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 Sevg�l� Okurlar,

 Şanlıurfa kültürel m�rasının gelecekte yaşayab�lmes� �ç�n sosyal ve kültürel alanda farklı h�zmetlerle 
faal�yetler�m�ze devam ed�yoruz.

 Bu arada İstanbul'dak� hayırseverler�m�z�n katkısıyla ve ŞURKAV'ın İstanbul şubes� organ�zasyonuyla 
2008 yılında Şanlıurfa merkez�nde b�r �lköğret�m okulu, b�r ortaöğret�m okulu ve b�r sağlık ocağı b�nası yapımı 
gerçekleşt�r�ld�.

 ŞURKAV'ın 2008-2009 eğ�t�m-öğret�m yılında 16 dalda gençlere ve çocuklara yönel�k açmış olduğu 
kurslar büyük b�r katılımla devam etmekte.

 Geçen yıl �k�nc�s�n� yaptığımız "Uluslararası Hal�l İbrah�m Buluşmaları" programı, bu yıl 22-25 Mayıs 
2009 tar�hler�nde; dayanışma, yardımlaşma, sanat, kültür, sevg� ve hoşgörü g�b� alanlarda yapılacak 
etk�nl�klerle gerçekleşt�r�lecek. Bu programla dünya üzer�nde faal�yet gösteren yardım kuruluşları 
Şanlıurfa'da b�r araya gelerek faal�yetler�n� serg�leyecek, b�lg�, b�r�k�m ve tecrübeler paylaşılacaktır. Bu proje �le 
Şanlıurfa'da ayrıca "İnanç Tur�zm�"n�n gel�şmes� hedeflenmekted�r.

 Tarım ve sanay�n�n gel�şmes�n�n yanında Şanlıurfa'yı b�r tur�zm kent� yapab�lmek, tar�h� ve kültürel 
m�rasa layıkıyla sah�p çıkmak, dış dünyaya açmak öneml� b�r v�zyonumuzdur

 Kültür varlıklarımızın araştırılarak gelecek kuşaklara aktarılması sorumluluğuyla yürütülen 
çalışmalarımızdan b�r� olan derg�m�z�n yen� b�r sayısını daha okuyucularımızın d�kkat�ne sunuyoruz.

 Derg�n�n bu sayısına katkı sağlayan değerl� araştırmacılarımıza teşekkür ed�yorum. Yen� b�r sayıda 
buluşmak d�leğ�yle selam ve saygılar sunuyorum.   



VIII

B�r sabah Harran'dan süzülen 
rûzgâr, batıya yöneld� önce ve 
kuzeye doğru yol aldı. Gökyüzü 
den�z�nde b�rkaç rüzgâr kulacı 
mesafeden sonra Nemrut Dağı'nın 
tepes�nde Deyr Yakup'ta buldu 
kend�n�. Hatırladı �k� b�n yıl öncek� 
geçm�ş�, Şardu Bar Ma'nu'nun eş� 
Amaşşemeş'�… Kaya mezarlarını, 
sarnıçları, mağaraları dolaştı ve 
halkın muhayy�les�ne şaştı:

Nemrut Dağı 'nın eteğ�nde 
Kazan(hane)e'de p�şerm�ş aşı 
Nemrut b�n Ken'an'ın, tüte tüte 
üstünde duhanın, yet�ş�rm�ş elden 
ele tahtına Nemrut'un, ol kan 
em�c� ş�kemperver ankebûtun…

IX

1

Doğuşlar yokoluşlar, talanlar 
�marlar, afetler muc�zeler, geceler 

gündüzler gören güngörmüş 
rûzgâr çev�rd� yüzünü y�ne kuzeye 
d o ğ r u .  İ ş t e  k a r ş ı d a  U r f a 
görünüyordu. Görkeml� şeh�r. Esk� 
çağlar ın  At �nası ,  Roması  � le 
akran…

Uzaktan rüzgârbakışı gördüğü 
ş e h � r,  k e n d � s � n e  � l k  g e n ç l � k 
yıllarında dolaşıp durduğu ant�k 
A n t a k y a ' y ı ,  k u t s a l  Ku d ü s ' ü , 
Halebüşşehba'yı, Bağdat'ın b�n b�r 
geceler�n� hatırlattı b�r b�r… 

Urfa; bu esk� zaman güzel�, 
g ü z e r â n  e d � p  g � d e n  ö z g e 
g ü z e l l � ğ � n d e n  a r t a k a l a n 
m�hrabıyla avunmakta ş�md�, 
m�nare yıkılmış olsa da…

2

Ve rûzgâr, şehre tahassürle 
yaklaştı. Şehr�n ayakta kalan son 
k a p ı l a r ı n d a n  b � r � n d e , 
Harrankapı'da buldu kend�n�. 

Boyunlarından z�nc�rl� �k� aslanı 
t u t a n  b � r  k � ş � y �  b e t � m l e ye n 
kabartma rölyef�n altında 'Mülk, 
tek ve kahred�c� olan Allah'ındır.' 
D�yen Arapça k�tâbey� okudu. 
Am e n n a  ve  s a d d a k n a ,  b e l � , 
gözler�mle gördüm ded� rûzgâr…

3

Ve rûzgâr, Harrankapı'nın sol 
g � r � ş � n d e  y e r  a l a n  Ya s � n � n 
Kahves�'ne g�rd�.

Kahve, 16.asrın �k�nc� yarısı 
b a ş l a r ı n d a  M ı s ı r l ı  t ü cc a r l a r 
tarafından İstanbul'a gel�r �lk önce. 
Ve �lk kahvehane Tahtakale'de 
Halepl� Hakem �le Şamlı Şems 
�s�ml� �k� Arap tüccarca açılır. 
Meşhur Par�s ve Londra cafe'ler� �se 
ancak b�r yüzyıl sonra ortaya 
ç ık mışt ı r.  B � r  masal  k ahvey� 
a n d ı r a n  b u g ü n k ü  Ya s � n � n 
Kahves�'yse muhtemelen İstanbul 
kahveler�yle yaşıttır. 
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Beş�k kemerl�, kesme taştan kabaltıyı andıran bu 
tar�h� yapı kışladır önceler�. Kuzey ve güney kapıları 
mevcuttur. Kuzey g�r�ş�n önünde sarnıçvar� su 
küpler� bulunur, on sek�z teneke su alır her b�r�. 

Yaşlılar kerev�tte, gençler çapraz ayaklı 'kürsü' tab�r 
ed�len �skemlelerde oturur. Yaşlı rûzgâr dayayıp 
sırtını sap yastığına, yayıldı sed�rde Acem nakışlı 
keçeye. Sıcak Seylânî leb-renk çayından b�r yudum 
aldı ve her b�r� b�r Pavarott� olab�lecek ses kal�tes�ne 
sah�p, Urfa'nın dört duvarı arasında y�t�p g�den s�yah 
beyaz dönem sanatçılarının fotograflarını �nceled�:

Kervanlara yükled�kler� sevdalarını da acılarını da 
alıp g�tm�şlerd� çoktan b�rçoğu… Duvarlara s�nm�ş 
mahrum�yetler�n�, sesler�n�; gazellerden, şarkılardan, 
hoyratlardan kalan ak�sler� d�nled� b�r zaman. Yakın 
tar�h Urfa müz�k hafızasının mahfazası duvarlardan. 
Taş duvarlar anlattılar hal d�l�yle b�rer b�rer burdan 
gel�p geçenler�… B�r mekteb� mus�k� �d� burası b�r 
zamanlar…

Ve kahvehaneler�n�, kıraathaneler�n� andı rûzgâr, 
b�r özge uygarlığın, �mparatorluğun nabzının attığı 
'mekteb� �rfanları'nı. Ve bütün b�r coğrafyada bu 
mekânların nasıl değ�ş�p dönüştüğünü, y�t�p 
g�tmeye yüz tuttuğunu… Ve b�r kez daha esef ett� 
ahval� pürmelâle…
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aydınlar ve Urfa halkı �ç�n daha da büyük b�r ölçüde 
geçerl�d�r. Üstel�k Urfalılar yukarıda sözü ed�len genel 
eğ�l�m ve �ht�yaçların ötes�nde, şeh�rler�n� özel kılan bazı 
kend�ne özgü gelenekler, kend�ne özgü b�r yaşam tarzı, 
b�r hayat anlayışının m�rasçısı oldukları yönünde yaygın 
b�r b�l�nce de sah�pt�rler. H�ç tereddüt etmeden �dd�a 
etmek mümkündür k� Urfalılar çeş�tl� özell�kler� �le 
Urfa'nın ve onun �ç�nde yaşayan kend�ler�n�n b�rçok 
bakımından “b�r�c�k” oldukları duygusu �ç�nded�rler. 
Onlar �ç�n dey�m yer�ndeyse; bütün Türk�ye, hatta bütün 
dünya b�r yana büyük b�r sevg�yle bağlı oldukları 
şeh�rler� ve kend�ler� başka b�r yanadırlar. Urfalılar 
Urfa'da doğdukları, havasını soludukları, suyunu 
�çt�kler�, y�yecekler�n� yed�kler�, şarkılarını söyled�kler�, 
Urfa'da yaşamış olduğuna �nandıkları peygamberler�n 
ve evl�yaların, kutsal k�ş�ler�n, şa�rler�n, ed�pler�n 
hemşehr�s� oldukları �ç�n mağrur ve mutludurlar. Hele 
son zamanlarda Güneydoğu Anadolu Projes� �le 
telev�zyonlarda sık sık göster�len ünlü sıra geceler� �le bu 
geceler�n bell� başlı ay�n�n� meydana get�ren “müz�k 
âlemler�” ve “ç�ğköfte”ler�yle, b�raz İbrah�m Tatlıses'ler�, 
ama özell�kle Kazancı Bed�h'ler� �le Şener Şen'�n sev�ml� 
Zügürt Ağa, Eşkıya t�plemeler�yle yarattığı büyülü 
kahramanlarıyla gündeme gelmekten ve kend�ler�n�n 
oldum olası zaten b�ld�kler� “b�r�c�kl�k”ler�n�n bütün 
Türk�ye tarafından farkına varılmasından büyük b�r 
memnun�yet duymaktadırlar. 

Konuya b�raz daha der�nden bakarsak, acaba Urfa g�b� 
b�r kent�n sak�nler�ne verd�ğ� bu, “farklılık”,  “b�r�c�kl�k” ve 
“gurur duygusu”nun açıklaması ne olab�l�r? Bununla 
�lg�l� şüphes�z b�rçok neden sayılab�l�r. Ancak çok kaba 

İnsanlar doğdukları yerler� severler, K�ş�l�k ve 
k�ml�kler�n�n oluşmasında en büyük etk�s� bulunan 
çocukluk, gençl�k dönemler�n� geç�rd�kler� yerlere karşı 
�se daha özel b�r sevg�, hatta bazıları tutku duyarlar. Bu 
yerlere a�t hatıraları büyük b�r bağlılıkla z�h�n ve 
gönüller�nde yaşatırlar. İler� yaşlarında hayatlarını 
sürdürmek ve kend�ler�n� kanıtlamak �ç�n yaptıkları 
mücadeleler�nde, bu hatıralar onlar �ç�n duruma göre 
bazen b�r güç kaynağı, bazen b�r tesell� aracı rolünü 
oynar. Bütün dünyanın b�r köy hal�ne geld�ğ�, 
sanay�leşme ve modernleşmen�n etk�s� altında her yer�n 
b�rb�r�ne benzed�ğ�, b�reyler�n g�tg�de farksızlaşmaya 
doğru g�tt�ğ� günümüzde k�ş�ler�n doğdukları ve 
yaşadıkları şeh�rlerle olan özel �l�şk�ler� g�tg�de daha da 
özel b�r anlam kazanmaya doğru g�tmekted�r. Son 
zamanlarda Türk�ye'n�n çeş�tl� şeh�rler�nde bu şeh�rler�n 
ün�vers�teler�, sorumlu yönet�c�ler�, aydınları tarafından 
düzenlenen ve bu şeh�rler�n tar�h� geçm�ş�, kültürel 
özell�kler�, ekonom�s� vs.n�n ele aldığı sempozyumların 
artan sayısı, ülkem�z�n çeş�tl� saygın yayınevler�, Kültür 
Bakanlığı vs. tarafından yayımlanan ve g�tg�de özell�kle 
�lg�l� şeh�rler�n aydınları tarafından daha büyük b�r �lg�yle 
karşılanan şeh�r monograf�ler�, şeh�rler�n gelenekler�n� 
yaşatmak, esk� eserler�n� restore ett�rmek �ç�n kurulan 
vakıfların artan faal�yetler� bu �ht�yacın b�l�nc�ne 
varılmasının b�r sonucu olarak ortaya çıkan mutlu b�r 
gel�şmed�r.

Bütün bu olgular, dünyaya gözünü Urfa den�len güzel 
ve sev�ml� şeh�rde açmış ve kend�ler�ne nerel� ve 
k�mlerden olduğu sorusu sorulduğunda Urfalı ve 
f�lancalardan olduğu cevabını gururla veren Urfalı 
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�mkân vermemes�d�r. Öte yandan �nsanlar, h�ç şüphes�z 
b�r yandan hayatlarında bazı değ�şmeler�n olmasını 
�sterken öte yandan değ�şmen�n get�receğ� �st�krarsızlık 
ve bel�rs�zl�kten de korkarlar. Çünkü bu değ�ş�kl�kler 
onları o zamana kadar kend�s�ne göre hayatlarını 
düzenled�kler� kurallar ve değerler�n, besled�kler� 
�nançların, b�rb�rler�yle kurdukları �l�şk�ler�n doğruluk ve 
�şe yararlılığından şüphe etme, onlar yer�ne henüz 
tanımadıkları, b�lmed�kler� yen� b�r şeyler koyma 
zorunluluğu karşısında bırakır. Bunun ne kadar 
zahmetl�, hatta buhranlı b�r süreç olduğunu Orta 
Çağ'dan sonra modern sanay�, b�l�m ve teknoloj� 
toplumuna geçen Avrupa'nın yakın tar�h�ndek� 
çalkantılar, savaşlar, �ht�laller gösterd�ğ� g�b� modern 
hayat tarzının yavaş yavaş �ç�ne nüfuz etmeye başladığı 
geleneksel Doğu-İslam toplumlarının günümüzde 
yaşadığı kültür değ�şmeler�, çatışmalarıyla �lg�l� 
problemler de aynı olguya �şaret etmekted�r.

İnsan; sadece hayatını devam ett�rmek, bunun �ç�n 
gerekl� olan beslenme, barınma vs g�b� temel �ht�yaç 
maddeler�n� karşılamak zorunda olan doğal b�r varlık 
değ�ld�r. O, aynı zamanda ruh�-manev� b�r varlıktır. 
İnsanın ruh�-manev� hayatının �se çeş�tl� cepheler� vardır. 
İnsan b�r yandan kend�s�n� çevreleyen dünyayı b�lmek 
�ster. Bu b�lg� �ht�yacını en genel olarak b�l�m denen 
faal�yet karşılar. Öte yandan varlığını, evren ve toplum 
�ç�ndek� yer�n� anlamlandırmak �ster. Bu anlamlandırma 
�ht�yacına �se h�ç olmazsa son yüzyıllara kadar en büyük 
ö l ç ü d e  d � n  d e n � l e n  k u r u m u n  c e v a p  ve rd � ğ � 
b�l�nmekted�r. D�n aynı zamanda �nsanlar arasındak� 
�l�şk�ler�n temel� olan ahlak� değerlerle �lg�l� olarak da 
güven�l�r b�r temel sağlar. Ancak �nsan den�len varlığın 
karmaşıklığı bununla da b�tmez. O aynı zamanda 

b�r açıklama vermek gerek�rse herhalde söylenmes� 
gereken şey, onun �ç�nde doğan ve yaşayan �nsanlarına 
hayat hakkında �şlenm�ş başarılı b�r model sunması ve 
bu model�n de o �nsanlar �ç�n yeterl� ölçüde tatm�n ed�c� 
olmasıdır.

Urfa en azından son zamanlara kadar ekonom�k 
bakımdan tarıma ve küçük el sanatlarına dayalı yoksul 
b�r kent olmuştur. Tarımın ve el sanatlarının �nsanlara 
d�ğer ekonom�k uğraşlara, yan� sanay� ve t�carete göre 
çok daha az b�r gel�r sev�yes� sağladığı herkes tarafından 
b�l�nen b�r gerçekt�r. Ancak bunun başka bakımlardan 
bazı olumlu sonuçlar doğurduğu da b�r gerçekt�r. Böyle 
b�r hayat tarzı zorunlu olarak �nsanları kanaatkâr 
olmaya, azla yet�nmeye �tt�ğ� g�b�, böyle b�r toplumu 
aşırı gel�r eş�ts�zl�kler�n�n yaratması mukadder olan 
ger�l�mlerden, �ç çatışmalardan uzak tutar, ona b�r �ç 
barış ve dayanışma duygusu kazandırır.

Sanay� ve t�caret toplumlarının dünyayı algılama ve 
kurmalarında kend�s�nden hareket ett�kler� temel 
kavramın değ�şme olmasına karşılık, tarım ve el 
sanatlarına dayalı b�r ekonom�de ve bunun yarattığı b�r 
toplum türünde anahtar kavram �st�krar, değ�şmemed�r. 
Bunun da neden�; sanay� ve t�caret�n temel�nde �nsan 
�rades� ve çalışmasının, becer�s�n�n bulunması, bunların 
�se değ�şmey�, hatta bazen çok hızlı b�r değ�şmey� 
mümkün kılmasına karşılık tarımda ver�m�n �se h�ç 
olmazsa son yüzyıllara kadar esas �t�bar�yle �kl�m ve 
doğa şartlarına bağlı olması, bu şartların �se zaman 
zaman bazı ufak değ�ş�kl�kler göstermes�ne karşılık 
mevs�mler�n her zaman b�rb�r�ne aynı düzen �ç�nde 
�zlemes�ne benzer b�r tarzda orta ve uzun vadede 
herhang� b�r öneml� b�r�k�me, dolayısıyla değ�ş�me 
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uygun olarak şeh�rde özell�kle kamusal b�nalar ve 
mekânlarla �lg�l� olarak bazı değ�ş�kl�kler meydana 
gelm�şt�r. Ama şeh�r yerleşmes�n�n bu genel planında 
ö n e m l �  b � r  d e ğ� ş � k l � ğ � n  m e yd a n a  g e l m e d � ğ� 
görülmekted�r. Seleukoslar zamanında tasarlanmış olan 
d�ğer doğu şeh�rler�nde olduğu g�b� ana caddeler�n�n 
doğu-batı, kuzey-güney �st�kamet�nde b�rb�rler�n� 
kesmes� durumu Urfa'da yakın zamanlara kadar varlığını 
büyük ölçüde koruduğu g�b� İ. Zeng�'n�n Urfa'yı 
feth�nden sonra yapılan b�rçok d�n� yapı da fet�h önces� 
Hır�st�yan d�n� yapılarının esk� mekânları üzer�nde 
yükselmekted�r. 

Şehr�n ekonom�k hayatında b�nlerce yıldan bu yana 
hep aynı özell�kler�n egemen olduğundan söz ett�k. H�ç 
şüphes�z zaman �ç�nde ana t�caret yollarının değ�şmes� 
veya Urfa'nın asker�, �dar� önem�n�n artıp eks�lmes� g�b� 
nedenlerden ötürü Urfalıların refah ve zeng�nl�kler�nde 
bazı değ�ş�kl�kler olmuştur. Ama bu, Urfa'nın temelde 
tarıma dayanan ekonom�k yapısında öneml� b�r 
değ�ş�kl�k meydana get�rmem�şt�r. Urfa'da t�caret h�ç 
şüphes�z zeng�nl�ğ�n en hızlı b�r şek�lde kazanılmasını 
mümkün kılan meslek olmuş olmakla b�rl�kte geçm�şte 
de şehr�n geç�m� hep tarıma bağlı kalmış ve Urfa'nın 
önde gelen yurttaşları bugün g�b� esk�den de hep 
toprak sah�pler� olmuştur. 

Geçm�şte Urfa'da yaşayan �nsanlar h�ç şüphes�z sık sık 
doğal afetlerle (depremler, su baskınları, kuraklıklar, 
kuraklık sonucu kıtlıklar, çek�rge �st�laları) karşılaşmışlar, 
salgın hastalıklara (veba, trahom, şark çıbanı) 
yakalanmışlar, çok sayıda yet�şk�n ve çocuk ölümler� 
görmüşlerd�r. Ancak öyle anlaşılmaktadır k� bu 

güzell�k duygusuna da sah�pt�r. Bunun sonucu olarak 
güzel şeyler üretmek veya üret�lm�ş olan güzel şeyler�n 
haz ver�c� algısından pay almak �ster. Onun bu �ht�yacına 
da güzel sanatların cevap verd�ğ�n� b�l�yoruz.

İnsanın doğal varlığı dışında kalan bütün bu alanlar, 
bu alanlarla �lg�l� faal�yetler�, başarıları, yan� �nsanın 
toplumsal hayatı, d�n�, ahlakı, sanatı tek kel�me �le 
“kültür” kavramı �ç�nde �fade ed�leb�l�r. Kültür �se b�z� 
tar�he gönder�r. Çünkü kültür denen şey �nsanlığın 
sözünü ett�ğ�m�z alanlardak� faal�yetler�n�n toplamı, 
b�r�k�m� olarak tar�h �ç�nde ortaya çıkar ve kuşaktan 
kuşağa aktarılarak daha sonra gelen �nsanların anlam, 
duygu ve düşünce dünyalarını meydana get�r�r. B�r 
kültürün, �nsanların yukarıda bell� başlılarını saydığımız 
temel �lg� ve �ht�yaçlarına ne kadar doyurucu b�r cevap 
ver�yorsa o kadar canlı ve başarılı olduğunu; buna 
paralel olarak �nsanların böyle b�r sarıp sarmalayıcı 
manev� atmosfer �ç�nde sözünü ett�ğ�m�z �lg� ve 
�ht�yaçlarının ne kadar uygun ve tatm�n ed�c� b�r tarzda 
karşılandığını görüyor ve düşünüyorlarsa o kadar 
kend�ler�nden, hayatlarından memnun ve mutlu 
olacaklarını söyleyeb�l�r�z.

Ş�md� eğer bu tahl�l�m�z doğruysa Urfa'nın büyüsünü 
ve  b � r � c � k l � ğ � n �  te ş k � l  e d e n  ş e y � n  U r f a l ı l a r ı n 
doğumlarından ölümler�ne kadark� hayatlarının bütün 
cepheler�n� �ç�ne alan ve onlara doğumları, hastalıkları, 
ölümler�, meslekler�, evlenmeler�, düğünler�, törenler�, 
eğlenceler�, �badetler�, korkuları, �nançları, boş �nançları 
vb. �le �lg�l� olarak b�lg� ver�c�, açıklayıcı, anlamlandırıcı, 
tutarlı ve kuşatıcı b�r model sunan Urfa kültürü 
olduğunu söyleyeb�l�r�z. Daha genel olarak söylemek 
gerek�rse Urfa'nın büyüsü, modernl�k önces� geleneksel 
toplumun, geleneksel hayatın, geleneksel kültürün en 
başarılı b�r b�ç�m�n� tems�l etmes�nden �ler� gelmekted�r. 

Urfa, en azından kırk ell� yıl önces�ne kadar her 
bakımdan b�r �st�krar, değ�şmezl�k ve buna bağlı olarak 
da b�r barış ve sükûnet şehr� olmuştur. Son ell� yıl 
önces�ne kadar şehr�n coğrafyası hemen hemen h�ç 
değ�şmem�şt�r. 1950'lerde Yen� Mahalle �nşa ed�lmeye 
başlayıncaya kadar şeh�r aşağı yukarı m�lat sonrası �lk 
b�n yılının sınırlarını korumuştur. Urfa'nın nüfusunun da 
buna paralel olarak bazı ufak tefek değ�şmelerle bu süre 
zarfında aynı kaldığını tahm�n edeb�l�r�z. 

B�nlerce yıl boyunca şehr�n f�z�k� görüntüsünde de 
öneml� b�r değ�şmen�n yaşanmadığı anlaşılmaktadır. 
Kale ve üzer�ndek� zar�f �k� sütun hep bulundukları yerde 
olmuşlardır ve b�nlerce yıldan ber� kuzey etekler�nde 
bulunan Hal�l ür Rahman ve Aynı Zel�ha göller�ne 
bakmaktadırlar. Kara Koyun Deres� en azından 6. 
Yüzyıldan, yan� İmparator Jüst�nyen dönem�nden bu 
y a n a  b u g ü n  � ç � n d e  a k t ı ğ ı  y a t a k t a  a k m a k t a , 
kuzeybatıdan şehre g�rerek şeh�rle kırsal bölge arasında 
b�r sınır oluşturup güneydoğudan şehr� terk etmekted�r. 
H�ç şüphes�z zaman �ç�nde ve b�rb�rler�n� tak�p eden 
farklı ırktan ve d�nden �nsanların �ht�yaç ve zevkler�ne 
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durum Kale etekler�ndek� �k� balıklı gölün meydana 
gel�ş�, bu göller �ç�nde dolaşan balıkların ortaya çıkışı vb. 
�le �lg�l� olarak verd�ğ� efsanev� açıklamalar �ç�n de söz 
konusudur. Efsanen�n başka �şlevler�n�n de olduğu 
b�l�nmekted�r. O, hayal gücünün ürünü olduğu ölçüde 
aynı zamanda �nsanın tahayyül dünyasını meydana 
get�r�r.  Öte yandan efsaneler, topluma yen� katılacak 
üyeler� eğ�tme g�b� b�r �şleve de sah�pt�rler. Efsaneler 
yen� üyelere b�r öncek� kuşağın dünyayı anlama, 
algılama ve anlamlandırma model�n� aktarırlar. N�hayet 
efsaneler, anlatılmak �ç�nd�r. Efsane anlatıcılığının 
kend�s� �se b�r edeb� etk�nl�k, b�r sanattır. Böylece o aynı 
zamanda öneml� b�r estet�k yaratıcılık veya estet�k b�r 
yaratımın algılanması, estet�k b�r deney�m katılma 
boyutunu da �ç�nde taşır. Bu arada korku ver�c� efsaneler 
d�ğer �şlevler� yanında h�ç şüphes�z tragedya sanatı g�b� 
arıtıcı (kathart�k) b�r �şlev de görürler.

Bu satırların yazarı �şte böyle kapalı, tutarlı, �st�krarlı 
adeta zaman dışı, tar�h dışı b�r özell�k taşıyan büyülü b�r 
dünyaya gözünü açmıştır ve doğal olarak bu dünyaya a�t 
b�rçok anıyı belleğ�nde taşımaktadır. Yazısının bu 
noktasında onların b�r kaçını z�kretmek yönünde k�ş�sel 
b�r zaafa kend�s�n� kaptırmasına okuyucu lütfen 
hoşgörü gösters�n.

Önce b�r serg�den tablolar: Hal�l ür Rahman ve Aynı 
Zel�ha göller�, bu göller�n kenarında kend�ler�ne yem 
atan �nsanları sürüler hal�nde tak�p eden �ştahlı balıklar, 
Aynı Zel�ha gölünün kenarındak� gen�ş yapraklı çınar 
ağaçları, kalede b�r�n�n üzer�nde esrarlı yazılar bulunan 
sev�ml� �k� sütun, Hal�l ür Rahman gölünün yanındak� 
zar�f m�mar�s� �le Zulum�ye Cam��, genel olarak �lg�nç b�r 

olumsuzluk lar ı  ve felaketler � ,  temel�n�  d�nsel 
�nançlarının, geleneksel görüşler�n�n teşk�l ett�ğ� b�r 
anlama ve açıklama model� �ç�nde değerlend�rerek 
kend�ler� �ç�n anlaşılab�l�r ve tahammül ed�leb�l�r 
kılmışlardır.  Böyle b�r model�n ana varsayımlarının neler 
olab�leceğ�n� tahm�n etmem�z zor değ�ld�r. Ne olursa 
olsun bütün bu olumsuzlukların, bedbahtlıkların, acı 
ver�c� olayların sonuçta Urfalıların ruhunda büyük 
�syanlara, anlam dünyalarında büyük şüphe ve kr�zlere 
yol açmamış olduğu kes�nd�r. En azından doğurduğu on 
�k� çocuktan sek�z�n�n ölümünü görmüş b�r annen�n 
çocuğu olarak bunun böyle olduğunu şahsen görmüş 
ve bu olay üzer�nde düşünmüş b�r �nsanım. Urfalıların 
bu felaketler� anlamlandırmanın, yaşadıkları acıları 
paylaşmanın d�nsel veya geleneksel b�rçok yolunu 
bulmuş, b�rçok kurumunu yaratmış olduklarından 
şüphe ed�lemez.

Öte yandan Urfalılar b�r yandan d�n� �badetler, ay�nler, 
sohbetler, prat�kler vb. aracılığıyla �ç dünyalarını 
der�nleşt�rmeye ve zeng�nleşt�rmeye çalışırlarken öte 
yandan bahar aylarındak� kır gezmeler�, kış aylarındak� 
sıra geceler�, bu özel eğlence veya d�nlenmeler�n 
r�tuel�n� oluşturan müz�k âlemler�, y�yecek sofraları g�b� 
dünyev� kaçışlarla zor ve acılı hayatlarına neşe 
kıvılcımları saçmayı �hmal etmem�şlerd�r. Bu tür 
faal�yetler onlar arasındak� sosyal, �nsan� dayanışmayı 
arttırdığı g�b� öte yandan onların eğlence,  spor, güzel 
sanatlara olan eğ�l�m ve �ht�yaçlarını da yeterl� ölçüde 
doyurmuş olmalıdır.

Efsaneler�n �nsanların hayatında ne tür b�r �ht�yacı 
karşıladığı konusunda �ler� sürülmüş çeş�tl� kuramlar 
vardır. Bu kuramları tartışacak değ�l�z. Urfalılar söz 
konusu olduğunda en azından onların �ç�nde yaşadıkları 
şehr�n bazı özel, d�kkate değer mekânlarını efsaneler 
aracılığıyla kutsallaştırdıkları ve büyülü b�r hale 
get�rd�kler�n� söyleyeb�l�r�z. Dünyayı kutsallaştırmak 
veya büyülü hale get�rmek ona b�r anlam kazandırmak, 
onu açıklamaktır. Urfa kales�ndek� sütunların Nemrut 
tarafından İbrah�m Peygamber'�n ateşe atılması �ç�n 
d�kt�r�lm�ş olduğunu söyled�ğ�nde, Urfalı hem bu 
sütunları açıklamış olmakta, hem de ona şehr�n, yan� 
kend� hayatının kutsallık ve büyüsünün b�r parçasını 
oluşturacak b�r anlam ve �şlev kazandırmaktadır. Aynı 

8 • Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayı: 3

Hal�l-ür Rahman Gölü

Orfeus Moza�ğ�



gözlerle sahura kalkıp ne olup b�tt�ğ�n� tam olarak 
a n l a m a d a n  t e k r a r  u y k u y a  d a l d ı ğ ı n d a  s a h u r 
yemeğ�nden yazarın ağzında kalmaya devam eden tatlı 
lezzet.

Görüntüler:  Bu satırların yazarı bugünün Urfa'sında 
artık devam etmed�ğ�n� tahm�n ett�ğ�, ayrıca bunu üm�t 
de ett�ğ�, bununla b�rl�kte yaşamış olmaktan ötürü 
“kahramanca” b�r haz duyduğu ve bundan dolayı 
kend�s�n� ayrıcalıklı saydığı �nanılmaz, benzerler�ne 
ancak Esk� Ah�t'te yer alan h�kâyelerde rastlanan bazı 
görüntülere de sah�pt�r. Bunlardan b�r� Beykapısı 
bölges�nde suları çek�lm�ş Karakoyun Deres�'n�n yatağı 
�çer�s�nde aşağı ve yukarı mahalleler arasında yapılan ve 
zaman zaman hayl� vukuatlı, hatta kanlı geçen “sapan 
harpler�”n�n görüntüsüdür. Küçüklü büyüklü mahalle 
sak�nler�n�n evler�n�n b�r köşes�nde en değerl� eşya 
olarak �t�na �le sakladığı, çeş�tl� uzunluk ve büyüklükte, 
farklı renklerdek� �pl�kler�n b�rb�r�ne sarılmalarından 
meydana gelm�ş, �ç�ne konan taş merm�ler atıldığında 
f�yakalı b�r şek�lde “şıraak” d�ye şaklamaları �ç�n b�r ucuna 
�pek �lave ed�lm�ş, okuyucunun benzerler�ne F�l�st�nl� 
ç o c u k l a r ı n  � n t � f a d a  İ s r a � l  g ü ç l e r � n e  k a r ş ı 
kullanmalarından hatırlayacağı bu sapanları başarılı b�r 
şek�lde kullanan Mehmet Al� ve Yusuf Bey g�b� sapan 
kahramanlarının görüntüler� yazarın hafızasında 
yaşamaya devam etmekted�r. Bu masal kahramanlarının 
savaşın başlangıcında ortaya çıkmamaları, ağırdan 

görüntü göstermezken zaman zaman, yan� gözü 
“patladığı”nda veya “geld�ğ�”nde yatağı üzer�nde 
bulunan büyük ağaç gövdeler�n�, kocaman kaya 
parçalarını b�r oyuncak g�b� önünde sürükleyen boz 
bulanık suları �le Kara Koyun Deres�, uzun ve soğuk kış 
günler�nden sonra doğanın uyandığı � lkbahar 
mevs�m�nde kuytu mağaralarında ve yeş�l etekler�nde 
guruplar hal�nde yatıya çıkılan sev�ml� dağlar, kırlar; 
okuldan kaçan çocukların korkarak �ç�nde yüzdükler� 
Dev Teşt�, şehr�n doğu bölges�ndek� düzlükte uzanan 
meyve ve sebze bahçeler�.

