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TAKDĠM 

 

ġanlıurfa, 11.500 yıllık tarihi geçmiĢi, coğrafik konumu, ticari Ġpekyolu üzerinde olması, Doğu ile Batı ara-

sında ve kavĢak noktasında bulunması Ģehrin stratejik öneminin yanı sıra din, kültür ve medeniyetlerin buluĢtuğu 

bir çekim merkezi olmuĢtur. Bu özelliklerinden dolayı tarihi geliĢim sürecinde, üzerinde birçok bağımsız devlet 

ve beylik kurulmuĢ ve birçok uygarlığa beĢiklik etmiĢtir.  

Tarih boyunca dünyanın en verimli toprağına sahip ġanlıurfa, bu yönü ile bir tarım Ģehri olmuĢtur. ġehrin bu 

birikimini göz önünde bulunduran Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin sürdürülebilir en büyük projesi olan GAP‘ı 

uygulamaya sokmuĢ ve Atatürk Barajı ile ġanlıurfa‘yı ticaret ve kültürün yanında bir de tarım ve sanayi Ģehri 

yapmıĢtır.  

ġanlıurfa, çok tanrılı inançların yanı sıra birçok peygamberi bağrından çıkarmıĢ, birçok peygamberin uğrak 

yeri olmuĢ ve bu yüce insanlara ev sahipliği yapmıĢ bir Ģehirdir. Üç semavi dinin ata olarak kabul ettiği Hz Ġbra-

him bu topraklarda doğmuĢ, Hz Ġsa bu Ģehri kutsamıĢ ve bu yüzden Ģehir, ―Ġnançlar Diyarı‖ ve ―Peygamberler 

Diyarı‖ olarak anıla gelmiĢtir. Özellikle Hz. Ġbrahim ve Hz. Eyyub peygamber ile özdeĢleĢmiĢtir. 

ġanlıurfa, Urfa Akademisi ve tarihi Harran Üniversitesi‘nden yetiĢen âlimlerin eserleri ile Batı Medeniyeti-

nin oluĢumuna büyük katkı sağlamıĢ ilim, felsefe ve sanatta modern Batı DüĢüncesini etkilemiĢtir…ġanlıurfa, 

sahip olduğu kültürel mirası ile kültür ve inanç; Karacadağ Kayak Merkezi ile kıĢ; Karaali Kaplıcaları ile termal; 

Atatürk Barajı‘nda yapılan su sporları ile turizmi çeĢitliliği açısından önemli bir potansiyele sahiptir.  

ġanlıurfa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün 2006 yılında projelendirdiği ―ġehir Kitaplığı Dizisi‖ yayın-

ları kapsamında yayınlanan ―Kültür ġehri Urfa” adlı bu çalıĢmaya emeği geçenlere teĢekkür eder, baĢarılar dile-

rim. 

Yusuf YAVAġCAN 

                                         ġanlıurfa Valisi 
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ÖNSÖZ 

Uzun bir geçmiĢe sahip olan Urfa‘nın kültür, sanat ve edebiyatını konu alan bir çalıĢmanın tek bir kitaba 

sığmazı elbette düĢünülemez. Bu çalıĢmanın içinde, edebiyattan plastik sanatlara, sinemadan tiyatroya, dahası 

Urfa ve Harran okullarına varıncaya kadar birçok konu üzerinde durulmaktadır. Aslında her biri, ayrı bir alan 

çalıĢması gerektiren bu konuların bir arada sunulması bir yönüyle bir bütünlük sağlarken, diğer yönüyle de bizi 

sınırlamaktadır. Buna rağmen, bu çalıĢma geniĢ bir arĢiv taraması, sayısız okumalar sonucu kaleme alındığı ve 

yedi yıl gibi uzun bir sürede hazırlandığı unutulmamalıdır. 

Bu çalıĢma yalnızca sanat, edebiyat, felsefe, ilim adamlarını tanıtıcı ve onlar hakkında bir takım bilgiler 

veren tezkire kitabı değildir. Ġlk çağdan günümüze sanat, edebiyat, kültür hayatımız üzerine bir inceleme ve araĢ-

tırma kitabıdır. Daha açık ifadeyle bu Ģehrin kültür ve sanat olarak nerede durduğunu gösterme çabasıyla kaleme 

alınmıĢtır. Ayrıca bu gün hep geri kalmıĢlığı, cahilliği ve kabalığı ile gündeme getirilen Urfa‘nın, geçmiĢte nasıl 

bir birikime sahip olduğunu göstermesi ve Ģehir kültürü açısından önemli olduğunu düĢünüyorum.  

