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ONSOZ

yilhk tarihi, medeniyeti olan Anadolumuzun eski ve fagfur bir cini

nitelendirilen sehri Sanhurfa bagnndan gelip-gecen nice kavimleri,
yasamis

nadir illerimizden birisidir. Tarihin derinliklerinden bugune
Kildanilerden Roma, Bizans ve sonra da Arap Islam ve Turk

ve medeniyetlerine sahip olmustur.
Mezuniyet cahsmamin konusu olarak "Sanhurfa'mn kurtulusu, tarihi ve
nu daha derinden inceleme imkam buldugumdan dolayr kendimi mutlu

Vatammizm

kurtulus

harbi zamanmda, Sanliurfa'hlann "Kuvayi-Milliye"

90k zor sartlar icerisinde isgal kuvvetleri ve yerli Ermenilerin ihanetine karsi
a11ia.uva.

mucadelesini arastmp ogrendikce konuya olan ilgi bir kat daha artrmstir.

Bundan 80 kusur yil evvel I. Dunya harbinin galip devletleri tarafmdan hicbir
hukuki mesnede dayanmadan tamamen isgalci bir zihniyet ile vatanmdan kopanlmak
istenen yurdumuzun bu cennet kosesi tam 12 ay 5 gun dusman isgalinde kalnustir. 7
Mart 1919'da ingilizlerle baslayan isgal, 31 Ekim 1919'da Fransizlarla devam
etrnistir.
Hur yasamayi karakterinin bir parcasi olarak goren kahraman Urfa halki bu
isgal ve esarete daha fazla tahammul edemeyerek, Heyet-i Temsiliye Baskani
Mustafa Kemal'in emir ve direktifleriyle organize edilerek gelistirilen, silah ve
donatmu zayrf, fak:at cesur ve inanch milli kuvvetler teskil ederek, isgali Fransiz ve
Ermenilere karsi 61 gun suren buyuk bir mucadeleye girmislerdir. Bu mucadele
adeta Gazi Osman Pasa'rnn Plevne, Sukru Pasa'rnn Edirne savunmasmda yarattigr
destanlan gibi Erzurum' da tabyalanrmza giren dusmana karsi aslanlar gibi cesaretle
saldiran Nene Hatun'lar gibi k:ahramanUrfa halki da kendi sehrini mi.idafaa etmis,
kendi kendini kurtaran sehir unvamm kazannus ve Dunya harp tarihine "Sehir
Savaslan" diye adlandmlan yeni bir doktrini altm harflerle yazdirnusnr.
Cahsmamm ilk kisrmni teskil eden bolumde destanlasan bu kurtulus
rnucadelesini cesitli kaynaklar ve o donemi yasamis . gazilerimizin muhtelif
zamanlarda anlatnklanna binaen dile getirmeye cahstirn.

90k derin bir medeniyet, kultur banndtrrms olan Urfa'mn manisi,
turkusu, hikayesi ve folklorik ozellikleri ise cahsmamn ikinci kisrmru

esirgemeyen hocam Saym D09. Dr. Bulent
tesekkur eder aynca bu gunlere kavusturan kahraman sehitlerimizi

ise minnetle ve sukranla anmayi bir bore addediyorum.

Hayriinisa KiRPiK
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SANLIURF A iLiNiN YERi VE YONLERi

Sanhurfa, Guneydogu Anadolu Bolgesinde yer alan bir ildir. Sanhurfa, 3 7
8 dakika kuzey enleminde ve 38 derece 46 dakika dogu boylammda yer ahr.

SINIR iLLERi
Sanhurfa ilinin dogusunda Mardin, kuzeydogunda Diyarbakir, kuzeybansinda
batisrnda Gaziantep illeri bulunur. Guneyi boydan boya Suriye ulkesiyle
Bu smir cizisi Haydarpasa-Bagdat

demiryolunun 7,5 metre guneyinde

Bu simr, 1921 yilmda yapilan Ankara Anlasmasiyla cizilmistir.

iLCELERi

n

merkezi olan Sanhurfa, merkez ilcedir. ilin oteki ilceleri Akcakele, Birecik,

Bozova, Ceylanpmar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruc ve Viransehir' dir.

URFA TARilli

Sanhurfa Turani olarak dogmus, istila gormus elden ele gecmis bir kralhga
merkez olmus, ve nihayet Turkluge avdet etmis olan bu mukaddes sehrin kurulusuna
soyle bir bakngmnzda;
varlrgi dusunulur

Millatan dort-bes bin yil evveline kadar cikan Urfa'nm

ise bu sehrin kirnler tarafmdan

kurulmus

oldugu

hakkmda

rivayetlerin hepsinin efsanelere dayanan hikayelerden baska bir sey olmadigi kolayca
anlasihr.
Bugune kadar Urfa'nm kurulusuna ait saglam bir vesika elde edilememistir.
Iskender'in
sonra M.

kumandanlanndan

o

Selefkus Nikator;

Selefkiyan devletini kurduktan

304 yihnda Urfa'yi yaptirrrus olduguna <lair bir rivayet soz konusudur.

Bu rivayet dogru degildir; Selefkus Urfa'yi yalmz tarnir ve tahkim etmistir.
Urfa'nm icinde, dismda etrafmda gorulen ve icinde oturmak icin oyulmus
olduguna

suphe

edilmeyen magaralar

tetkik

edilirse Urfa'rnn

varligi

Selefkus

zarnamna degil magaralar devrine kadar yukselecegine inanmak icap eder.
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Y ash bir sehri kuram tammak,
kurulusu

ve kimler tarafmdan

dayanarak

konuya

kuruldugu

zaman bilmek muskul oldugundan

kuruldugu

hakkmda

efsanelere

yer verilerek

acikhk getirmeye calisacagim.

Efsanelerden birisi Urfa'nm kurulusu Millatan 4000 yil evvel yasamis oldugu
edilen Metusloh'un oglu Enoch' a atfetmektedir.
Bir efsaneye gore Urfa'yi Uhnuh yani Idris (a.s.) yaptirrmsnr. Harran'm Sabii
merkez olmasi ve Sabii iddiasna gore Uhnuh bulunmasi Harran'm pek yakm
olan Urfa'mn etrafmdaki bu efsaneyi daha revacli gosterebilir.
gore Tevrat'ta adr gecen ERK sehri Urfa' dir. Bu sehir

Daha baska bir rivayete gore tufandan sonra Mezopotamya' da kurulan dort
birisi Urfa' dir ve o zaman adi KALNE idi.
Urfa.'nm kurulusu hakkmdaki bu efsaneler, bu ihtilaflar Urfa'nm tarihten
zamanlara ait bir sehir olduguna delil gosterebilir.
Urfa'nm tarihten evvelki zamanlara ait bir sehir oldugunu belirledikten sonra
ilk

sakinleri

bulunan

Sumerlerin

kurmus

olduguna

suphe

edilemez.
Efsaneler icindeki Nemrut ismine gelince isim Mezopotamya imparatorlanna

verilmis bir unvandir.

URFA'NIN ADLARI

Bu sehre Romahlar (EDES) ve (KALLiROE),

eski Suriyeliler (ORHA Y),

Araplar (RlJHA) derlerdi.
Urfa'mn adi uzerine halk arasmda yaygm bir rivayet vardrr. Bu rivayet
Millatan binlerce yd once Mezopotamya'mn

bu bolgesinde bir zalim hukumdar

yasardi. ilk defa tac giyen, av torenleri duzenleyen bir hukumdardi. Adi Numrud idi.
Bir gun gordugu ruya uzerine, bilginleri kendisine tac ve tahtmi devirecek birinin
dogacagmi haber verirler.
Engel olmasi icin de dogacak erkek cocuklarnun tumunu oldurmesini tavsiye
ederler. Buna ragmen Nemrud bu doguma engel olamaz ve Hz. Ibrahim dogar.
Buyuyunce de Nemrud'da ve putlanna karsi mucadele eder. Munazaralarda

onu
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ibrahim'in

atcse atilmasma karar verilir. Gi.inler boyu

Bu atese yaklasmak mumkun degildir. Yaklasamayinca bir
onunla Hz. Ibrahim'i

atese atarlar. Ancak Halilullah (Allah

yakmaz. 0 yerde iki gol meydana gelir. Bu gun hala mevcut
ve Halilurrahman golleri denir. Hz. Ibrahim atesten sag-

rnL1111a

ve halki dehsete duserler. O'na bir sey yapmaktan korkarlar.
zorlarlar. 0 da Harran'a oradan Haleb'e, sonra Hicaz'a gider.
bulundugu yere yerlesir. KA'BE'yi bina eder.
gelince; yaptigma ceza olarak memleketini sivrisinekler istila eder.
ve her tarafi simsiki kapatihr. Ancak topal bir sinek O'nu bulundugu
Bir yolunu bularak burnuna

ve oradan beynine girer. Beyninde

acr ve azap duyar. Beyni yerinden oynar. Buna bir care bulunmasim

sivrisinek cikanlamaz. Oldurulemez de ... keceden tokmaklar yaparlar.
Nemrud'un

basma vururlar. Boylece biraz rahatlar. Sinek beynin de

ikca, ur ... ur... der. Bu durum gunlerce surer. Iste Nemrud'un bu UR emri
: .... ur... Urha olur. Ur, Urha, Ruha ve bu gunku Urfa seklini ahr.

GELiP GE<;EN ULUSLAR

gmp cikan uluslar coktur. Bu uluslar Urfa uzerinde de
kurmuslardir.

Boyle

olmakla

beraber

arada

Kuslular,

Partlar,

Iskitler gibi Turani kavimler yine bu uluslann elinden hakimiyeti alarak
kitada

ve Urfa' da hakimiyetleri

surdurmuslerdir.

Urfa'ya girip cikan

Kaldeler, Asurlar, Farslar, Makedonyahlar, Romahlar, Bizanshlar, Araplar.. ..
arasmda Kuslulan, Partlan, Kaymerileri, iskitleri saymryoruz, cunku
Turani oldugunu biliyoruz.
Bunlardan baska M. (). 17. Y.Y. 'da M1s1r krah I. Totmozisin Karkamis' a
futuhatiru genislettigine 3. Totmozis'sin

Belih ve Habura kadar Elcezire'ye

olduguna bakihrsa Urfa bir mi.iddet Mrsir Firavunlanmn

da istilasma

oldugu anlasilir. Urfa'da bulunan bazi eski eserler uzerinde Hiyeroglif
gorulmektedir.
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caglarda

Urfa'ya

yukanda

yer verdikten

sonra cesitli donemlerde

deginmek istiyorurn.

SELCUKLULAR DEVRi

yihnda Asya' da Aral Golu ve Hazar Denizi dolaylannda

Buyuk

kurulurken, Anadolu ve Urfa Romahlann elinde bulunuyordu.
Agustos 1071 yilinda Van Golunun kuzeyinde bulunan Malazgirt ovasmda
imparatoru Romen Diyojen ile karsilasti. Savas Alpaslan'm zaferi ile
Anadolu,
;xm1111u1";

boylece

Selcuklu

egemenligine

yeniden eski uygarhgma kavusturuldu.

gecti.

Urfa

Selcuklu

Hanlar, mescitler, medreseler

OSMANLILAR DEVRCNDE URFA

16 Y. Y. baslannda Iran Hukumdan Sah ismail Akkoyunlu devletini ortadan
zaman Akkoyunlu prenslerinden Sultan Yakub'un

oglu Murat Osmanli

Y avuz sultan Selim' e sigmdr. Yavuz Sultan Selim Iran seferine cikarken
da yanma aldi. kendisini Akkoyunlulara ait ulkelerin iranhlardan almmasma
y1vrnu1

etti. Murat, 1514' de Urfa kalesine akin ederken sehit oldu.
Urfa ve cevresinin kesin olarak Osmanhlara gecmesi Yavuz Sultan Selim'in

1516' daki Misir seferine rastlar. Yavuz Sultan Selim Ordusu ile Urfa' dan gecerken
sonlannda

Urfa'yi

1535 yilmda Kanuni

Osmanh
Sultan

imparatorluguna

katti.

Halep

eyaletine

Suleyman Irak seferi sirasmda Urfa'da

konakladi. Burada iki gece kaldi ve Urfa'yi bagimsrz bir sancak yapti.
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SAVASINDA URFA

yer verecegimden dolayi tekrar deginmeyecegim.

DEVRiNDE URFA

onernli olaylara cesitli savaslara sahne olan bircok defalar el
rfa, Cumhuriyet devrinde il merkezi oldu.
µrnhuriyetin getirdigi devrimleri en guzel sekilde benimsedi. Guneydogu
'pun onemli bir s1111r sehri durumuna geldi. Bu gun eski Urfa, tarihi turistik
durumunu butun ozellikleriyle eski sehir ve kale civarmda yasatirken yeni
de eski Urfa'mn devami olarak Diyarbakir-Mardin

yolu uzerinde hizla

FUNUN DERGiSiNDE iSE URFA SOYLE ANLATILMAKTADIR

Halep vilayetinde bir sancak merkezi olup Halep'ten mesafesi 190

Simali sarkisinde kaindir. Urfa'mn yakmmda Firat nehrine mansap olan
irrnagina dokulen Kehriz cayi murur eder. Kasaba iki tepe arasmda mebnidir.
.,1-..vm,.:,,

30 bin raddesindedir.

Urfa bir belde-i kadime olup tarihinde sohreti vardir.
Eski bir kalesi ve bu kalenin kapisi onunde asar-i atikeden iki buyuk sutun
Urfa'dan makam-i Ibrahim (AS.) olmakla ma'ruf mahal-1 ziyaret olan
bir camii serif ile resmi bu nusharruzda munderic olan Hasan Pasa camiidir.
serif bu bunlardan baska muteaddid cevami ve medaris vardrr. Urfa kasabasi
sur ile muhattir. Surun etrafi 12 metro umkunde bir hendek ile cevrilmistir. Sehrin
Burke-i Ibrahim namiyle ma'ruf bir gol bulunmakta olup burasi da beyn-e
mubarak gorulmektedir. Kasaba icinden gecen Ayn-i Zeliha Halilurrahman
da bu gole dokulur.
Urfa kasabasi Halep ile Diyarbakir

arasmda ve Karban tariki uzerinde

bulunmak itibariyle haiz-i ehemmiyettir. Bagdad hatt-i kebirinin temdidiyle Urfa'nm
ehemmiyet-1 iktisadiyesi birkac kat daha artacagi sek ve supheden azadedir. Urfa'dan

9

Urfa tarafmdan Birecige dogru bir $OSe insasina ahiren

gune ilerlemekte bulunmustur. Urfa mutasarnfi atufetlu
'leri de memleketin terakkisini mucib olacak tedabir-i ·
ve bel-i himmet eylemektedirler. Urfa' da sanayinin
bir kat daha tanzimi gibi icraat-1 maarif perverane de
Ahiren Urfa' da mukemmel bir hastahane insa edilmis
resmi ilk sahifemize konmustur. Bu hastahanenin narru,
izafetle tevsimi hususuna da lutfen musaade-i senye-i
ezan buyurulmustu. Urfa sancagi da umumiyet uzere mahsuldar

tesvikati mahsusa ile bir derece daha ileriye gorutulecegi

27 Nisan 1323 (1905) 70. sayfa)
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GiRiS
Savasmdan yenik cikan Osmanh lrnparatorlugu agu sartlar tasiyan
antlasmasmm

uyup uysal bir bicimde

hukumlerine

anlasma

yerine getiriyordu.
uyannca daha once planladiklan uzere "Turk yurdunu" isgal

cephedeki carpisrnalan teskil eden iller olan Adana, Antep, Maras ve
once Ingilizler girmis, daha sonra buralan Fransizlara birakilrrusnr.
yorelere hem kendileri yerlesiyor hem de gerek yerli gerek M1m' dan
getirdikleri
Vatansever

Ermenileri

teskil

adlandmp

Turklerin

guneyliler bu durumu sindiremiyorlardi.

uzerine

Y asadiklan

icin kendi aralannda kucuk buyuk tum bolge hallo birlesti, dusmana
cesaret ve fedakarlikla carpismaya basladi.
kurulan Kuvva-i Milliye'nin Bati Anadolu'dakinden

Guneyde,

kendi topraklannda

Fransizlan

90k buyuk bir

ve Ermenileri

gormeye

ve benligiyle Kuvva-i Milliyenin tanmda yer aldi.
tarafi.ndan kendilerine

gonderilen

subaylarla

birlikte

muthis bir

Yore halki ve Kuvva-i Milliye birlikleri butunleserek,

salt kendi

ile Fransizlan 12 Subat 1920'da Maras'tan, 11 Nisan 1920'de Urfa'dan, 10
1 'de Antep'ten kovdular.

sehir dusmana karsi asagi-yukan

aym sartlar altmda savasrms uc

Adeta kaderleri birbirine bagli u9 kardes sehir. Aym dusmanlarm
ugradilar, aym savaslan verdiler ve aym zamanlarda kurtuldular.
durgunluk veren, esi tarihlerde az gorulen bu yurt savunmasmdan
Antepe

"Gazi",

Marasa

"Kahraman",

Urfa'ya "Sanh"

saru verilerek

tarafindan odullendirildiler.
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URFA'NIN KURTULUS HAREKETiNfN
BASLAMASI

ve KURTULUSU

lar 3 0 Ekim 1918 Mondros Mutarekesine dayanarak haksiz ve keyfi
alarak Urfa'yi isgal etmeye basladilar ve Urfa'ya
erleri ele gecirdiler.
utlan 500 kadar olan Fransizlar Urfa'da yasayan Ermenilerle srki bir
~rak kuvvetlerini 1500' e cikardilar. 0 tarihlerde Urfa nufusunun ucte
eden Ermeniler de haksizhk yapmada efendilerinden geri kalnuyorlardi.
ilrca onlan bagnmiza basan, butunuyle ticaret ve sanayiimizi ellerine
yuguni.i-ku9i.igunu musibetlerden koruyan biz degildik.... Turklerin
sitrdukleri sefayi, cefa vererek iade ediyorlardi. Mahfuz bir kaleyi andiran
¢leri silah ve cephane deposu haline gelmisti.
a'y1 isgal eden Fransizlar ne pahasma olursa olsun Urfa'ya hakim olmak
icin Ermeni azmhgr, azdrrmaga onem veriyorlardi. Ti.irklerin elinde olan
onlarm lehine gasp ediyorlar, devlet dairelerini kontrollerine
tevkifler yapiyorlardi. Ermenilerin Turklere karsi her turlu
1

hos goruyor. Ufak bir mukabeleyi ise siddetle bastmyorlardi.
sehrin onde gelen kisilerini, minarelerde ezan okuyan hocayi,
seren

kadmlardan

cocuklara

degin

gozlerini

kirpmadan

iyebiliriz ki halk isgal eden Fransiz kuvvetlerinden 90k yuzyillarca beraber
'rmenilerden zarar gorup buyuk kayiplar veriyorlardi.
ileri gelenleri bu hadiseleri milli suuruna sigdrranuyor, bunlara ders

ileri gelenlerinden "Onikiler" diye tabir edilen on iki kisi bir araya
destanlasan kurtulus mucadelesine ilk adimi atmis oluyorlardi. On ikiler
rneydana geliyordu:
Eski idare meclisi azasmdan ve Belediye Reisi Haci Kamilzade Haer

Barutcuzade Haer imam Efendi.
Esraftan Tuccar Haer Kamilzade Haer Mustafa Resit Efendi.
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Sellizade Ali Aga

uccardan N ebozade Haer imam Efendi
sraftan Haer Bediragazade Halil Aga
Jandarma Tabur Mulhaki Izmirli Adil Hulusi Efendi
'I'akim kumandanlanndan Mulazim-i Evvel Huseyin Pertev Efendi.
Jandarma Cavusu Safizade Haci Mustafa Cavus
., .iler icinde yer alan Urfa Jandarma komutam Binbasi Ali Riza Bey
reketinin baslangicmi, kitabmda soyle ifade etmistir:
11darma komutam basma topladigi

12 reis arkadasmi 4-5 Eylul 1919

Urfa'run Kale Mahallesinde Gulluzade Hoca Osman Efendinin hanesinde
ya davet ile arnk beklenen vaktin yaklastigini beyan, Mustafa Kemal Pasa
foe mevcudiyetimizi bildirmek ve gayemizi arz etmek zamam geldigini,
~rkada$lannm her birinin maiyetindeki kuvvet ve silahlann tepsitini ve bir
eskilini talep etti.
bulunanlar her mesru konuda jandarma kumandam, Ali Rtza Bey'i
9-,;,1\.a11116a

tayin ile beraber pesinde yurumeye ve o gunun mevcudu olan 150

ile hazir olduklanm beyan ve karsthkh guveni takviye icin kelam-i kadim
ahd ve and ile sonuna kadar birlikte olacaklanni bildirerek muzakerelerine

bu suretle tesekkul ettikten sonra ingilizlere sezdirmemek uzere
toplanti

ve kararlarm

prograrmru duzenlemek,

silah ve kisi mevcudu

ve am bir hal karsismda bulunuldugu taktirde kuvvetin yiyecek-icecek ve
temin hususuna yonelmis gayelerin hazirlanmasma, yogun bir cahsma
reisi mutasarnfi da bu ulu harekete ikna ettiler. 0 vasitayla Cemiyet
Riza Beyi M. Kemal Pasa hareketlerine takdim ve Urfa telgrafhanesi
ve sansur altmda bulundugundan Urfa hududu haricinde bulunan Karacurun
mahalecle bir telgraf merkezi acilmasma da Telgraf ve Pasta Muduru Arif
Telgraf muduru,

almacak haberlerin verilmesini de temin
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Eski Idare Meclisi Azasmdan,
Belediye Reisi Haci Kamilzade Haci Mustafa Efendi

Yuzbasi Ali Saib Bey
Jandarma Komutani

Gulluzade Osman Efendi (12'lerden)

Barutcuzade Hac1 imam Efendi (12'lerden)

. Selizade Ali Aga (12'lerden)

Nebozade Hac1 Imam Efendi (12'1erden)

Jandarma

Cavusu Sofizade Haci Mustafa Cavus

(12'lerden)

Siho Ramazan (12'lerden)

Anadolu ve Rumeli mudafa-i Hukuk Cemiyeti
Ternsiliyesi Riyasetine
mevcudu

600 silahli nefer almak

uzere jandarma

kumandani

reis idaresinde gizli mudafa-i hukuk cemiyeti tasekkul ettigi ve bu
Ali Riza Bey 'e verilmesi arz olunur.
3 T esrini evvel (Ekim) 1919
U rfa Mutasarnfi Ali Riza

Kemal Pasa Hazretlerinin cevabi:

hamiyet
genisletilmesine

ve

caltsmalartna

tesekkur

olunur.

Teskilattn

son derece himmet buyrulmast hususunun jandarma

Ali Riza Bey 'e tebligi ve muhaberenin

devami ve Diyarbekir 'de 13.

Baskanltgtyla (13. Kolordu Kurmay Baskanligt) Mardin 'de ordu
(5. tumen komutani) iliski kurulmasi rica olunur. 8 Tesrini evvel 1919.

Heyeti T emsiliye N amma
Mustafa Kemal
Ingilizler

Urfa'yi

arasmcla

kararlastmlnus

terk etmek mecburiyeti

olan

1916

anlasmasi

oldugu ve memleketlerimizin

isgal

yayilmasi uzerine galeyana gelen Urfa ahalisi cemiyetin (Kuvvayapugi

propaganda

sonucunda

biri

birini

izleyen

Amerika basmma ve Istanbul' daki devletlerin temsilcilerine ve
cikmak uzere bulunan isgal komutamna vermeye basladilar. Urfa Mudafa-i
namma M. Kemal imzasryla ve
gelen bir telgrafta soyle diyordu:
Urfa Mudafaayi Hukuka Baskanhgina
Gayet Acildir.
146-80
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Hukuk kurallarma ve mutareke sartlanna aykm olarak isgal edilmis
Maras,

Aymtab'm

bu kere de Ingizlerin bosaltmasi

ile Fransizlar

isgal edilmesi uzerine hukumet bu haksiz olay ve hareketi

uzerine

t bu haksiz olay ve hareketi itilaf devletleri nezdinde proteste etmis ve amlan
ahalisi,

kuvvetleri

haykmslarla

Osmanh

vatammn

ortadan

ayacagim cihana duyurmuslardir. Bundan dolayi butun Mudafaayi Hukuk
yonetim ve merkez kurullan ve Belediye Baskanlan,

Osmanh ulkesinin

bu yerlerin bu defa da Fransizlar tarafmdan isgal edilmekte olmasmm
temsilcilikleri ile Avrupa ve Amerika kamuoylarmda protesto ile bu
giderilmesinin kesin olarak istenmesi geregi teblig olunur.
6 Ekim 1919
Temsil Kurulu Namma
Mustafa Kemal

hazretlerinin bu telgraf uzerine Urfa mudafaayi Hukuk Cemiyeti
memlekette oldugu gibi Urfa' da da soz sahiplerinin Esraf olacagi
almarak isgal altmda bulunmak nedeniyle miting mumkun olamayacagi ve
vasitisayla protestoda bulunulmasi ternin karan aldi.
rnutasarnfhk bu ernirlerine bas egmedi. Mudafaayi Hukuk Cerniyeti ise
esrafa bile bildirmediginden aym sekilde arzusunu aciklayamadi. Cerniyet bu
getirilmesini gerekli goruyordu. Esraftan olurnlu cevap almamadigi icin
daha yapildi. Cerniyet ileri gelenlerinin her birisi bir tedbir tavsiye etti.
Baskanligini yukselen Jandarrna Komutam

Ali Riza Bey fikrini soyle

secmelidir ki butun esraf guvenerek oraya gelebilsin ve cerniyet
bir kisi fedakarlik edip ve icabmda cemiyet o sahsi esrafa bir
oldugunu aciklasm, esrafin bulundugu binanm sokak kapisma da
erkam

toplansm.

Cerniyet

feda

ettigi

arkadasi

vasrtasiyla

cerniyetin

ve Mustafa Pasa Hazretlerinin emirlerini onlara anlatsm. Razi olurlarsa ne
olmadiklan takdirde tahditle amaca ulasmaktan baska caresi olmadigiru ifade
Reisin fikri tarnamen kabul edilerek uyeler icinde Belediye Reisi Haci Mustafa
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evme cagmlmasim ve kendisini bu amacm gerceklesmesine
soyledi. Bu karar kabul edildi. Ertesi gece icin Haci Mustafa
evinde muftu ve eski muftu ile esraftan Haci Mustafa Aga, Haer Esat
Kamil Efendi, Haer Mustafa Hakki Efendi, Haci Huseyin Agazade
daha bir takim kisiler cagmldi. Ahsildigi uzure kahvelerden sonra evin
ve kapi kenarlanndaki

odada Mudafaayi Hukuk Cemiyeti ileri gelenleri

Kendisinin olumle tehdit edilerek esrafla gorusmeye memur edildigini
bir dille anlatti. Bu haberi beklemeyen esraf sinirlenerek ve heyecanla
Buna karsi bu evden hie birisinin 9ag cikamayacagi kesin olarak
.sraf aralarmda tartismak uzere Haer Mustafa Efendiyi disan cikardilar. 20
Haer Mustafa Efendiyi cagirarak cemiyetin kimlerden ibaret oldugunu
ne oldugunu sordular. Haci Mustafa Efendi cevaben:
uyeleri: 4 Eylul
Adlan soylenemez,
namma

gereken

1919 tarihinden

beri birbirine yeminli bagli

Amaclan memleketi kurtarmaktir.
makamlara

ve basma

gerek

Sizden istekleri

goruldukce

protesto

ktir" dedi. Bunun uzerine cemiyet amaclanru cesitli yazilarla bildirildi.
t$-veri$i yapildi.

Cemiyetin

istegi

once kudretli

Muftu

Hasan

Efendi

kabul olundu. Digerleri de Muftu Efendi Hazretlerini izledi ve bu durumu
pnayacaklanna

yemin ettiler. Esraf, cemiyetin onunden gecerken "Cenab-i

olsun, Allahaismarladik,

istediginizi yerine getirecegiz"

dediler.

cemiyet adma Haci Mustafa Efendi "Guzel sozlerinize Cemiyet adma
Cemiyet elinden gelen fedakarligi esirgemeyecektir.
v<tuyrna.

Soz veririm,

bizden, dua sizden, basan Allah'tandir dedi. !"

ertesi gun ilk ve sonra ikinci ve ucuncu protestolar Osmanli ve ecnebi
gonderildi. Muftu Hasan Efendi tarafmdan, Ali Saip Beyin Fransizlarla
basladigimn yedinci gunu cekilen bir protesto soyledir:
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PROTESTONAME

(Urfa'mn Medeni Aleme ilk Haykmsi)

Sadaret Makamma Muttefiklerin Siyasi Temsilcilerine,
Sancagi, ezici cogunlugu baymdirhk ve uygarhk eserleriyle bir Turk
ihtiras emellerinin icat ettigi bir mesele dolayisiyla gecici olarak isgal
Hukumranhk haklanna uymayan ve ilk ingiliz isgal kuvvetlerinin yerine
bir karakol degistirrnek niteliginde bulundugu bildirilen Fransiz isgali yavas
seklini almaya basladi. Isgal kumandanlan uygar dunyarnn kabul ettigi
ragmen

fikir

istilalanrn

saglamak

icin

sehrin

her

tarafmdan

yapiyorlar ve 800 yil once de Urfa'mn Fransizlann oldugu yayiyorlar.
dairelerine kontrol memurlan koymak, yasalarca tutuklanan canileri tahliye
yasalara

aykm

olarak,

kanstiklan
indirerek

istediklerini

tutuklamak

suretiyle

Padisahin

gibi, butun ruhumuzla bagli oldugumuz bayragmuzi
kutsal

yurdumuzu

Fransiz

somurgesi

haline

Fransa'mn bu yolsuz islemleri, Turkiye'yi bu zorlu kavganm ebedi
planndan birisi saydiklanm acikca ortaya koyuyor. Euna artik tahamrnulleri
yan millet silahsiz olarak isgal komutanlanndan,
bosaltilmasim

istemisse

de

isgal

insani ve uygar bir dille
kuvvetleri

atesle

karsilik

da Fransizlar sehrimizi ates altma alnuslardir. Kendi isiyle
1~91ye, kadm ve cocuklara ates etmekten cekinmemektedirler.

