratý güneyden görünüm
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8- KAPAKLI KÖYÜ HAYRATI 

Þanlýurfa-Viranþehir karayolunun 46.km.'sinde, 
yolun sað tarafýnda, Çamlýdere'ye (Mercihan) baðlý, 
Açýkyazý (Silesör) köyü, Kapaklý mezrasýndadýr. 

Doðu-batý istikametinde dikdörtgen planlý 
olarak kaya zeminine oyulmuþ olan hayratýn kaya 
yan duvarlarý zemine doðru geniþlemektedir. 
Hayratýn üzeri orta kýsýmda kesme taþ dört adet 
büyük lento ile örtülmüþtür. Lentolarýn doðu ve 
batýsýnda kalan açýklýklar ise moloz taþlardan beþik 
tonozlarla örtülmüþtür. Tonoz örtüsünün önemli 
bir kýsmý çökmüþ, su haznesi moloz taþlarla 
dolmuþtur. 

Hayrat üzerinde herhangi bir yazýt veya süsleme 
bulunmamaktadýr. Günümüzde harap bir 
durumda olup kullanýlmamaktadýr.

9- MEHEMEDE HAN HAYRATI 

Çamlýdere'ye (Mercihan) baðlý, Daðyaný 
(Mehemede Han) köyündedir.  Urfa-Mardin 
karayolunun 55. km.'sinde, kuzeye doðru sapan yol 
3 km. sonra Mehemede Han köyüne ulaþýr. Köyün 
kuzey kesiminde yer alan ve Roma dönemine ait 
olduðu tahmin edilen hayrat  doðu-batý  
istikametinde 15 m. uzunluðunda ve 5 m. eninde 
dikdörtgen planlý olarak kaya zeminine oyulmuþ, 
üzeri büyük kesme taþlarla boydan boya beþik 
tonozla örtülmüþtür. Þanlýurfa'daki hayrat 
örneklerinin en büyüklerindendir. Yaðmur 
sularýnýn, kayalýk zeminine oyulmuþ çok sayýdaki 
su kanalý vasýtasýyla hayratýn su haznesinde 
birikmesi saðlanmýþtýr. 

Su haznesi 30-40 yýl önce toprakla doldurulan 
hayrat, ahýr olarak kullanýlmaya baþlanýlmýþtýr. 

Kapaklý Köyü Hayratý Mehemede Han Hayratýna su taþýyan kayaya oyulmuþ kanallar

Kapaklý Köyü Hayratý Mehemede Han Hayratý



10- ÇAR MELÝK HAYRATI 

Bozova ilçesine baðlý Çar Melik Köy Camii'nin 
doðu yakýnýnda, kayalarýn oyulmasý yoluyla yer 
altýna inþa edilmiþ olan hayrat, doðu batý yönünde 
dikdörtgen planlýdýr. Hayratýn güney tarafýnda Çar 
Melik kervansarayý yer alýr. Hayrat, ana kayaya 
oyulmuþ olmakla birlikte toprak ve çürük kaya 
çýkan kýsýmlar horasan harçlý taþ duvar örgüleri ile 
tamamlanmýþ ve üzeri beþik tonoz ile örtülmüþtür. 
Hayratýn batý baþýna yakýn kýsýmda Harran Yakup 
peygamber hayratýnda olduðu gibi su çekmek 
amacýyla yuvarlak bir aðýz açýlmýþtýr. Ayrýca doðu 
baþýnda kayaya oyulmuþ, merdivenli uzun bir giriþi 
vardýr. 

Urfa'nýn 1517 yýlýnda Yavuz Sultan Selim 
tarafýndan fethedilmesinin ardýndan bölgenin iskân 
edilmesi sýrasýnda buraya yerleþtirilen Türkmen 
aþiretleri tarafýndan, Kervansaray ve Cami ile 
birlikte yapýldýðý tahmin edilmektedir.

1973 yýlýnda siyah-beyaz fotoðrafýný çektiðimiz 
bu hayrat, 2001 yýlýnýn Þubat ayýnda Kültür 
Bakanlýðý Diyarbakýr Kültür ve Tabiat Varlýklarýný 
Koruma Kurulu'nca tescil edilmiþ, ancak son 
yýllarda üzerine yapýlan evlerin altýnda kalmýþtýr.

11- TÜLMEN KÖYÜ HAYRATI

Þanlýurfa-Bozova yolunun Tülmen köyü 
yakýnlarýnda yer alan, elimizde fotoðrafý 
bulunmayan bu hayrat 1980'li yýllarda yolun 
geniþletilmesi sýrasýnda yýktýrýlmýþtýr. 

12- YAKUP PEYGAMBER KUYUSU 
(HAYRATI)

Harran þehir surlarýnýn kuzey doðu dýþarýsýnda 
yer alan Yakub Peygamber Kuyusu, hem bilezik taþý 
olan bir kuyu, hem de kuzeyden tonozlu giriþi olan 
bir hayrat þeklindedir. Eski fotoðraflardan zemin 
seviyesinde olduðu anlaþýlan bilezik taþý, son 

yýllardaki düzenlemelerle zemine yapýlan dolgu 
neticesinde yukarýda kalmýþtýr. Kuyu ile ilgili 
elimizdeki en eski görsel belge George Percy 

7Badger tarafýndan yayýnlanan gravürdür.

Ýbrahim Peygamber'in torunu olan Yakub 
Peygamber'in babasý Ýshak Peygamber, annesi 

8Rebeka'dýr.  Yakub Peygamber ve Harran'daki 
Yakub Kuyusu ile ilgili olarak þöyle bir hikâye 
anlatýlmaktadýr: Yakub'a kin besleyen kardeþi Ýys 
(Esav) O'nu öldürmeyi tasarlýyordu.  Esav'ýn bu 
niyetini duyan anne Rebeka,  oðlu Yakub'a 
kaçmasýný söyledi.   Yakup dayýsý Laban'ýn kaldýðý 
Harran'a geldi .  Burada bir kuyunun baþýnda 
çobanlarla sohbet ederken bir kýz koyunlarýný 
suvarmaða getirmiþti. Yakub bu kýzý görünce, 
kuyunun aðzýndaki taþý kaldýrdý ve koyunlarýný 
suvarmasýna yardým etti. Sonra kýz ile tanýþtý ve 
O'nun dayýsýnýn kýzý Rahel olduðunu öðrendi. 
Yakub Harran'da bir ay dayýsýnýn yanýnda kaldý. 
Laban Yakub'a, ücretsiz hizmet olmayacaðýný, 
hizmetine karþýlýk ne istedeðini sordu. Yakub 
Laban'ýn küçük kýzý Rahel'i istedi. Ancak Laban, 
bunun için 7 yýl hizmet etmesi gerektiðini söyledi. 
Yakub, Rahel'i o kadar çok seviyordu ki, bu yedi yýl 
göz açýp kapayýncaya kadar geçti. Bu süre sonunda 
Laban, bütün halkýn davet edildiði bir ziyafet 
(düðün) verdi , ancak gece Rahel yerine O'nun 
ablasý Lea'yý verdi. Yakub sabah olunca bunun 
farkýna vardý. Laban bu davranýþýna gerekçe olarak 
büyük dururken küçük kýzýn evlendirilemeyeceðini 
gösterdi ve Yakub'a Rahel'i alabilmesi için 7 yýl daha 
hizmet etmesi þartýný koþtu. O dönemde henüz iki 
kardeþle evlenmek yasaklanmamýþtý. Yakub bu þartý 
da yerine getirdi ve dayýsýna ikinci 7 yýl hizmetten 
sonra Rahel'i de eþ olarak aldý. Yakub'un Lea ve 
Rahel'den ve onlarýn cariyelerinden çok sayýda 
çocuðu oldu. Çocuklarýndan biri olan Yusuf, en çok 

9sevdiði eþi Rahel'den olmuþtur. 

Hz. Yakub'un Rahel ile karþýlaþtýðýnda kaldýrdýðý 
kuyu taþýnýn týlsýmlý olduðuna inanýlýyor ve bu taþ 
Harran'da Hz.Ýbrahim Manastýrý'nda saklanýyordu.

Hz.Yakub kuyusunun týlsýmlý taþý için Ýslam 
öncesine ait Süryanice bir kaynakta þöyle bir öykü 
anlatýlmaktadýr: “Çocuðu olmayan Ýstanbullu bir 

Çarmelik Hayratý 

Yakup Peygamber Kuyusu (Hayratý) (George Percy Badger'den)
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haným Harran'a gidecek bir tüccara Hz.Yakub 
kuyusunun týlsýmlý taþýndan bir parça getirmesi 
ricasýnda bulunur. Harran'a gelip Ýstanbul'a dönen 
bu tüccara týlsýmlý taþ parçasý sorulur. Fakat tüccar 
söz verdiði bu görevi unutmuþtu. Hemen þehrin 
dýþýna giden tüccar bulduðu taþtan bir parça 
kopararak onu ipek mendile sarýp kadýna getirdi. 
Kadýn hamile kaldý ve bir kýz çocuðu oldu. Ancak 
kadýn buna üzüldü ve tüccara “-eðer bana daha 
büyük bir parça getirseydin oðlum olurdu” diye 
sitemde bulundu. Tüccar, “Kadýna rasgele verdiðim 
bu taþýn yerine gerçekten Yakub kuyusunun 
taþýndan bir parça getirmiþ olsaydým belki de 

10kadýnýn bir kaç çocuðu olacaktý” diye düþündü.

13- KIRLIK KÖYÜ BÜYÜK HAYRAT

Viranþehir-Þanlýurfa yolunun 13. Km.'sinde, 
yolun solundaki Kýrlýk köyüne geldikten sonra, 
Akkese köyü yol ayrýmýndan 1.5 - 2 km. güneydedir. 
M.S. II.-III. Yüzyýla ait olduðu tahmin edilmektedir. 

Kayalýk bir sýrt üzerine yapýlmýþ hayrata 
doðudaki kayadan oyma merdivenlerden inilir. 
Kuzeye doðru dar ve yüksek oyulmuþ ve orta 
kýsýmlarý üzerinde 4-5 m.lik kaya kemeri býrakýlmýþ 
derin bir giriþ tünelinden geçildikten sonra üzeri 
daire biçiminde açýklýklý sarnýç þeklindeki su 

toplama bölümüne geçilir. Bu bölümün kuzeyine 
doðru yaklaþýk 20 m. uzunluðunda bir tünel 
oyulmuþtur. Yaðmur sularýnýn bu tünelde 
biriktirildiði tahmin edilmektedir. Ancak tünel, 
yüzlerce yýldan bu yana yaðmur sularýnýn taþýdýðý 
çamurla dolmuþ olduðundan daha ileriye uzayýp 
uzamadýðý bilinmemektedir. 

Giriþ tüneli ve su toplama tünelinin yan 
duvarlarýnda, yerden 3-4 m. yükseklikte kayaya 
oyulmuþ gizleme maðaralarýnýn Hýristiyanlýðýn ilk 
dönemlerinde bölgedeki daðlarda inzivaya 
çekilmiþ olan keþiþler tarafýndan açýldýðý tahmin 

1 1edilmektedir.  Bu su tesisi  günümüzde 
kullanýlmamaktadýr.

1 4 -  K I R L I K  K Ö Y Ü  K Ü Ç Ü K  
HAYRAT  

Viranþehir-Þanlýurfa yolunun 13. Km.'sinde, 
yolun solundaki Kýrlýk Köyündedir. 

Köyün doðu kesiminde yer alan hayratýn, kuzey-
güney yönünde kaya zeminine  oyulmuþ, 20 m. 
uzunluðunda, 4 m. geniþliðindeki su toplama 
havuzunun  üzeri düzgün kesilmiþ blok kalker 
taþlardan örülmüþ beþik tonozla örtülüdür. Beþik 
tonozun üzerinde altýþar metre aralýkla iki adet 
havalandýrma bacasý açýlmýþtýr. Hayratýn kuzey ve 

Kýrlýk Köyü Büyük Hayrat



güney cephelerindeki giriþler güvenlik amacýyla 
günümüzde duvarla örülmüþ ve hayrat  

12kullanýlmaz duruma getirilmiþtir.  M.S.II.-
III.yüzyýl Roma dönemine ait olduðu tahmin 
edilmektedir.

1 5 -  Ç A R D A K  M A N A S T I R I  
SARNICI

Þanlurfa'nýn güney-batýsýndaki daðlýk alanda, 
Deyr Yakub Manastýrý'nýn kuþ uçuþu 1 km. kuzey 
batýsýndadýr. Ancak buradan ulaþým zordur. 
Þanlýurfa-Gaziantep Karayolunun 13. km.'sinde 
bulunan Firuz Paþa Hayratýndan güneye sapan 
Keberli Köyü yoluna girilir. Bu köye varmadan sola 
sapan dere içersindeki bozuk yol 4 km. sonra 
Çardak manastýrý kalýntýlarýnýn bulunduðu tepeye 
ulaþýr.

Beþinci yüzyýlda Edessa (Urfa) bir Hiristiyan 
þ e h r i  i d i .  B u  þ e h r i n  m a n a s t ý r l a r ý  v e  
akademilerindeki ilahiyat bilgileri ve dindarlýklarý 
ile ünlü idi. Þehir dýþýndaki daðlardaki 
manastýrlarda  ve maðaralarda binlerce keþiþ 
yaþýyordu. Çardak Manastýrý da bu keþiþ 
merkezlerden biridir.  Kayalýk bir tepede yer alan 
Çardak Manastýrý ; Manastýr yapýsý kalýntýsý, 
keþiþlerin ikamet ettiði maðaralar ve su 

13sarnýçlarýndan meydana gelmiþtir.

Manastýr Kalýntýsý: Temel izlerinden dikdörtgen 
planlý ve iki bölümlü olduðu anlaþýlan bu yapýnýn 
ayakta kalan köþe duvarý üzerindeki korniþe 
dayanarak çatý ile örtülü olduðu anlaþýlmaktadýr. 
Kalýntýlar arasýndaki mimari elemanlar üzerinde 
haç motifi ve istiridye kabartmalarý görülmüþtür.

Keþiþ Maðaralarý: Manastýr kalýntýsýnýn yer 
aldýðý tepenin doðu yamacýnda, cepheleri doðuya 
bakan bir sýra maðara keþiþlerin ikameti için 
yapýlmýþtýr. Maðaralarýn önünde kayalarýn 
düzlenmesi ile geniþ bir avlu oluþturulmuþtur. Bu 
avlu içersinde bir de sarnýç yer almaktadýr.

Büyük Sarnýç: Manastýr kalýntýlarý ve keþiþ 
maðaralarýnýn yer aldýðý tepenin kuzey-doðu 
aþaðýsýndaki bir tepededir. Oldukça büyük olan bu 
sarnýcýn güney tarafýna sonradan dromoslu bir kapý 
açýlmýþ ve sarnýç iskân amaçlý olarak kullanýlmaya 
baþlanmýþtýr. 

Kýrlýk Köyü Küçük Hayrat

Çardak Manastýrý Sarnýcý içten görünüm Çardak Manastýrý Sarnýcý giriþi
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16- DEYR YAKUP MANASTIRI 
SARNICI

Ýl merkezindeki Eyyub Peygamber makamýnýn 4 
km. batýsýnda bulunan Deyr Yakub, Halk arasýnda 
“Nemrud'un Tahtý” ya da “Cin Deðirmeni” olarak 
anýlmaktadýr. Buradaki yüksek bir daðýn tepesinde 
M.Ö. I. yüzyýlda (putperest dönem) Edessa Kralý 
Abgar Mano'nun oðlu Arryo'nun aile fertleri için 
inþa edilmiþ anýt mezar kalýntýlarý yer almaktadýr. 
Bazý kaynaklarda manastýr olarak adlandýrýlan, 
doðu batý istikametinde dikdörtgen planlý iki katlý 
büyük yapý kalýntýsýnýn zemin katýnýn doðu kesimi 
üç katlý anýt mezardýr. Edessa Krallarýnýn yattýðý 
tahmin edilen ve esas giriþi zemin kattan olan mezar 
odasý kuzey, güney ve doðuda kemerli birer 
arkosoliumdan oluþmaktadýr. Arkosoliumlarýn 
üzerleri büyük lento taþlarla örtülüdür. Bu 
bölümün zemin kattaki giriþ kapýsýnýn sol tarafýnda 
çizikleme tekniðinde (grafitto) saða bakar vaziyette 
profilden bir kuþ figürü iþlenmiþtir. Ruhun bir kuþ 
gibi uçup gitmesini sembolize eden bu figür Ýslami 
dönemlerde de bir çok mezara  iþlenmiþtir. Büyük 
yapýnýn anýt mezar dýþýnda kalan esas kýsýmýnýn 
zemin katý kemerli koridorlarla üç arkosoliumlu 
mezar odasýna ve ayrýca kuzeydeki Mano oðlu 
Arryo'nun karýsý Gündüz' ün  anýt mezarýna 
baðlanmaktadýr. Zemin kata giriþ, kuzeydeki yýkýk 
kapýdan olmaktadýr. Bu kapýdan düþtüðü anlaþýlan 
blok bir taþ üzerine, uzanmýþ vaziyette bir erkek 
figürü kabartmasý iþlenmiþtir. Baþýný yastýða 
koymuþ bu figürün yanýnda daha küçük boyutta 
cepheden, bir sandalyede oturur vaziyette biri 

14kadýn, diðeri erkek iki figür bulunmaktadýr.

Büyük yapýnýn kuzeyindeki dikdörtgen planlý üç 
katlý anýt mezarýn doðu cephesindeki pencerenin 
altýnda yer alan iki satýr kitabenin üst satýrý Grekçe, 
alt satýrý Süryanicedir. Her iki kitabede “Mano oðlu 
Arryo'nun karýsý Gündüz”  yazýlýdýr. Arryo 
hanedanýnýn M.Ö.I. yüzyýlda yaþadýðý dikkate 
alýnacak olursa mezarlarýn Hýristiyanlýk öncesi 
pagan (putperest) dönemine ait olduðu ve büyük 
yapýnýn mezar odalarýna baðlanan zemin katý 
üzerinin putperest tapýnaðý olarak kullanýldýðý 
anlaþýlmaktadýr. Ancak bu tapýnaðýn M.S.V. 
yüzyýlda kerametleri ve kehanetleri ile ünlü olan ve 
Suruç Episkoposluðuna kadar yükselmiþ bulunan 
Suruçlu Aziz Yakub zamanýnda (M.S.451-521)  
manastýr olarak kullanýldýðý ve bundan ötürü Deyr 
Yakub (Yakub'un Manastýrý) olarak anýldýðý tahmin 
edilmektedir.   Manastýrýn doðusunda kayaya 
o y u l m u þ  k e þ i þ  o d a l a r ý  b u  t a h m i n i  
güçlendirmektedir .

Büyük mezarýn zemin kattaki güney arcosolium 
kemerinin kilit taþýna iþlenmiþ olan haç rozetinden 
burasýnýn hristiyanlýk döneminde de Kraliyet ailesi 

tara f ýndan mezar  o larak  kul laný ld ýð ýn ý  
kanýtlamaktadýr.

Ayrýca halk arasýnda Yakub Peygamber'in 
burada kaldýðýna ve Deyr Yakub adýnýn bundan 
dolayý verildiðine inanýlmaktadýr.

Deyr Yakup Büyük Sarnýcý

Deyr Yakup Manastýrýnda yer alan çok sayýdaki 
sarnýçtan en büyüðü manastýrýn kuzey doðu 
yamacýnda yer almaktadýr. Çardak Manastýrý 
sarnýcýnda olduðu bu sarnýcýn da üzerindeki 
yuvarlak aðzý dýþýnda ayrýca doðu tarafý 
ortalarýndan merdivenle inilen bir kapýsý da 
bulunmaktadýr. Böylece hem aðýzdan, hem 
merdivenli kapýdan su alýnmasý saðlanmýþtýr.
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Faraclýk, “ferah ve kurtuluþ” anlamýndaki 
Arapça “ferac” kelimesine Türkçe “lýk” hecesinin 
eklenmesiyle “kurtuluþa vesile olan þey” anlamýný 
taþýmaktadýr. “el-Feracu”, bir kimsenin gam ve 
tasasýný keþf ve izâle etmek, þiddetten kurtulmak 

1gibi mânâlara gelmektedir.  Þanlýurfa'da “faraclýk” 
veya “faraçlýk” þeklinde ifade edilen yöresel bir 
Câmi mûsikîsi formu/türü vardýr. Türk Din 
Mûsikîsi literatüründe var olan Mi'raciye, 
Ramazaniye ve Mihrabiye gibi form isimlerine 
istinaden faraclýk kelimesinin yöresel kullanýmýnýn 
yaný sýra “Feraciye” þeklinde ifade edilmesinin daha 
uygun olacaðý kanaatindeyiz. Bu sebeple 
makalemizde faraclýk yerine feraciye kavramýný 
kullanmayý tercih edeceðiz. Mûsikî kavramý olarak 
feraciye, doðum yapacak olan kadýnýn doðumunun 
kolay geçmesi, hasta olan kiþinin þifâ bulmasý, 
hapiste olup da mahkemesi olanýn beraat etmesi, 
sekarât anýndaki birinin rûhunu kolay teslim 
etmesi, borcu olanýn borcunu ödeyebilmesi ve 
darda kalmýþlarýn selamete kavuþmasý gibi 
sebeplerden ötürü câmide/minârede dua ve 
münacat niyetiyle salâ tarzýnda irticalî (doðaçlama) 
olarak okunan bir formdur.

Þanlýurfa merkez, Siverek ve Birecik ilçelerinde 
icra edilen feraciye, Türk Din Mûsikîsi açýsýndan 
yöresel fakat orijinal bir Câmi mûsikîsi türüdür. 
Uzun yýllar okunagelen feraciye, ihtiyaç hâsýl 
olduðunda müracaat edilerek günün herhangi bir 
saatinde minârede, imam veya müezzin tarafýndan 
icra edilmektedir. Yatsý ve sabah ezanlarýndan sonra 
okunduðu görülse de daha çok gündüz saatlerinde 
ezan sonrasý veya namaz vakitleri arasýnda icra 
edildiði dikkat çekmektedir. 

FARACLIK (FERACÝYE)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
Harran Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi

Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi

Feraciye, bir taraftan Allah'a yalvarýþ, niyaz, 
münacaat ve dua; diðer taraftan okutanýn niyetinin 
gerçekleþmesi için iþiten insanlardan dua talep 
edilmesi ve yapýlan münacaata “âmin”, “Allah 
kurtarsýn” veya “Allah yardým etsin” demelerinin 
saðlanmasý amacýyla câmide/minârede belirli bir 
makâm çerçevesinde okunmaktadýr. 

Bekir Urfalý, “Bir Urfa Düþü” adlý þiirinde 
feraciye konusuna deðinerek mahalli lisanla þöyle 
demektedir; “Faraçlýk verilir. Duyanlar dua eder. 
Dardasa, ferahlýða çýkar. Borçlýsa, kul borcýndan 

2hellas et. Hestese yanidan þifa ver.”

Feraciyenin güftesi Arapça olup Türk mûsikîsi 
makâm ve naðmeleriyle okunmaktadýr. Güftenin 
kime ait olduðu veya kim tarafýndan tertiplenerek 
baþlatýldýðý bilinmemektedir. Mâbed mûsikî 
formlarý genelde sýký sýkýya muhafaza edildikleri 
için feraciyenin en az iki yüzyýllýk geçmiþi olan 
önemli bir kültür unsuru olduðunu söyleyebiliriz. 

Günümüzde Þanlýurfa'da icra edilen feraciyenin 
güftesi, okuyandan okuyana küçük farklýlýklar 
oluþtursa da genel olarak þu þekildedir:

Allâhümme yâ fârice'l-ferac

Ve yâ men indehû mefâtihu'l-ferac

Ve yâ ümmete Muhammed

Rahimallâhu li men deâ lenâ bi'l-feraci ve'l-âfiyeh

Ve yâ men bedîu's-semâvâti ve'l-ard

Ve yâ mâlike'l-mülk, yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm

Yâ Kerîm, yâ Rahîm, yâ Allah
3Bi-rahmetike yâ erhame'r-râhimîn.

17• Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayý: 9



18 • Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayý: 9

Siverek'te de “feraclýk” denilen bu münacaat, 
4hüseynî makâmýnda okunmaktadýr.

Birecik'te uzun süredir (25-30 yýl) okunmadýðý 
için nerdeyse unutulmuþ olan feraciye, “faraçlýk”, 
“nefse duasý” ve “nefse salâsý” olarak da ifade 
edilmektedir. Özellikle doðum yapacak kadýnlar 
için okutulduðundan “nefse” tabirinin kullanýldýðý 
feraciye, bununla sýnýrlý kalmamýþ her sýkýntýlý 
durum için baþvurulan bir dua olmuþtur. Meselâ; 
Birecik tarihinde Askerlik þubesi yangýný olarak 
bilinen büyük yangýnda ilçenin bütün camilerinde 

5gece feraciye okunduðu ifade edilmektedir.  
Feraciye, Birecik'te sabâ ve hüseynî makamlarýnda, 
aþaðýdaki güfte ile okunmuþtur.

Allâhümme yâ karîbe'l-ferac

Ve yâ men biyedihî mefâtihu'l-ferac

Allâhümme feracuke karîb

Ve kâsýdu bâbike lâ yahîb… yâ Allah

Nefsun/rûhun makrûbeh

Min ümmet-i Muhammedini'l-Mustafa

Ðaferallahu li men deâ lenâ bi'l-feraci ve'l-âfiyeh
6Ve rahmetullahi li men yekûlu âmin.

Sonuç olarak; Henüz üzerinde çalýþýlmamýþ ve 
mûsikî literatürümüze kazandýrýlmamýþ bir çok 
form vardýr. Feraciye bu türlerden biridir. 
Þanlýurfa'da “faraclýk” þeklinde ifade edilen 
feraciye, genelde dinî mûsikî, özelde de câmi 
mûsikîsi formu olarak deðerlendirilebilir. 

Feraciye, icra edildiði yerlerde insanlar arasýnda 
sosyal iletiþimi saðlayan ve okutan insanlarýn 
psikolojilerini olumlu yönde etkileyen önemli bir 

7mûsikî unsurudur.

Mezkur feraciyenin Türkçe anlamý:

Ey Allah'ým, ey kurtuluþu saðlayan,

Ve ey kurtuluþun anahtarý yanýnda olan,

Ve ey Muhammed ümmeti,

Bize kurtuluþ, ferah ve âfiyet dileyene Allah rahmet 
etsin.

Ve ey gökleri ve yeri yaratan,

Ve ey mülkün mâliki, ey celâl ve ikram sahibi,

Ey Kerîm, ey Rahîm, ey Allah!

Ey merhametlilerin merhametlisi! Senin 
merhametine sýðýnýyoruz.

Ferâciye, okuyan kiþilerin mûsikî bilgisi veya 
maharetiyle ilgili olarak Þanlýurfa'da daha çok sabâ, 
bazen de hüseynî makâmýnda serbest ve irticâlî 
olarak okunmaktadýr. “Allâhümme yâ fârice'l-ferac” 
cümlesinden “Rahimallâhu limen deâ lenâ bi'l-feraci 
ve'l-âfiyeh” cümlesine kadarki bölüm, (makalenin 
sonunda verilen iki örnek okuyuþun notasýnda 
belirtilen ve mûsikî nazariyatýnda tekrar iþareti 
olarak bilinen iki senyo “” arasý) üç defa tekrar 
edilir. Üçüncü tekrarda “Ve yâ men bedîu's-semâvâti 
ve'l-ard” cümlesinden “Bi-rahmetike yâ erhame'r-
râhimîn” cümlesine kadar bir defa okunarak bitirilir.

Ýcra edilmesini gerektiren yukarýda ifade 
ettiðimiz genel sebeplere ilaveten Siverek'te uzun 
bir süreden beri mübarek gecelerin sabah 
namazýndan sonra feraciye okuma geleneði 
oluþmuþtur. Feraciye, hangi sebepten dolayý 
okunacaksa onu ifade eden kelime ve kim için 
(erkek veya bayan) okunacaksa ona iþaret eden 
zamir kullanýlmaktadýr. Meselâ; Feraciye, doðum 
yapacak bir bayan için okunacaksa “emetun 
mekrûbetun”, hasta bir erkek için okunacaksa 
“marîdun” kelimeleri; buna baðlý olarak “lehâ” ve 
“lehû” zamirleri kullanýlmaktadýr. Baþta üç defa 
tekbir, üç defa salavât-ý þerîfe müezzin veya imam 
ile birlikte cemaatten uygun kimselerin katýlýmýyla 
koro halinde okunduktan sonra mâhir ve fem-i 
muhsin bir kiþi üç defa feraciye duasýný 
okumaktadýr:

Allâhu Ekber Allâhu Ekber

Lâ ilâhe illallâhu Allâhu Ekber

Allâhu Ekber ve lillâhi'l-hamd

Essalâtu ve's-selâm aleyke yâ Resulallâh

Essalâtu ve's-selâm aleyke yâ Habîballâh

Essalâtu ve's-selâm aleyke yâ hayrallâh

Allâhümme yâ fârice'l-ferac

Ve yâ men indehû mefâtihu'l-ferac

Ümmetun mü'minetun min ümmet-i Muhammed

Gaferallâhu li men deânâ bi'l-feraci ve'l-âfiyeh

Lâ ilâhe illallâhu'l-meliku'l-hakku'l-mubîn

Muhammedu'r-Resûlullahi sâdiku'l-va'di'l-emîn.