Çünkü bu kitap; geçmiĢte Oxford ile aynı düzeyde iki Üniversitesi olan bir Ģehrin kültürel hikâyesini anlat-

maktadır. Zira tarihi Urfa Üniversitesi ve Harran üniversitesi ile bu Ģehir; Ġslam âleminde ve Avrupa‘da din, sa-

nat, edebiyat ve felsefe‘de yepyeni ekoller doğurmuĢ, değiĢim ve dönüĢümün öncülüğünü yapmıĢtır. Urfa gibi 

böylesine köklü ve zengin bir Ģehrin, kültür ve sanatını çalıĢmak, dahası geçmiĢte yarattığı muhteĢem bir mede-

niyetin izlerini sürmek elbette kolay değil. Âcizane sınırlı imkânlar ve kaynaklarla ancak bu kadarını gerçekleĢti-

rebildik… Bu çalıĢmayı yaparken en çok sıkıntı çektiğim konuların baĢında ise henüz oluĢmamıĢ olan bir Urfa 

arĢivi eksikliği… Urfa‘nın özellikle Ġslami dönem ve Osmanlı dönemini içeren kaynakların bulunmaması bizi, 

elimizdeki birkaç eserle yetinmeye zorlamıĢtır. Bu tür çalıĢmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için Ġslam ve Os-

manlı dönemini içeren kaynakların bulunup günümüz Türkçesine çevrilmesi artık bir zorunluluk olarak karĢımı-

za çıkmaktadır.  

Yine bana göre Urfa, kültürel anlamda arkeolojik kazısı yapılmamıĢ bir Ģehirdir. Daha çok folklorik çalıĢ-

maların revaç bulduğu günümüzde, Urfa‘nın geçmiĢ zengin kültürü üzerine ciddi bir araĢtırma ve sosyo-kültürel 

inceleme henüz yapılmamıĢtır. Bu çalıĢma sırasında tespit ettiğim en önemli Ģey, Urfa üzerinde araĢtırma yapıl-

dıkça ve duruldukça insanlara yepyeni ufuklar ve imkânlar sunan büyük bir birikim mevcut…  

Kültürel anlamda Cumhuriyet Dönemi Urfa‘sına baktığımızda yine yazılı kültürden daha çok sözlü kültürün 

hâkim olduğunu ve bu yüzden yazılı kaynak eksikliğini görürüz. Bu anlamda Cumhuriyet dönemi Urfa‘da sanat, 

edebiyat ve ilim adamlarının tümüne ulaĢtığımızı söyleyemeyiz. Ancak ulaĢabildiklerimizi buraya aldık. Yine 

Urfa‘da Ģair ve yazar o kadar çoktu ki, bunların tümünün biyografisine burada yer vermek mümkün değildir. 

ÇalıĢmamızın sınırlı olması nedeniyle sanatsal olarak belli bir seviye tutturmuĢ olanların biyografilerine kısaca 

yer verdik. Bazılarının da isim, doğum ve ölüm tarihlerini vererek kayıt altına almıĢ olduk.  

Bu çalıĢmamı yapmam için beni teĢvik eden A.Cihat Kürkçüoğluna, bilgi ve dokümanlarını benimle payla-

Ģan Müslüm C.Akalın, A.Rezzak Elçi, Selami Yıldız ve Cemal Elçi‘ye, yoğun çalıĢmalar içersinde olmasına 

rağmen bu kitabın tashihine zaman ayıran Ģair-yazar dostum Hasan Akçay ve Ali Sözer‘e, yayınlanmasını sağla-

yan ġanlıurfa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ģükranlarımı sunarım. 

Mehmet KURTOĞLU 

Mayıs 2009 
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SANAT VE EDEBĠYAT 

I) GĠRĠġ 

Dünya haritasına baktığımız zaman coğrafik olarak belli yerlerde bulunan özel Ģehirler vardır. Bu Ģehirler, 

aynı zamanda merkez Ģehirlerdir. Tarihin nabzını tutmuĢ, insanlığa yol göstermiĢlerdir. Bir Akdeniz Kültürü, bir 

Anadolu Kültürü, bir Greko-Romen Kültürü dahası bir ıslâm Kültürü, bu dünya haritasında yer alan birkaç mer-

kez Ģehirden hareketle oluĢmuĢtur. Atina, Roma, Ġskenderiye, Mekke, Medine, Kudüs, Bağdat, ġam, Halep, Ġs-

tanbul ve Urfa .. Medeniyet dediğimiz gerçek, iĢte bu Ģehirlerden çıkmıĢ, dönüĢümlü olarak yer değiĢtirmiĢlerdir. 