Bugunku

yuzyihn tarihine kanh donemlerin gecmemesi isteniyorsa bu haksizliklara
ferdinin kamm dokmeye karar veren milletirniz, ulkemizde herhangi bir
kaldmlmasi

ile Fransiz kotuluklerine

bir son verilmesini itilaf devletleri

rneclisine arz buyurulmasim istirham eyler.
15 Subat 1920

Mufu:

Belediye Reisi

Eski Mu.ftii

Haa Mustafa Efendi

Esraftan

Resit Kiimilzade Hact Mustafa

Seyh Muslum

Esraftan
Hact Es'at

Esraftan

Sihzade Ahmet
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URFA KURTULUS

SAVASINDA DUSMANIN KULLANDIGI

BiNALAR VE MEVKiLER

Mart 1919 tarihindeki Ingiliz isgalinden 11 Nisan 1920 kurtulus tarihine

yaklasik 13 ayhk devrede Ingiliz ve Fransiz kuvvetleri ile Kuvva-i
tarafindan bir 90k bina ve mevki isgal altmda tutularak karargah
. Dusman kuvvetlerinin sehre en hakim ve stratejik tepe ve
altmda tuttuklan gorulmektedir .

.1.u6w""

ve Fransiz'lar tarafmdan isgal altmda tutulan yerler;

ERMENi MAHALLESi
'den kuzeye dogru Bediuzzaman Karakoluna kadar uzanan ve
sirtta bulunan bu mahalle Ermeniler tarafindan isgal kuvvetlerine
kolay muhasara altmda tutmalan arnaciyla verilmistir.

TEL- FITIR
mahallesinde, sehre hakim bir tepedir. Eskiden Ramazan aylarmda
bu tepeden atildigmdan iftar tepesi . anlamma gelen Tel-fitir adiyla

Pasa tarafmdan 1900 yillannda Urfa' da yaptmlan 4 karakoldan biri
mezarltgi mevkiindeki bu karakol, 22 Subat 1920 tarahinde Urfali

baskisiyla Fransizlar' dan geri almnustir.
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ERMENi SAKALOZ'UN EVi

Kapasi mevkiindeki Kavasogulu Abdulkadir Bfendi degirmeninin ust
Bu ev ve civan Ermeni ve Fransizlann

kendiliklerinden

cekilmeleri

Milli Kuvvetlerin eline kolayhkla gecmistir.

MAHMUT NEDiM EFENDi'NiN KONAGI

rnahallesi, Hastahane

Caddesinde

bulunan

rnimarhk orneklerinin guzellerindendir.
elimizde rnevcut bulunan

bu mustahkem

yapi

Savas gunlerinde cekilmis

bir fotograftan

burasmin

Fransizlar

tahkirn ettirildigini anlamaktaytz. 4 Nisan 1920 ve daha bircok
bu mustahkern yapiya Y edek Subay Cevdet Emiroglu, Osman
rnc1,1\::HL,
Muslum

ve arkadaslan duzenledikleri gece baskmlannda sehit ve

geri cekilmislerdir. Bugun bile uzerindeki yuzlerce mermi izi bina
kanh

catismalan,

Turk'un

zaferini

anlatmcasma

bizlere

Efendi Konagmin kuzeyinde bulunan bu bina yakm zamanlara kadar
olarak kullamlmaktaydt. Avlunun ortasmda iki kath bir bina ve

SiSKO'NUN DAMI
Turkusunde;
darnmdan atladim geldim.
uauarn

dokuldu topladim geldim.

gecen bu bina Amerikan Hastanesinin kuzeyinde bulunmakta
haneye

bclunmus

olup

orjinalligini

hayli kaybetmistir.

Cephe

gunlerinden kalma 90k sayida rnermi izi bulunmaktadir.
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Kulesi'nin 1935 Yillanndaki Gorunumu

Isgali Sirasmda Mahmut Nedim Efendi Evinde Fransrz Askerleri ve Toplan

8- MiLLET HASTANESi
1903 tarihinde Ethem Pasa tarafmdan yaptmlan bu gorkemli bina bugi.in

Hastahanesi olarak kullanilmaktadir.

9-Dr. FiSHER'iN EVi
Amerikan Hastanesi Doktoru Fisher' e ait

bu ev Deviet Hastahanesinin

iki kath gorkemli bir yapr idi. Son zamanlarda yikilnusttr.

10- KAZZAZ ALi EFENDi KONAGI
Devlet Hastahanesinden kuzey dogusundaki bu 90k guzel tarihi ev son
maalesef sakinlerince yiktmlrmsnr.

KURKCUZADE OSMAN EFENDi KONAGI
Hastahanesinden bugunku hukumet konagma inen yolun sag

12- KESi~l'iN AGILI
"'E,'-""'"

Sehitlik (Camhk) diye bilinen yerdir. Savas sirasmda buradaki 90k
kaya mezan Fransiz askerleri tarafindan bannak yeri olarak
1940 yillannda bu magara mezarlar toprakla doldurularak Camhk

getirilmistir. Elimizde savas sirasmda Fransiz askerlerinin burada acnus
rnazgallarda cektirmis olduklan bir fotograf mevcuttur.

KURK~UZADE OMER EDiP EFENDi KONAGI
u5<-uuw

yikilan Sumerbank binasimn yerinde bulunan ve on cephesi sutunlu

bir yapi idi. Dort yol guzergahmda bulunmasi nedeniyle stratejik bir

14'- KARALOK'UN BAG EVi

Hizmali Kopru ile Ermeni Yetimhanesi (Bugunku Saghk Mudurlugu binasi)
mustahkem bir bag eviydi. 28 Subat 1920 gunu Yedeksubay Ahmet Mesci
rnucahitler tarafindan carpisma ile Fransizlar' dan geri almrms,
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Dr. Fisher'in Evi

Fransiz Askerleri, Kesisin Agrlmda Siperde

Haer
\y.:>um"u

Ahmet,

Kaleboynu

Mahallesinden

Teyfur,

Eyyubiye

Megmiko bu catismada sehit dusmuslerdir.

mevkiinde bulunan ve 19. yuzyilda bir Ingiliz kadim Miss. Holmes
bu tas bina bodrum katiyla birlikte uc kath olup, sirasryla
Askeri Hastane ve Trohom Hastahanesi olarak kullamlnusur.
Saghk Mudurlugu Binasi olarak kullamlmaktadir.
Holmes baskanhgmda ve 9 rahibe yonetiminde Ermeni cocuklannm
bina, savas sirasinda beyaz bayrak cekilerek saldmlmamasi ve savas
kullamlmamasi gerekli yerlerden sayilnus, ancak 28 Subat 1920 tarihinde
Bag evini basan mucahitlerimize buradan Ermeniler ve Fransiz askerleri
makinah tufek atesi acilmis, Rastgeldizade

Haer Ahmet,

T eyfur ve

bu esnada sehit dusmustur.

KULAFLI TEPES:i

genis bir alam goz altmda tutan bu tepenin Fransizlar' dan gen
Kuvva-i Milliye Kumandam Ali Saip Bey, 400'i.i asiretlerden, 200'i.i de
silahh kuvvetlerinden

olmak i.izere toplam

600 kisi ile Jandarrna

Hasan Fehmi tarafmdan bu tepenin almmasmi planlanusti. Yedek Subay
komutasmda Badilli asiretine mensup 40 kisi bir gece baskiru neticesinde
haber vermeden, kahramanca carpisarak bu tepeyi almca basta Ali Saip
ak uzere ti.im Urfalilann taktirine mazhar olmuslardir.

17- AL1\1AN BAGI (HACI BEDRi AGA BAGI)

K.i.i.lafli Tepesinin dogu eteklerinde bulunan bu bagin mi.istahkem bir mevkii
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Savasi Sirasmda Miss. Holrnes'in

Mudirelegini Yapngi, Ermers Yetirnhanesi, Beyaz

Saldmlmamasi Gereken Y erlerden Sayilrrus, Ancak Karalok'un Bag Evindeki Fransiz
Mucahitlerimize Yetirnhaneye Gizlenmis Ermeniler Tarafmdan Yan Atesi Acilarak
Haci Ahmet, Eyyubiye Mah. Teyfur ve Magmiko'nun Sehit Edildigi Errneni
Y etimhanesinin 1925 'deki Gorunumu

KUVVA-i MiLLiYE CEMiYETi (ONiKiLER) TARAFINDAN
KURTULUSUNDA

KARARGAH

TOPLANTILAR
L.Ja.u,,--~

OLARAK

YAPILARAK

KULLANILAN

iSGAL

VE

KUVVETLERiNE

HAZIRLANAN EV VE YAPILAR:

Hasimiye Meydammn uzerini orten ve 1958 yillannda yiktmlmis
"ONiKiLER" karagahiydi.

pazannda bulunan ve halen Emniyet Oteli adiyla amlan bu tarihi Han
Milliye tabur karargahrydi. Bu taburda bulunan 4 bolugun komutanlan

Boluk Komutam Akif Bey.
Boluk Komutam Muallim Fikri Bey.
Boluk Komutuna Emekli Subay Nuri Baba
Boluk Komutam Y edek Subay Ahmet Mesci

SULTANi MEKTEBi
12 Eylul Caddesi uzerinde bulunan, bugun hak
bu yapi halen ayakta olup ev olarak

Saglam bir durumdadir.

NUMUNE MEKTEBi (KURTULUS iLKOKULU)
Elli Sekiz Meydamnda ve halen ilkokul olarak kullamlan saglam bir yapidir.

5- MEKTEB-i SANAYi BiNASI
Bugunku

Postahanenin

yerinde bulunmakta

idi. Savas sirasmda Millet

anesi Fransizlar tarafmdan isgal edilince bu bina savas yarahlanrmzin tedavi
bir gecici hastahane haline getirilmistir.
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6- PARMAKSIZ ALi EFENDi EVi
Ataturk

Caddesinde bugunku Belediye binasmm kuzeyindeki Urfa Palas

(yikilrmstir). Savas sirasmda bu evden Yuzbasi Celal komutasmdaki iki adet
tufek, Mahmut Nedim Efendi Konagindaki Fransizlan ates altmda tutardi.

7- MiLLET HANI
Ataturk Mahallesi, Kisla Caddesi uzerinde bulunan bu han Askeri Kisla
bilinmektedir. Bugun kaderine terkedilmis bir durumdadir. Fransizlann
Nedim Efendi Konaginm hemen dogusunda bulunan ve alcakta olmasi
konagin ates menzilinde yer alan bu hanm Urfali mucahitlerin kontrolunde
mucahitlerimizin

Fransiz karargahmm

burnunun

dibine kadar girecek

cesarette oldugunu gostermektedir.

T opcuham adiyla amlan bu yapi, 1. Boluk Komutanm Akif Bey
atik davramlarak Fransizlar' dan once isgal edilmis daha soma Fransizlann
buraya yaptiklan saldmlar puskurtulmustur.

HACI OSMAN EFENDi'NiN EVi
sirasmda Onikiler'den Gullu Haer Osman'a ait olan bu evde bircok
yapilarak planlar hazirlanmtstir. Kalaboynu Mahallesinde

Sisli

: 62' de bulunmaktadir.

BARUTCUZADE HACI iMAM EFENDi'NiN EVi
Haci imam Efendiye ait bu ev kucuk bir yapidir. Eyyubiye
Kayah Sokak No: 23'de bulunmaktadrr.

1- NEBO HACI iMAM EFENDi'NiN EVi
Nebo Haer imam Efendiye ait olan Barran Kapi Mahallesi,
No: l 'de bulunan bu ev Urfadaki sivil mimarhk omeklerinden
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12- SIHO RAMAZAN EFENDi'NiN

EVi

Onikilerden Siho Ramazan Efendiye ait bu ev Eyyubiye Mahallesi, Kayah
numaradadir. Halen ev olarak kullanilmaktadir.

URF A KALE Si (i(: KALE)
Roma devrine kadar uzanan uc tarafi hendek, kuzey tarafi yalcm
burclarla cevrili Urfa i9 kalesi Urfa kurtulus savasmm kara gunlerinde
ellerinde bulunmakta idi.

KURTULUSUNUN KRONOLOJiSi

Urfahlann

sabirla orulen bu mucadeleye

gucu son iki ayda

kendini gosterdi ve zaferle sonuclandi.
belirtecegim bu kronolojide kurtulusa giden yolun onemli duraklanm

Ingiliz isgal kuvvetleri
Toros Daglanndaki

Adana-Akcakale

arasmdaki

tunellerin emniyetini kendileri icin saglamrslardi.

donatilrms, 1500 kisilik Ermeni vurucu gucu ile takviyeli bir birligi de
Beddy komutasmda Urfa'ya gonderdiler.
TEMMUZ

1919: Ingiliz isgalinden kisa bir sure soma kurulmus olan

gece toplanarak

Jandarma Komutam Binbasi Ali Riza Beyi komiteye

. Bu arada milli mucadele yolunda Mustafa Kemal'e baglanma karan da

KASIM

1919: Kendi aralarmda yaptiklan

bir anlasma ile Urfa'yi

devr alan Fransizlar, burada ebediyyen hukum surecekmis gibi hareket
tarihi bir hak olarak

goruyorlardi.

Hach

seferleri

sirasmda

oldugu 48 yilhk Urfa kontlugu (1089-1146) Fransiz 1rkm111 eseri
Urfa'nm

da Fransa'ya

aidiyeti iddia ediliyordu. 26 KASIM

1919

fiili iliski icinde bulundugu Fransizlarca tespit edilen Jandarma Binbasi
izini kaybettirecek Urfa' dan kacti. Siverek'te milliyetci Cudi Pasaya
devam edecekti.
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- 29 ARALIK 1919: Urfa'ya Jandarrna Kornutam olarak tayin edilen Ali Saip
basladi.
1920 : Geldigi gunden itibaren "Onikiler" le temasa gecen ve
icin cahsan Ali Savip Bey ihbar edilrnesi uzerine Fransizlar tarafindan dan
uzereydi.

O'da Ali Riza Bey gibi Siverek'e

kacarak,

orada

devarn etrnek zorunda kaldi.
16 OCAK 1920 : Kirk ath ile Siverek'e giden Errneni asilh Albay Normand,
ve

devletinin

propagandasuu

yaprnak,

altmlanyla

taraftar

toplamak

Diyarbakira kadar gitmegi dusunuyordu. Fakat umdugunu bulamadi

SUBAT 1920 : Urfa'run kurtulusu icin Siverek'te halk yardima kosma
Athlar Belediye'nin onunde toplanrruslardi. Muftu Osman Efendi
faziletini anlatan costurucu bir konusma yapti;
Y avrulanm, bugun namus ve gayret gunudur. Dusrnam bulundugu yerde
edenler, yasama hakkma sahip olanlar. Vatan ve millet sevgisini
namus ve iman bulunmaz" sozleriyle mucahitler Urfa'ya ugurlandi.
SUBAT 1920 : Fransiz Isgal K.uvvetleri Komutanhgma, "Urfa ve havalisi
Kumandam" imzasiyle bir ultimatom gonderildi. Metin su idi:
beri hur ve hakim yasarms bir millet, istila ve esareti kabul
Prensiplerine ve rnutarake ahkarmna muhalif olarak gittikce artan bu
zalimane istilaya karsi hukuku mukaddesemizin temin ve muhafazasma
etmis bulunuyoruz.

Urfa' daki misafiriyetinize

daha

fazla musaade

imkan yoktur. Y apilan mutarekeye aykm isgalinizi siddetle reddeder,
Urfa'yi

terk

etmediginiz

taktirde

harekata

kalkisilacagiru ve

mesuliyetinin size raci olacagini beyan ederiz.
vatandaslannuzm

her turlu hukuku mahfuzdur. Urfa'yi tahliyeye

taktirde hududumuzun

haricine kadar serbestce gidebilmenizi

aym gun "Urfa Siyasi Hakimi Sajo" imzasiyla verilen cevap
Isin

ciddiyetini

ve

kendileri

19111

vahametini

hala
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aldim. Sizlere savas halinde de halinde degiliz. Topraklanmzm
General Goureau'nun

muvafakatine

baghdrr. Isteklerinizi

ona

mevcut temiz baglan zedeleyecek durumlann onlenmesi rein
gelecegini umit ediyorurn."
AT 1920 : Urfa'daki milli mucadeleye katilmak uzere Siverek'ten
Hilvan' da mola verdikten sonra burada da bir kisim kuvvetlerin
rfa'ya vardilar. Karakoprude Badilh, Izollu, Sihanli, Bicanh, Aneze,
,pu.gerli, Indelli asiretlerine mensup 15 00 atli toplanmisn.
J3AT 1920 : Milis kuvvetlerinin Fransizlarla mucadeleye baslamasi ilk

J< ok yaydan cikrmsn. Urfa cezaevindeki mahkumlann affedilmesi de

1920 : Alacakaranlik safakla dagihrken, Urfa'lilann

taaruzu

kli atese Fransiz toplan cevap vermisti.
1920 : Fransiz kuvvetleri mevzilerini korumak icin olaganustu

1920 : Maras'm Fransizlardan

kurtulusu Urfa'yi isgal eden

Ermeniler uzerinde sok tesiri yapiyordu. Milli kuvvetler ise
idiler. Urfa'nm da Maras'in yasadig. sevinci yasamasi icin

1920 : Istanbul' daki Sadaret Makamma ve mi.ittefiklerin siyasi
Muftu Hasan, Belediye Reisi Haer Mustafa, eski muftu S1h Muslum,
Haer

Mustafa,

Haer

Es' at,

Sihzade

Ahmet

imzalanyla

bir

1920 : Bozan Agarun yonetimindeki Izolli ve Bucak asireti
Bediuzzaman Karakolu basildi. Burasi Fransizlarla baglanti kuran
irtibat merkezi idi. Aynca stratejik oneme haizdi.
1920 : Y edek Subaylardan Ahmet Mesci 'nin yonettigi 25
isgalinde

bulunan

ve bir cephane

deposu

haline geline

mustahkern bag evine hucum ederek dusmanm kacmasiru sagladilar.
bagin kuzeyi Amerikah Miss Holmes'in yoneticiligini yaptig: ve 900
Ermeni Yetimhanesinden

silah sesleri gelmeye basladi. Beyaz
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tasidigi icin "savas d1$1" kabul edilen bu yerde pusu kuran Ermeniler uc
imizi boylece arkadan vurarak sehit ettiler.
1-31 MART 1920 : Milis kuvvetlerinin Fransiz askerleri ve Ermeni fedaileri
sokak carpismalanyla gecti.
NiSAN

1920 : Fransiz Kumandam

Hojen ve Siyasi Hakim

Sajo

Ermeni Heyetine silah ve cephaneleriyle Urfa' dan gitmek istediklerini,
Milliye komutanma bildirmelerini rica ettiler. Ancak gitme teklifini
isran uzerine kabul etmisler gibi iletmelerini istiyorlardi.
0 NiSAN 1920 : Fransizlann, Urfa' dan gitmek icin Urfa Milli Kuvvetler
ile gorusme teklifinde bulunmasi, Turklere veda ederken, Ermenilere de
vvetli olarak geri donup buraya yerlesecegiz" diyorlardi. Gece gizlice yola
Subatta verilen ultimatomun geregini 2 ay sonra yapmaya boylece mecbur

Ni SAN 1920 : Bizim icin hie de iyi niyetli olmayan planlarla Urfa' dan
cetin yerlerden aynlan Fransizlar, sehrin batisina dusen "Sebeke" dagr
milli kuvvetlerle karsilastilar ve zaman kayip etmeden
iki aydir mustahkem

mevkilerde toplanm

savas

atesleyen dusman

er meydanma cekilmis ve karsiltkh savas imkam dogmustu.
ilerledikce Fransizlar eriyordu. Hakiki sahiplerini bir tarafa iterek
icin geldikleri Urfa onlara mezar olmustu, Basta Fransizlann Komutam
Sajo

olmak uzere

isgal kuvvetleri

zulumlerinin

bedelini

canlanyla

gunes kurtulusu mujdeliyordu. Dusmamn tablosu hazin,
kesindir.

Ceteler

sehitlerin

kanlanyla

boyanmis

bayraklan

zafer turkuleri soyleyerek hur yuvalanna donuyorlardi.
kurtulus

savasmin

bundan

sonraki

kismmi gazilerimizin

muhtelif

anlattiklan olaylara kendi ifadeleriyle yer vermeye cahsacagim,
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URFA KURTULUS

SAVASINA YEDEKSUBAY

OLARAKKATILAN

AHMET MESCi BEY'iN HATIRALARI

1918 Birinci Cihan Savasmdan maglup cikarak yuz binlerce sehit ve
iktisaden cokmus, yorgun olan halk bu ahval ve serait altmda milletce
saracagmnz bir sirada itilaf devletlerinin mutareke ahkammi hice
bolgesi dismda kalan Nabi'nin nazh diyam Urfa'yi da isgale basladilar.
i§ dusmanlar distan gelen dusmanlardan

daha korkunc

ve tehlikeli

Cihan Savasinda Filsitin Cephesinde dusmanlann safina katilarak bize
Araplar, itilaf ordulanm bir bayram havasi icinde karsilarmslardir. 11
F ransiz ordusu Halep' e girerken Halepliler F ransiz Ko mu tam General
icek yagmuruna tutmuslardir.

Guneydogu illerimizde Ermeniler de bos

ardi. itilaf devletlerinden yardirn saglayarak merkezi Adana olmak uzere
kadar itilaf devletlerinin silahlanyla techis edilrnis, talim terbiye
"'rnuvu

25 bin Ermeni kuvveti vardi.
firsattan istifade ederek bu aziz yurt parcasmda Ermeni Devleti

evdasmda idiler. Hicbir yerden korkulan kalmanus kudurmus azgm
gibi yarah milletimize saldmyorlardi. Artik Urfa'da

tehlike bas

Fransizlar' dan evvel Enneni komitacilan Urfa'yi doldurmuslardi. Kimse
giremiyordu. Ermeni mahalleleri birer silah deposu haline
menfur gayelerini tahakkuk ettirmek gayesiyle, merkezi
ulunan siyasi bir Ermeni Tasnak Cemiyeti kurulmustur. Bu cemiyetin
ingilizler Urfa'yi isgal edeceklerdi. 0 mesum gunler yaklastikca
calkalanan sehir halkmm sabn tukenmisti. Zira Urfahlar ahskm
istilaya tahammul edemeyeceklerdi. 4 Temmuz

1919 tarihinde

Belediye Reisi Buyuk Haci Mustafa Efendi olmak uzere 12 Urfah
Kaleboynu Mahallesinde Gulluzade Osman Efendinin evinde gizli bir
Allah'in, yardmuyla guc birligi yaparak bir birine namus ve seref
16 Mart 1919 tarihinde ilkin ingilizler Urfa'yi isgal etmislerdi.
istihbarati kuvvetliydi. Urfa' da halkm silahh bir hazirhk icinde
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Ahmet

MEST(:I (Yedek Subay)

anlamislardi ve buna goz yummuyorlardi.

3 0 Agustos

1919' da nob et

Ingilizler Fransizlarla yer degistirerek Urfa'yi terk ettiler.
Urfa'yi

isgal ederken

kilavuzlan

ve tercumanlan

Ermenilerdi.

dort tarafina hakim mevkilere yerlestiler. Kulafli Tepesi, Nedim
1rnnag1, Alman Bag Evi, Devlet Hastanesi, Siskon'un Evi, Karalok'un Bag
diuzzaman Karakolu. Buralar aym zamanda Ermeni kuvvetleriyle Fransiz
rinin irtibat merkeziydi. Fransiz birligi ilk girislerinde cesitli silahlarla techiz
bir taburdan
taburdan
kuzey

Ermeniler

ibaretti.

tarafindaki

karakolunun

ise yine Fransiz

Harp

iki

cephede

mevkilerde

guneyinde

silah ve elbiseleriyle

oluyordu.

Fransizlarla

Halilurahman

Golu'ne

savas
kadar

Bediuzzaman
halindeydik.
ve Tilfidir

i icine alan nuntikada ise Ermenilerle mahalle aralannda barikat kurarak
eliklerinden sokak muharebesi yapihyordu.
.alkin elinde az miktarda mavzer vardi. Cogu kama, kihc, av tufegi ve
gecmis silahlardan ibaret iken karsimizdaki Ermeni ve Fransiz kuvvetleri son
esirli silahlarla donanrms magrur itilaf devletlerine dayah iki alay asker ve

usmana karsi durmakdikca Ermeniler Itilaf ordulannm himayesi altmda
isgal edecek halki kilictan gecirecek namus ve iffetimize tecavuz
Bu zillete katlanmaktansa peygamberler diyan Urfa'yi dusmanlara insansiz
edecegiz veya dusmanlannuza mezar olacakti.
azim ve iman gucuyle silaha sanlnus 9/Subat/1920' de harbe baslarmstrk.
Jandarma Binbasisi Ali Riza Bey 12'liklere katilrrns ceza evini tahliye
deposunda bulunan altiyuz tufek ve bir bucuk milyon mernuyi
vermis ve Sivas' daki Mustafa Kemal ile irtibat saglamisnr.

Safhasi, ve en onemlisi kelleyi koltuga olarak on iki kahramanm gizli

Safhasi, kaza ve koylerden gelen mucahitleri devamh iase etmekti.
Halktan nakdi ve ayni yardim toplamak uzere kirk kisilik bir heyet
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k yardnrn Urfa kadmlan yaprrustrr. Urfa kadmlannm alyans yuzuklerine
ptiklan yardrmm kiymeti sekiz bin altm tutmustur.
ciincii Safha, harp safhasidir. Ask.ere karsi askerce harp etmek ve disiplin
uvvetleri toplamakti. Bu konu Yedeksubaylarla Onikiler arasmda munakasa
elmus sonra Sube Reisi Ilyas Beyle atrrus kadar Yedek Subaym yaptig:
a fikirlerimiz makul gorulerek Onikilerce kabul edilmistir.
illi kuvvetler dort boluge bolunerek birinci boluge emekli subaylardan Nuri
inci boluge subaylardan Akif Sozeri, Ucuncu boluge Y edek subaylardan
Fikri, dorduncu

boluge

gelen bashca

subaylardan

Ahmet

yardimci kuvvetlerimiz:

Mestci

(Ben)

Badilh

kumanda

Asireti,

Izollu

Asireti, Siverek kazasmdan gelen Odabasizade Mehmet Emin Bey
ve Cudi Pasazade Ali Efendi. Bu kuvvetlerin ekserisi suvariydi. Sehirde
vazifesi goruyordu.

HARBiN iLK MUVAFFAKiYETi

phe boyunca carpisma 9 Subat 1920 gunu baslarrustir. ilk darbeyi 17 Subat

hinde Akif Sozer'nin kuvvetleri kulafh tepesine baskm yaparak baslannda
komutam oldugu halde dokuz esir kulli miktarda silah cephane ve birde
arka otomatik tabanca ele gecirerek tepe zapt edilmistir.
ipci darbe; 22 Subat 1920' de Ermeni kuvvetleri ile Fransiz kuvvetlerinin
erkezi olan Bediuzzaman karakolunun zapti olmustur. Urfa'h Durak Cavus

ada 20 mucahite beyaz kefenden elbise giydirerek, karlar icinde ve samsat
istifade ederek bu karakol zaptedilmis ve Ermeniler ile
irtibati kesilmistir.
gelen kuvvetlerde

Urfa' daki Fransizlar

kurtaramanusnr.

Urfa' da ki

mukavemeti kmlrms kendilerini kurtarmaya gelen Ermeni asilli General
kumandasmda

buyuk bir kuvvet Mursit Pmar' dan Suruc ilcesini isgal

istikametine yurumustur.
kuvvetin karsismda milli kuvvetlerden

baska Ustegmen

Kemal Bey

iki sahra topu ile Yuzbasi Celal Bey komutasmda dort agir makineli
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ibaret olan milli kuvvetlerimiz dusmam Suruc Ovasmda bozguna ugratnus
ikleri yere cekilmeye mecbur etmistir. Dusman cekilmeye mecbur oldugu
vvetlerle cahsan Binbasi Ali Riza Beyi Fransizlar tevkif etmek istiyorlardi.
Bey Urfa'dan aynlnusti. Sonra Kozan Jandarma Yuzbasrsi Ali Saip Bey
edilmistir. Ali Saip Beyin Onikilere iltirakiyle Fransizlarla muharebeyi

Nisan

1920 gunu Fransiz

birleserek

bir

anlasma

boluk jandarma

komutamyla

yapnusnr.

Kuvva-i

Bu

Milliyeciler

anlasmaya

gore

Hizmalr

Franszilann

atmis deve yardim edilmis. 10/11 Nisan gecesi

terk etmistir. Ne yazik ki Fransiz ve Ermeni intikamcilan yolda
insan kamna sebep olduklanndan Urfa'ya tahminen sekiz kilometre
sebeke

mevkiinde

yeniden

harbe baslamldi. Haber

Urfa' da duyulur

silah tutan kahraman Urfahlarla uc; saat devam eden muharebe sonunda
ve sehit verdik isede bu savasta dusmanlanmiz fazla maktul ve yuz esir
kalanda kurtulmaga muvvaffak olmustur. 11 Nisan onun icin Urfa'nm
11 Nisan sabahi Urfa uzerinde mor daglann pembe ufuklanndan
sevgili ve kahraman

Urfahlara

ebedi ve kati kurtulus

zaferini

KARALOK'UN BAGINA HUCUM

rih 28 Subat 1920 sehirde kar diz boyunda, vazife aldik bu gece elli
rkadasimla Karalok'un bag evine bir baskm yapacagiz. Sehrin her tarafina
an bu mustehkam bina Allah'm yardmuyla isgal edilmis olacaktir.Bu bizim

areketten

evvel ilk toplantmuz

lyrimizi, bombalannuzt

gozden

Dabakhane
gecirdik.