DÝPNOTLAR:
1) Asým Efendi, Kâmûs Tercümesi, Ýstanbul 1305, I/805-806.
2) http://bekirurfali.com/Pages.asp?cat_id=4&cat2_id=4&wid=774, 

27.11.2010.
3) Makalenin sonunda örnek olarak verilen feraciye, Yatýlý Bölge 

Kur'ân Kursu öðreticisi Hâfýz Ahmet Kahvecibaþý'ýndan sabâ 
makâmýnda, yine Yatýlý Bölge Kur'ân Kursu öðreticisi Hâfýz Yusuf Ziya 
Kahvecibaþý'ndan da hüseynî makâmýnda dinlenerek notaya alýnmýþtýr.

4) Siverek'te okunan feraciye ile alakalý bilgi ve okuma örneði, Siverek 
Ulu Câmiî imamý Hâfýz Mahmut Özbucak'tan alýnmýþtýr.

5) http://www.birecikforumu.com/birecik/ 
forum_posts.asp?TID=10137&OB=DESC, 27.11.2010.

6) Birecik'te okunan feraciye güftesi, Birecik Tekke Camii emekli 
imamý Seyit Ahmet Etingü'nün arþivinden ve 1985-90 yýllarý arasýnda 
Birecik'te görev yapmýþ emekli imam Hâfýz Halil Kahvecibaþý ile yapýlan 
röportajdan elde edilmiþtir.

7) Bu makale, Hüseyin Akpynar'yn “Bir Câmi Mûsikîsi Formu: 
Feraciye”, YSTEM Yslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikî Dergisi, Yyl: 
6, Sayy: 11, Konya 2008'de yayymlanan yazysyndan kysmen alynty 
yapylarak ve ilavelerle olu?turulmu?tur.
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görmüþ olduðu ödüller listesini artýrmýþtýr. Ýçinde 
bulunduðu her türlü olumsuz þartlarda dahi 
baþarýlý çalýþma azminin hiçbir þekilde kýrýlmasýna 
izin vermemiþtir. Bütün akranlarý ve arkadaþlarý 
arasýnda temiz kalpliliði, dürüstlüðü ve vazifesine 
olan düþkünlüðü ile tanýnmýþ, seçkin idare 
amirlerinden biri olarak birçok defalar takdir 
belgesi ve çeþitli ödüllerle ödüllendirilmiþtir

Bayburt Kaymakamý görevinde bulunurken I. 
Dünya Savaþý'nýn en buhranlý günlerinde bir 
yandan Bayburt Ermenilerinin salimen tehciri için 
çaba sarf ederken, dirlik ve düzeni saðlamaya 
çalýþýrken diðer yandan da 3.Ordu'ya erzak temini 
için çalýþmaya devam etmiþtir. Nusret Bey 3. 
Ordu'ya yaptýðý bu hizmetlerinden dolayý deðiþik 
tarihlerde Erzurum Valiliði ve 3.  Ordu 
Kumandanlýðý tarafýndan mükâfatlandýrýlmýþtýr. 
Dördüncü rütbeden Niþaný Âliyi Osmanî ile taltif 
edilmiþ. Bütün bu kutlama ve ödüller gösteriyor ki 
Nusret Bey 1. Dünya Harbi sýrasýnda büyük bir 
gayret göstererek canla baþla vatana ve millete 
faydalý olmak için var gücüyle çalýþmýþtýr. Fakat o 
bütün bu çabalarýnýn karþýlýðýnda daha sonra 
hüsrana uðratýlacaktýr ne yazýk ki…

Kaynaklarda onun kiþiliði konusunda hep 
olumlu ve takdir edici ifadelere rastlanmaktadýr. 
Öyle ki Nusret Bey'den terbiyeli, özü sözü doðru, 
temiz, vatanýný ve milletini seven biri olarak sýkça 
bahsedilmektedir. Çünkü O gerçekten Devlet 
hizmetini en iyi þekilde yerine getirmekten baþka 
düþüncesi olmayan, milletin ve ülkesinin yararýný 
her þeyin üstünde tutan, baþarýlý, çalýþkan, verilen 
her görevin üstesinden gelen yöneticilerden biri 
olduðunu görev yaptýðý yerlerdeki çalýþmalarýyla 

Maalesef tarihin bazý dönemlerinde “dönek 
mahalleri” zaman zaman artmýþ, buralarda geleceði 
yazdýðýndan habersiz tarihler hüzün hanesine 
kaydedilmiþtir. Ýþte Milli Þehit Boðazlýyan 
Kaymakamý Mehmet Kemal Bey'den sonra, tarih 
sayfalarýnda ebedi bir olay olarak yer alan Urfa 
Mutasarrýfý Þehit Nusret Bey'den bahsetmek 
istiyorum. Bu yazýmý “Ýki Milli Þehit” adýndaki 
eserimden faydalanarak hazýrlamaya çalýþtým. Bu 
vesileyle en azýndan yeni nesillerin Nusret Bey'i 
kýsaca da olsa tanýmasý adýna küçük bir katkým 
olursa çok memnun olacaðýmýn da bilinmesini 
isterim.

Nusret Bey 1876 yýlýnda Preveze Sancaðý eski 
Sorgu Hâkimlerinden Behram Efendi'nin oðlu 
olarak Yanya'da doðmuþtur. Osmanlý'nýn artýk can 
çekiþmeye baþladýðý zamanlar içerisinde Mektebi 
Mülkiyeyi Þahane'nin hazýrlýk ve yüksek 
kýsýmlarýnda verilen dersleri alarak iyiye yakýn 
derecede 1 Aðustos 1895 ve 19 Eylül 1899 tarihli 
diplomalarýný almýþtýr. 

Ýlk görev yerlerinden olan Yanya Vilayetinde 
görev yaparken Hayriye Haným'la evlenmiþ,  
Nasuhi, Mazlum ve Tarýk Kuruosman adlarýnda üç 
çocuklarý olmuþtur.

Nusret Bey'in hayatýný etkileyecek olan asýl 
görevleri ve buralardaki hizmetleri, mücadeleleri 
Ýstanbul'dan sonra 27 Nisan 1914 tarihinde göreve 
atandýðý Bayburt Kazasý Kaymakamlýðý ile 
baþladýðýný söylemek mümkündür.

Nusret Bey'in hayatý baþarýlarýna dayanan 
hakkýyla kazanmýþ olduðu ödüllerle doludur. Daha 
genç yaþlarýnda Bayburt Kaymakamý ve Ergani 
Mutasarrýfý iken bir üst makamlarýn kendisine layýk 

Ýhsan KURT

Þair, Yazar ve Eðitimci

Tarihin Dönek Mahallinde 

Bir Þehit: 

Nusret Bey
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göstermiþtir. Devlet hizmetini en iyi þekilde yerine 
getirmekten baþka düþüncesi olmayan, milletin ve 
ülkesinin yararýný her þeyin üstünde tutan, baþarýlý, 
çalýþkan, verilen her görevin üstesinden gelen bir 
yönetici olarak tanýnan Nusret Bey'in, zaten bu 
özelliðini kendisine verilen ödüllerden ve 
takdirlerden de çýkarmak mümkündür.

Nusret Bey'in görev yaptýðý ilk yýllarda hemen 
her taraf yangýn iþaretleri verirken Balkanlarýn 
karýþtýðý açýkça görülüyordu. Bu karýþýklýk 
duracaða da hiç benzemiyordu. Nitekim onun 
Bayburt Kaymakamý olarak göreve baþlamasýndan 
kýsa bir süre sonra da I. Dünya Savaþý çýktý. 
Osmanlýnýn güç kaybettiði, diðer ülkelerin yaný sýra 
içerde de azýnlýklarýn hareketlerinden isyan 
hareketleri açýkça hissediliyordu. Bunun üzerine 
Bayburt Bölgesinin de içinde bulunduðu Doðu 
Anadolu Bölgesi'nde yaþayan Ermeniler, Ruslarýn 
baðýmsýz bir Ermenistan Devleti kurmalarýna 
yardýmcý olacaðý þeklindeki kýþkýrtmalarý sonucu 
gönüllü silahlý Ermeni gruplarý teþkil ederek Türk 
mahalle, köy, kasaba ve þehirlerinde katliamlara 
baþladýlar. Bu durumlar özellikle Bayburt'u da 
kapsayan bölgede daha çok görülüyordu. 
Dolayýsýyla Nusret Bey'in kaymakamlýk yapmakta 
olduðu Bayburt da bu saldýrýlardan etkilenmeye 
baþladý. Burada yaþamakta olan Ermeniler de bir 
taraftan Ruslarla iþ birliði içine girerek gizlice Rus 
birliklerine katýlýrken, diðer yandan da bölgede her 
türlü anarþiyi çýkarmak için çetecilik eylemlerine 
baþlamýþlardý. Bu eylemlerin baþýnda da en ufak 
sebepler ileri sürerek bölgede bulunan devlet 
amirlerine ve askerlere iftiralar atarak Ermeni halký 
tahrik etmek geliyordu. Özellikle Hýnçak ve Taþnak 
gibi benzeri Ermeni komiteleri de bu faaliyetleri 
planlý bir þekilde destekliyordu.  Bu arada 1. Dünya 
Savaþý'nýn çýkmýþ olmasý da onlarýn iþine yaramýþtý. 

Nusret Bey'in görev yapmakta olduðu 
Bayburt'ta yaþayan Ermeniler de Ruslarla iþbirliði 
içine girerek bir kýsmý gizlice Rus birliklerine 
katýlýrken diðer yandan da bölgede asayiþi bozmak 
için çeþitli çetecilik eylemlerini sürdürüyorlardý. 
Hatta 1. Dünya Savaþý'nýn ilanýnýn hemen 
arkasýndan Amerika ve diðer yabancý ülkelerde 
bulunan Osmanlý Ermenilerinden Osmanlý 
topraklarýndaki ailelerine gönderilen mektuplar da 
kýþkýrtmalarý destekliyor, Türkler ve hükümet 
hakkýndaki niyetlerini ortaya koyuyordu. Doðu 
Anadolu Bölgesi'nde bu olaylar cereyan ederken 
Osmanlý idaresi, 1 Haziran 1915'de savaþ 
mýntýkasýnda oturan Ermeniler'in savaþ alaný dýþý 
olan Suriye dolaylarýna gönderilmesini içeren 
“Ermeni Tehciri” kanununu çýkardý. Bunun üzerine 
Haziran 1915'de Erzurum'daki 3. Ordu Komutaný 
Mahmut Kamil Paþa'nýn emriyle, Bayburt harp 
sahasý içinde olduðu için bölgedeki Ermeniler de 

Nusret Bey'in idaresi altýnda bulunan bölgedeki 
jandarma güçleri vasýtasýyla gerekli tedbirler 
alýndýktan sonra salimen Erzincan'a sevk edildiler. 
Nusret Bey, hayatýnda çok önemli bir yeri olan bu 
görevi kendisine verilen bir emir neticesinde 
yasalara ve günün þartlarýna uygun olarak yerine 
getirmeye çalýþtý. Savaþýn bütün þiddetiyle devam 
etmekte olduðu tehcir sýrasýnda doðrudan 
kendisinden kaynaklanan gayri kanuni hiçbir olay 
olmamýþtýr. Tehcire tabii tutulan Bayburt'taki 
Ermenilerin emval-i metrukleri de oluþturulan bir 
komisyon tarafýndan satýlarak bedelleri kendilerine 
verilmiþtir. 

Nusret Bey, Bayburt'ta görev yaparken 
yetenekleri ve baþarýlarý dikkate alýnarak 12 Eylül 
1915'de Erzincan Sancaðý Mutasarrýf Vekilliði'ne, 13 
Kasým 1915'de Ergani Sancaðý Mutasarrýflýðý'na 
terfian nakledildi. 14 Haziran 1917'de, o sýralarda 
Yýldýrým Ordularý 2. Grup Kumandaný bulunan 
Mustafa Kemal Paþa'nýn atamasý üzerine Urfa 
Müstakil Sancaðý Mutasarrýflýðý'na yine terfian 
atanmýþtýr. 

Nusret Bey, Urfa'nýn iþgalcilere karþý topyekûn 
mücadele vermesinde, teþkilatlanmasýnda çok 
önemli görevleri yerine getirmiþtir. Hatta iþgalin 
baþladýðý daha ilk günde ortaya koyduðu 
kahramanca tavrý ile hem dosta hem de düþmana 
mücadelenin de mesajýný vermek istemiþtir. Þöyle 
ki, hiç vakit kaybetmeden iþgalin hemen ardýndan 
Urfa'ya gelen iþgalin komutanlarý hiç vakit 
kaybetmemiþtir. iþgalcilerden bir Ýngiliz Yarbay 
yanýnda iki subayla, ellerinde silahlarla 
Mutasarrýflýk makamýna girmiþlerdir. Nusret Bey 
bunlarý karþýlamadýðý gibi, yerinden kalkmayarak 
makam koltuðunu da vermemiþtir.. 

' ' Ga l i p  b i r  h ü k ü m et i n  a sk er i  n ed en  
karþýlanmýyor?'' diye soran Ýngiliz kumandanýna 
Nusret Bey tokat gibi bir cevap vermiþtir: 

''Haksýz yere memleketi iþgal eden bir kuvveti 
karþýlamaya çýkmak bir Türk mutasarrýfýna 
yakýþmaz. Bir misafir gibi gelseydiniz, sizi 
Birecik'te karþýlardým'' demiþtir. 

Urfa'yý iþgal ettikten sonra, Ýngilizler, 
Mutasarrýflýða buyruklar, bildiriler yaðdýrmaya 
baþlayýnca, Mutasarrýf Nusret Bey, tabancasýný 
masasýnýn üzerine vurarak Ermeni tercümana “Git 
kumandanýna söyle, ben kendisinin emir eri 
deðilim… Bir daha tekerrür derse, bunu beyninde 
patlatýrým!..” diye azarlamýþtý. Nusret Bey'in bu 
aslanca kükreyiþi, belki de, bardaðý taþýran son 
damla olmuþtu. Zira Ýngiliz iþgal kuvveti 
kumandaný, makineli tüfeklerini Mutasarrýflýk 
makamýna çevirdiðinde Nusret Bey'in kendisini 
karþýlamamýþ olduðuna ve makamýna girdiði 
zaman da koltuðunu vermediðine çok içerlemiþti. 
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30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros 
Mütarekesi 'nden sonra kurulan Ýstanbul 
Hükümetleri açýkça baský altýndaydýlar. Bir taraftan 
Ýtilaf Devletlerinin, diðer taraftan bu devletlerin 
desteðini alan Ermeniler ve Ermeni Kilisesinin 
býktýran baskýlarý neticesinde Ermeni Tehcirini 
soruþturmak için önce komisyonlar, ardýndan da 
güya suiistimalleri görülenleri yargýlamak için 
mahkemeler kuruldu. Fýrsat bu fýrsattý… Ermeniler 
hemen bu durumdan faydalanarak, Ermeni 
tehcirinin yapýldýðý dönemde görev yapan 
idareciler aleyhinde yoðun bir iftira kampanyasý 
baþlattýlar. Çetecilikleri, Türklere yaptýklarý 
zulümler unutularak iftira furyalarý öne çýkarýldý. 
Bu iftiralardan birçok namuslu Türk devlet adamý 
gibi maalesef Nusret Bey de nasibini aldý.

Nusret Bey Urfa Mutasarrýflýðý görevinde 
bulunurken I. Damat Ferit Paþa Hükümeti 
tarafýndan 6 Nisan 1919'da Ermeni tehciri 
meselesinden dolayý azledilir ve Ýstanbul'a çaðrýlýr. 
Aslýnda bu çaðrýlýþýn gerisinde önemli bir gerçek 
yatmaktadýr: Mutasarrýf Nusret Bey'in davranýþlarý, 
iþgal güçlerine karþý olan tavýrlarý Ýngilizlerin 
hoþlarýna gitmediði için tehcir bahanesiyle 
görevinden azledilerek polis ve jandarma eþliðinde 
Ýstanbul'a gönderilir. Aslýnda Boðazlýyan 
Kaymakamý Kemal Bey'den sonra yeni bir kurban 
adayýnýn belirlenmesinin bir göstergesi olarak 
böyle bir iþlem baþlatýlýr.

Nusret Bey, Ýstanbul'da kendisinin daha sonra 
“Tarihin Dönek Mahalli” dediði Bekiraða Bölüðü 
adýndaki, þimdi Ýstanbul Üniversitesi kampüsü 
içerisinde yer alan hapishaneye konur. Burada 
Bayburt ve Ergani-Madeni Ermeni tehciri ve 
takti l inden dolayý  Mustafa Nazým Paþa 
baþkanlýðýndaki Divan-i Harp-i Örfi'de yargýlanýr 
ve suçsuz bulunur. Ancak yine de Nusret Bey askeri 
hapishanede alýkonulmaya devam edilir. Ancak 15 
Mayýs 1919'da Ýzmir'in Yunanlýlar tarafýndan iþgali 
üzerine tüm Anadolu'da olduðu gibi Ýstanbul'da da 
hava elektriklenir. Bu durum karþýsýnda Nusret 
Bey'in özgürlüðüne kavuþmasý çok uzun sürmez. 
Bunun üzerine hükümet ortamý yatýþtýrmak için 
aralarýnda Nusret Bey'in de bulunduðu 40 
tutukluyu serbest býrakýr. Nusret Bey de zaten 
almadýðý cezadan kurtularak Erenköy'ündeki evine 
çekilerek eþi ve çocuklarýyla beraber yaþamaya 
baþlar.

Fakat Nusret Bey'in bu özgürlüðü fazla sürmez. 
Çünkü bir kere “kurban” seçilmiþtir ve peþi 
býrakýlmaz. Yeniden ara emri çýkartýlýr ve güya 
aranmaya baþlanýr. Arama kýsa sürer. Çünkü Nusret 
Bey 6 Kasým 1919'da Erenköy'de, mahallenin 
“Þaþkýn Bakkal” adýndaki bakkaliyesinde 
bulunurken eve iki sivil polis gelerek Nusret Bey'i 
ailesine sorar. Ailesi de onun mahallenin 

bakkalýnda olduðunu söyler. Bunun üzerine 
polisler mahallenin bakkalýna gelerek Nusret Bey'i 
tutuklar. Evine uðramasýna bile izin vermeden 
doðruca askeri tevkifhaneye yani Bekiraða 
Bölüðü'ne götürürler. Nusret Bey'de daha önce 
yargýlanýp serbest kalmasýna raðmen, 6 Kasým 
1919'da Ermeni tehciri meselesinden dolayý tekrar 
tutuklanýp cezaevine konulur. 

Nusret Bey'in ikinci defa yargýlanmasý 
baþladýðýnda tarihler 15 Mart 1920'yi gösteriyordu. 
Esad Paþa'nýn baþkanlýðýndaki 1. Divân-ý Harb-i 
Örfî Urfa eski Mutasarrýfý Nusret Bey'in mahkeme 
edilmesine bu tarihte baþlandý. Ancak mahkeme 
baþkanlarý ve üyeliklerinde sýk sýk deðiþmeler 
oluyordu. Hükümetin en önemli meselesi Ermeni 
tehciri davalarýný hýzlandýrmaktý. Ýþte bu amaçla; 
hükümet 17 Nisan 1920'de I. Divan-ý Harb-i Örfi 
Baþkanlýðýna Nemrut Mustafa Paþa'yý atadý. 26 
Nisan 1920'de de “I. Divan-ý Harb-i Örfi 
Mahkemesi'nin Teþkilat ve Vazifeleri” hakkýnda bir 
genelge yayýnlayarak; tehcir davalarýnýn öncelikli 
görüleceðini, yargýlamalarýn gizli yapýlacaðýný ve 
sanýklarýn avukat bulunduramayacaðýný açýkladý.

Mustafa Paþa baþkanlýðýndaki I. Divan-ý Harb-i 
Örfi, Nusret Bey'in mahkemesine 28 Nisan 1920'de 
tekrar baþladý. Mahkeme heyeti Nusret Bey 
evraklarýný inceledikten sonra 29 Nisan 1920'de 
bazý gazetelere ilanlar vererek; “Bayburt ve Ergani-
Madeni taktil ve tehciri meselesine dair malumatý 
olanlarýn Divan-ý Harb-i Örfi'ye gelerek þahitlik 
yapmalarýný istedi”. Aslýnda ilanla yalancý þahitler 
aranýyordu. Buna karþýlýk Nemrut Mustafa Paþa 
Divaný ve zihniyeti Nusret Bey'in avukat ve þahit 
bulundurmasýna yasak getirerek nasýl da adil(!) bir 
yargýlama yapacaklarýný ortaya koymuþ oldular. 
Fakat ayný mahkeme heyeti istedikleri kiþileri 
istedikleri zaman mahkemeye getirtip sanýk 
aleyhinde þahit olarak dinlemeyi ihmal etmediler. 
Hatta bu anlayýþlarýný mahkemenin sonuna kadar 
devam ettirdiler. 

Millî Mücadele kahramanlarýndan Fethi 
Okyar'ýn “Nemrut Mustafa kadar kindar, cahil ve 
merhametsiz kimselerin bulunabileceðine ihtimal 
vermiyorum” dediði  bu divan,  Ermeni  
Patrikhanesi'nin devreye girmesiyle ilân yoluyla 
yalancý þahit aramaya baþladý!

Mahkeme özellikle Nusret Bey aleyhine þahitlik 
yapan kiþileri dinlemede ýsrar ediyordu. Kendisine 
yüklenen ve tamamý iftira olan suçlamalar 
karþýsýnda Nusret Bey; Bayburt'un harp sahasý 
içinde olmasý nedeniyle 3. Ordu eski kumandaný 
Mahmut Kamil Paþa'nýn emriyle ve buradaki 
Ermenilerin kendisinin idaresi altýnda ancak 
jandarma tarafýndan tehcir edildiðini, sevk 
edilenlerin Erzincan'a sað salim ulaþtýrýldýðýný ve 
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bu sýrada bölgede herhangi bir vukuatýn 
olmadýðýný, tehcir edilenlerin mallarýnýn bir 
komisyon tarafýndan satýlýp parasýnýn da 
sahiplerine verildiðini, bunun da kayýtlarýnýn sabit 
olduðunu, belirtti. Suçlamalarýn tamamýný da 
reddetti. 

Sonunda Nusret Bey, hakkýnda verilen karar 
kendisine bildirilmeden merkez Komutanlýðý'na 
götürülür. Bir Ýngiliz teðmen burada Nusret beye 
“Malta'ya sürgün edildiðini” bildirir. Bu sýrada 
odaya Nemrut Mustafa girmiþtir. Nemrut, Ýngiliz 
teðmene, “Bu adamý Malta'ya sürmeye ne lüzum 
var? Biz onun idamýna karar verdik! ” der. 

Nusret Bey, idam locasýna götürülmeden önce 
Bekiraða Bölüðü'ndeki odasýnýn duvarýna "Burasý 
tarihin dönek mahallidir" ibaresini yazmýþtýr.

Kardeþine yazdýðý son mektuplarda Nusret Bey 
þu vasiyetlerde bulunmuþtur: 

“Kardeþim, 

Bugün hayatýmýn son dakikalarýný yaþýyorum. 
Vicdaným kat'iyyen muazzeb deðildir. Hayatýmda millet 
ve vatanýma hizmetten baþka gayem yoktu. Onu 
elhamdülillâh kemali sýdk ve istikamette (tam bir sadakât 
ve doðrulukla) ifa ettim. Bana isnad olunan cerâimin 
hiçbirisinin faili deðilim. Masum ve bîgünahým. Garaza 
kurban oluyorum. Mustafa Paþa, garazýný bugün de 
gösterdi. Ýzzeddin (Nusret Bey'in kayýnbiraderi) 
tafsilâtýyla anlatsýn. Küçük çocuklarýmý, zevcemi yalnýz 
ve pek fakir olarak býrakýyorum. Beþ gün sonra yiyecekleri 
bile kalmayacaktýr. 

Allah aþkýna sokaklarda býrakma. Valdesi, 
çocuklarýmýn terbiyelerine baksýn, intikamýmý almak için 
çocuklarýmý ona göre terbiye ederek büyütsün. Babalarý 
mücrim (suçlu) deðil, þehiddir. Ýþte son nefesimde hiçbir 
þeyden korkmayarak vicdanýmdan kopup gelen þu 
ifadelerimi sana iblâð ediyorum. Vataným yaþasýn, elbet 
bir gün gelir, intikamýmý alýr. Masumlarýn âhý büyüktür. 

Bir masumun kaniyle oynayan þu Mustafa Paþa'nýn 
hainâne hareketleri þu dünyada kendisine acaba kâr 
kalacak mý? Sabýr tavsiye eder ve aileme sefalet 
çektirmemenizi rica ederim. Bilirim, senin de halin 
müsait deðildir. Fakat ne yapalým, senden baþka kimsem 
yok. Elveda kardeþim, hakkýnýzý helâl ediniz.  Nusret”

5 Aðustos 1920 tarihinde Beyazýt Meydaný'nda 
iþgalin zihniyetini memnun etmek için idam edilen 
Nusret Bey hakkýnda yazýlmýþ olan þu iki hatýra da 
çok manidardýr: 

Araþtýrmacý Feridun Kandemir (“Tarih 
Hazinesi” Sayý: 11, Haziran 1951) düzenli ve planlý 
iftira kampanyalarýnýn sonucu olarak tutuklanan 
Nusret Bey için þunlarý yazmýþtýr: “ Nusret Bey'in 
bütün þansýzlýðý Ermeni tehciri esnasýnda Bayburt 
Kaymakamý olarak bulunuþundan ibaretti. Zira bir 

yanda müthiþ bir harp sürer ve cephe gerisinde 
yerli Müslüman Türk halký yer yer katliamlara 
uðrarken alelacele yapýlan bir tehcir esnasýnda 
vuku bulmasý tabii olan kanunsuz hareket ve 
taþkýnlýklarýn hakiki mesullerini bulmak 
zorlaþýnca, kalburun altýna götürülebilecek kurban 
olarak, bölgenin en büyük idare amiridir diye 
Nusret Bey yakalanmýþ ve bütün siyasetin günahý 
onun omuzlarýna yüklenmiþtir”. 

Koðuþta beraber kaldýðý arkadaþlarýndan 
Süreyya Sami Berkem'de “Unutulmuþ Günler” 
adýndaki kitabýnda onu þöyle anlatýr:

“Bekiraða Bölüðünde tanýdýðým simalar 
arasýnda Urfa Mutasarrýfý merhum Nusrat'ý hiç 
unutamam. Enerji sahibi, ciddî ve azimkâr bir 
adamdý. Vazife baþýnda kendisini görmedim ama 
bilenlerden iþittim ki çok dürüst ve çalýþkan imiþ. 
Ýnsanlarý yakýndan tanýmak için hapishaneler 
kadar elveriþli yer yoktur. Hapishane hayatý 
yaþamýþ olanlar bilirler ki burada insanlar 
birbirleriyle sýký temastadýrlar. Beraber kalkarlar. 
Ayný masada yemek yerler. Ayný koðuþta yatarlar. 
Uyku zamaný müstesna, bütün bir yirmidört saatlik 
hayat hep müþterektir. Vakit geçirmek için herkes 
birbirine hayatýný, mazisini, maceralarýný anlatýr. 
Hapishanede topu topu iki ay tanýdýðýnýz bir 
adamý, dýþarýda on senelik muarefeniz olan bir 
arkadaþtan daha fazla tetkik etmiþ ve anlamýþ 
sayýlabilirisiniz.  Nitekim Nusrat' la olan 
muarefemiz dört beþ ayý geçmemiþken birbirimizi 
iyi anlamýþ ve derin bir muhabbetle sevmiþtik. 
Nusrat'ýn bence yegâne kusuru, saf oluþu idi. Bu da 
temiz yürekliliðinden Ýleri geliyordu.”

Nusret Bey'i  haksýz yere asarak onu 
unut turacak lar ýn ý  ve  mi l l i  mücade ley i  
sindireceklerini sananlar elbette yanýlmýþlar ve 
aldanmýþlardýr. Çünkü 5 Aðustos 1920 sabahý týpký 
Kemal Bey gibi Beyazýt Meydanýnda idam edilen 
Urfa Mutasarrýfý Nusret Bey'in bu acý sonundan 
hemen sonra Ankara'da Mustafa Kemal Paþa 
Baþkanlýðýndaki TBMM 11 Aðustos 1920 tarihli 
kararýyla bu mahkemeleri ve benzerlerini ortadan 
kaldýrmýþtýr. Daha sonra ise 25 Aralýk 1921 tarihli 
Nusret Bey'i “Milli Þehit” ilân eden kanunu 
çýkarmýþ ve Nusret Bey'in geride býrakmýþ olduðu 
eþi ve çocuklarýna maaþ baðlamýþtýr.

Mustafa Kemal Atatürk, Kemal Bey'in ailesine 
gösterdiði yakýn ilgiyi Nusret Bey'in ailesi için de 
göstermiþ ve bizzat kendi imzasýyla bu aile için 
yardýmlarýný esirgememiþ ve vatan için þehit düþen 
bu ailelere sahip çýkmýþtýr. Nusret ve Kemal dün 
unutulmadýðý gibi bugün de unutulmayacaktýr. 
Geleceði yazan tarih de bu doðrultuda iþaretler 
vermektedir.

www.ihsankurt.net
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Ýnsanlýk tarihini etkileyen siyasî olaylar üzerinde 
çok durulduðu halde, çoðu zaman insan iradesinin 
dýþýnda geliþen hâdiselerin, tarihin gidiþatý 
üzerindeki etkisi genellikle dikkate alýnmaz. Oysa 
doðal afetlerin dünya tarihi üzerinde hem maddî, 
hem de manevî etkileri küçümsenemez. Doðal 
afetler, demografik, ekonomik, kültürel, siyasal ve 
doðal yapý üzerinde büyük etkiler meydana 
getirdikleri için tarihin mecrasýna yön verirler.