Peygamberler Ģehri olarak bilinen Urfa'nın, yukarıda anlattığımız manada bir konumu vardır ki, din ve medeni-

yetlerin çıkıĢ ve uğrak yeri olmuĢtur. Bu yüzden tarihin her safhasında ilgi odağı olmuĢ, sanat, edebiyat, düĢünce 

ve tarihte çok önemli iĢlevler görmüĢtür. 

Özellikle kültür tarihinde oldukça önemli bir yere sahip olan Urfa, dün olduğu gibi bugün de sanat ve edebi-

yatı nesilden nesile devam ettiren bir geleneğin temsilcisidir. GeçmiĢi çok eskilere dayanan bu Ģehrin, 2000 yıllık 

yazılı tarihi hatırlanırsa, buradaki sanat ve edebiyat ortamının ne kadar köklü ve sağlam temellere oturduğu daha 

iyi anlaĢılır. Tarih boyunca Urfa'da , farklı din ve ırklar bir arada yaĢadığından birçok kültür ve medeniyetin izle-

rini buralarda bulmak mümkündür. Çoğulcu bir yapıya sahip olan Urfa, oluĢturduğu kültürel kaynaĢma ile dün-

yanın ilgisini çekmiĢ ve halen de çekmeye devam etmektedir. Özellikle tarih boyunca çeĢitli milletlerin istilasına 

uğrayan Urfa, kendine mahsus özelliklerinden hiçbir Ģey kaybetmeden, gelen kültürleri içinde eritmiĢ, bugün 

yüksek sesle seslendirilen çoğulculuğun örneğini yüzyıllar önce vermiĢtir. Urfa'nın halim selim dediğimiz güzel 

huylu insanının candan ve samimi davranıĢı, tarihten gelen bir özellik olup sanat ve edebiyattan beslenmiĢtir. 

Çünkü sanat ve edebiyat, kabalığı ve sivriliği kabul etmeyen, ruha ve gönüllere hitap eden bir dal olduğundan 

Urfa'ya gelen kültürler, kaba ve sivri yanlarını atmıĢ, zaman içersinde Ģehrin kültürel yapısına uyarak, sanat ve 

edebiyat açısından çok önemli eserler bırakmıĢlardır.  

Yine bu Ģehir medeniyeti, Hıristiyanlığın doğuĢu açısından önemli olduğu kadar, bu dinin kültürel birikimi-

ni oluĢturması bakımından da üzerinde durulmaya değer bir öneme sahiptir. Ayrıca ıslâm'ın fethiyle Müslüman-

laĢan bu toprak, dünya kültür tarihi için bir dönüm noktası olmuĢtur. Yahudi, Hıristiyan, Müslüman ve Sabii 

alimlerin bir arada ders verdiği Harran Üniversitesi, Ģöhretini iĢte bu çoğulcu dönemde yakalamıĢtır. Urfa ve 

Harran Okulu dediğimiz felsefi ekollerin çıkıĢı, tercüme hareketleri, kültürel bir canlılık getirerek Urfa'nın sanat 

ve edebiyat açısından en parlak dönemini oluĢturmuĢtur. Bugün gözle görülen bu kültürel zenginlik ve edebi 

gelenek, ilhamını bu tarihi birikimden almıĢ ve günümüze kadar taĢımıĢtır. 

Kültür ve medeniyetin geliĢiminde kütüphanelerin yeri ve önemi oldukça büyüktür. Bu anlamda Urfa ve 

Harran ilk kütüphanelerin kurulduğu Ģehirlerdir. Harran ArĢiv Kütüphanesi, Sultantepe Kütüphanesi, Urfa Aka-

demisi (Edessa) Kütüphanesi tarihi süreç içinde büyük iĢlevler gören önemli kütüphanelerdir. Yine arkeolojik 

kazılarda elde edilen Harran‘daki Kültepe ve Mari Tabletleri; geç Asur dönemine ait Sümerce ve Akadca yazıl-

mıĢ 800 civarındaki Sultantepe Tabletleri, Harran ve Sultantepe Kütüphanelerinin varlığını ortaya koymaktadır. 