Kahvesindeydi.

Gece yansi

rm isgalinde olan Kulafli Tepesinin eteklerinden

Silahlanrmzi,

hareket

dusmana

edecegiz.

gorunmeden

dasiz Karalok'un bag hududunda vazife taksimi yapacagiz.
lli mucahit arkadaslanmdan

25'i benimle baskma istirak edecek diger 25

arkadasimizda bizi himaye atesleriyle koruyacaktir, icabmda imdat istersek

..1za kosacaklardir.
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kaza

ve

belaya

ugramadan

izahma

cahstigim

savas

prograrmru

sonra Dabakhane Kahvesinde arkadaslanma seslendim:
Biliyorsunuz, bu mahallede otuyorum, gidip annemle helalasip davasmi ahp

gittim annem gee vakitlere kadar nerede kaldiginu cok meraklandiklanru
- anne dedim. Bu yasa geldin hie dusman bayragi gordun mu?

ahual ve seriat icinde oldugumuzu hesapla oyle konus bu aksam
rkadaslarunla Karalok'un bag evine hucum edecegim. Sozlestik Dabakhane
beni bekliyorlar ver elini opeyim. Arkam sira aglama ve bizlere dua et

savasa gitmene bir sozum yok bu kale gibi tas binanm arkasmdan
onlar ates edecek sizde aciktan hucum edeceksizin bes belli ki

s1z111 namus ve iffetinize tecavuz etmelerine razi olur

ayrr oglum hayir, Allah gostermesin.

1y1

kilitlemis kilidi de cebine yerlestirrnisti. Ben disan firladim dama

mdan komsumuzun

danuna atlamak

daha kolay oldugundan

hemen

duvanna tirmandrm. Oranda da sokaga atladim. Bes-on adim ilerledikten
yurumuyordu. "Kutsal bir savasa katilacaksmtz annenin duasmi al"

bir baski altindaydrm.
kapiyi caldun. Annem benim duvardan atlayarak sokaga crktigmu
- kim o dedi. - Benim dedim. Kapiyi acti. Annem durmadan aghyordu.
lama Allah askma aglama beni dinle dedim.
arkadaslanm toplayan ben, savas hazirhgi yapan ben, eger olmek
ve bayragim icin bu can bin defa feda olsun dedim.
annemle sarmas dolas olmus bir vaziyete sokakta elli adim kadar bu
u.""'''""'"'" sonra yuzume okudu ufledi. Ve

evlattlanm.

Allah sizinle beraber olsun dedi. Annemin gozyaslan
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- Allah askma aglama dedim. Bana son sozu $U idi:
- Oglum yalruz ben mi agliyorum butun Urfahlann anneleri aghyor. Atadan,
boyle

kara

gunler

gorrnedik

acaba

kurtulabilecek

miyiz?

Ermeni

Iarindan minarelerimizden ezan okunmuyor, bu gunleri mi gorecektik iste ben
imize aghyorum dedi.
Kazasiz belasiz Karalok'un

bag hududundayiz.

Bir sicrayisla 25 mucahit

$la binamn etrafim sardik. Savas butun siddetiyle devam ediyordu. Bes bomba
firlatuk. Fransiz askerlerinin arasmda rnusluman Araplar' da vardi. Teslim
dehil diye bagirdilar ve atesi kestiler.

Anladik ki

a.r onlan susturmaya kafi gelmisti. Fakat biran demir kapismm arkasma
¢a tas yigrmslar acmanin ve acilmamn imkam yoktu. Fakat mazgal deliklerini

p kactiklan

icin o delikleri biz kullarnyorduk.

xaralok'un

bagmm kuzeyinde 900 Ermeni cocugunun

barmdrgi ve Miss

idaresinde dokuz rahibenin bulundugu Ermeni yetimhanesinde beyaz bayrak
her gun bu Ermeni cocuklan icin sehirden u9 bin ekmek getiriliyordu. Diger
n da karsilandrgi halde ne hazindir ki bu yetimhaneden umulmadik bir anda
komitacilanrnn

yan atesine tutulduk.

Sagimda Haer Ahmet Rastgeldi,

Eyyubiye Mahalesinden Magmiko ve Mustafa o anda sehit oldular. Ben
izade Fuat,

oruyorsunuz,

Kaleboynu

insanhk

Mahallesinden

namma

Turkun

Teyfur ve Sultantepe

narm ve

nimetiyle

koyunden

hayatlanm

muz bu Ermeni cocuklanrun babalan, onlan yetistiren rahibeleri bu ilk
nasil yandan vurdularsa onlar da Allah'rn gazabma ugrayip helak olup

ve yarahlannuzi kurtardik. Dusmanda ertesi gune fazla zaiyat verdikleri
Karalok'un bag evini tahliye etmislerdi.
dikkat edelim, ic dusman di$ dusmandan daha tehlikeli ve daha
Bu firsat, bir daha kimseye vermeyelim.
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URFA'NIN

giliz isgal

KURTULUSU

kuvvetleri Adana ile Akcakale arasmdaki butun istasyonlan ile

aglan ve tunellerinin emniyetini sagladiktan soma 19 Mart 1919 tarihinde
e.yolundan Urfa'ya girmistir.
giliz isgal kuvvetlerinin 650 piyade askeri 8 agir makinali tufek 100 kadar
yi.iklu mekare ve 29 suvarinden baska sunguleri yeni carktan cikarrrus aym
de binbesyuz Ermeni komitecileri vardi. Bu komitecilerin ekserisi Maras'in
esinden, Adana'dan ve Halep'ten gelip Pozanti'da toplanan ve sayisi 25
n Ermeniler' den aynlnus bizi can evimizden vurmak icin beraberlerinde
keskin vuruslu Ermeni komitecileri bu suretle Ingilizlerin gucune gu<;
. Nabi'nin nazh diyan Urfa ingiliz ve Fransiz isgal kuvvetlerinin tam 13
iskencelerine sabir ve tahammul gostermistir.
komutam

Beddy'nin

komuta

ettigi

isgal kuvvetleri

ve Ermeni

sehrin Bey Kapisi mevkiine geldikleri zaman tufek cattilar ve mola
u mola esnasmda ellerindeki haritayi acarak isgal edecekleri noktalara goz
durbunle Mahmutoglu Kulesini ve sehri ihate eden Roma devrinden kalma
tkik ediyorlardi. Mahmutogul Kulesi Viransehir, Akcakele ve Diyarbakir
$,te~ altma alabilen mustahkem

bir kale durumunda

idi. ingiliz isgal

Beddy Ermeni tercumaruna seslenerek: - iki asker al, bu kulesin sahibini
dedi. Komutan Beddy sordu: - Sen hangi millettensin. Mustafa Aga
Komutan Beddy: - Yani ..... Mustafa Aga: - Yanisi yok, ben Turkum Turk
- Ben ingiliz kraliyeti adma Urfa'nm isgal komutamyim, artik
Urfa halki bizim mandamiz altmda yasayacaktir. ingiliz adaletinden,
emin olabilirsiniz, bosuna Osmanh Hukumetini beklemeyin. 0 curumus,
tarihe kansrmstir. Bizim idaremizde daha rahat ve daha emin
Su binamz bizim emniyetimiz bakimmdan onemlidir" dedi.
acarak: - Ne kadar para istersiniz verelim dedi. Mustafa Aga' da
rengi kul rengine donmus, ahsmadtgi bu cirkin teklif karsismda kendi
oparlayarak bagira bagira cevap verdi. Tercumana dedi ki: - Bu davetsiz
soyle bu kulede bayragmun ustune bayrak cektirtmem: Eger sozu dogruysa

48

enunden cekip gitsinler demis ve agiza almmayacak sozler soylemekten
istir. (Mustafa Aga bu sozleri soyleyecek cesarette hakiki bir Urfa'Ii idi.)
omutan Beddy isgal kuvvetlerine: - Ihtiyar bir Urfa'h bu kadar kafa tutarsa,
neye varacaktir

diye soylenmis, Mustafa

Agaya' da: - sonra seninle

demistir. Silahbasi yapan isgal kuvvetleri ellerindeki krokide gosterilen
gru yuruyuslerine devam etmislerdir.
fa, o mesum gunlerinde tarihln en acr gunlerini yasamakta idi. I. Cihan
maglup 91km1§, bir millet olarak yorgun, acr ve umitsiz, bundan sonra ne
iye aim yazisi kansik bir an icinde calkalamrken, her aksam Ingiliz kraliyet
dinleyecegiz. Turk bayragi yerine dusman bayragma rm selam duracagiz?
ilar icin bu mumkun degildi. Bu acr baska acilara benzemiyordu.

Bu

'.irkler' de evlerde gizli toplantilar yapiyor, halk arasmda kurtulustan baska
ge9erli olmuyordu.
iliz isgal kuvvetleri komutan Beddy Ermeni Hmcak ve Tasnak cemiyetleri
papazlan sik sik toplantiya cagmyor, fikir ve mi.i.talaalanm ahyor, bilhassa
erinin para ile satm alimp almmayacaklan uzerinde bilgi sahibi olmaya
Bu arada Urfa'mn icinde yasayan Ermeniler'de bos durmuyorlardi. Bir
·rahman Golune dayah diger ucu Bediuzzaman karakoluna kadar uzanan
rmenilerin iskan sahasi idi. Ermeniler sehre nazaran en hakim sirtlarda ve
altma alan kesimlerde yasayorlardi.

(Jstelik Ermeniler

90k evvelden

, itilaf devletleri tarafmdan bastan tirnaga silahlandmlrrus, giydirilmis
bir hale getirilmis olmasma karsihk, Turklerin ellerinde yok denecek
catrna silah vardi. Eger Turkler kendi kendilerini suratle toparlamarms
darma deposunda attiyuz Rus tufegi ve bir bucuk milyon mermi olmarms
wenilerin kihcmdan gecirilmeleri bir an meselesiydi.
mandan Beddy, akil hocalanndan

aldigi ilhamla ilk olarak Viransehir' e

Ibrahim Pasalara misafir olacak:, beraberinde goturdugu bir sandik altin
hi.irriyetlerini, memlekete olan baghliklanm satm almaya cahsacak ve
engeli ortadan kaldirmasi icin gayret gosterecekti. Kendi maiyetlerine 20
111u11w.1L,

olarak Urfa' dan aynlirken Siverek'te Milli Asiretine sozu gecen

Mahmut

Efendi

Viransehir' e Pasazadelere

bir telegraf

cekiyor:
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ingilizlere icap eden tepkiyi gosterin ve neticeyi de bana

komutam Beddy maiyeti ile birlikte Ibrahim Pasazadelerin konagma
iyi karsilamyor. Guleryuzle mukemmel bir sofra hazrrlaniyor.
ceylan etinden tutunuzda butun yemeye elverisli hayvanlar kesiliyor. Bu
yemekler konagm etrafim saran yuzlerce silahh suvari asiretlere de

1~

pazarliga geldi. Komutan Beddy konusuyor: - Ingiliz devletinin

Osmanli hukumetini bir daha dirilmemek uzere oldugunden dagdaki
bunu bilmekte oldugundan bahsediyor ve bir tavus kusu gibi
- bundan boyle mandamiz altmda daha rahat, daha serbest bir
sacaksimz buna emin olabilirsiniz zaten biz asiretlerle harp halinde
masum insanlardir diyerek isi pazarhga getirir. Viransehirli halkm
40 bin Osmanh alum teklif edilmis, asiret reisleri de verdikleri
sizi misafir olarak kabul etmistik, Misafir perverligimizi de fazlasiyla
ileri gitmeyiniz pararuzi kaldmmz demisler ve onlan Urfa'ya kadar

isgal kuvvetleri, Urfa' da iyice yerlestikten sonra, yapilacak isler
basladilar. ilk once Urfa iline bagli butun ilce ve bucaklarda
listesi uzerinde durmaya ve bunlarm silahh kuvvetlerinin kuvvet ve
ile elde edilip edilemeyecegi incelenirken diger taraftan tarihlerde
guney bolgemizde Kilikya ismi ile bir Errneni Devletinin kurulup
incelenmeye baslarmslardir. Bu arada Errneniler rahat durmuyor,
ihbarlar yaparak, hadise cikarttirarak

ingiliz birliklerini Turkler

mahallesi adeta Ermeni ordu karargahi ve patlayan bir barut deposu
. Adana, Maras ve Halep'ten gelen Errneni korniteleri Ingiliz
giyinmis, sungu takilmis vaziyette Urfa'ya giriyorlar ve dusmanm
katiyorlardi. Osmanh hukumeti diye bir sey kalmanusti. Korku diye bir
Beraber

getirdikleri

silah

ve

cephaneleri

Errnenilere

Durum cok tehlike arz ediyordu. Evvelce kilise canlan yanhzca
calmirken, isgalden sonra carsi pazarda ki Errnenileri toplantiya davet
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her gun cahrnyor butun Ermeniler islerinin basmdan aynlarak
kosuyorlardr. Sehirde, kazanci dernirci, kuyumcu, kunduraci ve insaat yapan
islerini terk ederek papazlannm cagnsma riayet ediyorlardi. Urfa' da
yuzde

doksun

dokuz

Ermenilerin

elindeydi.

Can sesini isiten

bir anda ve suratle dukkanlanm kapayarak Ermeni mahallesine kosrnalan,
heyecan uyandirarak,

acaba ne oluyor diye butun cars; ve Pazar

kapanmasma sebep oluyorlardi. Sehirde bu panik hareketleri Ingiliz isgal
sehirde bir kargasaligm mevcut oldugu fikrini ve bu kargasahklann
yapildiguu, iddia ederek ingiliz isgal kuvvetlerinin guya asayisi
gezmelerini
Geceleri

saglarken

Ermeni

halka

mahalleleri

cirkin tecavuzlerde
Iuks

lambalan

ile

bir bayram havasi icinde Ingiliz subaylannm serefine Ermeni kizlanrun
Urfa rakisi ikrarn ediliyor, Urfa' da buyuk muessif hadiselerin

beraber Ermeni kizlannm isvebaz hareketleri

onlan daha fazla

rkarmaya ve Turkler aleyhine kiskirtmaya kafi gelmiyordu. Bu havalide bir
an'in kurulmasma pek ihtimal vermiyorlardi. Ermeni papazlannm, haricten
yerli Ermenilerin dusuncelerine kahrsa Urfa sehri topa tutulmah, sehirhalki
in eline verilmeli, yedisinde yetmisine kadar kihctan gecirilmelidir. Butun
dyle bir ortam yaratmaktr.
lbuki ingiliz

ordulan

I. Cihan harbiden 764.000

olu vererek

diger

rden ustun zayiat rekoru kirrmstir Askerleri cok yorgun, bir an evvel
avusmak istiyorlardi. Urfa'yi isgal etmis olan ingiliz askerleri icerisinde
~<UH,UH

ucurngu

bir arzu vardi. Urfa' daki ingiliz isgal kuvvetleri kumandam kesin
ki, Guney mmtikasmda bir Ermeni hukumetinin kurulamayacagi ve

Imparatorlugunun

bu havalide hukumranhgun kurmak gerekirse uzun

kuvvetlerle burada kalrnasi gerekirdi. Zaten Mondros
Turk ordulan,

Mutareke

silahlanm teslim edecek ve askerler derhal terhis

madded en ibaret olan mes' um Mondros

mutarekenamesi,

o zamanm

azm Rauf Orbay baskanhgmda ve Hariciye Mustesan Resat Hikmet Bey
Yarbay Sadullah Bey' den kurulu Turk delegasyonu ile ingiliz Amirali
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arasmda Mondoros' da Agamemnon zirhhsmda 27 Ekim 1918 gunu saat

baslayan gorusmeler, 30 Ekim 1918 gunu sona ermis ve saat 20:30'da
Hukumeti ile Ingiliz Kraliyeti namma mutarekename diger itilaf
jpin malumati olmadan tek tarafh imzalannustir.
smanli Hukumetinin kayitsiz, sartsiz teslimi anlamma gelen bu sartlann, her
Meclis-i Ali'de munakasasi yapilmis ise de Hukumet Baskarunm: - Kesin
kabul etmek zorundayiz demesi uzerine o rnes'um muahede kabul

Muahedesinin hukumleriyle yurdun batismdan baslayarak istanbul,
'rakya dahil mevcut ordulanmiz silahlanm itilaf devletlerine terk ederek
uslar, ancak Firat'm dogusunda baslayarak sark illerinde bulunan ordular
hklanm muhafaza etrnekteycli.
Mutearekesini hice sayan ve yurdunu bayragiru muhafazaya karar
dusmani Urfa kapilannda kursunlanyla karsilamis claha ileri
mani olmuslardir,

URFA KURTULUS SAVASININ BASLANGICI
Cihan harbinden yenilmis olarak ciktigmuz tarihlerde, itilaf devletleri
Ahkamma gore, isgal d1$111da kalan yerleri isgal etmeyeceklerdi
;c;ueu1e

Urfa ili isgal bolgesi dismda oldugundan gunun birinde Errnenilere
diye sudan bahanelerle silahsiz ve mudafaasiz bir memleketi isgal

ihtimal vermiyorduk.
itilaf devletlerinin hakka, adalete, medeniyete
kmalan, ancak kendi oz milletlerine hastir. Baska milletlerin haklan
kadar kiymet ifade etmez.

ingilizler 24 Mart 1919 tarihinde Beddy kumandasi altmda
beraber isgal etmislerdi. Urfa mutassam:fi Nusret Bey idi.
makama gelerek: - nicin bizi sehir hududunda istikbal etrnecliniz.
olrnustur. Ondan umudunuzu kesiniz. demisti. Nusret Bey cevabmda:
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sizi istikbal etmek vazifemizdi demis ve ingiliz komutanma

,

isgalden

sonra

kaynayan

bir kazan

gibi kaymyor,

evlerde

gizli

apihyor, eli silah tutan her fert silah tedarikine bashyordu. Bir taraftan da
uftu Hasan Efendi ve arkadaslan buyuk milletler nezdinde isgali protesto
flar cekiyor, aynca Sivas'ta tesekkul eden Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i
miyeti Heyet-i T emsiliyesi Baskam Mustafa Kemal P asa' ya 1. 12. 1919
rfanm baghhgim

ve sonuna

kadar

dusmanlarla

mi.icadeleye azimli

jldiriyordu. Ingilizi birlikleri bir sizilnya meydan vermeden tahminen 5 ay
diktan sonra nobet degistirir gibi Fransizlarla yer degistirmislerdir.
izler Urfa' da kaldiklan sirada, Ermeniler' den halk arasmda buyuk capta
oldugunu istihbarat etmislerdir. Bu nedenle basta Urfa Muftusu olmak
gelen zevatlan karargaha davet ederek nazik bir lisanla, halkm sukunet
gucleriyle mesgul olmalanm istemislerdir.
nsizlara gelince: Fransizlar Urfa'ya girdikleri vakit, Adana ve havalisinde
fak

yetistirilen

Ermeni

ellerinde tasidiklan

birliklerini

de

bayrak (Tasnak)

beraber

getirmislerdi.

Cemiyetinin armasi idi.

Ermeni
Siyah

rinde bir tarafmda kama, bir tarafmda kurek, kuvvetli bir bilek tarafindan
altmda Ermenice "Oldi.ir ve intikanum al" yazrhydr.
nsizlar Urfa'nm

en hakim mevkilerine

yerlesmislerdi.

Nedim Bey'in

evlet Hastanesi, Karalok'un Bag Evi, Trahom Hastahanesi, Kulafli Tepesi,

g1

ve civan Fransiz birliklerinin isgali altmda idi. Ermeni birlikleri ise

apisi mezarhgmdan sag kanadmi Fransizlara dayarms Tilfidir Tepesi, ve
ahman golune kadar devam eden sirtlar Ermenilerin elindeydi.
Karargahi ise simdiki Sumerbank'in oldugu binaydi. Urfa'da demirci,
kundaraci, kuyumcu, terzi ve diger sanatlar Ermenilerin ellerinde
an carst Pazar adeta onlarm isgalinde sayihrdi. Arada sirada dukkanlar bir
kapamr, sehirde umumi bir panik havasi yaranhrdi.
makinali tufeklerle carsi pazarda guya asayisi saglamak
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yih Subat ayma girrnistik, Fransiz ve Ermeni askerleri hamamdan cikan
el atmaga, basmdaki ortulerini yirtmaya baslamislardi.

Sehir icinde

on haddini bulmustu.
vlerde yapilan gizli ictimalar, acrga cikacak, yedisinden yetrnisine kadar
fahlar ya istiklal ya olum savasi yapacaklanna and icmislerdi.
gilizler Urfa'yi
.ia

yer

1919 yilmda isgal etmislerdi,

degistirdiler.

11

Nisan

1920'de

Tahminen bes ay sonra
Urfa

dusman

isgalinden

una gore, Urfa dusman isgalinde fiilen bir yildan fazla kalnusti. 9 Subat
ihinde baslayan savas 62 gun devam etmistir. Devlet Hastahanesi dusman
oldugundan yarahlannuz simdiki P.T.T. merkezi o zaman sanat okulu idi.
yatakh bir hastahane haline getirilmis, yatak karyola evlerden temin

ansiz birliklerinin iki komutaru vardi. Biri ask:eri birliklere kumanda ederdi,
idi. Digeri de siyasi hakim dedikleri ve isgal ettikleri yerlerde askeri vali
met gorecekti. Adi Hocer' di.
'.irkleri en 90k uzen olaylardan birisi de simdiki Trahom Hastahanesi binasi
rn Ermeni cocuk yuvasi idi. Burada rahibelerin cevirdikleri dolap 90k
Miss. Holmes isminde Amerikali bir mudire ve on kadar rahibe, bu
Hnstiyanlrgi

yaymak

icin faaliyet gosteriyorlardi.

Halbuki,

Kuvva-i

insanhk yonunden cocuk yuvasmda cocuklan ac koymamak icin Miss
tezkeresi

geldigi

vakit

istedikleri

malzemeleri

veriyorlardi

(Binada

asih oldugundan burasmm harb d1$1 olmasi gerekirdi). Ne
Karalok'un

bag evine yaptigmuzi

baskmda

orada gizlenmis Ermeni

tutulduk. Haer Ahmet Rastgeldi, Teyfur, Magmiko ve
:iat1rlamad1g11n

ii<;

mucahit de sehit dustu. Ben Kemanicizade Fuat,

eli Muhacir Arif: Seyyid, Mehmet ve Huseyin adlannda mucahitler de
Urfa kurtulus savasmda hafif yarahlar evlerde, agrr yaralilar yukanda
ttigimiz Kuvva-i Milliye Hastanesinde tedavi edilirdi.
birliklerinin takviye edilrnedigi takdirde durumlan

gunbegun

Subat ortalannda suruc uzerinde Ermeni aslmdan general Norman
altmda buyuk bir kuvvetin gelecegini istihbar eden Kuvva-i Milliye
dusmam Suruc ovasmda karsiladi. (Bir direj) orada kanh bir sahra
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Omeriye Camiinde bir toplanti oldu. Gelen imdat

arebesi devam ederken
'etinin halk uzerinde

etkisi olmakla beraber,

fakat kuvva-i maneviye

cok

ekti. Toplanti Urfa'yi tahliye ederek savasa teklif edenler olmus ise de mahdut
erin ortaya attiklan sozler para etmemisti.
Son soz coluk cocugumuzla ya olecegiz veya memleketle beraber hurriyet ve
alimize kavusacagiz.
Hava

eek

gergin,

Fransizlar

ve Enneniler

carsiya

inmiyor

ve alanm

etine girmislerdi. Zaten 8 Subat 1920 gunu Fransizlann Urfa'yi terk etmeleri
muhtiraya

musbet

cevap

ahnamadigmdan

silah patlamasi

bir an

9 Subat 1920 gunu ceza evinde nobetcilerin, halk arasmda vukua gelen
u<; el silah kullanmasmi
kendi

mevzilerinden,

Fransizlar

savasin

Ermeniler' de kendi

basladigmi

mahallerinden

re karsi surekli bir ates acmtslardi. Bundan sonra carsi Pazar suratle kapanrms
·ilah tutan Urfa.hlar dusman mevzilerine ates acmaga baslarmslardi.

0 gece,

hicbir

Urfa'h

uyumadi.

esine giden yollar, gecitler,
mevzilerini

gorebilen

Sevinc

barikatlarla

minareler

gozyaslan

kapanarak

bu savasta

arasmda

Ermeni

cephe teskil edilmis,

tarassut

kulesi

vazifesini

Kuvva-i Milliye teskilatina ilcelerden iltihak eden mucahitlerimizin harbin ne
bitecegi malum olmadigmdan devamli iasesi ve kisla gibi yerlestirme konulan
adar onemli oldugundan Kuvva-i Milliye teskilatma yardimci bir de iase kolu
dilmi$ ve derhal faaliyete gecmisti.
Ia$e koluna Onikilerden Belediye Reisi Haer Mustafa Kamil Efendi, Haer
Barutcu Efendi, Mollazade Haer Mahmut Efendi, aynca Haer Esat Efendi,
Agazade Ali Aga, Binbasizade Haiil Efendi, Arabizade Resit Efendi iase

on safinda cahsanlardandi.
ugruna Urfahlar bir gun icinde bu teskilata iki bin altm bagis
Buyuk

camilerimiz,

Mucahitlerin

altilanna

hanlar,

oteller,

buyuk

evler

kisla

sermek uzere evlerden gonderilen

vazifesi
yataklarm

gelin yataklanydi.
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Urfahlann en cok korkusu Ermenilerin Turklere karsi yapacagi ani bir baskm
Adana'nm

Pozanti Daglannda

ozel olarak yetistirilmis ve Franstzlar

iyi silahlandinlrms Ermeni cetelerinin Turkler' den intikam almak icin

URFA KURTULUS

SAVASINDA YEDEK SUBAYLAR

Urfa Milli Mucadele hareketinin ilk baslangici ile kurtulus gunu olan 11
920 gunune kadar gecen safhayi kisaca hulasa edelim:
Halep'in ingilizler tarafmdan isgali 11 Ekim 1918, Urfa'da Mudafaa-i Hukuk
etinin tesekkulu l Tesrinisani (Kasim) 1918, Urfa'mn ingiliz tarafindan isgali
~;ustos 1919, Urfa'da

Kurtulus Savasmm baslamasi 9 Subat 1920, Kulafli

nin Isgali 17 Subat 1920, Bediuzzarnan Karakolunun istirdadi (ahnmasi) 22
1920, Karalok'un bag evine taarruz 28 Subat 1920, Sebekede Fransizlann milli
Jler tarafmdan imhasi 11 Nisan 1920 tarahinde olmustur.
Urfa' da Milli Mucadele ii9 safha arzeder. Birinci safhasi ve en muhimi isgal

da evlerde yapilan gizil toplantilarla baslar. Bu iste Hacikamilzade Buyuk
..ustafa ve arkadaslanmn hizmeti ilelebet unutulmayacaktir. Ikinci safha, milli
eri iase etmek uzere kurulan komitenin faaliyetidir. Ucuncu safha, harp
ki milli kuvvetleri harpte idare etmek vazifesini de ihtiyat subaylan
milli kuvvetlerin basinda cepheden cepheye kosarak hayatlanm

Bir 90k bogusmalardan sonra, milli kuvvetlerimizin ilk muvaffakiyeti Kulafli
in isgali ile baslar, milli kuvvetlerin basmda Yedeksubay Suphi ve Akif
kardesler bulunuyordu. Kulafli Tepesine taarruz edilirken Yedeksubay
Fikri, Kulafliya taarruzu kolaylastirmak icin sekizinci bolugu ile Hatipzade
Efendi'nin bagindan Siskoyun agilmdaki dusmaru ve gerekse Amerikanin
itarnhanesinde (Cocuk Esirgeme Kurumu) yerlesen Fransiz ve Ermeni
erini mutemadi ates altmda bulunduruyordu.
aralok'un mustahkem bag evine yapilan hucumlarda en fazla sehit ve yarali
mufrezemizin basmda Yedeksubay Mescizade Ahmet vardi. (Ahmet
4

nisan

umumi

taarruzda

ise

fevkalede

yararhklar

gosteren
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deksubaylardan Ortamektep Muduru Cevdet Emiroglu ve Osman Ilhami Nedim
in evine hucum ederken bir arkadaslan

sehit olmus, Cevdet zor kurtulmus,

an Ilhami ise dusmanm yagmur gibi yagdirdiklan bornba ve mitralyoz atesi
a gece karanligma kadar dusmanm icinde mahsur kalmistir.
Yedeksubay

Resit Rastgeldi,

Fransizlann

icine fedai elci olarak gonullu

Bundan baska, Hacikamilzade Rami, Hatipzade Fikri, Canbeylizade Remzi,
Ahmet, Yahlizade Sabri, Emekli Nuri Baba ve daha bircok Y edeksubaylar
her Urfah gibi buyuk kahramanhklar gostererek,

sonuna

cephelerde savasnuslardir.

uu,;u11a111a

URFA KAN AGLIYOR

Devleti iflas etmisti. Y apilan Mondros
ettikleri yerlerde

Mutarekesine

kalmislardi. Mutarekeye

gore

gore itilaf

Adana, Maras,

ve Urfa isgal bolgesi degildi. Durum boyle oldugu halde ingilizler Urfa'yi
Ermenileri korumak gayesiyle Urfa dahil tum guney bolgemizi, once
daha soma da Fransizlar isgali altma aldi. Maras'ta yetistirilen Ermeni
dolduruldu.

Urfa icin artik zulum, iskence, saldm ve cinayet

Bu duruma elbette goz yurnazdik.

OLUM KALIM SA VASI..