Bu kýsa makalede, doðal afetlerin tarihî 
geliþmeler üzerindeki etkisini, Urfa þehri 
baðlamýnda ele almak istiyoruz. Çok hareketli bir 
siyasî tarihe sahip olan Urfa'nýn maruz kaldýðý 
doðal afetlerin çoðu, bölgenin genel sorunlarý 
olmakla birlikte, þehre özel bazý sorunlar da vardý.

SELLER

Tarihî Urfa'nýn dýþ surlarýnýn batý ve kuzeyinde 
kalan Karakoyun Deresi (Daysan, Scirtos), birçok 
felakete sebep olmuþtur. Karakoyun, yaz aylarýnda 
kuruyan, ancak kýþýn yaðan yaðmurlarla beslenen 
ve ilkbaharýn sonuna kadar akan, meydana 
getirdiði taþkýnlar nedeniyle þehir ahalisinin zaman 
zaman büyük sýkýntýlara maruz kalmasýna neden 
olan bir deredir. Urfa'yý imar ederek buraya 
Makedonya'daki þehirleri olan Edessa'nýn adýný 
veren Selevkoslar, yerli ahali tarafýndan Daysan 

1(atlayýcý)  denilen Karakoyun deresine de 
memleketlerindeki Edessa þehrinin içinden akan 
Scirtos ýrmaðýnýn adýný vermiþlerdi. Yunanca'da 

2“sýçrayan”  anlamýndaki Scirtos isminin, derenin 
m a h a l l î  a d ý y l a  a y n ý  a n l a m d a  o l d u ð u  

3anlaþýlmaktadýr.

Eskiden dere, çeþitli kanallarla þehrin içinde 
daðýldýktan sonra þehri terk ediyordu. Derenin su 
seviyesinin yükselmesiyle birlikte dýþ surdan þehre 
girdiðinde birçok yapýya zarar veriyor; insanlarýn 
ölümüne neden oluyordu. Yaðmurlarýn artmasýyla 
birlikte sýk sýk su taþkýnlarý meydana gelmiþse de 
bunlardan birkaçý, önemli etkiler býrakmýþtýr. 
Miladî 201 yýlýnda meydana gelen sel baskýnýnda 
derenin sularý þiddetli yaðan yaðmurla batýdaki 
surlarý yýkarak þehri sular altýnda býraktý. Bu olayda 
2000'den fazla insanýn öldüðü nakledilir. Ölenlerin 
çoðu gece uyurken sularýn, evlerine dolmasýyla 
boðularak hayatlarýný kaybettiler. Su baskýný 
sýrasýnda Kral Abgar'ýn sarayýnýn yaný sýra þehirde 
bulunan kilise ile dereye yakýn olan birçok ev ve 
dükkan yýkýldý. 303 yýlýnýn ilkbaharýnda bir su 
baskýný daha meydana geldi. 413'te meydana gelen 
su baskýnýnda kabaran derenin sularý, doðudaki 
çýkýþ kapaklarýnýn kapalý olmasýndan dolayý 
þehirde birikerek sokaklardan akmýþ; tuðla ve 
topraktan yapýlmýþ evler, içlerinde oturanlarýn 
üzerine çökmüþ; bazý insanlar, sularýn evlerine 
dolmasý sebebiyle boðulmuþlardýr. Nisan 525'te 
meydana gelen sel felaketi, daha büyük can 
kaybýna ve hasarlara neden olmuþtur. Olay 
akþamüstü, birçok insan istirahat ederken, bazýlarý 
halk hamamlarýnda yýkanýrken ya da evlerinde 
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K U R A K L I K  V E  Ç E K Ý R G E  
ÝSTÝLASI

Ortaçaðda sýk sýk karþý karþýya kalýnan 
kuraklýklar, su imkânlarýnýn az olduðu yerlerde 
etkisini daha çok göstermekteydi. Bu hususta Urfa 
kent merkezinin biraz þanslý olduðu söylenebilir. 
Zira kýþ ve ilkbahar mevsimlerinde taþkýnlara 
neden olan Karakoyun deresinin yaný sýra, 
menbalarý iç kalenin kuzeyinde bulunan, 
Halîlurrahman ve Ayn-ý Züleyha (Aynzýlha) 
gölcüklerini besleyen sular, doðudaki bahçelerin 
sulanmasýnda da kullanýlýrdý. Ayrýca þehre yakýn 
olan Karaköprü, sulama imkânýnýn olduðu 
yerlerden birisiydi. Buna raðmen bazen bütün 
bölgeyi etkisi altýna alan kuraklýklar, Urfa için de 
dayanýlmaz acý ve sýkýntýlar getirebiliyordu.

Bölgenin bir diðer önemli sorunu, çekirge 
istilalarýydý. Çekirge istilalarý, Ortaçaðda bütün 
Ortadoðu'yu ve Afrika'yý tehdit eden önemli 
sorunlardandýr. Zaman zaman bölgede görülen 
çekirge sürüleri, ekinleri yok ederek hayatý 
çekilmez hale getirip insanlarýn açlýktan ölmelerine 
neden olabiliyorlardý. Mayýs 499'da bir çekirge 
sürüsü yumurtalarýný Osrhoene'ye býrakmýþ ve 
ertesi yýl (Mart 500) insanlar, gördükleri manzara 
karþýsýnda “adeta havanýn çekirge kustuðunu” 
düþünmüþtür. Çekirgeler, yürümeye baþlar 
baþlamaz Ra'sü'l-'Ayn (Ceylanpýnar), Viranþehir ve 

 Edessa bölgesindeki her þeyi yiyip bitirdiler.
 Mahsulün yok olmasý, kýtlýða yol açmýþ ve -çoðu 

günler 120, 130 kiþi olmak üzere- çok sayýda insan 
15hayatýný kaybetmiþtir.

Yarým yüzyýl sonra tüm Mezopotamya'yý 
16kaplayan bir baþka kýtlýk, yaklaþýk sekiz yýl sürdü.  

784 yýlýnda ortaya çýkan çekirge istilasý ise 
Mezopotamya'da büyük yýkýma neden oldu. 
Görgü tanýðý olan Dionysios þunlarý anlatmaktadýr: 
“Zeminler ve çatýlar onlarla doluydu; ibrikler, halýlar, 
masalar ve kap kacaklar da öyleydi. Bir eve güneyden 
girdiklerinde dümdüz giderek kuzeyden çýkmaktaydýlar. 
Çatýlar ve kiremitler üzerinden geçtiklerinde 
rastladýklarý her þeyi çimler, aðaçlar, yünlü kumaþlar, 
insanlarýn giysileri- yiyerek hiç durmaksýzýn sanki 
ovada ilerliyorlar gibi yürüyüþlerine devam 
etmekteydiler. Özellikle Edessa'da yayýlmýþlardý. (Daha 
sonra) batýya yöneldiler... Bu acýmasýz afetin sonucu 
olarak daha sonraki üç yýl boyunca ekmek, þarap, 
zeytinyaðý ve her türlü sebze ortadan kalkarak bölgede 

17kýtlýk ortaya çýktý.” 

Ta r i h ç i  E b u ' l - F e r e c  i s e  o l a y ý  þ ö y l e  
anlatmaktadýr: “Yunanlýlarýn 1095 (m. 784) yýlýnda 
çekirgeler geldi, mahsulleri mahvetti ve yumurtladý, 
yeni çekirgeler de türeyerek evlerin duvarlarýna, 
pencerelerine, kapýlarýna hücum ettiler. Bu yüzden su 
kýrbalarý, yataklar, masalar ve kullanýlan bütün eþya 

yemeklerini yerken meydana geldi. Anlatýlanlara 
göre bu felakette 30.000 insan hayatýný kaybetti; 
ahalinin üçte biri öldü ve en güzel binalar yýkýldý. Bu 
felaketten sonra Piskopos Asclepius ile þehrin 

4yöneticisi Antakya'ya kaçtýlar.  Ýmparator 
Ýustinianus I (Jüstinyen) (d. 483-ö. 565), bir set inþa 
etmek ve derenin yataðýný deðiþtirmek amacýyla 

5mühendisler gönderdi.  Yapýlan çalýþmalarla 
derenin yönü deðiþtirilerek kentin kuzey sýnýrý 

6boyunca dýþarýdan akmasý saðlandý.

Ýnþa edilen set zamanla harap olduðu için sel 
baskýnlarý, daha sonraki yýllarda da tekrar etmiþtir. 
Kasým 667'de gece yarýsýnda meydana gelen su 
baskýnýnda þehrin surlarý tahrip oldu. Þehir suyla 
doldu ve binlerce insan boðularak öldü. Mart 740'ta 
meydana gelen su baskýnýnda büyük mal kaybýna 
raðmen, doðuda bulunan (su) kapýlarýnýn açýlmasý, 
can kaybýný engelledi. 834-5'te meydana gelen sel 
baskýný ise gece þehir sakinleri uyurken meydana 
geldi. Batý surlarýndan þehre giren sular, doðu 
surunu yýkarak ovaya aktý. Bu arada yaklaþýk 3.000 

7kiþi boðularak öldü.  1103 yýlýnda ciddi bir sel 
baskýný daha meydana geldi; þehri sular bastý, 
birçok ev yýkýldý ve birçok hayvan telef oldu; ancak 
olay gündüz meydana geldiði ve insanlar kaçma 

8imkâný bulduðu için can kaybý olmadý.  1115'te 
meydana gelen sel baskýný ise Karakoyun seddini 

9yýktý.

DEPREMLER

Urfa, birinci derece deprem kuþaðýnda 
olmamasýna raðmen merkez üssünün yakýn 
bölgelerde olmasý muhtemel bazý depremlerden 
zarar görmüþtür. Nisan 679'da Suruç'u yerle bir 
eden deprem Urfa'yý da etkiledi ve birçok insan 
hayatýný kaybetti. Büyük kilisenin çöken iki dýþ 
duvarýyla mihrap sayvaný Muâviye'nin emriyle 

10tekrar inþa edildi.  Muhtemelen 718'de meydana 
gelen bir baþka depremde de birçok kiþi hayatýný 
kaybetti. Birçok yüksek binanýn yaný sýra Vaftizhane 

11ve Eski Kilise yýkýldý.  859'da meydana gelen bir 
deprem, birçok þehirde etkili oldu. Bu depremle 
ilgili yapýlan tasvirler, depremin ne kadar büyük 
tahribata sebebiyet verdiðini göstermektedir. 
Anlatýlanlara göre Antakya'da 1500 ev ve þehrin 
surlarýndan 90 küsur kule yýkýldý. Bu deprem, Urfa, 
Rakka, Harran, Ra'su'l-'Ayn (Ceylanpýnar), Humus, 
Dýmaþk, Tarsus, Missîsa (Misis), Ezene (Adana) ve 
Þam (Suriye) sahillerini etkiledi. Lazikýyye þehrinde 

12yýkýlmayan ev kalmadý.  Kasým 1114'te þiddetli bir 
deprem, komþu þehirlerde büyük zarara yol açtý. 

13Urfa'da surlarýn 13 kulesi yýkýldý.  Bu depremde 
Samusat, Hýsnýmansur, Keysun, Raban ve Maraþ 
þehirleri harap oldu. Maraþ'ta yaklaþýk 40.000 kiþi 
öldü. Sis þehrinde de onbinlerce insan hayatýný 

14kaybetti.
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çekirgelerle doldu. Çekirgeler bir eve cenup tarafýndan 
girince þimal tarafýna doðru hareket ediyorlardý ve bunlar 
yeþil otlarý ve aðaçlarý yedikten sonra yünlü kumaþlarý ve 
insanlarýn esvabýný da yemiþlerdi. Bunlar bütün Edessa 
ve Serug (Suruç) havalisini mahvettikten sonra garba 
doðru gittiler. Bu mihnetten 3 yýl sonra memlekette kýtlýk 

18baþ gösterdi.”

Mart 842'de yaðmursuz ve sert donlarla geçen bir 
kýþtan sonra tohumlar filizlenmedi. Arazi vergisinin 
eksiksiz ödenmesinde ýsrar eden idarecilerin 
tutumunun sonuçlarý, yüksek tahýl fiyatlarýyla 
birleþince açlýk ve hastalýklar yoksullarýn belini 
büktü. Daha sonra yaðmur yaðdý ve tohumlar 
filizlendi; ancak bu sefer de kýraðý, çekirgeler ve 
þiddetli rüzgarlar ürünü yok etti. Doðal afet iki yýl 

1 9b o y u n c a  d e va m  e t t i .  9 5 2 - 3 ' t e  b ü t ü n  
Mezopotamya'yý ve diðer yerleri etkileyen þiddetli 
bir kýtlýk meydana geldi. Urfa'da insanlar büyük 
ýzdýraplara ve meþakkatlere duçar oldular. Yedi yýl 
devam eden kýtlýðýn 5. yýlýnda meydana gelen 
çekirge istilasý, hayatý daha da çekilmez hale getirdi. 
Kýtlýk þiddetlenince birçok insan kudurup 
merhametsizce saldýrýp birbirlerini yemeðe 

20baþladýlar.  963'te Kilikya'da büyük bir kýtlýk 
meydana gelmiþ; Halep, Harran ve Urfa'da da 

21þiddetli kýtlýklar olmuþtu.  1068-9'da bütün 
memlekette þiddetli bir kýtlýk meydana geldi ve 

22insanlar çok acýklý bir surette öldü.  1099'da da 
23Urfa'da kýtlýk meydana geldi.

BULAÞICI HASTALIKLAR

Ýnsanlýk tarihinde salgýn hastalýklarýn meydana 
getirdiði kayýplarýn býraktýðý etki büyüktür. 
Örneðin Hz. Ömer döneminde Þam bölgesinde 
ortaya çýkan Amvâs vebasý, bütün bölgede binlerce 
insanýn hayatýný kaybetmesine neden olmuþtur. 
Bununla birlikte Urfa'nýn etrafýndaki dýþ sur ile iç 
kalenin suru, insanlarýn þehre kontrollü girmelerine 
imkân verdiði için salgýn hastalýklarýn kontrol 
edilmesinde önemli bir avantaj saðlýyordu. Yine de 
sýk sýk karþýlaþýlan ve büyük can kayýplarýna neden 
olan hastalýklarýn bölgedeki birçok þehir gibi Urfa'yý 
da etkilemesi kaçýnýlmazdý. 

Urfa'nýn bir baþka sorunu ise þark çýbanýydý. 
Halep çýbaný da denilen þark çýbaný, tatarcýk 
sineðinin ýsýrmasýyla geçen leishmania tropica adlý 
tekhücreli olan ve deride lezyonlara yola açan 
bulaþýcý bir hastalýktýr. Akdeniz ülkeleri, Ortadoðu, 
Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Sudan ve Batý 
Afrika'da da görülen þark çýbanýna, ülkemizde 
Güneydoðu Anadolu bölgesinde rastlanmaktadýr. 
Sýtma savaþý ve tarým zararlýlarýna karþý yürütülen 
mücadele sayesinde günümüzde etkisini büyük 

24ölçüde yitirmiþtir.  494-5'te ve iki yýl sonra büyük 
bir þark çýbaný salgýný ortaya çýkmýþ ve birçok Urfalý 

25gözlerini kaybetmiþtir.

Buraya kadar anlattýklarýmýzdan anlaþýlacaðý 
üzere Urfa, doðal afetlerin çok olduðu bir bölgede 
bulunmamasýna raðmen, eskiden þehrin içinden 
geçen Karakoyun deresinin zaman zaman büyük 
can kayýplarýna neden olduðu ve bu derenin bazý 
taþkýnlarý sonucu meydana gelen can ve mal 
kayýplarýnýn þehrin ve bölgenin kaderini etkileyecek 
düzeyde olduðu görülmektedir. Derenin, sýk 
olmamakla birlikte hala taþkýnlara ve dere yataðýna 
yakýn yapýlarda maddî kayýplara sebep olduðu 
bilinmektedir. Birinci derece deprem kuþaðýnda 
olmayan Urfa, depremlerden büyük zararlar 
görmemiþse de bu afetle birkaç kez karþý karþýya 
kaldýðý anlaþýlmaktadýr. Bir diðer etkili afet, 
kuraklýklar ve çekirge salgýnlarýydý. Bunlarýn 
doðurduðu kýtlýklar, insanlarýn büyük sýkýntýlar 
çekmesine neden olabilmekteydi.  Salgýn 
hastalýklardan þark çýbanýnýn zararlarý, bugün 
büyük ölçüde ortadan kalkmýþsa da az da olsa 
varlýðýný devam ettirmektedir.
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DÝPNOTLAR:
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vadisindeki kuyulardan nebe'ân ile kýþ ibtidâsýnda ilkbahar sonuna kadar akan 
bir nehirdir. Bu nehir Romalýlar zamanýnda “Dessân” ismiyle tanýnmýþtý. Þehrin 
garb tarafýnda bugün Halepli bahçesi tesmiye edilen vadiden geçerek Halilu'r-
Rahmân civarýndaki surdan þehre dahil olur ve Halilu'r-Rahmân suyunu da 
alarak þehrin ortasýndan cereyan ederdi. Bu nehir kýþ mevsiminde sýk sýk vâki 
olan sellerle kesb-i cesâmet ederek þehrin dahilinde bazý tahribat îkâ ettiði için 
Karakoyunlular sur hâricinde ve þimâl tarafýnda derin bir mecra açarak bu 
nehrin tahribatýndan þehri kurtarmýþlardýr ki bu nehir o zamandan beri 
Karakoyun deresi namýný almýþtýr.” (Urfa Hakkýnda Tabiî, Coðrafî, Ýctimâî, 
Ýktisâdî, Târihî, Mülkî Mâlûmâtý Câmi' Sâlnâme 1927, Ýlhami-Fevzi Matbaasý, 
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4) Bk. Segal, s. 207.
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7) Segal, s. 264-265.
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Eserlerinden ve Türkiye Yazarlar Birliði'nden 
tanýdýðým muhterem aðabeyim Necmettin Turinay 
Ankara'da beni bir ziyaretinde adýný hatýrlayamadýðý 
bir hatýra okuduðunu ve bu hatýranýn kendisinde 
býraktýðý izlenimleri bir mektup þeklinde kaleme 
aldýðýný söylemiþ, ardýndan “Mümkün olsaydý keþke 
bu mektubu hatýrayý yazan kiþiye ulaþtýrabilseydim” 
demiþti. Ben de “Eðer ismini söylersen mutlaka 
hatýrayý yazan kiþiyi tanýrým”  dedim. Necmettin 
aðabey “O hatýra üzerine yazdýðým mektubu kýsmet 
olursa inþallah ulaþtýrýrým” dedi. 

Daha sonra araya yaz tatili girdi uzun bir süre 
görüþemedik. Arada karþýlaþtýðýmda merak ettiðim 
mektubu sorup durdum. Çünkü Urfa üzerine yazýlan 
hatýralardan haberdar biriydim. Necmettin 
Aðabey'in üzerinde durduðu ve hatta bu hatýradan 
hareketle bir yazý kaleme aldýðýný düþündükçe bu 
hatýra beni daha da meraklandýrdý… Sýk sýk 
takýldýðým Kurtuba Kahvede Necmettin aðabeyle 
karþýlaþýnca hep o hatýrayý sordum. Aslýnda 
mektuptan daha çok hatýrayý kimin yazdýðýný merak 
ediyordum… Necmettin aðabey mail adresimi alýp 
bana o hatýradan hareketle yazdýðý mektubu 

attýðýnda, hatýrasýna binaen mektup yazdýðý kiþinin 
Yusuf Bilgin olduðunu öðrendim. Mektup daha bir 
anlam kazandý benim için. Birincisi onunla Urfa'da 
iken birkaç yýllýk bir Sýragecesi arkadaþlýðýmýz 
olmuþtu. Ýkincisi Necmettin Turinay aðabeyim 
mektubu bana ulaþtýrdýðýnda vefa etmiþ 
olmasýydý… Ýçimden keþke vefat etmezden bu 
mektubu ona ulaþtýrabilseydim diye geçirdim… 
Kim bilir ne kadar sevinirdi… 

Hatýrasýna isim olarak seçtiði çýnar gibiydi… 
Arada bazen hatýrlarýný anlatýr bazen de elini 
kulaðýna götürüp gazeller okurdu… Kaynak kiþiydi 
ve onunla Urfa kültür hayatý üzerine ilk röportajý 
Abuzer Akbýyýk yapmýþtý…

Kitabýnýn önsözünde “Kitabý hazýrlamamýz 
hiçbir menfaate dayanmadýðý için okuyan 
kardeþlerimizin takdir ve eleþtirilerini de 
beklemiyoruz. Ancak gýyabýmýzda bizi takdir 
edenlere peþinen teþekkür ediyoruz” diyerek 
aslýnda bir gerçeðin altýný çiziyor. Zira seksen yýllýk 
ömür tecrübesiyle taþrada bu tür kültürel çalýþma ve 
emeklerin karþýlýk bulamayacaðýnýn farkýnda ama 
yine de bir takým yüreklerde yanký bulacaðýnýn 
ümidi içinde… Çýnar adlý hatýrasý kitabýný 
yayýnladýðýnda Urfa'da bir karþýlýk bulabilmiþ midir 
bilemiyorum? 

Urfa'da olmadýðýmdan Yusuf Bilgin'in kitabýný 
almak nasip olmamýþtý. Rahmetli Yusuf Bilgin 
“Çýnar” kitabýný imzalamýþ, bana verilmek üzere 
Üstad Yusuf Demirkol'a teslim etmiþ. Vefatýndan 
sonra Yusuf Demirkol'u ziyaretimde vermiþti...  
Gazelhan Yusuf Bilgin'in bu hatýra kitabý üzerine 
Urfa'da hatýrlayabildiðim kadarýyla yalnýzca 
A.Rezzak Elçi bir yazý kaleme almýþtý… Hatýra 
yazma geleneðimiz olmadýðý gibi hatýra okuma 
geleneðimizde yoktu… Bir dönemin tanýklýðýný 
yapan halktan birinin hatýralarý kimsenin dikkatini 
çekmemiþ, suskunlukla karþýlanmýþtý… 

Buna karþýn Türk Edebiyatýnýn usta kalemi 
Necmettin Turinay'ýn bu hatýra kitabý dikkatini 

NECMETTÝN TÜRÝNAY'DAN 

ÞAÝR YUSUF BÝLGÝN'E YAZILAN 

BÝR MEKTUP

“Aþk þarabýn içmeyen mest olup sarhoþ olur mu
Zincir-i aþka düþmeyen soyunup üryan olur mu

Akýtýp gözünden yaþý gör kimdir iþleyen iþi
Kul olmazsa bir kiþi bu mülke sultan olur mu

Mürþide doðru bakmayan aþka ciðerin yakmayan
Bahr-ý muhite akmayan göl iken umman olur mu

Boþ geçirmeyelim çaðýn koy yansýn yüreðim yaðýn
Gülleri bitmeyen baðýn bülbülü nalan olur mu

Ey Yusuf çün açýldý gözün hkký görür oldu gözün
Kim anlamazsa bu sözün münkire iman olur mu”

Yusuf Bilgin

Mehmet KURTOÐLU
Vakýflar Genel Müdürlüðü

Kültür ve Tescil Dairesi Yayýnlar Müdürü
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çekmiþ, yalnýz okumakla kalmamýþ, bu hatýra kitabý 
üzerine düþünce ve fikirlerini kaleme almýþtý… 
Necmettin Turinay'ýn bu hatýranýn üzerinde durmasý 
ve özellikle dikkat çektiði konular gerçekten 
üzerinde durulmaya ve düþünülmeye deðerdir. 
Hatta bundan sonra hatýralarýný yazacak kimselerin 
onun üzerinde durduðu konulara dikkat etmesi 
gerekir diye düþünüyorum… Bu hem hatýrayý yazan 
kiþi hem de þehir kültürü açýsýndan önemlidir. 
Turinay, hatýralardaki güzelliklere ve eksikliklere 
iþaret etmekle kalmýyor, özellikle “Urfa Ruhu” 
üzerinde duruyor. Hatýrat üzerinden “Urfa'ya 
Mektup” yazýyor. Aramýzdan sessiz sedasýz ayrýlan 
asýrlýk çýnar, kaynak kiþi ve Gazelhan Yusuf Bilgin'i 
Necmettin Turinay'ýn bu mektubuyla anýyor, 
Allahtan Rahmet diliyorum…

Deðerli kardeþim Yusuf Bilgin, 

Size önce selâm ve ardýndan da, okuduðum Çýnar için 
bol bol teþekkür ederim. Yaþý sekseni mütecaviz 
birinin (78 mi olacaktý yoksa?), hem de 
Ýstanbul ve Ankara gibi muhitlerden 
uzakta, Urfa gibi bir yerde, çölde boy 
veren bir aðaç gibi böyle bir kitap 
neþretmesi, beni ne kadar memnun 
etti tahmin edemezsiniz. 

Doðrusu, kitabýnýzý büyük bir 
zevkle  okudum. Bir  kiþ inin 
kendinden, kendi hatýralarýndan ve 
sanatýndan bahsetmek ihtiyacýný 
duymasý, ne kadar güzel bir þey!.. Ve 
bunlarý böyle, meçhul muhataplara 
hitap eder gibi yavaþ yavaþ, sindire 
sindire yazmayý denemesi, insanýn 
kendi kendine bir naðmeyi mýrýldanmasý 
kadar tatlý ve haz veren bir hadise. Onun 
için çoðu kiþinin yapmayý, yazmayý 
düþünmediði bir güzelliði icra etmiþ oluyorsunuz. 
Onun için, zevkle okuduðum bu hatýralarýnýz için size 
tekrar teþekkür ediyorum.

Hemen hatýrlatayým ki Çýnar adlý eserinizi, Prof. Dr. 
Ali Fuat Bilkan vasýtasý ile okudum. Sizi az da olsa ondan 
dinledim ve ardýndan da iþte bu mektubu onun için 
yazýyorum. 

Neden derseniz? 

Önce, “okuyan kardeþlerimizin takdir ve eleþtirilerini 
bekliyoruz” diyorsunuz, onun için!.. Ýkincisi de, eseriniz 
hakkýndaki bazý düþüncelerimi size ifade edebilmek için!.. 
Takdir ve teþekkür hislerimi böylece ifade etmiþ 
oluyorum. Fakat eleþtirilerin bildirilmesindeki 
muradýnýzý, tam olarak anladýðýmý söylemekte doðrusu 
zorlanýyorum. Eðer bu beklentinin altýnda yatan, ileride 
eserinizi  tekrar gözden geçirmek, daha bir 
zenginleþtirmek niyet ve arzusu ise, buna ne kadar 

memnun olacaðýmý size ifade etmek isterim. Zira asýl 
önemli olan da burasý zaten !.. 

Ýsterseniz meseleyi biraz açayým: 

Çýnar o kadar güzelliðine raðmen, bana göre, çok 
daha önemli bazý noksanlýklar barýndýrýyor. O bakýmdan, 
yeni baþtan gözden geçirilerek ve zîyadesiyle 
geniþletilerek, belki de bir roman gibi hislerinizin, 
mülâhazalarýnýzýn, eser'lerinizi söylerken yer yer sizde 
ve dinleyenlerde hasýl olan vecitli tesirlerin geniþ geniþ 
yazýlmasýný, tefsir edilmesini gerektiriyor. Bütün 
bunlarý eserinizi okumak dolayýsýyla ve bu vesile ile de 
sizi daha derinden tanýmýþ olmanýn verdiði bir imkânla 
söylüyorum. Çünkü sizin meslek hayatýnýzýn 
(helvacýlýk-tatlýcýlýk) daha ötesinde, asýl kiþiliðiniz 
sanatta, gazelde, histe, his ediþte, söyleyiþte ve 
dolayýsýyla uslûpta toplanan tarafýnýz, daha bir ön 
planda görünüyor. Fakat asýl bu tarafýnýzý Çýnar'da 
yeterince açmýyor, bilâkis örtüyor da örtüyorsunuz. 
Doðrusu buna ziyadesiyle üzüldüm. 

Takdir edersiniz ki bizim iç hayatýmýz, yani 
hâl ve ruh tarafýmýz, görünür kiþiliðimizden 

ve gündelik hayatýmýzdan daha geniþ ve 
daha güzeldir. Ýþte buralarý sayfalar 

sayfalar dolusu yazsanýz, her fýrsat ve 
vesile ile tekrar tekrar geniþletseniz, 
adeta terennüm etseniz demek 
istiyorum. Bir müziði, ilâhiyi, gazeli 
söylerken sizde; dinlerken de bizde 
hasýl olan derûni þevkler, yücelme ve 
arýnma hisleri, yani asýl bunlardýr 
bizim güzelliðimiz. Eðer bunu biraz 
yapabilirsek ki yapacaðýnýzdan hiç 

kuþku duymuyorum, bu eser  
okunurken, müziðin bizde býraktýðý 

tesirlere eþ bir tatmin duygusu meydana 
getirirdi. Çünkü sevgili kardeþim, sizin 

derûnî tarafýnýz hem daha güzel ve zengin, 
hem de testinin suyu gibi satýrlarýnýzdan sýzýp 

duruyor. Bunlarý söylerken, hayatýnýzý kýnýyor ve 
eleþtiriyor deðilim. Bilâkis eserinizin bu gündelik 
kýsýmlarý kadar niçin hislerinizi ve mülâhazalarýnýzý, 
yani asýl sanatkâr taraflarýnýzý geniþleterek ifade 
etmiyorsunuz diye, size sitemlerimi söylemek istiyorum.  
Daha doðrusu da sizin, asýl bu yanlarýnýz yazýlmaya 
deðer geldi bana. Biraz daha açayým isterseniz; Urfa 
kültürü, Urfa'nýn asýl ruhu ve sanatý da zaten burada 
yatmýyor mu? 