Sonra sesler: yazarın ş�md� adını hatırlamadığı, saray 
önündek� yazlık Türkmen S�neması'nın altındak� b�r 
kahvede �lk defa duyduğunda der�nden etk�lend�ğ� ve 
her d�nley�ş�nde bu etk�y� yen�den yaşadığı Muk�m 
Tah�r'�n �çl� ses� �le söyled�ğ� o �nanılmaz güzell�ktek� 
“Kapıyı çalan k�md�r?” türküsü; koyun pazarında 
manavlık yapan babasının el�nden tutarak kend�s�n� 
götürdüğü sıra geceler�nde hemen her zaman yapılan 
ve konusu değ�şmez şek�lde Peygamber'�n, sahaben�n, 
�lk dört hal�fen�n adaletler�ne, dürüstlükler�ne �l�şk�n 
kısalar, bazen de evl�yaların kerametler�ne �l�şk�n 
h�kâyeler olan d�n� sohbetler. Koyun pazarında 
babasının üst dükkân komşusu ve eğer yanlış 
hatırlamıyorsa b�r gözü kör veya şaşı, ama her halükarda 
–Allah affets�n, gal�ba çok ç�rk�n-  Kad�r Ağa'nın boğuk 
ses�yle söyled�ğ� h�çb�r estet�ğe sığmayan, ama 
dostlarının gene de büyük b�r �lg�l� �le d�nled�ğ� veya onu 
kırmamak �ç�n d�nler göründüğü hoyrat ve gazeller; 
çocukluğunda yaz mevs�m�ne tesadüf eden Ramazan 
ayının uzun ve kavurucu sıcak günler�n�n akşamları Arap 
Meydanı'ndak� evler�n�n damına çıkıp Ulu Cam��'n�n 
m�nares�nden �ftar topunun atılmasını beklerken f�şeğ� 
atan görevl�n�n m�nareye çıktığının görüldüğü anda 
şeh�rdek� bütün evler�n damlarını saran o neşel� dev 
uğultu. 

Ya tatlar? Arkadaşlarıyla b�rl �kte stadyumun 
etrafındak� boş alanlarda saatlerce top oynadıktan 
sonra yorgunluktan ben�zler� atmış, susuzluktan d�ller� 
damakları kurumuş b�r şek�lde koşup kana kana �çt�kler� 
Bamya Suyu'nun unutulmaz tatlı l ığı ,  ramazan 
akşamlarındak� �ftar yemekler�n�n lezzet�, uykulu 
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karanlıkta etrafını göremed�ğ�nden veya h�ç şüphes�z o 
kr�t�k anda duyduğu büyük heyecan sonucu farkında 
olmaksızın söz konusu kazığı kend� zıbınının eteğ�ne de 
çakan, böylece o zamana kadar cesaret�n� koruma 
başarısını gösterm�şken b�rden sarsılıp pan�ğe kapılan 
ve bu pan�k sonucu dışarı çıkamayarak mağara �ç�nde 
çırpına çırpına ölen Urfalı tal�hs�z genc�n h�kâyes�ne?

N�hayet bütün bu değ�ş�k, tuhaf, korku ver�c�, 
ürpert�c�, hoş, çel�ş�k anıları, son ve huzur ver�c� b�r tablo 
�le b�t�rel�m: Bu, bu satırların yazarının yaz geceler�nde 
vücudunu saran yorganın tatlı ser�nl�ğ� altında seyrett�ğ� 
sayısız parlak yıldızlarla dolu sonsuz gökyüzünün, bu 
gökyüzünde kend�s�ne göz kırpan ve daha sonra 
b�l�msel adının Küçük Ayı Takımyıldızı olduğunu 
öğreneceğ� sev�ml� Yed� Kardeş'�n, yıldız kaymalarının ve 
ell�l� yılların sonuna doğru bunlar arasında yer�n� alan ve 
gelecekte meydana çıkacak dünyanın �şaretler�n� veren 
�lk sun� peyk�n yanıp sönen ışıltısının meydana get�rd�ğ� 
tablo olab�l�r. 

Segal'ın Edessa (Urfa), kutsanmış şeh�r adlı bu ünlü ve 
değerl� eser�n� okuduğumda karşılaştığım en tatlı 
sürpr�z, 1950'ler�n Urfa'sının b�ld�ğ�m b�rçok özell�ğ�n�n 
geçm�şte de var olduğunu görmem oldu. Bundan 
çıkardığım sonuç bu güzel ve sev�ml� şehr�n büyüsünü 
oluşturduğunu düşündüğüm ve bazılarını yukarıda 
saymaya çalıştığım özell�kler�n�n çok erken b�r tar�hten 
�t�baren ortaya çıktığı ve onun bu büyüyü gel�p geçen ve 
�ç�nde yaşayan farklı d�llere, d�nlere, ırklara mensup 
kuşaklara geç�rd�ğ�, onların f�z�k�, manev�, kültürel 
hayatları üzer�ne dey�m yer�ndeyse damgasını vurduğu 
oldu.

Sadece b�rkaç örnek vermem gerek�rse, Edessa 
k�tabını okuyacak d�kkatl� b�r okuyucunun kolayca fark 
edeb�leceğ� g�b�, Urfa sadece ş�md�k� Müslüman 
Urfalıların gözünde b�r “Enb�ya ve Evl�ya Şehr�” değ�ld�r; 
o �lk kurulduğu tar�hten �t�baren putperest halkların ve 
m�ladın �lk 1000 yılı �ç�nde yaşayan çeş�tl� mezheplere 
mensup Hır�st�yanların gözünde de d�nsel bakımdan 
benzer� öneme sah�p kutsal b�r şeh�r olmuştur. Urfa ve 
c�varı, özell�kle Tektek Dağları üzer�nde yer alan Sumatar 
(ve şüphes�z Harran) Helen�st�k dönemde en büyük kült 
merkez� olmuş oldukları g�b� İsa sonrası Urfa'sı da, Batı 

almaları,  kend� mahalleler� �ç�n 'savaş' kötüye g�tt�ğ�nde 
mahalleler�n� kurtarmaları �ç�n kâğıt oynadıkları 
kahvelerde yanlarına gönder�len r�cacılara karşı 
gösterd�kler� ağırbaşlı hoşgörüler�, yerler�nden ağır ağır 
doğrularak hayranlarının sev�nç çığlıkları arasında 
'savaş' alanına gel�şler�, kend�ler� �ç�n özel olarak �mal 
ed�lm�ş uzun kollu, gen�ş yuvalı sapanlarını y�ne ağır 
başlı hareketlerle açmaları, b�r ucunu orta parmaklarına 
g e ç � r m e l e r � ,  K a ra k oy u n  D e re s � ' n � n  s u l a r ı n ı n 
y u v a r l a k l a ş t ı r ı p  b e y a z l a ş t ı r d ı ğ ı  � r �  p a t a t e s 
büyüklüğündek� taşları yerden alıp sapanlarının 
yuvalarına yerleşt�rmeler�, vakur hareketlerle n�şan alıp 
düşman saflarının en kr�t�k bölgeler�ne b�rb�r� ardına 
ustaca bombardıman etmeler�, b�r süre �ç�n d�renmeye 
çalışan düşman safları arasında b�r noktada başlayan �lk 
çözülmeler, yavaş yavaş ger�ye doğru kaçmalar, düşman 
k u m a n d a n l a r ı  t a ra f ı n d a n  g� r � ş � l e n  h e r  t ü r l ü 
yüreklend�rme çabasına rağmen bu kaçışların b�r süre 
sonra k�tle hal�nde bozguna dönüşmes�, bütün bunlar 
nasıl unutulab�l�r? Ahmet Haş�m “Melal� anlamayan 
nesle aş�na değ�l�z” dem�şt�. Acaba b�z de “Karakoyun 
Deres� �çer�s�nde yapılan sapan harpler� ve bu harpler�n 
kahramanlarını tanımayan nesle aş�na değ�l�z” m� 
desek? 

Bu satırların yazarı b�r başka görüntüyü de h�ç 
unutmamaktadır: Her zamank� arkadaşları �le şehr�n 
doğu tarafında o zamanın at yarışlarının yapıldığı koşu 
yolunda top oynarlarken b�r öğleden sonra b�rden b�re 
kara b�r bulut g�b� göğü kaplayan ve daha ne olup 
b�tt�ğ�n� anlamalarından önce etraflarını saran 
m�lyonlarca çöl çek�rges�n�n meydana get�rd�ğ� 
görüntüyü, bu çek�rgeler�n etraflarından hızla geç�ş�n�n, 
zaman zaman küçük b�r merm� g�b� vücutlarına, 
yüzler�ne ağız ve burunlarına çarpmasının, hayatlarında 
h�ç yaşamadıkları b�r korku -ama b�raz da gal�ba o 
zamana kadar h�ç yaşamadıkları heyecan ver�c� b�r 
deneye tanık olmalarının verd�ğ� neşe- �ç�nde şehre 
doğru çığlık çığlığa koşmalarının görüntüsünü.

Pek�, efsanelere ne ders�n�z? Uzun kış geceler�nde 
elektr�ğ�n henüz olmadığı veya bağlanmadığı, yeters�z 
lamba ışığının duvarlarda korkunç hayaletler, devler 
yarattığı; mangalla ısınan oturma odalarında anlatılan o 
korkunç h�kâyelere? Evler�n en esrarlı, en karanlık 
bölges� olan tandırlıklardak� karanlık kuyulardan �nce ve 
ayartıcı b�r sesle çocukları kend�ler�ne çağıran ve çabuk 
kandırılab�l�r d�kkats�z çocuklar kuyunun başına gel�p 
onun üzer�ne eğ�ld�kler�nde onları göz açıp kapayacak 
kadar kısa b�r süre �çer�s�nde kuyunun der�n karanlığına 
çeken, ç�rk�n ve ş�şman Şubat Karı'ları �le �lg�l� h�kâyeye? 
Etrafta ş�mşekler�n çaktığı, fırtınanın uluduğu, 
yağmurun bardaktan boşalırcasına yağdığı cehennem� 
b�r gece vakt� arkadaşları �le g�r�şt�ğ� lanetl� b�r 
�dd�alaşma sonucu Urfa'nın b�rkaç k�lometre batısındak� 
dağlık bölgede bulunan der�n b�r mağaraya (Kanlı 
Mağara) kazık çakmak �ç�n g�den, onun en der�n 
noktasına yanında get�rd�ğ� kazığı çakan, ancak 
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Soğmatar'da Kutsal Tepe ve Rölyefler



Hır�st�yan K�l�ses� ve halkları tarafından “bütün dünya 
putperestler�n hâk�m�yet� altındayken Hır�st�yanlığı 
kabul eden ve tanrıya h�zmet eden �lk şeh�r olarak” 
selamlanmıştır. Gelenek Urfa'yı, daha doğrusu o 
zamanlar tanındığı �s�mle Edessa'yı, İsa'nın kend�s� ve 
Hır�st�yanlığın �lk m�syoner faal�yetler� �le b�rleşt�rm�ş, 
“Edessa'nın manastırları ve akadem�ler�, b�lg�nler�n�n 
d�ndarlığı ve tanrıb�l�msel kavrayışlarının �ncel�ğ� �le 
övülmüş”, Br�tanya'dan İran'ın uzak bölgeler�ne kadar 
H ı r � s t �yanl ığın  yay ı lmış  o lduğu her  bölgede 

Hır�st�yanlığı kabul eden �lk putperest hükümdar olarak 
kabul ed�len Edessa kral ı  V.  Abgar � le İsa'nın 
mektuplaşmalarından, İsa'nın bu krala gönderm�ş 
olduğu ve üzer�nde yüzünün tasv�r�n�n görüldüğüne 
�nanılan mend�lden, İsa'nın portres�nden söz ed�lm�ş, 
kutsal mekânlarını, k�l�seler�n�, manastırlarını z�yaret 
etmek, Urfa'da yaşamış ve d�nsel �nançları uğruna şeh�t 
olmuş olan �lk Hır�st�yanların mezarlarını, �lk büyük 
Hır�st�yan az�zler�n�n kem�kler�n� görmek üzere tüm 
Hır�st�yan dünyasından Urfa'ya kaf�leler hal�nde hacılar 
gelm�şt�r. Bu cümleden olmak üzere bugün olduğu g�b� 
o zamanlar da Hal�l ür Rahman ve Aynı Zel�ha göller� �le 
�ç�nde yaşayan ve kutsal kabul ed�len balıklar başta 
Urfalılar olmak üzere herkes tarafından kutsal yerler 
olarak kabul ed�lm�ş ve y�ne bugün olduğu g�b� o 
zamanlar da şehr� z�yarete gelen d�ndar k�ş�lere, bunlar 
arasında bu k�tapta h�kâyes� oldukça ayrıntılı olarak 
anlatılan M.S. V. yüzyılda Urfa'ya b�r yolculuk yapmış 
olan Ak�tanya'lı rah�be Eger�a'ya, büyük b�r gururla 
göster�lm�şt�r. Edessa k�tabı metn�n�n ve sonundak� 
şeh�r planının �ncelenmes�nden görüleceğ� g�b� 
bugünün Urfa'sının b�rçok cam�� ya o dönem�n kutsal 
yerler�n�n, k�l�se ve manastırlarının dönüştürülmüş 
şekl�d�r veya onların mekânı üzer�nde �nşa ed�lm�şt�r.

İç�nde yaşadığımız dönemde olduğu g�b� esk�den de 
Urfalıların şöhret�n� teşk�l eden d�ğer b�r öneml� unsur, 
müz�ğe olan özel kab�l�yetler� ve tutkuları olmuştur. Y�ne 
bugün olduğu g�b� esk� dönemde de Urfa'dan öneml� 
şa�rler çıkmış ve bu şa�rler�n şarkıları y�ne bugün olduğu 
g�b� o zamanlar da başta soylular olmak üzere Urfa 
sak�nler� tarafından büyük b�r tutkuyla söylenm�şt�r. 
Edessa'da �k�nc� yüzyılın �k�nc� yarısında yaşamış �lk ünlü 
b�l�m adamı, yazar ve şa�r olan Bardaysan'ın d�n-dışı 
şarkıları k�l�se �ler� gelenler�n�n bütün karşı çabalarına 
rağmen yüzyıllar sonrasında b�le popülerl�kler�nden 
h�çb�r şey kaybetmem�ş ve genç Edessalıların 
gönüller�n� çelmeye devam etm�şt�r.

Urfalılar bugün de onların sev�ml� b�r özell�kler�n� 
oluşturan h�kâye, efsane anlatmaktak� ustalıklarını, 
nüktedanl ık lar ın ı  y �ne  çok  er ken b� r  tar �hte 
kazanmışlardır. Sözünü ett�ğ�m�z dönem�n b�r başka çok 
ünlü b�lg�n ve ed�b� olan Az�z Efra�m �lk defa Edessa'ya 
geld�ğ�nde Kara Koyun Deres� kenarında çamaşır 
y ı k ay a n  E d e s s a l ı  b � r  k a d ı n d a n  E d e s s a l ı l a r ı n 
nüktedanlıklarıyla �lg�l� �lk ders�n� almıştır: Sözünü 
ett�ğ�m�z kadın, Efra�m kend�ler�ne yaklaştığında başını 
yere eğmeden ona uzun uzun bakar. Efra�m, onun bu 
küstahlığını eleşt�rmeye kalkınca ondan şu zar�f cevabı 
alır: “Yere bakacak olan s�zs�n�z; çünkü topraktan gelen 
s�zs�n�z. Ben�m s�ze bakmam gerek�r, çünkü ben s�zden 
geld�m”. Efra�m kadının bu akıllı ve zamanımız 
fem�n�stler�n�n çok takd�rle karşılayacakları cevabını 
duyunca kend� kend�s�ne şöyle d�yecekt�r: “Eğer bu 
şehr�n kadınları bu kadar akıllıysa erkekler�, onların 
oğulları ne kadar akıllıdır k�m b�l�r!”. Efra�m'�n kend�s�n�n 
bu başarılı manevrası ve bu olayı zamanın hâk�m erkek 
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Edessa Kralı 5. Abgar Moza�ğ�

Üzer�nde Hz. İsa'nın yüzünün tasv�r�n�n görüldüğüne �nanılan mend�l�n tablosu
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�deoloj�s� leh�ne çev�rmes�ndek� ustalığa da ayrıca 
d�kkat ed�lmel�d�r. Bu aynı zamanda onun artık 
Edessa'nın veya Urfa'nın zar�f ve nüktel� üslubuna 
hemen uyum göstermedek� kab�l�yet�ne de �şaret 
etmekted�r.

Bu satırların yazarının çocukluk hatıraları �ç�nde canlı 
b�r b�ç�mde varlığını devam ett�ren b�r d�ğer tablo 
1950'ler�n �lk yarısında yaşamış olduğu b�r Yağmur 
Duası'na çıkış olayıdır. Tehl�kel� b�r şek�lde kurak geçm�ş 
olması gereken bu yılın, b�r �lkbahar gününde başta o 
zamanın en saygı göster�len ulu b�r d�ndar hocası olan 
Buluntu Hoca olmak üzere Urfa halkının büyük b�r 
b ö l ü m ü  H a r r a n  K a p ı s ı ' n d a n  ç ı k a r a k  E y y u b 
Peygamber'�n kuyusunun bulundu mahalde yağmur 
duasına çıkmıştı. Yazar,  Buluntu Hoca'nın el�nde 
tuttuğu küçük b�r çocuğu eller�yle göğe doğru 
kaldırarak “Allahım, b�z günahkâr �nsanlara değ�l, bu 
günahsız çocuğa merhamet ederek, bu çocuğun yüzü 
hürmet�ne b�ze rahmet�n� gönder!” şekl�nde �nsanın �ç�n� 
ürperten b�r yakarışından sonra gökten sağanak 
şekl�nde yağmurun �nd�ğ�n� ve bu muc�zevî olayın 
herkes g�b� kend�s�nde de yarattığı duygu yoğunluğu, 
heyecan, hatta vecd �ç�nde yerlere yuvarlanarak, düşüp 
kalkarak şehre doğru koştuğunu aynen bugün g�b� 
hatırlamaktadır. B�nlerce yıl önce benzer� çares�zl�k 
durumuyla karşılaşan esk� Edessalıların da bugün g�b� o 
zamanlar da Urfa'nın kutsal mekânlarından b�r� olarak 
görülen Eyyup Peygamber'�n Kuyusu'nun bulunduğu 
mahalde yağmur duasına çıkışlarının h�kâyes�n� Edessa 

k �tabında okurken h�ç şüphes�z  her okuyucu 
duygulanacaktır.

Yakın zamanların Urfa'sı g�b� esk� dönem�n Edessa'sı 
da Urfa'nın ezel� b�r kader� g�b� görünen kuraklıklar 
yanında kıtlıklar, başta şark çıbanı olmak üzere salgın 
hastalıklar, çek�rge sürüler�n�n zaman zaman tüm 
ürününü yok etmes� sonucu açlıklar, Kara Koyun 
Deres�'n�n taşması soncu k�tle hal�nde ölümler 
yaşamıştır. Edessa k�tabının bazı sayfalarda bütün bu 
doğal afetler�n ve onların sonucunda geçm�ştek� 
Urfalıların karşılaştıkları kıtlıkların, hastalıkların, 
açlıkların, ölümler�n �ç burkucu acı h�kâyeler�n� 
bulacaktır. Öte yandan başka bazı sayfalarda sözü ed�len 
dönem boyunca Urfa'dak� günlük hayattan alınan bazı 
tablolar, tasv�rlerle karşılaşılacaktır. Bu tablolar ve 
tasv�rlerden esk� dönem Urfalıların hayat şartlarını, 
kadınların durumunu, Urfalıların kılık ve kıyafetler�n�, 
�nşa ett�kler� ve Urfa'yı z�yaret edenlere gururla 
gösterd�kler� kamusal b�nalarını, oynadıkları oyunları, 
yaptıkları sporları, yazdıkları b�l�m ve edeb�yat eserler�n�, 
bugün kend�ler�n�n de sah�p olduğu boş �nançlarına b�r 
hayl� benzeyen boş �nançlarını, uyguladıkları büyü 
prat�kler�n� �lg� ve sempat�yle okuyacaktır. Özell�kle son 
bölümde Urfa'nın Haçlılar tarafından �şgal ed�l�ş�, 
Nurett�n Zeng� tarafından fethed�l�ş� ve böylece İslam 
dünyasına kazandırılışı konusunda ver�len ayrıntılı 
b�lg�ler� de herhalde �lg�yle not edecekt�r.

Urfa'yı uzun zaman aralıları �le ve sonuncusu geçen yıl 
olmak üzere zaman zaman z�yaret ett�m. Onda, gerek 
ekonom�k, gerekse şeh�r korumacılığı alanında b�r 
kısmına yukarıda �şaret eden bazı olumlu değ�şmeler ve 
gel�şmeler� görmekten çok mutlu oldum. Öte yandan 
ben�m çocukluğumun Urfa'sının başta f�z�k� ve tar�h� 
dokusu olmak üzere başka bazı bakımlardan artık b�r 
daha ger� gelmemeces�ne yok olduğunu görmekten 
çok hüzünlend�m. Çağdaş dünyanın gel�şmeler�n�n 
Urfa'nın bazı değerl� özell�kler�n� ortadan kaldırıcı yönde 
çalıştığını, çalışmak zorunda olduğunu b�l�yorum. Ama 
bu, tar�h� boyunca farklı d�nlere ve farklı kültürlere 
kaynaklık etm�ş, farklı d�nlere ve kültürlere mensup 
�nsanları b�r arada çoğu zaman barış ve huzur �ç�nde 
yaşatmış olan Urfa'nın sah�p olduğu b�r�c�kl�k özell�ğ�n� 
hoyrat b�r b�ç�mde ortadan kaldırmak pahasına 
olmamalıydı. Öte yandan aynı çağdaş dünya, �ç�nde 
bulunduğumuz yüzyılda Urfa'ya yen� �mkânlar 
sunmakta, onu yen� rollere çağırmaktadır. Urfa; d�nler�n, 
mezhepler�n, ırkların, halkların, kültürler�n b�rb�r�ne 
yaklaştığı günümüzde herkes�n kend� geçm�ş�nde, 
tar�h�nde ve kültüründe değerl� gördüğü şeyler�n 
b�rçoğunu �ç�nde yaşatmış olan emsals�z b�r şeh�r olarak 
bu yen� dünyada yen� b�r görüntüyle tekrar sahneye 
çıkab�l�r ve esk�den olduğu g�b� bugün de dünyanın her 
tarafından gelecek çeş�tl� d�nlere, mezheplere, ırklara, 
kültürlere mensup �nsanlara gösterecek değerl� şeyler� 
olan b�r tar�h, kültür ve tur�zm şehr�, d�nler arası veya 
d�nler üstü b�r şeh�r hüv�yet�ne tekrar bürüneb�l�r. 

Hz. Eyyup Kuyusu
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Sanat Tarihi Bölümü Öğr. Üyesi

ŞANLIURFA 

MİMARİSİNDE 

KAPILAR
Şanlıurfa evler�n�n sokak kapıları 

o l d u k ç a  g ö r k e m l �  o l a r a k 
planlanmıştır. Malzeme yönünden 
“tahta”, “tutya (ç�nko)” kaplamalı 
tahta olmak üzere �k� gruba; şek�l 
yönünden �se "tek çenetl�" (b�r 
kanatlı), "ç�ft çenetl�" ve "en�kl�" 
(büyük kapı �çers�ne yerleşt�r�len 
küçük kapılı) olmak üzere üç ana 

gruba ayrılır. Kapı arkasındak� yan 
duvarlardan b�r� �çers�ne yer-
leşt�r�len ve "zormak (zoğnak)” 
den�len ağaç "sürecek"lerle kapı 
emn�yet� sağlanmıştır.

Kapıların alınlıklarında zeng�n taş 
s ü s l e m e l e r e  y e r  v e r � l m � ş t � r. 
Alınlıklarda genell�kle üst sırada 
y a t a y  d u r u m d a  v e  k a p ı 
gen�şl�ğ�nde b�r mukarnas fr�z�, 
bunun altında ortada k�tabe, 
sağında ve solunda geometr�k 
mot�fl� sek�zgen rozetler bulunur.

Hacca g�den bazı a�leler�n sokak 

kapılarının çevres�, “kend�r sıva” 
den�len b�r çeş�t sıva üzer�ne çeş�tl� 
b�tk�sel mot�fler, kâbe res�mler� ve 
ayetler�n konu alındığı hat sanatı 
örnekler�yle süslenm�şt�r. Böylece o 
evde b�r hacının oturmakta olduğu 
anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bazı ev kapılarının �k� yanında yaz 
aylarında ev�n “azap” den�len erkek 
h�zmetç�ler�n�n oturduğu “azap 
daşı” bulunur. Bu taşlar, at ve 
merkep g�b� b�nek hayvanlarına 
b � n � l � r k e n  b a s a m a k  o l a r a k 
kullanıldığından “b�nek taşı” olarak 
da adlandırılır.

GELENEKSEL GELENEKSEL 
ŞANLIURFA ŞANLIURFA 
EVLERİNİN EVLERİNİN 

SOKAK KAPILARI VE SOKAK KAPILARI VE 
KAPI TOKMAKLARIKAPI TOKMAKLARI

GELENEKSEL 
ŞANLIURFA 
EVLERİNİN 

SOKAK KAPILARI VE 
KAPI TOKMAKLARI
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KAPI TOKMAKLARI
Sokak kapılarının üzerler�ne �r� 

yuvarlak başlı kabara ç�v�lerle ay-
yıldız mot�fler� yapılmış, sanat 
değer� taşıyan el emeğ� ürünü 
ç e ş � t l �  ş e k � l l e r d e  t o k m a k l a r 
y e r l e ş t � r � l m � ş t � r.  Ye r e l  d � l d e 
“ D ö g e c e k ” a d ı  v e r � l e n  k a p ı 
tokmakları  dövme tekn�ğ� ve 
döküm tekn�ğ�nde dem�rden 
yapılmıştır. Nad�r olarak bronz da 
kullanılmıştır. Dövme tekn�ğ�ndek� 
tokmaklar, kuş mot�fl�, st�l�ze ejder 
mot�fl�, yaprak mot�fl�, palmet ve 
üzüm mot�fl�, ucu palmet mot�fl� 
halka ve sade halka b�ç�mler�nde 
yapılmıştır. Ayrıca uç kısmı aynaya 
doğru kıvrılmış L b�ç�ml� olanlara da 
rastlanılır.  Döküm tekn�ğ�nde 
olanlar �se genell�kle “Hanımel�” 

şekl�nde yapılmıştır.

Tokmağın altında, vurulduğunda 
ses çıkaran, “ayna” ya da “göbek” adı 
ver�len, oyma ve dövme tekn�ğ�nde 
s ü s l e n m � ş  d e m � r  e l e m a n l a r 
bulunur.

Kapı tokmaklarının yanında 
a y r ı c a  h a l k a d a n  o l u ş a n 
“çekecek”ler yapılmıştır. Çekecekler 
aynı zamanda �çer�ye ses duyurmak 
�ç �n  de  k ul lanı l ı r.  Tok mak lar 
genell�kle yabancılar, çekecekler 
�se ev halkı ve tanıdıklar tarafından 
kullanılır.

URFA 

HALK KÜLTÜRÜNDE

KAPILAR 
İçer�s�nden g�r�p en sevd�ğ�m�z 

annem�zle, babamızla, eş�m�zle, 
çocuklarımızla b�z� buluşturan, 
dışarıya çıkınca sosyal yaşamla, 
� ş � m � z l e ,  d o s t l a r ı m ı z l a  b � z � 
buluşturan kapılar a�le dünyamızla 
dış dünyamız arasında adeta b�r 
köprüdür. Kapılar hasretl�ğ�n b�tt�ğ� 
ya da başladığı noktadır.

Kapılar, rızkın eve g�rd�ğ� nokta 
olarak kabul ed�l�r. Bu nedenle 
akşam besmele � le  k apat ı l ı r, 
s a b a h ı n  e r k e n  s a a t l e r � n d e 
besmeleyle açılır. Rızkın Allah 
t a r a f ı n d a n  s a b a h ı n  e r k e n 
s a a t l e r � n d e  d a ğ ı t ı l d ı ğ ı n a 

�nanıldığından, ev halk ından 
dışarıya çıkan k�mse olmasa b�le, 
s o k a k  k a p ı s ı  e r k e n  s a a t t e 
besmeleyle açılır, b�r süre açık 
tutulduktan sonra tekrar kapatılır. 
Böylece o günün rızkının ev�n 
�çer�s�ne g�rd�ğ�ne �nanılır. 

K apı lar  ev �çer �s �ndek �  a� le 
yaşamının tüm sırlarını dışarıya 
kapatan, bu sır ların dışarıyla 
� l � ş k � s � n �  k e s e n  m � m a r � 
e l e m a n l a rd ı r.  K a p ı n ı n  ş e k l � , 
görkeml� olup olmadığı da evde 
yaşayanların sosyo-ekonom�k 
durumu hakkında öneml� �puçları 
ver�r. 

Ev kapılarının adeta b�r han 
kapısını andırır ölçüde görkeml� 
yapılmasının neden�n� Urfalının 
İbrah�m Peygamberden gelen 
m � s a f � r  s e ve r l � ğ � n d e  a ra m a k 
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g e r e k � r .  K a p ı l a r ı n  b ü y ü k 
yapılmasında “Ev�m�z ve gönlümüz 
m�saf�r�m�ze b�r han g�b� açıktır” 
m e s a j ı  ve r � l m e k  � s te n m � ş t � r. 
Bununla �lg�l� b�r olay günümüzden 
1 0 0  y ı l  ö n c e  M e v l e v � h a n e 
c�varındak� Karaç�zmel�ler ev�nde 
yaşanmıştır. Karlı b�r kış günü şehre 
g � r e n  b � r  k e r v a n d a k � l e r 
K araç�zmel� ler  Ev� 'n�n büyük 
k apıs ın ı  görünce han k apıs ı 
zannederek çalmışlardır. Kapıyı 
a ç a n  e v  s a h � b �  b o z u n t u y a 
vermeden m�saf�rler� selamlık 
b ö l ü m ü n e  a l m ı ş ,  at l a r ı n ı  ve 
develer�n� “devel�k”e yerleşt�rm�şt�r. 
K e r v a n c ı b a ş ı  b u r a s ı n ı  h a n 
sandığından 15 gün süre �le ev 
sah�b�ne “Hancı b�ze şunu get�r, 
hancı b�ze bunu get�r” d�ye em�rler 
ya ğ d ı r m ı ş ,  e v  s a h � b �  � s e  h � ç 
b o z u n t u y a  v e r m e d e n  t ü m 
�sten�lenler� yer�ne get�rm�şt�r. 
Onbeş�nc� gün, karlar er�y�p yollar 

a ç ı l d ı ğ ı n d a  k e r v a n c ı b a ş ı  e v 
sah�b�ne: “Hancı b�z artık g�d�yoruz”  
d�yerek hesabı �stem�ş, ev sah�b� de: 
“Burası ben�m ev�md�r, s�zler de 
m�saf�r�ms�n�z, yed�n�z, �çt�n�z, helal 
hoş olsun, Allah yolunuzu açık 
ets�n” dem�şt�r. 

Man�lerde Kapı 
 Ağlama naçar ağlama

 Gündür geçer ağlama

 Bu kapıyı örten mevlam

 B�r gün açar ağlama

Man�s�nde Urfalı, �ş�n�n kötüye 
g�tmes�n� Allah'a yüklüyor, ama 
düzelmes�n� de O'ndan d�l�yor.

 Bu kapı dem�r kapı

 B�nası pehkem kapı

 Ben� yardan ayıran

 D�lens�n kapı kapı

man�s� �le sevd�ğ�nden ayrılmaya 
sebep olanlar �ç�n bedduada 
bulunuyor.

 Nar gülüyem

 Açılmış nar gülüyem

 B�r yandan kapı konş�y

 B�r yandan sevg�l�yem

Man�s� komşusuna âşık olan 
g e n c � n  s e s � n �  d u y u r u y o r . 
Sevg� l �s �n�n evden çık masını 
bekleyen bağrı yaralı genç,

 Yar �çerden

 Kes bağrım yar �çerden

 Gözüm kapıda kaldı

 Çıkmadı yar �çerden

man�s �  � le  duygular ını  d� le 
get�r�yor.
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Türkülerde Kapı
Yalnızların, hastaların, sevg�l� 

bekleyenler�n kulağını verd�ğ� 
umut ışığıdır kapılar. 

 Kapuyu çalan k�md�r

 Aç bahım gelen k�md�r

 Yaram der�ne düşmüş

 Belk� gelen tab�pt�r

Türküsünün d�zeler�ndek� tab�p, 
belk� de beklenen sevg�l�d�r.