Ġlk büyük Hıristiyan kütüphaneleri Urfa'da kurulmuĢtur. Bu bağlamda Urfa Akademisi Kütüphanesi çok önemli-

dir. Ancak, Ģehre yapılan istilalarla bu kütüphaneler yok edilmiĢtir. Bölgede oluĢturulan kütüphanelerin kültürel, 

dini ve stratejik önemden dolayı Harran ve sonradan geliĢecek olan Urfa'da yoğunlaĢtığı söylenebilir. Yazılı kay-

naklar göre, önasya arĢiv ve kütüphaneleri ile Yunan ve Roma kütüphaneleri esasen bu iki yerleĢim yerinde oluĢ-

turulmuĢtur. Sahip olduğu zengin kaynaklar bugünkü batı medeniyetinin oluĢumunda büyük katkı sağlamıĢtır. 

Ġslam Medeniyetinin ilk döneminde Harran Kütüphanesi önemli bir merkez olmuĢtur. Ġskenderiye baĢta 

olmak üzere çeĢitli yerlerden getirilen eserler Harran Kütüphanesine muhafaza edilmiĢtir. Kütüphanedeki, Latin-

ce ve Süryanice yazma eserlerin birçoğu, Harran‘da yetiĢen âlimlerin tarafından Arapçaya çevrilmiĢ, batı mede-

niyetinin oluĢumunda ve batı felsefesinin yorumlanmasında bu çevirilerden yaralanılmıĢtır. Osmanlı döneminde 

de kütüphanelere önem verilmiĢtir.  

Ruha Sancağı Kütüphanesi, Ġbrahimiye Kütüphanesi, Ġhlasiye Kütüphanesi, Rahimiye Kütüphanesi, Süley-

maniye Kütüphanesi, Rızaiye Kütüphanesi, Rızvaniye Kütüphanesi, Sakıbiye Kütüphanesi, ġehbenderiye Kütüp-

hanesi, Haydariye Kütüphanesi, Nakibzâde Kütüphanesi, Hacı Mustafa Hafız veya Halil‘ür-Rahman Kütüphane-

si bu dönemin en önemli kütüphaneleridir. 

Urfa'daki sanat ve edebiyat ortamını kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Zira, yukarıda da belirttiği-

miz gibi, çok dinli, çok kültürlü yapısından olsa gerek, edebiyat ortamı farklı din ve medeniyetlerden devamlı 

etkilenmiĢ ve beslenmiĢtir. Ayrıca sanat ve edebiyat ulusal çizgiler taĢısa da, evrensele hitap ettiklerinden onları 

yeryüzünün ortak paydası olarak kabul etmeliyiz. Zira Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların birlikte yaĢadığı bir 

toplumda edebiyat ve sanatın beslendiği damarın, coğrafyadan ve gelenekten kopuk olması mümkün değildir.  
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Bu anlamda Urfa, yüzyıllar boyu büyük sanat, edebiyat ve düĢünce adamı yetiĢtirmiĢ bir Ģehirdir. Bu Ģehrin 

yetiĢtirdiği büyük insanları her Ģeyden önce din ve mezhep taassubunun üstünde görmeliyiz. Ancak Urfa'daki 

sanat ve edebiyat ortamının daha iyi anlaĢılabilmesi için dört ayrı baĢlık altında incelememiz gerekmektedir. 

A) ROMA VE BĠZANS DÖNEMĠ (116-639) 

1) GENEL BĠR BAKIġ 

Romalıların hâkimiyetine girmeden önce, kendi baĢına bir Ģehir krallığı olan Urfa, putperestliğin hakim 

olduğu bir dönemden sonra Edessa Kralı V. Abgar Ukkama (Kara)'nın Hz.ısa'ya imanıyla Hıristiyanlığı kabul 

etmiĢtir. Daha önceleri putperest çizginin hakim olduğu sanat ve edebiyatın yerini, Hz.ısa'nın Kral V.Abgar'a 

gönderdiği mektupla Hıristiyanlıktan beslenen sanat eserleri almıĢtır. Özellikle Kral V.Abgar'a gönderilen mek-

tup ve Hz.Ġsa'nın yüzünün çıktığı Kutsal Mendil (Hagion Mandylion), Hıristiyan sanatında yüzyıllarca etkisini 

sürdürmüĢtür. Süryâni Edebiyatı'nın beĢiği olan Urfa, Hıristiyan inancının temellerinin oluĢmasında oldukça 