Ýþte bunu þimdiye kadar bir yapan ve yazan olmadý. 
Herkes dýþý tasvir ediyor, içe yani ruhî olana kimseler 
yaklaþmýyor. Çünkü hem yazmayý bilen az, hem de 
bilenlerin çoðunda iþin bu ruh tarafý yok!.. Dolayýsýyla 
bu kitabý okuyunca, iþin bu yanýna da vakýf, yazmasý da 
ifadesi de az çok yerinde bir muhatap bulmak, beni böyle 
bir mektubu kaleme almaya mecbur býraktý. 
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Bir de konuyu sýrf kendi iþinizle 
sýnýrlý tutmayarak, daha baþtan 
tafsilatlý þekilde ele alsaydýnýz derim. 
Meselâ ilk hafýzlýk çalýþmalarýnýzý, 
Mukim Tahir, Karagözlü Ýsmail vs. 
sanatkârlarý, iþtirak ettiðiniz mevlit 
ve musiki meclislerini, her birini 
sayfalar sayfalar dolusu geniþleterek 
yazabilseydiniz derim. Bunlarýn, 
yani o kiþilerin, meclislerin, sizin 
g i b i  b i r i n i n  i n t i b a l a r ý  i l e  
birleþtirilerek yazýlmasýdýr önemli 
olan. Ýntibalarýmýzla iç içe hale 
getirilmeden kaleme alýnan yazýlar, 
haliyle çok kuru olur ve onlardan bir 
tesir de hâsýl olmaz zaten. Ýþaret 
ettiðim hususlar geniþ geniþ 
yazýlýrsa, iþte o zaman Urfa'da yazýlmýþ, meydana 
çýkarýlmýþ olur. Daha ötede siz de, asýl o zaman ortaya 
çýkarsýnýz. 

Mesela onca þiiri, gazeli, makam ve besteyi nerede, ne 
zaman ve nasýl, kimlerden öðrenip, meþk ettiniz? O 
anlarda cereyan eden konuþmalar, duyulan hisler, hâsýl 
olan manevi atmosferler!.. Bunlarý aynen bir roman gibi 
geniþ geniþ yazalým, tasvir edelim lütfen!.. Hem böylece o 
eski görünmez üstatlarý, onlarýn usullerini ve ruhlarýný, 
söz ve nüktelerini, yani bu dünyaya ve âleme bakan his ve 
üslûplarýný ihya etmiþ, hem de yâd etmiþ olmaz mýyýz?

Tabiî bütün bunlarý söylerken, bu ihtiyar yaþýnýzda 
sizi ne kadar yorduðumun farkýndayým. Fakat ayný 
zamanda da, “ne kadar güzel olur böyle yazýlabilse” diye, 
gözlerinizi yumarak o eski zamanlarýn âlemine 
yöneldiðinizi hisseder gibiyim. 

Sevgili Yusuf bey üstadým,

Lütfen rahatsýz olmayýn bu söylediklerimden. 
Yapýlacak iþ, o kadar da zor birþey deðil. Sadece ve sadece 
kalemin ucunu biraz serbest býrakmak, onu sýnýrlamamak 
gerekiyor. Ýþte o kadar!..

Bir de yazdýðýnýz her sahneyi ve kiþiyi, meclisi ve 
medreseyi, ya da ne bileyim Sultan Ahmet Camii'ni 
anlatýrken þöyle düþünün: O anda, o meclisin üzerinde 
bir kamera geziniyor!.. O, nasýl her teferruatý 
kaydediyorsa, siz de yazýlarýnýzla aynen bir kamera gibi 
anlatacaksýnýz. Yazdýðýnýz okunurken; her þey bizim 
gözümüzde, meselâ bir film gibi canlanacak, o kadar!..

Bir de bu sahneleri ve sözleri, müziði veya dergâhlarý 
tasvirî olarak anlatýrken, siz de kendi hislerinizi 
alabildiðine açacaksýnýz!.. Eðer hatýralar böyle yazýlacak 
olsa, ciltleri aþar diye, hayýflandýðýnýzý hisseder gibiyim. 
Ýþin o tarafýný düþünmeyin lûtfen!.. Bir gazeli söylerken 
nasýl bir itina ile, içinizden gelen bir sevki tabiî ile 
söylüyorsanýz; dahasý söylenen parçanýn doðuracaðý 
tesirleri nasýl hesap ediyorsanýz, yazý da aynen öyle bir 
þey gerektiriyor. 

Yusuf  bey ben sizi, her iki yolda 
da baþarýlý ve istidatlý buldum. Bu 
mektubu da zaten onun için kaleme 
a l m a k  i h t i y a c ý n ý  d u y d u m .  
Dolayýsýyla sizi gýyaben tanýmýþ 
olmak bile, beni mutlu etmeye yetti 
diyebilirim. 

Netice olarak tekrar etmem 
gerekirse:

Böyle yazýlmýþ bir eser, Urfa'nýn 
þanýna yakýþýr ve onun þöhretine bin 
katar. Halilürrahman'dan beslenip 
geniþleyen ve asýrlardýr üst üste 
yýðýlan, nice üstadlarla da sürüp 
giden bir gelenek böylece, ilk defa 
kendine lâyýk yazýcýsýný da bulmuþ 

olur. Buradaki kastým, bu güzelliklerin nesir üslûbu ile 
yazýlmasýdýr. Çünkü Urfa'yý ve sizde mevcut olanlarý 
ancak nesirle, böyle sindire sindire yazýlmýþ nesirlerle 
anlatmak imkâný vardýr. Çünkü buna ihtiyaç duymuþ 
biri olarak, ilk defa karþýma siz çýkýyorsunuz. Dolayýsýyla 
Urfa'ya ve bu tarihi medeniyet geleneðimize ait her ne 
varsa, bunlar yarýn, ancak sizdeki yansýmalarý kadar 
mevcut olacak. Artýk bu güzellikleri ne parça parça 
þiirler, ne de havalarda uçuþan, kaybolup giden sesler 
zaptedebilir. Bu ruhaniyeti yazýdan, güzel nesirlerden 
baþka hiç bir imkân muhafaza edemez. Onun için sizin 
hatýralarýnýz yazýlýrken, bir yandan da iþin bu tarafý 
ikmal edilmiþ olacak. Bilmem beni duyuyor musun?

Eðer bunu yapabilirseniz, ne büyük bir iþ çýkarmýþ 
olacaðýnýzý varýn siz hesap edin. Eðer bu iþ için bir örnek 
lâzým gelirse, þu iki eseri size tavsiye edebilirim: 
Birincisi, Ali Ulvi Kurucu'nun hatýralarý!.. Ýkincisi de, 
kendisi âlim bir zat olan Ahmet Muhtar Büyükçýnar'ýn 
“Hayatýn Ýbret Aynasý” adlý hatýralarý!.. Eðer bulur da 
okursanýz, istifadeli olur diye düþünüyorum. Fakat þunu 
söyleyeyim ki, sizin iç hayatýnýz, onlardan daha zengin 
geldi bana. 

Eðer nasip olur da yolumuz Urfa'ya düþerse, size 
behemehal uðrayýp bir kahvenizi içmek isterim. O 
zamana kadar siz de zihninizi toparlayýn, geçmiþe dönük 
olarak kendi kendinize notlar alýn!.. Bir defa geniþ geniþ, 
mülâhazalý, tahlilli veya yorumlu hatýralar yazmak 
noktasýnda hafýzanýz çok kuvvetli!.. Bu ne kadar büyük 
bir nimet, tahmin edemezsiniz. 

Netice olarak size bu uzun mektubu yazan kim 
derseniz, ben Ali Fuat hocanýn arkadaþýyým. Ayný 
fikirleri ve zevkleri paylaþan biri dersem, bu kâfi gelir mi 
bilmiyorum. 

Ve bu vesile ile sözlerime son verirken, size bol bol 
selâm eder, Cenabý Allah'ýn kaleminize þimdiden kuvvet 
ve bereket vermesini temenni ederim. (22.XII.2008)

Necmettin Turinay



Urfalý bir þair olup, Urfa’da doðmuþtur. Doðum 
tarihi bilinmemektedir. Urfa’dan Ýstanbul’a gitmiþ ve 
orada yerleþmiþtir. Ýstanbul’a ne zaman gittiði 
bilinmediði gibi Ýstanbul’a gittiðinde þairlikteki 
ustalýðý da bilinmemektedir. Nüzhet, Nakþibendî 
þeyhi Dülgerzade Rýza Efendi Hazretleri’nin 
saliklerinden idi. Þefkat’in “Þefkat-i Baðdadi” 
tezkiresine göre asýl adý Ömer olup Harameyn-i 
Þerifeyn kisedarlýðýnda bulunmuþtur. Hicri 1192 

1(M.1778) senesinde Ýstanbul’da vefat etmiþtir.  Þefkat-
i Baðdadi tezkiresinde Nüzhet’in memleketinden, 
nereli olduðundan söz edilmemiþtir. 

Nüzhet, Sadrazamlýk yapan Ragýp Paþanýn da 
kisedarlýðýný yapmýþtýr. Mehmet Tahir Efendi, Ragýp 
Paþanýn mühürdarlýðýný yaptýðýný yazmýþtýr. Osmanlý 
devrinde kisedar, saraylýlarýn paralarýnýn hesabýný 
tutan ve saklayan kimselere denilirdi. Yine resmi 

2dairelerde evrak memurlarýna da kisedar denilirdi.  
Öyle ise Ömer Nüzhet de Ragýp Paþanýn evrak 

memuruydu. Þair Nüzhet, þiirlerinde Ragýp 
3Paþa’nýn etkisinde kalmýþtýr.  

Ragýp Paþanýn valilikleri döneminde ve 
sadrazamlýðýnda Nüzhet de Ragýp Paþanýn 
hizmetinde bulunuyordu.  

Nüzhet’in Ragýp Paþa ile tanýþmadan evvel Þeyh 
Rýza’ya intisap ettiði anlaþýlmaktadýr. Ömer Nüzhet, 
Þeyhi Rýza Efendinin 1746 senesinde vefatýna kadar, 
þeyhinin yanýnda ve hizmetinde idi. Ancak onun 
vefatýndan sonra 1750 yýllarýnda Ragýp Paþa Sayda 
ve Urfa valiliðine tayin edildiðinde Paþanýn 
hizmetine girmiþ olabilir. Elbette þeyhinin 
hizmetinde olduðu müddet içerisinde Ragýp Paþa ile 
tanýþmýþ, onun meclisinde bulunmuþtur. Böylece 
Ragýp Paþa ile edebî iliþkilerde bulunan Þair Nüzhet, 
onun Ýstanbul’dan Halep ve Urfa’ya geliþi sýrasýnda 
daima yanýnda ve hizmetinde bulunuyordu. 
Nüzhet’in Hicri 1170 (M. 1756–57) tarihinde yazdýðý 
Kýrk hadis þerhini Ragýp Paþanýn beðendiðini 

URFALI 

MUTASAVVIF ÞAÝR 

ÖMER NÜZHET

Mahmut KARAKAÞ
Emekli Öðretmen

Araþtýrmacý Yazar
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göstermesi ve ona bir takriz yazmýþ olmasý, Paþa’nýn 
Nüzhet’in þairliðini beðendiðini göstermektedir. O 
takriz þudur:

Dürr-i guftarýn ol þeh-i rüsülün 
Çektiler nazma çekme ki zahmet 
Görmedi leyk böyle usluba 

4Aferin tab’i pâkine Nüzhet

Ömer Nüzhet’in Urfalý olduðu Osmanlý 
5Müellifleri’nde belirtilmektedir.   Baðdatlý Ýsmail 

Paþa ise adýný Ahmet Nüzhet er-Ruhavî olarak 
6vermiþ olup, ölüm tarihini vermemiþtir.   Aslýnda 

Ahmet, Nüzhet’in babasýnýn adýdýr ve onun da 
Nüzhet lakabýný kullanmakta olduðu, Ömer 
Nüzhet’in bu manzumesinde babasý hakkýnda 
verdiði bilgilerden anlaþýlmaktadýr.

Ahmed Nüzhet pür þevk u dila 
Tabi’-i vali-i Rakka hala   
Olunur sýdk u hulus ile tamam 
Cümle kitabe tahiyyat u selam 
Nusha-i izz u þeref müntahibi 

7Pederim yani debir-i Arabî 

Manzumede, Ömer Nüzhet’in bu satýrlarý 
yazarken babasýnýn sað olduðu ve hala Rakka 
Valisinin Arapça kâtipliðini yaptýðýný da 
belirtmektedir. Rakka Valisi ise Urfa – Rakka Eyalet 
Valisi olup, Urfa’da oturuyordu. Yani Nüzhet’in 
babasý o tarihlerde Urfa’da yaþýyordu. Yine Ömer 
Nüzhet’in adýnýn babasýnýn adýyla karýþtýrýlarak 
yanlýþlýkla “Ahmet” yazýlmasý, bazý nüshalarýn 
kenarýnda “Ahmet Nüzhet” yazýlmasýndan da 
kaynaklanmýþ olabilir. Ömer Nüzhet “Zübdetü’l-
ilham” kitabýnda ilk sayfada görüldüðü gibi kendi 
adýnýn baþýna ilk defa “Derviþ” sýfatýný ekleyerek 
“Derviþ Ömer Nüzhet” demiþtir. Diðer kitaplarýnda 
adýný söylediðinde Derviþ sýfatýný kullanmamýþtýr. 
Galata Mevlevihanesi haziresindeki kendisinin 
olduðunu sandýðýmýz mezar kitabesinde de “Þeyh 
Ömer” ismi kullanýlmýþtýr. Burada da Urfalý olduðu 
yazýlmamýþtýr.             

Ömer Nüzhet hakkýnda bilgi veren kaynak daha 
çok “Hadis-i Erbain Þerhi” kitabýdýr. Yukarýda ismini 
verdiðimiz kaynaklarýn verdikleri bilgilere göre 
Nüzhet Urfalýdýr. Yine de eserlerinde ki bazý 
þiirlerinden dolayý —“Þair Nüzhet Urfalý mýdýr?” 
Sorusu aklýmýzý kurcalamaktadýr. Çünkü onun 
“Hadisi Erbain þerhi – Kýrk Hadis þerhi” kitabýnda 
görev ile gönderildiði Halep þehrinden vataným diye 
b a h s e t m e s i  H a l e p l i  o l d u ð u  k a n a a t i n i  
uyandýrmaktadýr. Þu manzumeye Nüzhet, aynen 
Þair Nabi’nin söylediði gibi vatan sevgisinin 
imandan olduðundan bahseden bir hadis anlamýyla 
baþlamýþtýr:

Zimam-ý mana-i hübbü’l-vatan mine’l-iman 
Semend-i þevki çeküp su-yi þehri þehbaye 
Dil-i bela bizde hayli arzu vardýr
O þehr-i himmet-i lütfün ile temaþe 
Halepden on yedi yýldýr ki dur edüp takdir 

Düþürmüþ idi bu abd-i kemini zoraye 
Hezar þükür ki sayende eyleyüp âram 
Takarrüb eyledik ol belde-i dil arâye 
Vesiledir Halep’e gitmeye olup memur

8Hediye gönderilen atlar ile paþaya

Burada vatan sevgisinin imandan olduðunu 
söyleyerek, vatan hasreti çektiðini ve bu 
memuriyetin çýkmasý ile de 17 seneden beri ayrý 
kaldýðý Halep’e gideceðini sevinerek anlatmaktadýr. 
B u  m ý s r a l a r  o n u n  H a l e p l i  o l d u ð u n u  
düþündürmektedir. Öyle ise kaynaklar niçin onun 
Urfalý olduðunu söylemiþlerdir?

Nüzhet çok iyi Arapça ve Farsça bilmektedir. 
Fakat her ne kadar Arapçayý ve Farsçayý iyi biliyorsa 
da Nüzhet þiirlerinin yüzde doksadokuzunu Türkçe 
olarak yazmýþtýr. Kanaatimizce þiirlerini Türkçe 
yazmasý ve Türkçe konuþmasý ancak onun Urfalý 
olduðunu göstermektedir. Çünkü Halep’te daha çok 
Araplar yaþýyordu ve Halep’te Türkçe konuþanlar 
çok az idi. Oysa Urfa bunun tam tersi idi ve 
ahalisinin azami çoðunluðunu Türkler teþkil 
ediyordu.

Yine yukarýdaki; 
Ahmed Nüzhet pür þevk u dila 
Tabi’-i vali-i Rakka hala   

Mýsralarýnda babasýnýn Rakka valisinin kâtibi 
olduðunu söylemiþti. Rakka eyalet valileri Urfa’da 
oturduklarýndan, bu durum babasýnýn ve 
dolayýsýyla kendisinin Urfa’da olduðunu 
göstermektedir. Verilen bu bilgiler Ömer Nüzhet’in 
Urfalý olduðunu göstermektedir.

Ömer Nüzhet, hayatýnýn büyük bir kýsmýný 
gurbette geçirmiþtir. Çok genç yaþta Ýstanbul’a gittiði 
kesindir. Oradan görevle kendisine hizmet ettiði 
Ragýp Paþa ile birlikte Baðdat, Musul, Urfa, Rakka ve 
Halep gibi þehirleri dolaþmýþtýr. Bu dolaþmasý 
seneler sürmüþtür. Onun için gurbetin acýlýðýný, 
zorluðunu çok çekmiþtir. Gurbette çektiði zorluklarý 
þiirlerinde de dile getirmiþtir. Nüzhet gurbetin 
acýlýðýný, zorluðunu þu mýsralarla çok güzel 
anlatmaktadýr.

Bað-ý Firdevs ise de sahn-ý sara-yý gurbet 
Künc-i duzah görünür âdeme ca-yi gurbet 
Hemdem-i Ýsa u hemfeyzi hayat olsa bana 
Telh u pür nar gelür ab u heva-yi gurbet 
Olamaz þüste-i sabun sefa olsa bana 
Çün gamdan yine vareste kaba-yi gurbet 
Yetiþ ey Hýzýr hidayet kani bîtab ol da 
Rencide-i rah-ý gam-i hava ile pa-yi gurbet 
Hâsýlý sensiz aya ruþeni-i dide-i can 
Bana yeksan görünür subh u mesa-yi gurbet 
Deþt-i dilden hüsn-i dua elemi def edemez 
Ne kadar tünd ise seylab-ý sefa-yi gurbet 
Nüzheta zahir eder mevsim-i asayiþde 

9Vatanýn zevkini telhi-i cefa-yi gurbet



Yine vatana olan hasretini de belirten Nüzhet, þu 
gazelinin son beytinde vatan havasýnýn kokusunun 
bile buruna çok lezzetli geldiðini dile getirmekle 
göstermiþtir.

Olsun hayal-i la’li o þuhun neden leziz 
Sükker demekle olmaz efendi dehen leziz 
Hattýn görünce la’line meyl etse dil nola 
Nuþ-i þarab olurdum seyr-i çimen leziz 
Telhi-i bade neþve ile tab’a huþ gelür 
Zýmnýnda devletin nola olsa mihan leziz 
Ya vasf-ý la’l-i yar ola ya midhat þarab 
Gelmez benim mezakýma gayri suhan leziz 
Ol fikr-i ku-yi dilber ile zevkýyab olur 

10Nüzhet gelür meþame heva-yi vatan leziz

Ömer Nüzhet’in 1778 senesinde vefat ettiði 
sanýlmaktadýr. Hazýrladýðý divanýndaki tarih 
düþürmelerin en sonu 1776–77 senesini gösterdiði 
gibi divanýnýn elimizdeki nüshasýnýn bitirildiði tarih 
de Hicri 1191, Miladi 1777 tarihidir. Divanýna aynen 
þöyle son verilmektedir: “Faraða min tenmiki 
hazihi’l-nushati’l-latife fi yevmi’l-sebt min þehri 
cemaziel ula sene yek u nuh u sad u hezar ez hicreti’l-
nebeviyye”. Burada cümleyi Arapça yazdýðý halde 
tarihi Farsça vermiþtir. Bu tarih de Hicri 
Cemazielevvel 1191,  Miladi Haziran 1777 senesi 
demektir. Bu nüshada kendisinden bazý þairlerin 
Farsça þiirlerinin açýklanmasý istenmiþ ve kendisi de 
bu açýklamalarý yapmýþtýr. Bu arada yazý þekli, bazý 
kiþilere özel yazýlarýnýn, özel notlarýnýn bulunmasý, 
açýklamalarý ve muhatabýna hitap þekli bu nüshayý 
b i z z a t  k e n d i s i n i n  y a z d ý ð ý  k a n a a t i n i  
uyandýrmaktadýr.      

Ömer Nüzhet’in, Devrinin fazilet sahiplerinden 
ve oldukça iyi þairlerinden olduðu “Osmanlý 

11Müellifleri”nde kaydedilmiþtir.   Ömer Nüzhet’in H. 
1192, M. 1778 senesinde Ýstanbul’da vefat ettiði ve 
Galata Mevlevi hanesine defnedildiði yine Osmanlý 

12Müellifleri’nde belirtilmektedir.   

Galata Mevlevihanesi haziresinde Ömer 
Nüzhet’in mezarýný aradýk. Büyük bir haziredeki 
mezarlarýn üçte ikisi yýkýlmýþ ve mezar taþlarý toprak 
altýnda kalmýþtýr. O bakýmdan birçok kimsenin 
mezarý kaybolmuþtur. Yalnýz “Sene 3 Recep 1193” (18 
Temmuz 1779) vefat tarihini gösteren “Þeyh Ömer 
Efendi” adýndaki mezarý bulduk. Her ne kadar bu 
mezarýn isim ve tarihinde az bir fark olsa da 
Nüzhet’in olduðu kanaatini kuvvetlendirmektedir.

Mezar kitabesinde þunlar yazýlmýþtýr:
………… (kýrýk)
 Dedim el-hükmü lillah (…)
Her emrine çün ezelden böyle 
Takdir eylemiþ zü’l-Celal 
Merhum ve maðfur 
Þeyh Ömer Efendi 
Ruhi içün el-Fatiha sene 1193 
Sene 3 Receb 1193 

Mezar taþýnda görüldüðü gibi vefatý kaynaklarýn 
verdiði gibi 1192 deðil 3 Recep 1193 olarak 
verilmiþtir. Bu da miladi tarihe göre 18 Temmuz 1779 
senesini vermektedir. Arada bir sene fark vardýr. 
Nüzhet, Ýstanbul’u çok sevdiðini de açýkça 
belirtmektedir. Adeta bir Ýstanbul hayranýdýr. O, 
Ýstanbul’un güzelliðini, kýymet ve deðerini çok 
takdir ettiðini, Ýstanbul’u görmeyenlerin bunu 
bilemeyeceklerini þu beytiyle anlatmýþtýr.

Hüsn-i evsafý deðil kabil takrir-i beþer 
13Görmeyen belde-i Ýstanbul’u idrâk etmez   

Þair Nüzhet Hazreti Muhammed’i (s.a.s) çok 
sevdiðini çeþitli vesilelerle belirtmiþtir. O da Nabi 
gibi Ravza-i Mutahhara’ya bir naat yazarak asmýþ 
olduðunu þu satýrlarla belirtiyor: Bu mübarek naat-ý 
þerif; arkadan gelen þefaat dilekçesinin anlamý 
olmak üzere Ravza-i Mutahhara’da perde altýndan 
peygamberin yataðýna koymak için gönderilmiþtir. 
Mutlu hacýlarýn henüz Medine-i Münevvereye 
girdikleri günlerde bu dilekçenin kabul edilmiþ 
olduðu, bereket niþanýnýn izlerini aynanýn aksetmesi 
gibi gözle görülmüþ olduðu mana âleminde bu 
büyük müjde ile belirtilmiþtir. Nüzhet’in yazdýðý 
naattan birkaç beyit: 

Þeh-i tenha süvar-ý lâ-mekânsýn ya resulallah 
Meh payende nur-i her zamansýn ya resulallah 
Tecelli zar olursa dil acip mi fikr-i ruyunla 
Meal-i þu’le-i þems-i cihansýn ya resulallah 
Nola pervazgahýn olsa kurb el-kurb-i 
Yezdani Ki bir anka-yi kevneyn eþyasýn ya 

resulallah 
Zuhurundan þerefgir oldu mahrem hane-i Ýrem 
Huli bend-i arus-i ins u cansýn ya resulallah 
Olanlar saye-girin germ-i duzahden eymendir  
Rumuz-i nusha-i hýrz el-emansýn ya resulallah 
Ýnayet eyle Nüzhet bende-i dergâh-ý lütfündür 

14Keremkâr u kerim u kâmuransýn Ya Resulallah    

Sultan Mahmut I (1730–1754) devrini bütün 
ayrýntýlarýyla görmüþ olan þairimiz, sultaný öven 
þiirler de yazmýþtýr. Sultanýn 1739 senesinde Belgrat’ý 
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geri almasýný da görmüþtür. Belgrat bu tarihten 22 
sene evvel Avusturyalýlar tarafýndan alýnmýþtý. 
Avusturyalýlardan Belgrat’ýn geri alýnýþý sýrasýnda 
Ragýp Paþa da orduda bulunuyordu ve bir heyetle 

15Belgrat’a ilk girenler arasýnda idi.   Belki de bu 
yüzden olacak Þair Nüzhet 1739 senesinde Belgrat’ýn 
geri alýnmasýný da þu mýsralarla anlatmýþ ve sultaný 
övmüþtür.

O sultan-ý serir ara-yý taht u baht devlet kim
 Eder zat-ý þerifiyle tefahür ruh-i ecdadý 
Þeh-i vala neseb Sultan Mahmut felek çaker 

16Adu-yi kahr u tedmir eyleyüp aldý Belgrat’ý    

Ömer Nüzhet, Þeyhi Rýzaeddin Mustafa Efendi 
Hicri 1153 (M.1740) senesinde Beytullahý ziyaret ve 
hac farýzasýný yerine getirmek için Mekke’ye 

17gittiðinde, onunla birlikte hacca gitti.     

Þair Ömer Nüzhet iyi bir tahsil görmüþ olduðunu 
kendi söylemekte olup, kuvvetli bir Arapça ve Farsça 
öðrenmiþtir. Ýyi bir tahsil gördüðü kendi divanýndaki 
bazý beyitlerinden ve yazdýðý hadis þerhinden de 
kolaylýkla anlaþýlmaktadýr. Nitekim Medreselerde 
müderrislik yaptýðý bilinmemektedir. Fakat 
Þeyhülislamdan müderrislik isteðinde bulunmuþtur. 
Ömer Nüzhet devrin þeyhülislamý Seyyid Mustafa 
Efendiden (Þeyhülislamlýðý 1736–1745) müderrislik 
talebi hakkýndaki manzumesi þöyledir:

Huzura halimi arz etmeðe fýrsat nigah oldum 
Zaruretle keþakeþden kadem þekl-i kemanidir
Ruus-i medrese ile ben kulun þad eyle sultaným 
Mülazýmdýr kapunda þimdicek vakt u zamanýdýr 
Halas eyle beni kayd-i zarurat-ý maiþetden 
Efendim bir iþaret bendene devlet niþanýdýr 
Dua gu-yi kadim bab-ý rif’at-i intisabýndýr 
Devam u devletin subh u mesa vird-i zebanýdýr 
Zamanlardýr ki peykan-ý hadenk kavs-ý alamýn 
Hedef asa bu menzilgahda hatýr niþanýdýr 
Semahat gülþeninden ðonce-i maksudu ihsan et 

18Elinde hame-i cudun o baðýn baðýbanýdýr   

Ayný þekilde devrin Defterdarý Mustafa 
Efendiden de vazife isteðinde bulunmuþ ve otuz 
seneden beri rü’us aldýðýný fakat bir türlü görev 
alamadýðýný, bu yüzden çektiði sýkýntýlarý, defterdarý 
ikinci methediþinde þu mýsralarýnda anlatmaktadýr. 
Mustafa Efendi üç defa defterdarlýða getirilmiþtir. 
Ömer Nüzhet de bu isteðini, Defterdarýn üçüncü defa 
1758–1759’da defterdar oluþunda bildirmiþ olduðu 
anlaþýlmaktadýr.

Mehakk-i ilm u hünersin efendim insaf et 
Huzuruna edeyim halimi biraz restir 
Tamam zabt-ý ruus edeli otuz senedir 
Misal-i hame kalemde iþim gücüm tahrir 
Hemiþe derdini sen çek sefasýn el sürsün 
Acep budur sana varid yine bütün ta’zir 
Yedimde riþte-i ümniye ömr-i düþmen veþ 
Bu piç u tab ile olmuþdur ol kadar ki kasir 
Refürü çâk-i giribanýma vefa edemez 
Bilür bu haletimi hazreti Hâkim u Habir 

Bu hal ile nice vasf-ý þerifin eyleyeyim 
Aya gubar-ý rehinden uyun-i nas karir 
Reva mý safha-i ayine-i sikender iken 
Safa-yi tab’ým ola ta bu mertebe dilgir 
Dil-i sefidimi kýlmýþ keduret-i efkâr 

19Ziham-ý mu ile memlu misal kâse-i þir   

Ömer Nüzhet iþ ve yardým için yazdýðý manzum 
dilekçelerde Mesnevi tarzýný tercih etmiþ olup birkaç 
mýsrasý þöyledir;

Suhaným yok sana þayeste duadan gayri 
Arz-ý kâla edemem hüsn-i edadan gayri 
Þanýna layýk olan her ne ise sultaným 
Eyle anýn ile memnun dil-i nalâným 
Hak budur kim deðilim gayriye asla muhtaç 
Var iken “nahnü kasemna” beni zanneyleme ac 
Aðniya zümresine vasýl olalýdan bu fakir 

20Best-i tomar-ý þikâyet ile etmem tefsir   

Ömer Nüzhet iþ bulabilmek için o kadar ricada 
bulunmuþtur ki bunun için birilerine rica etmekten 
artýk usanmýþ, adeta nefret etme durumuna 
gelmiþtir. O yüzden müderrislik için baþvurularýna 
ve ricalarýna aldýrýþ etmeyenlere olan nefretini, hayal 
kýrýklýklarýný, ümitsizliðini þu mýsralarla dile 
getirmiþtir.