Rüyalarda Kapı
Rüyasında ev�n�n kapısını açık 

görmek bol rızıka, kapalı kapılar 
büyük b�r mus�bete, dar b�r kapıdan 
g e n � ş l � ğ e  ç ı k m a k  g e ç � m 
sıkıntısından kurtulmaya �şarett�r. 
B�l�nmeyen b�r kapıdan �çer� g�rmek 
�se düşmanı yenmekt�r.

Atasözler� ve 
Dey�mlerde Kapı

Kapılar, “kapı çalınmadan buyur 
ed� lmez ”,  “K apı  k ı r ınca odun 
çoğalır” atasözler�n�n yanında; 
tamamen reddetmek anlamına 
gelen “Açık kapı bırakmamak”; a�le 
büyüğü, yüksek mevk� sah�b� 
anlamına gelen “Böyük kapı”; çok 
bekled� anlamına gelen “Gözü 
kapıda kaldı”; ölçüsüz davranmak, 
ölçüsüz konuşmak anlamına gelen 
“Kapısız yerden m� çıht�”; �r� vücutlu 
veya sağlam anlamına gelen “Kapı 
k�m�n (g�b�)”; yüzsüz, arsız k�mse 
anlamına gelen “Kapıdan sürsey, 
takadan (pencereden) g�rer ”; 
mezatta �lk f�yatı vermek ya da 
büyük b�r �şe g�r�şmek anlamına 
gelen “K apı  açmak ” ;  kovmak 
anlamına gelen “Kapıyı göstermah” 
dey�mler�yle günlük yaşamımıza 
g�rm�şt�r.

Geleneksel Şanlıurfa evler�n�n 
100-150 yıllık kapıları zamanla 
esk �d�ğ�nden yer �ne yen�s �n� 
yapacak usta bulunamamakta, 
sanat eser� kapılar yer�n� dem�rc�ler 
tarafından yapılan dem�r kapılara 
bırakmaktadır. Böylece 20-30 yıl 
önce fotoğraflarını çekt�ğ�m�z kapı 
tokmaklarının nerede �se tamamı 
günümüzde kayıp olmuştur.
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Beş�kten mezara kadar, b�r eğ�t�m 
ve öğren�m sürec� �ç�nde bulunan 
� n s a n o ğ l u n u n  k � ş � l � k  t e m e l 
taşlarının oluşumunda, çocukluk 
dönem�n�n ne kadar değerl� ve 
öneml� olduğu kuşku götürmez b�r 
�nançtır. Bu düşüncey� Rousseau; 
“İnsanın eğ�t�m� doğuşunda başlar” 
sözü �le Monta�gne; “B�z�m en kötü 
huylar ımız  çocuk luğumuzda 
ed�n�l�yor. Çünkü yönet�m�m�z b�r 
sütn�nen�n el�ne kalmıştır” d�ye 
ortaya koyuyor.

Türk toplumunun geleneksel 
folklor m�rası �ç�nde de bebekl�k 
veya çocukluk dönem�ne �l�şk�n b�r 
ezg�l� ürünler haz�nes� vardır. Hala 
da yaşaya gelmekted�r. 

H a l k  e d e b � y a t ı m ı z ı n  v e 
müz�ğ�m�z�n en tem�z en esk� 
örnekler�n� bu “beş�k türküler�”nde 
bulab�l�r�z. Beş�k türküler�n�n 
ozanları bu toplumun anneler�d�r. 
Taze gel�nler�n, genç anneler�n 
bebekler�n� uyuturken söyled�kler� 
türkülere “n�nn�” d�yoruz. 

N �nn� ler  çeş � t l � l �k  göster � r. 
Çocuğun kucağa alınıp, sev�ld�ğ� ve 
elde atılıp tutulduğu zamanlarda 
s ö y l e n e n l e re  “d a n d a n” ve y a 

“d a n d � n � ”,  ö l ü m l e r �  ü z e r � n e 
yakılanlara “bebekağıtları”, anne, 
baba ve yakınları �le �l�şk�n olanlara 
“şarkılı bebek türküler�”, büyüyüp 
a d a m  o l m a s ı  � s t e k l e r � n � n 
bel�rt�ld�ğ� çeş�tler�ne “d�lekl� bebek 
türküler�” den�r. Bunlardan bazıları, 
bebeğ�n kız veya erkek oluşuna 
göre özell�kler taşır. 

N�nn�ler, anneler�n süt emen 
çocuklarını uyutmak �ç�n ezg� �le 
söyled�kler� manzum veya mensur 
sözlerd�r. Batı Türkçes�nde bu 
kel�meye bağlı olarak “nen� çalmak: 
n�nn� söylemek” ve “uyku get�rmek” 
dey�mler� doğmuştur. N�nn�ye 
Kaşgarlı Mahmud, “balu-balu”, 
Azer� Türkler�, “Lay lay”, Kerküklüler, 
“Ley ley”, Türkmenler “Hu-d�; Allah 
de”, Özbekler “Elle”, Kazanlar �se, 
“B�ş�k cırı: Beş�k türküsü” adını 
vermekted�rler.

Umum�yetle �lk söyley�c�ler�n� 
tesp�t edemed�ğ�m�z n�nn�ler�, 
anneden sonra büyükanne, hala, 
teyze, abla g�b� a�len�n d�ğer 
b�reyler� de zaruret hâsıl oldukça 
terennüm ederler.

N � n n � ,  ç o c u k  e m z � r � l � p 
kundaklandıktan sonra, salıncakta, 

beş�kte veya bacakta sallanıp 
uyutulmaya çalışılırken, t�zden 
pese doğru söylenen b�r ezg�d�r. 
Çocuğun ağlamasının durması 
veya uyuması �le n�hayet bulur. 
Muhtel�f türkü, man�, �lah�, destan 
ezg�ler�n�n yardımı veya �rt�calen 
meydana get�r�len ölçülü, ölçüsüz 
söz ve tekerlemelerle çocuğu 
oyalayan n�nn�ler, hece vezn� ve 
s a d e  b � r  d � l l e  s ö y l e n � r l e r . 
Umum�yetle dört mısralık b�r 
bütün teşk�l eden n�nn�ler�n sonu 
b�r bakıma nakarat gösteren; “n�nn� 
yavrum n�nn�”, “uyusun da büyüsün 
n�nn�”, “e..e..e..ey” vb. sözlerle b�ter. 

Anne � le  yavrusu aras ında 
ç ö z ü l e m e y e n  e n  g ü z e l  b a ğ 
n � n n � l e r l e  ö r ü l ü r .  N � n n � l e r 
genell�kle tatlı b�r ezg�yle söylen�p, 
çocuğun uyku hal�n� davet ett�ğ� 
g�b�, çocuğun ruhuna tes�r eder. 
N�nn�n�n nağmes�n� ve hayal�nde 
yer eden sözler�n� çocuk yıllar sonra 
hatırlar.

N�nn� aynı zamanda, annen�n 
kend� kend�s�yle, çocuklarıyla, 
çevres�ndek� ev halkı, komşu ve 
a k r a b a l a r ı y l a  b � r  n e v � 
konuşmasıdır. Anne, n�nn�lerle 
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Radyo - TV Yayımcılığı Bölümü

Öğretim Görevlisi
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çevres�ne bell� mesajlar ver�r. 

U r f a ' d a  “ n e n n � ”  o l a r a k 
adlandırılır. Folklor zeng�nl�ğ�ne 
sah�p Ur fa'da n�nn�  söyleme 
g e l e n e ğ �  ç o k  e s k � l e r e 
dayanmaktadır. İlk anda çocuğu 
uyutmaya yönel�k olarak bell� b�r 
ezg�yle söylenen n�nn�ler, sosyal 
m e s a j l a r  t a ş ı y a n  b � r  n � t e l � k 
kazanmıştır zamanla. Bu nedenle 
Urfa'da söylenen n�nn�ler konuları: 
�t�bar�yle çeş�tl�l�k göstermekted�r.

Urfa'da söylenen n�nn�ler� şu 
başlıklar altında toplayab�l�r�z.

- Çocuğun özell�kler�n� anlatarak 
sevg�y� bel�rten n�nn�ler.

- Anne tarafını yücelt�p, baba 
tarafını yeren n�nn�ler.

- Çocuğun akranları arasında en 
üstün olması d�leğ�yle söylenen 
n�nn�ler.

-  Gurbettek�  babaya özlem 
bel�rten n�nn�ler.

- Çocuğun geleceğ�ne yönel�k 
n�nn�ler.

URFA'DAN DERLENEN 

NİNNİLER

1
Hu..hu..hu kuşu
Üskek m�nara kuşu
Kurılmışdır yuvası
Lokkım get�r babası
Eee..eee…nenn�

2
Feleğ� buldıraydım
Halımı bildireydim
Yazan kât�p yanış yazmış
Kalem� kırdıraydım…

3
Dand�n dand�n danadan
B�r ay doğmış anadan
Bağışlasın yaradan;
Uyusında böy�s�n nen�
Tıpış tıpış yerisin neni…

4
Dand�n� dand�n� dastana
Danalar g�rm�ş bostana
Al bostancı danayı
Y�mes�n lahanayı
Eee..eee..nenn�…

5
Bahçıya kurdım salıncah
El�ne verd�m oyınçah
Uyusın yavrım doyınçah
Uyusında böy�s�n nenn�
Uyhulardan uyansın nenn�…

6
Nenn� ded�m bayahtan
Öld�m ben bı dayahtan
Aman evde keten kalmadı
Yaramı bağlamahtan
Eee.. eee… nenn�…

7
Feleg�n altın teşt�
Genç ömr�m bele geçt�
Felek gel �spat eyle
Hang� günüm hoş geçt�
Nenn� yavrum nen�…

8
Felek aş�na felek
Gend� başına felek
Ak�bet kuşlar konar
Mezar daşına felek
Eee… eee.. eee…

9
Ah… Felek sen ne feleksen
Bağrımı ettiy elek sen
Ald� gül yüzl� yarı,
Daha ney�me gereksen?
Eee…  eee…eee…

10
Yan dursın
Yan dursın, o yan dursın
B� yanım tab�pler
B� yanımda yar dursın…

11
Su ç�menden
Su çıhar su ç�menden
Rebb�m ben� affetse
K�m sorar suç benden…

12
Nenn� nenn�s� gel�r
Oğlım uyır, uyhısı  gel�r
Uzah uzah yollardan
Beg kızı n�şanlısı gel�r…

13
Hu hu kuşı hu kuşı
Nerden tutt� bu kuşı
Ç�rp� bu kuşların yuvası
Mamalar get�r oğlıma babası…

14
Dand�n� dand�n� danaylı
Altın gümış halaylı
Hamaylısı boynunda
Oğlım anasının koynında…

15
Hu hu Allah �lallah
Bol uyhular ver Allah
Sen uyhular ver�rsey
Oğlımda böy�r �nşallah

Hu hu dede hu dede
Oğlın kızın çoh dede
……………………
……………………

16
Nenn� ded�ğ�m çağlar
Dertl� s�nem kan ağlar
Ben derd�m� söylesem
Gök durır, bulıt ağlar…

17*
Muradı g�der nenn� nenn�
Çalhalanır muradı g�der nenn� nenn�
K�m�s� mıraz alır yavrım nenn�
K�m�s� bemart g�der nenn� nenn�…
*Çocuğu olupta ölen b�r kadının  
söyled�ğ� b�r n�nn� olduğu �fade 
ed�lmekted�r.

18
Bebeğ�m�n beş�ğ� çamdan
Yuvarlandı düştı damdan
Genç yaşında sen� anay
Ayrı kaldı ağa babaydan
Nenn� yavrım nen�
Uyusında böy�s�n nenn�…

19
Oy soydandır soydandır
Babası ağır soydandır
Anası halbır yapandır
Babası halbır satandır…

20
Nenn� nenn�  uyısın oğlım
Uyısında böy�s�n oğlım
Böy�s�nde yer�s�n oğlım
Nenn� ben�m oğlıma nenn�…

21
Nenn� sölerem ben yavrıma
Onı götür�rem emm�s�ne, dayısına
K�mse bahmaz ben�m yavrıma
Oğlımı dolaştırıram ben  
sırtımda…
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22
Yavrımı bel�me bağlaram
Bağların �ç�nde salıncah yaparam
Ben yavrıma nenn� sölerem
Başına onın adını koyaram
Nenn� yavrım nenn�…

23
Nenn� ded�m nenn�s� gelmed�
Kuzularım çayı geçemed�
Kınalı kuzumun uyhısı
Babasını görmeden gelmed�
Eee…eee…eee…

24
Uy uy anası
Et get�rm�ş babası
B�ş�rmem�ş anası
Aş yimemiş babası
Dayah y�m�ş anası
Eee…eee…eee…

25
Nenn� desem nahar olır nenn�
Gül açılır bahar olır nenn�
Ben yavrıma gül demem nenn�
Gülün ömrı az olır nenn�…

26
Nenn� desem yaraşır nenn�
Hasbahçayı dolaşır nenn�
Has bahçanın kızları nenn�
Ben�m oğlıma yaraşır nenn�…

27
Nenn� nenn� demahtan nenn�
Ben kes�ld�m yımahtan nenn�
Hek�m gels�n Frenk'ten nenn�
Ben�m derd�m yürekten nenn�…

28
Nenn�s�nden eğlend�ğ�m nen�
Gölges�nde d�nlend�ğ�m nen�
Gel babası al bını
Yan ceb�ye koy bını
Yan ceb�ye koymasay
Derv�şlere ver bını…

29
Dand�n� dand�n� danatmış
Allah neler yaratmış
Çenes� çukur yavrımın
Kaşları keman yaratmış
Gözler� kudret halkası

Ağzı şeker hokkası
Bırnı Kâbe hurması
Uyhı get�r yavrıma babası
Nenn� yavrıma nenn�…

30
K�şt�m k�şt�m k�ştandır
Karnı böy�k aştandır
Yer�med�ğı kıçtandır
Babasına benzerse
As�l yer�n toprağı
Anasına benzerse
Kırmızı gül yaprağı

K�şt�m k�şt�m k�ştandır
Karnı böy�k aştandır
Yer�med�ğı kıçtandır

Emm�s�ne benzerse
Eğr� hellaç tokmağı
Dayısına benzerse
Mısır kılıç yan bağı

K�şt�m k�şt�m k�ştandır
Karnı böy�k aştandır
Yer�med�ğı kıçtandır

B�b�s�ne benzerse
Hes�r altının akreb�
Dayzasına benzerse
İnc�l� sedef kol bağı

K�şt�m k�şt�m k�ştandır
Karnı böy�k aştandır
Yer�med�ğı kıçtandır…

31
Tıfl-ı nazım gel kucuma göt�r�m 
hoppa sen�
Ben feda eylem�şem uğrına bı canı 
teni
B�ye muç ver, bir meğe var onı siye 
alım
Bı bazarlıh c�c�d�r, gel edel�m d�nle 
ben�

Dah daha b�nd�r�m, gezd�r�m her  
çemen�
……………………………………
…….
Öğğo gelm�ş kapıya, yeter uhu 
eyle
İşte huf, �şte pepe, �şte sıcah 
leben�…

EZGİLİ DERLENMİŞ NİNNİLER

32
Oynadıram yatınca
Beklerem ay batınca
Kolımı yastıh ederem
Babay eve varınca

33
Beş�ğ� bezedeyd�m
İç�ne gül d�zeyd�m
Ne ded�m sen küst�
Ben d�l�m� keseyd�m…

34
Dağ üst�ne dağ olmaz
Tek ağaçtan bağ olmaz
Her k�m�n oğlı ölse
Yüreğ�nde yağ olmaz…

35
Bebeğ�m�n beş�ğ� bakır
Sallaram takır takır
Geleceğe b� kardaşı olırsa
Adını koyaram İmam Bakır…

36
Atım tutım ben sen�
Lokıma katım ben sen�
Ahşama babay gel�rse
Hem sen� sevs�n hem ben�…

37
Nenn� derem ben s�ye
Yazzığ� gele biye
Sallaram beş�ğ� uyh� gele
Nenn� bebeğ�m nenn�
Nenn� de yavrım nenn�…

38
Oğlım gel�r mektepten
Kıravatı �pekten
Ben oğlımı severem
Hem candan hem yürekten…

39
Adalardan çıhtım yayan
Dayan oy d�zler�m dayan
Kardaş atlı, bacı yayan
Nenn� nen�… nenn� nenn�…
Nenn� bebeğ�m oy…

Bebeğ�m�n beş�ğ� çamdan
Yuvarlandı düşt� damdan
Bey babası gelm�ş Şam'dan
Nenn� nenn�… nenn� nenn�…
Nenn� bebeğ�m oy…

Havada kuşlar uçuşır
Derd�m� dostlar böl�ş�r
Hal�me düşman gülüşür
Nenn� nenn�… nenni nenni 
Nenn� bebeğ�m nenn�..

NİNNİLER İLE İLGİLİ KAYNAK  KİŞİLER
12-15 Nolu N�nn�ler: Hasan Hayırlı
16-17 Nolu N�nn�ler: Şükrü Algın
25-28 Nolu Ninniler: Saim Sakaoğlu
29 Nolu Ninni   : Mehmet Özbek
30 Nolu Ninni  : Müzeyyen Algın
31 Nolu Ninni  : Rüknedd�n Akbaş
39 Nolu Ninni  : Mehmet H. Öcal



keyf�yle öne çıkmıştır.  B�rçok ortaçağ kent� g�b�, Urfa 
evler� de tek ve �k� katlı �d�. Evlerde; dem�rler, tutamakla 
süslü, üzer�nde bakırdan veya döğme dem�rden b�r 
tokmak bulunan ve her yanına taştan b�rer sıra 
yerleşt�r�lm�ş b�r kapı �le sokak bağlantısı sağlanırdı. 
Bugün olduğu g�b� tar�hte de kapıdan eve, kare veya 
d�ktörtgen planlı üzer� çapraz veya s�vr� tonoz örtülü 
“kapı arası” den�len mekan �le avluya açılan taş döşemel� 
b�r dehl�zden (holden) g�r�l�rd�. Kapılar avlu kapısıdır. 
Kare veya d�ktörtgen dehl�zden �ç�nde asma, nar ağacı 
ve ç�çekler�n olduğu b�r avluya geç�l�r. Urfa evler�nde 
avlu zem�n� düzgün “nah�tlerle” (kesme taşlarla) 
döşel�d�r. Ortasında taştan yapılmış b�r havuz yer alır. 
Havuzlar kare, d�kdörtgen, altıgen, sek�zgen, d�l�ml� ve 
el�ps formlu olab�lmekted�r. Avluda kuyu, havuz ve 
bahçe (ç�çekl�k) g�b� temel ögeler yer alır. Eyvan, odalar, 
mutfak “tandırlık” ahır “devel�k” �le k�ler “zerzembe” ve üst 
kata ulaşımı sağlayan çevr�l� merd�venler, avluyu 
sınırlayan mekanlardır.  Çoğunlukla havuzun yakınında, 
etrafı korkulukla çevr�l� bahçe den�len ç�çekl�k yer alır. 
Bahçede gel�ş� güzel ağaçlar ve b�tk�ler yet�şt�r�lmezd�. 
Aslında Ortaçağ �nsanı �ç�n, her ağaç ve her b�tk�n�n b�r 
anlamı vardı. Mezopotamya'da özell�kle palm�ye d�k�l�r; 
İran'da kavak, çınar ve dut; doğu bahçeler�nde gölges� 
�nce uzun, yaprakları her zaman yeş�l selv� ağacı eks�k 
olmazdı. Halbuk� selv� B�zans'ta matem ağacıydı. Bu 
yüzden mezarlara d�k�lmekteyd�. Doğu dünyasının 
matem ağacı �se daha çok çam ağacıdır. Urfa evler�n�n 
gözde ağacı �se, “nar”dır, “asma”dır. Çünkü bu ağaçlar 
Urfalılar �ç�n ver�ml�l�ğ� ve bereket� s�mgelemekteyd�. 
Nar ağacı m�toloj�de Tanrıça K�bela'nın s�mges�d�r. 

Ev; �nsanın f�zyoloj�k, sosyoloj�k, estet�k ve ekonom�k 
�ht�yaçlarının karşılandığı yapıdır. Her toplumun sah�p 
olduğu sosyo-kültürel değerler, geçm�ş�n kültürel 
kalıntısını �çer�rler. Urfa g�b� zeng�n tar�h ve kültürel 
m�rasa sah�p şeh�rlerde �se her unsurun b�r arka planının 
bulunması kaçınılmazdır. Urfa evler� hem tar�h�, kültürel 
ve coğraf�k özell�kler�n hem de �nsanların yaşam 
tarzlarının ve gelenekler�n�n �zler�n� taşımaktadır. 
Modern yaşamın bütün olumsuzluklarına rağmen bu 
�zler değ�ş�me d�renmekted�r.  Geleneksel Ur fa 
evler�ndek� bazı ayrıntılar, söz konusu değ�ş�mden 
etk�lenerek yok olmayla karşı karşıyadır. Urfa evler� 
avlusu, eyvanı, odaları, tandırlığı, k�lerler�, ahırları 
(devel�k), havuzları, helaları, hamamları, damları, 
kapıları, pencereler� (takalar), çörtenler�, bacaları 
(p�ğ�r�k), kemerler�, merd�venler�, korkulukları ve dönme 
dolaplar�yle farklılığını ortaya koymaktadır. Urfa 
evler�n�n gözden kaçan en öneml� ayrıntısı, �kl�m�n 
olumsuz etk�ler�n� m�n�m�ze etmek �ç�n, Urfa ev 
m�mar�s�nde kullanılan “badgel”ler ve “tandırlık”lardır. 
Urfa evler�ndek� “badgel”lerle �kl�m�n verm�ş olduğu 
olumsuzluklar g�der�lmek �stenm�şt�r. Tandırlıklarla da 
eşs�z damak kültürü ortaya konmuştur. B�z bu 
çalışmamızda Urfa evler�nde tar�h boyunca sürdürülen 
“gündel�k hayat” ve bu süreçte ortaya çıkan m�mar� b�r 
şaheser olan “Badgel”lerden bahsedeceğ�z.     

Konutlar a�t oldukları kültür ve çevren�n karekter�st�k 
yapısıyla şek�llen�r. Bu şek�llenmede b�rey�n ekonom�k 
ve estet�k durumu da etk�l�d�r. Ortaçağ �nsanı; ev �ç� ve 
ocak zevk�, bahçe merakı, kışlık ve yazlık eyvanlar 
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ver�len kıymetl� eşyanın serg�lend�ğ�, sandık, ayna ve 
yatakların konduğu n�şler bulunmaktadır. 

Evler�n �ç�yle dışını süsleyen taş süslemeler� ev 
m�mar�s�n�n z�net� mah�yet�ndeyd�. Süs ve estet�k, ev 
sah�b�n�n sosyo-ekonom�k durumuna da �şaret 
etmekted�r. Ayrıca evde kullanılan h�çb�r süs anlamsız da 
değ�ld�. Her süslemen�n b�r anlamı vardı. Mesela 
Akantüs/kenger yaprağı d�kenl� olması neden�yle 
b�naları kötülüklerden ve uğursuzluklardan koruması 
�ç�n bolca kullanılan br� b�tk�d�r. Bu b�tk� sütünlarda veya 
ağaca �şlenerek yapılırdı. Aslında bu mot�f Esk� Yunan ve 
Mısır  meden�yetler�nde özell �k le kor�nt sütun 
başlıklarında akantüs yapraklarının rölyefler� olarak 
kullanılmıştır. Başta Urfa kales� sutünları olmak üzere, 
Harran ve çevres�ndek� bazı yapılarda ve hemen hemen 
bütün sütün başlıkları ve mezar taşları akantüs 
yapraklarıyla süslenm�şt�r. N�tek�m Urfa Müzes�'nde 
serg�lenmekte olan b�rçok buluntunun, başta sütünlar 
olmak üzere akantüs yapraklarıyla süslend�ğ� 
görülmekted�r. 

Ortaçağ evler�nde b�r başka süsleme tarzı �se, ev�n �ç�n� 
mav� veya yaldızlarla süsleme geleneğ� �d�. Ev�n �ç�n� 
süsleyen b�r başka unsurda perdeler, örtüler, sed�rler, 
yastıklar ve özell�kle en küçük odayı b�le parlaklıkları ve 
kad�fe g�b� �ht�şamları �le zeng�nleşt�ren halılar sağlardı. 
Mütevaz� evlerde b�le halılar bulunmaktaydı; fak�rler�n 
evler�nde �se, bunun yer�n� çok renkl� k�l�mler alırdı. Ev�n 
hemen hemen her odasında, duvarın kalınlığına göre 
oldukça der�n ve �ç�nde raflar bulunan oval b�ç�mde 
n�şler vardı. Bu n�şlerde b�r yığın eşya bulunurdu. Duvar 
�ç�ndek� oyuk, küçük ölçekl� g�r�nt� olan n�şlere mum 
veya vazo konurdu. Büyük odada n�şler v�tr�n yer�n� 
tutardı.  Orada çok kez gümüş, altın veya f�ld�ş� b�blolar, 
az veya çok değerl� kr�stalller ya da nakışlı porselenler, 
bazen tezh�pl� k�taplar ve her zaman aynaların önüne 
yerleşt�r�lm�ş olan, bakır veya gümüşten �şlemel� 
lambalar bulunurdu. Halılar üzer�ne ve değerl� 
ağaçlardan yapılma gen�ş, alçak sed�rler üzer�ne 
yerleşt�r�lm�ş m�nderler konulur, satenden yahut 
kad�feden yanyana d�z�lm�ş büyük yastıklar onlara 
dayanak vaz�fes�n� görürdü. Perdeler, av�zeler ve 
buhurdanlar, vazolar, aynalar, bakırdan ya da “Şam �ş�” 
alçak masalar odaların mob�lyasını oluştururdu. Yatak 
odalarında n�şlerde aynalar, balmumundan yapılmış 
mumlarla süslenm�ş şamdanlar; �şlemel� tahta aynalar; 
tuvalet �ç�n kulllanılan bakırdan, gümüşten veya 
topraktan leğen-�br�kler vardı. Pamuk veya yün �le 
doldurulmuş yatak üzer�nde her akşam, yatma 
zamanında bez çarşaflar, yünden veya pamuktan kalın 
p�keler, büyük yorganlar, uzun yastıklar, kaz ve kuğu 
tüyü �le doldurulmuş kırlentler bulunurdu. Sabahley�n �ş 
vakt� ş�lteler toplanır, yorgan ve örtüler� katlanır, 
üzerler�ne gen�ş karel� �pekl� büyük b�r örtü özenle 
örtülür ve heps� duvarın kenarına sıralanınca, 
gündüzler� rahat b�r sed�r olurdu. 

M�toloj�de nar ağacı bereket�n ve ver�ml�ğ�n s�mges�d�r. 
Bu yüzden bereket�n s�mges� olarak, her Urfa ev�nde b�r 
nar ağacı ve asma bulunur. 

Geçm�şte olduğu g�b� günümüze ulaşan Urfa 
evler�nde de aynı m�mar� uslup devam etmekted�r. Urfa 
evler�nde havuz ve bahçe �le b�rl�kte avlunun baş 
köşes�nde b�r kuyu yer alır. Genelde g�r�ş�n tam 
karşısında, �ç�ne �lk g�r�len yer (salon) büyük odadır. 
Odalar, kemerl� pencerelerle doğrudan doğruya avluya 
bakar. Zem�n katlar b�rkaç basamak yerden yukarıdadır. 
B�r �ç merd�venle bodruma �n�l�r. Bu bodrum avluya 
bakar, toprak düzey�nde yarım pencerelerle aydınlatılır 
ve hava menfezler� veya b�r yer altı hava menfez� veya b�r 
yer altı galer�s�yle havalandırılır.  Bazı Urfa evler�nde her 
zaman �çecek su bulunan b�r sarnıç vardır. Kuyuların 
bulunduğu k�m� evlerde su, her katta galer�n�n b�r 
köşes�ne yerleşt�r�lm�ş bulunan yapıların �ç�ne kovalar, 
makaralar, çıkrıklar ve �plerden oluşan b�r s�stemle 
çıkarılırdı. Böylece her kata b�r kova su kolayca 
çıkartılab�l�n�rd�. 

Konaklarda ve evlerde helâlar da  unutulmamıştı. 
B�rden fazla helânın olduğu konaklarda bulunmaktaydı. 
Helâlar daha çok kare veya d�kdörtgen planlı olup 
kapıya en yakın noktaya veya g�r�şe yakın b�r noktaya 
yapılırdı. Bazı konaklarda �se helâlar bodrum ve odaların 
sonunda bulunurdu. Her zaman �k� veya üç bakır güğüm 
veya test� kapının yanında yer alırdı. Urfa evler�nde 
öneml� b�r mekan da “zerzembe”/ k�ler'd�r. “Zerzembe” 
genell�kle avlu kotundan aşağıda planlanmıştır. 
“Zerzembe”y� doğal soğuk depo olarak değerlend�rmek 
mümkündür. Urfa evler�nde b�r başka mekan da 
“devel�k”t�r. Genelde zem�n katta yer alan, d�ktdörtgen 
planlı ve çapraz tonoz örtülü “devel�k”/ ahır, ev�n büyük 
mekanlarından b�r�d�r. Devel�klerde hayvan yemlemek 
�ç�n n�şler bulunmaktadır.    

Urfa evler�nde odada “gedemeç” adı ver�len b�r g�r�ş 
bölümü yer alır. Gusülhanes� olmayan bazı evlerde �se 
tem�zl�k “gedemeçlerde” yapılırdı. Odaların avluya ve 
eyvana bakan tarafları, dem�rcağlarla (dem�r parmaklık) 
örülüdür. Pencereler�n �ç tarafında açılıp kapanan tahta 
“kepenkler” (kanatlar)  kullanılmıştır. Bu kanatlar kapı 
büyüklüğünde olup, oyma sanatının güzel örnekler� 
olarak kabul ed�lmekted�r. Urfa evler�nde “Camhâne” adı 

21• Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayı: 3

Şahap Zade Bakır Ev�



masadır. Örtünün kenarı ger� çevr�lm�ş ve gen�ş 
mesafelerle tesp�t ed�l�rd�; bundan sonra mangal 
hazırlanırdı, bu çok köşel� bronzdan, bakırdan ya da 
dem�rden olup üç, dokuz veya onk� küçük ayağı bulunan 
mangal büyüklüğüne göre gen�ş b�r s�n�n�n ortasına 
konurdu. Mangal'ın �ç�, d�b�n� korumak amacıyla b�r alçı 
karışımı �le sıvalı olurdu. Odun küller�nden �nce b�r yatak 
üzer�ne kömür doldurulurdu. B�r kez kömür yandı mı, 
kor hal�ndek� ateş� yen� b�r kül tabakası �le yen�den 
örtmek ve kürsünün altından mangalı kaydırmak 
gerek�rd�. Bu ateş her �k� saatte b�r, b�r kürekle 
havalandırılırdı. Çevres�ne tatlı b�r sıcaklık saçan bu 
kürsü, günde �k� kez; sabah ve akşam yakılmaktaydı. 
Mangalı yakmak ve ateş� duman çıkarmadan korumak 
başlıbaşına b�r sanattı. 

Urfa M�mar�s�n�n B�r Şaheser� Badgeller
Esk� İran hükümdarları Kubbet ül-hayş (neml� kubbe) 

adı ver�len b�r ser�nleme yöntem�n� kullanırlardı. Bu 
s�stemle �kl�m� değ�şt�r�lmek �stenen odanın, bütün 
duvarları boyunca b�r keçe asmak ve keçen�n üzer�ne 
yatay olarak yerleşt�r�lm�ş küçük del�kl� kurşun b�r 
borudan yavaş yavaş su ver�lmes�nden oluşmaktaydı. Bu 
şek�lde keçe ıslatılarak, oda ser�nlet�lmeye çalışılırdı. 
Bazen de keçen�n �k� yanı c�b�nl�k üzer�ne, yahut kafes 
üzer�ne b�r çadır g�b� konulur saatten saate de �y�ce 
ıslatılırdı. Bu sonuncu yöntem, yen� ve pahalı boruları 
alamayan ve eller�nde fazla su bulunmayan dar gel�rl� 
k�mseler �ç�n çok uygun düşmekteyd�. Bütün büyük 
şeh�rler�n sak�nler� evler�n� ser�nletmek �ç�n bu çareye 

sarılarıyla da p�şm�ş göğüs et�; sülün ve kış kekl�ğ� et� ve 
kenev�r tohumu ve zeyt�n küsbes� �le beslenm�ş 
güverc�n et� �d�. Dar gel�rl� a�leler�n �se sofrasında etl� 
ekş�l� çorba, salçalı sakatat, sebze çorbası, sütlü çorba, 
yân� �sf�dbâc, nohut, patlıcanlı kebabı, un ve sütle p�şm�ş 
as�de �d�. Doğu dünyasının vazgeç�lmez yemeğ� olan 
buharda p�şm�ş, safranla renklend�r�lm�ş p�r�nç p�lavı �se 
ortaçağın sonlarına doğru b�l�n�r oldu. P�r�nç'�n T�mur 
(1335-1404)  dönem�nde or taya ç ıkt ığı  k abul 
ed�lmekted�r.