Urfa Belediye Baskam Buyuk Haci Mustafa ve 11 arkadasi
baslatti. Tum Urfahlar bu olum kahm savasina katildi. Bu
v,;:;1111111,;;;

birlikte 60 kadar Y edeksubay da yerlerini aldilar. Siverekli Mehmet

Asireti Reisi Kor Sait ve avanesi, Dugerli Aseritleri ve tum civar
saf olarak dusman ustune seller gibi aktilar. 10 Nisan 11 Nisana
Urfa-Suruc yolu uzerinde sebeke mmtikasmda oluk gibi kan akti.
isbirlikcileri Ermeniler

buyuk kayiplar vererek

kahraman

Urfahlann

suruleri gibi kactilar. Boylece guzel Urfamizi Fransiz Devletine karsi bir
kurtarmis oldu." ...
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KURTULUS

SAVASINDA BUYUK HACI MUSTAFA

Tarih 1919 Urfa'nm ufuklanna kara bulutlar cokmus, memleketin en hakim
Fransiz

kuvvetleri
renk

renk

Urfa Mutassarnfi

tarafmdan
dusman

isgal

edilmis,

sehir

sabah

aksam

askerleri

matem
Fransiz

icinde

hie;

bayragini

merhum Ali Riza Bey, her gun, Fransiz isgal kuvveti

Siyasisi Sajonun huzurunda suale cekiliyor.
Bir gun, Fransiz kumandam Hocer Mutassarnfhk

makamma geliyor pur

diyor ki, "Bundan yanm saat evvel koylu ve Arap kiyafetinde ve $U eskalde
tepesinden Fransiz kuvvetlerinin bulundugu yerlerin plarum cekerken
Bu sahsi iki saat icinde sizden isterim. Teslim etmediginiz takdirde sizi
suclu olarak Halepe sevk ederim." diyor ve suratle oradan

Riza Bey Emniyet vasitasi ile Tilfidrr tepesi civarmda bir arama ve tarama
ve bu sahsi yakahyorlar ve Emniyet Dairesine getiriyorlar.
ahrlarken: - Ben ifademi Mutasarnf Beye verecegim, beni oraya
Mutasarnfin
Kolordusuna

huzuruna

cikan koylu, huviyetini gizlice acikhyor.

mensup Kurmay bir Binbasi Ismini hazrrlayamadigim bu

Binbasi diyor ki: - Ben Urfa'ya vatani bir hizmeti yerine getirmek icin
icin olum mukadderdir. Fakat bu memleket bizlerden daha buyuk

Ali Riza Bey cok muskil durumda kahyor. Fransizlarm baskisi karsismda

geciriyor. Tam o siralarda o zamanm Belediye Reisi H. Mustafa
iceriye giriyor, durumu anhyor. MutasarnfBeye

diyor ki:

kahraman ve asil Turk evladmi Fransizlara teslim edemem, Urfalilar icin
olur, ben soze aym kiyafette ve aym eskalde uc adam getireyim. diyor ve
yakaliyorlar, Jandarma nezaretine teslim ediliyor.
Kurmay Binbasiya bir at buluyorlar, Urfa Kurtulus
gosteren

Eyyup

Savasinda

Sekerci ve 30 kadar musallah cete gizlice

Binbasimn muhafazasma veriliyor ve Karakopru Koyune kadar giderek
ugurluyorlar.
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Binbasinm yerine yakalanan uc koylu Fransizlara teslim ediliyor ve bunlar bir
fta nezaret altinda kahyorlar. Ermeniler: - Bu adamlar gordugumuz harita yapan
am degildir. diyorlar. i$ mutasarnfhga intikal ediyor. Mutasarnf Ali Riza Bey:
Ermeniler hadise cikarmak icin Fransizlan Turkler aleyhine cevirmek isitoyrlar, bu
tertiptir, bize itimat buyurunuz. diyor ve Fransiz Kumandammn ikna edilmesine

Kurmay Binbasi ile bundan 30 sene evvel Ankara Genel Kurmaymda bir
adasmnn delaletiyle gorusmek nasip olmustu.

11 NiSAN KURTULUS

1918 tarihinde Osmanh lmparatorlugu

SA VASI

dusmanlarla mutareke akit ederken,

fiilen dusman isgal bolgesi dismda idi. Ilkin mutareke ahkarmm cigneyerek 11
1918 tarihinde Haleb' i isgal etmislerdi.
Can kurban yurdumuz icin tehlike bas gostermi§ti. Urfa, agir bir kabul altmda
ranarak yuzu gulmuyor, yedisinden vetmisine kadar butun Urfahlar bir matem
vast icindeydiler. 19 Mart 1919' da Fransizlara terk ederek cekildiler,
Franstzlar namus ve iffatimize tecavuze basladilar. Buna tahammul edemeyen
ahraman Urfahlar, gizli Mudafa-i Hukuk Cemiyeti kurdular. Onikiler dedigimiz bu
·aman ve vatanperver insanlar teskilati yaygm bir hale getirdiler. Urfahlar milli
ramanhklanm vasatmak icin yurt savasina girdiler.Dava muhimdi. Akla gelenler:
umuz yoktu, Fransizlarla savasa bilir miyiz?
evap. Askerlik mayamizda vardir, sava$abiliriz. Harp etmek icin para lazimdrr.
vermislerdi:

- Gelinlik altm ve mticevharat1m1z1 ortaya

uyoruz. demi$lerdi.
Kafalarada bir istifham daha vardi. Dusman buyuk bir devletin askerleri, hem
tirnaga kuvvetli idi. Urfahlar "olsun" dediler,
Nebiler ve mucizeler diyan Urfa bu ahval ve serait altmda silaha sanldi.
9 Subat 1920 de baslayan sokak muharebeleri atnus gun devam etti. Nihayet

Urfalilar magrur bir dusmam yurdundan kovmaga muvaffak oldular.
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URFA KURTULUS

SA VASI JVIUNASEBETi iLE MERHUM

ALi SAiP BEY'iN HATIRATINDAN

3 Nisan 1336 Fransiz Kumandam askeri nokta-i nazannda sebat ediyordu. Bu

susta Kuvva-i imdadiyenin gelecegi umidi ve ihtimali Ermenilerin yalan yanhs
lkinati da bu karanna icrayt tesir ediyordu. Urfa' da mahsur ve aciz bir vaziyette
lmakla beraber her halde son raddeye gelmeden evvel daha muraccahti.
ansizlann simdiye kadar olan mukavemeti kendi kudret ve fedakarhklanmn eseri
gildir. Ancak bizim ihtiyat karhgimizdan geliyordu. ihtilallerin usul ve kavaidi
amaz, ihtilal bir fevaran demektir ki, bu basladigr andan itibaren her turlu mulahaza
her turlu usul ve kaide durur, yalrnz ihtilalin atesi ve ihtilalin mefkuresi fermandir.
Esasen bu boyle olmazsa buna ihtilal denilemez. Karsirmzda bulunan Fransa,
ilalcilerin ehfadi, bizden zapti rabrt ve intizam talep edebilmek icin kendi
ihlerini okurnamis olmalan lazrmdir.
Fakat milletimizin kendisine has olan fitreti rnumtazesi bu ihtilali muntazam
halde idare ediyordu. Ve di.i.$manlanm1z biraz hakbin, biraz munsip olsalardi hie
hesizdir ki, bizi karsilannda daha muntazam ve daha lutufkar bulacaklardi. Ve bu
ulen kanlar da dokulmeyecekti.
Fransiz Zabitinin Muht1rasmdan;
"3 Nisan 1920 Turkler bu sabah ileri mevzillerimize karsi fasilleli top atesi
Saat 11 de yine Turkler' den bir heyet geldi, ayrn mesele yine Urfa'yi terk
teklif edildi. Her defadaki gibi bu defa da red ettik. Fakat bir imdat
etinin gelemeyecegi anla$ild1gmdanve erzak hususunda gunden gune muskulata
z kalacag1m1zmuhakkak oldugundan bu teklifi red etmek manasizdir. Tamami
metruk bir halde bulundugumuz anlasihyordu. Her halde, boyle devam ederse bir
ice arz-i teslimiyet edecegimiz tabii idi. Basmuza geleceklere karsi biz kendimizi
Ve suphesiz, Turkler yann yine hucum edeceklerdi.
iyetimiz 90k elimdir."
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izOLLU BOZAN ve KURTULUS

SA VASI

Urfa kurtulus savasma asiretinin basmda katilan Bazan izollu'nun

savasla

gili bir amsi ise kendi agzmdan soyledir:
"O zaman ben Pero koyundeydim. Bir ingiliz Binbasi gelmis, Ali Efendinin
Bende valinin yanma gittim. Dedim ki nedir? Dedi ki: - bu Binbasi seni
iyor. Binbasi: - Gel bize isritak et. Sizin memleketi duzelttikten sonra size verelim.
Suriye-Muriye, Dedim. -Baba biz Turkuz aynlmak yok. Biz zati bir
sizde bunu parcalamak nu isterseniz. Siz kimi kandirabilirseniz ona
Sivereke mi gitti ne ... Bende gittim Siverek'e, Cudi Pasanin yanma Pasaya
dedim: -Pasa bu terese kanma, bu hilekardir, Ingiliz' dir. Bir birimizden
ilmak yok olursek beraber. Biz kendisine iltihak etmedik. Cekildi gitti, Mardin' e
em nere ... babam Zulkiar Aga Siverek'ten Urfa'ya geldi. Ben koydeydim. Sonra
llu Asiretiyle gittim. Bizi Sumeydam'na verdiler. Cunku ora muhasarahydi. Bir

fl Fransizdir bir taraf Ermeni' dir. Ali Saip bize vazife verdi. Tilfindir kilisesine
eniler yerlesmisti. Tilfindir tepesi vardi. Gece orayi kesif ettik. Oraya Ermeni
Onlan zorla goturup mevzi kaziyorduk

Tilfindir kilisesinin oraya bir

ki nobetci gitsin gelsin.
vardi. 0 cocugu Bediuzzaman

karakolunun

goturdum. Dedirn: - Ula git hele bak kimse var mt yok mu?
Dedi: - Emmi ben gidemem, korkanm
- Ula ne var
- Belki dusman var.
Bir adarn bulup ben gittirn kirnse yok. Dedirn ki: - Get bizim agarmza soyle
kisi gelsin. Sonra 40-50 tane izollu geldi. Karakolu ele gecirdik. Ben oraya
ekmek, su depo yaptim. Orada nolur,nolmaz diye. Dort gece, dort gun
vl\..1couu~..

Saf h Arusoglu Bekir Aga gel di. 0 adam gel di yerimize girdi.
Siskonun

evinde, Alman Bagmda, Hastahanede, Nedim'in evinde

Birde topcu harundaydilar. Sonra topcu haruru isgal ettik. Hatta
koluma bombadan ates dustu. Bir iki izollu sehit oldu. Hucum ederken 500nlar geri cekilince biz orayi isgal ettik. Han bizim elirnizde kaldi.
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Fransizlar

Ali Saipe bir mektup vazmislar. Demisler "Bize otuz kadar

ayvan ver, yani ya at, ya deve, ya araba biz gideriz sizin memleketten Ali Saip'e
dim: -· Ula birak ben vereyim. Otuz deve verdik onlar ciktilar. Bize de oralan isgal
ek dustu Sebekeye dogru yuruduler, Sebekede biz onlerini kestik. Biz onlardan
oraya gittik isgal ettik. Herifle mevzi aldilar, sebekeye girer girmez bize ates
yani harbe basladilar.
121 sehit verdik. 500 kisi vardilar. Cok azi saglam kaldi. Sonra Fransizlar
a geldi. Biz de oraya kadar gittik. ta Carablus'a kader, dortyuz kisiyle ... sonra
Pasa cagrrdi. .. Halfeti yolundaki Oruc koyune ... Gittik oraya 200 suvari 500
Fransizin bir kuvveti geldi, Okuz kuyuya. Orada biz de siper aldik, orayi isgal
Ilk ates de dagihp kactilar. 12 Izollu sehit oldu. Develeri ahp Kenan Pasa'ya

MtLLi MlJCADELEDE

BUYUK HiZMETLER iF A EDEN

RESiT RASTGELDi'NiN HATIRALARI
Cok muhterem silah arkadasnn Bay Ahmet Mestci' den bir mektup aldim.
aileyh Urfarmzm Kurtulus Savasina ait bir hatirama yeni Urfa Gazetesine nesir
k arzusunu izhar etmekte idi. Sirf kendilerinin bu emirlerini yerine getirmek icin
Urfa'li gibi her gun kar$1la$t1g1m1z cetin mucadelelerden birisini

Harbin ortalanna dogru Nedim Beyin evinden etrafa gayet kesif bir les
baslarmsn. Bumm menseini tespit edebilme icin oralan
luzumu hasil oldu. Bu isi uzerine alacak bir gonullu
ulurken bu vazifeyi bana vermelerini rica ettim. Fakat bunun bircok mahzurlan
,./Frans1zlarlaberaber bircok Ermeni'nin de bizlere ates actiklanm biliyorduk.
rm beni tammamalanna imkan yoktu. Bu takdirde benim sag donusum
Bunun da caresini buldum. Tebdili kiyafet ederim dedim ve en
anmm bile teshis edemeyecekleri bir koylu kryafetine hurundum. Mart'm 17.
ikindi vakti, koynuma yerle$tirdigim mektupla beraber elime aldigim bir
Kopruba$mdan simdiki Askeri mahfele dogru ilerledim. Beni goren
ates kestiler. Fakat bizim taraftan ates halen devam ediyordu. Bilhassa o
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Sakaloz'un

evi dedikleri ve simdi Kadir Kavasoglu'nun

kapisi civanndaki

binadan atilan kursunlardan

degirmen yapng;

birkac tanesi yakmlanma

dusuyordu. 0 tarafa dogru elimdeki beyaz bayragi birkac defa sallamak sureti ile elci
larak gittigirni anlarms olmahlar ki orasi da ates kesti.
Les kokusu tamamen Nedim Bey'in evinden intisar ettigi icin en cok o bina
ahiline girmek istiyordum. Buyuk demir kapuyu birkac defa vurdumsa da iceriden
s cikmadi. Bumm uzerine bahce duvanndan

iceriyi tetkike basladim. Bahcenin

esinde, berisinde bir cok kadana beygir lesinin atilnus oldugunu ve kargalann
nup kalktigiru gordum. Meger atngirruz top mermilerinden birisi hayvanlann bagli
ugu binamn duvanm delerek iceride infilat etmis ve bu hayvanlann olumune
p olmus imis. Bu ciheti tespit ettikten soma ilerdeki kayaliklara dogru yurudum.
zamanlar

Siskoyun

evi dedikleri Fethi Karakoyunlu'nun

temellukunde

olan

anm garbe bakan kapisi ile I-:lastane arasma yapilnus olan tas siperin arkasmdan
11s1zca (ls, ts deye) seslendigini isittim ve o tarafa yurudum. Siperin arkasmda
de buyuk ve kalm bir mendil tutmus olan bir askerin gozlerimi ve bu beyanda
"n yuzumu sunsiki bagladi. Adamm bu hareketinden eek memnun oldum. Cunku
kimse beni teshis edemezdi. Koynumdaki mektubu cikanp askere verdikten
a ellerimi derhal abamm kollanna sokarak gizledim.
Nasrrsiz olan ellerimin hicbir zaman bir koylu eline benzemiyeceginin farkma
varrrustun. Bu tedbiri almaktan baska carem yoktu. Mektubu

alan asker

dan uzaklasirken etrafnnda bircok ayak sesleri hasil oldu. Her iki taraftan ates
Civar siperlerdeki askerlerin etrafima toplandiklanru anladtm. Bunlardan
Fransizca,

bir kismi Arapca konusuyor,

benim hakkimda birbirlerine

[er anlatmak istiyorlardi. Bu meyanda birisi Kurtce olarak bana $U suali tevcih
{tNo$enigi kderi."
Cunku

Bende

mucadelenin

Kurtce

olarak

bidayetinden

Diyarbakir

tarafmdan

beri Fransizlara,

Urfa'ya

geldigimi
haricten

kuvvetin geldigini bildiriyorduk. Bu cevabimla bunu bir kere daha teyid
istiyordum.

Y oksa

Diyarbakir' da

bulunan

yarahlannuzm

icin

istemis

uz eczali pamuga red cevabi alnnstik. Adam bu defa terbiyesizlik ederek:
annenizi boyle edecegiz diye yine soylenmeye basladi. Ermeni sivesi ile
birlesrnesinden hasil olan bu galiz konusmalar ile adamm beni tahrik
bir cmgar cikarmak

istedigini anladim. - Y akmda kimin annesinin
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ellenecegi anlasilacaktir. diye cevap verdim. Bu sirada getirmis oldugum mektubun
evabmi iade etmis olduklanndan etrafimdaki askerler siperlerine dogru kostular, bu
uretle Ermeni ile aramizda cereyan eden tatsiz ve tehlikeli muhavere kendiliginden
'tame erdi. Evvelce gozumu baglayan nobetciden baska kimse yarnmda kalmamisu.
uzumu sehre dogru cevirdi ve mendili acarak arkamdan itti. Vazifemin hitama
<iigini anladim. Gunes batnus her taraf alaca karanhga burunmus idi. Bu dekor
inde ve baska bir anzaya rastlamadan isimi ifa etmis oldum.

Resit Rastgeldinin 11 Nisan Gazetesine Yazd1g1 Birbaska Arnst ise
.yledir:
9 Subat l 920 tarihinde baslayip 11 Nisan 1920 tarihinde sebeke mevkiinde
bulan 90k cetin maharebe ve mucadelelerin aynntisma girismek istemeyip 11
n gunu elde edilen zaferin Turk milletine ve dolayisiyla Turk bagimsizhgma ve
rnsizhk savasmm kazarnlmasmda oynadigi onemli rolu belirtmek isteyecegim.
Fransizlann haksiz istilasma ilk tepkiyi Kahramanmaras gostermis ve kisa bir
anda Fransizlar sehri terkederek hicbir zayiat vermeden Gaziantep'i
$. olan kuvvetlerine

muhasara

katilmrslardi. Mersin, Tarsus, Adana ve havalisini iskal etmis

Fransiz kuvvetleri duruma hakim olduklanndan burada yasayan vatandaslanmiz
Toroslara

cekilmisler. Pozanti'ya toplanan

halkm idaresini

nakletmis olan Adana ili teskilati temin ediyordu. Adana sehri tamamen
§tzlann idaresinde bulunuyordu.
Durum bu merkezdeyken

Ali Riza Pasa'mn

Milliye, hazirhklanm tamamlayarak
Efendi'nin

Kehriz

basmdaki

onderligiyle olusmus bulunan

7 Subat 1920 tarihinde Kurkcuzade

evini karargah

olarak

kullamlan

Fransiz

danma tarih boyu Turk'un asalet ve necabetine yakisir bir sekilde kaleme
§

bir mektupla

muracaat

edilmisti: "Urfa'daki

etmemize imkan yoktur. Mutareke

misafirliginize

daha fazla

sartlanna muhalif isgalinizi siddetle

24 saat icinde Urfa'yi terk ve tahliye etmediginiz taktirde

dokulecek

mesuliyetinin size raci olacagmi beyan ederiz."
Fransiz kumandarn bu ihtara onem vermeyerek

kullanrms, bir taraftan

da k:uvvetlerini sehrin

verilen muhleti

en hakim yerlerine

bir taraftan da kuvvetli bir mufrezeyi Ermeni mahallesindeki Fifirli
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yerlestirmek

suretiyle Ermeni vatanda$lanm1zm aleyhimize isyanma yol

Nihayet 9 Subat ogleden sonra hapishaneden kacmak isteyen mahkumlan
orkutmak

icin havaya sikilan birkac el silah sesi Fransizlann

sehri ates altma

masma yetmisti. Kulafh Tepesinden Firfin K.iliseye kadar Memleket Hastahanesi
olmak uzere ne kadar saglam ve yuksek bina varsa, hepsi Fransizlann
idi. Buralan

hucum ile almaya imkan yoktu. Bununla birlikte halkm

:yecam onlenemiyordu. Muhtelif zamanlarda bu binalara karsi yapilan hucumlarda

28 Subat'ta Karalok'un bagma yapilan hucumda Rastgelizade Osman Efendi
Magmiko admda bir gene sehit dusmustu. Yine Osman Efendinin evine yapilan
rtelif hi.icumlarda Tombul Oglu Bakir, S1h Halil ve adim bilmedigim Badtlli
retinden bircok hemsehrimize sehit dusmuslerdi.
Bu

meydanda

Badilh

ve

Izollu

a$iretlerinin

hizmetlerini

zikretmemek

orluk olur. Bunlar olaylarm sonuna kadar Urfa' dan aynlmarmslar. Sait Bey ve
ikar

Aga'run

oglu Bozan

Bey

maiyetinde

her turlu

yardimi

yapmaktan

':rimemi$lerdir. Bu meyanda Rastgeldi Baku- Efendi de yuz kadar maiyetiyle
magara cephesini tutmus ve Fransizlann haricte olan temasmi kesmistir.
6 Subat'ta baslayan atesli ve kanh gunler birbirini takip ederek nihayet 7
gunune kadar gelmisti. Bu muddet icinde Fransizlann

en buyuk umidi

'ten gelecek ve kendilerini kurtaracak olan imdat kuvvetinde idi. Urfalilar bunu
a katarak

yollanm kesmisler ve iki defa Suruc' a kadar gelen kuvvetleri

Urfadaki

Fransiz

kumandamn

umidini

suya

dusurmuslerdir

ve

izlann erzaki da tukenmisti. Sehrin terk etmekten baska care bulamayan Fransiz
dogrudan

dogruya

Kuvva-i

Milliyeye

basvurmayt

bir hileye tevesul etmeyi denemisti. 5 Nisan

kendisine

1920 gecesi Firfirh

eki Fransiz zabitine bir emir teblig edilmisti. "Me'kulatmuz

(viyecegiz)

i$tir. Ermeniler achklanm sebep gostererek Urfa' dan hareketimiz sirasmda

-i Milliye kumandanhgr

nezdinde

tesebbuste

bulunsunlar."

den yildmm gibi inen bu haber uzerine bir meclis kurarak

Ermenilerin
daha evvel

Iara yuzbeyuz istemisler ve Mutasarnf Ali Riza Bey' e bir mektup gondererek,
rr beter halktan soz ederek ruhsat aldiktan sonra Fransizlarla gorusmek firsatmi
:tmi$lerdi. Ermenilerin Fransiz Kumandan

Sajo ile gorusmeleri

cok hazin
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lmustur. Her ik:i kumanda da bitik ve perisan idiler. Giden Ermeni heyetine rica
iyorlardi:

"Hemen

gidip Kuvva-i Milliye'ye

Fransiz kumandalanna

yalvardik

armzr kabul ettiler, silah ve cephaneleri ile salimen gidebilmeleri hususundaki

lasmayi esas tutarak hemen harekete haztrlar, diyeceklerdi."
Ermenilerin bu hizmetine karsihk Sajo. Dr. Besliyan'a "Doktor, bu Ermeni
bidir" diye k:albini gostermis
eceklerini

bildirmistir.

Aynca

ve en kisa bir zamanda
bu

muddet

zarfmda

10.000 askerle geri
mukavemet

etmeleri

ktigini de soylemistir.
12 maddelik anlasma hep aleyhimize olmakla beraber kabul etmek:te, tereddut
edi. Zira amac, Fransizlann yuvalandiklan mustahkern binalarda cikarmak ve

·a hesaplasmakti. Aym zamanda rnuhaberenin uzanus olmasi bazi zaytf yapih
elerin sehirden gizlice kacmalanna sebep olmustur. Yaralannuza sargi bezi bile

En nihayet 10 Nisan 11 Nisan'a baglayan gece yansmdan evvel Fransizlar
silah ve cephaneleri ile karargahlanm terk ederek ciknlar. Diger agirhklan icin
ilerine 50 deve ve 12 araba verildigi gibi 10 kisilik bir suvari jandarrna
zesi rehberlik edecek ve yine yuzbasi rutbesindeki bir subayi da rehine olarak
¢ceklerdi. Bunlar hep yerine getirildi. Jandarmaya

mensup Yuzbasi Omer

de bu goreve memur edildi. Fransizlar o minval uzere yola cikmakta iken
gercek niyetini bilen Urfahlar da takip hazirhklan icinde idiydiler. Jandarma
Halil Nihat

Bey'in kumandasmda

bir kismma da Haer Cavus'Ia

iki koldan

meydana

getirmis

olan

diger kola Mustafa Cavus Kumanda

erdi. Bu kuvvetler Fransiz yuruyus k:olunun yol haricinden ve belli etmeden
takip

etmeye

basladilar.

Aralanndaki

uzakhk

gittikce

azahyordu.

km uzakhktaki sebeke mevkiinde arasmdaki mesafe kapatilmis ve iki

Fransizlar cember icine almrnisnr. Gunes dogmak uzereydi. ilk ates acihnca
derhal mevzilendiler ve makinali tufeklerle mukabele etmeye basladilar.
taraftan

yapilan siddetli hucum onlarm 90k kisa zaman icinde yok

sebep oldu. Ancak 90 kadar esir ahnmisti. Iclerinden tek bir Fransiz eri
Cerablus'taki

Fransiz karargahma carum atabilmis ve gordugu olaylann

anlatnusti.
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Manzara 90k hazindi. Ernperyalizrnin koylerinden, yuvalannd~Vi:'.}rnpaiip:?.,1,,'i"
\,

tfl

tirdigi insanlar renk renk vadiyi doldurmus cansiz olarak yauyorlardi. ~e,si gun
~/..

I

erlerinden ucan bir Fransiz kesif ucag. manzarayi tespit etmis ve bu yenilgi'i~~lrj?~--;~;:f,r
---~- . Merleri uzerinde buyuk bir korku ve · dehset yaratrmsttr.
Fransrzlann beraberinde goti.irdi.iklerinijandanna mufrezesi ile Yuzbasi Orner
ndi bir yolunu bulup aynlabilmisler ve bu suretle canlanm kurtarrnaya rnuvaffak
uslar. Bu hadiseden sonra Fransiz isgal kurnandam tekrar Urfa'yi isgal etmeyi
enmi$ sahra toplanrnn destegi ile buyuk bir kuvveti Urfa uzerine sevketmistir.
19'u zapteden Fransiz birlikleri Urfa uzerine yi.iri.imekte iken gene, ihtiyar, kadm
rkek demeden onbinlerce Urfahnm San Magara tepelerini gecilmez bir kale
e getirmi$ olmalan karsismda maglup olmus ve elde etmis oldugu Suruc'ta bile
amayarak Cerablus'a cekilmeye mecbur kalmistrr.
Fransiz tehlikesinden kurtulmak icin onlan Halep'e kadar kovalamak
Artik taarruz sirasi bize gelmisti. Haziran aymm baslanna dogru
Nuri Bey kumandasmda Fransizlarm hala isgali altmda bulunan
ik uzerine yurumeye basladik. Birecik' e 5 km mesafeye geldigimizde bizi
ik'ten gelen bir heyet karsiladi ve Fransiz kumandamndan bir mektup
iklerini bildirdiler. Bu akili kumandan Turklerin nasil bir aci kuvvet olduklanm
olaymda anlanus oldugu icin bizden iki saat nobet istiyor ve bu muddet
sehri terk edeceklerini bildiriyordu. Mirkelam Zade Merhum Fadil Beyin
bulundugu bu heyette aym temayulu gosterdiginden teklif kabul edildi ve
o civardaki baglarda gecirdik ertesi gun ikindi uzeri Fransiz kuvvetleri
yakaya (Firat'm bati kesimine) gecmisler ve top atarak sehri
Ayrn saatte bizde sehre girmeye baslamrstik. Manzara 90k
emdi. Birecikliler senelerce cigerparesinden aynlrrus analann heyecarn ile
nrmza sanhr ve sevinc gozya$lan dokuyorlard1.
ikametimiz tam 3 gun surdu. Tekrar hucuma gecmek zamam
Fransizlar Cerablus'u 90k kuvvetli bir us haline getirmi$lerdi. Urfa'nm
ancak burasi ahndiktan sonra saglanabilirdi. Bir gece ani bir baskmla
girdik. Fransizlar beklemedikleri baskm karsismda bir tek silah bile
kacip canlanm kurtardilar. Bir Fransiz askerini de uykuda iken esir aldik.
olcude ganimet gecti.
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9 SUBAT 1920 URFA KURTULUS
ElVIEKLi OGRETMEN

SAVASINA GiRERKEN;

CEVDET EMiROGLU'NUN

HATIRALARI

Tarih 1919, 10 Mayis. lki senelik rmsir esaretinden donus sevinci icinde adeta

Fakat tel orgulerin arkasmda hakim ve galip olmanm gurur ve
ile nobet bekleyen ingiliz askerlerinin son kafileleriyle karsilasmca
tebessum, kalbimde act bir mateme donuvermisti. Sesimiz yam
milletleri duyuramadigmuz o gunlerde Hindularla, Kanadah
kapilan

acik

konaklara

benzeyen

yurdumuza

ve

girmisler,

tatmine cahsiyorlardi. Sanki bu memleketin : sahibi yokmus gibi
izler, Fransizlara devrediyor, onlar da sarhos ve kundakci ihtiraslanm kusmaya
niyorlardt. Baska sehirlerde gunes dogarken bizde tan yeri bile agarmryordu.
lerin dudaklan solgun, sutleri donmustu. Yavrulan o sutu icrnek istemiyor, aci
ordu. Cocuklar annelerinin sutuyle ancak huzun ve elemi emiyorlardi.
Herkes endiseli, bu kabuslu havayi dagitmak icin yer yer toplamyor, bucak
konusuyor,

asirlarm ebediyetiyle kendinin olan Urfa'yi

kurtarmayi

Leylekler, Ulu Cami'nin minaresiyle Mehmet Pasalann vuksek catilan
bannamaz, yuva kuramaz olmuslardi. Gene ne mutlu onlara ki yaz, kis hur
dolasabiliyorlardr.Bizim bir vatammiz vardi, o da elden gitmisti.
biz biliyorduk, Allah'in rahmeti Nemrut'un atesini nasil sondurdu ise,
zulmu de boylece yok olacakti. Butun hmcirmzla haykmyorduk: "Ey
mukaddes iki golumuze yakalasma. Burasi kurtulus $ehitlerinin kanlanyla
iniltilibirer deniz olacak seni bogacaktir."
rnuteakip kl$111 insafsiz sogugu basladi. Her taraf donmus gibi kau,
Subat ayi yaklasrmsti. Memleket ufuklannda umidin fecri doguyordu.
aKemal, Erzurum'dan haykmyor: - Dayanm, basanrsnnz.
1920. gecenin karanligmda hayaletler gibi Beykap1smdan suzulen

onculeri Siverekli, Badilh, Izollu, Dugerli ve Suruclu Urfahlann
atildilar. Ertesi gun Urfa'hlar mutad hilafma yagan karla birlikte bagnnda
durmayacagi, kin

oklannm

delemeyecegi bir kalple savaya
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Sabah, hapishane dammdan nobetci muhafizm attigi ilk alarm kursunu ile
fiilen baslarrnsti. Gok, sehitlerin ve yarahlann ustune kardan beyaz cicekler
rpiyordu. 61 gun ve gece suren ve daha cok bir Gerilla halini alan savasirmz
i$marn yildmyor. "Don, geri don" diye bagmrken, intikam kusan makinah tufek
rmilerine gogiis geren cetelerimiz ilerliyordu. Bir ara kar gene lapa lapa yagar,
rmiler her iki taraftan insafsizca atilirken, biz biraz olsun ismmak icin o zamanm
cayhanesi

olan

Sarayonundeki

Hasan

Aganm

cayhanesine

girrrus

usulanlan dinliyorduk. Orada bulunanlardan rahmetli Arabi Hocarmz Muhyiddin
irticalen O "Bergin kesret-i nuzulu teati-i Mermiyata mani teskil etmez mi?"
karsismda

catik

kaslanrmz

ve asik yuzlerimiz

gevsedi,

gurultulu

ve

iennemi gunlerde bu.kucuk bir nese bir nukte oldu.
Cocuk

simsekten nasil korkarsa

dusman da alev sacan yahn kilmcmuz

oylece titredi ve sindi, geri dondu ... Urfa Kurtulmustu.