önemli bir yere sahiptir. Zira Hz.ısa, göğe çekildikten sonra arkasında yazılı bir eser bırakmadığından dolayı, 

onun takipçileri bu boĢluğu doldurmak için eserler yazmıĢlardır. Bunun sonucunda "Kilise Edebiyatı" doğmuĢ-

tur. Bu dönemde Urfa'da doğup geliĢen edebiyat, daha çok kilise etkisindeki bir edebiyattır. Burada Ģöhret bul-

muĢ Ģair ve sanatçılara baktığımızda bunların, daha çok din adamlarından çıktığını görürüz. Yine bu Hıristiyan 

din adamları, felsefe, ilâhiyat, edebiyat alanında oldukça kendilerini yetiĢtirmiĢlerdir. Çok iyi hatip ve vaiz olan 

bu din adamları Hıristiyanlığın yayılması için çalıĢmıĢlardır. 

Bugün kullanılan Süryânice, Doğu Aramca'nın Urfa'da geliĢen ve konuĢulan diyaleği olup, kaynağı ise Eski 

Mezopotamya'ya dayanmaktadır. "Ġsa'dan sonra II. yüzyılla birlikte Hıristiyanlığı kabul eden Assurlular, merkez 

Urfa olmak üzere, bu dille zengin bir edebiyat oluĢturmuĢlardır" Roma dönemi ve sonrasında Süryânilerin ortaya 

koydukları edebiyat çoğunlukla dinsel öğeler taĢıyordu. Süryâni sanatçılar; ilâhiyat, felsefe, astronomi, tarih, 

mistisizm, Ģiir ve müzik konularında verdikleri özgün eserlerle büyük ilgi oluĢturmuĢ, tüm Hıristiyanlık alemin-

de haklı Ģöhrete sahip olmuĢlardır. Yine yazılan bu eserler, Atina ve Roma okullarındaki filozofların yazdıkları 

eserler gibi diyaloga ve öğretmen-öğrenci arasındaki konuĢmaya dayanan bir üslûpla yazılmıĢtır. "Süryâniler 

ilim, kültür, sanat ve edebiyatta Yunanlıların talebeleri, Arapların da hocaları olmuĢtur." Roma döneminde yaĢa-

mıĢ ve eserler vermiĢ sanatçılara baktığımızda dünyaca tanınan ünlü isimler olduğunu görürüz. 

Ġlkçağlarda müziğe düĢkün olan Urfalıların bu müzik aĢkı yıllarca sürüp günümüze kadar gelmesine rağ-

men, Segal'ın yazdığına göre, edebiyata aynı saygı gösterilmiyordu. Bundan anlaĢılıyor ki, avam arasında olduk-

ça yaygın olan ve sevilen müzik kadar edebiyat pek ilgi görmüyordu. Ayrıca böyle bir toplumda yüzyıllarca sü-

ren bir sanat ve edebiyat daha çok seçkin ve aristokrat kiĢiler tarafından sahiplenilmiĢtir. Yoksa yüzyılları aĢarak 

gelmesi mümkün değildir. Ayrıca o dönemlerde yazınsal etkinliğin olması, bu alanda yapılan çalıĢmaların günü-

müze kadar gelmesinde önemli rol oynamıĢtır. Urfa'daki bu sanat ve edebiyat ortamına, o dönemde yaĢayan 

özellikle Urfa'da müziğin yerleĢmesinde Bardaysan'ın katkısı çok olmuĢtur. Yazdığı Ģiirler ve yaptığı müzik, 

Ģehir halkı tarafından korunarak yaĢatılmıĢtır. Kendisinden 200 yıl sonra genç aristokratlar tarafından benimsen-

miĢtir. 