Safranlı p�r�nc�n asıl ana yurdu Ç�n'd�r. Herat'tan bütün 
doğu ülkeler�ne yayılmadan önce p�lavın Türk�stan'da  
mükemmelleşt�ğ� kabul ed�l�r. Günümüzde de “Safranlı 
p � r �nç  p � lav ı ” � le  “Zerde” Ur fa  mutfağının  da 
vazgeç�lmezler� arasındadır.  

Urfa'da gündel�k hayatın b�r başka ayrıntısı da 
ser�nlemek ve ısınmayla �lg�l�d�r. "Ser�nlemek" Urfa 
gündel�k kültüründe, en az mutfak kültürü kadar �z 
bırakmıştır. 

Urfa Evler�nde Isınma 
Urfa'da ısınma tar�h boyunca problem olmamıştır. 

Çünkü ş�ddetl� kış koşullarının yaşanmadığı b�r �kl�me 
sah�pt�r. Bu nedenle ısınma ocakları Urfa evler�nde 
bulunmazdı. Isıtma daha çok “kürsü”lerle / mangallarla 
yapılmaktaydı. Kürsüyle ısınma Türk�stan, İran, Ortaasya 
g�b� kışın soğuk olduğu k�m� bölgelerde de geçerl�yd�. 
Al� Mazaher�, kürsüyle ısınmanın İran kökenl� olduğunu 
bel�rtmekted�r. Kürsü, pamukludan ve yünlüden b�rçok 
örtülerle dört b�r yanı çev�r�lerek örtülmüş alçak b�r 
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Afrika'ya, 16. yüzyılda ise Avrupa'ya ve ardından ise
İspanyollar taraf ından getir i lmişt ir. Patl ıcan
sebzesinden patlıcan kebabı, patlıcan turşusu yapılırdı.
Patlıcan kebabı Ortaçağ dar gelirli ailelerin yemeğiydi.
Ortaçağ kaynaklarında zengin ve dar gelirli ailelerin
yedikleri yemeklerin tarifleri ve isimleri yer almaktadır.
Örneğin varlıklı bir aile için etin en iyisi: iki koyunun sütü
ile beslenmiş ve ancak iki ay otlanmış olan bir kuzunun
fırında kızartılmış olanı, yahut kendi suyunda kızartılmış
oğlak eti veya yağlı bir düvenin sirke, ilik ve yumurta
sarılarıyla da pişmiş göğüs eti; sülün ve kış kekliği eti ve
kenevir tohumu ve zeytin küsbesi ile beslenmiş
güvercin eti idi. Dar gelirli ailelerin ise sofrasında etli
ekşili çorba, salçalı sakatat, sebze çorbası, sütlü çorba,
yâni isfidbâc, nohut, patlıcanlı kebabı, un ve sütle pişmiş
aside idi. Doğu dünyasının vazgeçilmez yemeği olan
buharda pişmiş, safranla renklendirilmiş pirinç pilavı ise
ortaçağın sonlarına doğru bilinir oldu. Pirinç'in Timur
(1335-1404) döneminde ortaya çıktığı kabul
edilmektedir.

Safranlı pirincin asıl ana yurdu Çin'dir. Herat'tan bütün
doğu ülkelerine yayılmadan önce pilavın Türkistan'da
mükemmelleştiği kabul edilir. Günümüzde de “Safranlı
pirinç pilavı” ile “Zerde” Urfa mutfağının da
vazgeçilmezleri arasındadır.

Urfa'da gündelik hayatın bir başka ayrıntısı da
serinlemek ve ısınmayla ilgilidir. "Serinlemek" Urfa
gündelik kültüründe, en az mutfak kültürü kadar iz
bırakmıştır.

Urfa Evlerinde Isınma

Urfa'da ısınma tarih boyunca problem olmamıştır.
Çünkü şiddetli kış koşullarının yaşanmadığı bir iklime
sahiptir. Bu nedenle ısınma ocakları Urfa evlerinde
bulunmazdı. Isıtma daha çok “kürsü”lerle / mangallarla
yapılmaktaydı. Kürsüyle ısınma Türkistan, İran, Ortaasya
gibi kışın soğuk olduğu kimi bölgelerde de geçerliydi.
Ali Mazaheri, kürsüyle ısınmanın İran kökenli olduğunu
belirtmektedir. Kürsü, pamukludan ve yünlüden birçok
örtülerle dört bir yanı çevirilerek örtülmüş alçak bir

Ziyafetlerin baş köşesinde oğlak, piliç kızartması, tavuk
şiş, bal ve nişastadan yapılmış faludec (Paluze)
bulunurdu.

Ali Mazaheri, XIII. Yüzyılın başında yazılmış iki kitaptan
bahsetmektedir. Bunlardan biri Muhammed el-
Bağdadî'nin “kitap ül-tabh”; diğeri ise Selahaddin
Eyyubî'nin yeğeni bir prensin yazmış olduğu“Vusla İla'l-
habib” adlı kitabıdır. Bu kitaplarda bir çok yemek tarifi
yer almaktadır. Vusla'ya göre koyun yağı mutfaklarda
çok kullanılırdı. Bu önce eritilir sonra içine kokusunu
alsın diye, kişniş, derotu, tarçın, sakız, bir tür üzüm, ayva
ve elma parçaları katılırdı. Mutfaklarda baharat çok
kullanılırdı. Biber, tarçın, Hindistan'dan, Sunda
adalarından ve Çin'den getirtilmiş karanfil, maydanoz,
nane, üzerlik otu, yabanî kekik, lavant çiçeği, dereotu,
ebegümeci, semizotu, tarhun, defne yaprağı, halebe,
marul, karaman kimyonu, haşhaş, gül yaprakları ve
tohumları, fıstık, soğan, sarımsak ve hardal mutfakların
vaz geçilmezleri arasındaydı.

Mutfaklarda kullanılan sebzelere gelince en çok
patlıcan kullanıldığını görmekteyiz. Ali Mazaheri X.
Yüzyılda bir tarım kitabı yazan İbni Vahşiye'ye atfen
patlıcan sebzesinin İran'da çıktığını ve Ortaçağ'da batıya
doğru genişlediğini bel ir tmektedir. Modern
araştırmacılar ise Patlıcanın anavatanının Hindistan
olduğunu ifade etmektedirler. Daha çok tropik
bölgelerde çok yıllık bitki özelliği gösterirken bu kuşağın
dışındaki iklim kuşaklarında ise tek yıllıklı olduğunu
belirtmektedirler. Bu sebzenin yayılışı ise Hindistan'dan
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yüksek bunun iki yanında da daha dar ve alçak üç niş
bulunur. Hava sirkülasyonu sağlamak amacıyla,
yanlardaki küçük nişlerden çatıya, hava kanalları
açılmıştır. Çatıda Urfa'da hakim rüzgarların estiği yön
olan kuzey ve kuzeybatıya yönelik badgeller (mihrap
taşları) yer alır. Bazı Urfa evlerinde ise Badgeller (mihrap
taşları) kuzey ve batı yönündedir. Bu mihrap taşları
bacalarının yüzeyine çarpan rüzgar, kanallardan
geçerek eyvanda hava sirkülasyonu sağlamaktadır. Bu
sistem, yazlık kullanım için yapılmış olup kuzeye ve
kuzeybatıya yönlendirilmiş eyvanlarda bulunmaktaydı.
Yaz ın damda namaz k ı lan Ur fa l ı lar kuzeye
yönlendirilmiş olan “Badgelleri” mihrap olarak

masadır. Örtünün kenarı geri çevrilmiş ve geniş
mesafelerle tespit edilirdi; bundan sonra mangal
hazırlanırdı, bu çok köşeli bronzdan, bakırdan ya da
demirden olup üç, dokuz veya onki küçük ayağı bulunan
mangal büyüklüğüne göre geniş bir sininin ortasına
konurdu. Mangal'ın içi, dibini korumak amacıyla bir alçı
karışımı ile sıvalı olurdu. Odun küllerinden ince bir yatak
üzerine kömür doldurulurdu. Bir kez kömür yandı mı,
kor halindeki ateşi yeni bir kül tabakası ile yeniden
örtmek ve kürsünün altından mangalı kaydırmak
gerekirdi. Bu ateş her iki saatte bir, bir kürekle
havalandırılırdı. Çevresine tatlı bir sıcaklık saçan bu
kürsü, günde iki kez; sabah ve akşam yakılmaktaydı.
Mangalı yakmak ve ateşi duman çıkarmadan korumak
başlıbaşına bir sanattı.

Urfa Mimarisinin Bir Şaheseri Badgeller

Eski İran hükümdarları Kubbet ül-hayş (nemli kubbe)
adı verilen bir serinleme yöntemini kullanırlardı. Bu
sistemle iklimi değiştirilmek istenen odanın, bütün
duvarları boyunca bir keçe asmak ve keçenin üzerine
yatay olarak yerleştirilmiş küçük delikli kurşun bir
borudan yavaş yavaş su verilmesinden oluşmaktaydı. Bu
şekilde keçe ıslatılarak, oda serinletilmeye çalışılırdı.
Bazen de keçenin iki yanı cibinlik üzerine, yahut kafes
üzerine bir çadır gibi konulur saatten saate de iyice
ıslatılırdı. Bu sonuncu yöntem, yeni ve pahalı boruları
alamayan ve ellerinde fazla su bulunmayan dar gelirli
kimseler için çok uygun düşmekteydi. Bütün büyük
şehirlerin sakinleri evlerini serinletmek için bu çareye
baş vururlardı. Bunlardan bazıları keçenin içine
geçebilmesi için suya hafif bir koku karıştırarak, evin her
köşesine zerafeti taşırlardı. Hatta bu keçelerden küçük
bir parçayı yakalarına alarak her gittikleri yere kokuyu
taşıyanlar bile vardı. Bir başka serinlenmenin yolu da,
büyük odalarda hizmetçilerin yavaşça salladığı, tavana
asılı yelpazelerden yararlanılarak yapılırdı. Bunlar bazen
de pencere önüne öyle bir biçimde asılırdı ki, en küçük
bir rüzgar bile onları kımıldatırdı. Urfa gibi sıcak bir
iklime sahip bir bölge de Güney Arabistan'dır. Güney
Arabistan'da serinlenmek için özel bir yöntem yoktu.
Sadece bazalt taştan yapılmış evler ve mahzenleri
serinlemek amacıyla kullanılmaktaydı. Bu evlerin giriş
kapısından başka hiçbir açık yeri yoktu. Duvarlara
kaplanmış saydam mermerler ise pencerelerin yerini
tutmaktaydı.

Urfa'da ise serinlemek amacıyla yapılan “Badgeller”
mimari yapının bir parçasıdır. Badgel, İran'daki gibi
günlük veya mevsimlik bir serinleme önlemi değildir. O,
eyvanla birlikte düşünülmüş ana bir birimdir. Badgel ve
eyvan iklim şartlarının bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Eyvanlar genelde avlu kotundan yüksektedir.
Eyvanlar önünde “gezenek” adı verilen üstü açık, avluya
bakan yüzü korkuluklu diktörtgen planlı açık bir mekan
yer alır. Sıcak yaz günlerinde evin en çok kullanılan
birimi olan eyvanın arka duvarında, ortada geniş ve
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kullanmaktaydılar. Geleneksel Urfa evinin planı
yapılırken daha ilk kattan itiberen Badgelin foksiyonel
olması için düzenleme yapılırdı. Ev projeleri iklim şartları
düşünülerek yapılırdı. Çünkü Urfa evinin en belirleyici
öğesi eyvan ve “Badgel” idi. Urfa evlerinde serinleme
ihtiyacı “Badgel” ve “Eyvan” ile giderilmek istenmiştir.
Eyvan, bir veya iki yanında birer odanın yer aldığı
simetrik plan motifli, tüm yapılarda kendini diğer
mekanlardan soyutlayan özgün bir yapı bölümüdür. Tek
eyvanlı evlerin eyvanı kuzeye dönük, üç yanı kapalı bir
yüzü de avluya açılır. Birden fazla eyvanın yer aldığı
örneklerde mevsimlik kullanımlara uygun yönler
belirlenmiştir.

X.–XII. Yüzyıllarda nüfusun çoğalması ve hayatın
pahalılaşması, özel evlerin sayısını azalttı. Bunlar
yerlerini zaman zaman yüzlerce kiracının barındığı
kollektif yapılara bırakmış veya kerpiç evlerin sayısı
artırmıştır. Aynı durumu Urfa konaklarında görmek
mümkün olmamakla birlikte, kerpiç evler Urfa şehir
merkezinde de yer almıştır. Fakat bugün bir ortaçağ
yapısı olan Bey Kapısı Kulesi ile Harran Kapı ve Nur Ali
Bey Camisi çevresindeki bazı evler, tüm ihmallere
rağmen bütün ihtişamıyla, hala dim dik ayakta
durmakta ve mimari estetiklerini sergilemektedirler. Bu
evler bizlere orta, yeni ve yakınçağ'daki mimari uslup
hakkında fikir vermektedir.

Sonuç olarak, Urfa ev mimarisinde kullanılan
“Badgeller” iklim şartlarının meydana getirdiği bir
mimari unsurdur. İran'da serinleme amacına dönük
yapılan “Kubbet ül-hayş”/ keçe soğutması gibi günlük
veya mevsimlik bir serinleme önlemi değildir. Badgel,
Urfa mimarisinde daimi bir serinleme yöntemidir.
Badgel ve eyvanı bir serinme yöntemi olarak kullanan
Urfalı mimarlar, Güney Arabistan'da serinlemek
amacıyla, evlerde kullanılan beyaz bazalt taşını yeterli
görmemişlerdir. Urfalı mimarlar, iklimin olumsuz
şartlarını minimize etmek amacıyla, Güneydoğu
Anadolu'daki evlerde var olan eyvan kültürüne ilaveten
“Badgel”i mimaride yeni bir unsur olarak kullanmışlardır.
Urfa mimarisindeki bu benzersiz kültürün günümüzde
ehemmiyeti maalesef yeterince anlaşılamamıştır.
Modern yapılarda iklim koşullarını minimize etmek
amacıyla, sadece balkonların yapılması yeterli bir önlem
olarak görülmektedir. Ortaçağ'dan itibaren Urfalı
mimarların mimari esteğini günümüze taşımak
gerekmektedir. Urfa mimari kültüründe 19. yüzyıldan
itibaren bir kopukluk oluşmuştur. Söz konusu
kopukluğun nedenleri ayrı bir çalışmanın konusu
olduğu için, burada sadece mevcut kopuluğun tespitini
yapmak ve sözkonusu mimari kültürün günümüz
modern yapılarına da taşınması gerekliliğini
vurgulamakla yetiniyoruz.
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1839 sonlarında Almanya'ya dönen von Moltke, 
yen�den Prusya ordusuna g�rd�. 1845'de Prusya Prens� 
He�nr�ch'�n yaverl�ğ�ne atandı. 1851'de Albaylığa 

yükselen von Moltke,  1858'de de Prusya 
Genelkurmay Başkanlığına atandı.

Prusya, 1866'dak� zaferle b�ten savaş 
sonucunda von Moltke'n�n katkılarını 

büyük para ödülü �le ödüllend�rd�. 
Moltke, bu para �le S�lezya'nın 
Kre�sau yöres�nde (bugün Wroclaw, 
Polonya) b�r mal�kâne satın aldı.

Temmuz 1870'de başlayan 
Fransız-Alman Savaşı, 2 Eylül'de 
Almanların zafer�yle sonuçlandı. 
18 Ocak 1871'de Versa�lles'da yen� 
Alman İmparatorluğu �lan ed�ld�. 
Fransa, Şubat'ta barış �sted�, Mayıs 
1871'de B�smarck'ın şartlarını 

k abul ett � .  Asker�  s �stem�n�n 
Fransa'nınk�nden çok daha etk�n 

olduğu kanıtlanan von Moltke, 
Sedan'dan sonra Kasım 1870'de Kont, 

barış antlaşmasının �mzalanmasından 
sonra Haz�ran 1871'de de Mareşal oldu.

von Moltke, 1888'de 17 yıllık Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan �st�fa ett� ve mal�kânes�ne 

çek�ld�. 1891'de b�r Berl�n yolculuğu sırasında 91 yaşında 
�ken öldü.

HELMUTH  von MOLTKE 

(1800 Parch�m-1891 Berl�n)
Öğren�m�n� Kopenhag Kral �yet Asker� 

Okulu'nda tamamladı ve Dan�marka 
ordusunda görev aldı. 1822'de Prusya 
Muhafız Alayı'na Teğmen olarak g�rd� ve 
F r a n k f u r t  a n  d e r  O d e r ' d e 
görevlend�r�ld�.

1825'de Bad Salzburg'da modern 
d�ller üzer�ne çalıştı.  1828'de  
G e n e l k u r m ay ' ı n  B e r l � n 'd e k � 
Topografya Da�res�'ne atandı. 
1832'de Prusya Genelkurmayı'na 
alındı ve 1 yıl sonra üsteğmenl�ğe 
yükseld�. 

1 8 3 5  s o n l a r ı n d a  O s m a n l ı 
Pad�şahı II.Mahmud'a, Osmanlı 
ordusunun modernleşt�r�lmes� �ç�n 
d a n ı ş m a n l ı k  y a p m a k l a 
görevlend�r�ld�. 1836'da Osmanlı 
Devlet�'n�n emr�ne g�rd�. İstanbul'da 
b�r süre çalışıp Balkanlar'ı dolaştı. 
Osmanlı ordusunun Haz�ran 1839'da 
N�z�p'te Mısır Val�s� Kavalalı Mehmed Paşa 
k arş ıs ında ağır  b � r  yen� lg�ye  uğraması , 
Osmanlıların von Moltke'n�n öner�ler�n� d�kkate 
almamasına bağlanır.
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darlaşmış olan neh�r kıvrım kıvrım akıyor, ötek� yakada 
�nsana hayret verecek kadar muhteşem Rumkale kales� 
yüksel�yordu. Fakat oraya varmadan önce kayalardan 
oyulmuş b�r şeh�rden geçmek gerek�yordu. Bu kayalar 
tıpkı Malta taşları g�b� önce çok yumuşak, fakat havada 
sertleşen b�r c�nsten. Bu dağlarda hemen hemen her yıl 
deprem oluyor.

Rumkale'de kayanın nerede b�tt�ğ�n� ve �nsan eser�n�n 
nerede başladığını kest�rmek zor. B�r yanı Fırat, �k� yanı da 
Marf�fan Deres�'n�n der�n vad�s�yle çevr�l�, yarımada g�b� 
�ler� çıkmış b�r dağ parçası, 40 �le 100 ayak yüksekl�ğ�nde 
düşey yamaçlarla kes�lm�ş; bu kaya duvarlarının üstünde 
y�ne aynı beyazımsı taştan 60 ayak yüksekl�g�nde, 
mazgallar, burçlar ve y�ne mazgallarla donatılmış surlar 
var. Yukarıdak� kırk eve g�den b�r�c�k yol b�rb�r� ardı sıra 
altı kale kapısından geçerek dolanıyor. Bu kırktan ger� 
kalan evler moloz yığınlarından �baret. Bütün bunların 
heps�, büyük b�r parça tebeş�r� oyar g�b� şek�llend�r�lm�ş 
b�r kayaya benz�yor.

Rumkale'n�n tar�h�n� b�lmek çok meraklı b�r şey olurdu. 
Burası oldukça yakın zamanlarda Ermen� papazlarının 
merkezler�nden b�r� olmuştu. Bunlar orada muhteşem 
b�r manastır kurmuşlardı; tahr�p hırsı bu muazzam 
yontma taşları tamam�yle dev�rmeye yetmem�şt�, 
sadece çok güzel yontulmuş Roma kartalları kısmen 
kazşnmış, zeng�n süslü başlıklarıyla büyük d�rekler yerde 
yatıyor.  Sonraları b�r derebey� kaley� ele geç�rm�ş, b�r 
Kürt bey� onu kovmuş, Baba Paşa da onu sürüp çıkarmış; 
sonra Sur�yel�, yan� İbrah�m Paşa, kaley� topa tutmuş, 
böylece herşey yıkılıp g�tm�ş. Sadece azametl� surlar ve 
azametl� kaya bugün de, Romalılar onu nasıl gördüyse 
hâlâ öyle ayakta duruyor. Kalen�n asıl dördüncü cephes� 
tehd�t altında; burada kaya kend�s�nden b�raz yüksek 
olan b�r düzlük �le bağlantılı. Taşa kazılmış 80 ayak 
der�nl�ğ�nde b�r hendekle kayayı bu düzlükten 
ayırmışlar. Rumkale'y� tam b�r müstahkem yer hal�ne 
get�rmek �stenecek olursa, zorunlu olarak bu düzlüğü 
sağlamlaştırmak lazımdır, esasen buraya da ancak pek az 
noktadan tırmanmak mümkündür. Fakat Rumkale'n�n 
bu yolsuz �zs�z çölde b�r �st�hkâm olarak h�ç önem� yok ve 
b�r hücuma karşı da, hatta bugünkü harap hal�nde b�le, 
tam b�r emn�yet altında. Topa tutulmak buraya pek az 
zarar vereb�l�r, çünkü bütün evler kısmen veya 
tamam�yle kayadan oyulmuş.

BİRECİK
Mevk� bakımından asıl öneml� olan yer, har�taların 

B�rtha veya B�re olarak adlandırdıkları Belec�k ya da 
B�rec�k. Neh�r burada d�k kaya duvarları arasından 
çıkıyor, artık ta ağzına kadar hep ovadan geç�yor ve 
üzer�nde gem� �şler hale gel�yor. Albay Chesney'�n o 

(3)kadar şanlı şerefl� b�r tarzda başarısızlığa  uğradığı 
büyük teşebbüste, H�nd�stan'ı Fırat yolu �le Avrupa'ya 
bağlayacak olan gem� seferler�n�n başlangıç noktası 
burası olacaktı. Hâlâ onun nehr�n sağ kıyısında yaptırmış 

von Moltke'n�n Yayınlanmış Eserler�: 
1- D�e  be�den Freunde, Frankfurt 1827. (İk� Arkadaş).

2- Darstellung der �nnern Verhältn�sse und des 
gesellschaftl�chen Zustandes �n Polen, Berl�n 1831. 
(Polonya'dak� İç İl�şk�ler ve Toplumsal Durum).

3- Br�efe über Zustände und Begebenhe�ten �n der 
Türke�, Berl�n 1841. (Bu k�tap Türkçeye çevr�lerek 
“Türk�ye'dek� Durum ve Olaylar Üzer�ne Mektuplar, 
1960“ ve “Moltke'n�n Türk�ye Mektupları, 1969“ adı 
altında �k� kez yayınlanmıştır). (1) 

4- Der russ�sch-türk�sche Feldzug �n der europä�schen 
Türke�: 1828-1829, 1845. (Osmanlı Devlet�'n�n Avrupa 
Toprakları Üzer�ndek� Rus Sefer�: 1828-1829).

5- Der Feldzug von 1866 �n Deutschland, 1867. 
(Almanya'da 1866 Harekâtı).

6 NİSAN 1838 TARİHLİ MEKTUPTA 
(1)RUMKALE, BİRECİK VE URFA 

..... Maraş'tan �t�baren doğu-güneydoğu tarafında 
Rumkale, Urfa ve S�verek üzer�nden ta Karacadağ'a 
kadar, 50 saatten fazla uzunluktak� gen�ş alan ovalık ya 
da h�ç değ�lse basık tepelerden meydana gelm�ş araz�d�r. 
Fırat'ın sağ yakasında her ne kadar b�r sürü der�n vad�ler 
varsa da, sol yakada araz�n�n düzlüğünü kesen h�çb�r 
çukur yoktur. Bütün bu alan, hemen hemen tamam�yle, 
toprakları g�tm�ş kayalık b�r zem�nden �barett�r ve taş 
kırıklarıyla öyles�ne kaplıdır k�, açılmış olan b�rkaç at 
yolunun dışında yayan g�tmek mümkün olsa b�le 
hayvanla g�tmen�n �mkânı yoktur.

 (2) RUMKALE
Rumkale'n�n pek şaşılacak manzarası vardır. 4 N�san 

günü sabahtan akşama kadar taş çölünde, yağmur ve 
fırtına altında kend�m�z� zorla sürükled�k. Derken, 
b�rdenb�re önümüzde, bu ovayı der�n b�r şek�lde yarmış 
olan Fırat'ın vad�s� açılıverd�. Ta aşağıda, 100 adıma kadar 
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konması suret�yle yapılmış olan duvarları çok esk�d�r.  
Kalen�n eteğ�nde b�rçok pınarın suları �k� havuzda 
toplanır; bunların etrafı yüksek söğütler, çınarlar ve 
selv�lerle çevr�lm�şt�r. Yanlarında da güzel kubbeler� ve 
m�nareler�yle b�r medrese yüksel�r. Duru suyun �ç�nde 
sayısız sazan balıkları yüzer; bunlara k�mse dokunmaz, 
çünkü mübarekt�rler ve k�m bunları yerse gözü kör olur!

Urfa, çıplak kayalıklara yaslanmıştır; buradan çöl 
başlar. Çöl, uçsuz bucaksız b�r alandır. Şu anda yemyeş�l, 
fakat nerede �se kuruyacak. Urfa'nın meyve ve söğüt 
ağaçları kum ve taş çöller�n�n arasında b�r vaha meydana 
get�r�yor. İk� tuğlu Şer�f Paşa, ben� pek �lt�fatla kabul ett�. 
Onun m�saf�r� olmam lazım geld�, Cuma olmasına 
rağmen askere atış tal�mler� yaptırdı.

Urfa'dan buraya, D�yarbek�r'e kadar olan alan- 

mektubuma D�yarbek�r'de devam ed�yorum - �nsanın 
tasavvur edeb�leceğ� en kasvetl� çöldür. S�verek şehr� 
har�ç, bu 40 saatl�k mesafede �ç�nde �nsan yaşayan 
sadece dört köy gördüm, ger� kalanları kışın Arapların 
yuvalandıkları taş yığınlarından �baret. Kuyular çok az, 
derelerde su yok, hatta herhang� b�r zamanda su 
bulunmuş olduğuna da�r h�çb�r �z yok, bununla b�rl�kte 
merhaleden merhaleye ayvat'lar (doğrusu hayrat 
olacak) yan� üzerler� kubbel� sarnıçlar var. Kışın sular 
çıplak taş zem�n zem�n üzer�nden bunların �ç�ne akarak 
toplanıyor. Hayratlar d�n� vakıflardır ve yazın Türkmenler 
ve Araplar yüzb�nlerce baş hayvanlarıyla bunların 
etrafında toplanırlar; bu sebeple de su çoğu kez 
Haz�randa tüken�r. Bazen su pek der�nded�r ve uzun, dar 
merd�venler ta aşağıya, o kadar hasret çek�len elemana 

takd�m eder, kend�s� de İsa tarafından �y� ed�l�r ve İsa'dan, 
yüzünün b�r beze çıkmış olan har�kalı tasv�r�n� hed�ye 
olarak alır. Beş�nc� yüzyılda Ermen�ler bütün res�mlere 
t a p m a y ı  k ö t ü  g ö r d ü k l e r �  g � b �  b u  m a s a l ı  d a 
reddetm�şlerd�; bugün �se buna �nanmaktadırlar ve 
efsane halk ağzında yaşamaktadır. Bana şehr�n b�r çeyrek 
saat doğusunda b�r mağara �ç�nde g�zl� b�r pınarı 
gösterd�ler; ben� oraya götürenler�n h�kayes�ne göre 
resm� taşıyan adam hemen hemen şehr�n surlarına 
varmışmış, tam o sırada b�r bölük atlı ona bu pınarda 
yet�şm�ş, o da bu mağarada saklanmış, fakat gelen atlılar 
onu taşlayarak öldürmüşler ve böylece res�m yüzyıllarca  
müddet g�zl� kalmış; sonunda keş�şler onu, uygun 
gördükler� b�r zamanda meydana çıkarmışlar. Muc�zeler 
yapan res�m, Edessa şehr�n�n b�r düşman tarafından asla 
zapted�lemeyeceğ�n� müjdelem�ş. Gerçekten de şeh�r, 
(Hüsrev-�) Nuş�revan'ın �dares�ndek� İranlılar tarafından 
�k� defa kuşatılmış, fakat dayanab�lm�ş. Ama Araplar 
burasını zaptetm�şler ve kutsal res�m 300 sene kaf�r 
el�nde es�r olarak ıstırap çekm�ş n�hayet İstanbul 
�mparatoru onu 12.000  gümüş ve 200 müslüman es�r� 
karşılığında satın almış. Edessa tasv�r� meşhur Veron�ka 
veya Ter Bez� �le rekabet etmekted�r. Söylend�ğ�ne göre 
de halen Cenova'dadır.

Urfa bugün de büyük ve güzel b�r şeh�rd�r, tamam�yle 
taştan yapılmıştır. Azametl� surları ve hak�m b�r kaya 
üzer�nde kales� vardır. Kalen�n üzer�nde �k� yüksek sütun 
bulunmaktadır, fakat bunlar tek parça taştan değ�ld�r; 
güzel �şlenm�ş başlıkları vardır ve Roma kartallarıyla 
süslenm�şt�r. Şehr�n �ç�ndek� b�r b�na �le b�r kulen�n (ş�md� 
cam�), güzel yontulmuş taşların harçsız olarak üst üste 

Fırat Nehr� ve B�rec�k (1911)

B�rec�k'te Kayıklar (1911)

B�rec�k Fırat Kenarında Evler (1911)

B�rec�k'te Fırat'ın Sal �le Geç�l�ş� (1911)
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vuruyor ve çarpıyor, fakat b�r kazanın duyulduğu da vak� 
değ�l. Her ne kadar da�ma kovalama sırasında c�r�t 
atılıyorsa da hasmının gözüne rasget�rmek tehl�kes� bu 
yüzden büsbütün ortadan kalkmış değ�l, çünkü kaçan, 
c�r�tten kaçınmak ya da onu el�yle yana doğru çelmek 
�ç�n hep arkasına bakıyor. B�rçokları sopayı yakalıyor ve 
kend�s�n� kovalayana fırlatıyor. Fakat şuna da d�kkat 
ett�m k�, aşağı payede olanlar k�barlara atarken çok 
d�kkatl� davranıyor, adeta atıyormuş g�b� yapıyor. Atlar 
da bu oyundan b�n�c�ler� kadar çok hoşlanıyor g�b�. 
Paşanın henüz huyunu suyunu tanımadığımdan b�r 
atına b�nm�ş olduğum �ç�n kalabalığa karışmaktan 
çek�nd�m. At tep�nmeye ve k�şnemeye başladı; 
d�zg�nler�n� salıver�nce öyle hızla koştu, aynı zamanda 
d�zg�n ve d�z temasına o kadar �taat ett� k�, en kötü b�n�c� 
bu �şten şerefle çıkardı.

Esk� kurşun� kalen�n d�b�ndek� bu heyecanlı sahne, 
ger�de fon olarak uçsuz bucaksız çöl, güzel ve 
karakter�st�k b�r tablo meydana get�r�yor.

Dün, şehr�n yakınındak� b�r dağın tepes�nde bulunan 
mağaraları (taş ocaklarını) z�yaret ett�m. Surlar, cam�ler, 
kervansaraylar ve hamamların bütün taşları buradan 

�d�. Ertes� gün Cuma �d�, yan� Türkler�n pazarı. Burada 
adet, bugün şehr�n kapısı dışındak� b�r meydanda, c�r�t 
oynamak �ç�n toplanmak. Paşa, beyler, şehr�n en �ler� 
gelen ve aşağı halkı, sadece k�m�n �y� b�r atı varsa heps� 
buraya toplanıyor. Araplar beyaz abalarını sol 
omuzlarına atmış, c�r�tler�n� sağ eller�yle havaya 
kaldırmış, nar�n kısraklarını, güzel tımar ed�lm�ş zeng�n 
takımlı atları, kavukları, kırmızı, mav� ve sarı elb�seler�yle 
son derece muhteşem b�r alay teşk�l eden Türkler�n 
arasında oynatıyorlardı. Gerç� meydan, b�z�m taraflarda 
üzer�nde at sürmek �ç�n seç�lecek g�b� b�r yer değ�l; çünkü 
taş ve molozla örtülü; fakat bu �nsanlardan daha 
tasasızca at sürülemez. Bunların dolud�zg�n uçarken 
atlarına b�rden çark ett�rd�kler�n� ya da an� olarak 
durdurduklarını görenler bu atın çok defa onların 
servetler�n�n yarısını, hatta bütününü oluşturduğunu h�ç 
düşünmemel�. Halk h�çb�r tert�be lüzum kalmadan 
hemen karşılıklı �k� bölüğe ayrılıyor. K�m �sterse �ler�ye at 
sürüyor, o ger� gel�r gelmez başka b�r� onun ardından 
hücum ed�yor, ona yet�şmeye çalışıyor ve kısa 
üzeng�ler�n�n üzer�nde doğrularak temren� bulunmayan 
üç ayak uzunluğunda, parmak kalınlığında, hatta b�raz 
daha da kalın b�r harbey� fırlatıyor. Bu değnek adamakıllı 

Rızvan�ye Cam�� ve Hal�l-ür Rahman Gölü

B�rec�k Kales� (1911) Urfa Kales�'nden Şehre Bakış (1911)
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kadar iner. Buralar geceleri yüzlerce yabani güvercinin
toplandıkları yerdir, rahatsız edilince geleni kanat
çırpmaları ve büyük bir gürültü ile ürkütürler.