FRANSIZ SUBAYININ HATIRA DEFTERiNDEN

Henuz

Adana' dan hareket

ederken

"Bize mezar

olacak Urfa'ya trenle

" Diye hattra tutan Fransiz subaymm 17 Marta ait olan notu soyledir: "Bu
Turk hatlanndan mutefferrik surette ates acilmis ise de devam etmedi.
mitralyoz atesi ile mukabele ettik. Zavaldan soma saat dortte yeniden bir
Kuvva-i Milliye kumandam tarafmdan bir mektup getirdi."
aziz hemsehrilerim daha bunun gibi binbir badirenin mahsulu olan 11
Savasi ile Urfa Kahramanlan yalrnz kendi yurtlannm kurtulmasi ile
, dogacak buyuk Turk Cumhuriyetinin en saglam temel taslanni
mucadeleye bikmadan usanmadan devam etmislerdir. Srrasiyle, Suruc,
Akpmanm temizleyen kuvvetlerimiz Birecik uzerine vururnusler, orayi
soma o zama.n Fransizlann en kuvvetli bulunduklan Carablus' a bir gece

butun erzak ve malzemesini hatta, istim uzerinde harekete rnuheyya
trenini butun humulesi ile birakarak kacmak zorunda kalnuslar. Bu
o zaman muhtac oldugumuz bircok ganaim gecirilmis idi. Bundan
Halep'i tehdit etmeye baslarmslardi. Fransizlar Turk hukumeti
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ile anlasmadikca Suriye'de bile barmmayacaklanm

anladiklar icin derhal Ankara'ya

·ranklin Boyunu isminde Turk dostu bir Fransizi rnurahhas olarak gondermisler ve
kara Muahedesini irnzalayarak Ankara' da kurulmus olan Y eni Turk Hukumetini
c olarak tammak mecburiyetinde kalrmslardi. Bu muahede mucibince Antep'ten
ersin'e kadar istila ettikleri yerleri sahiplerine iade ederek Turk'un ne yaman ve
enilmez kuvvet oldugunu bir defa daha tasdik etmislerdir.

SEBEKE OLA YI

Ermeniler' den yeteri kadar yardnn goren Fransizlar Mursid Pman uzerinden
alep'ten gelecek kuvvetleri bekliyorlardi. 9 Subat tarihinden soma Urfa'ya gelen
sif ucaklarmdan bu haberi ahyorlardi.
Sajo ve Hocer bu iki kumandan bir kisnn kuvvetleri ile beraber Sait Bey'in
·yune gelmislerdi. Dusmanm niyeti isgal yerlerini daha da genisletmekti. Burada
pllan konusrnalar Fransiz kuvvetlerini buyuk ol9ude etkiledigi icin ilerlemeyi goze
madilar. Aralannda bulunan Ermenilerin de yardnm ile $U konusma gecti:
uraya nicin geldiniz misafir olarak rm? yoksa dusman olarak mi?
: - Misajir olarak
Bey - Oyle ise yemeginizi yiyin ve burayi terkedin. Diyerek devarn eder.
rihi okudunuz mu?

Turklerin hicbir devletin esm olarak yasamadiklanm

da

diye cevap vererek daha fazla ilerlemelerine mani olur.
Sajo, ash Ermeni olan Doktor Besliyan'i araya koyarak 12'lerin ve Mudafaa-i

Cemiyetinin baskam olan Haer Mustafa Kamil'le gorusme yapmayi arzu
bildirdi. Doktor Besliyan'la yapilan gorusmelerde Besliyan reise donerek:
Sajo'un bazi tekliflerini soyleyecegim dedi.

Reis - Buyurun soyleyin: - Sajo

reislikten cekilecek olursa agirhgt kadar altm verecegirn diyor. Besliyan'in bu
uzerine Haer Mustafa $U cevabi veriyor:

70

....

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

evin Kahvecisi Seyit H1d1rog;lu Muhammed Beyaz Elcilik Bayragi ile
Gcnii~meye Giderken. (Yanmda Kuvva-i Milliye Askeri)

Kuvva-i Milliye riyasetinden

cekilmern Urfa mucahitlerini

Fransizlara

koyun gibi terk etmem olacaktir. Bu kahramanlan ben ayaga kaldirdrm.
mukabilinde feda edemem dedi.
Besliyan ikinci teklifinde de Diyarbakir valiligini teklif etti. Bu da kabul

Besliyan da kendilerine bir sey yapilarnayacagnu

soz alarak yanmdan

Yuzbasi Ali Saip kumandasmda asagida isimleri bulunan asiret reisleri ile
raber

1500 kadar asiretli Urfa'yi

kurtarmaya

and icerek Karakopru

Tepesine

ldiler. Urfa icerisine girmeden once bir mola verildi.
Mehmet Emin (Odabasi), Mehmet Ramazan Aga (Bucak Asireti), Mehmet
l<Jp Efendi (Gurmen, Bucak Asireti) Badilh Asiret Reisi Sait Bey.
Baziki Asiret Reisi Bekir Arns Aga, Seyhanh Asiret Reisi Haer Omer Efendi

Karakopru

sirtlannda Kuvva-i Milliye Komutam Ali Saip tarafmdan Sajoa

ultimatom yazilarak Seyit Hiziroglu Mehmet'e
erek

ve elinde beyaz bir flama tasryarak

verildi. Elci Mehmed'in bir ata
7-Subat/1920

tarihinde

getirdigi

imatomda Urfa'nm derhal terkedilmesi isteniyordu.
Sajo bu tarihlerde simdi Surnerbank binasim karargah olarak kullamyordu.
·ye ve mutasarnfa yazih olarak verdigi cevapta yumusak bir lisan kullanrms ve
Goureau'nun cevabim beklenmesini istemisti. Bundan sonra savas devam

Mucahitlerimiz gittikce kuvvet buluyor, Fransizlar ise guclerini yitiriyorlardi.
raman Urfalilar dusmanm sehri terk etmesini istiyor onlar ise diretiyordu.
Sajo Mudafaa-i Hukuk Cemiyetinin ileri gelenleri ile bir anlasma yaparak
· terk etmek istiyordu ve Ermeniler tekrar devreye girerek. Sajo'yu Kenaga davet
or, samimi olmadigi icin evindeki davet kabul edilmiyordu.
En munasip yer olarak

konaga

ve hastahaneye

yakm kopru

uzerinde

Sajonun ileri surdugu sartlar ise; kendilerine 60 deve, 40 beygir,
temin etmek icin esraftan 20 kisi, Akcakale yolu ile gidilmesini sart

Sartlann bir kismi red edeldi. Kendilerine 60 deve yerine 40 deve, 20 kisilik
yerine 20 kisilik Jandarma mufrezesi ve baslannda Yuzbasi Omer Izzet Efendi
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Yuzbasi Halil Nihat Efendiyi gondermeyi kabul ettiler. Aynca Akcakale
kendileri

icin tehlikeli olabilecegi

ve asiretler

tarafmdan

bir baskma

gramamalan icin Suruc yolu tercih edildi.
10 Nisan 11 Nisan' a baglayan gece Fransizlar Urfa'yi terk ettiler. Yuklerinin
klugu nedeniyle yolda 90k agir gidiyorlardi. Urfa tarihi bir gun yasiyor, millet
ecan icindeydi, Bu noktaya gelinceye kadar Urfa rnuftusu Hasan A9anal111' da
uk katkilan olmus itilaf ve muttefiklere telgraf cekiliyor cevaplar ahmyordu.
Urfa nadir gorulen bir kis: yastyordu. Her tarafta kar vardi. Fransizlar sehrin
mevkiine gelmislerdi. Henuz gun acmamis hava karanhkn. Burada koyunlan
an bir cobanm sigarasmi yakmak uzere cakmagim cakmasi dusmanlannuzi
ttu. Yanlanndaki

Yuzbasi Omer Izzet Efendiye hakaret yapmaya basladilar.

Efendi ates yakilan tarafa yurumeye basladi, Ne oldugunu anlamak istiyordu.
Efendinin

aynlmasmdan

emri verildi.

sonra agir makinah tufeklerle

Kendilerini

2 km mesafe

saldmya

ile takip

eden

gectiler,
koruma

ates acmaya baslayan Fransizlar, karsihk gormeye basladilar. Aniden
e savas alamna dondu.

Silah seslerini duyan halk ve asiretler

sebekeye

seslerinde daglar inim inim inliyordu.
savasta 36 sehidin isimleri ancak tespit edilebilmisti. Sehitlerini ahp
de haber yoktu. Yarahlann

mevcudu ise IOu'un ustundeydi.
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esir almnns 2 kisi ise kacarak Cerablus' a kadar ulasrmslardi. Geri kalanlar
edilmis 11 Nisan gunu Fransizlara ait bir kesif ucagi savas alamna
gorunce hemen geri donus yaprrusti.

TEYFUR iLE MAGMiKO

ransizlann Urfa'yi isgal ettikleri siralarda Teyfur 15-16 yaslannda Gene bir
Urfa'mn "Kaleboynu" mahallesinde yetismis cesur, atilgan bir gencti.
bagimsizligma bir an once kavusmasmi arzuluyordu. Fakat 90k fakir
cocugu olmasi ve yasmm kucuk olmasi silah almasma maniydi. Annesine
silah

almasi

19111

soylemesine

ragmen

zavah

kadirun

bunu

imkansizdi. Cunku silah alacak tek kurusu bile yoktu. Oglunun
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rarlanna

dayanamayip

oglunun elinden tutup

o sirada Urfa Mudafayi Hukuk

emiyeti (12'lerin) azalanndan biri olan Merhum Ali Selli'nin yamna getirip:
- Oglum dusmanlarla savasmak icin benden silah istiyor. Oysa ki benim degil
lah, ekmek almaya bile param yok deyince Ali Selli:

- Bagimsizhk icin savasmak isteyene silah verilmez mi? deyip, gozleri
g1ms1zhk atesi ile parlayan Teyfur'a bir tufek hediye eder. Tufegi alan Teyfur
disi gibi cocuk delinecek kadar gene ve cesur olan "Eyyubiye"
inlerinden "Magmiko"

ve "Kundur

mahallesi

Ahmet" narmyla iki meshur arkadasi ile

Iikte Fransizlann karargah olarak kullanmak uzere isgal ettikleri "Karalok" un
evine hucum etmeye karar verirler. Bu cesaret sernbolu Uy gencten biri olan
.agmiko" Fransiz cephesindeki mazgal deliginden olum kusturan makinah tufegin
$ acar. 0 anda makinah tufek imha olurve basindaki Fransiz askerleri ile tum
hanelik ates ahr Bunu goren Fransiz kuvvetleri
inmda

(Ermeni

itamhanesi)

hastahane

diye

"Karalok"

kullandiklari

un bag evmm
bugunku

Saghk

Jdurlugu binasmdan ates acmak suretiyle "Magmiko" yu sehit ederler. Bunu goren
:yfor ile Kundur Ahmet arkadaslanrnn

cesedini oradan almak uzere siperden

iklannda yine aym yerden acilan ates sonucu Teyfur'da orada yaralarnr.

NAFi

GlJN (BUDAK)

Nafi Gun (Budak) kurtulus savasi hazirhklan yapildrgi gunlerde, henuz cocuk
yasta bir gencti. Vatam icin seve seve olumu kabullenen her Turk gibi,
st

da Nafi'yi kolundan tutup Urfa'mn dusmandan temizlenmesi icin mucadele
Urfa Mudafaayi Hukuk Cemiyeti Reisi Haci Mustafa'nm yanma getirdi:

- Iste size oglum. Bu topraklann ugruna siz ve cetenizle birlikte mucadeleye
Lutfen kabul buyurunuz.
Haer Mustafa, henuz yuzunde tuy bitmemis bu cocugu tepeden tirnaga kadar

- Bu daha cocuk. Oysa biz burada savas hazrrhklar: vapiyoruz. Bu cocugun,
yaran olur. Savasmasim bilmez ki
Deyince vatan askiyla, hurriyet mes' alesiyle yamp tutusan

baba, birden
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- Savasmasmi bilmiyorsa olmesini de bilmiyor mu?
Bu soz uzerine Haci Mustafa ile birlikte butun ceteler hep bir agizdan
lah'u Ekber" diyerek tekbir getirdiler, cocugu silahi ile birlikte ceteye dahil
0 sirada cetelerin elinde silah yok denecek kadar azdi. Nafi konusmalardan

anlamisu. 0 gece Kulafh mevkiinde Kazuna (Gazino) denilen ve Fransizlann
stehkem bir mevki oldugu icin isgal ettikleri ve cephanelik diye kullandiklan eve
duzenleme hazirligi devam ediyordu.
Baskin saati yaklasmca cetelerde birlikte Nafi' de silahmi alarak yola koyuldu.
1

gecen eve geldi adi gecen eve geldiklerinde zifiri karanlikta evden hicbir ses

Imiyor. Iceride hicbir insanm varhgi belli olmuyordu. Ceteler

kuskulu ve urkek

mlarla evin duvarma kadar yaklastilar. Nafi cetelerin omuzlarma basarak duvara
ip icerde olup bitenleri gozetlemeye cahsti. Icerde kimsenin olup olmadigim ve bu
sizligin bir pusu olup olmadigim kontrol etmeye basladi. Bir sey g6remeyince
ardan evin avlusuna atladi tekrar bir seyler gormeyince bir kibrit istedi. ceteler
un cok tehlikeli oldugunu kendilerine yapilacak bir pusu hazirhgi ise kibritin
masiyla hepsinin olebilecegini dusunerek vennek istemediler. Fakat Nafi kibriti
butun cephaneligi tekrar dolasti. Icerde hie kimsenin olmadigiru gorunce
daslanna mujdeyi verdi. 0 gece Fransiz
bir toplanti

kuvvetleri tesedufen cephaneligi terk

icin nobetci bile birakmadan

Nafi, Urfa kurtulusunu

baska bir karakola

eglenmeye

hazirlayan muhimmat temin etmek gibi buyuk bir

gostermisti. Nafi'nin bu cesareti olmasaydi, bu sessizligin bir pusu oldugunu
ceteler geri doneceklerdi.

BiR MlJCAHiDiN ANISI

Birinci harpten sonra Ingilizlerin bosalttigr Urfa'yi Fransizlar isgal ettiler.
Ingilizler Urfa' dayken Halkla ne kadar iyi gecinmislerse Fransizlar bunun
o kadar kotu gecinmislerdir. Memleketimizi isgal edisleri yetmezmis gibi
halka eziyet etmeye basladilar. Kadmlann yikandigi hamamlara girmeye
Sehrin icinde zaten Kuvva-i Milliye teskil edilmisti. Halk iyice nefret
kteydi Fransizlardan. Bu arada Anteb'in harbi devam ediyordu. Bildigimiz bir
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Antep 'te harp bittikten sonra, buyuk bir kuvvetin Urfa'ya gelecegi... Gunler
gecerken 8 subat 1919'da asiretler memlekete girdiler. 9 Subatta da ates acildi
lO'una kadar surdu. 0 gun Fransizlann gorusme istemesi

Bu arada iki taraftan da olenler yaralananlar oldu. Ancak Fransizlar iyice
istmlrruslardi. Fransizlann bittigi de biliniyordu. Iste bu durumda gorusme istedi
kumandarn. 0 gun Ali Saip Bey, Belediye Reisi Haci Mustafa gorusmeye
Bende Jandarma olmam dolayisrvla dustun arkalarma Hizmah Koprude

- Hangi yoldan crkacaksimz? Harran' dan nu yoksa Suruc yolunu mu tercih

- Biz gece size haber veririz dediler. Gece haber vermisler Suruc yolunu
etrnisler. Bir tabur kaleminde otururken Fransizlar' dan bir cavusla bir er
Mevcutnnm

460 oldugunu gece yansi 91kacaklanrn anlatilar. Biz

uslumamz, size itihak edip burada kalmak istiyoruz" dediler "peki" dendi.

0 sirada bizim jandarmadan yuz kisi fedai vardi. Ben fedailerden degildim.
yuz kisinin ii<;ii o gun hastayrms, doksan yedi kisi geldiler. Benimli birlikte uc
i daha katildi. Fedailere. Boylece 101 kisi mevcutla hazir olduk. Gece alaturka
e haber aldik ki cikrruslar. Biz samsat kaprsma geldik: - Dur emri verdi
imizdaki Haci Cavus Ali Saip Bey'le Haci Mustafa duruyordu onlan selamladik.
e: - Onumuzde ve de dusmanin onunde 90k halk var. Bunlar Fransizlara ates
erse Fransiz askeri Urfa'ya geri girmeye kalkar. Sizin vazifeniz bu durumda onlan
ri birakmamaktir dediler. - Peki dedik. Akabe denilen mevkii gectik daha ortahk
ranhk Akabe'nin ust kismnn 91kt1g1m1z zaman bir karalti gorduk. Vardim ki bir
dik basmda da bir adam oturuyor. Iyice baktim, telgrafcr: - Nuri ne yapiyorsun
rada? dedim. Muharebeyi temin ediyorum dedi. - Onde kim var? dedim. - Hie
yok dedi. - Fransizlar onunuzde sizde arkasmdasnuz.
Ben gel dim Haci Cavus' a haber verdim. Biz uce aynldik. Bir caddeden bir
bir sagdan ayn kollara gittik. Ben sola dustum. Soldan gittik Sebeke'nin
ciktik. Biz tepede

otumrken

Fransizlar

asagidan

onumuzden

gecmeye

0 sirada geriden bir silah patladi. Biz artik kirk kisi bunu isaret kabul
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derek basladik ates etmeye bes dakika surdu surmedi Fransizlar yuklerini yiktilar
indirdiler makinali tufekleri basladilar bize ates etmeye. Orada epey mucadele oldu.
alktan daha k:imse yok. Yalruz Haci Cavus karsi tepeye adamlar gondermis. Cok
uzel harp ediyorlardi.
Ortalik acildi birde baktim Urfa' dan binlerce kisi sokuldu. Gelen istirak etti.
Fransizlar harp ede ede cekiliyorlar. En 90k carpisanlar mavi elbiseliler.
Muslumanlar.

Bu muslumanlardan

bir kisrru ellerine beyaz bez alarak

Orda epey bir zaman carpisildi. Haber aldignruza gore 140 kisi kurtulmus
160 kisi kadar da biz esir aldik. Urfa'ya
Digerleri de telef oldu gitti orada.
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URFA KURTULUS

SA VASINDA SEHiT OLANLARDAN

HUViYETLERiNi

TESPiT EDEBiLDiKLERiMiz

1- Haci Mustafa Oglu OMER

Dergezenli Mahallesinden

2- Hasan Oglu iSA

,,

3- Ali Guro Oglu HASAN

,,

4- Gurgor Oglu MUST AF A

,,

5-- Aslan Oglu SiNAN

Hamurkesen koyunden

,,

6- Haci BOZAN

,,

7- Bedir Oglu EYYUP
8- Nacar Ali Oglu Kasap Y AHYA

Beykapisi Mahallesinden

9- Dellal Banknotcu HOCA

Gerz Mahallesinden

10- Kerirn'in Yegeni MAMO

Kaleboynu Mahallesinden

11- Rasgeldi Hac1 AHMET

Ulucami Mahallisinden

, 12- Puturgeli SULEYMAN
13- Fettah Oglu OMER

Ulucami Mahallesinden

14- Musa Oglu iSA

imam Sekaki Mahallesinden

15- Isa Oglu MEHMET

Nurali Mahallesinden

16-· Seyh Halil

Eyyubiye Mahallesinden

1 7- Sebilcioglu Mustafa Cavus

Turkmeydaru Mahallesinden

18-Hasan Oglu Mehmet ALi

Mesarikiye Mahallesinden

19- Osman Oglu MOSLUM

Baydilli

20- Ismail Oglu OMER

Hekimdere Mahallesinden

21- Mustafa KEMAL

Mi.iderris Mahallesinden

22- Sirpak Halil Oglu TEVFiK

Tepe Mahallesinden

23- M. Ali Oglu MEHMET

Turkrneydam

24- Mulk:i Ogullanndan M. EMiN

Eyyubiye Mahallesinden

25·- Mehmet Oglu NAFi

Nimetullah Mahallesinden

26- Ercisli Abdulhamit

Ulucami Mahallesinden

27- Fatih Oglu RESiD

Askeri Mahallesinden

28- Mehmet Oglu Bak1§~1 MUST AF A

Halilurrahman Mahallesinden

29-Ali CAN

Eyyubiye Mahallesinden
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30- Temo Mustafa Oglu MUSTAFA

Kazanci Mahallesinden

31- Eskici ZEKERiY A

Kazancr Mahallesinden

32-· Abo Oglu AHMED

Nurah Mahallesinden

33- Omer Oglu HASAN

Dergezenli Mahallesinden

34- Ali BEDE

Crgran Koyunden

35- Hac1 Ramazan Oglu MEHMET

Mesarikiye Mahallesinden

3 6- Mehmet Oglu MEHMET

Beykapisi Mahallesinden

37- Tombuloglu BAKIR

Kendirci Mahallesinden

38- Antepli BAKIR

Hekimdede Mahallesinden

39- Dondurmaci Bedevinin Yeg. AHMED

Yusufpasa Mahallesinden

40- MAHMUT

Eyyubiye Mahallesinden

41 ·- Deveci Cigkofteoglu AHMET

Muderris Mahallesinden

42- OSMAN

Eyyubiye Mahallesinden

43- Eskici Dervisin kardesi MEHMET

Y enice koyunden

44- Osmanm Kardesi ABDULLAH

Kamberiye Mahallesinden

45- Hillonun Oglu HAIVIiT

Tepe Mahallesinden

46- Re~it Efendinin adami HALAF

Tepe Mahallesinden

4 7- Ahmet MiLLi

Dugerli Asiretinden

48- Halil Oglu BEKiR

Karatepe Koyunden

49- TAYFUR

Tepe Mahallesinden

5 0-· Mehmet ALi

Izollu Asiretinden

51- Resit Oglu OMER

Mesarkiye Mahallesinden

52- Burdo Oglu iMAM

Kalecik Koyunden

53- Residin Oglu ALi

Gonullu Koyunden

54- Hasan Oglu RAMAZAN

Kalecik Koyunden

55- Osman Oglu BOZAN

II

56- Eyyup Oglu HALiL

II

57- H Fazh Mustafanm Adami
58- Muhacir Taceddin

Mahkeme Mahallesinden

59- Muhacir Abdullah

"

60-· Muhacir Memis Oglu Abdullah

N arm ca Mahallesinden

61- Muhacir H Mehmet Oglu HACI

Nannci

II
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URFA'NIN KURTULUS TARiHiNDEN BiR BELGE-6

Sivas' da Hey' eti temsiliye Riyasetine
C: 10/11.12.1335

Heyeti Temsiliyenin gosterdigi teveccuhe arzisukran ile selameti memleket
1grunda ifna-yi cana her vekit hazir oldugumu arz eylerim.
5. Firka ile tesrik-i mesai ediyorum. Nam-i Mustear

olarak (Hayreddin)

istimal edilecegi ve verilecek emirlerin, bulundugum Belediye Reisi veya
udafaayi Hukuk riyaseti vasrtasiyle gonderilmesi musterhamdir.
Urfa' dan

ahnan

haberlere

gore

Siverek'li

Ali Efendi'yi

ihbar

eden

uddeiumumi Raif Sabik, Muftu Seyh Muslum, Haydar Aga ile Haci Bedi olduklan
ylenmektedir. Fransizlarm Huseyin Pasa'yi himaye ve siyanetle Sabin Beyzade ile
lip Beyzadeleri ezmek istedikleri mustahberdir.
Jandarma

Umum Kumandanhgi

bendenizi

Istanbul' a davet

ediyorsa

da

.gduriyetden bahisle gidemeyecegimi beyan ettim. istanbul' dan affimla vazifeyi
u.cahide ile bu havalide kalmakhgmn Hey' eti Temsiliyenin atifetinden bekledigim

14.12.1335 (x)

Siverek'de Jandarma Tabur
Kumandani Binbast Ali Riza (Hayreddin)
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Mustafa Kemal'in Urfa Muftusu Hasan Efendiye Sivas'tan Telgrafi

ATATURK'UN

URFA'NIN

KURTULUSU

SIRASINDA URFA MUFTUSU

HASAN EFENDi'YE (:EKTiGi TELGRAFIN

METiNi

1.12.1919

SiVAS 175/120

Urfa Muftusu Hasan Efendi Hazretlerine.
C.1/12/335 Esraf ve mutebaranm imzalanm havi telgrafname mutalaa olundu.
salabet-i diniyeleri, makam-1 akdes-i hilafete bila tezelzul merbutiyetleri
vatan-1 mubarek ugrunda fedakarligi goz alacak hamiyetkarhklan
utasarnfhga

musellemdir.

da vaki olan tebligatmuz vechi ile vatanmuzm bigayrin hak isgal

i§ olan Fransizlann vaziyetleri muvvakkat olup davamizm hak olmasi ciheti ile

nab-i Hafiz-i hakikinin
unacagina

inayeti

rehbaniyesiyle

oralanmn

itimad-i kavimiz vardir. Bu babda tesebbusat-i
Binaenaleyh

Ermeniler

veya

tamamen
muessire-i

Fransizlar

t.ahliye
siyasede

tarafmdan

tisellahtecavuzatta buluuulmamasuu tavsiye eder ve fakat vatanm medar-i istinadi
vahded-i milliyeyi tarsin ve teskilat-r milliyemizi tevsi ve takvile etmege son
ihtimam olunmasim selamet-i din ve vatan narruna talep eyleriz. Icap ederse
.~rnuu11u,.

icap edenlere talimat-1 mahsusa verilecektir.

Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyet Heyet-i.Temsiliyesi narnma

MUSTAFA KEMAL
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Muftu Hasan Efendi (Acanal)

KURTULUS

SA V ASIMIZDAN

BELGELER

i$gal edilmis dusman topraklan kuzey bolgesi Urfa-Cerablus sancagi No: 70
Sancak Siyasi Hakimi Yuzbasi Sajous' dan Urfa Mutasarnfi Efendiye
Y armki 4 Arahk 1919 tarihinden itibaren Fransiz ordusu tarafmdan isgal

bolgeye
uzctuenecek

gidecek

kisilere verilecek

seyahat

belgeleri

Turk

tarafmdan

ve daha sonra vize edilmek uzere dairemize gonderilecektir.

SAJOUS

Isgal Edilmis Dusman Topraklan

Kuzey Bolgesi, Urfa-Cerablus

Sancagi

No:58
Urfa 3 Subat 1920

ancak siyasi hakimi Yuzbasi Sajous'tan Urfa Mutasamfi Efendiye;
arafimdan 50 Ermeni'ye

asker elbisesi giydirdigi soylentisi devam ediyor. Bunu

ayan buyuk diplomati tutmayi basanrsaniz,

pek ahmakca olan bu soylentiye son

ermenizi rica ederim. Politika ile ugrasmaktansa

gidip uyku cekmeyi kendisine

tavsiye etmeyi istirham ederim. Ancak cocuklan eglendirmeye yarayan hurafe
masallardan ibaret sorunlara iliskin kafa patlatmadigmuz boylece anlasihr ki buda
ve benim icin pek degerlidir.
SAJOUS
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Isgal

Edilmis

Dusman

Topraklan

Kuzey

Bolgesi

Urfa

Cerablus

Sancagi

No: 121

Urfa 24 Araltk 1919
Sancak Siyasi Hakimi Yuzbasi Sajous'tan Urfa Mutasarnfi Efendiye

Sancakda gorevli memurlann her biri birer tercume-i hal bicimde asagidaki
bilgi vermelidir:
- Memurun Adi
- Dogum Tarihi
- Y aptigi Memuriyet
- Urfa'ya memuriyetten tayin tarihi
- Bundan evvel bulundugu ve yapttgi memuriyetler
Bu bilgiler Urfa'ya
tarafindan

gelmeden

talep bulunmaktadir

once sancak gorevlilerini

bilmek isteyen

Pek acele istedigine gore bu bilgilerin

bashca memurlara iliskin olanlann kabilse bu gun verilmesini rica ederim.
belgenin de verilmesini unutulmamasim gerekir. Tabiidir ki kazalara ait
yerinden bilgi ahndikca gonderilecektir.
SAJOUS

85

i$gal Edilmis Dusman Topraklan Kuzey Bolgesi Cerablus Dairesi
Urfa 25 Kasun 1919

Tutuklama
Urfa sancak askeri komutam bugunden itibaren jandarma komutam Ali Riza
memuriyetine
sstlenecektir.

son

verilmistir

Jandarma

Yuzbasi

Komutan, bu emrin yerine getirilmesine Mutassarnf
Adana ve Istanbul

hattmda

Kumandanhgma
Efendiyi davet

birinci treni

almaya

ecburdur. Hareket tarihi ancak Arappmar istasyonunda kendisine bildirilecektir.