Matlabýndan görmesin bir kimse hirman-ý rica
Etmesün hak destimi muhtac-ý daman-ý rica 
Payidar olmaz zemin-i himmetinde tab’ýmýn 
Siyl-i tufan hiz-i istiðnadan erkân-ý rica 
Kendi aksim dahi menfurum olur ayinede 
Halkdan oldum o denlü ru-yi gerdan-ý rica 
Pek giran can olmaya muhtaçdýr tahsil-i kâm 
Meyl eder ancak aðýr basmakla mizan-ý rica 
Nefs-i Firavn’e heman cehd ile galib gelmeðe    
Gösterüp muy gibi ayat-ý butlan-ý rica 
Mevce-i yemle mest-i mehiden sonra saçýlýr 
Damen-i ümid ile dest-i hirasan-ý rica 
Her seraba ab zaniyle eder kasd-i þýtab 
Teþne-i ye’s olmamakdandýr hem devran-ý rica
Feyze kabil-i mevki’in bulsa sedef asa neyyir 
Zayi olmaz katre-i baran-ý nisan-ý rica 
Futa-i hirmaný rabt etti meyan-ý ðayrete 
Pir-i pâk oldu tariki üzre Selman-ý rica 
Pa-yi derd-i eman tesis olsa nola ehli heves 
Bestedir dervaze-i serhad-i imkân-ý rica 
Mesab-ý can olsa da hem çaþni-i zühdden

21Meþreb-i himmetde Nüzhet ab-ý hayvan-ý rica    

Ömer Nüzhet, Divan’ýnýn Naat bölümünde 
Peygamber Efendimizi methederken, yüce Resulün 
karþýsýnda kendi durumunu, (Mefâîlün – Mefâîlün – 
Mefâîlün – Mefâîlün) vezninde yazmýþ olduðu þu 
mýsralarla ne güzel dile getirmiþtir: 

Sen ol Refref süvar þah-ý kudüs menkýbet siyer kim
Mesir-i esb-i azmin sahe-i arþý muallâdýr 
Kalem tenmik-i reng-i suretin eyler yazýlmaktan 
Senin mana-yi hakkaniyyetin yoksa müberradýr
Deðildir hokka-i Nüzhet leb-i deryuzesin açmýþ 

22Kapýnda kâse ber kef bir geda-yi bi-ser û pâdýr     



Ýyi bir þair olan Ömer Nüzhet’in, Divanýnýn Naat 
bölümünün bir yerinde kendini methettiði 
beyitlerden birkaç tanesi: 

Efendim iznin olursa hüner füruþ olayým 
Dolab-ý muhayyere sanduk-i hacegan gibidir 
Dihen küþay olamazsa acib mi Hakani 
Yanýmda þermle na-hevande mihman gibidir
Kalem-zen-i hünerim gülistan-ý þi’rimde 
Cenab-ý Sa’di-i Þiraz baðban gibidir
Devat-i þi’rime baþ eðse nola Firdevsi 

23Týlsým-ý bend-i hüner gürz-i kahraman gibidir  

Ömer Nüzhet kendinden sonra gelen þairlere de 
etki etmiþ ve þiirleriyle ilham vermiþtir. Ýþte 
kendinden sonra gelenlere ilham verdiði þiirlerinden 
biri:

Bi maye-i seha nola bulmazsa kef-i þeref
Görmez tehi olunca güherden sedef þeref
Gelmez düþünce hâke zer-i halise zarar 
Zilletle olmaz ehli hünerde telef þeref
Erbab-ý cahdan niye asude haldir 
Bulmaz eðerçi cah ile ehli hiref þeref  
Yokdur kiramý kesb u ilme iltifat 
Ebna-yi alem içre olup ber taraf þeref
Etmez zelili daire-i devleti aziz 
Vermez efendi mýtrýba meclisde def þeref 
Eyler mekân-ý mekini ile kesb-i itibar 
Zatý Ali ile nola bulsa Necef þeref 
Nüzhet tefevvük etdirüp eþ’arý diðere

24Verdi bu nazm-ý pâka redif þeref þeref       

Bu gazeldeki:
Gelmez düþünce hâke zer-i halise zarar 
Zilletle olmaz ehli hünerde telef þeref

Beyti Namýk Kemal’in (1840–1888) Hürriyet 
kasidesindeki 

Hâkir olduysa millet þanýna noksan gelir sanma
Yere düþmekle cevher sakýt olmaz kadr ü 

kýymetten

Beyitle ne kadar benzerlik göstermektedir. Acaba 
Namýk kemal bu beyti görmüþ müdür?

ÞAÝR NÜZHET’ÝN 

TASAVVUF HAYATI
Ömer Nüzhet, çocukluðu ve Ragýp Paþanýn 

valiliði sýrasýnda birlikte bulunduðu seneler hariç 
hayatý boyunca Ýstanbul’da yaþamýþtýr. Þeyhi, 
Dülger-zade diye þöhret bulan Nakþibendî þeyhi 

25Rýzaeddin Mustafa Efendidir.  Rýza Efendinin 
dergâhýnýn Beþiktaþ’ta olduðu belirtilmektedir. 
Mustafa Rýza Efendinin dergâhý Beþiktaþ’ta Sinan 
Paþa Camiindedir. Kendisi bu cami çok harabe 
olduðu senelerde parasý ile alarak bir tarafýnýn 
kendine dergâh olarak kullanmýþtýr. Türbesi de ayný 
camiin avlusundadýr. 

Þeyh Rýza Efendi tanýnmýþ bir þeyh olup 
Peygamber Efendimizi öven güzel þiirler de 
yazmýþtýr. Büyük bir divaný vardýr. Ayrýca bazý 

26tercümeleri de bulunmaktadýr.   Yine 1482 tarihinde 
Dülger-zadelerin yaptýrdýðý Fatih yakýnlarýndaki 
Dülgerzade camii þerifi de 1700’lü yýllarýnda bir 
müddet zaviye olarak kullanýlmýþtýr. Camiin kapýsý 
kenarýnda bu camiin bir müddet zaviye olarak 
kullanýldýðý bir tabela halinde yazýlmýþtýr. Fakat bu 
“Dülger-zade”lerin Rýzaeddin Efendi’nin akrabalarý 
olduklarýný bilemiyoruz. Nüzhet’in uzun yýllar 
þeyhine hizmet etmiþ olduðu, bu tarikatta ilerlediði 
þeyhini anlattýðý “Menkýbe-i Evliyaiye fi ahvali 
Rýzaiye” kitabýndaki yazýlarýndan anlaþýlmaktadýr.  

Ömer Nüzhet “Menkýbe-i  Evliya”sýnýn 
baþlangýcýnda Farsça olarak aþktan þöyle 
bahsetmektedir: 

“Ey aþk! Sen mukaddes konaðýn ruhusun. Senin 
sevdandan dolayý akýl çýplak ve yalýn halde 
tahtýrevanla cihanýn marifetli seyyahý oldu. Yani 
gönül,  Senin gamýnýn ve kederinin elinden, el baþta, 
ayak balçýkta olarak Periþan vaziyettedir.” 

Ömer Nüzhet, kendisinin tarikata mensup 
olduðunu ve þeyhinin isminin Rýza olduðunu 
Divanýnda yine bir na’at kýsmýnda þöyle 
belirtmektedir: 

Kaba-yi perniyan baf kibare raðbetim yoktur 
Bi-hamdillah anýn çün bende-i al-ý abayim ben 
Giribaný tereddüt pençesinden eyledim tahlis 

27Tarikat kuvvetiyle salik-i rah-ý Rýza’yým ben    

Yine Ömer Nüzhet’in Divan’ýnda, Tarikatýna 
intisap etmiþ olduðu Nakþibendî Þeyhi Rýzaeddin 
Mustafa Efendi için yazdýðý bir gazeli:   

Dem-i Mesihe muadil sada-yi hazreti þeyh
Cemali Yusuf’a hemta lika-yi hazreti þeyh 
Fitile suz-i nigah-ý harim-i çeþmimdir
Þua’ý arýz pertev-nüma-yi hazreti þeyh
Dýmag-ý cana verir lezzet-i makam-ý elest
Girerse guþine ey dil neva-yi hazreti þeyh 
Sicnicellat hevadan beni eder la-kayd 
Safa-yi cephe-i âlem-nüma-yi hazreti þeyh
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Sýfat-ý çin-i neval reþadine had yok
Çekildi âleme h’an-ý sala-yi hazreti þeyh
Sada’ý masiyetin zahm-i çeþm-i isyanýn
Verir þifasýný nutk-ý deva-yi hazreti þeyh 
Temessük eyle budur Nüzhet urve-i vuska 

28Girerse deste zimam-ý rýza-yi hazreti þeyh  

(Feilâtün – Feilâtün – Feilâtün – Fâilün) vezninde 
yazýlmýþ olan bu gazeli bugünkü Türkçe ile þöyle 
diyebiliriz:

“Hazreti þeyhin sesi, nasihatlarý hastalarý 
iyileþtiren Hazreti Ýsa’nýn nefesine denktir. Yüzü de 
dünya güzeli olan Hazreti Yusuf’un güzelliðine 
benzer.”

“Hazreti þeyhin bakýþlarý güneþ þualarýnýn arýzýný 
gösteren pertevdir. Onun için Fitile ateþli bakýþlarla 
bakmak benim gözlerime yasaktýr.” 

“Ey gönül! Hazreti þeyhin sesi kulaklarýna gelirse, 
onu iyi dinle çünkü o, can dýmaðýna “elest” 
makamýnýn lezzetini verir.” 

“Hazreti þeyhin bütün cihaný gösteren alnýnýn 
berraklýðýndan dolayý arzu ve heveslerimin 
zindanýna (karanlýk ve kötülüklerine) ehemmiyet 
vermem.”

“Sofrasýnýn þöhreti bütün âleme yayýlan kâmil 
þeyhimin ihsanlarýnýn sýnýrý yoktur.”  

“Günahlarýn tacizlerine ve isyan gözünün 
yarasýnýn þifasýna hazreti þeyhin nutku devadýr.” 

“Ey Nüzhet! Þeyh Rýza’nýn dizginleri eline geçerse 
ona sýmsýký sarýl. Çünkü kulpuna sarýlacak “urve-i 

29vuska”   budur.” 

Ömer Nüzhet daha çok tasavvufî þiirler de 
yazmýþtýr. Ýþte tasavvufî þiirlerinden bir tanesi:

Raz-ý dili arz etmeye dildâre ne hacet 
Keyfiyet-i malumeyi iþ’are ne hacet 
Ümid-i nevalinde olan bî ser u pânýn 
Her yani tir-i renciþ u azâre ne hacet 
Mahmurluðun türþi-i ruyünde iyandýr 
Zahid bize meykeþliðin inkâre ne hacet   
Batýnda temaþasý müyesser ise yârin 
Zahirde olan ruyet-i didare ne hacet 
Sermaye-i ümid ile bazar-ý talebde 
Ey ehli tevekkül talebkâre ne hacet 
Verir þevki mekân sual etme kabulün 
Teklif-i þarab etmeye meyhaneye ne hacet 
Aþk ehli bilür hünerlemenin yâre tarikini 
Talim-i enin etmeye biçare ne hacet 
Ol Yusuf hüsnün bilünür müþteriyaný
Bir gün çýkar iplikleri pazara ne hacet 
Nüzhet sana bu mevhibe-i hasret hakdýr 

30Sarf etmeye efkârýný eþ’are ne hacet     

Ömer Nüzhet’in güzel bir tasavvufi gazeli de 
þöyledir:

Mudam olmuþ piyale þevkle leb ber leb mina 
Anýnla var ise ruh aþinadýr meþreb mina 
Umud-i subh-i iþrettir beyaz gerden-i safi 
Nola beyt el-þerifte olsa tali’ kevkeb mina 
Kadeh yaranidir dendan kerem ülfet olmuþtur 
Deðil ebi sefadan zahid asa mezheb mina 
Ayaklandýrdý hep üftadegan bezm-i sehbayi 
Mübeddeldir sehaya þimdi hars-ý eþ’ab mina 
Abdilden istifaza himmet þems-i meserretten 
Sema-ý þevkle eyler güzer ruz-i þeb mina 
Mudavimdir kadeh evradýný terk eylemez saki 
Masun-ý dest-i ammdýr þimdi sib-i gabgab mina 
Piyade kalmayýz bir vecihle Nüzhet mehyadýr 

31Bize pir-i muðanýn devletinde eþheb mina     

Nüzhet’in baþka bir tasavvufi þiiri:
Gönülden mebhas-i aþkýnda evvel ah olur peyda 
Beli her nüsha ünvanýnda bismillah olur peyda 
Sihab asa sipehre dud-i ahým olsa peyveste 
Ne cürm mihr-i nur efzane kurs-i mah olur peyda 
Eðer yâd-ý zenahdanýnla dil bir semte azm etse 
Güzergâhýnda her bir hatvede bir cah olur peyda 
Anýn çün ya peridir ya melek derler sana zira 
Hayalin didede gâhî nihan u gâh olur peyda 
Olursa ittihad-ý manevi bî-külfet zahir 
Meyan-ý âþýk u maþukda bir rah olur peyda 
Husul-i matlab-ý bus-i izar-ý yardan sonra 
Derunumda o demde baþka bir dil h’ah olur 

peyda
Tehi zan eyleme bu hankahý her zaman Nüzhet 

32Ki her bir derde bir mürþid agâh olur peyda  

Ömer Nüzhet, “Menkýbe-i evliya” kitabýný 
yazmaya niyet ettiði zaman, devamlý Allah’a dua 
ederek tarikat ehli olmak için kendisini bir arif-ý 
billah’a kavuþturmasýný ve tarikat âleminde kemale 

33erdirmesini istemiþti.  Bu þekilde sokak sokak 
dolaþmýþ birçok dergâhýn kapýsýný çalmýþtý. Fakat hiç 
birini beðenmemiþ ve hiç biri kendi istek ve 
arzularýna cevap verememiþti.

Þol kadar arayayým þahid-i maksudumu 

Cüst u cuda talibim rahþýna meydan döðene 

Diyerek kendi tabiriyle parmak arasýnda 
sersericesine sallanan bir sapan gibi yola çýkmýþtý. O, 
ne yapmak, nereye gitmek istediðini de bilmiyordu. 
Bu þekilde dolaþýrken cennet olduðunu zannettiði ve 
bolluk ve bereketin olduðu bir yere ulaþtý. Öyle ki 
ýþýðýnýn etrafýnda dönen gökteki parlak yýldýzlar gibi 
etrafa ýþýk saçan, sefa veren kimselerin olduðu bir 
dergâha ulaþtý. Orada etrafýný aydýnlatan irþat olmuþ 
sayýsýz kimseleri irþat eden bir zat vardý. Nüzhet 
böyle ruhani bir meclisi hayatýnda görmemiþti. 
Aralarýna girerek çeþitli sohbetlerde bulundu ve bu 
sohbetlere devam etmeye karar verdi. 

Geçmem ol sevdadan oldukça bana ömr-i tavil 

Üstü’an-ý kellem üzre tutsa akrepler vatan 



Diye kendinden geçmiþ olan Nüzhet, bir müddet 
bu meclise devam ederek o zatýn nurani yüzünü 
görmüþ ve ellerini öpmüþ ve ondan bazý bilgiler 
tahsil ederek faydalanmýþtý. Artýk kendisinde 
meydana gelen tarikata girme arzusu o kadar arttý ki 
Þeyh Rýza Efendinin tarikatýna girmeye karar verdi. 
Hicri 1140 (M.1727–28) senesinde yürüyerek 
þeyhinin dergâhýna gitti ve huzuruna girmek için izin 
aldý ve:

Aþkla avare gerd deþt-i hayrettir gönül 
Pa bürehne rehrev-i kühsar-i hasrettir gönül 
Nerdiban olsa n’ola nüh paye-i eflâk ana 
Kasr-i valâ-yi þehinþah-ý muhabbettir gönül 
Ýnkisarýndan tehaþi eyle ey zahid sakýn 
Þeb çýrað-ý kuþe-i tac-ý keramettir gönül 
Güftu guyü bezm-i has el-hasý idrâk eylemiþ Bir 

nedim-i vakýf-ý sýr-ý hakikattir gönül 
Nükte-i ser bestesin ben keþf u ifham edemem
Mana-i biçide-i þehbeyt-i fýtrattýr gönül 
Ser be-cib-i inziva olsa acep mi 
Nüzhetâ Talib-i hasretkeþ vakt-i inabettir gönül

 Ýlk zamanlarda þeyhinin kendisine pek önem 
vermemesi üzerine olacak ki tarikata ilk intisabý 
sýrasýnda þeyhine arz ettiði, ona olan sevgisini ve 
sadakatini bildiren bu manzumeyi yazdý. Nüzhet bu 
manzumeyi tövbe maksadýyla þeyhine okudu. Þeyhi 
manzumeyi gördüðü zaman çok hoþuna gitmiþ ve 
hemen Ömer Nüzhet’i yanýna çaðýrarak kendisine 
Nakþibendî tarikatýnýn gizli zikrini ve adabýný 

34öðretmiþtir.   Bundan sonra Þair Nüzhet, Þeyh Rýza 
Efendi’nin dergâhýna devam etti.

Nüzhet ayný manzumeyi Divanýnda bazý farklý 
kelimelerle þöyle yazmýþtýr. Burada da Nüzhet, bu 
gazeli tövbe maksadýyla mürþidi Rýza Efendi’ye bir 
dilekçe olarak verdiðini nesir halinde belirtmektedir. 
Rica oku kabul hedefini buldu ve Rýza Efendi bu 
gazeli duyunca hemen abdestini tazeledi ve takva ile 
kalp zikrini telkin ederek, kerametli elleriyle onu 

35Hak kapýsýna yöneltti.   Diye yazmaktadýr.  

Böylece Nüzhet, Þeyh Rýza Efendi’nin dergâhýna 
36Hicri 1140 (M.1727–28) senesinde girmiþ oluyordu.   

Bu tarih onun çok genç yaþta tarikata girdiðini 
göstermekte olduðu gibi Ýstanbul’a da yine çok genç 
yaþlarýnda geldiðini belirtmektedir. Buradan 
Nüzhet’in çocukluk yaþlarýnda belki de Þair Nabi’nin 
son yýllarýný gördüðünü düþünebiliriz. 

O, her fýrsatta þeyhini methetmiþ ve kendisinin 
Þeyh Rýza’nýn bir derviþi olduðunu övünerek 
söylemektedir. 

Tutup daman-ý zülf-i yâri devlet nidiðin görsün 
Sefa-yi leyletü’l-kadr muhabbet nidiðin görsün 
Çekilmez nakþ-i hüsnün hame-i mu olmasa elde 
Bu suretle acep mi zevk-i vahdet nidiðin görsün 
Olup nezzare paþ kamet-i serv-i gül endamýn 
Ýþaret rumuz-i istikamet nidiðin görsün 
Alup dest-i e’adiden seni aðuþa ram etsin 

Ayyar-i ruz bazi sadakat nidiðin görsün    
Çözüp ku-yi giriban açýlsa gerdan-ý safýn 
Tecella-yi avd-i subh-i vuslat nidiðin görsün        
Misal-i senk-i tahuna seyahatdir vatan-ý kýlýf 
Medar-i himmet kutb-i keramet nidiðin görsün 
Olup rah-ý Rýza’da salik-i meczub-i bîperva 
Netice Nüzheta seyr-i tarikat nidiðin görsün 
Cenab-ý pir-i ali menzelet ruhsatnuma olsa 

37Meraya-yi surda mazhariyet nidiðin görsün   

Nüzhetin tarikatta oldukça yol kat ettiði, tarikat 
mesleðinde ilerlediðini þu beyitle anlatmaktadýr: 

Hayal-i hâk-i pâyinle gözüm bir derc-i cevherdir     
38Fakirim sûretâ ma’nide sahib-i kimyâyým ben  

DÝPNOTLAR:   

1)Þefkat-i Baðdadi, tezkire-i þuara, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri 770, s. 119 – 
Bursalý Mehmet Tahir Efendi, Osmanlý Müellifleri, Ýstanbul 1972, II, 277

2)Mehmet Zeki Pakalýn, Osmanlý Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüðü, M.E. 
B.Ýstanbul 1983, II, 284

3)Bursalý Mehmet Tahir Efendi, a.g.e, II, 277

4)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain Þerhi, v. 7b   

5)Bursalý Mehmet Tahir Efendi, a.g.e, II, 277

6)Baðdatlý Ýsmail Paþa, Keþfü’z-Zünun Zeyli, Ýstanbul 1972, II, 533 ve II, 584

7)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain Þerhi, v. 15a

8)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain Þerhi, v. 12a, 12b

9)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain Þerhi, v. 23b

10)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain Þerhi, v. 29a

11)Bursalý Mehmet Tahir Efendi, Osmanlý Müellifleri, Ýstanbul 1972, II, 277

12)Bursalý Mehmet Tahir Efendi, a.g.e, II, 277   

13)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain Þerhi, v. 40a   

14)Ömer Nüzhet, Divan, v. 12a

15)Mesut Aydýner, Ragýp Paþa, T.D.V. Ýslam Ansiklopedisi, Ýstanbul 2007, 
XXXIV, 404

16)Ömer Nüzhet, Divan, v. 15b

17)Ömer Nüzhet, Menakib-i Evliyaiye, v. 19a

18)Ömer Nüzhet, Divan, v. 15a

19)Ömer Nüzhet, Divan, v. 17a

20)Ömer Nüzhet, Divan, v. 18b

21)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain Þerhi, v. 21b

22)Ömer Nüzhet, Divan, v. 3b

23)Ömer Nüzhet, Divan, v. 5a   

24)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain Þerhi, v. 50a

25)Ömer Nüzhet, Menkýbe-i Evliyaiye fi ahvali Rýdaiye, v. 5a

26)Bursalý Mehmet Tahir Efendi, a.g.e, II, 306

27)Ömer Nüzhet, Divan, v. 7a

28)Ömer Nüzhet, Divan, v. 30b

29)Saðlam bir kulpa yapýþmak anlamýna gelen bu ifade Kur’an-ý Kerim (2) 
Bakara suresi / 256 ayette geçmekte olup Ýslam’a sýmsýký sarýlmak 
anlamýndadýr. Burada da kurtulabilmek için þeyhe sýmsýký sarýlmak 
istenmektedir.   

30)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain tercümesi, v. 23b

31)Ömer Nüzhet, Divan, v. 28b   

32)Ömer Nüzhet, Hadis-i Erbain tercümesi, v. 21a b

33)Ömer Nüzhet, Menkýbe-i Evliyaiye fi ahvali Rýdaiye, v. 4b

34)Ömer Nüzhet, Menakib-i Evliyaiye, v. 8a

35)Ömer Nüzhet, Divan, v. 46b

36)Ömer Nüzhet, Menakib-i Evliyaiye, v. 8a   

37)Ömer Nüzhet, Divan, v. 45a

38)Ömer Nüzhet, a.g.e, v. 7a
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Harran Üniversitesi Öðretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. A.Cihat 
Kürkçüoðlu 10 yýl önce bana 
Süryanice  har f le r le  yaz ý l ý  
Osmanlýca iki sayfalýk bir mektup 
ve bunun bazý kiþilerce okunmuþ 
notlarýný  vermiþti .  Ben de 
mektuba bir göz atýp okuma 
hatalarýný da düzelttikten ve 
doðru þeklini yazdýktan sonra 
arþivime yerleþtirmiþtim. Aradan 
geçen uzun zaman içinde diðer 
kitap ve makale çalýþmalarýmdan 
dolayý mektubu unutmuþtum. 
Arþivimi karýþtýrýrken dosyalarýn 
arasýnda bu mektubu buldum ve 
yeniden gözden geçirdim. 95 
yýllýk bu nostaljik mektubu Urfa 
kültürüne kazandýrmak istedim.

Mektup Süryani dilinin Batý 
Süryanicesi de denilen “Serta” 
formatýyla Osmanlýca olarak 
yazýlmýþtýr. Serta formatý 9. 
yüzyýldan beri kullanýlmaktadýr. 
Günümüzde de Süryanice düz 
yazýlar bu formatta yazýlmaktadýr. 
Daha eski bir format olan ve 
Urfa'da geliþtirilen Estrangela 
türü ise artýk süslemelerde 
kullanýlmaktadýr.

“Adana, Kasým 1915” tarihli 
mektubun sahibi Süryani Cýrci 
Ümid, Urfa'da bulunan babasý 
Ahmed Aða'ya hitaben yazdýðý 
mektupta, bize yabancý olmayan 
kelimeler kullanarak selam ve 
sevgilerini iletmiþ ve hayýrlý 
dualar talep etmiþtir. Daha sonra 

1915 YILINDA ADANA'DAN URFA'YA 

SÜRYANÝCE HARFLERLE YAZILMIÞ 

TÜRKÇE BÝR MEKTUP

Selahattin E. GÜLER
Yerel Tarih Araþtýrmacýsý



Dipnotlar
(1) Mektupta ay olarak sadece “Teþrin” 

verilmiþ olup önündeki yazý silik olduðundan 
okunamamýþtýr. “Teþrin” Osmanlýcada 11. ve 12. 
aylara verilen addýr. Teþrin-i Evvel ve Teþrin-i Sani 
yani “Birinci Teþrin”, “Ýkinci Teþrin” gibi. 
Süryanicede Kasým ve Aralýk aylarý da Teþrin ile 
baþlar, ilkinin sonuna “Kdam”, ikincisinin sonuna 
ise “Ahroy” eklenir. Yani “Teþrin Kdam=Ýlk Teþrin” 
ve “Teþrin Ahroy=Son Teþrin” gibi. Burada hangi 
ayýn yazýldýðý net bir þekilde görünmemektedir. 
Mektubun 1915 yýlý Kasým ayýnda yazýlmýþ 
olabileceði tahmin edilmektedir.

(2) Mektupta açýkça “Ahmed” kelimesi 
geçmesi tuhafýmýza gitti. Çünkü Süryanilerde 
Ahmet, Mehmet ve Mustafa gibi peygamberimize 
ait isimlerin konulmadýðýný biliyoruz. Ahmed 
Aða'nýn Süryani bir bayanla evli olduðu ihtimali de 
aklýmýza geliyor ama daha çok, Cýrci Ümid'in 
babalýðý olma ihtimali akla daha yatkýn gibi.

(3) Mektupta “brçak” þeklinde yazýlý olan ismi, 
“burçak” olarak okuduk. Burçak, taneleri 
mercimeðe benzeyen ve hayvan yemi olarak 
kullanýlan, 50 cm boylarýnda, türüne göre farklý 
farklý renklerde çiçekler açan bir bitkidir. Ahmed 
Aða'ya gönderilmesi istenen burçaklar herhalde 
hayvan yemi olarak kullanýlýyordu.

(4) Tren anlamýndaki “Þimendifer” kelimesi 
yerel dilde “Çimendifer” olarak yazýlmýþtýr. 

(5) “hepsine”
(6) “oðlunuz”

gardiyan olan kardeþi Yakub'un 
iki  mahpus götürmek için 
Adana'ya geldiðini, kendisiyle 
görüþtüðünü, iki gün yanlarýnda 
kaldýðýný ve tekrar Tarsus'a 
d ö n d ü ð ü n ü  ya z m a k t a d ý r.  
Mektup birkaç basit cümleden 
sonra yakýn akrabalara yazýlan 
selam, el ve göz öpme temenni- 
leriyle sona ermektedir. 

Mektuptaki Türkçe ifadeler 
dikkate alýndýðýnda Süryanilerin 
Osmanlý Kültürünü benimse- 
dikleri, bu kültür ile yoðrulup 
bütünleþt ikleri  anlaþý l ýyor.  
Mektupta Süryani  harf leri  
kullanýlmýþ olmasýna raðmen 
ifadeler Osmanlý Türkçesi ile 
yazýlmýþtýr. “Bibi” örneðinde 
olduðu gibi metinde Türkçe ve 
Urfa aðzýnýn birlikte kullanýldýðý 
görülmektedir.

Gerekli açýklamalarý dipnotlar 
halinde verdiðimiz iki sayfalýk 
mektubun tercümesi þöyledir:

I. Sayfa
( 1 )                                                       “ 2 6  T e þ r i n  … .

Adana 1915
(2)Sevgili Pederim Ahmed  Aða 

Hazretleri,

Evvela çok muhabbet ve arzu 
i l e  s e l a m  e d e r e k  s e n i n ,  
validemin dahi ellerinden bus 
ederim ve hayýrlý duanýzý taleb 
ederim. Malumunuz olsun ki, 
bundan iki hafta evvel kardeþim 
Yak'ub, Tarsus'dan Adana'ya iki 
mahpusi götürmeg müna- 
sebetiyle Adana'ya geldi. Bizi 
sorup buldi. Biribirimizle 
görüþtüg. Ýki gün bir gece 
yanýmýzda kalub tekrar Tarsus'a 
gitdi. Bir gece beraber yattýk. 