Bazalt döküntüleri, biricik dar patikadan bin zahmetle
ayıklanmıştır. Gece ta geç vakte kadar, parlak ay ışığı
altında bu çölde ilerledim; nadir olarak, uzun mızraklı bir
atlı kıtasına rastlanıyor ve selam verilip alınıyor: "Selam
Aleyküm! Aleyküm Selam!" Ara sıra, taşlar arasından bin
zahmetle yem arayan bir deve sürüsü ve onların yanında
çobanların kara çadırları ile karşılaşılıyor. Sürücü,
nakaratı:“Aman! Aman! (Merhamet! Merhamet!) olan bu,
Tuna kenarında da Fırat kıyısında da duyulan aynı şarkıyı
s ö y l ü y o r . B a z e n b a n a , s a n k i u y u k l a m ı ş ,
Mezopotamya'da olduğum rüyasını görmüş ve
uyanmışım gibi geliyor.

Hemen hemen her dağ güzeldir; şimdiye kadar
gördüklerimden sade Fırat'la Dicle arasındaki Karacadağ
bundan müstesna. 3-5 dereceyi geçmeyen daimi tatlı bir
meyille iki günlük yol gidiyorsun ve birdenbire kendini
karlar içinde bularak şaşırıp kalıyorsun. insan ovada
olduğunu sanıyor, halbuki bu dağ muhakkak ki 5000
ayak yüksekliğinde ve fırtınalarıyla sert iklimi yüzünden
meşhur. Ben çok erkenden yola çıkmıştım. Dağın
doruğunu aştığım zaman güneş doğdu ve Dicle ilk
kırmızımsı ışıklarla parladı. Öğleye doğru fırtına ve dolu
altında Diyarbekir'e vardım.

27 OCAK  1839 TARİHLİ MEKTUPTA URFA

... Çok zahmetli bir yolculuktan sonra beşinci günün
akşamı, Adıyaman ve Samsat üzerinden, Urfa'ya vardım.

Bu şehir, alçak, kara ve garip manzaralı sıra dağların
yamacında ve çölün başlangıcında, Kürt ve Arap
aşiretlerinin orta sınırındadır. Şehrin surlarının içinde
birçok kubbeler, minareler, selviler ve çınarlar görürsün.
Taştan son derece zarif bir şekilde yapılmış evler, ince
sütunları, sivri kemerleri ve çeşmeleriyle Arapların
Muhammed dininden aldıkları heyecan ve ilhamla
medeni dünyanın bir kısmını zaptettikleri ve
kendilerinin medeniyet, ilim ve sanatın koruyucuları
oldukları zamanları hatırlatır. Sur kapılarının dışında
bunların şimdi ne olduklarını görürsün; bir alay harabe
orada oldukça geniş bir alanı kaplar. Çölün evlatları oraya
gelirler, nereden geldikleri bilinmez; birkaç gün kalır,
sonra yine ayrılırlar, nereye gittikleri de bilinmez.
Yüzlerce saat, deniz gibi enginlere açılırlar. O ev demeye
dilin varmadığı taş yığınları arasında, kısa kara sakallı,
ateş gözlü esmer insanlar görülür; insandan ürkek ürkek
kaçarlar, etraflarını çekingen bakışlarla süzerler. Onların
halinden yabancı oldukları ve develerinin otlayamadığı,
duvarların görüşü sınırlandırdığı ve hırsızlığın
cezalandırıldığı yerlere yabancı kalmak istedikleri
görülür.

Urfa'da şimdi, yazın birlikte Kürtlere karşı sefere çıkmış
olduğum kıtaların çoğu bulunuyor. Burada eski ahbaplar
beni karşıladı ve gösterilen dostluk beni gerçekten

efsane halk ağzında yaşamaktadır. Bana şehrin bir çeyrek
saat doğusunda bir mağara içinde gizli bir pınarı
gösterdiler; beni oraya götürenlerin hikayesine göre
resmi taşıyan adam hemen hemen şehrin surlarına
varmışmış, tam o sırada bir bölük atlı ona bu pınarda
yetişmiş, o da bu mağarada saklanmış, fakat gelen atlılar
onu taşlayarak öldürmüşler ve böylece resim yüzyıllarca
müddet gizli kalmış; sonunda keşişler onu, uygun
gördükleri bir zamanda meydana çıkarmışlar. Mucizeler
yapan resim, Edessa şehrinin bir düşman tarafından asla
zaptedilemeyeceğini müjdelemiş. Gerçekten de şehir,
(Hüsrev-i) Nuşirevan'ın idaresindeki İranlılar tarafından
iki defa kuşatılmış, fakat dayanabilmiş. Ama Araplar
burasını zaptetmişler ve kutsal resim 300 sene kafir
elinde esir olarak ıstırap çekmiş nihayet İstanbul
imparatoru onu 12.000 gümüş ve 200 müslüman esiri
karşılığında satın almış. Edessa tasviri meşhur Veronika
veya Ter Bezi ile rekabet etmektedir. Söylendiğine göre
de halen Cenova'dadır.

Urfa bugün de büyük ve güzel bir şehirdir, tamamiyle
taştan yapılmıştır. Azametli surları ve hakim bir kaya
üzerinde kalesi vardır. Kalenin üzerinde iki yüksek sütun
bulunmaktadır, fakat bunlar tek parça taştan değildir;
güzel işlenmiş başlıkları vardır ve Roma kartallarıyla
süslenmiştir. Şehrin içindeki bir bina ile bir kulenin (şimdi
cami), güzel yontulmuş taşların harçsız olarak üst üste
konması suretiyle yapılmış olan duvarları çok eskidir.
Kalenin eteğinde birçok pınarın suları iki havuzda
toplanır; bunların etrafı yüksek söğütler, çınarlar ve
selvilerle çevrilmiştir. Yanlarında da güzel kubbeleri ve
minareleriyle bir medrese yükselir. Duru suyun içinde
sayısız sazan balıkları yüzer; bunlara kimse dokunmaz,
çünkü mübarektirler ve kim bunları yerse gözü kör olur!

Urfa, çıplak kayalıklara yaslanmıştır; buradan çöl
başlar. Çöl, uçsuz bucaksız bir alandır. Şu anda yemyeşil,
fakat nerede ise kuruyacak. Urfa'nın meyve ve söğüt
ağaçları kum ve taş çöllerinin arasında bir vaha meydana
getiriyor. İki tuğlu Şerif Paşa, beni pek iltifatla kabul etti.
Onun misafiri olmam lazım geldi, Cuma olmasına
rağmen askere atış talimleri yaptırdı.

Urfa'dan buraya, Diyarbekir'e kadar olan alan-
mektubuma Diyarbekir'de devam ediyorum - insanın
tasavvur edebileceği en kasvetli çöldür. Siverek şehri
hariç, bu 40 saatlik mesafede içinde insan yaşayan
sadece dört köy gördüm, geri kalanları kışın Arapların
yuvalandıkları taş yığınlarından ibaret. Kuyular çok az,
derelerde su yok, hatta herhangi bir zamanda su
bulunmuş olduğuna dair hiçbir iz yok, bununla birlikte
merhaleden merhaleye ayvat'lar (doğrusu hayrat
olacak) yani üzerleri kubbeli sarnıçlar var. Kışın sular
çıplak taş zemin zemin üzerinden bunların içine akarak
toplanıyor. Hayratlar dini vakıflardır ve yazın Türkmenler
ve Araplar yüzbinlerce baş hayvanlarıyla bunların
etrafında toplanırlar; bu sebeple de su çoğu kez
Haziranda tükenir. Bazen su pek derindedir ve uzun, dar
merdivenler ta aşağıya, o kadar hasret çekilen elemana



kendisini kovalayana fırlatıyor. Fakat şuna da dikkat
ettim ki, aşağı payede olanlar kibarlara atarken çok
dikkatli davranıyor, adeta atıyormuş gibi yapıyor. Atlar
da bu oyundan binicileri kadar çok hoşlanıyor gibi.
Paşanın henüz huyunu suyunu tanımadığımdan bir
atına binmiş olduğum için kalabalığa karışmaktan
çekindim. At tepinmeye ve kişnemeye başladı;
dizginlerini salıverince öyle hızla koştu, aynı zamanda
dizgin ve diz temasına o kadar itaat etti ki, en kötü binici
bu işten şerefle çıkardı.

Eski kurşuni kalenin dibindeki bu heyecanlı sahne,
geride fon olarak uçsuz bucaksız çöl, güzel ve
karakteristik bir tablo meydana getiriyor.

Dün, şehrin yakınındaki bir dağın tepesinde bulunan
mağaraları (taş ocaklarını) ziyaret ettim. Surlar, camiler,
kervansaraylar ve hamamların bütün taşları buradan
çıkarılmışa benziyor. Bu yüzden meydana gelen
mağaralar fevkalade büyük. Bir tanesinin içinde atla 150
adım ilerledim, 8-10 arşın yüksekliğinde, fakat asıl
şaşılacak şey 30-40 arşın geniş oluşu; çünkü bu
genişlikte, fakat kemerli değil de tamamiyle düz ve yatay,
direksiz ve desteksiz bir tavanı başının üstünde asılı
görmek insanı adeta korkutuyor. Bu mağaralar 2000
beygiri alabilir, ama ne yazık ki burada hiç su yok. Benim
şehirde en sevdiğim gezinti yerim, dupduru su ile dolu
ve içinde sayısız balıklar yüzen bir havuz. Bu hayvanlar
“ziyaret“ yani mübarektir. Bunları havuza Nemrut
koymuş ve kim bunlardan yerse kör olurmuş. Balıklara
bir avuç nohut atınca yüzlercesi, bir köpek sürüsü gibi,
kıyı boyunca insanın arkası sıra geliyor. Suyun bir
kenarını azametli çınarlar çevreliyor, öteki kenarında
beyaz kireçtaşından yapılma, minareleri, zarif oyma taş
parmaklıkları ve siyah servileriyle Halilürrahman Camii

memnun etti. Urfa valiliğine tayin edilmiş olan Müşir
Mehmet Paşa, beni kendi yanında alıkoydu ve bir çeşit
içkale olan sarayda bana oda hazırlattı. Atlar, hizmetçiler,
mükemmel yemekler, ağırlamalar, iltifatlar, özet olarak
bu memlekette ikram edilebilecek herşey emrime hazır
idi. Ertesi gün Cuma idi, yani Türklerin pazarı. Burada
adet, bugün şehrin kapısı dışındaki bir meydanda, cirit
oynamak için toplanmak. Paşa, beyler, şehrin en ileri
gelen ve aşağı halkı, sadece kimin iyi bir atı varsa hepsi
buraya toplanıyor. Araplar beyaz abalarını sol
omuzlarına atmış, ciritlerini sağ elleriyle havaya
kaldırmış, narin kısraklarını, güzel tımar edilmiş zengin
takımlı atları, kavukları, kırmızı, mavi ve sarı elbiseleriyle
son derece muhteşem bir alay teşkil eden Türklerin
arasında oynatıyorlardı. Gerçi meydan, bizim taraflarda
üzerinde at sürmek için seçilecek gibi bir yer değil; çünkü
taş ve molozla örtülü; fakat bu insanlardan daha
tasasızca at sürülemez. Bunların doludizgin uçarken
atlarına birden çark ettirdiklerini ya da ani olarak
durdurduklarını görenler bu atın çok defa onların
servetlerinin yarısını, hatta bütününü oluşturduğunu hiç
düşünmemeli. Halk hiçbir tertibe lüzum kalmadan
hemen karşılıklı iki bölüğe ayrılıyor. Kim isterse ileriye at
sürüyor, o geri gelir gelmez başka biri onun ardından
hücum ediyor, ona yetişmeye çalışıyor ve kısa
üzengilerinin üzerinde doğrularak temreni bulunmayan
üç ayak uzunluğunda, parmak kalınlığında, hatta biraz
daha da kalın bir harbeyi fırlatıyor. Bu değnek adamakıllı
vuruyor ve çarpıyor, fakat bir kazanın duyulduğu da vaki
değil. Her ne kadar daima kovalama sırasında cirit
atılıyorsa da hasmının gözüne rasgetirmek tehlikesi bu
yüzden büsbütün ortadan kalkmış değil, çünkü kaçan,
ciritten kaçınmak ya da onu eliyle yana doğru çelmek
için hep arkasına bakıyor. Birçokları sopayı yakalıyor ve
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söyledim, fakat adam aklına koyduğundan vazgeçmedi.
Başka çarem olmadığı için ben de -gerçi eşeğe
binmedim ama- eve döndüm ve atla gezmeye çıktım,
halbuki asıl istediğim yayan gezmekti.

Birecik'teki kıtalar da yine benim eski tanışlarımdı. Her
gün talim yapıldı; subaylar, en yükseklerden en
aşağıdakilere kadar, öğrenmek için büyük bir istek
gösteriyorlar ve manevraların basitliğine çok
seviniyorlardı.

Birecik'te, Şubat'ın başında tarlaları yeşil ekinlerle kaplı
buldum. Çalılıkların küçük küçük yaprakları vardı ve
Araplar nehirde yıkanıyorlardı. Son derece enteresan
olan etrafın bir planını çıkardım ve eski, harikulade kaleyi
sürüne emekleye dolaştım. Burada yüzyıllardan beri
yıkılmış olduğu anlaşılan bir sürü kubbe vardı. Bu eski
bina dev gibi birşey, hatta zelzeleler bile onu tahribe
muvaffak olamamış. Sana evvelce burasını anlatmıştım.

yükseliyor. Tam da Ocak sonunda, sıcak öğle güneşi
altında gezinti yapılacak bir yer.

Şehirden aşağıı yukarı bir saat uzakta ve çıplak
kayalardan birinin üzerinde, Arapların "Nemrud'un
Sarayı" dedikleri eski duvarlar yükseliyor. Bunların
aslında ne maksatla yapılmış olduklarını tahmin güç;
oraya hiçbir yol çıkmıyor, hiçbir ağacın, hiçbir otun
yetiştiği de yok, su da büyük sarnıçlarda birikiyor.
Görünüşe göre, asil ve sade üslûbuyla göze çarpan eski
binanın içine daha sonra başka bir bina yapılmış. Güzel,(6)

dört köşeli kulelerden birinde aşağıdaki yazıtı buldum:

“AMACCAMCHC CAREDOY TOY MANNOY GYNH“(7)

Günlerce kesilmeden devam eden yağmurun
alıkoymasından sonra, ilk açık günde Urfa garnizonu
dışarı çıktı ve parıl parıl güneşte ve mızıka ile Prusya liva
talimleri yaptı. Bu bir iki gün sürdü, sonra 9 piyade, 6
süvari taburu ve 4 topla bir manevra yaptık; bu kâfi
derecede iyi oldu, askerler bile memnun kaldılar.
Bundan sonra Birecik'e hareket ettim ve sana evvelce
anlatmış olduğum aynı Çarmelik fırınında geceledim.
Akşama doğru 30 baş manda, sığır ve katırın benim
salondan geçerek bir arka kapıdan çıkıp gittiklerini
görmek beni az hayrete düşürmedi. Eğer buraya bu adı
vermek doğru olursa bu “ev“ in arkasında geniş bir
mağara vardı ve ahır hizmetini görüyordu. Her türlü yapı
malzemesinden yoksun olan bu memlekette bizzat
tabiatın kireçli kum taşları içinde böyle çok sayıda
mağaralar yaratmış olması büyük bir bahtiyarlık.

Birecik paşası Urfa'da bulunuyor; bu sebeple ben bir
süreliğine onun konağını işgal ettim. Hizmetime tahsis
edilmiş olan bir bölük komutanı yüzbaşı, daima
karşımda divan duruyor ve bana birbiri ardı sıra çubuk
(sigara) ikram ediyor; 5-6 ağa da ona bu hususta yardım
ediyor. Başlangıçta bu nezâket beni dehşetli rahatsız etti;
fakat buna alışmak lazım. Peşimden Emir Çavuşu
gelmeden bir adım atabilmem mümkün değil. Ondan
kurtulmaya boş yere çalıştım; beni gölgem gibi takip etti.
Ben gezmeyi çok sevdiğim, hızlı yürüdüğüm ve
topoğrafya çalışmalarından alışkın olduğum üzere uzun
adımlar attığım için, zavallı adamcağız bu yorgunluk
yüzünden tamamiyle kuvvetten düştü.

Türkler at yahut eşeği olan bir insanın yaya
yürümesine asla akıl erdiremezler; durur bakar ve
hayretle“Yeriy!“ derler. Fakat yalnız gezmek, geleneklere
yayan yürümekten de daha büyük tecavüzdür ve insan
çok sefalet içinde olmalıdır ki, arkasından gelip
çubuğunu taşıyacak hiç olmazsa bir tembeli olmasın. Bir
gün Malatya'da cemaatiyle birlikte şehre dönen bir
eşekçiye rastladım. Adam herhalde beni paşanın
yanında görmüş olacaktı ve bana iltifatta bulunmaya
niyetlenmişti; daha ben neye uğradığımı bilmeden beni
kolumdan tuttu ve eşeğini önüme çekti, “Bin gözüm!“
dedi. Ben teşekkürle yolumda gitmeme müsaade
etmesini rica ettim. “Vallah siye yazıktır, yayan yerıme!“
dedi. Ben ona bir ahır dolusu atım ve katırım olduğunu

32 • Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayı: 3

Dipnotlar:

*selahattin_guler@hotmail.com

(1) Makalemizle ilgili kaynak, von Moltke'nin yukarıda zikredilen
üçüncü eserinin Hayrullah ÖRS tarafından yapılan tercümesidir
(Moltke'nin Türkiye Mektupları, İstanbul 1995, 2. baskı,). Rumkale,
Birecik ve Urfa, adı geçen kitapta sadece iki mektupta anlatılmıştır.
Von Moltke, önce 6 Nisan 1838 tarihinde, daha sonra da Haziran
1839'da Osmanlı kuvvetleri ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında
yapılacak Nizip Savaşı öncesi Türkiye'deki gözlemlerini anlattığı
bu mektupları İstanbul'daki bir dostuna yazmıştır. Von Moltke,
Rumkale, Birecik ve Urfa'yı gezerken muhtemelen Binbaşı
rütbesinde idi. Dipnotlar ve düzeltmeler tarafımızdan yapılmıştır.

(2) Rumkale, Birecik Ovası'nın kuzeyinde, Fırat Nehri'nin kıyı
kesiminin doğusunda, Urfa yoluna bakan bir tepe üzerindedir. Von
Moltke'nin gözlemleri sırasında Rumkale, Urfa'ya bağlı bir kaza idi
ve merkezi de Halfeti kasabası idi. Rumkale'nin kuruluş tarihi
Asurlular dönemine kadar inmektedir. Ortaçağda Ermeni
piskoposluğununun merkezi idi. Daha sonra Memlukların eline
geçen Rumkale, 1516 yılında Osmanlı hakimiyetine girmiıtir.
Rumkale, 19. yüzyılın ilk yarısında terkedilmiş ve onun yerini Halfeti
almıştır. Halen Rumkale'de; kale, konak, kilise, sarnıç ve diğer yapı
kalıntıları mevcuttur.

(3) Albay Chesney, Fırat'ın ulaştırma bakımından imkânlarını
incelemiştir. Fakat Süveyş Kanalı'nın açılması Fırat üzerinden
bağantıya ihtiyaç bırakmamıştır. Şu halde başarısızlık diye birşey
söz konusu olamaz (H.Örs).

(4) von Moltke, höyükleri, binlerce yıl kerpiç inşaat yapılmış olan
eski köy ve şehir kalıntılarını yığma tepe sanmaktadır (H.Örs).

(5) Burada Hz.İsa kastedilmektedir.

(6) von Moltke, burada günümüzde harabeleri ayakta duran ve
şehrin 10 km. güneyindeki dağlar arasında bulunan Deyr Yakub
Manastırı'ndan bahsediyor.

(7) Bahsedilen dört köşeli kule, hemen Deyr Yakub Manastırı'nın
hemen kuzeyindeki bir anıt mezardır. Bu tür mezarlara "Burç
mezar" da deniyor ve Süryanice'de "Nafşa" olarak biliniyor. Von
Moltke'nin mezar üzerinde okumuş olduğu Grekçe metnin
tercümesi şudur: "Ma'nu oğlu Şaredu'nun karısı Amaşşamaş." Yazı
stilinin tahliline göre, bu yapının miladi 2. yüzyılın sonuna veya 3.
yüzyılın başına ait olabileceği tahmin edilmektedir. Grekçe
metnin aynısı, Palmira Süryanicesi harfleriyle hemen altına
yazılmıştır.



(Oturan), Kel Hamza (Şenses), Cem�l Cankat'ın hem 
plaklarını hem de b�zzat kend�ler�n� d�nleyerek “Urfa 
Makam Geleneğ�n�” öğrend�. Sıra Geceler�nde, Dağ 
Yatılarında, Esvap Geceler�nde ustaları d�nleyerek yet�şt�. 

Bu dönemlerde Hac Nur� Hafız, Tenekec� Mahmut, Hal�l 
Hafız, Bozey�n oğlu Ahmet, Hayırlı Ahmet Ağa, 

Culha Mahmut, Karaköprülü İsma�l, Kurr�k 
Mehe, Cuan Mehmet, Şıh�s İshakoğlu g�b� 

ustaların tavır larını ,  gazel okuma 
yetenek ler �n�  �nceled� ,  araştırdı , 
yararlandı.  

Ün�vers � te  y ı l lar ında,  mus�k � 
topluluklarında çalıştı, 11 N�san Urfa 
K u r t u l u ş  g e c e l e r � n d e  A n k a r a 
Radyosunda Urfa Kültür Derneğ�'ne 
a�t koroları kurdu, çalıştırdı ve yönett�. 
Urfa halk müz�ğ� �le halk oyunları ve 

g�ys�ler� üzer�nde araştırmalar yaptı. 
Günümüzde halk oyunlarında g�y�len 

g�ys�ler�n tesp�t�nde öneml� çalışmalar 
yürüttü. Y�ne halk oyunlarının derlen�p 

düzenlenmes�nde öneml� b�r aktör oldu. 
1974 yılında  “kımıl oyunu”nu;  öyküsünü, 

sözler�n� derleyerek ve sahne düzenlenmes�n� 
yaparak, Urfa L�ses� ek�b�yle İstanbul'da M�ll�yet Gazetes� 
tarafından düzenlenen yarışmada serg�led� ve beğen� 
topladı. Yöresel,  �l bazında ve Türk�ye çapında 

1938 yılında Urfa'da her Urfalı g�b� müz�syen olarak 
doğdu. Babası Urfa'nın tanınmış eşrafından Osman Vehb� 
Efend�'d�r.  İ lk–Orta ve L�se öğren�m�n� Urfa'da 
tamamladı. 1968 yılında Ankara Ün�vers�tes� Fen 
Fakültes� Matemat�k bölümünden mezun olarak, Urfa 
L�ses�'nde Matemat�k öğretmenl�ğ�ne başladı.  
Ceb�r, Geometr� ve Müz�k dersler� verd�. Bu 
dönemde l�sen�n THM korosunu ve halk 
oyunları ek�b�n� yet�şt�rd�, çalıştırdı. B�r ara 
Urfa M�ll� Eğ�t�m Müdür Yardımcılığı 
görev�n� yürüttükten sonra tekrar 
öğretmenl�ğe döndü. Uzun yıllar 
öğretmenl�k yaptıktan sonra 1994 
yılında Harran Ün�vers�tes�'ne geçt�. 
K ü l t ü r  s a n a t  t o p l u l u k l a r ı n ı n 
akadem�k danışmanlığını,  THM 
korolarını çalıştırdı ve yönett�. 1996 
yılında müz�k bölümünü kurarak 
başkanlığına get�r�ld�. Müz�k bölümü 
başkanlığından 1999 yılında emekl� 
oldu.

“Urfa Açık Konservatuarı”ndan yet�şen 
Abdullah Balak'ın a�les� de müz�ğe yabancı 
değ�ld�. Babası �y� hoyrat okur, Amcası makamları 
�y� b�l�r, dayısı Hacı Fazlı Mehmet çok �y� “Nevruz” gazel 
okurdu. Urfalı müz�k ustalarıyla dostluklar kurulan 
evler�nde, zamanın büyük ustaları olan Muk�m Tah�r 
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da bu mez�yetler� aşılamaya çalışır. Yanık b�r sese sah�p 
olup türkü ve hoyratları kend�ne has b�r tavırla okur. B�r 
seher vakt� aşığıdır.  Seherde bülbülün güle seranatını 
çok güzel b�r şek�lde ş��rlerle �fade etm�şt�r. 

  Bülbülün b�tmez ç�les�,

Seherde gülün h�lles�,

Zordur feleğ�n s�lles�,

Yaralıyam, yaralıyam…

İy� b�r hoyratçıyı d�nled�ğ�nde veya halaydak� Urfa 
düzü'nde usta b�r oyuncunun kartal g�b� davula �n�ş�n� 
seyrederken nerde bulunursa bulunsun kend�nden 
geçerek, seyha atab�l�r veya ağlayab�l�r. Y�ne Urfa'da 
Makam Geleneğ� �çers�nde H�caz Makamı'nda d�van 
edeb�yatı sözler�yle okunan “Mesnev�”y� �lk defa hoyrat 
s ö z l e r � y l e  ( c � n a s l ı  m a n � )  o k u y a r a k  b � r  � l k � 
gerçekleşt�rm�şt�r.

Abdullah Balak'ın sev�len besteler�nden bazıları 
şunlardır; Felek Sen Ne Feleksen, Vay Ben�m Yarsız 
Göynüm (Yaşar), Kardaş Dala Konaram, Seherde 

Uyanasan, Dağıdır Yar 
Dağıdır, Başında Yazması 
Var, Urfalı Kızı, Fad�le…

MESAM'a kayıtlı olup, 
ŞURKAV Mütevell� heyet 
üyes�  olarak çalışma-
larına devam etmekted�r.

düzenlenen halk oyunları yarışmalarında jür� üyel�ğ� 
yaptı.  Halk oyunları konusunda şu anda �l�m�z�n en 
öneml� kaynak k�ş� ve araştırmacısıdır.  Söz konusu 
çalışmalarından dolayı çeş�tl� kurumlardan M�ll� Kültüre 
yaptığı katkılardan dolayı ödüller almıştır.

Abdullah Balak,  halk oyunlarına yaptığı katkıların 
dışında bestekârlığı �le de ünlüdür. Halk müz�ğ�, tasavvuf 
müz�ğ� ve sanat müz�ğ� tarzında 100'ü aşkın eser� vardır. 
Söz ve müz�ğ� kend�s�ne a�t besteler�n�n yanı sıra b�rçok 
anon�m türküyü de derleyerek halk müz�ğ� repartuvarına 
kazandırmıştır. Besteler�nde “Urfalı Balak”, “Balak” 
mahlasını kullanmıştır. Besteler� zamanın ünlü sanatçıları 
tarafından radyo, TV, plak, bant ve CD'lerde okunmuştur.

Yıldıray Çınar, Aynur Gürkan, Muazzez Türüng, Recep 
Kaynak, Atakan Çel�k, Seyfett�n Sucu, İsma�l Badıllı, Nur� 
Ses�güzel, Selahatt�n Alpay, Mahmut Tuncer,  Kazancı 
Bed�h, Nac� Yoluk, Onur Şan, Mahsun Kırmızıgül ve 
İbrah�m Tatlıses g�b� ünlü sanatçılar tarafından besteler� 
ve derlemeler� seslend�r�lm�şt�r.  

1976 yılında Kültür Bakanlığı Uzmanı Yaşar Doruk 
tarafından yapılan Urfa 
T ü r k ü l e r �  d e r l e m e 
çalışmalarında, kaynak 
k�ş� ve bestekâr olarak 200 
e s e r � n  n o t a y a 
a l ı n m a s ı n d a  s e s � y l e -
sazıyla emek verm�şt�r. 

Zeng�n b�r arş�ve sah�p 
olup,  yüzlerce c�naslı 
man�s� ve ş��r� vardır.  Çok 
duygulu, nüktedan, hazır 
cevap hassas b�r Urfa 
sevdalısıdır. Etrafındak� 
eş, dost ve arkadaşlarına 
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Hasan HAYIRLI, Hal�l BALIKÇIOĞLU, Mercan ÖZKAN, Bakır KARADAĞLI, Abdurrahman BOYDAĞ, İbrah�m ÖZKAN, Abdullah BALAK, Fer�dun YÜZGEN, Hal�l ALTINGÖZ, Hal�l SEZGİN
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FELEK SEN NE FELEKSEN (Ağla Gözler�m)
Söz - Müzik
Abdullah BALAK

Herkes bahtiyar felek
Talihi Yaver felek
Bizi bir gün görmeden
Ettin ihtiyar felek

Bağlantı:
Ağla gözlerim
Sızla gözlerim
Ben felek vurgunuyam
Yanar gezerim

Feleğin bir günü var
Köşkünde düğünü var
Şükredelim bu güne
Bundan beter günü var
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VAY BENİM YARSIZ GÖYNÜM
Söz - Müzik
Abdullah BALAK

Urfa'nın ardı bağlar 
Ataşım yadı dağlar
Gözleriyde cadı var
Baktıkça içim ağlar

Yarımın adı yaşar
Görmezsem fikrim şaşar
Neçeki bu canım sağ
Ataşıy beni yakar

Ay çıkar ayaz düşer
Kar yağar bayaz düşer
Üzülme (Telesme) güzel yarım
Saçına (Zülfüne) bayaz düşer
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YARA KAVUŞMİYAN GÜLEBİLİR Mİ
(Yar yar canım özümsen)

Söz - Müzik
Abdullah BALAK

Yara kavuşmiyan gülebilir mi
Dert cefa çekmeyen solabilir mi
Aşıklar bir yerde durabilir mi
Öz yurdum Urfa'da garibem bülbül

Bağlantı: 
Ceyran kimin dağdan dağa gezerem
İçimden geçeni durmaz yazaram
Haber esmez yardan candan bezerem
Öz yurdum Urfa'da garibem bülbül

Urfalı Balak'am seni tanıram 
Sen gülden ben yardan yanaram bülbül 
Yarsız bu dünyayı zindan sanaram
Öz yurdum Urfa'da garibem bülbül



DAĞIDIR YAR DAĞIDIR

Söz - Müzik
Abdullah BALAK

Gül benzim sararıptır
Talihim kararıptır
Bir parça aklım vardı
Onu da yar alıptır

          Bağlantı: 

Urfalıyam yorgunam 
Göller kimin durgunam
O şehla gözleriyle
Ta ezelden vurgunam
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Aklım baştan alırsan
Beni derde salırsan
Aşk oduyla yakıpsan
Gel benim şehla gözlüm



FADİLESöz - Müzik
Abdullah BALAK
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Fadile le Fadile
Derdiden düştüm dile
Aşkidan düştüm dile

Yanağı alma aldır
Endamı selvi daldır
Ne hastayam ne sağam
Sevdam mıdır ne haldır

Aparın beni yara
Düşmüşem ah ü zara
Koy bir gün yüzün görem 
Çeksinler beni dara

URFALIDIR BENİM YAR (Hed�cem)
Söz - Müzik
Abdullah BALAK

Urfalıdır benim yar
Benzim sarı hulhum dar
Her gören halim sorar
Bilmez kalbimde ne var

Karanfil şitil ettim
Yarama fitil ettim
Kaderimiz böyleymiş
Mevlama şükür ettim

Kaşlarıy karadandır
Hak bizi yaradandır
Ârif olanlar bilir
Bu sözler neredendir

Bağlantı

Hedicem Hedicem
Senden nasıl vazgeçem
Sensiz dünyada heçem

Bağlantı Bağlantı



SABRIN TİMSALİ EYYUB

Söz: Abdullah BALAK
Müzik: M. Hulusi ÖCAL

40 • Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayı: 3



41• Þanlýurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm Dergisi • Sayı: 3

Kar�katür
Kar�katür; b�r �nsanın veya b�r 

olayın ayrıntılarına g�rmeks�z�n, 
kısa, düşündürücü ve özlü b�r f�k�r 
vererek, bazı özell�kler�n göze 
ç a r p ı c ı  g ü l ü n ç  b � r  ş e k � l d e 
res�mlend�r�lmes�d�r. Kar�katür, 
konu olan b�r k�ş�n�n veya b�r olayın 
d�kkat çek�c� özell�kler�n� ortaya 
koyar ve çoğu zaman k�ş�n�n bazı 
özell�kler�n�n abartılmasını konu 
ed�n�r.

B�r res�m sanatı olan Kar�katür, 
k�tle �let�ş�m araçlarının gel�şt�ğ� 
d ö n e m d e  o r t a y a  ç ı k m ı ş  v e 
b�ç�mlenm�ş yen� b�r sanat d�l�d�r. 
Kültürel  değerler � ,  �nançlar ı , 
normları ve k�ş�ler� �letmede öneml� 
rol oynayan kar�katür, b�zlere 
�nsanlık tar�h�n� yansıtır. Yaşananları 
anlamlı b�r b�ç�mde çarpıtarak, 
�zleyene �let�ler sunma sanatı olan 

kar�katür aynı zamanda sosyal b�r 
gösterge ve yansıtıcıdır. B�r bakıma 
“ç�zg�yle tutulmuş günlük tar�h” 
olarak ta değerlend�r�lmekted�r. 