Isgal askeri kumandani Depoir
Sivas'ta

Anadolu

ve Rurneli Mudafai

Hukuk

Cerniyeti Heyeti

Ternsili

Riyasetine

Simdilik rnevcudu 600 silahh nefer olrnak uzere sancak jandarrna komutam
askanligmda

12 reis yonetiminde gizli Mudafai Hukuk Cemiyeti kuruldu ve bu

usustaki ernirlerin adi gecen Ali Riza Bey' e verilmesi rica olunur.

3 Ekim 1919
Urfa Miitasarnfi Ali Riza
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Urfa Mutessarnfhgma Sivas, 109-20

Vatanseverce

gayret ve hamiyetine tesekkur

olunur. Teskilatm buyutulup

genisletilmesine son derece himet buyurulmasi hususunu Jandarma Komutam Ali
Riza Bey' e tebligi ve muharebenin devami ve Diyarbekir' de 13 .Kolordu Erkam
Harbiye Baskanhgi ile Mardin' de ordu kumandarn ile iliski kurulmasim rica ederim.

8 Ekim 1919
Heyeti Temsiliye Namina Mustafa Kemal
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7 Subat 190' de Milli Kuvvetlerin Urfa'ya Yuruyusu Ile Kuvvayi Milliye
Komutam Ali Saip Bey'in Isgal Kuvvetlerine Verdigi Ultimatomdur.

Urfa' da Fransiz Isgal Kuvvetleri Komutanligma

Yuzyillardan beri hur ne egemen yasamis bir millet istila ve esirlik kabul
Wilson ilkelerine ve mutakere hukumlerine aykm olarak gittikce artan
addarca ve zalimce istilaya karsi kutsal haklanrmzm korunmasma fiilen azmetmis
ulunuyoruz. Urfa'daki

misafirliginize daha fazla izin vermemiz mumkun degildir.

apilan mutakereye aykm isgal siddetle reddeder, 24 saat zarfinda Urfa'yr terk ve
okulecek

kanlanrun

sorumlulugunu

sizin olacagmi harekata

kalkisrlacaguu

ve

okulecek kanlanmn sorumlulugunu sizin olacaguu bildiririz. Hristiyan yurttaslann
er turlu haklan sakhdtr. Urfa'yi tahliye ettiginiz taktirde s1111r1m1zm disina kadar
erbestce gidebilmenizi saglanz.
Urfa ve Havalisi Milliye Komutam Narruk (Ali Saip)
ransizlann verdigi karsihk;
Bilumun Asavir Ruesasina
Yaznuzi aldim. Sizlerle savas halinde degiliz. Topraklanmzm
General

Goureau'nun

muvaffakatma

baghdir.

Isteklerinizi

bosaltilmasi

ona bildirdim.

rarruzda var olan temiz baglan zedeleyecek durumlarm onlenmesi icin seri olarak
elecegini umid ediyorum. 7 Subat 1920

Urfa Fransiz Siyasi Hekimi Sajaus
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Kars Valisinden Urfa Muftusu Hasan Efendi'ye Telgraf

'"\."!:

Urfa Mucahitlerinden (Soldan Saga)
1- Komurcu Hac1 Hasan

2- Bekirin Oglu Mustafa
3- Basso Cedde

Soldan Saga

1- Kor As1
2- Nuri Baba

Urfa Kurtulus Savasma Katilan Gazilerden Bir Grup

URFA KURTULUS

TURKUSU

Makam: Hicaz
Usullu: 4/4

Kohmi salladim toplar oynadi
Kara das icinden cete kaynadi

Di yeri, yeri yeri, kumandanlar yeri
Cetelerin gidiyor, donmuyor geri

Tilfirdir hestehana karsima karsi
Haym Fransiz'in bomba ansi
Urfa cetelerinin sungu takisi

Di yeri, yeri yeri, kumandanlar yeri
Cetelerin gidiyor, donmuyor geri

Hizmah Kopruden atladim geldim.
Cabirhanam tokuldu, topladim geldim.
Haym Fransizi pakladim, geldim.

Di yeri, yeri yeri, kumandanlar yeri
Cetelerin gidiyor, donmuyor geri

Fransizin basmda kirmizi fesler
Atihyor bombalar, gelmiyor sesler
Ruhlan cekilmis, kalmis kafesler

Di yeri, yeri yeri, kumandanlar yeri
Cetelerin gidiyor, donmuyor geri
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URFA KURTULUS

MARSI
M. Hulusi KILI(;ASLAN
Ses: Sukru DOLEN

Daglarda uguldar, goklerde gurler,
Yankilar dinmeden soyler o gunu ...
Urfa'yi bir daha kukrer gorurler.
Her 11 Nisan' da anarken dunu. ..

Tarihe nisandir kurtulusumuz,
Bize armagandir kurtulusumuz,

Bir essiz destandir kurtulusumuz,
En buyuk sereftir Turk olusumuz,

Dur, o gun kanlarla islanan yerde,
Yukselen sesleri duy perde perde ...
Bir eli bagnnda, bir el ilerde

Haykiran erlerin dinle ununu ...

Tarihe nisandir kurtulusumuz,

B ize armagandir kurtulusumuz,
Bir essiz destandir kurtulusumuz,
En buyuk sereftir Turk olusumuz,

Atalar kamyla baghyiz yurda
Kuzu kaptrrmayiz sirtlana, kurda ...
Sirasi gelince biz bu ugurda,
Kuranz, yine o sanli dugunu ....

Tarihe nisandir kurtulusumuz,
Bize armagandir kurtulusumuz,
Bir essiz destandir kurtulusumuz,
En buyuk sereftir Turk olusumuz,
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FOLKLORiK ve KULTUREL OZELLiKLERi iLE URFA

- HALK OYUNLARI

Urfa halk oyunlan Guney Dogu Anadolu Bolgesinde carpici giysileri ve oyun
figurleri ile gercek bir sahne kuvvetine sahiptir. Urfa yoresinde iki tur oyun oynamr.
a) HALA Y OYUNLARI:

Kurulan halay soldan saga dogru dairesel bir

hareketle <loner. En 90k oynanan oyunlar:
- Kimilo: Bu oyun oyamrken bir de turku soylenir.
U rfahlar hep aglar
Ekinine bel baglar
Bu kirml urek daglar
Havar kinulo kirmlo

- Girani: Genellikle gosterilerin basinda oynarur. Cok agir ve nazh figurlerle
Agirlama demektir. Halay turune giren oyunlann bazilan sunlardir: Cezair,

krzi, Lorke, Derik, Bes ayak, Tesi, Gemi, Kor Deve, Tirge, Nurey, Aysan,
Seylani, Galuc, Mani vs. bu oyunlann sayrsi 60 kadadir.
b) KAR$ILIKLI OYUNLAR: Bu oyunlar temelde aym olmakla beraber oyun
irasmdaki gosterilerden ayn adlar ahr. Bashcalari sunlardir:
- Degenek Oyunu:

4 Oyuncu bir metre boyunda sopalarla davul zurna

sliginde doguserek oynar.
- K1h9 Kalkan Oyunu: Bu oyun ulkernizde Bursa ve Urfa' da oynarur, Oyun
irasmda o kadar tabii hareketler yapihr ki yaralanan oyuncular bile olur. 1950'lilere
adar yaygm olan oyun devlet arsivlerine kadar girrnistir. Diger bir oyun
- P19ah Oyunu: Bu oyunda da iki oyuncu karsihkh kamayla oynarlar.
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- GiYSiLER

ERKEKLER: Basa pusu baglar, vucuda koynek 40 dugme yelek, salvar giyer
ve bele bir kusak baglarlar, ayaga postal veya cank giyerler. Kola da pazubert
takarlar. Koyle erkekler ekseriya zibm giyer ayaklanna da kirrmzi postal (yemeni)
giyerler. Baslanna (arakcm) denilen bir cesit takke giyerler.
KADINLAR: Koylerde evli kadmlar baslanna (kofu) denilen silindir bicimli
bashk koyarlar. Kofiln ust ortasmda kucuk daire seklinde madeni bir tepelik, onunde
altm veya penezler, arkasmda da omuzlara kadar sarkan siyah ipek puskuler bulunur.
Kofunun uzerine yasmak ortulur. Gen<; kizlann baslannda ise tac bulunur. Vucuda
salvar, ayze giyerler. Entarileri genellikle

uc

etek bicimindedir. Bellerine kusak

baglarlar, belden asagi bir de onluk takarlar. Ayaga postal vaya kalic patin giyerler.
Taki olarak hisrr adi verilen altm, besi birlik, kolye, kalep, k:ordon, ahitma, hizma uc
kor gibi 90k: cesit takilar takarlar.
MAKY AJ: Kma ve dogme yaygmdir. Dogme ele, dudaklara, yuze igneyle

96

19. Yuzyrl Sonlan Urfa Erkek Kiyafetleri

19. Yuzyil Sonlan Urfa Kadm Kiyafetlerinden Ornekler

19. Yuzyil Sonlan Urfa Kadm Kiyafetlerinden iki Ornek

Yuzyil Sonlan Urfa Kadm ve Erkek Kiyafetleri

.

.

Urfa'nm eski erkek mahalli kiyafetlerinden bir ornek

- URFA MUTFAGI

Urfa mutfagi zengin yemek cesitlerine sahiptir. Kofte, kebap ve tath cesitleri
coktur. Bazi yemekler; boram, tiritli kofte, icli kofte, dolmah kofte, 9ig kofte,
yumurtah,

eksili, basma,

aya, yahudi,

sicak, hkhki kofteler,

yuzlemeli

pilav,

meyhane pilavi, frenkli kebap, pathcanh kebap, Harran kebabi.
Bazi tathlar: silhk, katmer, zingil, kadayif ve das ekmegi.

- <;:OCUl( VE BUYUK OYUNLARI

Oyun, nese ve hareket kaynagidir. Cocuklara cesaret, atilganlrk ve kendine
guven gibi cesitli beceriler ve yasarn deneyleri kazandmr. Buyuklere de hos vakit
gecirme olanagi saglar.
Urfa' da; kalakala, el ustunde, sapan harbi, comce gelin, mini mini havuz,
geldi guldu, deleme, celik comak, birdir bir, yastik taklasi, igne minne kirazi, yuzuk
fincam oynu, gulle, bes tas, ebesak:lama oyunu gibi oyunlar oynamr. Ornek olsun
diye bunlardan birkacmm nasil oynadiguu aciklayahm.
KALAKALA: Bu oyun bir iki yasmdaki cocuklan eglendirmek icin oynamr.
baba ya da abla sirt ustu yatar. Ayagimn tabamm cocugun k:arnma dayar
ellerinden

tutar.

Kalak:ala diyerek

havaya

k:aldmr ve

kucucuk

tekerlemeler

soyleyerek havaya zrplatir.
FiNCAN

OYUNU:

Bu

oyunu

kucuklerle

buyukler

birlikte

oynarlar.

Oyunculardan biri bir koseye giderek fincanlan bas asag; olarak bir tepsiye dizer ve
fincanlardan

birinin altma yuzuk koyar sonra tepsiyi getirip oturanlann

onune

irakir. Herkes sira ile (ya sunda, ya bunda kece kullah sunun bunun basmda)
iyerek bir fincam kaldinr. Yuzugu kim bulursa, ortaya konulan cdulu o kazamr.

- TARiHi ESERLER

Harran

Ulucamii, Urfa Ulucamii, Birecik Ulucamii, Car Melik: Ham, Han-el

agrur, Gumruk Ham, Urfa Kalesi, Birecik Kalesi Rum Kale, Harran Kalesi, Sehitler
bidesi,

Suayp

Sehri, Harran

Harabeleri,

Eyup

Nebi Koyu,

Germus

Koyu,
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Deryakup,

Karacumcum,

Nemrudun

Tahu, Kara Koyun, Hizmah Kopru, Demir

Kopru.

- URFA'DA MUSIKI

Koklu bir musiki gelenegi vardir. Ta, Ibni Sina'ya varan ve onun eserlerinde

adt gecen Rehavi makami ve bu makamdan turemis dokuz tane makamdan
bahsedilir. Aynca halk: muzigi ve turkulerinin de bash basma bir ok:uludur Urfa.
Calgi olarak sunlar vardir: cogur, cufa, baglama, nesatkar,

kaval, zurna, sinek

kemam, zilli rnasa, carpara, def, dumbelek nagara.

EL SANATLARI
Cok esk:iye dayanan bir gecmisi vardir. Ancak gunumuzde
yaygmhgiru
kuyumculuk,

kaybetmektedir.

kaffaflik,

Buna

ipekcilik,

ragmen
culhacihk,

hala

yapilanlan

kurkculuk,

yavas yavas

vardir:

kokacihk,

kanavice,
yonuculuk,

kupculuk.
- URFA'DA YASAMIS PEYGAMBERLER

Hz. Ibrahim, Hz. Eyyup, Hz. Suayp, I-:lz. Ilyasa

URF A EVLIYALARI

Seyh Hayati Barram, Sih Mesut, Dede Osman,Kaplan Dede, Hasan Kole, S1h
Sani, Abdurrahman Dede, An~ Hoca, Haer Kirip, Bediuzzaman, Nebi Efendi.

- URFA'DA YETiSMiS BAZI BiLGiNLER VE EDiPLER

Sabit Ibn-i Kurra, Sinan Ibn-i Sabit, Sair Nabi, Nihali, Ebu Drube El - Harrani
El Rebi, El Harrani, ibn-i Sait El Harrani, El Seyh Omer, B. Muhammet El-Rehavi,
Necmettin Ebu Abdullah El-Nemiri, Haci Sakip Efendi, Tahir Efendi, Serafeddin
Yahya Efendi, Rustu Efendi, Ali El-Suruci, Ebu Muhammet
Lazip, Sair Abdi, Ebu Mahammet

el-Hanbeli, Vehbi,

El-Sinan, Ibn-i Cabir El-Harrani, Abdullah Edip,

Abdurrahrnan Muhibbi, Ahmet Azmi, Bedri Taaceddin El-Ruhavi, Abdulsallam B.
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Abdullah, Alim Azmi,

Abdulhalim El-Harrani, Abbas Vasik, ibn-i Teymiyye, Sair

- GlTNUMUZDE URFA'NIN

YETiSTiRDiGi BAZI iSiMLER

Kemal Edip Kurkcuoglu, Suut, Kemal Yetkin, Selcuk Atilla, Abdulkadir
Karahan, Celal Sarac, Esat Mahmut Karakurt, Mehmet Ozbek, Mehmet Akif Inan,
Aydm Hatipoglu, Mehmet Atilla Maras, Eyyup Uyamkoglu,
Necip Mirkelamoglu,
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URF'A iLE iLGiLi SiiRLER
URFA DESTANI
Halide Nusret ZORLUTUNA
Kahraman yatagi, erler otagi
Bir esi bulunmaz diyar bu Urfa
I9 acar kirlan, bahcesi, bagi,
Yilm her aymda bahar bu Urfa

Taslan cevherdir, takasim gelir;
Otunu gul gibi kokasim gelir;
Durup sen yuzune bakasim gelir,
Gonlumden kaygiyi atar bu Urfa.

"Karakoyun" cosar, <loner bir sele,
"Anzilha" sefasi girinci ele,
Gann, kasaveti verir de yele,
Ciham bir pula satar bu Urfa.

Bulbulu susturan sakrak sesi var,
Tadma doyulmaz cigkofte'si var.
Dunyaca bilinir efsanesi var,
Cana yakm cermet kadar bu Urfa.

Bir yuce tarihtir "11 Ni SAN"

1,

Duymayan var rm o sanh destam?
Ugrunda sel gibi akmr kam,
Soma da cana can katar bu Urfa.

Kadim, erkegi soyca kahraman ...
Yurda yan bakana sillesi yaman.
Aslan yetistirir, bagnnda aslan
Yigitler kalbinde yatar bu Urfa
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UR.FA GECELERi
Halide Nusret ZORLUTUNA

Gok topraga egilir, yaklasir;
Sarardi onu sefkatli bir anne gibi
Karanhk.
Ihk,
Yildizlan iri iri ...
Ve uzakta 901, ezeli bir sJT !

Ilik karanhk sarki soylerdi,
Ay I$1g1 operdi susamis topragi.
Kemanlar inler,
N eyler dua eder
Ve guzel sesler avuturdu her derdi.

Guzeldi, bir guzel masal kadar
Urfa'da yaz geceleri ...
Urfa'da saz
Geceleri ...
0 gecelere hasretim var;
Hasretim var!
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URFA i<:iN
Halide Nusret ZORLUTUNA

- Oradaki bacilanma -

Daglardan akseden ilahi sesi
Beni topragina baglamaktadir.
Ey aziz yurdumun aziz kosesi!
Hasretin bagnmi daglamaktadir.

Senin kucagmda mevsimler bahar;
Goklerden dokulur inci mehtaplar.
Ruzgannda bilmem ne efsane var
Maziyi andikca aglamaktadrr.

"11 Nisan" geldi, Kahraman Urfa!
Bayramm sen olsun! Guzel, can Urfa. ..
Unutmadim seni hicbir an, Urfa.
Sevincim gonlumde caglamaktadrr.

Sankamis, 1948
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URFAM
Halide Nusret ZORLUTUNA
- Benim Aziz Bacilanma, Kardeslerime, Evlatlanma-

Aynlik acisiru yillar boyunca duydum,
Kalbimi yakti hasret. .. Gozlerime doldu gam. ..
Nihayet, ta .. icimden yukselen emre uydum,
Nihayet, iste geldim, kavustum sana Urfam!

Anlatilmaz bir sey bu ... ruhu saran bu huzur,
Goklerinden caglayip kalbi aydmlatan nur!
Simdi butun varhgim bu isikla doludur:
Bu essiz gonul hazzi, can katar cana Urfam !

Beraber kutluyahm simdi buyuk gununu;
Hep birlikte anahm seref dolu dununu ...
Dunyaya duyurahm senin buyuk ununu,
Ayn destan yazahm her kahramana, Urfam!

Kahraman ... Evet! Soydan, ta ezelden kahraman
Evlatlann doktuler istiklal ugrunda kan,
Dediler "- Yurt yasasml Canmuz ona kurban!"
Seni eristirdiler 11 Nisan' a, Urfam! ..

Senin "11 NiSAN"m k:alblerde sonsuz bahar:

0 gunde kurtulusun solmaz gulleri acar ...
Dunden de, bugunden de daha guzel yannlar!
Yanmnla 90k: yasal Ruhuma ana, Urfam!
Urfa, 1 Nisan 1950
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URFA
Halide Nusret ZORLUTUNA

Seni icten taruyan kizim biraz dinle.
Cileler cekmis yurdum, guzel Urfa, can Urfa! ...
Aynhk ac1s1111 paylasahm seninle,
Yuregim dolu hasret, can Urfa, vatan Urfa! ...

Hayalin parca parca gonlumde caglar her an,
Kale ... Aymzeliha ... Dergah ... Halilurahman ...
Her kosede bir baska guzellik, elvan elvan,
Her kosen ayn cennet, can Urfa, Vatan Urfa! ...

Sen ey mubarek toprak, erenler yatagism,
Duymayana sozum yok, duyanlar duragism.
K0<; yigitler, yeleli arslanlar otagism.
Urfa, kahraman Urfa, can Urfa, Vatan Urfa! ...

Ecdadm asirlarca yurt ugruna dokmus kan,
Kurtulus savasm da bir ayn, essiz destan ...
Sonmiyecek gunestir ufkuncla "11 Ni SAN"
Tarihime san Urfa, can Urfa, Vatan Urfa! ...

Ibrahim Nebi; Hak'km askiyle yana yana,
Nemrud'un atesini cevirdi gulistana ...
Ben de atesten bir gul getirdim, iste sana;
Kalbten armagan; Urfa, can Urfa, Vatan Urfa! ...
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UNUTAMAM

SENi

Halide Nusret ZORLUTUNA

Gonlume ancak sen yarsm
Her kosende san ki, vanm!
Icimde her zaman varsm.
Seni her zaman hatirlanm.
Buyuledin beni Urfam!
Unutamam seni Urfam!

Aradigim Cennetleri
"Ayrnzuleyha" da buldum.
Icten tarndim bu yeri,
Ona gonulden vuruldum.
Buyuledin beni Urfam'
Unutamam seni Urfani!
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SEHR-i RUHADIR BU

Nabi

Bilad-i hayr-i Halkillah olan sehr-i Ruhadir bu
Zulal-i muciz-i cari makam-ul Enbiyadir bu

Hicaz-1 kudsiden gayn makarnlardan uladir bu

Letafette zerafette muzeyyen dilkusadtr bu

Bu mevlud-u Halillullah bu ceddul Enbiyadir bu
Halile ates'i "berden selam" eden Ruhadir bu

istanbul'un

bir asrki ola NABi, istanbul'da Iken Urfa

sevgisini unutmamistrr. Urfah bir sevgilisinden
(Muhtemelen harummdan) alnus oldugu bir mektubun
heyecam ile asagidaki gazeli yaznustir.

Ey name sen ol mahlika' dan nu gelursin
Ey hudhud-i ummid sabahen rm gelursin

Alude-i hundur yine daman u giriban
Ey hudhud-i ummid sabaden mt gelursin

Savkm var olup satmaga erbab-i niyazi
Sevdageri suku mina' dan rm gelursin

Tesrife bu seb vadi var ol sem'i umidin
Ey hab-i siyeh baht isedan rm gelursin.
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Bu secde-i beyhude nedir her kademinde
Ey hab-i siyeh baht iseden rm gelursin

Etmis sana dil hastalann haleti tesir
Ey cesm-i siyeh dan sifaden mi gelursin

Herbir yere muyindan akar ab-i letafet

Derya-i letafette sinaden rm gelursin

Zahid bizi tahvif ile tesvise dusurme
Sen mahkem-i ruz-i cezaden nu gelursin

Bilmem ne icun varrms idin kuyma ey esk
Tahrik-i gazabdan mi recaden mi gelursin

NABi gazeli gibi hos ayendegin var
Ey bad-i ravanbahs REHA'den rru gelursin.
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URFA TURKULERiNDE
Behcet Kemal (:AGLAR

Urfa' dan bulusur derler, her gece
Y aylanm geyigi, colun ceylam.
Urfah gonlunde yatar sessizce
Dag basi kartali, sahra arslam.

Vaz gecemem bu elden
Guzeldir her guzelden

Degil mi, gonlum yamk?
Urfahyam ezelden.

Getirrnis kurdu da, kusu da dile ...
"Ne gunestir ne de soy sop vesile"

icinin sonmeyen atesleriyle
derisi de yanan esmer insam.

Bul Urfa'yi gizlice
Kalb ata ata, gece
Bir kolun acik kalsm:
Y ar gele yata gece ...

Duymadmsa, duyacaksm ununu ...
Kavga Urfa'hya yigit dugum;
Atalann sesi tutmus o gunu.
Birlesmis col atesi, dag dumani.
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- URFA TURKULERi -

TURKU
Soz ve Beste: Cemil CANKAT

Urfahyam ezelden
Goynurn gecmez gozelden
Goynumun gozu ciksm
Sevmiyeydim ezelden.

Anama olasan Omer
Baba olasan Omer
Y etim kalasan Omer
Benim olasan Omer, hey!

U rfa bir yana duser
Zuluf gerdana duser
Bu nasil bas baglamag
Her gun bir yana duser.

Anam olasan Omer
Babam olasan Omer
Y etim kalasan Omer
Benim olasan Omer, hey!
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URFA'NIN

ETRAFI DUMANLI DAGLAR

Makam: Hicaz
Usul: Duyek
Beste: Hamza Senses (Kel Hamza)

Urfa'nm etrafi dumanh daglar aman aman
Icerim yaruyor aney gozlerim aglar
Benim zahm derdim ciham yakar aman aman
Gezme ceylan bu daglarda seni avlarlar
Anaydan babaydan yardan ayn koyarlar

Urfa daglannda gezer bir ceylan aman aman
Y avrusunu kayip etmis agliyor yaman

Y avrumun derdine bulamadim derman aman aman
Gezme ceylan bu daglarda seni avlarlar
Anaydan babaydan yardan ayn koyarlar

Ceylan senin gibi yuregim yara aman aman
Bir yavru kaybettim aman gozleri kara
Cihanda derdime bulmadim cara aman aman
Gezme ceylan bu daglarda seni avlarlar
Anaydan babaydan yardan ayn koyarlar.
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KAHVEYi KA YNADIRLAR
Makam: Ussak
Kahveyi kaynadirlar (ha var yazi)
Fincana damladirlar (vay vay)
Sehepsiz asiklan (havar yazi)
Vururlar agladirlar (vay vay)

Sus emi harm camm sus emi (vay vay)
Bozulsun tamburamm duzeni (vay vay) (vayvay, vay vay)
Sevsinler gurbet ele gezeni (vay vay)

Kahve yemenden gelir (havar yazi)
Bulbul cimenden gelir (vay vay)
Yan gozel olanlar (havar yazi)
Hergun hamdan gelir (vay vay)

Su emi harm camm sus emi (vay vay)
Bozulsun tamburamm duzeni (vay vay) (vayvay, vay vay)
Sevsinler gurbet ele gezeni (vay vay)
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KALANIN ARDINDA EKERLER DARI
Makam: Hicaz
Kala'mn ardmda ekerler dan
Ekerler bicerler yan bayan
Y ar bana gondermis hayvaynan nan
Kalmiya kalrrnya ahim kalmiya
Beni yardan ayiran murad alnuya
Kala'mn ardmda ekerler kuncu
Ekerler bicerler bir avuc inci
Y ar bana gondermis havaya turuncu
Kalrmya kahrnya arum kalnuya
Beni yardan ayiran murad almiya

Sehepsiz
Sevsunler
Yan ba yan

: Sahipsiz
: Sevsinler
: Yan yanya

Hayvaynan

Kun cu

: Ayvayla
: Susam

KOVUN DEVELERi
Makam: U~~ak
Kovun develeri cekilir daga

Anast hatmdir babasi aga
Kovun devesi cok bilmem kim saga

Zahm babay beni kovden birakti
Derdim cok dermansiz derde birakti.

Kovun develeri gider gee gelir
Haftadan haftiya karrn ac kahr
Elinde dedikleri bana guc gelir
(Kovun adetleri niye guc gelir)

Zahm babay beni kovden birakti
Derdim 90k derrnansiz derde birakn.
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Koyun develeri cekilir vole
Anast hatundur

babasi kole

Yarim hastelenmis

korharam

ole

Zahm babay beni kovden birakn
Derdim cok dermansiz

derde birakn.

EVLERiNDE VARDIR ARIS
Makam: Hicaz
Evlerinde vardir ans (sen niye gelmezsen)
Askin verir kans karts ( sen niye gelmezsen)
Al bu gulu bennen bans ( sen niye gelmezsen)
( oy) seker oglan dilber oglan (niye gelmezsen)

Evlerinde var badiya (sen niye gelmezsen)
Seker yidirdim duduya (sen niye gelmezsen)
Elinden gittim kadiya (sen niye gelmezsen)
(Oy) gozel oglan dilber oglan (niye gelmezsen)

Hatmdir
Hafudan
Ans
Badiya

: Hatundur

Askin

: Iskm

: Haftadan

Benn en
Babay

: Benimle
: Baban

: Asma agaci
: (Toprak) tencere
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BULBULUN GOKSU AL OLUR

Makam: Hicaz
Bulbulun goksu al olur
Gerdanda cifte hal olur gel aman
Bulbul on dir ay lal olur

Giil acilmis gulfama gel gel aman
Su meclis-i irfana gel gel aman

Bulbul kucucek bir kustur
Seher ortusu ne hostur gel aman

Bulbul on bir ay sarhostur

Gul acilnus gulfama gel gel aman
Su meclis-i irfana gel gel aman

Bulbul daldan dala seker
Goz yasini gule doker gel aman

Biilbiil on bir ay yas ceker

Gul acilnus gulfama gel gel aman
Su meclis-i irfana gel gel aman
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EL ZANNEDER BEN DELiYEM
Makam: Hicaz
El zanneder ben deliyem
Dost bagmm bulbuluyem
Ben o yarin meftunuyam

Gonul sabreyle sabreyle
Mevlemin muradi boyle

Gul idim sarardim soldum
Yana yana ben kul oldum
Dermansiz dertlere dus oldum

Gonul sabreyle sabreyle
Mevlamm muradi boyle
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URFALIYAM

DAGLIYAM
Makam: Ussak

Urfahyam dagliyam
Bahcahyam baghyam

Agamda simdi gelir
Pasarnda simdi gelir
Guzelde simdi gelir

Urfa'nm bedenleri

Cevirin gidenleri

Agamda simdi gelir
Pasamda simdi gelir
Guzelde simdi gelir

Vurun vurun oldurun
Yari terk edenleri

Agamda simdi gelir
Pasamda simdi gelir
Guzelde simdi gelir
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DARACIK SOKAKTA YARE KAVUSTUM
Makam: U ssak
Daracik sakakta yare kavustum
Y ar asag: ben yukan SOVU$tum, oy beni beni
Yare bir gill verdim yarnan banstim
Bir tanecik bir dert yaralar beni oy beni beni

Beni beni beni ceylamm seni
Surmedim sefarn neyleyim seni

Yuce dag basinda yayilan atlar
Y anmm koynuna girmesin yadlar, oy beni beni
Mezanm ustunde bir karts otlar
Bi-tanecik bu dert yaralar beni, oy beni beni

Beni beni beni ceylarnm seni
Surmedim safam neyleyim seni

Savustum
Yarnan

: Gectim, yurudum
: Yarile
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KAPUYU ~ALAN KiMDiR
Makam: Hicaz
Kapuyu calan kimdir

Ar;: bakun gelen kimdir
Yaram derine dustu
Belki gelen hekimdir

Oy desinler desinier
0 dilleri yesinler
Halepli bahcesinde
N esimem oynar desinler

Liverimin kaytam
Sen geldin yarim ham
Yuzden seven cok olur
Candan sevenim ham

Oy desinler desinler
0 dilleri yesinler
Halepli bahcesinde
Nesimem oynar desinler
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A YA GINA GEYMiS KARA YEMENi
Makam: U~~ak
Ayagina geymis kara yemeni
Sallanma sevdigim oldurdun beni
Dunya dusman olsa severem seni
Meger kursun ile vurdular beni

Sen bir yana ben bir yana yan yana
Kaslar kara gozler benzer ceylana

Dere kenannda bir ev yapmisam

Kerpicim tukendi nacar kalnusam
Bir yar icin 90k: cefalar cekmisem
Sen bir yana ben bir yana yan yana

Sen bir yana ben bir yana yan yana
Kaslar kara gozler benzer ceylana

Liver

: Tabanca

Kaytan : Ipekten yapilmis ip, bag
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URFA'DAN DERLENEN MANiLER

Ay dogar sini sini
Sevmisem birisini
Cellat boynumu vursa
Soyleme dogrusunu

Aksamlar oldu gene

Crralar yandi gene
Ay yuzlum-ceylan gozlum
Akhma dustu gene

Bu handan
Kervan isler bu handan
Kes zulfun harac eyle
Kurtar beni bu kandan

Bag bana
Bahce sana bag bana
Degme zincir kar etmez
Zulfun teli bag bana

Ceylan duzde ne gezer
Zuluf yuzde ne gezer
Cammi siye verdim
Bende can ne gezer

Ceylan otlar duzunde
Caym ote yuzunde
Ben o yari tarunm
Cifte ben var yuzunde

Cekmecenin kilidi
Ustunu toz burudu
Sen orda ben burada
Olan omrum curudu

Cay icinde esme 90k
Tabib yarem dusme 90k
Ben dedim sen olasan
Bana gore asna 90k

Daldalarnm
Dahm yok daldalamm
Ben felege neyledim
Koymadi sevdalamm

Dalda yeri
Bulbul ol dalda yeri
Elinde elimde olsa
Nedeyim dalda yeri

Elde fincan gezdirir
Kolda mercan gezdirir
N azhsindan aynlan
Kum bir can gezdirir

Evleri gorunuyor
Gonuldun veriliyor
Cekilecek dert degil
Mevlam sabir veriyor

Garibem yolun budur

Kahve pistigi yerde

Basima zulum budur

Pisip tasngi yerde

Komsular

Guzel cirkin aranmaz

kinamaym

Ecelsiz olum budur

Gonul dustugu yerde

Garibem yoktur arkam

Kebabi koz oldurur

Kanadim yoktur kalkam

Surmeyi goz oldurur

Cikayim $Igmaksuda

Yigidi kihc yikmaz

Urfa'ya

dogru bakam.