(3)Gendine, tarafýnýza býrçak  

göndersin deyü söyledim ve 
göndereceðim dedi. Aylýðýmý 
aldýðýmda bundan sekiz gün 
evvel ben yanýna gitdim. Bir 
gece yanýnda misafir oldum, 
yine Adana'ya geldim. Þöyle ki, 
bundan böyle istersem kolay bir 
yol ile yanýna gidebilirim. 

( 4 )Ç i m e n d i f e r   p a r a s ý  2 0  
meteligdir. Bir buçuk saatten”

II. Sayfa

“istersem gidebilirim. Çünkü 
Mersin'den Tarsus'a kayd 
olunmuþdur deyu malumunuz 
ola. Bana hususi selamýmý 
yazmamý her mektupta tavsiye 
eyledi.

Biraderlerimin gözlerinden 
bus iderum. Hemþiremin dahi 
gözlerinden bus iderum, dahi 
emmim Aruþan'ýn ellerinden 
bus ider, keza hanesine selam 
iderim. Bibim Meryem'e, kocasý 
(…….) ……. Aruþak ve hanesine 
selam iderim. Baki dost ve 
konþu, beni sual eden ve 
e t m e y e n  b i l d i k l e r i m i z i n  

(5)  kâffesine selam iderim.

Baki selamet haberlerinizi 
beklerim, çok arzularla pederim.

(6)Mahdumunuz  Cýrci Ümid.”
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Þanlýurfa Valiliði ve Gazi Üniversitesi Rektörlüðü 
protokolü çerçevesinde yürütülen “Þanlýurfa El 
Sanatlarýný Geliþtirme, Üretim, Tanýtým ve Eðitim” 
projesi kapsamýnda; “Uluslararasý Türk ve Dünya 
Kültüründe Þanlýurfa Sempozyumu”, 14 - 16 Ekim 
2010 tarihinde Þanlýurfa Valiliði ve Gazi Üniversitesi 
Türk El Sanatlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi 
tarafýndan Þanlýurfa Kültür Merkezi 'nde 
düzenlendi. 

Sempozyumun genel amacý, Türk kültürünün 
önemli belgeleri olma niteliðini taþýyan el 
sanatlarýnýn ve diðer kültürel özelliklerin bilim 
adamlarý tarafýndan tartýþýlmasý,  yapýlan 
çalýþmalarýn genç kuþaklara yansýtýlmasý ve 
Þanlýurfa kültürel deðerlerinin tanýtýlmasýydý. 
Ayrýca proje çerçevesinde kurulan Þanlýurfa Valiliði 
El Sanatlarý Araþtýrma, Geliþtirme Merkezi'nin 
tanýtýmý ve açýlýþ töreni gerçekleþtirildi. 

Düzenlenen uluslararasý sempozyuma yurt 
içinden otuz, yurt dýþýndan sekiz olmak üzere 
toplam 38 bilim adamý katýldý. Katýlan bilim 
adamlarý kendi çalýþma alanlarýnda teorik ve 
uygulamalý, özgün, bilimsel çalýþmalarýný bu 
sempozyumda paylaþmýþ oldular. 

Sempozyuma Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Rýza Ayhan'ý temsilen Rektör Danýþmaný Prof. Dr. 
Orhan Arslan ve Mesleki Eðitim Fakültesi Dekaný 
Prof. Dr. Fatma Alisinanoðlu da katýldý.

Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan ve Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Rýza Ayhan tarafýndan onursal 
baþkanlýðý yürütülen sempozyumun onur kurulu 
Prof. Dr. Örcün Barýþta, Prof. Dr. Taciser Onuk, Prof. 
Dr. Ýsmail Öztürk, Prof. Dr. Günay Atalayer, Prof. 
Dr. Yahþi Yazýcýoðlu, Prof. Dr. Suhendan Özay 
Demirkan; bilim ve danýþma kurulu Prof. Dr. 
Danuta CHMÝELOSKA (Varþova Üni. Türkoloji 
Böl.), Prof. Tevhide ÖZBAÐI, Prof. Dr.  Jean-Louis 
Bacque-GRAMMONT (Fransa), Doç. Dr. H. Feriha 

Gazi Üniversitesi Rektör Danýþmaný Prof. Dr. Orhan Arslan'ýn açýlýþ 
konuþmasý

ULUSLARARASI 

TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜNDE ÞANLIURFA SEMPOZYUMU
14 - 16 Ekim 2010  ÞANLIURFA 

ULUSLARARASI 

TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜNDE ÞANLIURFA SEMPOZYUMU
14 - 16 Ekim 2010  ÞANLIURFA 

Doç. Dr. H. Feriha Akpýnarlý
Gazi Üniversitesi  Türk El Sanatlarý Araþtýrma 

ve  Uygulama Merkezi Müdürü
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AKPINARLI, Doç. Aysen SOYSALDI, Yrd. Doç Dr. 
Serpil ORTAÇ, Yrd. Doç Dr. Cihat KÜRKÇÜOÐLU, 
Yrd. Doç. Dr. Yakude DEVELÝOÐLU; düzenleme 
kurulu ise Doç. Dr. H. Feriha Akpýnarlý, Yrd. Doç. 
Dr. Fatma Nur Baþaran, Yrd. Doç. Dr. Meral 
Büyükyazýcý, Yrd. Doç. Dr. Hatice Tozun, Öðr. Gör. 
Pelin Demirtaþ Dikmen, Yaprak Pelin Ertürk, Salih 
Aksoy, Münir Geçimli, Þükrü Üzümcü, Þeyhmus 
Kahraman'dan oluþmuþtur. 

Sempozyum açýlýþ konuþmalarýný Gazi 
Üniversitesi Türk El Sanatlarý Araþtýrma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. H. Feriha 
AKPINARLI, Gazi Üniversitesi Rektör Danýþmaný 
Orhan ARSLAN ve Þanlýurfa Vali Vekili Bahri 
TÝRYAKÝ yaptý. 

Bu konuþmalarda Þanlýurfa'nýn, kültür ve 
medeniyetin dünyaya yayýldýðý bölge olarak kabul 
edildiði, arkeolojik bulgulara göre bu bölgede 11.000 
yýl önce Neolotik Çað insanlarý tarafýndan kurulmuþ 
olan bir þehir olduðu; bu çaðda yaþayan avcý ve 
göçebe insanlarýn ilk mimari eserleri meydana 
getirip yerleþik düzene geçerek ilk köyleri 
k u r d u k l a r ý  v e  t a r ý m  y a p a r a k  ü r e t i m i  
canlandýrdýklarý, bu sayede de mimarlýk ve tarým 
tarihi yönünden en eski þehrin Þanlýurfa sýnýrlarý 
içerisinde oluþtuðu vurgulandý. Þanlýurfa'nýn, 
Doðu'yu Batý'ya baðlayan ticari ve askeri yollarýn 
kesiþtiði, kültürlerin ve inançlarýn toplandýðý bir 

havza olduðu belirtilerek, Dünyanýn en eski 
heykelinin Þanlýurfa'da bulunmuþ olmasýndan, 
dünyanýn en eski tapýnaðý olan Göbeklitepe'nin bu 
þehirde kurulmuþ olmasýndan, dünyanýn ilk 
üniversitesi olan tarihi Harran þehrinin bu bölgede 
olmasýndan; Þuayip antik þehrinden ve Soðmatar 
antik þehrinden bahsedilerek bu havzanýn ne derece 
deðer l i  o lduðunun kaný t lar ý  gös ter i ld i .  
“Peygamberler þehri” olan Þanlýurfa'da üç semavi 
dinin Ýbrahim Peygamber'de buluþmuþ olmasýnýn 
önemine; Ýbrahim Peygamber'in cömertliðine, 
Eyyüp Peygamber'in sabrýna, Yakup Peygamber'in 
ve Musa Peygamber'in aþkýna, Ýsa Peygamber'in bu 
þehri  kutsamýþ olmasýna dikkat  çekildi .  
Medeniyetlerin deðerli izlerinin yaþamakta olduðu 
bu topraklarda keþfedilmeyi bekleyen daha birçok 
yerin var olduðu önemle belirtildi. 

Açýlýþ konuþmalarýnda ayrýca halk kültürünün 
en önemli unsuru olan el sanatlarý ürünlerinin, 
yaþadýklarý yörenin özelliklerini yansýtýyor 
olmasýndan ve bu ürünlerin biçimlenmesinde tarihi 
ve kültürel mirasýn önemli bir rolü olduðundan söz 
edildi. El sanatlarýnýn, bir ulusun kültürel kimliðinin 
ve kiþiliðinin en canlý ve en anlamlý maddi belgesi 
olduðu vurgulanarak, birçok kültürü bünyesinde 
barýndýran Þanlýurfa'nýn da bu kültürlerin 
özelliklerinden dolayý el sanatlarý konusunda çok 
zengin bir yapýya sahip olduðu belirtildi. 

Þanlýurfa'da yapýlmýþ ve yapýlmakta olan el 
sanatlarýna abacýlýk, keçecilik, dokumacýlýk (halý, 
kilim), cülhacýlýk (kumaþ dokumacýlýðý), çulculuk 
(semercilik), kazzazlýk (ipek iþlemeciliði), 
kürkçülük, bakýrcýlýk, tarakçýlýk, dabbaklýk, saraçlýk, 
aðaç oymacýlýðý, taþ süslemeciliði, altýn - gümüþ 
iþlemeciliði (hýþýr) vb. örnek gösterildi. 

Þanlýurfa'nýn eþsiz güzellikte eserler oluþturduðu 
el sanatlarýný yaþatmak ve geliþtirmek konusunda 
Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan'ýn talimatlarý üzerine, 
Gazi Üniversitesi Rektörlüðü ile yapýlan protokol 
çerçevesinde yürütülen “Þanlýurfa El Sanatlarýný 
Geliþtirme, Üretim, Tanýtým ve Eðitim Projesi” 
kapsamýnda, tarihi bir mekanda kurulan “Þanlýurfa 

Sempozyum açýlýþ töreni Gazi Üniversitesi sembolik armaðanýnýn Prof Dr. Orhan Arslan tarafýndan 
Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan'a sunulmasý

G.Ü. Tesam Müdürü Doç. Dr. H. Feriha Akpýnarlý'nýn açýlýþ konuþmasý
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Geleneksel El Sanatlarýný Araþtýrma Geliþtirme 
Eðitim Merkezi”nde kazazlýk (Mehmet Emin 
Güngör) keçecilik (Ömer Taþçý), cülhacýlýk (Mehmet 
Karataþ), kilimcilik (Medine Sürücü), kürkçülük 
(Mustafa Yeþilkaya),  kuyumculuk (Kadir Çiftçi) ve 
tespihçilik konularýnda eðitim veren merkezin 
açýlýþý ilk gün yapýldý. Ýþkur projeleri desteði ile genç 
kuþaða eðitim ve üretim imkâný saðlanan atölyeler 
gezildi. 

Sempozyuma yurt içinden ve yurt dýþýndan 
katýlan bilim adamlarý, konuklar ve Þanlýurfa halký 
sempozyumun ilk günü beðeni ile izledi. Bu 
merkezin açýlýþýnda, Türkiye'de el sanatlarýnýn 
yaþatýlmasý ve kültürel kimliðimizin korunmasý 
açýsýndan bu projenin önemine dikkat çekilerek 
Þanlýurfa'da kurulan El Sanatlarý Araþtýrma 
Geliþtirme Eðitim Merkezi'nin diðer yörelere örnek 
teþkil edeceði belirtildi.

Sempozyumun son günü yapýlan sempozyum 
deðerlendirme oturumunda; GAP Bölgesi'nde 
önemli bir konuma sahip olan Þanlýurfa için 
baþlatýlan bu projenin, Þanlýurfa'ya gelecek olan 
turistlerin bölgeyi saðlýklý tanýmalarý ve ülkelerine 
götürecekleri el sanatlarý ürünlerinin Þanlýurfa 
kültürünü yansýtmasý açýsýndan önemi vurgulandý. 
Deðerlendirme oturumu üyeleri, Þanlýurfa Valiliði 

ve Gazi Üniversitesi'nin ortaklaþa yapmýþ olduklarý 
çalýþmanýn hýzlý ve istikrarlý bir geliþme gösterdiðini 
ve bu çalýþmanýn daha da geliþmesi için kendilerinin 
de çalýþmaya katký saðlayacaklarýný belirtirken tüm 
ilgili kurumlarýn çalýþmaya destek vermesi ile bu 
çalýþmanýn örnek bir çalýþma olmasýný arzu 
ettiklerini de dile getirdiler

Sempozyum sonunda proje yürütücüsü Doç. Dr. 
H. Feriha Akpýnarlý, proje ve sempozyum 
çalýþmalarýnýn her aþamasýnda desteðini sunan 
Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan'a, Gazi Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Rýza Ayhan'a ve Gazi Üniversitesi 
Rektör Danýþmaný Prof. Dr. Orhan Aslan'a, Mesleki 
Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Fatma 
Alisinanoðlu'na; Þanlýurfa Vali Yardýmcýsý Bahri 
Tiryaki'ye, daire müdürlerine, ilçe kaymakamlarýna, 
halk eðitim müdürlerine ve köy muhtarlarýna; Gazi 
Üniversitesi öðretim elemanlarýndan oluþan proje 
araþtýrma grubundaki Yrd. Doç. Dr. Hatice Tozun'a, 
Yrd. Doç. Dr. Meral Büyükyazýcý'ya, Yrd. Doç. Dr. 
Fatma Nur Baþaran'a ve Yaprak Pelin Ertürk'e, 
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Pelin Demirtaþ 
Dikmen'e; proje koordinatörü Salih Aksoy'a, 
Þanlýurfa Geleneksel El sanatlarý Merkez Müdürü 
Münir Geçimli'ye Þurkav genel sekreteri Þükrü 
Üzümcü ve Þehmus Kahraman'a teþekkürlerini 
sundu. Ayrýca düzenleme ve bilim kurulu üyelerine, 
çeþitli ülkelerden ve Türkiye'nin birçok þehrinden 
sempozyum davetini kabul edip sempozyuma 
katýlmak üzere gelen deðerli hocalara ve 
katýlýmcýlara sonsuz þükranlarýný iletti. 

Üç gün süren sempozyumda sözlü bildirilerin 
dýþýnda el sanatlarý sergilerine ve gezi faaliyetlerine 
de yer verildi. Yurt içi ve yurt dýþýndan 19 sanatçýnýn 
eserleri,  Þanlýurfa Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi'nde sempozyum süresince halkýn 
izlenimine sunuldu. 

Þanlýurfa Geleneksel El Sanatlarý Merkezi'nin açýlýþ töreni

Sempozyum çerçevesinde hazýrlanan uluslararasý sergi açýlýþýnda bulunan sanatçýlar ve katýlýmcýlar

42 • Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayý: 9



Sempozyum katýlýmcýlarý

SEMPOZYUM PROGRAMI

14 EKÝM 2010 PERÞEMBE
09.30 Açýlýþ ve Protokol Konuþmalarý

Doç. Dr. H. Feriha AKPINARLI G. Ü. Türk El Sanatlarý 
Arþ.ve Uyg. Mer. Müdürü

Prof. Dr. Rýza AYHAN Gazi Üniversitesi Rektörü 
Nuri OKUTAN Þanlýurfa Valisi 

11.00 Sinevizyon Gösterisi
11.15 Açýlýþ Konferansý

Prof. Dr. Örcün BARIÞTA
12.00 Geleneksel El Sanatlarý Araþtýrma ve Geliþtirme 
Eðitim Merkezi Açýlýþý 

Usta Öðreticilere Belge Verilmesi 
(www.urfagesem.com)
14.00 Sempozyum I. Oturum 
Oturum Baþkaný:  Prof. Dr. Taciser ONUK; Yrd. Doç. Dr. 
Hatice TOZUN
* Prof. Suhandan Özay DEMÝRKAN: Yeni Bir Zanaat Kültürü 
Yaratýmý
* Dr. Mayýl B.ASKEROV : El Ýþlerinin Pazarlanmasýnýn Baþta 
Gelen Problemleri ve Onlarýn Çözüm Yollarý
* Prof. Dr. Yahþi YAZICIOÐLU: Bir AB projesi TSESME'nin 
Deneyiminde Sosyal Ekonomi Alanýnda
  Çalýþan Organizasyonlarýn El Sanatlarýna Yapabilecekleri 
Katkýlar
* Doç. Aysen SOYSALDI: Ehram Dokumacýlýðý ve Þanlýurfa 
Ehramlarýnýn Güncel Tasarýmlarda  Kullanýlmasý
* Öðr. Gör. Sabri KÜRKÇÜOÐLU: Þanlýurfa El Sanatlarýnýn 
Turizmdeki Yeri ve Önemi
15.45 Sempozyum II. Oturum 
Oturum Baþkaný: Prof.Dr. Ýsmail ÖZTÜRK; Yrd. Doç. Dr. 
Meral BÜYÜKYAZICI
* Dejanirah COUTO: Sanliurfa in the Portuguese Travel 
Iitineraries of the Sixteenth Century
* Prof. Dr. Jean-Louis Bacque-GRAMMONT: Evliya Celebi'ye 
Göre Urfa'daki Mucizevi Mendil
* Selale Ana HUMMETLI: Azerbaycan'ýn ve Türkiye'nin el 
sanatýnda üstat olan eski ve çaðdaþ devir sanatkarlarý
* Öðr. Gör. Canan ERDÖNMEZ: Þanlýurfa El Sanatlarýnda 
Dericilik
* Yrd. Doç. Dr. Cihat KÜRKÇÜOÐLU: El Sanatlarýnýn 
Yaþatýldýðý Mekanlar: Þanlýurfa Çarþýlarý
18.00 El Sanatlarý Sergi Açýlýþý

"Þanlýurfa'da Sanatýn Ýzleri"
Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi

15 EKÝM 2010 CUMA
09.00 Sempozyum III. Oturum 
Oturum Baþkaný: Prof.Tevhide ÖZBAÐI; Yrd. Doç. Dr. 
Fatma Nur BAÞARAN
* Yrd. Doç. Dr. H.Serpil ORTAÇ: Türk Kültüründe Keçe
* Öðr. Gör. Nihal ÜLGER: Anadolu'nun Bazý Ýllerinde Tespit 
Edilen Çuval Örnekleri 
* Yrd. Doç. Yakude DEVELIOÐLU: Suzeni
* Ahmet AYTAÇ: Gelenekli Türk Dokumalarý Ýle Urfa 
Karakeçili Dokumalarýnda Desen Ve Yanýþ 
* Öðr. Gör. Dr. Ebru ALPARSLAN: Erzurum-Þenkaya Turnalý 
Opalinin El Sanatlarý Açýsýndan  Deðerlendirilmesi 
10.45 Sempozyum IV. Oturum 
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. H. Örcün BARIÞTA; Doç. Dr. H. 
Feriha AKPINARLI
* Dr. Metanet Y. ASKEROVA: El Ýþlerinde Sembole Dönüþen 
Nakýþlar Tarihin Kanýtlarý Gibi
* Prof. Dr. Metin EKÝCÝ: Urfa Yöresi Yörük Gelenekleri
* Erdi ÝLVAN: Urfa'nýn Büyük Selçuklu Devleti Tarafýndan 
Fethedilmesi
* Barbaros ÞANSAL: 5 Duyu Ýle Yaratýcýlýðýn 5 Kavramda 
Formüle Edilmesi 
14.00 Sempozyum V. Oturum 
Oturum Baþkaný: Prof. Suhandan Özay Demirkan; Prof. Dr. 
Yahþi YAZICIOÐLU
* Prof. Dr. Danuta CHMIELOSKA: Lehçe Turistlik 
Rehberlerde ve Diðer Yayýnlarda URFA
* Agasý HUN     
* Doç. Dr. Mehmet ÖNAL; Urfanýn Tarihi El Sanatlarýndan 
Mozaik    
* Prof. Dr. Tuna DOÐAN

* Araþ. Gör. Neþem ERTAN
15.45 SEMPOZYUM DEÐERLENDÝRME OTURUMU

Prof. Dr. Örcün BARIÞTA
Prof. Dr. Taciser ONUK
Prof. Dr. Ýsmail ÖZTÜRK
Prof. Dr. Günay ATALAYER
Prof. Dr. Suhendan ÖZAY DEMÝRKAN

17.30 KAPANIÞ
16 EKÝM 2010 CUMARTESÝ 
Halfeti Gezisi, Göbeklitepe Gezisi, Harran Üniversitesi 
Kampüs Gezisi

; Öðr. Gör. Mehmet ÇELÝK; Derya 
EROL: Göbekli Tepe'nin Günümüz   Seramiðine Yansýmalarý
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Urfa Valisi Fuad Bey (Baturay) 
ve Belediye Reisi Ömer Nafi Bey 
(Alpan)  o zaman meclis-i umumi 
denilen il genel meclisinin, 11 
Nisan 1920 tarihini “kurtuluþ 
günü” olarak kutlama kararý 
almýþ olduðunu bildirip o gün 
yapýlacak merasime devlet 
erkânýný davet etmiþlerdir.

TBMM baþkaný Kâzým Bey, 3. 
Ordu Müfettiþi Ýzzettin ve  7. 
Kolordu Kumandaný Nizami 
B e y ' l e r  m a z e r e t l e r i n i  v e  
t e þ e k k ü r l e r i n i  t e l g r a f l a  
bildirmiþlerdir.

Cumhurreisi Mustafa Kemal, 
Urfa Valisiyle Belediye Reisi'ne; 
Urfa mebuslarý Ali Saip ve Refet 
Bey'lere çektiði telgraflarda 
davete ve bildirilen samimi 
d u y g u l a r a  t e þ e k k ü r l e r i n i  
bildirmiþ, yine baþvekil Ýsmet 
Paþa da Vali ve Belediye Reisine 
kurtuluþ yýldönümü dolayýsýyla 
davete teþekkürlerini telgrafla 
bildirmiþtir.  

"Urfa Gazetesi"nde 11 Nisan'ýn

 “Kurtuluþ Günü” Olarak Kabulü 

ve Ýlk Kutlamaya Dair Haber

Müslüm C. AKALIN
Yerel Tarih Araþtýrmacýsý

Avukat

11 Nisan'ýn 1927'de “Kurtuluþ Günü” Olarak Kabulü

44 • Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayý: 9

Ankara da Büyük Millet 
Meclisi Riyasetine

Urfa 'mýz  Ulu  Gaz imiz in  
dehasýndan doðan ilhamlarla 11 
Nisan 1336 tarihinde hâkimiyetine, 
hürriyetine, istiklaline kavuþmuþ 
olduðundan Meclis-i Umumiyi 
Vilâyet 11 Nisan gününün kurtuluþ 
günü olarak kabulüne karar 
vermiþtir.

Yevmi mezkûrda icrasý mukarrer 
merasime Büyük Millet Meclis-i 
Âlisinden bir heyeti muhteremenin 
þ e r i f - i  i þ t i r a k i n i n  t e m i n  
buyurmalarýný zat-i âliyi riyaset 
penahilerinden arz ve istirham ile 
takdim tazimat ve ihtiramat eyleriz 
efendim.

Urfa Valisi Fuat
Belediye reisi Ömer Nafi

Urfa Valisi Fuat Beyefendiye

Ankara-Meclisi Âli hal-i in'ikatta 
bulunduðu ve bir heyet-i mebusan 
izamý meclisin kararýna vabeste 
olduðu cihetle sevgili Urfamýzýn 
Kurtuluþ  Bayramýna i þ t i rak  
þerefinden maalesef mahrum kalmýþ 
bulunuyoruz. Ýzhar buyrulan 
samimi hissiyata arz-ý þükran 
eylerim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Kâzým 

Kurtuluþ bayramýmýza iþtirak etmek üzere bir heyeti mebusan 
hakkýnda Büyük Millet Meclisi riyasetine çekilen telgraf suretidir:



genç, ihtiyar, çoluk-çocuk, bu 
m u a z z a m  b a y r a m ý m ý z ý  
kutluyordu.  Binlerce halk 
böylece kurtuluþ bayramýmýza 
iþtirak ediyor, toplanma yerinde 
b u l u þ u y o r d u .  B i r  t a r a f t a  
m u h t e r e m  Va l i m i z  F u a t  
B e y e f e n d i y l e  k u r t u l u þ  
bayramýmýza iþtirak buyuran 
memleketimizin saygýya deðer 
kahramaný Ali Saip ve muhterem 
mebusumuz Refet  ve  pek 
muhterem kumandanýmýz Suphi 
Beyefendiler,  bir tarafta Belediye 
heyeti, Türk Ocaðý, Cumhuriyet 
Halk Fýrkasý, Muallimler Birliði, 
Ticaret Odasý, bir tarafta; Tayyare, 
Himayei Etfal (Çocuk Esirgeme), 
H i l a l - i  A h m e r  ( K ý z ý l a y )  
cemiyetleri, spor kulübü, bir 

11 Nisan 1927 tarihli  
“Urfa Gazetesi”nde 
yayýnlanan kutlama 
haberi 

11 Nisan- M.Kemal ve Ýsmet Bey'lerden  cevap
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11 Nisan Ankara'ya gönderilen telgraflar

Bu kararýn alýnmýþ olduðu 
1 9 2 7  y ý l ý n d a  ya p ý l a n  i l k  
kutlamanýn Urfa gazetesinde yer 
alan haberi aþaðýda günümüz 
Türkçesiyle verilmiþtir. 

Kurtuluþ Bayramýmýz Pek 
parlak bir suretde kutlandý.

Kurtuluþ mücadelesinin pek 
acý günlerinin üzüntüsü altýnda 
inleyen güzel ve kahraman 
Urfamýz günlerden beri hummalý 
faaliyetlerle kurtuluþ bayramýna 

hazýrlýklar yapýyor. Bu þanlý ve 
anlý bayramýmýzý saygýyla anmak 
için yedi metre yüksekliðinde, 
mukaddes azmimizle, pek cazip 
bir tarzda süslenen muazzam tak-
ý zafer; Ulu Gazimize 1332 
tarihinde yapýlan ve üzerine 
(Mustafa Kemal Caddesi) yazýlan 
abidenin önünde kuruluyordu.  
Bu abide sessizce Urfalýlarýn, Ulu 
Gazilerine Harbi Umumi'nin 
baþlangýcýndan beri baðlýlýklarýný, 
muhabbetlerini tekrar ediyordu.

Her þey bize saadetler, refahlar 
vücuda getiren kurtuluþun 
n e þ e s i y l e  g ü l ü m s ü yo r d u . .  
Kazalardan,  nahiyelerden,  
k ö y l e r d e n  s o k a k l a r d a n ,  
caddelerden gelen kadýn, erkek, 



tarafta kýz ve erkek mektepleri 
öðretmen haným ve öðretmen 
beyleri yer almýþlardý.

M e r a s i m e  s a a t  8 . 3 0 ' d a  
kurtuluþ günümüzü temsilen 
hapishanenin damý üzerinden 
s i l a h l a  v e  U l u  C a m i i n  
minaresinden makineli tüfek 
atýþlarýyla baþlamýþtýr. Sekiz sene 
evvel  þ iddet l i  hücumlarla  
memleketlerini kurtaran vilayet 
halkýmýz o günün unutulmaz 
kahramanca hatýralarý Türk 
Ocaðý reisi muhterem Ömer 
Ýskender Beyin kumandasý 
altýnda Ticaret Odasý reisi 
Mustafa Reþit Kâmil, Meclisi 
U m u m i  a z a s ý n d a n  Þ e y h o  
Ramazan, Arabikâtibizade Nuri,  
M a a r i f  B a þ k â t i b i  R e m z i ,  
Kemancýzade Fuad beyler  
tarafýndan pek canlý ve heyecanlý 
bir surette yaþatýlmýþ. Türk 
Ýnkýlâbý tarihinde þanlý bir mevki 
kazanan,  metin iradesi, oturmuþ 
kiþiliðiyle temayüz etmiþ olan 
Urfa  Kahramaný  Al i  Sa ip  
E f e n d i ' n i n  d ü þ m a n  
kumandanlarýyla yaptýðý þerefli 
mütarekeye gelen düþman 
kumandanýna teblið edilen þu 
emir (Mütareke þartlarý gereðince 
Urfa'dan çýkacaksýnýz. Ancak 
memleketimizde birçok kanlý 
faciaya sebebiyet veren ve sizi 
uçurumdan uçuruma yuvarlayan 
ermeni çeteleri de beraberinize 
alýp götüreceðinizi iþittim. Bunu 
yapmamanýzý tekrar size tavsiye 
ederim. Zira yolumuz üzerinde 
birçok Türk köyleri vardýr. 
Beraberinizdeki Ermeniler Türk 
köylerine tecavüz ederlerse 
bundan çýkacak kanlý olaylara siz 
sebebiyet vermiþ olursunuz) 
aynen temsil edilmiþti.

Ýþgal kuvvetlerinin baðrýmýzý 
delen ihtiras ve parçalama 
arzularýndan kurtulduðumuzu 
tasvir eden ruh okþayan þu 
m a n z a r a d a n  s o n r a  
Parmaksýzzade Þýh Müslüm 
Bey' in sekiz seneden beri  
nezdinde muhafaza etmiþ olduðu 
düþman kumandanýnýn üç kýta 
niþaný ve bir kýta madalyasý 

buyrultularýyla beraber askeri 
müzemize iade edilmek üzere 
U r f a  k a h r a m a n ý  A l i  S a i p  
B e y e f e n d i y e  v e r i l m i þ  v e  
fevkalâde bir memnuniyetle 
kabul edilerek Urfalýlar namýna 
askeri müzemize teslim edeceðini 
vaad buyurmuþlardýr. Bilahare 
m u h t e r e m  Va l i m i z  F u a d  
Beyefendi sevinç ve heyecanlarla 
alkýþlanan hitabýnda bulundu. 
Halkýmýzýn sürekli alkýþlarý 
Urfamýzýn ufkunda çýnlýyordu.  