B�r graf�k sanatı ve b�r görsel 
�let�ş�m sanatı olan kar�katürün, 
hem “sanat tar�h�”nde, hem de 
“düşünce tar�h�”nde yer� olduğu 
rahatlıkla söyleneb�l�r.

Kar�katürün Dünyada 
Gel�ş�m�

Ç o k  e s k �  d e v � r l e r d e n  b e r � 
kar�katürün yapıldığı b�l�nmekted�r. 
İtalya'nın Campan�a bölges�nde, 
Napol� yakınlarında bulunan ant�k 
Roma kent� “Pompe�” kazılarında, 
duvar ve vazolarda çeş�tl� kar�katür 
örnekler�ne rastlanmıştır. Esas 
k a r � k a t ü r  s a n a t ı ,  R ö n e s a n s 
devr�nde başlamıştır. Önceler� 
sadece k �ş� ler�n por treler�yle 

�lg�len�rken daha sonra olayları, 
sosyal konuları ele almış ve bu 
gel�şmeler sırasında ç�zg� anlayışı 
ve tekn�k açıdan da değ�ş�mler 
gösterm�şt�r.   Baskı mak�nes� 
bulunup da k�taplar ve gazeteler 

yayınlanmaya başlayınca, kar�katür 

S. Sabri KÜRKÇÜOĞLU

Harran üniversitesi

Şanlıurfa MYO Öğretim Görevlisi

(Pompe� ant�k kent�nde b�r 
pol�t�kacının graff�t� olarak yapılan kar�katürü)

URFALI 
BİR KARİKATÜRCÜ

Mehmet Sabri USLUSOY 
(1921-1984)

Kocaldı vakt� ömrüm, başta �k� tel ak saç kaldı.
Gözümde fer kalmadı, el�mde bu s�lah kaldı.   (M. S. USLUSOY)
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daha da gel�şm�şt�r. Kar�katür, 
kend�ne özgü sadel�ğ� ve d�dakt�k 
(öğret�c�) tarafı sebeb�yle herkes 
t a r a f ı n d a n  b e n � m s e n m � ş t � r. 
Kar�katürde �nsanları veya t�pler� 
h�c�vl� olarak canlandırma şekl� �lk 
olarak 16. yüzyılda olmuştur. S�yas� 
konuları gaye ed�nen kar�katürler 
�se 18. yüzyılda çoğalmıştır.

Türk�ye'de Kar�katür 
Sanatının Gel�ş�m�

Teodor Kasap'ın 1870'te çıkardığı 
“D�yojen Derg�s�”nde �lk kar�katür 
g ö r ü l d ü .  B � l � n e n  � l k  T ü r k 
kar�katürcüsü �se Al� Fuat Bey'd�r. 
Sultan Abdülham�t dönem�nde 
k e s � n t � y e  u ğ r a y a n  m � z a h 
derg�c�l�ğ�nde, İk�nc� Meşrut�yet'�n 
�lanıyla b�rl�kte b�r patlama olur. Bu 
dönem�n en öneml� kar�katürcüsü 
“Cem”,  k ar �k atür ler �nde bat ı 
anlayışına uygun olarak Osmanlı 
D e v l e t � n �  v e  � d a r e c � l e r � n � 
h�cvetm�şt�r. Bu dönemde b�rb�r� 
ardına çıkan Karagöz, Geveze, 
Dalkavuk, Davul g�b� derg�lerde 
s�yas� kar�katürün �lk örnekler� 
ver�lm�şt�r. Kurtuluş Savaşı'na karşı 
Aydede'de “Rıfkı” ve Kurtuluş Savaşı 
yanlısı Güleryüz'de “Sedat S�mav�” 
de dönem�n öneml� �mzalarıdır. 

C u m h u r � y e t  d ö n e m � n � n 
kar�katürcü s�mgeler� olarak Cemal 
Nad�r (1902-1947)  ve Ram�z 
G ö k ç e ' y �  g ö r ü r ü z .  B u  � k � 
k ar �k atürcü,  ç�zd�k ler �  sosyal 
ağırlıklı kar�katürlerle Türk�ye'de bu 
sanatın gen�ş k�tleler tarafından 

b e n � m s e n � p  s e v � l m e s � n � 
sağlamışlardır. Cemal Nad�r GÜLER 
ç�zd�ğ� kar�katürler�n yanı sıra 
“A M C A B E Y ” k a r a k t e r � y l e  d e 
yaşadığı  döneme damgasını 
vurmuştur. 

Aynı dönem�n ç�zerler� olarak 

Mün�f Feh�m, Sedat Nur�, Şevk� 
Çankaya, Necm� Rıza Ayça, Orhan 
Ural, Surur� Gümen, Sal�h Er�mez, 
İhap Hulus� öneml� �s�mlerd�r.

1940' lar ın  sonlar ına doğru 
çıkmaya başlayan “Marko Paşa 
Derg�s�”nde M�m Uykusuz (1922-
1 9 8 3 )  t o p l u m c u  g e r ç e k ç � 
k a r � k a t ü r ü n  b a ş y a p ı t l a r ı n ı 
verm�şt�r. Aynı dönemde Rat�p 
Tah�r de pol�t�k kar�katürler�n 
başarılı örnekler�yle okuyucuyu 
buluşturmuştur. 

Daha sonrak� döneme damgasını 

vuran 1950 kuşağı kar�katürcüler� 
�se batıdak� değ�ş�me paralel olarak 
kar�katürde kara m�zaha kayan ve 
yazısız olmaya özen gösteren b�r 
anlayışla eserler verm�şlerd�r. 
Eflatun Nur�, Sem�h Balcıoğlu, 
Turhan Selçuk, Nehar Tüblek, 
Ferruh Doğan, Al� Ulv�, Güngör 
Kabakçıoğlu, Tonguç Yaşar, Yalçın 
Ç e t � n ,  A l t a n  E r b u l a k ,  B e d r � 
Koraman, Mıstık, Cafer Zorlu g�b� 
kar�katürcüler bu dönemde ve 
daha sonra öneml�  yapıt lara 
�mzalarını atmışlardır. 

O ğ u z  A r a l ' ı n  1 9 7 2 ' d e 
yayınlamaya başladığı “Gırgır” 
derg�s� kar�katürcüler� arasında 
İlban Ertem, Nur� Kurtcebe, İrfan 
Sayar, Hasan Kaçan, Beh�ç Pek, Lat�f 
D e m � rc � ,  N e cd e t  Ş e n ,  E n g� n 
Ergönültaş,  Mehmet Çağçağ, 
Tuncay Akgün, Ergün Gündüz, 
Zafer Temoç�n, B�rol Bayram, Met�n 
Ü s t ü n d a ğ  s a y ı l a b � l � r .  A y n ı 
dönemde Tan Oral, Sam� Caner, 
At�lla Kanb�r, Emre Senan, Kemal 
Gökhan, Beh�ç Ak, Musa Kart, Sal�h 
Memecan g�b� kar�katürcüler de 
daha farklı tarzlarda gazete ve serg� 
kar�katürler� ç�zm�şlerd�r...

90'lı yılların sonlarına doğru yen� 
kar�katür anlayışları f�l�zlenmeye 
başlamış ve bu son dönem�n önde 
gelen adları arasında Selçuk Erdem, 
Erd�l Yaşaroğlu, Bahadır Baruter, 
Bülent Üstün sayılab�l�r...

Urfa'da b�l�nen �lk Kar�katürcü: 
Mehmet Sabr� Uslusoy

sınıftan ayrılarak Urfa'ya döndü. 
1946 yılında Urfa Beled�yes�'nde 
muhasebe memurluğuna başladı. 
1977 N�san ayında Urfa beled�ye 
m u h a s e b e  m e m u r l u ğ u n d a n 
emek l �  o ldu.  14 Şubat  1984 
tar�h�nde Şanlıurfa'da vefat ett�.

Kar�katür ç�zd�ğ� yıllarda, m�zah 
derg�ler�nde çıkan kar�katürlere 
b a k t ı ğ ı m ı z d a ,  U s l u s o y ' u n 
ç�zg�ler�n�n d�ğer ustalardan pek 

Urfa'nın b�l�nen �lk kar�katür�st� 
olan Mehmet Sabr� Uslusoy 6 Ocak 
1921 (1340) tar�h�nde Urfa'nın 
M e ş a r k � y e  ( P ı n a r b a ş ı ) 
mahalles�nde doğdu. “Saleler” d�ye 
b�l�nen a�leye mensuptur. Babası 
Hacı Hüsey�n, Annes� Hat�ce'd�r. 
1942 yılında Urfa Ortaokulu'nu 
b�t�rd�. 1943 yılında İstanbul'da 
Vefa Erkek L�ses�'ne kaydolup 1945 
yılında Haydarpaşa L�ses�'ne geçt�, 
aynı yıl Haydarpaşa L�ses� �k�nc� 
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eks�ğ� yok deneb�l�r. Dönem�n ünlü 
pol�t�kacılarından Celal Bayar, 
Adnan menderes,  Süleyman 
Dem�rel,  Kasım Gülek ,  İsmet 
İnönü'nün yanı sıra Urfa'da görev 
yapan bürokrat, tanınmış Urfalı 
s � y a s e t ç � ,  y a z a r ,  ş a � r  g � b � 
şahs�yetler�n de kar�katürler�n� 
ç�zd�ğ�n� görmektey�z.

1945 yılından �t�baren kar�katür 
ç�zmeye başlayan Uslusoy, �lk 
serg�s�n� 1949 yılında (60 yıl önce) 
Urfa Beled�ye Serg� Salonunda açtı. 

E s e r l e r � n d e  1 9 5 0  k u ş a ğ ı 
kar�katürcüler� g�b� yazısız olmaya 
ö z e n  g ö s t e r e n  b � r  a n l a y ı ş 
serg�lem�şt�r

K a r � k a t ü r l e r � n d e  r e s m � n 
etk�s�nden uzaklaşan Uslusoy,  yerl� 
t�pler yaratmasıyla halka özgü 
m � z a h  a n l a y ı ş ı n ı  k a r � k a t ü re 
yansıtmıştır. 

Kar�katür dışında ş��r ve mezar 
t a ş l a r ı n a  a ğ ı t l a r  d a  y a z a n 
Uslusoy'un, ş��rler�n�n b�r kısmı 
Urfa'dak� derg� ve gazetelerde 
yayınlanmıştır. 

Uslusoy'un el�m�zde bulunan ve 
1945-1980 yılları arasında ç�z�lm�ş 
150 adet Kar�katürünü “Hayal� 
Ç�zg�ler” �sm�yle k�tap olarak b�r 
araya get�rme çalışmalarımız 
devam etmekted�r.

Mehmet Sabr� USLUSOY
İlk Serg�s�nde (1949)

1980'l� yıllarda M. S. USLUSOY Ç�zer�n Kend� Kar�katürler� (1950)
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1973 - 1977 
Urfa Beled�ye Başkanı

Kadr� BARUT 

1957 - 1960 
Urfa Beled�ye Başkanı

Cem�l HACIKÂMİLOĞLU

1945 - 1965 
Urfa Kalkınma Part�s� Genel Bşk.

Mustafa BOZCAN (Beyzo Mustafa)

1950 - 1960
Avukat Vasf� GERGER

Urfa Senatörü

Merhum Başvek�l 
Adnan MENDERES

Başvek�l 
Süleyman DEMİREL

C.H.P L�der�
İsmet İNÖNÜ

D.P L�der�
Celal BAYAR

Urfa Val�s�
Nuredd�n HAZAR

22.10.1962 - 01.08.1965

Urfa Val�s�
R�fat BİNGÖL

11.02.1952 - 07.12.1953

Urfa Val�s�
Kemalett�n GAZEZOĞLU
02.02.1966 - 16.10.1968

Uslusoy'un Karikatürlerinden Seçmeler
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Meşhur Çarpanacı Bakır
Bakır GÜZEL

Sıvacı - Dellek
P�s�k Ahmet

Meşhur Kanbur Felek
Mehmet AVCILAR

Keman�st
Kel Ahmet

Urfa'nın İlk Doktorlarından
M. Hazım AÇANAL

Urfa'nın İlk Eczacısı
M. Zek� ANLAĞAN

B�yoloj� Öğretmen�
Şükran Hanım

Ses Sanatçısı
Necdet TOKATLIOĞLU

Urfa Postası
H. Sal�h FIRAT

Şa�r ve Muharr�r
Fat�h BATIBEKİ (Rehav�)

Urfa Spor'un Pamuk Babası
Şükrü ÇADIRCI



Urfa büyük �ht�malle pagan dönem�nde “Anasır ı 
Erbaa” olarak b�l�nen dört unsurdan ateş �le sınanıp, su 
�le kutsanmış olmalıdır k�; şehr�n dört b�r yanında kutsal 
su kültler�, kutsal kuyular bulunmaktadır. Şehre 
baktığımızda Balıklıgöl ve Anzılha gölü kutsal sayılan 
göllerd�r ve r�vayete göre İbrah�m Peygamber ateşe 

atıldığında ateş onu yakmamış suya 
dönüşerek ,  onu sükûn ve selamete 
çıkarmıştır. Aynı şek�lde Anzılha gölü olarak 
adlandırılan gölün h�kâyes� de, İbrah�m 
Peygamber'�n �nancının ölçüldüğü �mt�han 
g�b�, Nemrud'un kızı Züleyha'da kend�n� 
gösterm�ş ve sev�p �man ett�ğ� İbrah�m 
P e y g a m b e r ' � n  a t e ş e  d ü ş t ü ğ ü n ü 
gördüğünde, dayanamamış ve kend�n� 
ateşe atmıştır. Şehr�n varoluş felsefes�n� 
otur ttuğu bu efsanen�n doğruluğu 
yanlışlığı b�r tarafa, asıl öneml� olan; şehr�n, 
�ç�nde hak�katler taşıyan efsanelerden 
kend�ne çıkardığı payed�r. B�r şeh�r kend�n� 
nasıl tanımlarsa, varlık sebeb�n� de o yönde 
sürdürür. 

Urfa, tar�h boyunca çeş�tl� uygarlıkların 
hâk�m�yet ve güç göster�s�  merkez� 
olmuştur. Bu yüzden çok değ�ş�k �nanç ve 
düşüncey� bağrında barındırmış, bunu 
ya p a r k e n  d e  h � ç b � r  z a m a n  va ro l u ş 
z � h n � y e t � n �  o l u ş t u r d u ğ u  d � n d e n 
ayrılmamıştır. Pagan dönem�nde kutsadığı 
suya ve altı balık üstü kadın olan tanrıçaya 

Her kad�m şehr�n b�r kuruluş z�hn�yet� vardır ve şeh�r o 
z�hn�yet üzer�ne davranışını ortaya koyar. Geçm�şte 
Yunanlılar tarafından “Kaler�u” yan� “kutsal su” veya 
“coşkun ırmaklar şehr�” d�ye �s�mlend�r�len, Büyük 
İskender'�n feth�nden sonra �se “Edessa” olarak 
adlandırılan, Arap hâk�m�yet� dönem�nde “Ruha” adı 
ver�len ve Türk hâk�m�yet�nde “Urfa” olarak 
adlandırılan şehr�n kuruluş z�hn�yet�, 
adından da anlaşılacağı üzere “d�nsel” 
olmuştur. Şeh�r, tar�h boyunca bu d�nsel 
refleks�n� yan� kutsallık kültünü her zaman 
korumuştur.  

Pagan dönem�nde dah� ateş ve su �le 
kutsanan Urfa, gerek Balıklıgöl platosunda 
çıkan heykel�, kutsal göller�, gerekse 
Harran'dak� pagan tapınağı “Pagnon 
mağarası”, Hz. İbrah�m ve d�ğer Ben-� İsra�l 
Peygamberler�n�n uğrak yer� olması, şeh�r 
merkez�ne 15-20 k�lometre uzaklıktak� 
Göbekl�tepe tapınağıyla 13.500 yıllık d�nsel 
b�r merkez olduğunu b�nlerce yıldır b�ze 
fısıldamaktadır. 

P e y g a m b e r l e r � n  a t a s ı  İ b r a h � m 
Peygamber'�n yaşadığı, Hz. İsa'nın kutsadığı 
ve İslam peygamber�n�n b�r had�s�nde “Ah�r 
zamanda ümmet�m�n hayırlısı İbrah�m 
Peygamber�n doğduğu ve h�cret ett�ğ� 
yerlerde yaşayanlardır” d�ye önem verd�ğ� 
Urfa'yı �nançlardan dışlayarak tanımlamak 
mümkün değ�ld�r. 
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Mehmet KURTOĞLU
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Kültür ve Tescil Dairesi
Yayınlar Müdürü

MABET ŞEHİR URFA

Balıklıgöl Heykel�
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Abrama ded�: memleket�nden ve akrabanın yanından 
ve babanın ev�nden, sana göstereceğ�m memlekete g�t 
ve sen� büyük m�llet edeceğ�m ve sen� mübarek 
kılacağım ve sen�n adını büyük edeceğ�m ve bereket 

( 1 )  ol!” Rabb�n İbrah�m'e �şaret ett�ğ� memleket 
Harran'dır… İbrah�m Peygamber Harran'da Sab�lerle 
�nanç mücadeles�ne g�r�ş�r ve sürgüne g�der. Ama 
akrabaları burada kalır… İbrah�m Peygamber g�der 
g�tmes�ne ama Rabb�n �şaret ett�ğ� bu şehr� unutmaz. 
Oğlu İshak evlenme çağına gel�nce, bu defa kend�s� 
köles�n� görevlend�r�r, “g�t Kenan topraklarından oğlum 
İshak'a b�r kadın get�r” der. Köles� uzun b�r yolculuktan 
sonra Harran'a gel�r. Yorgunluktan kend�n� b�r kuyu 

tapınırken, y�ne bu gölün kenarında d�z çöküp el 
açarken Tanrıya yalvarmıştır. Nemrut b�le �lahlık 
�dd�asında, İbrah�m peygamber'� ateşe atarak gücünü 
göster�rken, onu ateş�n yakmadığını görünce, “ey 
İbrah�m sen�n rabb�n�n büyüklüğüne yüz deve adak 
adıyorum” d�yerek, İbrah�m'�n şehr�nden ayrılışına �z�n 
verm�şt�r. B�r şeh�r, varlık sebeb�n� �nanç üzer�nde 
oturttuğunda, �lahlık �dd�asında bulunan Nemrutlara 
b�le d�z çöktürür, adak adattırır…

Paganlar kutsal su kültler�yle şehr� tapınağa 
çev�r�rken, Musev�ler, başta İbrah�m Peygamber olmak 
üzere, özell�kle İsra�l'� İsra�l yapan peygamberler�n� bu 
şeh�rle buluşturur ve ona kuts�yet atfeder. “Ve Rab 

1900'lü Yıllarda Harran
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b�rl�kte olanlara hayat vermek �ç�n öğrenc�ler�mden 
(2) b�r�n� yanına göndereceğ�m”  

 Mend�l veya mektup, şehr�n hafızasına �şlen�r. Süreç 
�ç�nde mend�l�n, şehr� koruduğunu, mektup �le İsa 
Peygamber'�n şehr� mübarek kıldığına ve kutsadığına 
�nanılır. Şeh�r, Sasan�ler tarafından �şgal ed�ld�ğ�nde, Kral 
Abgar Ukama : “İsa efend�m�z, b�ze h�çb�r düşmanın 
şehre g�remeyeceğ�n� vaat ett�n. Ancak bak, İranlılar b�ze 
saldırıyor” d�yerek s�temde bulunur, ama �nancını 
kaybetmez… 

Şeh�rde �lk k�l�sen�n yapılışı pagan dönem�n�n 
sunaklarının yıkıntısı üzer�ne yüksel�r.  Nabu ve Bel 
tanrılarının devr�len sunakları üzer�nde katedraller 
d�k�l�r… Üçüncü yüzyılda Urfa artık Hır�st�yanların hac 
merkez�d�r. Beş�nc� yüzyılın ortalarında şehre gelen 
Ager�a'ya, şehr� gezd�ren p�skopos şöyle seslen�r: “Kızım 
d�n adına çok zahmetlere g�rd�ğ�n�, çok uzak ülkelerden 
buraya geld�ğ�n� gördüğüm �ç�n eğer arzu edersen sana 
b�r Hır�st�yan �ç�n görülmes� zevk ver�c� olan her şey� 
göstereceğ�m.  Şehr�n yukarısında gördüğün şu tepe var 
ya, kızım, �şte o, şehre su sağlamaktaydı. Bunu görünce 
İranlılar suyun yolunu şeh�rden çev�rd�ler ve onu kamp 
kurmuş oldukları yere akıttılar. İranlıların suyunun 
yönünü çev�rd�kler� aynı gün ve aynı saatte burada 
gördüğün bu su k aynak lar ı  Tanrı 'nın emr�yle 
kend�l�kler�nden yerden fışkırdılar. O günden bugüne 
tanrının lütfüyle bu pınarlar burada kaldılar. İranlıların 

yıllarca Harran'da dayısına çobanlık yapar. Kuyu bu defa 
Yakup �sm�n� alır. Kuts�yet� daha güçlen�r. Aradan kaç b�n 
yıl geçer ama şehr�n ürett�ğ� �nanç, modern Yahud�lere 
�lham olmaya devam eder ve İk�b�n�nc� yılın b�t�m�nde 
bu kuyu başında ay�n yapan Yahud�lere rastlanır… 
Sonra Yusuf burada doğar, buradan kaçırılıp satılır Mısır 
pazarlarında… Yakup'un Harran'da yaşadığı aşk 
öyküsünü, sonra Musa aynı şek�lde yaşar. O da Mısır'da 
F�ravun'un ş�rr�nden kaçarak Şuayp şehre sığınır. Şuayp 
�le tanışır, sonra kızıyla evlen�r ve muc�zevî asayı alarak 
İsra�l'� m�llet yapan özgürlüğe kavuşturur…

Şeh�r daha sonraları Hır�st�yanların hâk�m�yet�ne g�rer. 
Hır�st�yanlık dönem�nde bu defa Urfa kutsanır. İlk 
k�l�sen�n �nşa ed�ld�ğ� ve �lk Süryan�ce İnc�l'�n yazıldığı 
şeh�r olarak, varoluş z�hn�yet� bu defa İsa Peygamber 
üzer�nden sürer. O dönem de Harran'da Sab�ler; aya, 
güneşe, yıldıza ve g�zeme tapınırken, sunaklarda 
kend�ler�n� tanrıya adarken, tevh�t �nancıyla �nsanlara 
müjde get�ren İsa peygamber�n mesajı yayılır. Urfa, 
Harran'ı putperestl�k (pagan) ve köylülükle suçlar, kutsal 
suyuyla tem�zlenmes�n� öner�r. Göl y�ne kutsal, şeh�r 
y�ne d�ndardır.  Varoluşunu d�n üzer�ne �nşa eden Urfa'ya 
bu yetmez ve İsa'nın ulaşamadığı bu topraklara onun 
mektubu ve mend�l� ulaşır. Urfa kralı b�r c�lt hastalığına 
yakalanmıştır, İsa Kudüs'te ş�fa dağıtmaktadır, kral da 
hastalığına ş�fa �stemekted�r. Elç�ler g�d�p gel�r Urfa �le 
Kudüs arasında. Ve b�r gönül köprüsü kurulur. İsa, 
“adday” adında b�r havar�s�n� gönder�p Kral Abgar'a 
tebl�ğ�n� sunar. Abgar'ın mektup yazarak, şehr�ne davet 
ett�ğ� İsa, onun mektubunu karşılıksız bırakmaz ve şöyle 
der: 

“ Ben� görmeden bana �nanan sana ne mutlu! 
Çünkü ben�m hakkımda ben� görenler�n bana 
�nanmayacakları,  ben� görmeyenler�n bana 
� n a n a c a k l a r ı  ve  ya ş aya c a k l a r ı  ya z ı l m ı ş t ı r. 
Mektubunun neden� olan şeye, ben�m yanına 
gelmeme gel�nce, önce burada kend�ler� �ç�n 
görevlend�r�ld�ğ�m şeyler�n tümünü tamamlamak 
zorundayım ve onları tamamladıktan sonra ben� 
gönderen�n yanına, yukarıya çek�leceğ�m. Yukarıya 
çek�ld�ğ�mde hastalığını �y�leşt�rmek ve sana sen�nle 

Hz. İsa'nın Urfa kralı Abgar Ukkama'ya gönderd�ğ� mektubun Kırk Mağara'dak� b�r kaya üzer�ne kazınmış Grekçe metn� (H. von Oppenhe�m'den)

Hz. İsa'nın Urfa Müzes�nde Moza�k portres�
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vaat etmiş olan Tanrı'nın emriyle onlar kendi ülkelerine
dönmek zorunda kaldılar.”(4)

Şehirde Hıristiyanlığın çilecil iğinden ilham
aldığından, dağlarda başıboş dolaşan ve bunu bir
ibadet sayan on binlerce keşiş, hadım edilmiş aziz vardır.
Hatta Ortaçağ'da bekâretlerini dine adayan kutsal
fahişeler şehre damgasını vurur. Şehir artık dev vaftiz
havuzlarında, günahlarından arınmak için vaftiz edilen
inananlarıyla tam bir mabettir. Suru ve yedi kapısını
bekleyen tanrı ve tanrıça heykelleri, şehrin kalbinde
saklanan İsa'nın mektubu/mendili ve efsaneleşmiş
kuyularıyla büyük bir tapınaktır. Tapınak kirlilik kabul
etmez ve en küçük bir sapmada deprem, veba ve
savaşlar şehri ikaz etmeye yeter…

Çok dinlidir Urfa ve dinler varolmak için burada
tutunmak ister. Bunun için de birbirlerini ikna etmek,
değiştirmek için çabalarlar. İbrahim Peygamber'in Hanif
inancı Sabilerin kafasında istifhamlar oluşturur ama bir
türlü hakka dönemez sabiler. Sonra Hıristiyanlık çıkar
karşılarına ve başlar çekişmesi Harran ile Urfa'nın ya da
Sabilik ile Hıristiyanlığın… Aziz Afraim Urfa'dan
seslenirken Harran'daki Sabilere şöyle der: “Onlar
insanlarının arzularının önüne dikenler koydular…
Fakat bu dikenler güller ve leylaklara, dikenden taç
giyen çiftçiler için taca dönüştüler… Barış ve mutluluk
yolu Edessa'dan Harran'ın ortasına uzanmaktadır ve
insanlar uyum içinde kiliseden kiliseye koşmaktadır”(5)

Mezhep kavgalarının başını alıp gittiği, biricilik ve

Mendil veya mektup, şehrin hafızasına işlenir. Süreç
içinde mendilin, şehri koruduğunu, mektup ile İsa
Peygamber'in şehri mübarek kıldığına ve kutsadığına
inanılır. Şehir, Sasaniler tarafından işgal edildiğinde, Kral
Abgar Ukama : “İsa efendimiz, bize hiçbir düşmanın
şehre giremeyeceğini vaat ettin. Ancak bak, İranlılar bize
saldırıyor” diyerek sitemde bulunur, ama inancını
kaybetmez…

Şehirde ilk kilisenin yapılışı pagan döneminin
sunaklarının yıkıntısı üzerine yükselir. Nabu ve Bel
tanrılarının devrilen sunakları üzerinde katedraller
dikilir… Üçüncü yüzyılda Urfa artık Hıristiyanların hac
merkezidir. Beşinci yüzyılın ortalarında şehre gelen
Ageria'ya, şehri gezdiren piskopos şöyle seslenir: “Kızım
din adına çok zahmetlere girdiğini, çok uzak ülkelerden
buraya geldiğini gördüğüm için eğer arzu edersen sana
bir Hıristiyan için görülmesi zevk verici olan her şeyi
göstereceğim. Şehrin yukarısında gördüğün şu tepe var
ya, kızım, işte o, şehre su sağlamaktaydı. Bunu görünce
İranlılar suyun yolunu şehirden çevirdiler ve onu kamp
kurmuş oldukları yere akıttılar. İranlıların suyunun
yönünü çevirdikleri aynı gün ve aynı saatte burada
gördüğün bu su kaynakları Tanrı'nın emriyle
kendiliklerinden yerden fışkırdılar. O günden bugüne
tanrının lütfüyle bu pınarlar burada kaldılar. İranlıların
yönünü çevirdikleri su ise aynı gün kurudu, öyle ki
bugüne kadar da görülebileceği gibi onlar bir saat için
bile içecek su bulamadılar. O günden bu güne bölgede
tek bir damla su görülmedi. Böylece bunların olacağını

Mevlid-i Halil Camii ve Hz. İbrahim'in Doğduğu Mağara
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şehir, İnançlar şehri vs. Her ne kadar bu sıfatlar Urfa'yı
tanımlıyor olsa da bence, “Mabet Şehir” kadar güzel ve
içi dolu başka bir kavram olamaz. Çünkü şehir beşeri ve
ilahi dinlerin tümünden izler, renkler, kokular taşımakta,
adeta dinlerin harmanlandığı bir merkez olmaktadır.
Dünyanın hiçbir yerinde bu denli çok din, dil, kültür ve
kutsallık olan başka bir şehir yoktur. Urfa, tarih boyunca
dinlerin buluştuğu bir merkez olarak mabet şehir olmayı
fazlasıyla hak etmiştir…

ikicilik inancının tartışıldığı bir dönemde, İyad bin
Ganem komutasındaki ordu 679 yılında Urfa'ya
girdiğinde; şehir binlerce yıllık bu dinsel özelliğini daha
da pekiştirecek ve Zerdüşt, Pagan, Musevi, İsevi, Sabii vs.
bütün inançların yerini artık “İbrahimi” olan alacak,
İslam'laşacaktır. Zaman zaman haçlı ordularıyla savaş ve
katliamlara tanıklık edecek olan şehir, kendini“İbrahimi”
olanın dışında hiçbir güce ve dine teslim etmeyecektir.

Şehrin, paganlar döneminde kurulduğundan bu yana
her zaman mükemmel bir güzelliği olmuştur. “Atergatis
efsanesi”ne dayanan gölündeki tanrıçanın özellikleri
Athena, Afrodit ve Selene dâhil olmak üzere birkaç
tanrıçanın özeti gibidir. Surlarla çevrili, coşkun
ırmakların, kutsal nehirlerin ve fışkıran kaynakların
içinde yemyeşil Urfa'ya hayran kalmamak mümkün
değildir. Beşinci yüzyılda dünyanın dördüncü harikası
bir kiliseyi bağrında saklayan bu şehri haçlıların elinden
alan Zengi, ordusuna şehri talan etmesi için üç gün süre
vermiş, şehrin güzelliğini görünce hemen talanı
durdurmuş ve “böylesine güzel bir şehir yıkılamaz”
demiştir. Urfa'nın Müslümanların eline geçmesi
Avrupa'da büyük bir infial uyandırmış, İstanbul'un
fethinde yaşanılan kırılgan yaşanmıştır. Nasıl ki, Urfa
düştüğünde Kudüs düşmüşse, Urfa fethedildiğinde de
Kudüs fethedilebilmiştir ancak!

Sonuç olarak Urfa, tarih boyunca Bizans ile Perslerin
arasında tampon bölge olarak kalmış, Bizans'ın son sınırı
olmuştur. Yahudilik açısından İbrahim'in yaşadığı şehir
Harran'ın burada yer alması, Hıristiyanlık açısından ilk
kabul edildiği ve incilin dağıtıldığı merkez, İslam
döneminde İslam'ın Anadolu'ya açılan kapısı olarak
büyük öneme sahip olmuştur.

Yakın tarihlerde Urfa'da ortaya çıkan Göbeklitepe
tapınağı ve Balıklıgöl heykelleri şehrin hem geçmiş
tarihini hem de kuruluş zihniyetini hiçbir şüpheye mahal
bırakmaksızın ortaya koymuştur. Şehir, avcı-toplayıcı
dönemlerden günümüze kadar hep dinsel bir merkez
olmuştur.

Urfa, çok yönlü okumalara açık bir şehir olduğundan,
herkes onu kendi perspektifinden değerlendirmekte,
ona kendilerince isim ve sıfat yakıştırmaktadırlar. Bu isim
ve sıfatlar; Peygamberler şehri, Efsane şehir, Müze şehir,
Uygarlıklar şehri, İbrahimi Şehir, Kutsal şehir, Kutsanmış

1 Kitabı-I Mukaddes, Tekvin Bölümü, Bab 12, Kitabı Mukaddes
Şirketi , İstanbul, 1997,

2 Kitabı-ı Mukaddes,Tekvin Bölümü, Bab 24

3 J.B.Segal, Kutsanmış şehir Edessa, Sh. 109. İletişimYay.2002

4 J.B.Segal, age.sh. 232

5 J.B.Segal, age.sh. 151

Harran Ulucami Kalıntıları

Göbeklitepe Tapınağı
Göbeklitepe'den Steller ve Rölyefler
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Cumhur�yetten önce Urfa medrese öğrenc�ler� her ne 
kadar d�n eğ�t�m� görürlerse de edeb�yata da son derece 
vukuf �d�ler. Onlar hemen Osmanlı ülkes�n�n yer 
tarafında b�lhassa hem başkent ve hem de kültür 
merkez� olan İstanbul'da ne yazılmış ve ç�z�lm�şse, 
ondan haberdar �d�ler. Bu öğrenc�ler dersler�n� 
özetleyerek tuttuğu not defterler�nde aynı zamanda 
edeb� b�lg�ler� ve yaşadığı devr�ne kadar yet�şm�ş 
şa�rler�n ş��rler�n� ve gazeller�n� de yazıyorlardı. Gazel 
meraklılarının bu defterler�nde devr�n büyük şa�rler�n�n 
gazeller� yanında b�r de bunların yaptıkları açıklamaları 
yer almaktadır k� bu da Urfalı edeb�yatseverler�n ne 
derece ş��re çok önem verd�kler�n� göstermekted�r. 
El�m�zde bulunan 1930 yılına a�t Osmanlıca el yazması 
böyle b�r defterdek� bu açıklamalardan b�r�s�, Yunus 
Emre'n�n aşağıya aldığımız beyt� ve bu beyte büyük 
m u t a s a v v ı f l a r d a n  N � y a z � - �  M ı s r î ' n � n  y a p t ı ğ ı 
açıklamasıdır. 