Bir kotu soz oldurur.

Her aymdan

Leylasi var

Her yihn her aymdan

Mecnunun leylasr var

Onunde bir kerpic duser

Boyle mecnun gezenin

Omrumun saraymdan

Elbette leylasi var

Haran onu yabam

Lal degil

Sa9111 dover tabam

Bulbul dilin lal degil

Birgun yamnda kalnn

Insafsiz insafa gel

Bin ytl cekim zindam

Benim hahm hal degil

Inci serdim hasira

Mendilim para para

Mektup gitmiy Misira

K.orkanm yel apara

Demirden cank giyim

Sen onda ben burda

Gezeyim ardmsa.

Selamnm kim apara

Istanbul' da bir oda

Merdiven basak basak

Ay gidiyor buluta

Cikma yukan yasak

Ben oyle yan nedim

Alaydan emir gelmis

Gide beni unuda.

Kizlara subay yasak.
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Ne mavidir

Rafla altm siniler

K1z gozun ne mavidir

El degmeden iniler

Avudursan sen avud

Gurbette yan olan

El benim nem avudur

Sag kulagi ciniler

Nere gidim

Seher uyanan aglar

Nerem var nere gidim

Derde boyanan aglar

Bu derdi senden aldun

Iki bas bir yastikta

Dermana kime gidim

Evvel uyanan aglar

Oda seniy

Sabahtir ezana bak

Dosenmis oda seniy

Kabrimi kazana bak

Bir camm var hak vermis

Azrailin sucu ne

Dilersey oda seniy

Defl:ere yazana bak

Oglan adr Resittir

Sinazdir

Giil almna dusuptur

Isfahandir sirazdir

Gece verdigin hatem

Tifil aglar yad eder

Parmagmdan dusuptir

Meme kucuk sir azdir

Pestimal isle yolla

Tepsiye kirdim nan

Ucun gumusle yolla

Aglanm zan zan

Icine uc elma koy

Gurbet ele yolladirn

Birini disle yolla

Top kakul esmer yan

Rahen ektim goresen

T esbihim al mercandan

Su verdim g6geresen

Kahve doldur fincandan

Mektup benim dilimden

Sevisen eskere sev

Durrmyasan gelesen.

Ben gecmisem bu candan
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Urfahyam

agam ben

HOYRAT

Her derde ortagam ben
Selam edin yarime

Yara benden,

Olmemisem sagam ben.

Ok senden yara benden
Goz actim seni gordum,

Uy rezin rezine

Gecmez bu yara benden

Bugdamn ferezine
Gelin bir zilgit calag

Yaram sizalr,

Kizlann karezine

Ok degmis yaram sizlar,
Y arahnm halinden

Yan yolladim yola

Anlamaz yarasizalr.

Hakka ernanet ola
Gunes vurur karartir

0 da senin

Azicik bulut ola.

Bezenmis o da senin
Dunyada bir canim var,

Y azi yadim kararsiz

Istersen o da senin.

Derde dustun carasiz
Ben dusturn bir atasa
Siz dusmeyin yanarsiz

Zuluf kisa yuz ortmez
Sevda basimda gitmez
Senin bana ettigin
Gavur islama etmez
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HZ. iBRAHiM VE URFA

Bir gun Nemrud butun kumandan ve vezirlerini toplayarak, saraymda buyuk
bir meclis

kurdurdu.

Hazreti

Ibrahim'i

zindandan

ahp Nemrud'un

huzuruna

cikardilar Orada bulunanlar, Hazreti Ibrahim'in gelir gelmez yere kapamp Nemrud'a
secde edecegini zannetmislerdi.

Fakat 0, secde etmek soyle dursun, selam bile

vermeden,

nemrud'a

buyuk bir vakarla

Ibrahim'i Nemrud'a
oldurmek
Hazreti

bakti.

Vezir ve kumandanlar

Hazreti

secde etmege zorladir. Etmedigini gorunce, uzerine yuruyup

istediler. Nemrud

razi olmadi. Odakilerin

Ibrahim ile yalmz kaldilar. Hazreti

disan

cikmalanru

emretti.

Ibrahim bu halden istifade ederek

N emrud' a cikismaga basladi:
- Halkm sana tapmasmdan ne kazamyorsun. Kuru bir gururdan baska eline ne
geciyor?

Secde, ancak benim Allah'ima hasurl Benim Allahim butun alemlerin

yarancisidir. Seriki ve neziri yoktur. Dogmamis ve dogurmamisnr. Kuvvet ve kudret
sahibidir. Halbuki

sen nefsinin esiri bir kolesin.

Sana tabi olanlan

karanliga

goturuyorsun.
N emrud, bu muhtesem

ihtar karsismda tas kesilmis ve soyleyecek

soz

bulamanusti. Neden sonra:
- Dinliyorum diyerek rmnldandi. Ibrahim devam etti:
- Benim Allah'im

Rahman'dirl

Ben de O'nun

Halil'iyim.

Yaratiklanru

nimetinin yagrnuru ile yesertir.
Nemrud, aym sasktnhkla:
- Sonra? ... diyebildi.
Hazreti Ibrahim:
- Allahimm daha nice nice vasiflan vardir. Etrafma

dikkatle bakmacak

olursan, bu hikmetleri gorur ve derhal O'na inamrsm.
N emrud, yavas yavas kendine gel di:
- Bu kadar methu sena ettigin Allah'm nasil seydir? Sen O'nu hie gordun mu?
diye, Hazreti Ibrahimden sordu.
Hazreti Ibrahim, O'nu gormege insanm gozu ve gonlu tahammul edemez.
Eserleri karsmuzdadir, diye cevap verdi ve bunlara benzer daha bircok telkinlerde
bulundu ise de, onun kati yuregine tesir edemedi. Bir kulagindan girip r1;x.;,..,,.,-,r1,,.•.•

crkti. Nemrud, Hazreti Ibrahim'i tekrar zindana attirdi. O'na ceza tayin edecek
heyetin acele toplanmasmi emretti. Suratle toplanan juri, bir gun evvel cerayan eden
hadiseleri tespit edip Nemruda sundular. Hazret Ibrahimin putlan kirdigim inkar

etmedigini de ilave ettiler.
Nemrut
-Ibrahim bunu.benden de gizlemedi, dedi ve onlardan Hazreti ibrahim'e verilecek
en agir cezanm neler olabilecegini aciklamasinr istedi.
o anda, her kafa.dan bir ses cikmaya baslarmsti:
-A<; ve susuz birakrlmalidir !
-Derisi yuzulmelidirl
-Gozleri oyulmahdir!

-Kemikleri kinlmahdir, diyenler oldu.
Iran' dan gelmis olan Merzen ismindeki aza sona kalrmsti. Nihayet o da fikrini
acikladi. Daha evvel, puthanede verdigi karan
Ibrahim'i atese atahm, dedi.
N emrud, bunun sebebini sordugunda;
-Atese atmada, arkadaslanrnm teklif ettikleri cezalann.hepsincl.enac1~rvardir,
dedi ve anlatmaya basladi.
-Yakilacak

insan korkar.

Gunlerce uyuyamaz. Anlacagi

gozleri kamasir ve kor olur. Dumandan bogulur.Etindeki

atese yaklasmca

su kurur. Susuzluktan

cildmr. Saclan ve yaglan yanmaya baslaymca, kendi kandini yakar. Boylece cok aci
duyar.
Daha devam edecekti ki, duyduklarmdan urperen Nemrud, onun sozunu kesti
ve:
- ibrahim atese atilacakurl diye emir verdi.
Nemrud,

Hazreti

Ibrahim'in

atese

atilma

merasmurun

eek parlak

ve

muhtesem bir sekilde tertiplemesini, kiyamete kadar insanlann unutamayacagi

bir

dehset arzedecek nitelikte olmasirn istemisti. Nemrud'un bu karanm halk buyuk bir
sevincle karsiladi. Gene , ihtiyar, kadm, erkek herkes putlanm parcalayan Hazreti

Ibrahim 'den oc almak icin civardaki ormanlara kostular. Odunlann en kuru ve en
buyugunu sirtlayarak tasimaya basladilar. Rivayet edildigine gore, yuk hayvanlan
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icerisinde

katirdan

baska

digerleri

odun

tasimadilar.

Yuklerini

anp

kaciyor,

sahiplerine bir turlu itaat etmiyorlardr.

Bugun hala buyuk bir kismi ayakta duran kale ve etrafi o zaman kupkuru bir
vadiden ibaretti. Ur halki, dort gun dort gece tasidiklan odunlan bu dereye yigdilar.
Besinci

gunu

odunlar

ateslendi.

Kisa

bir zarnandan

sonra

alevler

gokyuzunu

yalamaga basladi. Ates o kadar buyudu ki , siddetinden gokyuzundeki kuslar kebap

oluyor, etraftaki insanlann baslanna dusuyorlardi.
Ates o kadar siddetlenmisti ki yuzlerce metre uzaktaki cevresine yaklasmak
rnumkun olmuyordu. Nihayet Nemrutun
muharebede

kullandigi

seyyar

adamlan bir care buldular. Ordunun

mancimklardan

birisini getirip

halen

kalenin

bulundugu tepeye kurdular. Hz. Ibrahimi bu aletle atese atmak kolay olacakti.

Hazreti Ibrahim, gunun en steak bir saatinde zindandan cikanldi. Elleri bagli
oldugu halde, halkin arasindan mancmrga dogru getirildi. Hazreti Ibrahim, yo!
boyunca

Allah 1

gorulmuyordu
cagmyordu.

zikrediyor,

yuzunde

en ufak bir korku ve endise belirtisi

Bu halinde bile, halka hitap edivor. onlan Yuce Allah' a iman etmege

Hazreti Ibrahim, Nemrud ile kendisine bu hukmu veren heyetin onunden
gecirildi. Bir bayram havasi icerisinde sevinc ve ne$e ile bu merasimi temasaya gelen
binlerce insan arasmda Hazreti Ibrahim'in annesinden, Sara ve Lut'tan ve iman etmis
olan birkac koleden baska aciyan ve gizli gizli aglayan kimse yoktu.
Hazreti
getirilmisti.

Ibrahim,

kendisini

atese

Bu anda bile, etrafindaki

firlatacak

insanlan

olan

mancirugin

yanma

dogru yola cagirmaktan

farig

olmuyordu. (Kavmine dedi ki, Allah'a tapm. Ve O'ndan sakmm. Bu sizin icin daha
hayirh olacaktir. Eger bilseniz. Siz Allah': birakip putlara tapiyorsunuz
uyduruyorsunuz.

Sizin Allah'tan

baska taptiklanruzm

ve yalan

size nzik vermege gucleri

yoktur. 0 halde nzki Allah katmda arayimz. O'na kulluk ediniz O'na surkediniz.
O'na doneceksiniz.

Eger,

yalan samyorsaruz

sizden evvelki nesiller de yalan

sanmislardi. Resullann vazifesi sadece ap acik telkindir

Kavminin cebavi bundan

baska olmadi. O'nu oldurun veya yakm, Kuram kerim, Ankebut Suresi 16-14).
Hazreti Ibrahim, kuftur icinde yuzen kavminin cevabnu isitti ve devam etti. 0
dedi ki, siz bu dunya hayatmda birbirinize dostlugunuz yuzunden Allah'i birakrp
putlan aldimz. Fakat kiyamet gununde birbirinize lanet edeceksiniz dereceniz atestir.
Hicbir yardrmci bulamayacaksmtz. Kuram kerirn Ankebut Suresi 25).

i$
Ibrahim'i

uzadtkca halk sabirsizlaruyor, caginp baginyorlardi.
manc1111g111 kemerlerine

yerlestirmek

Memurlar Hazreti

uzere iken, Cebrail Aleyhisselam

kendisine gorundu:
- Ya Ibrahim] Sana yardima geldim, dedi.
Hazreti Ibrahim kabul etmedi.
- Ben Tannma teslim oldum. 0 beni korur, dedi.
Nihayet, aleti cahsitrrdilar. Hazreti Ibrahim havalandi. Bu anda (Ey ates,
Ibrahim'e karsi soguk ve salim ol! Kur 'aru Kerim, Enbiya Suresi 69). Hitab-i Izzeti
vaki oldu. Bu emri alan ates, derhal suya, odunlarda baliga donusur. Bugunku
Halilurrahman golu meydana gelir.
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Halilurrahman

Hz. Ibrahim' de gullerden
Ayru

anda Nemrud'un

atilmasma

Golu

yapilrms tahtm icine Cebrail tarafindan

rnusluman

olan kizi Aynuzuleyha

oturtulur.

Hz. lbrahirn'in

atese

clayanamaz oda kendini asagrya atar ve ikinci gol olan Aynuzuleyha

golu

meydana gelir.
Ancak Hz. lbrahim'in

el ve ayaklanm

baglayan ipler yannusti.

Caglayan

su

sesleri, otusen kuslarin sevinc nagmeleri basta Nemrud oldugu halde, bu zalirn, sapik
ve yurekleri
Ibrahimin

kanlasnus

hidayete

getiremedi.

Bu

ulu

mucizeyi

Hazreti

buyu ve sihirle tertip bir oyun sandilar.

Halk arasmdaki,
"Urfa daglarinda
tasidrgi

kavrni

bir inanisa gore bu olay uzerine Hz. Ibrahim beddua eder

agaclar yetismesin,

icin) Urfa daglannda

rivavete
baulamr.
.
-

agac

katirlarda yavrulanmasm
yetismemesi

ve kaurlann

diye (daglardan
vavrulamamasi

odun
bu

URFA'DAN DERLENMiS BiR HALK HiKAYESi

TEMBELO
Sur surenin., var varanm. Destursiz baga girenin yimsah yimsah zoppa yimesi
vardir. Ince koyun, cifte basma, ohr olmaz sozlere kulag asma. Me$e komirinin
dumamm ustinden kesme, yanmadisa gene mal benim seleye sen gir, sepete ben,
dereden sen get, teppeden ben. Dokkiz kurus nikeh parasmm sekkizini sen ver, birini
ben. Anam kizken babam oglanken, ben mabenlerine otirnus besiklerini tingir mingir
salliyken, illehi babamm kullehi. Ben tikerem o sokihr, mabeninden yimuta keder
tokilir, mabeninden ymurta kadar bitler tokilir. Zaman zaman icinde harbil
icinde deve dellalhgi eder, sican berberlig eder, hec birinin ash yoh. 0 yalansa
da rm yalan? Kar11191ya vurdum palan. Ottiziki yerinden cektim kolan. Minariy
aldim bondir deye essegi ogime kattim. meridir deye, beni tuttup delige attilar
deye, mufti ferman etti velidir deye.
Vahtmda memleketin birinde bi dul arvat varnus bi arvadm Tembelo admda
ogh varmis. Tembelo hec bi yere getmez, hec bi i$ te yapmaznus. B1 dul arkvat
birabar $ehere ise gider, omn bmin evinde hizmetkerlig
oteberi ahp evine gelir. Tembelo'ya

eder, aldrgi

kazan kaynadirrrus. A$ biser kassih

Tembelo'ym ogine yimek gelirmis. 0 da yimegi yatngr yerden bi ucdan, yir,
+imiHPn

de iser, srcarrms. Evin ne kapisi ne takasi var. Alu ustu haraba bi ev iceri

giriy ne yel. Evin ici pis pis koharmis.
B1 memlekette bi de padisah varnus. B1 padsahm da bir kizi.. K1z babasina
gunu: "Babo, erkegi erken eden arvattir, arvat istese erkegi rezzil de
vezir de ... " demis. Bir, iki, uc, bes bigun padsah artih illalah etmis. Memleketin
dellalalmru cagirtmis, nerde pis, tembel, pohmnan gulle oymyan biri varsa
getirin demis. Dellallar memleketi

des etmisler.

Padsaha

gelmisler

"Padsalum aradih daradih bi tene buldih, adi Tembelo. Dul bi arvadm
dedigiz kimin pohinnan gulle oyniy. Padsah kahti k:1z111111 gelinhgini
Cehezini bi ata yukletti. Mucevheranm

bi ata yukletti, k:1z1111 da bi ata

Tembelo'yun evine yolladi.
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Padsah

k1Z1d1r,

Evin cungunde

kederine

boymm

bukti.

Evden

iceri girdi bahti ki, kolu, bi

de bi adam yan gelmis yatiy. K1z hemin etegini

cemredi,

evi

i supurdi. Ternbelo'yi kaldirmag istedi. Tembelo hec orah olmadi.
Dul keri gene her zamanki kimin hizmerhg etti, parasnu aldi, oteberi duzdi,
geliydi ki daha yan yolde gendine solediler, hal mesele bele bele deye.keri
~nmad1, geldi ve bahn ki haket padsahm kizi genlere gelmis, evi silmis, surupmis,

K1z kahti kerinin elini opti, elindeki oteberiyli aldi. sukizdirdi, arvadi an sili
ahadi. Getirdigi heletleri geydirdi. 0 gece ele yattilar. Sebehten kiz keriye bi kac
ltm verdi. Keri getti, oteberi aldi, kiz as pisirdi. Kerinen birabar yidiler, kalamm da
Tembelo'ym ogine attilar.
Gel zaman, get zaman bi gun kiz keriye gene birkac altm verdi, carsiya
gonderdi, birezim oteberi al, bi kac tene de rmhh degenek yaptir dedi. Keri getti
altmlan, pozdirdi, kizm istedrhlanm aldi geldi. 0 gun de ele gecti. Devirsi gun kiz
keriyi bi mahanadan

cihan

yolladi. Degenegi

eline aldi, Tembelo'ya

yanasti.

Yirmisen yimezmisen ... Vur Allah vur.. Tembelo canmm korhismnan gendi gendini

cihan atti. Bu yandan kusiy bi yanda da bagiriydi: "Yoh nu biye sehep cikan?" bi
herif Tembelo'yu yanma cagirdi, genuine is gosterdi, gosterdigi i$ bi ayda zor biterdi.
Elli altma uyistilar. Tembelo mrhli degenegin korhrsindan i$ yanm gunde bitirdi.
Herifin agzr acihta kadi, Tembelo elli alum aldr eve geldi. Parah mihh dengene
verdi. Tembelo kizm ad1111 Mihh Degenek kormsti.
Devirsi gun Tembelo gene yan geldi ise getmag istemedi. K1z gene mrhh
degenegi eline aldi. gene yir misen yimez misen? Tembelo gene bir i$ buldu, bi
hanra yuz alnn kazandi. getirdi, pariy gene rmhli degeneg'e verdi. Mihli degeneg'in
korhismdan her gun ise getmaga basladi.
Gene bi gun kiz, Tembelo'ya bi marhama verdi, gotir b1111 sat dedi. Tembelo
ne etti, etti, bt marhamiy on altma satti. 0 mabende bi adama rasgeldi. Adam: "Aloi
satiyam, akil satiyam" deye bagiriydi. Kaea sattignn

sordu, adam on altma dedi.

Tembelo on alt1111 verdi, adam genine bi akil satn: "Hersnen kahan ziyanan otmr''
Adam: "bi akhm var omda aliy misan?" dedi. Tembelo on altm daha verdi.
sefer de gennine bi akh soledi: "Goyun kimi severse gozzel odir." B1
gel di.

Bi baska

gun gene carsida

geziyken

carsiya

bi bezirgan

kondi.

yuki besyuz devenin ustine yeklenmisti.

Tembelo bi yukleri on dekkede

Develeri

Tembelo'yu

hana cekti, bagladi.

misan"

dedi.

Tembelo

Bezirgan

da: "Gidim

cogabimi verrem... deye cogapladi.

ben

90g begendi:

Bezirganm
yere endirdi.

"Yannnda

cahsir

mihlr degeneg'e sorum gelim, o zaman

Kahti eve geldi. Kiza bezirganm dedihlanm

aynatt1.
K1z: "Get o bezirgana sole, on senelrh zehremizi, on senehh hashgmuzr
verisye, bu is olur de ... " dedi. Geldi. Bezirgana

soyledi. Bezirgan

kabil etti.

Tembeloyun evine on senehh zehresinnen, on senelih hashgim gonderdi. bezirgan
I

emir verdi, kervan duzildi, yola cihtilar M1s1r'a dorgi haraket ettiler.
Tembeloyun

avradi yam padsahm kizi ustalar, emelyeler tutti. Babasmm

seraymm karsina yeddi katli bi seray yaptirdi. B1 seraym kapilan takalan heppi
altmdandi. Her takada bi yakut parliydi, gorenlerin gozi kaliydi. Padsahm serayi br
seraym karsmda mum kimin sonik kaldi. K1z1m ayi geldi, gunu cattr, nur topi kimin
bi oglan dagrrdi. Tembeloyun tebi bi islerden hec heberi yoh. 0 gendi kafasmda
Misira gidiy.
Tembelo kervandan birabar bi kac sene yol getti, bi gun bi yere geldiler, bi
hebbe yesilhh yoh. Aynim Kerbela kimin bi yer. Develer, azaplar susizhhtan nerdese
cathyacah.

Birez irahta bi kiyi gordiler, bin emek, bin zehmet kuymm basma

geldiler ...
Kuyunun yanma geldiler, bi azabi kuyunun icine salladilar su cihatmag ucun.
Azab aman yandim beni cekin dedi, baska bi se soylemedi. Azabi cihan cektiler.
Baska bir azab daha birahsiz dedi. Azaplar Tembeloyun dedi, om da cihan cektiler.
Velhasil kelam butin azaplan salladilar, hec biri dayanamadi. Tembelo bahti olacah
kimin degil, beni sallaym, eger ben yandim diyersem ipi birezim daha brrahirsiz dedi.
Azaplar Tempeloyu beline ipi bagladilar. Kuya salladilar. Tembelo yandim deye
deye kuyym dibine endi. Bi de ne gorsin? Birahh bi seray. Bi serayda megersem bi
dev otiriymis. Devin adamlan Tembelc'yi yahalayip devin huzunna cihattilar. Dev,
ben seniy ne ucun geldigiy biliyem. Benim bi suvahk var eger om bilirsey siye su
verrem, yohsam seni bi ceynem sakkiz ederem dedi. Tembelo bunu kabul etti. Dev
yanmda otiran bi kurbagiy gostertti. Ben binlardan birini seviyem, hindi bil bahnn
ben bmardan hangisim seviyem. Tembeloyun ekhna hemen o carsidan

geldi. Goyilkimi severse gozzel odur dedi. B1 soz devin hosma gitti. Zatana ben bi
kurbagiya esiktim, dedi, kizi bi terefe firlatti. Efferim siye, get istedigiy keder su al
dedi. Tembelo
suvardilar,

suyi devin kokalanna

doldirdi. Azaplar yuhan

doyana <;ig ictiler, butin tuluhlan

cektiler. Atlanm

su doldirdiar. Kuydahki kiz mrsir

kralamm kizidi. Tembelo'ym boymna sanldi. Eger biye gozzel deseydiy dev beni
yiyecahti sen benim heyatmu kurtattiy dedi, cihatti yuzigini Tembolu'ya verdi. Hindi
Misrr kralmm kizi bi kuyda ne geziy deyacahsiz. Dev Misir kralmdan herp etmis,
zornan br kizi alip getirip bi kuya kapatmisti. Her nese, Tembola yuzigi barmagina
tahti, kiznan helallasu, gennini cihan cektiler.
Tembelo

k:ervanan beraber,

az gittiler

cog gittiler,

gelip Misir icinde

konahladilar, bezirgan mallanm satip savdi. B1 mabende ahalinden biri Tembeloyun
elinde yuzigi gordi, getti padisaha haber etti. Padisah oglam yamna cigirdi. B1 yuzigi
nerden buldiy deye suval etti. Oglan da ha] mesele bele beledey padsaha gordihlanm
nekletti. Padsah ben siye kirh gun muhlet veriyem, ya kizmu getirsen ya da seni
oldirrem dedi. Tembelo bi padsahtan kirh adam istedi, kirh erabana istedi, vurdu,
geldi kuym basma adamlan gennini kuya salladilar. K1z Tembeloyr

gorir gormez

geldi, boynuna sanldi. Tembelo sifatiyden bah basima ne isler geldi dedi, ne gordi,
ne duydisa kiza aynatti. Soyra geldi devin yanma. Bahti ki dev yatiy. Dev yuhidan
uyatti. Dev Tembeloyu gorene cin sasrrdi. Bira nerden geldiy dedi. Tembelo, senden
krahn kiz1111 istiyem. Gel senden teke tek: vunsah, ilk: derbiy de sen vur, dedi. Dev
kabul etti. Kihciru ele bi savurdu k:i etraf fuzul dumana bogildi.

Tembelo kahti, bi

vurusta devin basmi kesti, devin esyalanru altinlanm, mecevheratim kirh erabaniya
yukletti, kizi yanma aldi, savisti, Misir' a gel di. Padisah kiz1111 gordi, ele bi sevindi,
ele bi sevindi.
Padisah

b1111 kabil etti. Tembelo Bezirganbasmnan,

azaplanndan

aynldi,

onlan baska bi melmekete yolci etti. Soyna devin kuyismdan aldigi kirh eraba esya,
altm, mucevharatnan mel meketine dorgi yola 91ht1. Tebi padsahm kizt da yamnda.
Hindi

bir

gelah

Tembelo'ym

anasma,

avradma,

oglma.