Sonra gazetemizin yöneticisi 
ve yazarý Nureddin Nabi ve Orta 
Mektep Müdürü Gani Beylerin 
nutuklarý halk üzerinde büyük 
heyecanlar uyandýrmýþ ve Ali 
Saip Beyefendinin nutuklarý da 

Vali Fuat Bey

11 Nisan 1927 tarihli Urfa Gazetesi
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halkýmýzýn ruhunda büyük 
galeyanlar meydana getirmiþtir.

Muhterem mebusumuz Refet 
Beyefendi'nin nutuklarý da 
halkýmýzýn düþüncesinde derin 
izler býrakmýþ ve Tayyare 
Cemiyeti üyelerinden ilköðretim 
müfettiþi Baki Beyin nutku da 
halkýmýzý Tayyareye yardým 
e y l e m e k  h u s u s u n d a  
duygulandýrmýþtýr.

Bütün bu merasim, Kuvayý 
Milliye'de fiilen büyük hizmetleri 
olan Hacý Abdullah Efendi'nin 
Ulu Gazimizi Cumhuriyetimizi 
ululayan gayet heyecanlý ve belið 
Türkçe duasýyla nihayetlenmiþtir.

11 Nisan 1336 kurtuluþ 
günümüz bu suretle temayüz ve 
saf  semalarýmýzda uçuþan 
tayyarelerle bütün azamet ve 
g ö r k e m i y l e  y a p ý l m ý þ t ý r .  
Müteakiben Mustafa Kemal Paþa 
Caddesi  üzerinde kurulan 
muazzam tak-ý zafer geçilmek 
suretiyle büyük bir düzen 
içerisinde ve alkýþ tufanlarý 
a r a s ý n d a  p e k  p a r l a k  b i r  
resmigeçit yapýldý. Ýki kýsma 
a y r ý l a n  r e s m i g e ç i t  a l a y ý  
memleket in  þark ýndan  ve  
garbýndan büyük tezahüratla 
Cumhuriyet Parkýna gitmiþler ve 
orada toplanan binlerce halk ile 
kucaklaþmýþlardýr.

Vilayetimiz halkýna, böyle 
b irçok kahramanl ýk  idrak  
eylemelerini ulu tanrýmýzdan 
dileriz. 

Gelenler

K u r t u l u þ  b a y r a m ý m ý z ý n  
kutlama merasimine iþtirak 
buyuran Birecik Kaymakamý 
Þükrü, Siverek Kaymakamý 
Selahaddin, Harran Kaymakamý 
Cemaleddin, Suruç Kaymakamý 
Zakir ve Müftüsü Mustafa, Ýrfan 
gazetesi imtiyaz sahibi ve yazarý 
Siret ve mesul müdürü Mehmet 
Ali Beylere teþekkürlerle hoþ 
geldiniz deriz.

Belediye Reisi Ömer Nafi Bey (Alpan)

11 Nisan- Kutlama haberi
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Öðr. Gör. S. Sabri KÜRKÇÜOÐLU
Harran Üniversitesi 

GAP Bölgesi El Sanatlarý 

Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Þanlýurfa'da 

yöresel bir içecek

MENENGÝÇ KAHVESÝ 

Hazýrlanmasýndan ikramýna kadar, kahve ve 
onunla ilgili özgün kültür öðeleri Þanlýurfa'da 
geleneksel hayatýn bir parçasý olmuþtur. Kahve bir 
içecekten ziyade,  bir  kültür  olgusudur 
Þanlýurfa'da... Kahve kültürünün en önemli 
unsurlarý yapýlýþý kadar, kahvenin içildiði mekânlar 
ve ortamlardýr ayný zamanda.

Kahve, piþirilmesi özen isteyen ve her yudum 
arasýnda sohbetler kurulan bir içecektir. Mýrra'nýn 
yapýldýðý ve ikram edildiði ortamlar dýþýnda 
Þanlýurfa'da kahve, Türkiye'nin her tarafýnda 
bilindiði þekliyle de kullanýlmaktadýr. Kavrulmuþ 
ve çekilerek un haline getirilmiþ kahve; evlerde ve 
kahvehanelerde þekerli, orta þekerli, sade olarak 
piþirilir ve içilir. 

Kahve severlerin Þanlýurfa'da kesinlikle tatmasý 
gereken farklý bir kahve türü de Menengiç 
Kahvesidir.

Menengiç Aðacý ve Meyvesi: 

Menengiç Güneydoðu Anadolu, Ýç Anadolu ve 
Akdeniz Bölgesi'nin kýrsal kesimlerinde ekimi 
yapýlmadan yabani olarak yetiþir. Ülkemizin doðal 
bitki örtüsünün bir parçasýdýr. 

Latincede “pistacia terebinthus” diye anýlan 
Menengic aðacý; yörelere göre Çitlembik, Çýtlýk, 
Çedene, Çitembik, Býttým gibi farklý isimlerle 
tanýnmaktadýr.

Bitki olarak fýstýk aðacýna benzerlik gösterdiðinden 
Antep fýstýðý aþýlanarak ýslah çalýþmasý yapýlabilir. Fýstýk 
bahçeleri içersinde aþýyla býttýma dönüþüyor. Býttýma aþý 
yapýldýðýnda ise fýstýða dönüþüyor. 

Morfolojik Özellikleri:

Menengiç aðacý 6-9 m'ye kadar boylanýr. 
Karþýlýklý dizilmiþ bileþik yapraklar 5-11 parlak 
yaprakçýktan oluþur ve reçine kokusu verir. 
Kýrmýzýmsý mor renkli çiçekler Mart ve Nisan 
aylarýnda görülür.  Meyvesi küçük, küre biçiminde 
olup olgunlaþýnca yeþil ve maviye dönüþür. 
Tohumlar Eylül-Ekim aylarýnda olgunlaþýr.

Ekolojik Özellikleri:

Menengiç aðacý drenajý iyi hafif, kuru ve sýcak 
topraklarý tercih eder. En iyi geliþmeyi alkalli 
topraklarda yapar. Fazla boylanmaz; yavaþ büyür. 
Iþýk isteði yüksektir. (Bir bitki üzerinde yalnýz erkek 
çiçekler, diðer bir bitki üzerinde yalnýz diþi çiçekler 
bulunur, yani iki evciklidir.

Meyvelerinin Kullanýmý: Menengiç meyveleri 
ya çerez ya da böreklerde iç malzemesi olarak 
tüketilir. Ayrýca meyvelerinden menengiç kahvesi, 
yaðýndan sabun (Býttým Sabunu) yapýlýr. 
Piþirilmeden sade þekilde de yenebilir.

MENENGÝÇ KAHVESÝ

Menengiç kahvesi,  menengiç aðacýnýn 
meyvesinden üretilmektedir. Menengiç aðacýndan 
toplanan menengiç meyveleri, yýkandýktan sonra 
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bir kaç gün güneþ altýnda kurumaya býrakýlýr. Daha 
sonra menengiçler geniþ bir tavada rengi koyu 
kahverengiye dönene kadar kavrulur. Kavurma 
iþleminden sonra macun kývamýna gelene kadar 
ezilmesiyle menengiç kahvesi meydana gelir. 
Menengiç Kavesinin içinde herhangi bir katký 
medde olmayýp %100 doðaldýr.

Menengiç Kahvesinin Piþirilmesi

Menengiç kahvesi yaparken, Türk kahvesi 
yapýmýnda dikkat edilmesi gereken þeylere 
menengiç kahvesi yapýmýnda da dikkat edilmesi 
gerekir. Menengiç kahvesi kýsýk ateþte kendi 
halinde piþirilmelidir. Kahve yapýlýrken su yerine 
süt de koyulabilir. 

Her fincan süt veya su için bir tatlý kaþýðý 
Menengiç kahvesi cezveye koyarak kýsýk ateþte 5-10 
dakika kaynatýlýr, isteðe göre þeker ilave edilerek 
servis yapýlýr.

Menengic Kahvesini Türk uslu piþirmek için: 

Cezveye her fincan için iki çay kaþýðý kahve, 
isteðe göre þeker ilave edilip kýsýk ateþte bir iki 
taþým kaynatýlýr, bir süre bekledikten sonra servis 
yapýlabilir.

Hazýr (Instant)Kahve Usulü Hazýrlamak için:

Her fincan için bir çay kaþýðý kahve, iki çay kaþýðý 
kahve kremasý isteðe göre þeker ilave edilip üzerine 
kaynar su koyarak karýþýtýlýr. Bu hazýrlanýþ biçimi 
piþirmeye göre daha kolay ve pratiktir.

Menengicin Besin Deðerleri (1): 

100 gr. Menengicin içerdiði besin deðerleri 
þöyledir: 

594 kalori
20,8 gr. protein
51,6 gr. yað
6,4 gr. karbonhidrat
0 kolesterol
2 gr. lif
500 mgr. fosfor
136 mgr. kalsiyum
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7,3 mgr. demir
1,020 mgr. potasyum
158 mgr. Magnezyum

Menengicin Vitamin Deðeri
66 IU A vitamini
0,62 mgr. B1 vitamini
1,45 mgr. B2 vitamini
0,4 mgr. B6 vitamini
7 mgr. C vitamini
5.2 mgr. E vitamini 

Menengic Kahvesinin Faydalarý
Kafein içermez. 
Öksürüðü Keser.
Balgam söktürür.
Nefes darlýðýna iyi gelir.
Nefes açýcýdýr.
Antiseptik özelliði vardýr.

Göðsü yumuþatýr, solunum yollarýna faydasý 
vardýr 

Ayak terlemelerini önler.

Yaralarý  tedavi  edici  özel l iði  vardýr.  
Böbrek kumlarýnýn dökülmesine yardýmcý olur 

Ses tellerine iyi gelir.
Mide aðrýlarýný dindirir.

Yaðlý bir içecektir, yüksek E vitamini ve 
doymamýþ yað asidi düzeyi ile kandaki kolesterolü 
düþürmeye kalp ve damar sertliðini önlemeye 
yardýmcý olur. 

Afrodizyak etkisi vardýr.
Strese iyi gelir.

Þanlýurfa'ya gelince Menengiç kahvesi 
içmeden ve almadan dönmeyin

Þanlýurfa'da her yýl tonlarca tüketilen Menengiç 
kahvesi yerli ve yabancý turistler tarafýndan da çok 
ilgi görmektedir. Özellikle kýþ aylarýnda çok 
tüketilen menengiç kahvesi Þanlýurfa'da yöresel bir 
kahve olarak turistik mekânlarda müþterilere 
sunulmaktadýr.

-------------------------------------------

1) www.botanikshop.com



MEHMET 

BÝTMEZ

URFALI BESTEKÂRLAR

Annesi Zeliha Haným, Babasý Yahya Efendi'nin 
ikinci çocuklarý olarak Þanlýurfa'da doðdu. 1980 
y ý l ý n d a  Ý . T . Ü .  T ü r k  M u s i k i s i  D e v l e t  
Konservatuarý'ndan mezun oldu. 1981 yýlýnda 
kurumda asistan olarak baþladýðý görevini halen ayný 
üniversitede öðretim görevlisi olarak sürdürmektedir.

Ý.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarý Çalgý 
Bölümünde 1988-1995 yýllarýnda “sanat dalý 
baþkanlýðý” görevinde bulundu.

ÝTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarý'nda, 3 yýl 
süreyle “Mýzraplý Çalgýlar Anasanat Dalý Baþkanlýðý” 
görevinde bulundu.

1990 yýlýnda Ý.T.Ü. Sosyal Bilimler Bölümünde 
“Tanburi Cemil Bey'in Tanbur Ýcrasýnýn Özellikleri”ni 
araþtýrýp incelediði bir çalýþma ile “Master” (Yüksek 
lisans) yaptý. (BÝSED) Bilimsel ve Sanatsal Etkinlikleri 
D ü z e n l e m e  K u r u l u  B a þ k a n l ý ð ý  g ö r e v i n i  
yürütmektedir.

Aile içi müzik ortamýnda büyük babasý (Gazelhan, 
santuri, udi ve piyanist) Mahmud Bitmez (Badýllý 
Mahmut Usta adý ile tanýnýr) den, Gazelhan ve Udi 
babasý Yahya Bitmez ve amcasý Udi besteci Bekir 
Bitmez'den feyz aldý. Ayrýca Avukat Udi Doðan 
Güllüoðlu ve Udi Ýbrahim Özkan'ý da gözlemlemiþtir.

Urfa'nýn en önemli geçmiþteki ses sanatkârlarýndan 
“Mukîm Tahir” (Tahir Oturan) baþta olmak üzere, 
diðer önemli sanatkârlardan Celal Güzelses, Hamza 

Þenses (Kel Hamza), Bakýr Yurtsever (Bekçi Bakýr) ve 
Mahmut Güzelgöz (Tenekeci  Mahmut) i le 
gazelhanlardan Ahmet Hafýz, Hacý Nuri Hafýz (Nuri 
Baþaran), Gazelhan Mahmut Bitmez (Badýllý Mahmut) 
gibi önemli gazelhanlarý en iyi þekilde bilen ve 
araþtýrma deðerlendirmeye sahiptir.

Bitmez, Üniversite öncesi, Urfa'da okul çaðlarýnda 
iken yukarýda adý geçen Tahir, Þenses ve Güzelses 
hariç, gazelhanlarýn diðer birçoðu ile sýra geceleri 
ortamýnda yetiþmiþ feyz alarak onlardan istifade 
etmiþ, engin bir bilgi ve birikime sahip olmuþtur. 
Bitmez, sadece Musikî alanýna olan ilgi ve bilgisiyle 
kalmayýp, Urfa'nýn tarihsel süreç içersindeki geliþimi, 
eski mimarisi, sosyal ve kültürel yapýsý ve diðer 
sanatlar alanýndaki deðerleri ile ilgili bilgi ve 
birikimine sahiptir.

“Sýra geceleri geleneði”nin temel kültür olgusu ile 
bölgesel özellikleri, medeniyetler tarihi ile beraber 
sosyolojik, kültürel ve geleneksel doku ile kavramýþ ve 
Urfa folklorunu kapsamlý olarak incelemiþ geniþ ve 
köklü bir birikime sahiptir.

Üniversite içinde Müzik bilim alanýnda, lisans ve 
lisansüstü tez danýþmanlýðý yürütmektedir. Bilimsel 
çalýþma alanýnda Üniversite'nin, yeniden yapýlanmasý 
çerçevesinde öðretim üyelerinden talepte bulunduðu 
ders önerileri konusunda, Rektörlüðe sunduðu 
kapsamlý 5 adet ayrý ders programý senatoda oy birliði 
ile baþarýlý ve uygun bulunmuþ, bu dersler þu anda 

Abdullah BALAK
Halk Kültürü Araþtýrmacýsý

Bestekar ve Söz Yazarý
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konservatuarýn eðitim ve öðretim programlarýnda 
uygulanmaktadýr.

Bi l imsel  çal ýþmalar yaptýðý  alan içinde 
Konservatuar eðitimi sýrasýnda hocasý Prof. Mutlu 
Torun'dan Ud dersi almýþtýr. Türk Müziði teorisini 
Neyzen Akagündüz Kutbay, Bekir Sýdký Sezgin, 
Niyazi Sayýn ve Cinuçen Tanrýkorur'dan öðrendi. 
Eðitimi sýrasýnda Kemal Batanay, Naime Batanay, 
Sadettin Heper, Prof. Dr. Faruk Timurtaþ, Prof. Dr. 
Esat Kabaklý, Yýlmaz Öztuna, Hurþit Ungay gibi 
önemli þahsiyetler hocasý olmuþlardýr.

Ud virtüözü Bitmez, öðrenim yýllarý ve sonrasýnda 
tanbur virtüözü Cemil Bey'in makam ve icra anlayýþýný 
analiz ederek, ileri teknik, üslup ve tavrý üzerine ciddi 
ve kapsamlý araþtýrmalar yaptý. Dünya'nýn en önde 
gelen ud sanatçýlarý arasýnda gösterilen Bitmez, Þerif 
Muhiddin Targan'ýn virtüozitesi, Udi Nevres Bey, 
Yorgo Bacanos ve Cinuçen Tanrýkorur gibi büyük 
ustalarýn Ud icralarýný, tarzlarýný ve teknik 
özelliklerini inceleyerek, temelde geleneksel ve klasik 
öðelere baðlý üslup ve tavýrla kendine has ileri bir icra 
tekniði geliþtirdi.

Ud'dan çýkardýðý parlak, net ses ve ileri tekniði, usta 
icracý ve dinleyenler tarafýndan önemle vurgulanan en 
belirgin özelliklerindendir.

Müzikoloji alanýnda geniþ araþtýrma-inceleme ve 
çalýþmalar yapmakta olan Bitmez'in Türk Müziðinin 
çeþitli formlarýnda bestelenmiþ çok sayýda saz ve sözlü 
eserleri mevcuttur.

Bitmez Türk Müziðini temsilen (Almanya, Ýtalya, 
“Sicilya, Sardünya adasý, Venedik”, Hollanda, Fransa, 
Fas, Tunus, Ýngiltere, Cezayir, Lübnan, Ýsrail, Brezilya, 
Amerika, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, 
Ýsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Ýsviçre, 
Ýspanya, Sudan, Rusya, Avusturya, Katar, Filistin, 
Suriye gibi çok sayýda ülkenin birçok þehrinde 
uluslararasý müzik festivalleri kapsamýnda sayýsýz 
konserler ve seminerler verip, workshop ve  master 
class'lar yapmýþtýr.

“Ýstanbul Kanatlarýmýn Altýnda” adlý sinema 
filminin müziklerine fikirleri ve Ud icrasý ile katýldý. 
Ayný zamanda bu filmin müzikleri Türkiye'de ilk defa 
“CD” olarak çýktý.

1992'de kemençe virtüözü Ýhsan Özgen ile 
“Anatolia” adý altýnda “Ege ve Balkan Danslarý” 
müziklerinden oluþan çeþitli konserler verdi. Bu 
çalýþma “CD” ve kaset olarak gerçekleþti.

1992'de Lawrence “Butch” Morris Caz topluluðu 
ile Cemal Reþit Rey Konser Salonunda çaldý.

1993'de Neyzen Kudsi Erguner ile Fransýz, 
Ýspanyol ve Türk sanatçýlarýndan oluþan grupla 
Tasavvuftan Flamenkoya adlý proje ile önce 
Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivali, sonrasýnda 
Barselona'da Anfi Tiyatroda konser verdi. Bu çalýþma 
CD ve kaset olarak gerçekleþti.

1995'de Ýhsan Özgen yönetiminde Anatolia grubu 
ile Cemal Reþit Rey Konser Salonunda "Tanburi Cemil 
Bey ve Ýzlenimler" adlý projede çaldý.

1998 yýlýnda, Türk Kültürünü, tarihi yapýlarýný 
korumak, yaþatmak ve bu zengin mirasý ulusal bilinç 
ve sorumluluk anlayýþý içinde önce ülkemize, sonra 
evrensel bir deðere taþýyarak, Dünya mirasý olarak 
kalmasýný saðlamak amacý ile kýsa bir süre, tarihi 
“Zeyrek Evleri”nin kültür ve sanat kurulu baþkanlýðý 
görevini yürüttü.

1996'da Ýsviçre'nin Cenevre ve Bern þehirlerinde 
'Ateliers d'ethnomusicologie'nin daveti üzerine 3 ud 
resitali ve konferans verdi.

1999'da Montreoux Jazz Festivali'nde Jazz grubu ile 
birlikte Kudsi Erguner ile beraber “Osmanlýda Saz 
müziði” repertuarýndan oluþan bir konser verdi. Ayný 
konser Almanya'nýn “NDR” yayýn organizasyonunun 
katkýlarýyla Hamburg, Bremen ve Manhaim 
þehirlerinde tekrarlanmýþtýr.

2000 yýlýnda Fransa'nýn “Perpignan” þehrinde 
“Festival de Musique Sacree” de Musiques, chants 
Soufis et Flamenco (Tasavvuftan Flamenkoya) 
projesinde çaldý.

2000 yýlýnda Venedik (Venesia Italy) de festival 
kapsamýnda iki Mevlevi Ayini icrasýna ud ile katýldý.

Ara l ýk  2000 'de  “Miskenot  sha 'anomin ,  
jerusalem”(Kudüs) ile Prof. Edwin Seroussi 
yönetiminde Hebrew Üniversitesi'nin birlikte 
organize ettikleri ve “Mediterranean Musical 
Dialogue” No.5 diye adlandýrýlan çalýþmalara resmi 

"Mýzrabýn Gözyaþý" adlý proje ve konuk sanatçýlarýn hepsi Filistinli çünkü, 
onlarýn hikâyesini anlatan ve Dünya barýþýna çaðrý yaparak önemli ve anlamlý 
mesaj veren bir proje. (Cemal Reþit Rey Konser Salonu) 3 Kasým 2010

Birinci Uluslararasý "Mýsýr" (Kahire) Ud Forum'u. Bir Ud resitali ve workshop 
gerçekleþtiren Bitmez, fotoðrafta Mýsýrlý öðrencilerle beraber 16 Eylül 2010
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olarak davet edilerek konferans ve 1 hafta süren Türk 
Müzik teorisi, ud dersleri (workshope ve masterclass)  
ve iki resital verdi.

2000 yýlý Þubat ayýnda Theater AAN Het 
Vruthof'un organizasyonunda Kudsi Erguner 
topluluðu ile Prins Kantemir ve Ali Ufki Bey'in 
Repartuarýndan oluþan Rotterdam, Den Haag, 
Maastricht, Gent, Bruxelle, Antwerpen, Amsterdam, 
Utrecht'te 8 konserde çaldý. Bu proje CD olarak çýktý.

14.06.2000 tarihinde Uluslararasý Ýzmir, 16.06.2000 
tarihinde de Uluslararasý  Ýstanbul Müzik 
Festivalleri'nde Fransýz Yaylý Sazlar Orkestrasý, 
Perküsyon (percussion) grubu, Türk Müziði 
sazlarýndan oluþan büyük orkestra ile Fransýz, Türk ve 
Hintli ünlü ses sanatçýlarýnýn eþlik ettiði, (tamamý 
Nazým Hikmet'in þiirlerinin bestelerinden oluþan) 
"Ölüm ve Yaþama Dair" adlý iki konsere ud icracýsý 
olarak katýldý. Bu çalýþma CD olarak hazýrlandý.

2002'de Fas Krallýðý'nýn davetlisi olarak Kudsi 
Erguner grubu ile beraber “Osmanlý Davullarý” 
projesi ile festival açýlýþ konserinde çaldý.

2003'de Uluslararasý Ýstanbul Müzik Festivalinde 
Dünyaca ünlü kemancý Shlomo Mintz, Cihad Aþkýn, 
Ýsrailli Geleneksel Kemancý Yair Dallal ve Erkan 
Oður'la birlikte çaldý.

2004'de Selanik'te bulunan En Chordaýs Müzik 
Okulu'nun organizasyonu ile gerçekleþtirilen 
“Geleneksel Akdeniz Müzikleri” projesinde iki 
seminer ve bir konser gerçekleþtirdi.

2004'de Doðu Kudüs (Filistin) uluslararasý 
festivalinde iki konser verdi.

2004'de Berlin'de düzenlenen “ Þimdi Now ” 
Festivalinde konser verdi.

2004'de Beyrut'ta gerçekleþtirilen Osmanlý ve 
Flamenko müzikleri buluþmasý ile bir Konser, Ulusal 
Beyrut Konservatuarýnda ise seminer verdi ve master 
class yaptý.

Avrupa Birliði'nin desteði ile kurulmuþ ve üç yýl 
devam eden, “Akdeniz müzikleri” projesi  
çerçevesinde 08-11 Haziran 2005 tarihlerinde 
“Uluslararasý Ud Mitingi” (Internatýonel Lute 
Meetýng) adý ile gerçekleþtirilen projede, her ülkeyi 
temsil etmek üzere en önde gelen ve dünyaca tanýnmýþ 
bir ud sanatçýsý'nýn davet edildiði buluþmada 
Türkiye'yi temsil etmek üzere Atina'da Ud resitali 
verdi. Bir seminer ve master class gerçekleþtirdi.

06-09 Temmuz 2005 tarihlerinde Uluslararasý 
Filistin festivali'nde (PALESTINE INTERNATIONAL 
FESTÝVAL 2005)  Ramallah'ta  konser verdi.

18 Kasým 2005'te “Goethe'nin Dîvâný'ndan 
Gazeller” projesinde icracý olarak yer aldý. Devamýnda 
ayný proje ile “Þimdi Stuttgart” Festivali'ne icracý 
olarak katýldý.

28 Kasým-10 Aralýk 2005 tarihlerinde resmi görevli 
olarak davet edildiði Þam Yüksek Müzik Enstitüsünde 
bir seminer vermiþ. Ayni Enstitü de Türk Müziði Ses 
Sistemi,  Makam bilgileri ve Ud konularýnda ders 
vererek Þam ünlü Opera binasýnda birde konser 
gerçekleþtirmiþtir.

05 Mart 2006'da Cemal Reþit Rey konser salonunda 
kendi projesi olan “Güneþin Doðuþu” adlý bir konser 
verdi.

18 Mart 2006'da 90. vefat yýldönümü anýsýna 
“Tanburi Cemil Bey” konulu bir açýk oturum 
düzenleyerek oturumu yönetti ve ayný zamanda 
Tanburi Cemil Bey'e ait eser örnekleriyle konser 
gerçekleþtirdi.

9 Ekim 2006'da kendi oluþturduðu “Ýstanbul 
Sazkâr Topluluðu” ile “III. Selim'den Tanburi Cemil 
Bey'e” adlý proje ile CRR (Cemal Reþit Rey) konser 
salonunda bir konser verdi.

27 Aralýk 2006'da Cezayir'de düzenlenen “Birinci 
Endülüs Müzik Festivali'ne” Uluslararasý bilim 
adamlarýndan oluþan prestijli bir yarýþmaya Jüri Üyesi 
olarak katýldý ve bir performans gerçekleþtirdi.

Mehmet Bitmez'in kurmuþ olduðu "Ýstanbul Sazkâr Topluluðu"nun bir konseri - 2010



2006 yýlýnda Suriye Devleti'nin, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nden talep ettiði eðitimci 
konusunda, Yüksek Öðretim Kurumu'nun Teknik 
Üniversiteden görevlendirmesiyle Bitmez, 10 günlük 
süreyle “Þam Yüksek Müzik Enstitüsü”nde ders 
verdi. Bu arada iki ülke arasýnda eðitim ve öðretim 
amaçlý prensip kararý alýndý.

2005-2006 tarihlerinde Ýstanbul Büyükþehir 
Belediyesi Kültür Dairesi Baþkanlýðý ve Kültür AÞ' nin 
ortak yürüttüðü bilimsel ve sanatsal alanda her ay 
düzenlenen etkinlikler çerçevesinde iki konser ve açýk 
oturum hazýrladý. Her ay bir tane olmak üzere “Türk 
Musikîsinin Saz Virtüözleri”ni anma ve konserleri 
düzenledi ki bunlar sýrasýyla; “Tanburi Cemil Bey, 
Yorgo Bacanos, Þerif Muhiddin Targan, Udi Nevres 
Bey” olarak gerçekleþmiþtir. Sonuncu programda 
Türk Saz Musikîsi'nin büyük bestekârý olan “Refik 
Fersan” anýlmýþ ve onun, eserleri seslendirilmek üzere 
konser gerçekleþtirilmiþtir.  Yine her ay bir tane olmak 
üzere farklý makam ve repertuardan oluþan “Türk 
Fasýl Musikîsi” konserleri gerçekleþtirmiþtir. Ýlki gerek 
anma ve konserler, gerekse Fasýl Musikîsi konserleri 
þeklinde Türkiye'nin en seçkin saz ve ses ustalarýnýn 
içinde yer aldýðý ve bu Musikîyi temsil eden kalan tek 
serhanende (Baþ hanende) olan Nurettin Çelik'in de 
katýlýmýyla ve Bitmez'in oluþturduðu “Ýstanbul Sazkâr 
Topluluðu” ile gerçekleþmiþtir.

02 Aralýk 2007'de kendi oluþturduðu “Ýstanbul 
Sazkâr Topluluðu” ile, “Müziðin Renkleri” adlý bir 
projesi ile CRR (Cemal Reþit Rey) konser salonunda bir 
konser verdi.

25 Þubat 2008'de, Doðu müziklerini temsil eden 
büyük cografyada, Türk, Arap ve Rum kültür 
alýþveriþlerinin kullanmýþ olduklarý ayný müzik 
sisteminin temelinde farklý icra karakterlerini ortaya 
koyan, Bitmez'e ait olan “Üç Ud'un Hikâyesi” adlý 
kendi projesini Cemal Reþit Rey konser salonunda 
gerçekleþtirdi. Konsere Mýsýr'dan (Kahire) Udi Naseer 
Shamma, Yunanistan'dan (Selânik) Udi Kyriakos 
Kalaitzidis isimli sanatçýlar katýlmýþlardýr.

2006-2007 arasýnda, Ýstanbul Büyükþehir 
Belediyesi Kültür Dairesi Baþkanlýðý, Kültür 
Müdürlüðü ve Kültür AÞ' nin ortak yürüttüðü 
etkinlikler çerçevesinde periyodik olarak yýl boyunca 
her ay düzenli olarak “Kartal Bülent Ecevit” ve  
“Altunîzâde  Kültür Merkezi”nde  düzenli  olmak 
üzere her ay iki konser  gerçekleþtirdi. 