Esk� edeb�yatta “şath�ye” den�len b�r ş��r türü vardı. 
Şath�yelerde felsefî düşünceler ve b�lgece h�kmetler 
şaka ve alay perdes� altında anlatılırdı. Bu tür ş��rler� 
doğru yorumlamak ve asıl anlatılmak �stenenler� 
anlayab�lmek oldukça zordu. 

Edeb�yat tar�h�m�z�n en ünlü şath�yes� şüphes�z k� 
Yunus Emre'ye a�tt�r. Dokuz bey�tten oluşan bu ş��r çok 
konuşulmuş, hakkında çok yazılmış, b�rçok edeb�yatçı 
tarafından defalarca yorumlanmıştır. 

Yunus 'un Şath�ye 's �n�  doğru ve tam olarak 
yorumlayab�lmek �ç�n elbette k� eng�n b�r tasavvuf 
kültürüne ve ayrıca yeterl� edeb�yat b�lg�s�ne �ht�yaç 
vardır.

Bu yazımızda N�yaz�-� Mısr�'n�n açıklamasını aynen 
yazdıktan sonra onun da sonunda bugünkü Türkçes�n� 
vermeye çalıştık.  

NİYAZİ-İ MISRİ'NİN AÇIKLAMASI
Yunus Emre kudd�se s�rruhu'l-az�z tems�l tar�k� �le 

b�rkaç mısra bey�t nutuk ed�p Muhammed el- Mısrî (k.s) 
dah� ol bey�tler� şerh ed�p beyan etm�şt�r. Rahmeten 
vas�aten. 

Çıkdım er�k dalına anda yed�m üzümü 

Bustan ıssı kakıyup der ne yers�n kozumu

Yunus Emre hazretler�n�n bu bey�tten muradı her 
�lm�n b�r türlü amel� vardır. Z�ra zah�rde her meyven�n b�r 
güne şecer� olup onunla hâsıl olur. Mesela �lm-� zah�r�n 
husulüne alet luğat, sarf, nahv, mantık, maan�, usul, 
adab, tefs�r ve ehad�s, h�kmet ve heyet ve �lm-�; batının 
hüsulüne alet evvela hulus-� kalb da�ma mürş�d-� 
kâm�l�n nefs-� z�krullah, kılletü'l-taam ve kılletü menam 
ve kılletü kelam ve uzletü an�'l-enam. Ve �lm� hak�kat�n 
husulüne alet terk-� dünya ve terk-� ukba ve terk-� vücud. 
İmd� p�r hazretler�n�n er�k ve üzüm ve cev�z �le şer�ata ve 
tar�kata ve hak�kate �şaret ederler. Z�ra er�ğ�n dışarısı 
yen�r, �ç� yenmez. Cümle er�k g�b�ler�n ameller� zah�re 
m�sald�r. Ve üzüm amel�n batınına m�sald�r. Z�ra üzüm 
hem yen�l�r ve hem n�ce türlü n�metler andan zuhura 
gel�r. Ve lak�n �ç�nde b�r m�ktar r�ya ve süm'a veya ucb ve 
tezk�ye çek�rdeğ� olmakla amel-� batın den�l�r, hak�kat 
den�lmez. Amma cev�z, sırf hak�kate m�sald�r. Cev�z�n 
�ç�nde asla yabana atacak b�r şey yoktur. Hem yen�r ve 
hem n�ce türlü emrazlara ve �lletlere andan ş�fa hâsıl olur. 

Urfalı bir edebiyatseverin defterinde 

      Yunus'un Sathiye'sinin bir beyitine .
         Niyazi-i Mısrî'nin yorumu

ÇIKTIM ER�K DALINA…

Mahmut KARAKAŞ 

Emekli Öğretmen

Araştırmacı Yazar
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İmd� b�r k�mse er�k talep ederse, şecerden talep eder. 
Üzüm talep eylerse bağdan talep eyler. Cev�z talep 
eylerse şecerden talep eyler. İmd� b�r k�mse üzümü er�k 
şecer�nden talep eylerse ol sırf ahmaktır. Boş yere 
zahmet eder. Emek hebadır. Pes �md� bu malum olduysa 
bunu da b�lk�, b�r k�mse zah�r �lm�n�n salahını ve fesadını 
b�lmek �ster �se anı şer�attan talep eyler. Fıkıh k�taplarına 
müracaat eyler, andan b�lüp öğren�r. Anınla amel eyler. 
Ve eğer batın amel�n�n salahını ve fesadını b�lmek �sterse 
anı telk�n-� mürş�d ve usul-� esma �le gönül k�tabına 
müracaat eyler. Her gün ne vak� olur �se mürş�d�ne arz 
eder. Her ne beyan eder �se ol müşk�l hal olup süluk eyler. 
B�r k�mse �lm-� hak�kat�n zevk�ne ermek �ster �se mürş�d-� 
kâm�l terb�yes� �le r�yazat-ı şakke ateş� �le nefs�n taannüt 
ve enan�yet ahlakını yakıp gönülden nef� mas�va �le b�'l-
küll�ye mahv-� vücuda zıllı kalkdıktan sonra ayn-� vücud-� 
hak�k� olup, fenası ayn-� beka olur. 

İmd� bu üç amel�n başka başka tar�k� vardır. Yoluyla 
talep olunursa az zamanda maksud hâsıl olur. N�tek�m 
er�ğ�n ve üzümün ve cev�z�n başka başka şecerler� olup, 
her b�r meyve kend� şecer�nden talep olunduğu g�b�. 
İmd� b�r k�mse zah�r �lm�n �şlerken ben �lm-� batını ve �lm-
� hak�kat� dah� zah�r ameller� �le ele getürürüm deyu 
�ndîce zahmetler çekse ve esmaya müdavemet etse, 
oruçlar tutsa ve halvetler ve üzletler eylese ol k�ş�n�n 
m�sal� er�k şecer�nden üzüm talep etmeye benzer. 
“Bustan ıssı” mürş�d-� kâm�ld�r. “N�ç�n yers�n kozumu” 
deyüp kaktığı tenb�hd�r. Olmaz yere r�yazet ve taab 
çekers�n. Ve bu üç �l�m b�r amel �le hâsıl olmaz ve ele 
g�rmez. Her b�r�n�n başka başka amel� ve vakt� ve 
muall�m� ve mürş�d� vardır. Ehl� olanlar böylece süluk 
edenler� gördükde azarlayup n�ç�n böyle eders�n, sana 
lazım olan budur k� her meyvey� şecer�nden talep eyle 
ve ne yerde yettüğünü b�l, andan sonra amele 
mülazemet eyle. Ol sen�n m�sal�n şuna benzer. B�r k�mse 
el bahçes�ne g�r�p er�k ve üzüm uğurlasa dah� bostancı 
anı görse “n�ç�n yers�n kozumu” ded�ğ�d�r. Z�ra �lm-� 
hak�kat mürş�d-� kâm�l�n mülküdür. Anın amel�n 
b�lmeğe ve mülke g�rmeğe �st�dad hâsıl etmekt�r. Ve 
�st�dad ne �le hâsıl olur? Mürş�d-� kâm�l�n �zn�yle ve 
terb�yes�yle hâsıl olur. Mesela r�yazat-ı şakked�r. Ana 
kemal-� tesl�m�yett�r. Kend� reng�nden çıkup mürş�d-� 
kâm�l�n reng�yle hem renk olmakla �lm-� hak�k� böyle 
hâsıl olur. Z�ra b�r k�mse kend�l�ğ�nden esmaya ve 
r�yazete müdavemet eylese sah�ps�z bağa g�rm�ş olur. 
Bağban anı gördükte “n�ç�n g�rd�n bağıma” deyu azarlar. 
Pes �md� �lm-� tar�kat ve hak�kat mürş�d-� kâm�l bahçes� 
ve mülküdür. Mudavemet-� esma ve r�yazat ol bahçen�n 
kapusudur. Her k�m kend�l�ğ�nden süluk eyler �se b�r 
gayr� k�msen�n bahçes�ne g�rm�ş g�b�d�r. 

NİYAZİ-İ MISRİ'NİN AÇIKLAMASININ 
BUGÜNKÜ TÜRKÇESİ

Büyük mutasavvıflardan Yunus Emre (k.s.) örnek 
vermek suret�yle b�rkaç mısra bey�t söylem�ş ve y�ne 
devr�n�n büyük mutasavvıflarından Muhammed N�yaz�-

� Mısrî de bu beyt� şöyle açıklamıştır. 

Çıkdım er�k dalına anda yed�m üzümü 

Bustan ıssı kakıyup der ne yers�n kozumu 

Yunus Emre hazretler�n�n bu bey�tle anlatmak �sted�ğ� 
her �lm�n kend�ne göre b�r çeş�t çalışmasının olduğudur. 
Burada Yunus Emre meyvelerden örnek vermek 
suret�yle bunu b�r bey�tle anlatmaya çalışmıştır. Çünkü 
görünüşte her meyven�n b�r çeş�t ağacı olup, meyveler o 
ağaçta yet�ş�r. Bunu �spat �ç�n bütün mutasavvıfların 
yaptığı g�b� bu beyt�n açıklamasını yapan N�yaz�-� Mısrî 
de �l�mler� üçe ayırmaktadır. 1) Mesela zah�r� �l�mler�n 
öğren�lmes�ne vasıta olan b�l�m dalları luğat, sarf, nahv, 
mantık, maan�, usul, adab, tefs�r, had�s, h�kmet ve heyet 
b�lg�ler�d�r. Bu b�lg�ler, önce Arapçayı ve buna bağlı 
olarak d�n� b�lg�ler� öğrenmek �ç�n lazımdır. 2) İk�nc� �l�m 
çeş�d� de Batın �lm�d�r. Batın �lm�n�n öğren�lmes�ne 
yardımcı olan b�lg�ler�n başında kalp tem�zl�ğ� 
gelmekted�r. Bunun yanında da�ma kâm�l b�r mürş�d�n 
öğrett�ğ� şek�lde ve onun gözet�m�nde Allah'ı z�kretmek, 
az yemek, az uyumak, az konuşmak ve �nsanlardan 
uzaklaşmak gelmekted�r. 3) Üçüncü olarak da �lm-� 
hak�kat�n öğren�lmes�ne ve meydana çıkmasına vasıta 
olan çalışma �se dünyayı terk etme, ah�ret� terk etme ve 
bütün yaratılmışları terk etmekt�r.

Bu duruma göre Yunus Emre hazretler� er�k, üzüm ve 
cev�z meyveler�nden örnek vermekle şer�ata, tar�kata ve 
hak�kate �şaret etmekted�r. Çünkü er�k meyves�n�n 
dışarısı yen�r, �ç� yenmez. Böylece bütün er�k g�b�ler�n 
yaptıkları �şler� zah�re, dış görünüşe örnekt�r. Üzüm de 
yapılan �şler�n batınına örnekt�r. Çünkü üzüm hem yen�r 
ve hem de türlü türlü n�metler üzümden yapılır. Fakat 
�ç�nde b�r m�ktar r�ya, göstermel�k, kend�n� beğenm�şl�k 
ve kusurlardan paklanma çek�rdeğ� bulunduğu �ç�n 
buna batın amel den�l�r, hak�kat den�lmez. Fakat cev�z 
�se sadece hak�kate örnekt�r. Cev�z�n �ç�nde asla yabana 
atacak b�r şey yoktur. Cev�z hem yen�r ve hem de çeş�tl� 
hastalıklara ş�fa olur. 

Ş�md� b�r k�mse er�k �sterse, onu er�k ağacından elde 
eder. Üzüm �sterse, onu da bağdan elde eder. Cev�z 
�sterse onu cev�z ağacından elde eder. B�r k�mse üzümü, 
er�k ağacından elde etmek �sterse o k�mse sadece 
ahmaktır. Boş yere zorluklara katlanır. Yaptığı emeğ� 
boşa g�der. Ş�md� bu örnekler b�l�nd�kten sonra b�r k�mse 
zah�r �lm�n�n doğrusunu ve yanlışını b�lmek �sterse onu 
d�n� b�lg�lerden elde eder. Fıkıh k�taplarına müracaat 
eyler, oradan bulup öğren�r ve onunla amel eyler. 

Eğer b�r k�mse batın �lm�n�n çalışmalarının doğrusunu 
ve yanlışını b�lmek �sterse onu elde etmek �ç�n mürş�d�n 
telk�n�ne ve Allah'ın �s�mler�n�n z�kr� �le gönül k�tabına 
müracaat eyler. Bu çalışmaları sonucu her gün ne 
meydana gel�rse, onu mürş�d�ne anlatır. Mürş�d� de 
onun yaptığı açıklamalara göre karşılaştığı sorunlarını 
çözer. Böylece o k�mse sülûk eyler.  

B�r k�mse �lm-� hak�kat�n zevk�ne ermek �ster �se 
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mürş�d-� kâm�l terb�yes� altında nefs�n� eğ�tmek ve 
terb�ye etmek �ç�n r�yazette bulunur. (R�yazet; Nefs�n 
arzularını kırmak maksadıyla beden� zor, çet�n �şlere 
koşma, d�ğer taraftan sürekl� olarak z�hn� ve düşüncey� 
yarat ı lmış lardan uzak laşt ı r ıp  Al lah  üzer �nde 
yoğunlaştırmak suret�yle nefs� terb�ye etmek demekt�r. 
Ç�le çekmek, erba�n çıkarmak, sefere çıkmak, �nz�vaya 
çek�lmek, r �yazet çeş�tler�ndend�r.)  Bu r �yazet 
zorluğunun ateş� �le �nsan nefs�n�n ayıplayıcılığını ve 
benl�k duygularını yakar. Allah'tan başka bütün varlıkları 
ve bu varlıklara olan sevg�y� gönlünden çıkarır. Böylece 
vücudunun, nefs�n�n yok olmasını gölgeleyen bütün 
engeller ortadan kalktıktan sonra aynen hak�k� varlık 
olur ve hak�k� varlıkta yok olarak beka bulur. 

Bu üç amel�n, çalışmanın değ�ş�k yolları vardır. Eğer 
bunlar usulüne göre yapılırsa az zamanda amaca ulaşılır. 
N�tek�m her b�r meyve kend� ağacından elde ed�ld�ğ� 
g�b� er�ğ�n, üzümün ve cev�z�n de başka başka ağaçları 
vardır ve bu meyveler bu ağaçlardan elde ed�l�rler. 

Ş�md� b�r k�mse zah�r �lm�n� �şlerken “ben �lm-� batını ve 
�lm-� hak�kat� da zah�r ameller� �le elde eder�m” d�ye 
h�çb�r esasa dayanmadan çalışsa, zahmetler çek�p 
yorulsa ve Cenab-ı Hakk'ın �s�mler�n� çekmeye devam 
etse, oruçlar tutsa, halvetlerde bulunsa ve �nsanlardan 
ayrı b�le kalsa y�ne de o k�mse, �lm-� batını ve �lm-� 
hak�kat� elde edemez. Ancak böyle b�r k�ş�n�n hal�, er�k 
ağacından üzüm toplamak �stemeye benzeyen b�r 
ahmaklıktır.

Bu bey�tte bostanın sah�b� mürş�d-� kâm�ld�r. Bostan 
sah�b�n�n “N�ç�n cev�z�m� yers�n” demes� ve çıkışması �se 
o k�mseye b�r uyarıdır. Demek �st�yor k�; Olmayacak b�r 
şey �ç�n boş yere r�yazet ve zorlukları çek�yorsun. Bu üç 

�l�m b�r çalışma şekl� �le elde ed�lemez. Her b�r�n�n başka 
başka çalışma şekl�, vakt�, öğretmen� ve mürş�d� vardır. 
Bu �ş�n ehl� olanlar bu şek�lde mürş�ts�z olarak süluk 
edenler� gördükler� zaman onları azarlayarak; “n�ç�n 
böyle ed�yorsun? Sana lazım olan her meyvey� kend� 
ağacından �stemek ve nerede yet�şt�ğ�n� b�lmekt�r. Her 
�lm� kend� ehl�nden öğrenmekt�r. Ancak ondan sonra o 
�lme çalışmaya devam etmekt�r” demeler� gerekt�r. 

Sen�n o m�sal�n, B�r k�mse başkalarının bahçes�ne g�r�p 
oradan er�k ve üzüm çaldığında, bostancı da onu 
gürünce “n�ç�n cev�z�m� yers�n” demes�ne benzer. Z�ra 
�lm-� hak�kat mürş�d-� kâm�l�n mülküdür. Hak�kat �lm�n�n 
amel�n�, çalışmasını b�lmek ve o mülke g�rmek �ç�n 
kab�l�yet elde etmek gerekmekted�r. Bu kab�l�yet �se 
nasıl kazanılır? Mürş�d-� kâm�l�n �zn�yle ve terb�yes�yle 
kazanılır. Mesela bu çalışmalardan b�r� r�yazetler�n 
zorluklarına dayanmaktır. Öğrenc�n�n, Mürş�de kemal-� 
tesl�m�yet�d�r. Onun em�rler�ne sebeb�n� sormadan 
tesl�m olmak ve yer�ne get�rmekt�r. Kend� reng�nden 
çıkıp, kend� �stek ve arzularını terk ed�p, mürş�d-� kâm�l�n 
reng�yle renklenmek, onun �stek ve em�rler�ne boyun 
eğmekt�r. İlm-� hak�k� ancak bu şek�lde elde ed�l�r. Z�ra b�r 
k�mse kend�l�ğ�nden Cenab-ı Hakk'ın �s�mler�n� 
z�kretmeye ve r�yazete devam etse, sah�ps�z bağa g�rm�ş 
olur. Bağ sah�b� onu gördüğü zaman “n�ç�n bağıma 
g�rd�n” d�ye onu azarlar. Ayrıca �lm-� tar�kat ve hak�kat 
mürş�d-� kâm�l�n bahçes� ve mülküdür. Allah'ı (c.c) z�kre 
devam etmek ve r�yazetler �se o bahçen�n kapısıdır. Her 
k�m kend�l�ğ�nden sülûk eylerse b�r başka k�msen�n 
bahçes�ne g�rm�ş g�b�d�r.  

İşte N�yaz�-� Mısrî'n�n açıklaması �le Yunus Emre'n�n 
beyt� bunları anlatmak �stemekted�r. 

Urfa Kales� (Gravür Dr. Burhan VURAL)
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�t�baren s�z� buz g�b� b�r hava karşılıyor. Mağaranın 
İçers�ne doğru �lerled�kçe an�den �rk�l�yor olduğunuz 
yerde ürper�yorsunuz. Kend�n�z� b�r an da Hollwyood'ta 
b�r f�lm set�nde zanned�yorsunuz! Daha sonra 
toparlanıp mağaranın tavanından kopup gelm�ş olan ve 
b � r  g ö k t a ş ı n ı  a n d ı ra n  k o c a m a n  t a ş  b l o k l a ra 
k�l�tlen�yorsunuz. Başınızı an� b�r hareketle yukarıya 
kaldırıp bakınca taşların kopup geld�ğ� yer� görünce 
aman Allah'ım! D�yorsunuz.  

Ant�k Harran'ın, Han el Bar'ur Kervansarayı'nın, Şuayıp 
şehr�n�n �nşasında kullanılan taşların bu ant�k taş 
ocağından kes�lerek oralara taşındığını söylüyor 
köylüler. S�zde bu ant�k yerleş�m yerler�n� gez�nce buna  
şah�t oluyorsunuz.

Mağaranın �çers�nde yer yer su kuyularına ve 
sarnıçlara rastlamanız da mümkün. Taş blokların özel b�r 
yöntemle kes�lmes� net�ces�nde, mağaranın tavanını 
ayakta tutan b�rkaç adet kocaman g�r�nt�l� çıkıntılı sütun 
oluşmuş mağarayı da bu sütunlar ayakta tutuyor. 

Mağarada başkaca dehl�zler, büyük b�r �ht�malle taş 
ocağında çalışan �şç�ler�n �st�rahat ve yatma yer� olarak 
kullanılan asma katlı mekanları da görmen�z mümkün 
ama �çer� b�raz karanlık, bunun �ç�n b�r el fener� 
kullanmanız gerekeb�l�r.. B�rb�r�ne geç�ş� olan, İr�l� ufaklı 
onlarca mağara var burada. Şayet bu mağaralar tur�zm 
amaçlı değerlend�r�l�rse bu köyde yaşayan �nsanlar bu 
�şten para kazanab�l�r bu köye büyük b�r katkı 
sağlayacağı muhakkaktır.

N�san ayının sonlarına doğru bu köyde k�msey� görme 
şansınız yok den�lecek kadar az. Çoluk-çocuk ırgat 

BAZDA MAĞARALARI…
Bazda: “D�no”zorların mesken� olan mağaralar…”

Harran'dan sonra batıya doğru g�d�nce kuzeyden 
güneye doğru b�r hat boyunca k�lometrelerce sıralanan 
ve Sur�ye �çler�ne kadar sokulan Tektek Dağları karşılar 
s�z�. 

Üzerler�nde, bıttım ve fıstık ağaçlarının olduğu, çok 
değ�l daha y�rm�-otuz yıl önces�nde güzel gözlü 
ceylanların dolaştığı, ak kekl�kler�n uçuştuğu, Musa 
Peygamber'e, Şuayıp Peygambere, ya duraklardan b�r 
durak veya menz�llerden b�r menz�l olan kad�m dağlar…

Tek Tek'lere g�r�şte b�z� �lk karşılayan çoban mağaraları 
oluyor. Yan yana d�z�lm�ş ve b�r düz�ne oyuktan meydana 
gelen b�r yapı gurubu. B�rkaç dere tepe aştıktan sonra, 
ant�k taş ocağı olarak kullanılan ve günümüzde “Bazda 
Mağaraları” olarak ünlenen yere n�hayet varıyoruz. On-
On beş haneden müteşekk�l b�r yerleş�m yer� burası 
dahası b�r mezra.

Buralara gelmeden önce Urfa'dak� bazı dostlarımız 
b�rkaç ay önce Bazda mağaralarının çöktüğünü b�ze 
söy lem�ş lerd � .  Neyse  k �  öy le  b � r  manzaray la 
karşılaşmadık. Ama büyük mağaranın yan tarafında 
bulunan ve köylüler�n davarları �ç�n ağıl ve ahır olarak 
kullandıkları mağaranın az b�r kısmının çökmüş 
olduğunu gördük. Mağaranın tavan kısmından kopup 
gelen büyük taş bloklar, mağaranın arka taraflarını 
kapatmış vaz�yette.

Yaz aylarında Bazda Mağarasına g�rd�ğ�n�z andan 

Tektek Dağları'ndaki Antik Yerleşimler

Abdullah Rezak ELÇİ

Ziraat Mühendisi
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HAN-EL BA'RÜR:
“Hala nasıl da duruyor öyle mağrur mağrur?”

Yolumuza devam ed�yoruz. Rotamızın sonrak� 
durağında, Han-el Ba'rür Kervansarayı var. Eyyub�ler 
dönem�nde �nşa ed�len bu bölgen�n en büyük 
kervansarayı ve Harran'a sadece 20 km uzaklıkta. Bu 
Kervansarayımız yen� adıyla Göktaş olan köyde 
bulunmakta. En� altmış altı, boyu altmış altı metre olan 
kervansarayımız ortaçağdan kalma kare görünümünde 
m�mar� b�r yapı…

Kervansarayın kuzey cephes�nde bulunan portal 
k�tabes�nden, 1128–1129 tar�hler� arasında El Hac 
Hüsamedd�n Al� Bey İmad B�n İsa tarafından yaptırılmış 
olduğu yazılı.

Bu kad�m rotada t�caret kervanlarının konaklaması 
�ç�n �nşa ed�lm�ş olan Han-el Ba'rür Kervansarayı her ne 
kadar klas�k Selçuklu kervansarayları planında yer alsa 
da, aslında Eyyub�ler dönem�ne tar�hlenmekted�r. 

Handa bulunan k�taben�n b�r�nde hanın sah�b�n�n b�r 
zamanlar, hanı kuru üzümle doldurduğunu, benden 
sonra gelenler�n, burayı “Bar'ür” (Arapça keç� kığısı) 
doldursalar, b�le onları kutlayacağını, tebr�k ve teşekkür 
edeceğ�n� beyan eden b�r k�tabe daha  mevcut. Bu 
k�tabeden de anlaşılacağı üzere demek k� b�r zamanlar 
buralarda bağcılık son derece gel�şm�ş, müth�ş b�r gel�r 
kapısıymış. Belk� de o dönemde en büyük verg� de bu 
kalemden elde ed�l�yordu.

Kervansaraya asıl g�r�ş kuzey cephes�nde bulunan 
anıtsal portaldan  yapılmaktadır. Hemen g�r�şte, eyvanın 
sağında bulunan mesc�t l993 yılında dönem�n val�s� 
Z�yaetten Akbulut ve yardımcısı Hasan Duruer 
zamanında restore ed�lerek h�zmete sokulmuş. Y�ne 
g�r�ş�n solunda muhafız odası  ve hanın damına çıkmak 
�ç�n merd�ven bulunmaktadır. 

Kare b�ç�m�ndek� avlunun etrafını �se ahırlar, kışlık ve 
yazlık odalar çev�rmekted�r. Maalesef bugün bu odaların 

olarak b�r yerlere çalışmaya g�tmek üzere köyden 
ayrılıyorlar. Belk� de �lkel �nsanların yaptıkları g�b�, 
koruma �çgüdüsünün verd�ğ� refleksle evler�n�n 
kapılarını ya kerp�çle örecekler veyahut büyük taş 
bloklarla sıkı sıkıya kapadıktan sonra yollara düşecekler. 
Oysak� bu mağaraların değerlend�r�lmes� hal�nde, 
buradak� yaşayan vatandaşlarımız �ç�n b�r gel�r kaynağı 
elde ed�lm�ş olur bu sayede ırgatta olmazlar yaban 
ellerde. Kend� mekânlarında “balık verme yer�ne, balık 
tutmayı” öğret�rsek, sanırım sorun kısmen de olsa 
çözülmüş olur. Kend� ürett�kler� hayvansal ürünler� 
(tereyağı, sut, ayran, yoğurt vs.)  orayı z�yarete gelen-
g�den yerl�-yabancılara pazarlamak suret�yle günlük 
nafakalarını bu şek�lde tem�n etm�ş olurlar. 

Bu potans�yel� muhakkak değerlend�rmem�z lazım. 
Harran Kaymakamlığı, Harran Özel İdare Müdürlüğü el 
ele, gönül gönülle ver�p köylüler� de teşv�k etmek 
suret�yle, Kaffe tarzı b�r yer açılarak, çay kahve meşrubat, 
sacda p�ş�r�lm�ş yufka ekmeğ�, tereyağlı, şekerl�, peyn�rl�, 
pancarlı katmerl� yufkalar yapılarak, orayı z�yaret eden 
yerl� ve yabancılara doğal mağara ortamında pek ala 
sunulab�l�rler.

Sah�p olduğumuz değerler�n farkında olmadan, onları 
kollamamız, korumamız mümkün değ�ld�r. Koruma ve 
kollama olmadığı zaman ekonom�k b�r gel�r etmem�z h�ç 
mümkün değ�ld�r. Heps� b�r bütünün parçaları g�b�d�r. 
Parçanın b�r� bozulduğu zaman onu onarmıyorsak, 
bütünün de b�r kıymet� harb�yes� yoktur aslında...

Bazda Mağarası

Bazda Mağarası

Han-El Ba'rür Kervansarayı
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seansları” düzenleyemez m�y�z?

B�r-�k� saatl�ğ�ne konakladığımız handan, “b�n altı yüz 
beyg�r”�m�z� alıp gözden b�r anda kayboluyoruz. 

Ver el�n� Şuayıpşar…  

 ŞUAYIPŞAR YA DA ŞUAYIP 
ŞEHRİ…

“Musa'nın asası, Şuayıp'ın tasası olan kent…”

Tektek dağları'nda yol almaya devam ed�yoruz. Bu 
dağlar da tıpkı S�na dağları g�b� Musa Peygamber'�n 
gel�p geçt�ğ�, ayak bastığı dağlar. Tektek Dağları'nın, 
S�na Dağları'ndan farkı b�raz daha düşük b�r rakıma 
sah�p olması.

Kervansaraydan y�rm� k�lometre doğuya g�tt�ğ�m�zde 
fazla yüksek olmayan haf�f düzlüklü b�r platoda harap 
vaz�yette b�r şeh�r karşılar s�z�…Bu şeh�r Şuayıp şehr�d�r.  
Savaştan yen� çıkmış çok bomba yem�ş b�r şeh�r 
görünümde. Sank� beden�, boydan boya sedyeye 
uzanmış, doktor bekleyen b�r hasta g�b� ve s�z yardım 
etmek �stesen�z de edem�yorsunuz çünkü s�z bu �ş�n 
uzmanı değ�ls�n�z. Kent� bu hale get�rense zamanın 
kocaman eller� ve �nsanın küçük hırs ve hevesler�…

Bahar ayı olmasına rağmen etrafta pekte yeş�le 
rastlamıyoruz. Yaz aylarında �kl�m buralarda çok ama çok  
acımasızdır. 

Bu ant�k kentte yaşayan Şuayıp peygamber; yüz yıllar 
boyu sürecek olan efsaney� Musa peygamber'�n 
kulağına şöyle fısıldar burada: “Bu asayı al! Bu asa sen� 
koruyacaktır!” 

Han� f�ravunun s�h�rbazları �pler�n� yere bırakınca 
heps� b�rer yılan olup kaçıştılar ya; sonra Rab buyurdu: 
“Asanı yere bırak!” o da öyle yaptı asasını yere bıraktı. O 
anda asası b�r  ejderhaya dönüverd� ve etrafta dolanan 
bütün yılanları b�r an da yuttu!  

İşte o muc�zevî asa,  Şuayıp Peygamber�n, Musa 
peygambere yan� burada Şuayıp şeh�r de verd�ğ� o asa 
�şte. Efsane öyle d�yor ben b�lmem…

Ş�md�lerde Harran �lçes�ne bağlı bu ant�k kent�n adı da 
Özkent olmuş yen�l�ye. Yan� öz kent olmuş! Esk�s� sahte 
�d� ya…(!) 

Burası arkeoloj�k bakımdan son derece bak�r b�r yer. 
Kent�n tar�h� henüz tam olarak aydınlatılmış değ�l. Ama 
kent öyle muntazam, öyles�ne planlı b�r şek�lde �nşa 
ed�lm�ş k� �lk gördüğünüzde hayret ed�yorsunuz.

Kent�n üst katları tamamıyla yıkılmış harap durumda. 
Sadece yer yer evler�n kapı ve pencere lentoları, 
yapıların g�r�ş kısımları, eş�k taşlarının b�r kısmı ayakta 
duruyor. Ama her ev�n alt katında bulunan mağaralar 
sapasağlam duruyor. Kare ve d�kdörtgen planlı bu 
yapılar arasında, sokaklar öyles�ne muntazam b�r 

şek�lde bırakılmış k�, adeta şehr� mükemmele yakın b�r 
m�mar� planın �çers�nde buluyorsunuz, plan mükemmel 
uygulanmış. Kocaman taş bloklarından oluşan yapılar 
sank� usta m�marların el�nde daha o zamanlar hayat 
bulmuş. Yan� s�z�nde anlayacağınız g�b� 21.yüzyıldak� 
ayıbımız olan gecekondulaşmadan eser yok! (Olanlarda 
ş�md�lerde köylüler�n yaptıkları gecekondulardır) 

B�rkaç b�n yıllık olan bu şehr�, her k�m �nşa ett�yse ve 
planını da hang� kad�m kentten alıp buraya uyguladıysa 
mükemmel uygulamış.  Ama ne yazık k� bu şeh�r, yıllar 
yıllıdır arkeologları bekl�yor, küçükte olsa b�r fırça 
darbes�yle, tar�h�n o kör gözünü açacak b�r s�h�r ve 
keramet bekl�yor yetk�l�lerden. Şehr�n en kuzey 
ucundak� yerde bulunan ve en çok z�yaret ed�len 
kocaman yapının pencereler� kapı g�r�şler� var ve kısmen 
de ayakta duruyor. Burası büyük b�r �ht�malle şehr�n 
tapınağı olsa gerek. Çünkü ant�k çağlarda en �ht�şamlı 

yapıları, tapınaklar olmuşlardır.