B1

mabende

Tembel'ym ogli boyimis, on yasma girmisti, Padsah bi gun seraymdan 91ht1, tebdili
kiyefet etti. Kizmm serayiru gordi. Adamlanna ecebe bu kimin serayidir deye suval
etti. Adamlan padsahim bt seniy kizryin serayidir deye cogap verdiler. Padsah bum
duyana cin sasirsm mi, sevin mi? ecele adamlanru gonderdi. K1zm1 serayma de'vet

etti. Tembelo'ym

vardidir kirh hembal tutti, gennmm seraymm babasmm serayi

mebenine hall dosetti. Oghrun birabar babasmm serayma geldiler. Babasi genneri
kapid akarsiladi K1z basmda gecenleri bele degil bele deye babasma nekletti. Padsah
tornmn kucagina aldi, bi opti, iki disledi, enve, turli oyuncahlar verdi. Bi sirfa
kurdirdi, ne ararsay var, kus sudi can dermeni. Guvegisini sordi, kiz Misira getti
dedi, omnda yaptihlanm bir bir aynatti. Padsah ferman etti, bmdan soyra kim benirn
guvegime Ternbelo deyerse omn boymm virdirram. Bmdan soyra guvegirnin adi
Pasadir dedi. Biz gene gelah Ternbelo'yun yamna Ternbelo kervanmdan biraber rnel
rneketine yetisti. Deyah ki Ehber'in

duzine gece vahti cadirlan kurdirdi. M1s1r

padsahmm kizman eyni cadirda bacr kardas kirnin birabar yattilar. Yann gece
Ternbelo kahti, geyinde sehere geldi, evine getti. Bahn ki evi ortada yoh. Yerine bi
seray yaprruslar. Bi herife sordi. Ternbelo'ym evi nerde deye. Herif, kardasim sen
caniydan

1111

ecizdiy? B1 memlekette tembelo deenin boymm vuriylar, onun adi hindi

Pasa'dir dedi. Serayi gostetti Aha bi da Pasa'rnn serayidir dedi.
Seraym kapisma geldi. Bahtiki iki tene aslan kapida nobet tutiy, aslanlarm
ogine birezim et atti, seraya girdi, yuhan 91ht1. Bahti anasi bi kosede altmdan bi
karyola icinde yatiy. Bi kosede de avradi bi gencnen koym koyma. Nammisirm
temizleyim dedi, kilcim cekti. Tam o mabende keri oyandi havan, hahoyu basti.
Avradi da usag: da oyandi. Birbirlerine sanldilar. Ternbelo, avradma ben sizi heroin
oldirirdim. Arna siz due edin a carsidan aldigim soze dedi. Avrat nedir o soz deye
suval etti. Tembelo: Hersnen kahan ziyannan otmr deye cogap verdi.
Tembelo basmdan gecenleri bir aynatti. Sozinin arasma M1s1r padsahmin
kizmi da silustirdr. Tembelo'yun

avradi madam ki bu kizi sen getirdiy, ba§1m111

ustinde yeri vardir. Get getir o kiz olim bitim benim kurnan degil bacimdir deyi.
Tembelo sevine sevine geri dondi. Soymdr, hec bi se olmarms kimin yatagma girdi,
yatti Sebbehnen kahti. Kervam yengiden duzdi. Sehere geldiler. Ahalinin bini bi
ayahta. Nagara zurna bi karsilamah ki tarih yazmarnis.
Kirh gun kirh gece dugin oldi, Tembelo M1s1r Padisahmin kizinan gerdege
girdi. Padsah gennini yamna cagirdi. Ben artih ihtiyor oldum, melmeketimin islerini
ceviremiyem. Seniy kimi bi guvegim varken benim bitahta tormagim heramdir dedi.
Cthatti tacmi Ternbelo'ym basma kodi. Tebelo da iki avradmnan umrinin sonuna cig
sen sadunan yasadi. Agban bizirn Helle'yin basma,

URFA'DAN DERLENMiS ATASOZLERi
Aga9 dahyla gurler
Allah var gam yok
Azca neriye? Cokcamn yamna
Azicih asim, agnsiz basim
Boyigiy yohsa boyuk dasa darns
Cagnlan yere erinme, cagnlmayan yere gorunrne
Cerci olbedekini satar
Cingene k1Z1 hatm olmaz, dilenmese karm doymaz.
Dusenin dostu olmaz
Dusmez kalkmaz bir Allah.
Dunya mah dunyada kahr.
Dogru divar yihilmaz, egri kacan kurtilmaz.
Emanete hiyanet olmaz
Etme bulursun,ingildeme olursen
Evlat aziz, terbiye daha aziz
Garip kusin yuvasim Allah yapar.
Gezen tilki yatan arslan eyidir
Gok gurlemeyince.kul "Allah Allah" demez
Gonlu namazda olanm kulagi ezanda olur.
Guvenme varhga, dusersen darhga.
Haz1ra daglardayanmaz
Hacidan kork, hocadan kork karanhk geceden kork
Hekim hekim degildir, basina gelen hekimdir
Her delige barmah uzatilmaz
Her gozelin bir kusun vardir
Kurda "Neden boymy kalm" demisler. Gendi isimi gendim gorurem de ondan
demis
Katmn ardisira getme, babasi esektir.
Kaz kaznan baz baznan kel tavuk kel honznan
Keri k1z111 derdi var icerisinde kurdu var

Kirmznan comardm mah bir gider, kirnazin ki bi ahca ziyade gider.
Korhah bezirgan ne kar eder, ne zarar
Kati konsi adami eyi mal sahebi eder
Laligin dilinden sehebi oynar.
Leglegin umri laklaknan gecer
Lohma kann doyurmaz, muhubbet artmr
Meramm elinden hec bi se kurtilmaz
Milla evinden as kor gozden yas umma.
Nacann kapisi smmnan baghdrr
Ne oldum dememmli, ne olacagam demeli
Otu eek, kokune bak
Oliyse yer begensm kahrsa el begensin
Olmis essek kurttan korhmaz
Pisigin elli ete yetmezse, babasi herine sayar
Pohlu yerin komeci <;:og olur.
Sabirnan konh havla olir.
Sag gozun sol gaze faydasi yoh
Sevilmeyen gelinin yerisi serpsurp eder.
Saskm ordek suya tersten dalarrrus
Seytan ne kadar seytan olsa toh ne'let bayrundadir
Tahta tahtiya uymazza nuh cahilmaz
Tavuh gider zici (pisligi) de birabar gider
Tilki vardir bas keser kurdm adi yemana cikmis
Ulismm sozini tutmaym uhya uliya olir.

-0z verme

uzsiz edersen, ac koma lursiz edersen

Var evi kerem evi yog evi verem evi
Variydir elem seniy yariydir, yogidir kulhan dami yeriye
Y el kayadan ne apanr

Yi yidir didar gor, yeme yidirme divar gor.
Yuku yere dusenin sehebi kuvvetli olmah
Zengine yanas, yagma suvas
Zenginin mah zugirdin cenesini yorar.

URFA'DAN

DERLENMiS

DEYiMLER

Admnz crkrms dokkuza enmez sekize: Sansizhgr ifade icin.
Agz1 acih ayran delisi: Densiz
Agzmda kan olsa tiikiirmezsin:

sir saklayan ketum

Alnm damarr catladi: zahmetli is.
Armin deligine c;op sohiy: Fitne cikaranlar icin.

A$ bisti, kassrk trkildi: hersey hazirlandr anlaminda
A$~ag1 tiikiir sakel, yuharr tiikiir biyik: caresizlik icin kullamhr.
At surath: yuzu gulmeyenler icin.

Atlarin yerine iheri baglanuslar: isin ehil ellerden crkmasi
Ayag: cukurda: yasli, saghksiz kisiler icin kullamhr.
Ayag1 yanmrs it kimin geziy: basiboy fazlaca dolasanlar icin kullaruhr.
Aym giinun parasi, karannin giiniin errasr: asm guzelligi ifade.
Babaym hahsi mi serilrnis: gelisi guzel yerlere oturan kisilere soylenir.

Bahtiy mi as. durma yanas; bahny mi Is durma sivis: obur ve tembeller
icin soylenir.
Bamya kimin acihta kalmak: yalmz, terkedilmisler icin kullaruhr.
Ben aridnn mi binecah, allah verid aparacah: kar umarken zarar etmek.

Bes barmagm besi bir mi?: yaratihsm fark:h oldugu anlarmnda.
Bi dilliyde olmassa gazi karkalan oyar: dilinden baska marifeti olmayan

kimseler.
Bi ayag1 cuhrrda: 90k yasli olanlar icin,
Bi gozun kor, bi kulaguu sagir etmek: Hosgoru sahibi olmak
Bi harbrl samam iki C$$Cge bolemez: Beceriksiz insanlar icin kullarulir.
Bi inne bi iplik zayiflamak
Bi mertek kn-h ortah: Cok hisseli az mal
Bi nuhr eksik: Yan deli
Bismis asa savih su katmak: Bitmis bir isi bozmak

Bizim it size balta getirdi mi?: Mevzu d1~1 munasebetsizce lafa kansan
ki~ilere kullamhr.
Bore; hrrtlekte: Borcu 90k.
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Caniye atas

duse: Belallki$iler hastahga ugramasi dilegindeki beddua.

Caniye karim ola: nankor kisilere karsi soylenen beddua
Ceftnen

nar · kabug1 ye:

Y emekleri

begenmeyen,

davetsiz

misafirlere

soylenen aci soz.
C1f1t mahlesi: Hilesi 90k.

Cirrik etti: Bir isten, bir oyundan, bir iddiadan acz icinde mecburen bikrp
kacmak.
Cigeri goziki: Y oksul kisiler icin kullamlr.
Cmibrt kimin adam: Fazla hareketli kisiler icin kullarnhr.
Camura basn calrya asn: Ozensiz camasir yikayan kadmlar icin soylenir.
Caprt basta carpanar ayahta: Cok gezen kadmlar icin kullanihr.
Carlnna ohimak: Dunyasim zindan etmek.

Carrpana surath: Cirkin kisiler icin kullamhr.
Cek cmdir: Zayrf ve fakat kuvvetli kisiler icin kullamhr.
Cirpisi seyrek: Gerizekah, patavatsiz.

Das attih kolmuz mi yoruldi: Bu iste ne ernek sarfettik ki, anlammda
kullamhr.

Degirmenin alt tayi rehet.l Iisti rehet degil: ism sahibi sakin, baskasi
telaslamr anlammda kullamhr.
Deli deliye deli kengere uydi: Anlasmasi imkansiz olan kisilerin anlasmasi
Deli deyende damarma yayrhy: Simank kisilerin . uzerine gittikce daha da
stmanr anlammda kullamhr.
Dellalm devesi yitinmis: Crgirtkan bir kisinin basina bir felaket gelmesiyle
takinacagi tavir icin soylenir,
Dilin gemigi mi var: Dil durmaz ve diline hakim olmazsan her seyi soyler
anlammda kullamlir.
Diliy de olmassa goziy karkalar

oyar: Tath dilinden baska bir ozelligi

olmayan icin kullamhr.
Dirhemini yiyen it kudmr: Agir bir sozu veya hareketi ifade etmek icin
kullamhr.
Dongtzdan bi kil eek: Cimri bir kisiden birseyler kopar anlammda.
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El

iyisi ev delisi; baskalanna

1y1 yakmlanna

kotu davranan kisiler icm

kullaruhr.

Elifi gorse mertek zanneder: Cahilin tekidir anlammda kullanihr.
Elli iste gozi oynasta: Yapngi isle mesgul olmayan kisiler icin kullaruhr.
Ekli bi karis yuharda: Havai kisiler icin kullarnhr.
Erzi kmh: Namusiz anlammda kullamhr.

Eskimisiy mi var: Bizimle gorulecek bir hesabm nu var anlammda kullamhr.
Gavur parasmdan bes kuris etmez: Degersiz mal ve insanlar icin kullamhr.

Ge.,:i kimin po.,:igimiz acihta: Her seyimiz meydanda yaptignmz hie gizli
kalmaz anlammda kullaruhr.

Gemik torbasi: Cihz kisiler icin kullaruhr.
Goziyi toprah doyira: A9 gozluler icin kullamhr.

Goziyin elifi sone: Kor olasm anlarnmda kullanihr.
Giin gorip nnraz ahmyasan: iyi bir gun gormeyesin mutlu olmayasm
anlammda kullanihr.

Her sekkele bi darah vuriy: iki yuzluler icin kullaruhr.
Hessir aln ekrabi: Sinsi kisiler icin kullaruhr.

Hessir ctiriti: ziyaretini luzimundan fazla uzatmak anlammda kullamltr.
iki cini yanma diismek: Caresiz kalmak, sasirmak anlammda kullarulir.

iki kapmm iti: Cok kisiye hizmet edenler icin kullamhr.
inne atsay yere dilsmez: Kalabahgi ifade ecin.kullaruhr.
Inneden kuyr kaz: Ince ve zor i$ yapmak anlammda olup terziler

19111

kullaruhr.

it sinegi kimin

bulasma: Askmti olanlar icin kullaruhr.

Karmcanm kavumi cihtr, bi ayag1 toppal crhn: Tutulacak tarafi olmayan
birine arka cikan icin kullamhr.

Karmcaya binsebelini incitmez: Sinsi ve usta kisiler icin kullarnhr.
Kabir suali: Cevabi bilinmeyen veya cevaplanmasi hesaba gelmeyen zor
soru anlammda kullamhr.
Lelb demeden leblebiy ayniy: Zeki kisiler icin kullarulir.

Leglegi ayahta gordi: Cok seyahat edenler icin kullarulir.
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Mehsedi hamanda

cimmah degil dellegi dogmah:

Asil maksadi kavga olan

kisiler icin kullamhr.
Milla elli tetirbesinden
Ne istiysen

baciydan,

yol cikmaz:

Bu isin sonu yok anlammda kullamhr.

baciy oliy acmdan:

Sen ondan umuyorsan

ama onda

kullanihr.

da yok: ki anlammda

Ne tez cin oldiy, ne tez adam carpisan: Bu isi ne cabuk kavradm, anlammda

kullanihr
Nuhi

nebi'den

kalma:

Kullamlmaz,

hurdasi

91km1$

esya

anlammda

kullarulir.
Olnz old1, kam sindi: Biten ortakhklar icin kullamhr.
Oliler zannedermis

ki diriler hergiin

havla

yiyiy:

Tok acm halinden

bilmedigi gibi, aclar da tokun halinden anlamaz anlammda kullarulrmstrr.
Omir torpisi: Uzuntu kaynagi anlammda kullarulmistrr.
Paranan ahp dasnan oldiressen: Ofke duyulan kisiler icin kullanihr.
Pilavdan donenin ka~1gmm sapi kmlsm: Bu isten vazgecilir mi anlammda
kullamhr.

Rafa sehen mi diiziysen: Bu geckin yasmda ne tedarik goruyorsun
anlarmnda kullamhr.
Rehet yatacagnmz gece konsmm

e~~egine hirhiz geliy: Luzumsuz seyleri

kendilerine dert edinenler icin k:ullamhr.

Sehen astan siccah mi": Bana ne seni daha 90k: ilgilendirir, anlammda
kullarulnustir.
Siccah alnr sallama yem: Ek:mek elden su golden anlammda kullaruhr.
Sifanm goren hamam parasmi itiriy: Ugursuzlar icin kullamlir.
Soyda soytari cihtu Ailenin yuz karasi olan kisiler icin k:ullamhr.
Sole sole bi soz yuvala yuvala bi koz: Hep aym soz anlammda kullamhr.
Siidi siimigi mirdar: Kotu kalpli olanlar icin kullanir.
Sesibes gor: Yanhs gormek anlammda kullamhr.
Seytan kor goziye le'net: Kotu bir icin yapilmasina ramak: kalmis kisiler icin
soylenir.
Talandan

mal rm kacmysanr: Yagma rm var ne oluyor

anlammda

kullarulir.
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Tapr kil: Oturdugu yerde uyuklamak anlammda kullamhr.
Teppesine vur, elinden ekmegin! al: Zavali kisileri nitelemek icin soylenir.
Tivi pozrh: Sac rengi san ve angudi olanlar icin kullamhr.
Top at: Iflas etmek anlammda kullamltr.
Toppal karincanm kor kavmu crhtr: Arka cikrlmamasi gereken birine arka

cikanlar icin kullaruhr.
Uda bogII: Utanmak anlammda kullamhr.
U nmu eledim, elegimi astnn: Isimi bitirdim veya i$ yapacak cag: coktan
gectim anlammda kullamhr.
Usacih basi deli iimer: Toplumdaki duzensizlikler icin kullaruldrgi gibi basi
bozuk bir gruba onderlik yapmaya kalkisan kisiler icin de kullamlir.

fr~ urib

arsm uzan: Boylu boyunca uzanmak anlammda kullamhr.

Ustine bi tas su ic: Sen bu i$i unut anlammda kullamhr.

Uziy goren heci ola: Nerelerdesin anlamida kullamhr.
Verin

yiyim

ortin

yatnn:

Hazir

yiyicileri

nitelendirmek

anlammda

kullarulnustir.
Vursay oliy vurmasay ekmegiy eliyden aliy: Gucsuz fakat hilekar birini
nitelemek anlammda kullamhr.

Yag icmis: Vurdumduymaz anlammda kullamlir.
Yilulcah kapr mr geziysen: Oturacak bedava sofra, yatacak bedava yatak mi
anyorsun anlaminda kullamhr.
Yildrzr hefif: Cabuk kananlar veya cok korkanlar icin kullanihr.
Yola yagirt nu ahttryizj"; Bize ne menfaatin olduki anlammda kullamhr.
Zingilli ziyarat: Agacma caput baglanan yanr anlammda olup, basina her
buldugunu baglayan kadmlar icin kullamhr.
Zurnamn

zrrt dedigi yerden: i$in en ince tarafindan, insanm zaafindan

anlammda kullamlir.

URFA'DAN DERLENMiS DUALAR
Allah isi rast getire
Allah bol nzk vere
Allah' a amanat olasan
Allah seni ev bahtidan guldire.
Allah kismetiy genis ede.
Allah yuvayi dagrtrmya
Allah kazayi belayi def ede.
Allah seni haca nasip ede
Allah cocuklany bagishya.
Allah ele ayaga birahmiya
Allah seni kimseye muhtac etmeye.
Allah heri bari anaya yidire.
Allah siye agbeht vere.
Allah seni dunyada da ahrette de yormiya.
Allah evlatlany siye omirli ede,
Allah size akil fikir vere
Allah kazanciy anaya babaya yidire
Allah atasiy anaya babaya gostermiye.
Allah size sabir vere.
Allah seni cocuklan icinden eksik etmiye.
Allah sifasmi gerkeyleye
Allah anali babah buyude.
Allah salih kullanndan eyleye
Allah taziyenizi mubarek etsin.
Allah omrini kavi etsin.
Allah seni ogiliydan, kiziydan komsi ede
Allah nurazt vere
Allah muini ola
Alla seni var ede
Allah heyri vere

Allah biri bin ede
Allah senden razi ola
Allah siye hayirh evlat vere
Allah

yardrmci ola

Anaya babaya rehmet
Agbati siye ola
Ben senden raziyam Allah senden razi ola
Babaya rahmet
Berhudar olasan
Babaym koruna nur yaga
Cani argi stzi gormiye
Dunya durdukca durasan
Eliye saghk
Elmaslar, inciler, ahrtmalar takasan, saraylarda otirasan.
Gun goresen, devran suresen

Gunahlari kefaret olsm.
Hanay memur ola
Hocayi hizir yardimci ola
Hazreti peygambere konsi olasan
Her bar goresen

Ifleh olasan
Ifleh berhudar olasan
Isi guci rasgele
Kazay, belay defola
Koruya nur yaga
Nur golunde yata
0 gun ola hac serbeti icah.
Soni gele
Su gibi aziz olasan
Sen beni yormadiy Allah da seni yonmya.
Tuttigi altm ola.
Yeri cermet ola

Y etisip yeterser,

gogerip bitesen.

Yukanda otirasan asagi buyirasan
Y edi oglan babasi olasan

URFA FOLKLORUNDA BEDDUA
A- SAGLIKLA iLGiLi BEDDUA

Allah siye dert vere derman vermiye
Alti aha gozi baha dort ayagi haviye baha
Betrey sone
Beyniye $i$ cahla (M1h cahila)
Caruya atas duse
Canidan bizar olasan
Canidan bulasan
Camym bedeniyin ustine inliyesen
Cigeriy agziya gele
Deli olasan daglara dusesen
Deli olasan derman bulamiyasan
Dermensiz derde dusesen
Dert tuta sizi
Dis dirnah bulrniyasan
Eski derdiye donesen evvel derma bulindi simdi bulamiyasan
Epriyesen curiyesen
Epriyesen curiyesen lap lap tokilesen
Epriyesen curiyesen firenk zehmetli tokesen
Gidesen bi zahrnm eline dusesen cigeriy yuregiy hestehana silepcesini doldira
Goti yerde gozi kapida kala
Her tikey bi dagda kala
Hespe tokesen
Hepse tokesen hespir yiyesen
Ince agnya dusesen
Kan aghyrp kara bagliyasan

Karnya pohiya bolenesen
Kaniy pohiy bi delikten gele
Kani pohi bi gele
Kan kusasan irin ahtarasan
Kan sicasan kan

isiyesen

Kizken kizdirasan
Kizken kizdirasan kizamihlar tokesen
Koselerde kalasan
Olmiyesen orneg olasan
Pohiynan gulle oyniyasan
Sen olasan parca pirtik olasan
Sen olasan parca tike olasan
Sen olasan bi deri bi gemik kalasan
Sesiy kesile
Sesi sone
Soyi sopi kuriya
Tike tike olasan - Lime lime olasan
Yidigi yimek birnidan gele
Yiyisen sicmayasan

B - OLUM DiLEGiNDE BULUNAN BEDDUALLAR

Ag gidesen, kara gelesen
Allah belayi vere
Allah canmu ala
Allah cani ala
Allan seni vura
Allah'm tufanma gidesen
Bahhlara yem olasan
Basiya bomba duse
Basiya bomba duse, gulley avcuma duse
Beni vuraru Allah vura

Beni yidiz, Allah ta sizi yiye.
Beyni tokile, torbayi gire, biye gele
Bi aw; torpah ver, beni kurtar
Cehennem

atasma yanasan

Dah kimin durasan, duz kimin eriyesen
Dort gisinin cininde gidesen
Eviy

yihila

Genchgiya doyrmyasan
Gidesen donmiyesen
Gidisiy ola, donisiy olnuya
Kapilara bitmiyesen
Kapiy kilitli kala, kor baykus takayda yuva yapa
Kapiy kus pohmnan suvana
Kara heberiy gele
Kara yer yeriy ola, cehennem deligiy ola
Kiran supire
Kiran supire seni
Kurda, kusa yim olasan
Kuller basiya
Metiy kaha
Mezannda tik otira
Mezariy ola, sen olmiyasan

Nakrs tahtasina gelesiz
N akis tahtasmdan dusesiz
Ocagiy sone
Parca tike olasiz
Sen olasan mezariyda tik otirasan
Sen olasan, ortahh sensiz kala
Siccah yatasan, savih kahasan
Soyi sopiy kunya
Sitilken devrilesen
Sitilken gidisen
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D stize

aghyim

Yatasan kahrrnyasan
Y erisip yetmiyesen
Yerisip yetmiyesen, gogerip bitmiseyen
Yer ucizken yere giresen
Yildmm basiyrza duse
Yirre giresen
Yurdiy yuvay dagila
Zeher ehlaym yiyesen
Zir zeber olasan

C- GELiNLERLE

n.cn.t BEDDUALLAR

Aliy yesiliy ustiye atila
Cohh cocih hesretinde kalasm
Dugin eviy degil oli eviy ola
Etegiyze oglan sudig degmiye
Gun gormiyesen nuraz alrruyasan

Korocah kalasan
Mezin nuraz ahmyasan
Sen olasan ag beht gormiyesen
Teliynen duvagiynan gomilesen

Yidigiy ekmek, geydigi koynek bi kapida kala.

<;- BIKKINLIK

VE HAKKI HARAM ETMEKLE iLGiLi BEDDUALLAR

Beni kimyan bi avic ta ziyada kmamdan yaha.
Benim kimin olasiz
Bi mememden emdigiy sud, birinen emdigiy irin ola
Hekkim siye heram it kam ola
Hekkun siye heram olsm, kat kat katiran olsun.
Kiruyan kmamdan yahsm
Nasil yagdan k:11 cekilir, Allah'ta beni iciyizden ele c;eke
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D- YOKSULLUGA DUSME iLE iLGiLi BEDDUALLAR

Beni unudip camym derdi derdine endusesen
Boginden geri kalasan
Boginleri anyasan bularmyasan
Caniyden bedeniyden her gormiyesen
Derbeder olasan
Dilenmez dilenci olasan
Ekmek ath sen yayan olasan
Ekmek ekmek dilenesen
Eviy basiya yihila
Farsi malamat olasan
Hanay harabola
it eliyden ekmek almiya
Itten ac ilandan cilpah kalasan
Maliynan malamat olasan
Rezzil rusvay olasan
Sabir selam gormiyesen
Sen olasan dart oksiznen bi magarada kalasan
Sen olasan noldim delisi olasan
Tahtiy taci done
Yavrum dunyanm keyti kederi seni birahmiya

E- MUNFERiT KONULU BEDDUALLAR

Allah beni sizin eliyize dusirmiye
Allah kimsiy sizin seriyize dusirrniye
Allah seni carpa calmdira
Anaydan emdigiy sud birniydan gele
Cirnaga calmasan
Dag ceyram olasan
Deli olasan daglara dusesen

Elim et yahayada kala
Ettigiy yohya gele
Ettigiy keder bulasan
Evladiydan cekesen
Gett1giy bet seni carpa
Hekimdede sipirgesinnen siprilesiz
0 boyda kalasan
Olmiyesen orneg olasan
Sifatiya ne'let gele
Tehsineh olasan
Torerniyesen
Yurdiyda baykuslar ote
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BiLMECELER

Allah yapar yapisnu, adarn acar kapisim

(Karpuz)

Avra.tlann dizinde, alern omn icinde

(Ayna)

Annasi Leyla Hatm
Babasi bukhm Hoca
Ogh gurbette gezer
K1Z1 sultan bazarda

(Bag)

Allah'in isi
Karmndadir disi

(Kabak)

Allah yapar yapisnu

Dicag ac;ar kapisuu .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Karpuz)
Alti atas usti das

(Hamam)

Alti das
Usn talas
Bu nedir bilin
On ayah ii<; bas

(Dagen)

Ben yeniyem, o yeniy

(Golge)

Bir kuru kafa, koydim rafa
Y emesi dath, maymun surath

(N ar)

Bal ustinde kitli sondih

(Ceviz)

Beyaz evin icinde kucik yavn

(Civciv)

B1 kucik mezer, dunyi gezer

(Ayakkabi)

Ba$I darrah kurugi orah

(Horoz)

Ba~1 bende

Ortasi essekte
Dibi yerde

(Bugday)

B1 Urfa dedihlan
Nedir coh sevdihlan

(<;1g kofte)

Ben giderem o gider
Y arnmda tik tik eder

( Cogen-Baston)

B1 yuzi var. Bin tene gozi var

(Elek)

isine

Bah bi Allah'in

iplik tahrms disine
Kulleh koyrms basma

(Gaz Lambasi)

Bi cut pencerem var
Gece kopamr, gundiz acihr.

(Goz)

Ben beslerem o susler

(Gul)

Benim bi kusim var enginden
Haber ahr beginden
Ecep br kus ne kusidir

T ene yir go••b egm d en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (.D egirmen
v•

v•

)

Cevri cevahir tarlasmda
Ne viyegi
Nar cicegi
Icinde bir serce var
Seklim nanrn; cicegi

(An)

Dort ayagi var, ustmde dayagi var

(Masa)

Dogdan gelir lek kirnm, kollan bilek kimm
Egilir su icmaga, bagnnr oglak kirnin

(Ceylan)

Dam ustinde yagh kulince

(Ay)

Dam ustmde otrrrms
Dumam gozinden kacirrms

(Baca)

D1~1 kan kimin

Ici kan kimin

(Karpuz)

Doga gider seslenir
Eve gelir yaslamr.

(Balta)

Dagdan gelir ehtene
Dastan gelir ehtene
i~allah seni tutene
Daragacinda sihtene

(Bit)

Dagdan attirn kinlmadi
Dastan attim kmlmadi
Suya attim kinldi.

(Sigara kagidi)

Dam ustunde boyrn kink

(Dom logu)

Denizi var suyi yok
Yollan var izi yok
Dastandir

(Harita)

demirdendir

Y edigi harmrdandir
Butun dunyi doymr
Gendi doymaz nedendir.

(Degirmen)

Dort ayahh, iki kulahh

(Ekmek tahtasi)

Ev kimindir, kapasiru acarsay komsir
Acmassay korusmaz

(Soba)

Ektim nohrt, cihn sogit
Yapragi dut, kendi armut.

(Pamuk)

Etten sis, demirden kebap

(Parmak - Yuzuk)

Ebdes ahr namaz kilmaz
Cemeetten geri kalmaz

(Cenaze)

Evin ardmda bi bag siyena

(Hirsiz)

Elimde Kith mezer
Dunya alem gezer

(El feneri)

Guhm gulim rmk'ab icinde
Ne hocalar ohmus, ne de kitap icinde

(Alm yazrsi)

Gettim gettnn bi magara
Gettim getum iki magara
Gettim gettim iki lamba
Gettim gettim iki ilan
Gettim gettim meydan
Gettim gettnn bi onnan

(Kafa)

Gozzelde K1rm1z1 nar
Cirkinde okla zerar..

(Dudak)

Hesel mesel maliki
Kungi va on iki

(Horoz)

Hamm oyandi
Cama dayandi
Cam kmldt
Kana boyandi.

(Karpuz)

iki direkli bin keremitli

(Horoz)

i<;i

bitli dI$1 kitli

(in cir)

Ici atas usti das
Icinde binbir atas

(Hamam)

Kac kat icinde kac kitap icinde
Ne milla bilir ne kitap icinde

(Alm yazisi)

Kara tavih kakkilar kanatlan stkkilar

(Kapi)

Karadir katran degil
Sandir safran degil
Boyrnzi var koc degil.

(Cekirge)

Kil torba icinde gumus yuzuk.

(Goz)

Kabigi var ici yok
Dayim kotek yir suer yoh

(Davul)

Kandilde var mumda yok
Mendilde var culda yok.

(Dil)

Kara tavih karm yank

(Ekmek ocagi)

Kel kitabi keser sapi
Bi ayagi var bes cicegi

(El)

Lezzet verir dadiya
Tutacahsay yavas tut
iki eliy kan ohr..
Mantozu yesil, ayzesi kimuzi, puh kara

(Kara dut)
(Karpuz)

Mine mine minesi
Altm dugmesi
Ya bi gece olirsen
Yada bum bilirsen

(Cigdem)
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Mes tahtasi, Mestane tahtasi
Topuk

tokusturan

Miraz kavistnna

(Tandir)

Mineradan attim kihci
Halep'ten cihti uci.

(Gok kusagi)

Oy Huriye Hurriye
Esker dizilnns geriye
Ya bim bilecahsan
Ya bi gece olecahsan

(Cenaze)

Sira srra durmislar, hek yoluna girmisler
Vahti gelmis ermisler, sararrruslar, solmuslar.

(Bugday)

Sende var bende var
Kun copte bile var

(Isim)

Uzun uzada gidiy oh; mezara gidiy
Babasi uc ayhktan oglu bazara gidiy

(Pathcan)

U zadihca uzamr
Heftada bir bezemy

(Germec)

Yer altmda gunus dugme

(Cigdem)

Y azm geyinir, kism soymir

(Agac)

Yer altmda burgil kayniy
Yer altmda altm sikke

(Kannca)
(Havuc)

Zerre zerre bal ahr

Y esermisken al ohr
Meyledince kanya

(Uzum)
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