2008-2009 arasýnda, Ýstanbul Büyükþehir 
Belediyesi Kültür Dairesi Baþkanlýðý, Kültür 
Müdürlüðü ve Kültür AÞ' nin ortak yürüttüðü 
etkinlikler çerçevesinde periyodik olarak yýl boyunca 
her ay düzenli olarak konser gerçekleþtirdi.

2009 Haziran tarihinde Beyrut  “Holly Sipirit 
Üniversitesi Arap Müzik Akademisi” tarafýndan  “Jüri 
üyesi” olarak davet edildi.  Uluslararasý 18-30 yaþ arasý 
en iyi Ud icracýsý yarýþmasýnda  “Jüri Baþkanlýðý” 
yaptý. ÝTÜ Türk Musikîsi Devlet Konservatuarýndan 
mezun ettiði ve Yüksek Lisans yapmakta olan 
öðrencisi bu yarýþmada Dünya ikincisi olarak 
ülkemize büyük ödül kazandýrdý. Bitmez, bir 
“workshop” ve “Ud” resitali gerçekleþtirdi.

2009 Temmuz ayýnda Tunus Arap Müzik 
Konservatuarý'nýn davetlisi olarak katýldýðý (Summer 
Camp) Yaz Kampý adýyla düzenlenen çok sayýda 
öðrenciye 8 gün hýzlandýrýlmýþ Türk Müziði Eðitimi 
(Ud) verdi ve birde konser gerçekleþtirdi.

2009 Aðustos ayýnda Suriye Müzik Akademisi 
tarafýndan “Jüri üyesi” olarak Þam'a davet edildi. 
Beyrut'taki yarýþmanýn bu defa ikinci ayaðý olan 
Uluslararasý 9-13 ve 14-18 yaþ arasý olmak üzere iki 
ayrý kategoride Uluslararasý en iyi Ud icracýsý 
yarýþmasý yapýldý. Bitmez, bu davette bir “Ud” resitali 
gerçekleþtirdi.

Ý s tanbul  2010  Avrupa Kültür  Baþkent i  
etkinliklerinde Hattat Sultan bestekârlar konulu 
"Yazý'nýn Müziði" adlý projesini 31 Mayýs 2010 Cemal 
Reþit Rey sahnesinde gerçekleþtirdi.

Mehmet Bitmez'in "Üç Udun Hikayesi" Projesi çalýþmalarýndan bir an - Þubat 2008
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Bitmez'in, “Ýstanbul Rûyasý” adlý enstrümantal 
yeni bir albümü A.K Müzik Yapým tarafýndan 
yayýnlandý.

 Müzikoloji alanýnda çeþitli yazý ve makaleleri 
bulunmakta olan Bitmez'in “Ýleri Ud Teknikleri” 
baþlýðý altýnda kapsamlý ve önemli bir Metod çalýþmasý 
devam etmektedir. Bununla beraber yazýma baþlangýç 
aþamasýnda bulunan “Anadolu Gazelhanlarý” baþlýklý 
bir kitap çalýþmasý, ayrýca daha net ve anlaþýlabilir 
olmasý bakýmýndan hazýrlamakta olduðu  “makam 
analizi ve makamlar arasýnda köprüler” baþlýklý diðer 
bir önemli çalýþmasý devam etmektedir. 

Bilimsel çalýþmalar yaptýðý alan içinde ayný 
zamanda Urfa folkloru ile ilgili proje çalýþmalarý 
bulunmaktadýr. Bunlardan ilki “Urfa'da makam 
geleneði'nin temel kaynaðý, taným ve kavramlarýnýn 
doðru ifadelendirilmeleri”dir. Bir diðeri ise; “Urfa'da 
Folklorik Ýlâhiler” konulu bir çalýþma'dýr.

Bilimsel alanda geniþ araþtýrma ve incelemeleriyle 
bilinen Bitmez'in Osmanlýca'dan Türkçe'ye çeviri 
yaptýðý iki adet Ud metodu basýma hazýr 
bulunmaktadýr. Bunlardan ilki Selânikli Hafýz 
Mehmet'e ait olan ve 1900 yýlýnda Nesih yazý 
karakteriyle basýlmýþ olan orijinalinden çevrilmiþ ilk 
Ud metodu'dur. Ýkincisi ise; Udi Ali Salâhi Bey'e ait 
olan ve 1910 yýlýnda “Rika” yazý karakteriyle basýlmýþ 
olan orijinalinden çevirilmiþ ikinci Ud metodu'dur. Bu 
orijinal baskýlý her iki metod'da Bitmez'in arþivindedir.

Bitmez'in zengin bir taþ plak koleksiyonu 
bulunmaktadýr. Bunlardan en önemlisi þu anda 
Türkiye'de sahip olunmasý bakýmýndan az bulunan 
“Tanburi Cemil Bey” taþ plaklarý'dýr. Bununla beraber 
gerek Gazel geleneði ile ilgili önemli gazelhanlarýn, 
gerekse ünlü ve önemli ses sanatkârlarýnýn taþ plaklarý 
koleksiyonunda mevcut bulunmaktadýr. Zaman 
zaman çeþitli kültür merkezlerinde “gramofon” 
sergisi düzenleyerek müzikal ve tarihsel açýklamalý taþ 
plâk dinletileri sunmaktadýr. 

Bitmez'in enstürümantal ve sözlü olmak üzere çok 
sayýda bestesi bulunmaktadýr. Bestelerinin birçoðu 
TRT'nin repertuarýndadýr. Yaptýðý çok sayýda Peþrev, 

Saz Semâi, longa ve sirto örnekleri bulunmaktadýr. 
Yeni müzik arayýþlarý ile modern çalýþmalar 
yapmaktadýr.

Kurucusu ve yöneticisi bulunduðu “Ýstanbul 
Sazkâr Topluluðu” ile musikî geleneðine baðlý, icra 
bütünlüðü, musikîmizin eser icrasýndaki müzikal 
estetik, süslemeleri, çarpma, üçleme (trio), nüans, 
yorum ve ifadelerinin tümünü konserlerinde ortaya 
koyma amacýný taþýmaktadýr.

Dünya müzik marketlerinde yer alan birçok farklý 
müziklerle 20'yi aþan CD'ye fikirleri ve Ud icrasý ile 
katýlmýþtýr. Bunlardan;  Bekir Sýdký Sezgin 
yürütücülüðünde Yapý Kredi yayýnlarýndan “Büyük 
Besteler-Büyük Ustalar,  Kudsi  Erguner ' in  
projelerinden “Tasavvuftan Flamenko”ya, “Sufi-
Jazz”, “Osmanlý Davullarý”, “Ýstanbul Kanatlarýmýn 
Altýnda” Sinema Film müziði, “Tatyos Efendi” saz ve 
sözlü eserleri, “Gazeller”, “Tanburi Cemil Bey” 
eserleri,  “Kantemiroðlu ve Ali Ufki Bey”, 
“Rembetiko”, Kemençe virtüözü Ýhsan Özgenle 
beraber “Ege ve Balkan Danslarý”, kiþisel ve ilki olan 
“Güneþin Doðuþu” Albümü gibi çalýþmalar 
bazýlarýdýr.

Bitmez, ud icracýlýðýnýn yanýnda eski bir Türk 
çalgýsý olan lavta'yý önemli derecede ve yardýmcý 
olarak da tanbur çalmaktadýr.

Bitmez'in aldýðý bazý ödüller:

1990 yýlýnda Milliyet gazetesinin hazýrlayýp 
sunduðu yýlýn en sevilen 10 þarký yarýþmasýnda “Seni 
Sordum Yýldýzlara” adlý Beyati makamýnda;

1995 yýlýnda ayný gazetenin ayný düzenlemeyle 
yaptýðý yarýþmada “Ömrümü Çalan Yýllar” adlý 
Hüseyni þarkýsý yýlýn en sevilen þarký yarýþmalarý 
ödülünü almýþtýr.

Ali Talip Özdemir'in Çevre Bakanlýðý görevinde 
bulunduðu sýrada, çevre konulu ve Türk Musikîsi 
makamý esas alýnarak düzenlenen çocuk þarký 
yarýþmasýnda Türkiye ikincilik ödülü aldý.

Bitmez, Seyhan Hanýmla evli olup, Mert ve 
Metehan adýnda iki çocuk sahibidir.

Birinci Uluslararasý Mýsýr (Kahire) Ud forum'unda diðer davetli sanatçýlarla
16 Eylül 2010 

Yeni çýkardýðý "Ýstanbul Rüyasý" adlý albümün stüdyo çalýþmasý esnasýnda 
Ýstanbul.
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ÞURKAV, kuruluþunun 20. Yýldönümü nedeniyle 
23 Aralýk 2010 tarihinde Urfa city Avm Sergi ve 
Konferans Salonunda yýldönümü programý 
düzenlendi.

“Mekân, zaman ve insan” konulu 1850  1950 
arasýndaki Þanlýurfa'yý anlatan 'Fotoðraflarla 
Þanlýurfa' sergisi açýldý.

Türkmeneli Tv ve Kanal Urfa'dan canlý olarak 
yayýnlanan programda öncelikle ÞURKAV'ýn 1990 
yýlýndan 2010 yýlýna kadar olan faaliyetlerini anlatan 
film gösterisi yapýldý. Sunumun ardýndan ÞURKAV 
Mütevelli Heyeti adýna Adil Saraç bir konuþma yaptý. 
Saraç, 20 yýl boyunca ÞURKAV'ýn markalar, 
peygamberler þehri olan Þanlýurfa'da, modern þehir 
kurulurken, antik Urfa'yý yaþatmaya çalýþtýklarýný, 
musikisi, þiiri, el sanatlarýyla tanýtýp, yeni eserler 
üretmeye çalýþtýklarýný söyledi. 20 yýlda 1238 faaliyete 
imza attýklarýný belirten Saraç, yýllýk ortalama 60 eserin 
üzerine çýkarak, Þanlýurfa'nýn kültürel, tarihi ve mistik 
dokusunu ilgilendiren eserleri geleceðe taþýmanýn 
mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi.

Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan ise yaptýðý 
konuþmasýnda þunlarý söyledi: “Vakýf kültürünün 
temelinde "eþref-i mahlûkat" olarak "insan" vardýr ve 
Selçukludan günümüze medeniyet anlayýþýmýza, "Her 
þey Ýnsan için" görüþü hâkimdir. Bu merkezde eðitilen 

Osmanlý insaný; din, dil, renk, ýrk farký gözetmeksizin 
insanlara hizmeti ibadet telakki etmiþ, "Ýnsanlarýn en 
hayýrlýsý, insanlara faydalý olandýr" prensibi içinde, 
hayýrda yarýþmýþ, bu ulvî ve külli yarýþýn bir sonucu 
olarak da, büyük hayýr müesseseleri olan vakýflar 
meydana getirmiþlerdir.

Vakýflar özde dayanýþma ve yardýmlaþma temeline 
dayanýr. Türk kültürünün ve medeniyetinin geçmiþten 
bugüne aktarýlmasýnda vakýflarýn ifa ettiði görev çok 
büyüktür. Selçukludan Osmanlý'ya, Osmanlý'dan 
günümüze kadar vakýflar çok mühim iþlere imza 
atmýþlardýr. Þahýslarýn yapamadýðý iþleri vakýflar 
gerçekleþtirmiþtir.

Onun içindir ki vakýflar kültür ve medeniyet tarihi 
içerisinde çok ciddi roller oynamýþtýr. Bu sebeple bizler 
zengin bir vakýf kültürünün varisleriyiz. Onun için 
dayanýþmanýn ve yardýmlaþmanýn en önemli 
örneklerini günümüzde vakýflarýn ortaya koyduðunu 
görmekteyiz. Geçmiþteki eserlerin ayakta kalmasý 
vakýflarýn hizmetleri sayesindedir.

Millet olarak zengin bir vakýf kültürünün 
mirasçýlarýyýz. Bizler hasta ve garip leyleklerin bakým 
ve tedavisi için bile vakýf kuran bir milletin 
evlatlarýyýz. Bu millet bayram günlerinde top atýlarak 
halkýn sevindirilmesini düþünmüþ, alýþveriþ edenlerin 
aldatýlmasýný önlemeyi kendine vazife saymýþtýr.

ÞURKAV 
20. KURULUÞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI
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Yoksul genç kýzlara çeyiz verilmesi, bunlarýn 
düðünlerinin yapýlmasý bile hesaba katýlmýþtýr. 
Cezaevlerindeki mahkûmlarýn ihtiyaçlarýnýn 
karþýlanmasý, ziraatýn geliþtirilmesi, borç yüzünden 
hapse girenlerin borçlarýnýn ödenmesi bir mesele 
olarak görülmüþ, ilgili vakýflar kurularak gerekli 
önlemler alýnmýþtýr.

Vakýflarýn deðiþen sosyal ihtiyaçlara ve toplumsal 
meselelere uyum saðladýklarý bir gerçektir. Zira 
toplumsal talep geleneksel vakýf amaçlarýný 
zorlamakta, vakýflar bir anlamda bu güne kadar hiç 
düþünülmeyen alt talep ve amaçlara yönelmektedir.

Bu durum vakýf araþtýrmalarýna da yansýmakta, 
vakýflarý sadece hayýrseverlik boyutuyla inceleyen 
yaklaþýmda önemli deðiþiklik yapýlmasý ihtiyacýný 
ortaya koymaktadýr.

ÞURKAV da böyle bir ihtiyaca binanen 20 yýl önce 
kurulmuþtur. Malumunuz olduðu üzere Þanlýurfa, 
tarihi süreç içerisinde pek çok medeniyete ev sahipliði 
yapmýþ; ilim, kültür, tarým gibi alanlarda dünyanýn 
merkezi olmuþtur. Bu þehir bünyesinde pek çok 
deðerler üretmiþ ve ürettiði bu deðerleri insanlýkla 
paylaþmasýný bilmiþtir.

Malumunuz olduðu üzere dünyanýn en eski 
tapýnaðý bu þehirde bulunurken, pek çok Peygamberin 
izine hala bu topraklarda rastlamaktayýz.

1990 yýlýnda Þanlýurfa Valiliði öncülüðünde 
kurulan Þanlýurfa Ýli Kültür Eðitim Sanat ve Araþtýrma 
Vakfý (ÞURKAV) Þanlýurfa ilinin tarihini, kültür ve 
Sanat eserlerini ortaya çýkararak yaþatmak; bu maksat 
doðrultusunda konferans, sempozyum, panel, 

kongre, seminer, sergi, anma günleri ve benzeri 
faaliyetler düzenlemek, iþtirak etmek, maddi ve 
manevi katkýlarda bulunmak; korunmaya deðer 
kültür tabiat ve san'at varlýklarýný korumak ve 
tanýtýmýný saðlamak; bunun için gerekli restorasyon ve 
çevre düzenlemeleri yapmak, projeler hazýrlamak; 
Þanlýurfa ilinin tarihi ve kültürel deðerlerinin 
tanýtýlmasý için gerekli araþtýrma, derleme ve inceleme 
çalýþmalarý yapmak, bu alanda yapýlan çalýþmalarý 
desteklemek amaçlarýný da taþýmaktadýr.

20 yýllýk süreç ÞURKAV'ýn yönetiminde emek 
harcayan ve çalýþmalarýna destek veren herkesi 
þükranla anmak istiyorum.

Þanlýurfa, geçmiþte olduðu gibi þimdi de 
bölgemize, ülkemize ve hatta bütün insanlýða 
sunacaðý pek çok deðerler vardýr. Bu deðerler, Ýlimizde 
kültür, tarih ve sanat adýna çalýþan ve insanlýk için pek 
çok hayýrlý hizmetlerde bulunan ÞURKAV gibi 
kuruluþlarýn katkýlarýyla olacaktýr.

Bu amaç doðrultusunda çalýþmalar yapan 
ÞURKAV'ý misyonuna uygun bir þekilde daha da 
ileriye taþýmamýz gerekmektedir ve taþýyacaðýmýz 
konusunda da hiç bir þüphem yoktur. Vakýf ruhunu 
yaþatmak için tüm fedakâr insanlarý saygý ve sevgiyle 
selamlýyorum.” dedi.

Vali Okutan, etkinlik programýna kýsa bir süre önce 
hayatýný kaybeden Kerküklü Sanatçý Abdurrahman 
Kýzýlay'ý da davet ettiklerini sözlerine ekledi. 

Þanlýurfa eski valilerinden Çankýrý Valisi Þemsettin 
Uzun ise, Þanlýurfa'da olmaktan ve ÞURKAV'ýn 20. 
Kuruluþ Yýldönümüne katýlmaktan duyduðu 
memnuniyeti dile getirdi.

Konuþmalarýn ardýndan ÞURKAV mütevelli heyeti 
adýna Naci Ýpek, Vali Nuri Okutan ve Vali Þemsettin 
Uzun'a ÞURKAV'a katkýlarýndan dolayý birer plaket 
verirken, Vali Okutan'da Mehmet Özbek ve Teleafer 
Türkmen Müzik Gurubu ile Türkmeneli Tv 
yöneticilerine plaket verdi.

Plaket törenin ardýndan Þanlýurfalý Türk Halk 
Müziði Sanatçýsý Mehmet Özbek birbirinden güzel 
türküleri dillendirdi. Program ÞURKAV'ýn davetlisi 
olarak Þanlýurfa'ya gelen Kerkük Telefar Türkmen 
Müzik Gurubunun verdiði konser ile son buldu. 

Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan
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Vali Okutan Mehmet Özbek ve Teleafer Türkmen Müzik Gurubu ile 
Türkmeneli Tv yöneticilerine plaket verdi.



Yerli ve yabancý turistlerin Þanlýurfa'ya ait 
geleneksel el sanatlarýný tanýmalarý ve bu 
ürünlerden satýn alabilmeleri için Þanlýurfa Valiliði-
ÞURKAV öncülüðünde Þanlýurfa Geleneksel El 
Sanatlarý Müzesi ve Satýþ Merkezi Þanlýurfa Valisi 
Nuri Okutan'ýn katýlýmýyla 24 Ocak 2001 tarihinde 
açýldý.

 Balýklýgöl'ün hemen arkasýnda yer alan ve 1994 
yýlýnda restore edilerek ÞURKAV Taziye Evi olarak 
kullanýlan tarihi ev (Sayganlar Evi), Müze ve Satýþ 
Merkezi olarak yeniden dizayn edilerek el 
sanatlarýmýzýn yaþatýlmasý ve tanýtýlmasý amacýyla 
hizmete girdi. 

ÞURKAV Yönetim Kurulu Üyesi Sabri 
Kürkçüoðlu açýlýþta yaptýðý konuþmada, el 
sanatlarýnýn turizmdeki önemine deðinerek, 2010 
yý l ýnda Þanlýurfa Valis i  Nuri  Okutan' ýn 
himayelerinde, Gazi Üniversitesi Türk El Sanatlarý 
Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin katkýlarýyla 
“Þanlýurfa Geleneksel El Sanatlarý Araþtýrma ve 
Geliþtirme Eðitim Merkezi” kurulduðunu ve açýlan 
mesleki eðitim kurslarýyla ilk etapta 8 dalda 80 
kursiyerin yetiþtiðini söyledi. 2010 yýlýnda 
geleneksel el sanatlarý çalýþmalarýna hýz verildiðini 
ifade ederek, “Þanlýurfa bir turizm þehri. 
Þanlýurfa'da bir tek Kültür ve Turizm Bakanlýðýna 
baðlý Müze bulunuyordu. Sayýn Valimizin 
katkýlarýyla artýk bir müzemiz daha oldu. Emek 
veren herkese teþekkür ederim” dedi. 

Gazi Üniversitesi Türk El Sanatlarý Araþtýrma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Feriha 
Akpýnarlý ise, 30 yýldýr öðretim görevliliði yaptýðýný 
ve bütün araþtýrmalarýnýn Þanlýurfa üzerine 
olduðunu belirterek, “Sayýn valimizin teklifi ve 
desteði ile bütün ilçeleri dolaþtýk. Þanlýurfa'nýn sözlü 
kültür ve el sanatlarý envanterini çýkardýk. Envanter 
ve geçtiðimiz aylarda yaptýðýmýz sempozyumun 
kitabý önümüzdeki günlerde çýkacak. Þanlýurfa 
Valisi Nuri Okutan'a ve Þurkav'a böyle bir müzeyi 
Þanlýurfa'ya kazandýrdýklarý için teþekkür 
ediyorum” þeklinde konuþtu.

Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan ise, aslýnda 
Þanlýurfa'nýn Anadolu'ya yön verebilecek bir þehir 
olduðunu belirterek, Bize düþen þey kültürel 
deðerlerimize dönüp bakmak ve sahiplenmek, 
korumak kollamak, hatta mümkünse onlarý 
anlamak ve geliþtirmek; çaðýn deðerleriyle 
bütünleþtirmektir. Bütün bu evrensel deðerler 
içerisinde bizimkilerin nerede, nasýl, hangi özellikte 
olduðunu hem fark etmek hem de onlarla 
bütünleþtirebilmektir. Herkes dokumacýlýk yapar 
ama Þanlýurfa'da baþka yapýlýr. Þanlýurfa'da güzel 
sanatlarýn tüm alanlarýnda ve estetik deðerlerde 
farklý ekoller oluþmuþ durumda. Þanlýurfa insanýnýn 
sýcak gönlüne, sýcak eline deðdikten sonra yeni bir 
bakýþ açýsý Urfa Ekolü adeta oluþmuþ durumda. 
Bunu, hat sanatýdan ebruya, diðer güzel sanatlara 
kadar bütün alanlarda görmek mümkündür. O 
zaman bu sanatlara Þanlýurfa'ya katkýlarýný 
saðlamak adýna sahip çýkmak zorundayýz. 

ÞANLIURFA 
GELENEKSEL EL SANATLARI MÜZESÝ 

ve SATIÞ MERKEZÝ AÇILDI
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Harran Üniversitemiz ile birlikte önce bir ekip 
kurmuþtuk kültürel deðerlerimizi kültür 
envanterimizi çýkarmak üzere. Çok güzel sonuçlar 
alýndý. Balýklýgöl'ün bile envanterimiz içinde 
olmadýðýný tespit ettik. Þimdi envanterimize aldýk. 
Þimdi il genelindeki bütün kültürel deðerlerimizi 
tespit etmek, gelecek nesillere onlarý taþýyabilmek 
amacýyla bir kültür envanteri çalýþmamýz devam 
ediyor. Ama el sanatlarý envanteri de baþka bir 
boyutuydu. Maddi varlýklarýmýzýn dýþýnda da bizim 
kültürel deðerlerimiz var. Onlarý da envantere 
almak, kaybolmasýný önlemek icap ediyordu. Bu 
bakýmdan daha önce görüþtüðümüz ve bizimle 
çalýþan Doç. Dr. Feriha Akpýnarlý ve Ýstanbul, 
Ýzmir'den de katýlan 13 kiþilik bir ekibimiz var. Çok 
güzel bir çalýþma ürettik. El sanatlarýnýn envanterini 
çýkarýyoruz ve onlarý kitaplaþtýracaðýz. Þanlýurfa'da 
kazazcýlýk, keçecilik var ama onlarýn ne anlama 
geldiði nasýl duygu düþünce itibariyle öne çýktýðý 
hususunda, dericilik, kürkçülük, gümüþ iþçiliði, 
halý, kilim ile ilgili ustalarýmýzla eskiyi yeni nesle 
taþýmaya çalýþýyoruz. Bu ustalarýmýz eli öpülesi 
insanlar. Sizlerle birlikte bu el sanatlarýný üretme 
gayreti içindeyiz. Þehir; esnaflarýyla, eþraflarýyla, 
sanatkârlarýyla bu tür el emeðine katkýda bulunan 
insanlarla þehir oluyor. Aslýnda þehrin gerçek 
sahipleri, gerçek sakinleri siz deðerli ustalarýmýzdýr. 
Bu manada dolayýsýyla bunu yürekten söylüyorum 
sizlerin bu emeðinize, göz nurunuza, el emeðinize 

bizim hem hürmetimiz hem büyük saygýmýz var. 
Ýstiyoruz ki bunlar kaybolmadan yeni nesillere 
taþýyalým.

Þehrimizde turizmle ilgili birçok sektörü 
inceliyoruz ama þehrimizin bu deðerlerine sahip 
olmak bu deðerleri hayatýmýza katmak bu 
deðerlerden de iþimize aþýmýza katkýda bulunmak 
amacýyla turizm sektörünü inceliyoruz. Ayný 
zamanda onlarý gelecek nesillere aktarma görevimiz 
var. Onun için de böyle müzede sergilemek 
durumundayýz. Þehre gelen insanlarýn Þanlýurfa el 
sanatlarýný görmesini Þanlýurfa iþi, Þanlýurfa'nýn o 
sýcak gönlünün, sýcak insanýnýn elinin emeði olan 
ürünlerle dönmesini temenni ediyoruz. Emeði 
geçen herkese bir kez daha teþekkür ediyor ve bu 
müzelerin çoðalmasýný temenni ediyorum” dedi. 

Vali Nuri Okutan'ýn ardýndan Geleneksel El 
sanatlarý Müzesi ve Satýþ Merkezi'nin açýlýþý yapýldý. 
Açýlýþýn ardýndan Vali Nuri Okutan ve açýlýþa katýlan 
davetliler Geleneksel El sanatlarý Müzesi ve Satýþ 
Merkezini gezerek, Þanlýurfa'nýn el sanatlarý 
ürünlerini incelediler.

Geleneksel El Sanatlarý Müzesi ve Satýþ 
Merkezi'nde Þanlýurfa'ya ait el sanatlarý 
ürünlerinden bakýr, ahþap, culha(bez dokumacýlýðý), 
ehram, saraçlýk, tarakçýlýk, kazazlýk, keçecilik, 
kürkçülük, kilimcilik, halýcýlýk, abacýlýk, taþçýlýk, 
tesbihçilik ve gümüþçülük ürünleri sergilenmekte. 
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Þanlýurfa Valisi Nuri OKUTAN Urfa Keçesini incelerken
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Nusret Bey, Preveze Sancaðý Sorgu Hâkimlerinden 
Behram Efendi'nin oðludur. 1875 yýlýnda Yanya'da 
doðdu. Yanya Rüþtiyesinde, Mülkiye Mektebi Ýdadi 
kýsmýnda orta ve lise tahsilini yaptý. 

 Mülkiye'den mezuniyetini müteakip atandýðý 
Yanya, 1900'de nakledildiði Konya Vilayetleri 
Memurluklarýnda ve ilaveten Konya Rum ve Ermeni 
mektepleri Osmanlýca muallimliðinde bulunduktan 
sonra 1903'de Keskin, 1903'de Tepedelen, 1906'da 
Aydonat, 1907'de Filat, 1908'de Meçova, 1909'da 
Delvine, Sur, 1910'da Safet, 1911'de Cisr-i Ergene, 
1912'de Ýskeçe, 1914'de Bayburt Kaymakamlýklarýný, 
Erzincan Mutasarrýf vekilliðini, Ergani Madeni 
Mutasarrýflýðýný takiben 14 Haziran 1917'de Urfa 
Müstakil Mutasarrýflýðýný ifa etti. Urfa Müstakil 
Mutasarrýflýðýna, o zaman tarihde 2. Ordu 
Kumandaný bulunan Atatürk'ün inhasý ile getirildi. 

6 Nisan 1919'da Damat Ferit Hükümeti tarafýndan 
azledilip mahfuzen Ýstanbul'a getirildi. Nemrut 
Mustafa Divan-ý Harbi tarafýndan idama mahkûm 
edilip 5 Aðustos 1920 Perþembe sabahý Beyazýt 
Meydaný'nda asýlarak idam suretiyle þehit 
edildi.

ÞURKAV'ýn 34. Kitabý Yayýnlandý

-Geniþletilmiþ 2. baský -

Müslüm C. AKALIN

URFA MUTASARRIFI

ÞEHÝT NUSRET BEY'ÝN
NEMRUT MUSTAFA PAÞA DÝVAN-I HARBÝNDEKÝ 

SAVUNMASI

Restorasyonu ve Mahalli Yemek Kültürünün 
Tanýtýlmasý ve Yaþatýlmasý Projesi” kapsamýnda 
restorasyonu yapýlan tarihi ev  Temmuz 2011'de 
tamamlanmýþ olacak.

Restorasyon çalýþmalarýný yerinde inceleyen Vali 
Okutan yaptýðý açýklamada, “Þehrin tarihi 
dokusunu ortaya çýkarmak için baþta valiliðimiz 
olmak üzere tüm ilgili kurumlar iþ birliði halinde 
çalýþarak, Þanlýurfa'nýn tarihi eserleri Þanlýurfa 
turizmine kazandýracaðýz” dedi. 

Restorasyon çalýþmalarýna katýlan Vali Okutan, bir taþ da kendisi koydu.  

TARÝHÝ EV RESTORASYONU TAMAMLANIYOR
Narlý Ev, Çardaklý Köþk, Sayganlar Evi, 

Malatyalý Halil Evi, Mahmut Nedim Konaðý, 
Gümrük Haný  ve Küçük Hacý  Mustafa  
Hacýkamiloðlu Evi gibi 75 tarihi yapýyý restore 
ederek turizme kazandýran ÞURKAV'ýn 
mülkiyetinde bulunan ve harap durumda olan 
Balýklýgöl'ün arkasýnda yer alan ev, hazýrlanan 
proje kapsamýnda turizme kazandýrýlacak 

Karacadað Kalkýnma Ajansý ve ÞURKAV'ýn mali 
katkýlarýyla yürütülen “Geleneksel Tarihi Urfa Evi 
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