Şu andak� yüzeysel bulgulardan kent�n b�l�nen tar�h� 
ancak Romalılara kadar ger�ye g�d�yor. Herhang� b�r 
arkeoloj�k kazı yapılmadığı �ç�n, daha öncek� dönemler 
günümüzde aydınlatılamamıştır. Roma dönem�ne 
tar�hlenmes�n�n b�r neden� de mağaralarda Roma tarzı 
küçük k�l�seler�n bulunması, Roma dönem�ne a�t 
s�kkeler�n burada bulunması. 

B u r a s ı  s � t  a l a n ı  o l m a s ı n a  r a ğ m e n ,  k ö y l ü 
vatandaşlarımız evler�n� bu ant�k kent�n kocaman taş 
bloklarıyla yapmışlar, yapmaya da devam ed�yorlar. 
Hâlbuk� s�t alanı �çers�nde bulunan evler�n b�r an önce 
yıkılması gerek�r. Orada bulunan yüzlerce mağaranın 
tur�zme kazandırılması gerek�r! B�r an önce,  devlet�n 
�mkânıyla ya da destekley�c� f�rmaların desteğ� �le 
arkeoloj�k kazıların başlatılması gerek�r. Yer yer yıkılan ve 
halen de büyük b�r kısmı ayakta olan yapıların b�r an 
önce onarılması gerek�r. Bunlardan b�r�s�de kent�n 
ortasında k� tepede bulunan ve daha önce k�l�se olarak 
kullanılan yapının onarılarak kafe tarzı veya �badethane 
olarak düzenlenmes� gerek�r. 

Gelen-g�den z�yaretç�ler�n altında gölgeleneceğ� b�r 
ağacın olmadığı bu ant�k yerleş�m yer�n�n b�r an önce, 
yeş�l� seven, yeş�le gönül veren �nsanlarımızla, s�v�l 

Şuayıp Şehr�



toplum kuruluşlarımızla b�rl�kte etrafının ağaçlan-
dırılması ve yeş�llend�r�lmes� gerek�r.

Buralarda her adım başı karşımıza b�r efsane, b�r 
söylence çıkıyor. Kad�m kentler�n efsanes� tüm hızıyla 
devam ed�yor. “Hz. Musa f�ravunun şerr�nden kaçıp 
Medyen'e geld�. Kuyunun başında b�r takım adamların 
davarlarını suvardığını gördü. B�rkaç adım ötede �se �k� 
bayanın davarlarını suvarmak �ç�n sıra bekled�ğ�n� 
gördü. İnsanların çek�l�p sıranın kend�ler�ne geld�ğ�n� 
gören bayanlar, yabancı adamdan önce ürktüler. Hz. 
Musa 'benden korkmayın' ded� ve onlara yardım ett�. 
Davarlarını her zamanınk�nden daha önce suvardı b�r 
kenara çek�ld�. Sonra, onlara Şuayıp peygamber� tanıyıp 
tanımadıklarını sordu. Onlar şöyle cevap verd�: 
“Sorduğun k�ş� b�z�m babamızdır! Gel sen� ona 
götürel�m” ded�ler. Kızlar, babalarının huzuruna varınca; 
babaları neden erken döndükler�n� sordu. Onlar da 
Musa'yı göstererek; 'Babacığım! Bu yabancı olağanüstü 
b�r güce sah�p davarlarımızı suvarmamıza yardım ett�!' 
Ded�ler. Ve Musa b�r ücret karşılığı burada yan�  
Şuaypşeh�r de Şuayıp peygambere yed� yıl h�zmet ett�.  

Efsaneler�n coğrafyasını tanımaya devam ed�yoruz. B�r 
sonrak� durağımızda �nsanların tanrılaştığı, tanrıların 
�nsanlaştırıldığı Sab��zm'�n, ve Pagan�zm�n kült merkez� 
“Soğmatar” var. 

SOĞMATAR
“Paganların Kutsal Kent�” 

Şuayıpşehr�'nden kuzeye doğru yol almaya devam 
ed�yoruz. Kıraçlı dağların üzer�nde yer yer yeş�ll�kler ve 
vahalar bulunca arabayı durdurup tem�z hava alıyoruz. 
Yaklaşık on beş k�lometre yol aldıktan  sonra, b�r 
zamanlar pağanların kutsal kent�  sayılan Soğmatar'a 
ulaşıyoruz

Bugün burası Yağmurlu köyü olarak adlandırılıyor. 
köyün orta yer�nde çok  büyük b�r höyük, höyüğün 
üzer�nde �se yer yer kalıntılar, burçlar ve daha bazı başka 
kalıntılar var. Bu kalıntılar pek yüksek olmamasına 
rağmen, bazı bölümler� halen ayakta duruyor.

Bu ant�k kent�n, esas şöhret� putperestl�k ve bu d�n�n 
baş tanrısı Mar�laha'nın kült merkez� olmasından 
kaynaklanıyor.  Ant�k şehr�n güney�nde "Kutsal Tepe" 
olarak adlandırılan yerde açık hava mabed�n�n zem�n�ne 
oyulmuş Süryan�ce yazıtlar var. Ayr�yeten kayalara 
oyulmuş k�tabel� tanrı rölyefler� bulunmakta.  "Kutsal 
Tepe"n�n batı ve kuzey batısındak� tepelere �se Ay (S�n) 
Güneş,  M er k ür,  Venüs,  M ars ,  Jüp�ter,  S atür n 
gezegenler�ne �zafeten, tanrılar panteonunu sembol�ze 
eden yed� tapınak mevcut.  Ancak b�r- �k� tanes� har�ç 
d�ğerler� bu gün harap b�r durumda olup b�rer taş 
yığınından �baret.

Höyüğün, (kalen�n) �k� yüz metre kuzey batısında 
“Pağnon Mağarası” bulunmakta. B�re b�r �nsan boyunda 
rölyefler�n bulunduğu bu mağara Pağnon adında b�r 
Fransız araştırmacı tarafından y�rm�nc� yüz yılın başında 
keşfed�lm�ş ve onun adına �zafeten bu �s�mle 
anılmaktadır. Bu mağarada yed� kabartma rölyef var ve 
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her b�r� b�r tanrıyı sembol�ze etmekted�r. Başlarının 
üzer�nde Ay tanrısı “S�n”�n sembolü olan yarım h�lal �le 
tems�l ed�lmekted�rler. Başuçlarındak� Süryan�ce 
k�tabelerde �se şehr�n soyluları tarafından yapıldıklarına 
ve tanrılara adandıklarına da�r açıklamalar yer almakta. 
Kısmen tahr�p ed�lm�ş olan bu kabartmaların heps� 
gen�şçe ağzı olan b�r mağarada yüzler�n� doğuya, yan� 
güneş�n doğuşuna doğru çev�rm�ş durumdalar. Belk� de 
her sabah yen�den doğuşu sembol�ze eden güneşe yan� 
şamaşa bağlılıklarını b�ld�rmekted�rler. 

Sağlam olmalarına karşın, k�m�n�n burnu kırılmış, 
k�m�n�n yüzü, k�m�n�n de vücudu kısmen parçalanmış 
durumda. Ama Süryan�ce yazılar halen okunaklı b�r 
b�ç�mde durmakta. Asıl öneml� olan �se korumasız 
olmaları. Onları b�r önce koruma altına almak lazım. 
Günümüze kadar kısmen sağlam gelmeler� b�le 
şaşılacak b�r durum. Ayrıca bölgede çok sayıda kaya 
mezarı da bulunmakta.

Güneyden Şuayıp şehr�ne, kuzeyden �se V�ranşeh�r-
Şanlıurfa karayoluna g�den yol üzer�nde bulunan bu 
esk� şeh�r harabeler�n�n kalıntıları günümüze Asur, Bab�l, 
Roma dönem�nden kalmadır.

Ant�k kentle göz göze gel�rken sank� b�r UFO 
a r a c ı n d a n ,  g a l a k s � l e r � n  b � r � n e  y o l c u l u k 
y a p ı y o r m u ş ç a s ı n a  k e n d � n � z �  ö y l e s � n e  g a r � p 
h � s s e d � y o r s u n u z .  K a y a 
kütleler�nden oluşmuş ve 
b e l � r l �  m e s a f e l e r l e 
b�rb�rler�ne uzak olan bu 
kutsal tepeler, b�r zamanlar 
sak�nler� tarafından d�n� 
r�tüeller�n yankılandığı b�r 
yer olmuş. Yer yer kayaların 
üzer�ndek� şek�llerden b�rkaç 
tufan geç�rd�ğ�ne da�r �zlere 
rastlıyorsunuz. Tıpkı kıyıyı 
döven den�z dalgaları g�b�, 
hırçın mı hırçın, esrareng�z 
m�; esrareng�z b�r yer bura…

Tapınakları ve rölyefler� gezerken merd�vene dönüşen 
dağ kıvrımlarını seke seke çıkıyorsunuz. Kayalar 
gökyüzüne yüksel �yor.  S�z  de onlar la b�r l �kte 
yüksel�yorsunuz. Sank� Soğmatar “baş gezegen”�nden, 
Merkür, Venüs, Mars ya da başka gezegenlere uçuşa 
geç�yorsunuz. El�n�zde olmadan b�r anda şaşırıyorsunuz! 
B�r kuş g�b� ruhunuz beden�n�z� b�r an olsun terk ed�yor. 
Sonra haf�f b�r ruh üşümes�ne geç�ş yapıyorsunuz, 
ardından yeryüzünden gökyüzüne, gökyüzünden 
yeryüzüne sank� b�r başınıza yolculuğa çıkıyorsunuz. 
Üstel�k uzay aracınız olmadan rotasız ve har�tasız 
uçuyorsunuz Soğmatar den�len bu gezegende…

Tapınmaya hazırlık aşaması! Belk� de N�rvana'ya 
ulaşmak �ç�n �nz�vaya çek�lm�ş keş�şler� arıyor gözler�n�z. 
Kayaların en tepes�ne tırmandığınızda �se, ortaya çıkan 
görüntüden ürküyorsunuz. Sonra korkuyu b�r tarafa 
bırakıp tekrar tekrar büyülen�yorsunuz.  Kayaların 
üzer�nde kad�m yazıcıların efend� b�lgeler� tarafından 
kutsal met�nler kazınmış. Ayağınızın d�b�nde yabancısı 
olduğunuz b�r d�l ve o d�l�n b�nlerce yıl önces�ne a�t 
yazıtları var.

Uçsuz bucaksız Urfa coğrafyasında gez�n�yor, Harran 
Ovası'nda Âdem Peygamber g�b�, b�r avuç toprağı alıp, o 
toprakta buğdayı  yeşer t �yorsunuz.  Beden�n�z 
Soğmatarın o kem�k reng� kayalarına oyulmuş tanrı 
heykeller� karşısında tırsıyor. Sonra ses ve ışık evren�nde 
sess�zl�ğ� terc�h ed�yorsunuz. Etrafı gezd�kçe, görüntüler 

daha da b�l�mkurgulaşarak 
f�lm �ç�n hazırlanmış b�r 
g e z e g e n  p l a t o s u n a 
dönüşüyor. Tek eks�k olan 
gökyüzünden yere doğru 
süzülen Ay tanrısı “S�n”�n 
uçan da�res�. O da sank� b�raz 
sonra karanlık çöktüğünde 
ı ş ı k l a r  s a ç a r a k  J ü p � t e r 
g e z e g e n � n d e n  g e l e c e k 
g�b�… Çünkü S�n �nancına 
g ö r e  A y ,  t ü m  e v r e n e 
hükmed�yor. Onu şefkatl� 
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Soğmatar Pagnon Mağarası  Tapınak Kalıntıları

her biri bir tanrıyı sembolize etmektedir. Başlarının 
üzerinde Ay tanrısı “Sin”in sembolü olan yarım hilal ile 
temsil edilmektedirler. Başuçlarındaki Süryanice 
kitabelerde ise şehrin soyluları tarafından yapıldıklarına 
ve tanrılara adandıklarına dair açıklamalar yer almakta. 
Kısmen tahrip edilmiş olan bu kabartmaların hepsi 
genişçe ağzı olan bir mağarada yüzlerini doğuya, yani 
güneşin doğuşuna doğru çevirmiş durumdalar. Belki de 
her sabah yeniden doğuşu sembolize eden güneşe yani 
şamaşa bağlılıklarını bildirmektedirler. 

Sağlam olmalarına karşın, kiminin burnu kırılmış, 
kiminin yüzü, kiminin de vücudu kısmen parçalanmış 
durumda. Ama Süryanice yazılar halen okunaklı bir 
biçimde durmakta. Asıl önemli olan ise korumasız 
olmaları. Onları bir önce koruma altına almak lazım. 
Günümüze kadar kısmen sağlam gelmeleri bile 
şaşılacak bir durum. Ayrıca bölgede çok sayıda kaya 
mezarı da bulunmakta.

Güneyden Şuayıp şehrine, kuzeyden ise Viranşehir-
Şanlıurfa karayoluna giden yol üzerinde bulunan bu 
eski şehir harabelerinin kalıntıları günümüze Asur, Babil, 
Roma döneminden kalmadır.

Antik kentle göz göze gelirken sanki bir UFO 
a r a c ı n d a n ,  g a l a k s i l e r i n  b i r i n e  y o l c u l u k  
ya p ı yo r m u ş ç a s ı n a  k e n d i n i z i  öy l e s i n e  g a r i p  
hissediyorsunuz. Kaya kütlelerinden oluşmuş ve belirli 
mesafelerle birbirlerine uzak olan bu kutsal tepeler, bir 
zamanlar sakinleri tarafından dini ritüellerin 
yankılandığı bir yer olmuş. Yer yer kayaların üzerindeki 
şekillerden birkaç tufan geçirdiğine dair izlere 
rastlıyorsunuz. Tıpkı kıyıyı döven deniz dalgaları gibi, 

hırçın mı hırçın, esrarengiz mi; esrarengiz bir yer bura…

Tapınakları ve rölyefleri gezerken merdivene dönüşen 
dağ kıvrımlarını seke seke çıkıyorsunuz. Kayalar 
gökyüzüne yükseliyor. Siz de onlarla birlikte 
yükseliyorsunuz. Sanki Soğmatar “baş gezegen”inden, 
Merkür, Venüs, Mars ya da başka gezegenlere uçuşa 
geçiyorsunuz. Elinizde olmadan bir anda şaşırıyorsunuz! 
Bir kuş gibi ruhunuz bedeninizi bir an olsun terk ediyor. 
Sonra hafif bir ruh üşümesine geçiş yapıyorsunuz, 
ardından yeryüzünden gökyüzüne, gökyüzünden 
yeryüzüne sanki bir başınıza yolculuğa çıkıyorsunuz. 
Üstelik uzay aracınız olmadan rotasız ve haritasız 
uçuyorsunuz Soğmatar denilen bu gezegende…

Tapınmaya hazırlık aşaması! Belki de Nirvana'ya 
ulaşmak için inzivaya çekilmiş keşişleri arıyor gözleriniz. 
Kayaların en tepesine tırmandığınızda ise, ortaya çıkan 
görüntüden ürküyorsunuz. Sonra korkuyu bir tarafa 
bırakıp tekrar tekrar büyüleniyorsunuz.  Kayaların 
üzerinde kadim yazıcıların efendi bilgeleri tarafından 
kutsal metinler kazınmış. Ayağınızın dibinde yabancısı 
olduğunuz bir dil ve o dilin binlerce yıl öncesine ait 
yazıtları var.

Uçsuz bucaksız Urfa coğrafyasında geziniyor, Harran 
Ovası'nda Âdem Peygamber gibi, bir avuç toprağı alıp, o 
toprakta buğdayı yeşertiyorsunuz. Bedeniniz 
Soğmatarın o kemik rengi kayalarına oyulmuş tanrı 
heykelleri karşısında tırsıyor. Sonra ses ve ışık evreninde 
sessizliği tercih ediyorsunuz. Etrafı gezdikçe, görüntüler 
daha da bilimkurgulaşarak film için hazırlanmış bir 
gezegen platosuna dönüşüyor. Tek eksik olan 
gökyüzünden yere doğru süzülen Ay tanrısı “Sin”in uçan 
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Soğmatar  Köy Meydanı

Soğmatar  Kutsal Tepe

dairesi. O da sanki biraz sonra karanlık çöktüğünde 
ışıklar saçarak Jüpiter gezegeninden gelecek gibi… 
Çünkü Sin inancına göre Ay, tüm evrene hükmediyor. 
Onu şefkatli kolları arasına alıyor. Dolayısıyla gezegenler 
de aya, yani “Sin”e tabi oluyor…

Eski insanların inanışına göre yedi gezegen vardı. 
Bundan dolayıdır ki, o zamanlar bu mabetleri inşa 
edenler yedi rakamını temel alıp mabetler inşa etmişler. 
Yukarıda da bahsettiğimiz Pağnon mağarasındaki tanrı 
heykellerini hatırlarsanız yedi tane idi. Yani her biri bir 
gezegeni sembolize ediyor. İşte burada, “yedi gezegen” 
tasvir edildiği “yazılı kaya tapınağın” da aynı zamanda 
adakların da aya, yani Sin'e sunulduğu bir yer 
durumunda idi.  Kim bilir; hangi insan ve hayvan sınıfları 
burada ay tanrısı Sin'e kurban olarak adandı. 

Bir de burada Hazreti Musa'nın kuyusu var. Maalesef 
bakımsız. Üzerinde bir dinamo konulmuş eğilip içersine 
baktığınızda pekte temiz olmadığını görüp kızgınlığınızı 
ve kırgınlığınızı dışa vuruyorsunuz. Burası güzelce 
temizlense, üzerine de Urfa taşından oymalı, süslemeli 
bir yapı inşa edilse, iki satır da yazı yazılsa, inan ki her gün 
yüzlerce ziyaretçisi olur bu kuyunun. Ama “birbirimizin 
kuyusunu kazmaktan” peygamberin kuyusuna sahip 
çıkmak aklımıza gelmiyor. Burayı gezerken kendinize sık 
sık soracağınız bazı sorular olacak: 

Ben şu anda nerdeyim? 

Hangi çağdayım? 

Nereden geldim ve hangi gezegendeyim?" gibi kendi 
iç dünyanızla hesaplaşacak, bir yerlerde duran merak 
duygusunu açığa vuracaksınız.

Unutmayın! Urfa'dan Harran'a, oradan Bazda 

Mağaraları'na, Han-el Ba'rür'a, Şuayıpşehri'ne, 
Soğmatar'a uzanan, yolların kesiştiği antik rotanın 
sonundasınız.  Belki de insanoğlunun yaşam 
serüveninde bu topraklar, tanrıların insanlaştırıldığı, 
insanların tanrısallaştırıldığı yer olarak hafızanızın bir 
kenarında yer edecektir. Bu yüzden değil midir ki bu 
kadim coğrafya her zaman İbrahimilerle, Nemrutların 
çarpıştığı bir coğrafya olmuş! Belki de yüzlerce 
peygamber ve kral buradan gelip-geçmiş. Kimi sığınmış 
bu coğrafyaya, kimi göç etmiş. Kimi hakkı tebliğ etmiş! 
Kimi hakkı kabul etmeyip, batılda ısrar etmiş. Ne çok 
peygamber sığınmış, ne çok kral isyan etmiş bu coğrafya 
da bilir misiniz? 



değişik görüşler vardır. Genellikle içi boş anlamına gelen 
“kav” kelimesinden türediği söylenir.

Yöremizde genellikle Akçakale ve Harran ilçelerimizde 
kullanılan, bazı oyunlarımızın eşlik çalgısıdır.

4-DEF-TEF: Hemen hemen her yöremizde mevcuttur. 
Yaklaşık 20-50 cm çapında bir kasnak ve tek yüzüne 
gerilmiş ince bir deriden ibarettir. Kasnak üzerine açılan 
yarıklara 3-5 çift ince pirinçten yapılan ziller geçirilerek 
çalgının ritminin zenginleşmesi sağlanır. Bazı yörelerde 
sade olanları da vardır. Kadın oyunlarında ve 
eğlencelerinde daha çok kullanılır.

5- KEMAN, CÜMBÜŞ VE DARBUKA: Birçok 
yöremizde kullanılan halk müziği çalgılarımızdır. 
Yöremizde halen erkeklerin “asbap geceleri”nde ve 
kadınların “kına gecesi” ile “kadın düğünleri”nde 
kullanılan ve bazı oyunlarımıza eşlik eden çalgılardır.

1- DAVUL: Türk milletinin yanında kutsal bir yeri olan 
davul, ilk dinsel merasimlerden savaş alanlarına, 
mehteranlardan köy meydanlarına kadar hayatımızın 
bir parçası olmuştur. Halk oyunlarımızın nabzı olarak 
kabul edilir. Ceviz ağacından yapılır. Kasnak, ip ve deri 
olmak üzere üç kısımdan meydana gelir. Tokmak ana 
ritmi, çubuk ise ana ritmi daha da detaylandırarak çalar. 
Genellikle küçük davul, orta davul, büyük davul ve 
koltuk davulu gibi mahalli boyları ve adları vardır. 
Şanlıurfa yöresinde büyük davul (Meydan Davulu) 
kullanılmaktadır.

2-ZURNA: Üflemeli halk çalgılarımızın başında gelen 
zurna, davulun ayrılmaz parçasıdır. Oyun eşlik çalgısı 
olan zurnanın geçmişi Orta Asya'ya dayanır. Yöremizde 
açık hava çalgısı olarak yaygındır.

Kaba, orta ve cura olarak üç boya ayrılır. Özel bir soluk 
alma tekniği ile çalınır. Erik, şimşir ve zerdali ağacından 
yapılanları tercih edilir.

3- KAVAL: Anadolu çoban çalgısı da diyebiliriz. Çoban 
masallarına konu olmuş ve efsaneleşmiş bir çalgıdır. 
Oldukça yumuşak ve etkileyici sesi vardır. Yurdun her 
köşesinde yaygındır. Dilli ve dilsiz olmak üzere iki türe 
ayrılır. Yörelerine, ebatlarına hatta ses renklerine göre 
mahallince değişik adlar verilir. (kırma, hortlatma, 
dillice, ada kavalı, çobandüdüğü vb.) Çeşitli ağaçlardan, 
kamıştan, kartal kanadı kemiğinden ve son yıllarda 
metalden yapılmaya başlanmıştır. Etimolojisi hakkında 
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Şükrü ÜZÜMCÜ

Halk Oyunları Araştırmacısı

ŞURKAV Genel Sekreteri

ŞANLIURFA HALK OYUNLARI GELENEKSEL ÇALGILARI

Kadir Eğlence ve Cemal Deliköse
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ŞURKAV İSTANBUL ŞUBESİ ŞANLIURFA'YA 

İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM OKULU VE 

SAĞLIK OCAĞI KAZANDIRDI

Eğ�t�m�n önem� h�ç kuşkusuz herkes 
tarafından kabul ed�len b�r gerçekt�r. 
Cumhur�yet�m�z�n �lanıyla b�rl�kte eğ�t�m�n 
her  a lanında büyük seferber l �k ler 
başlatı lmış ve öneml� net�celer de 
alınmıştır. Fakat günümüzde gerek genç 
nüfusumuzun fazlalığı, gerek �ç göçler ve 
gerekse okullaşma oranındak� yükselen 
hedefler�n tutturulmasında eğ�t�mde 
çözüm bekleyen kapas�te ve n�tel�k 
s o r u n l a r ı m ı z  v a r d ı r .  B u  a m a ç l a 
sorunlarımızın çözümüne �l�şk�n yen� 
e ğ � t � m  k u r u m l a r ı n ı n  ü l k e y e 
kazandırılması, hem de gençler�m�z�n hak 
ett�kler� kal�tel� eğ�t�m� alab�lmeler� 
amacıy la  ŞURK AV İstanbul  Şubes� 
tarafından Merkeze bağlı  Yakub�ye 
Mahalles� Mance Deres�nde 24 dersl�kl� b�r 
�lköğret�m okulu yaptırıldı.

“Naz�f-Sabber Bayraktar” adı ver�len 
�lköğret�m okulu yoğun b�r çalışmayla 
2 0 0 7 - 2 0 0 8  E ğ � t � m  Ö ğ re t � m  y ı l ı n a 
yet�şt�r�lerek h�zmete açıldı.

Şanlıurfa Merkez Karaköprü mevk��nde 
�se Pans�yonlu Kız Meslek L�ses� yapılarak, 
hem merkezdek� l�se �ht�yacı g�der�ld�, 
hem de yatılı olması neden�yle �lçelerden 
gelmek �steyen veya merkeze bağlı 
köylerden gelmek �steyen öğrenc�lere b�r 
�mkân sağlandı.  Büyük b�r özver�yle 
ç a l ı ş a n  Ş U R K AV  İ s t a n b u l  ş u b e s � 
yönet�c�ler�, “İsma�l Naz�f Bayraktar” adı 
ver�len pans�yonlu kız meslek l�ses�n� kısa 
b�r sürede tamamladı. Okul 2008-2009 
Eğ�t�m ve Öğret�m yılında h�zmete açıldı.

Mance Deres� Mahalles�'nde b�r sağlık 
ocağı olmaması neden�yle buradak� 
mahalle sak�nler�  tedav� �ç�n d�ğer 
mahallelerde bulunan sağlık ocaklarına 
g�tmek zorunda kalıyordu. Bu sağlık 
ocaklarında da yoğunluk oluşması 
neden�yle muayene olmakta sıkıntı 
yaşanıyordu. ŞURKAV İstanbul Şubes�'�nce 
bu eks�kl�k g�der�lerek, Naz�f-Sabber 
Bayraktar İ lköğret�m okulunun yan 
tarafına b�r sağlık ocağı yaptırmıştır. Sağlık 
ocağı Eylül 2008'de h�zmete g�rm�şt�r.

Naz�f - Sabber Bayraktar İlköğret�m Okulu

İsma�l Naz�f Bayraktar Kız Meslek L�ses�

Bayraktar Sağlık Ocağı
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ŞURKAV'IN DEVAM EDEN 16 KURSUNA
BİR YENİLİK OLARAK FÜLÜT VE 
İNGİLİZCE KURSLARI EKLENDİ

Şanlıurfa �l merkez�nde dezavantajlı 
bölgelerde yaşayan çocukların eğ�t�m ve 
kültür faal�yetler�ne akt�f katılımlarını 
sağlamak amacıyla Şanlıurfa İl� Kültür 
Eğ�t�m Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) 
ve Yen�şeh�r Halk Eğ�t�m Müdürlüğü 
�şb�rl�ğ� �le çocuklara yönel�k “İng�l�zce” ve 
“Flüt” kursları açıldı.

Eğ�t�m�n önem� h�ç kuşkusuz herkes 
tarafından kabul ed�len b�r gerçekt�r. Eğ�t�m 
h�zmetler� �le yakından �lg�lenen ŞURKAV, 
�l�m�z�n dezavantajlı bölgeler�nde büyük 
b�r eks�kl�k olarak gördüğü eğ�t�m alanında 
4 �lköğret�m okulunda 16 dersl�k İng�l�zce 
ve Flüt kursu açarak bu eks�kl�ğ� b�r 
nebzede olsa g�dermeye çalışmıştır. 

İng�l�zce ve Flüt kursu görecek toplam 
360 öğrenc�ye ŞURKAV tarafından flüt, 
müz�k defter�, İng�l�zce k�tabı ve yaprak 
test�, s�lg�, kalemtıraş ve kurşun kalem 
hed�ye ed�ld�.

Kurslar 3 Ocak 2009 Cumartes� günü 
Cumhur�yet İlköğret�m Okulu'nda yapılan 
törenle başladı. Törene Val� Yardımcısı Sal�h 
GELGEÇ, M�ll� Eğ�t�m Müdürü Han�f� ŞAHİN, 
ŞURKAV Yönet�m Kurulu Üyeler� ve çok 
sayıda öğrenc� vel�s� katıldı. 

Ayrıca ŞURKAV kurulduğu yıldan buyana 
her yıl düzenl� olarak açmış olduğu kursları 
bu yıl gen�şleterek 2008-2009 eğ�t�m ve 
öğret�m yılı �çer�s�ne yaydı.

1 Kasım 2009 tar�h�nde şu kurslar 
başlatıldı:

Küçükler �ç�n “Şanlıurfa Yöres� Halk Oyunları” kursu 
Büyükler �ç�n “Şanlıurfa Yöres� Halk Oyunları” kursu 
Öğretmenlere “Şanlıurfa Yöres� Halk Oyunları” kursu  
Küçükler �ç�n “T�yatro” kursu
Büyükler �ç�n “T�yatro” kursu
Büyükler �ç�n “Hüsn-ü Hat” kursu
Büyükler �ç�n “Fotoğrafçılık” kursu
THM Çocuklar Korosu kursu
THM Büyükler Korosu kursu
Balgama kursu
Küçükler �ç�n Res�m kursu
Büyükler �ç�n Res�m kursu
Büyükler �ç�n Zurna kursu
Büyükler �ç�n Ney kursu
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Şanlıurfa İl� Kültür Eğ�t�m Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) 
tarafından 24-31 Aralık 2008 tar�hler� arasında Şanlıurfa Devlet 
Güzel Sanatlar Galer�s�nde “Şanlıurfa Geleneksel Yöre K�l�mler�” 
ve “1850–1950 yılları arası Fotoğraflarla Şanlıurfa” serg�s� açıldı.

ŞURKAV'ın AB “GAP Bölges� Kültürel M�rası Gel�şt�rme H�be 
Programı” çerçeves�nde yürüttüğü “Şanlıurfa Yöre K�l�mler�n�n 
D e s e n l e r � n � n  A r a ş t ı r ı l m a s ı  v e  Ü r e t � m  Ş e k l � y l e 
Değerlend�r�lmes�” projes�ndek� 23 aylık k�l�m dokuma 
kursunda 90 öğrenc�n�n ürett�ğ� Şanlıurfa yöres�ne a�t 
k�l�mlerden 60 aded� serg�lend�. Ayrıca serg�de ŞURKAV 
arş�v�nde bulunan 850 adet 1850-1950 yıllarına a�t s�yah-beyaz 
fotoğraflardan seç�len “zaman- mekan ve �nsan” konulu 100 
fotoğraf serg�lend�.

Şanlıurfalılara nostalj� yaşatan bu serg� büyük b�r beğen� 
kazandı. 

ŞURKAV'DAN 
TARİHİ BİR YOLCULUK 

FOTOĞRAF VE KİLİM SERGİSİ

ŞURKAV “KESİT” adlı SERGİ İLE
GÜNÜMÜZ ÇAĞDAŞ SANATINDAN 

ÖRNEKLERİ 
ŞANLIURFALILARLA BULUŞTURDU

Şanlıurfa İl� Kültür Eğ�t�m Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV ) ve 
Anadolu Kültür �şb�rl�ğ� �le Şanlıurfa Kemallett�n Gazezoğlu Kültür 
Sanat Merkez�nde “Kes�t” adlı günümüz sanatına a�t örnekler�n 
serg�lend�ğ� çağdaş sanat serg�s� 29 Kasım-13 Aralık 2008 tar�hler� 
arasında açıldı. 

Küratörlüğünü Fat�h Balcı'nın, serg� koord�nasyonunu Güler 
Güngör¨ün gerçekleşt�rd�ğ� serg�ye şu sanatçılar katıldı: Den�zhan 
Özer, Franco�s Da�reaux, Gül Ilgaz, Güler Güngör, Johanne Helard, 
Mar�a Sezer, Ş�nas� Güneş ve Fat�h Balcı. 

Serg�n�n kavramsal çerçeves�, küratör tarafından; “Modern 
sanat geleneksel türler� değ�ş�me uğrattığı g�b� çok farklı yöntem 
ve tekn�kler de gel�şt�rm�şt�r. Panoramaya bakılınca, bazen 
günlük hayatın görünümler�nde kaybolmaya varıncaya dek 
yöntem, tekn�k ve b�ç�mler�n kullanıldığı görüleb�l�r. Bu 
d�nam�kler �ç�nde günümüz sanatı çel�şk�ler�yle varlığını 
sürdürmekted�r: Gerçek hayatın �ç�nde yer almak ya da gerçeğ�n 
�ç�nde kaybolmak. Dekorat�f b�r nesne olmak, ya da sıradan b�r 
nesneye dönüşmek…” sözler�yle açıklandı. Serg�, günümüz 
sanatının hang� yöntem, tekn�k ve kaygılarla çalıştığının 
araştırılması olduğu g�b� günümüz sanatının toplumsal yapı �le 
olan �l�şk�s�n�, günümüz sanatının �şlerl�ğ�n�n �rdelenmes�n� de 
amaçlıyordu…

Serg�n�n açılış kokteyl�ne Val� Yardımcısı ŞURKAV II. Başkanı 
Sal�h Gelgeç, Bozova Kaymakamı Mehmet Özer, Harran 
Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. İbrah�m Hal�l Mutlu, Şanlıurfa T�caret 
ve Sanay� Odası Başkanı İsma�l Dem�rkol, Beled�ye Başkan 
Yardımcılarından Fevz� Yücetepe, Mustafa Aydın, Baro Başkanı 
Yahya Dem�rkol ve çok sayıda sanatçı ve davetl� katıldı.

Şanlıurfa Val� Yardımcısı Sal�h GELGEÇ serg�y� gezerken

Serg�ye katılan sanatçılara Val� Yardımcısı Sal�h GELGEÇ plaket takd�m ett�
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