ġiir ve müzik birbirini besleyen, insan üzerinde oldukça etkisi olan ve söylenildiği zaman ruha hitap eden 

sanat dallarıdır. ġiir ve müziğin geçmiĢi oldukça eskilere dayanmaktadır. Süryâni sanat ve edebiyatının beslendi-

ği kiliselerde müzik ve ilâhilerin kaynağı Davut peygamberdir. Davut peygamber döneminde uygun görülen mü-

zik, daha sonra oğlu Süleyman peygamber döneminde daha da çoğalmıĢ, Hz.Davud'un kurduğu tapınakta toplam 

14 koro oluĢturulmuĢtur. Ayrıca Eski Ahid'de geçen Eyyup Kitabı ve Davud'un Mezmurları'nın Ģiir olduğu düĢü-

nülürse, Ģiir ve müziğin ne kadar önemli olduğu anlaĢılır. Hıristiyanlığı kabul eden Süryâniler, ilim ve mede-

niyette ileri ve Assur müziğinin varisleri olduğundan Davud'un Mezmurları'nı sarsılmaz bir imanla okumuĢ ve 

bunlardan bölümler çıkararak ibâdet yapmıĢlardır. ġiir ve müziğin ibâdet dili olarak kullanılması Süryânilerin bu 

sanat dallarına ilgili ve alaka göstermesini sağlamıĢ ve Klasik Süryâni Edebiyatı'na çok meĢhur isimler kazandır-

mıĢtır. 

Milattan önceki dönemlere dayanan Süryâni Ģiiri, ne yazık ki günümüze kadar ulaĢmamıĢtır. Milattan önce 

putperestlik etkisindeki Ģiiri, Süryâniler Hıristiyan olduktan sonra yakmıĢlardır. Süryâni müziğinin düzeni, I. 

yüzyılda baĢlayıp IV. yüzyılda oldukça geniĢleyip XII. yüzyıla kadar canlılığını korumuĢtur. Söz konusu dönem-

de yaĢayan Ģairlerin sayısı oldukça fazladır. Daha sonra bölgede yaĢanan olaylardan dolayı sanat ve edebiyatta 

gerileme baĢlamıĢtır. I.yüzyıl ile XII. yüzyıl arasında yaĢayan sanatçılar, besteledikleri manzum ve mensur ezgi-

lerle, tarihin sayfalarında çok güzel anılar ve eserler bırakmıĢlardır. 
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Süryâni Ģiir düzeni; harfler ve noktalarla olmayıp hecelerle düzenlenen sözlerdir. ġiir düzeni kafiyesizdir. 

Yalnız IX. yüzyılın baĢlangıcında Arapların Ģiir üslubunun içine girmiĢlerdir. Bazı hecelerin kısa ve uzun olması 

Ģiir ölçüsünü bozmaz. Süryânice Ģiir ölçüsü beĢ temelden oluĢur. Birinci temel, 3 heceden oluĢur. Diğerleri 4, 5, 

6, ve 7 heceden oluĢurlar. Bütün Süryâni manzumları beĢ temel üzerine oluĢurlar."   

Süryâni filozof-Ģair Bar Madeni: "Süryâni şairlerin tanrısal ilhamlarla yazmış oldukları felsefi şiirler, her 

döneme uygun olup onur, yücelik ve ihtişam dolu entellektüel şiirlerdir. Şu anda sahip olduğumuz inanç, erdem-

lik ve izlediğimiz Tanrı yolu bile, bu şiir bahçesinin eşsiz güzellikteki solmaz çiçeklerindendir. Bu güzel şiirler, 

canlı varlıkların lütuf dolu güzel esintilerinden etkilenmiş, nur ve azizlikle tutuşarak bu tatsız dünyaya inmiştir. 

Boşlukta olan kişileri de, kendi güzel yaşantısından hoşnut bıraktıktan sonra tekrar eski yerine geri dönmüştür. 

Fakat o eşsiz güzelliklerin ve iyiliklerin etkisi halen kalbimizde ve öz varlığımızda yerleşmiş olup; kiliseleri-

mizde, okullarımızda, medreselerimizde, saraylarımızda ve evlerimizde bizlerle birlikte saygı ve hoşgörüyle ya-

şamaktadır. işte bu nedenlerden dolayı Süryâni şiirimize baktığımızda bütün bu üstün nitelikleri görmekteyiz.  

Bütün bu anlattıklarımızla birlikte felsefi şiirimiz, maddenin en alt seviyesinden en üst seviyesine kadar can-

larımızı yüceltenbu muhteşem özelliğini dile getirmeden geçemeyiz. Çünkü ruhani düşünceler, yüksek felsefi ide-

olojiler ve harika hikmetli fikirler içermektedir. Bu da derin ve büyük anlamlar taşımaktadır" dedikten sonra 

Süryâni Ģiirini üç kısma ayırır: 

1. Felsefi Ģiirin birinci kısmı; hikmetli kasideler, Ģiirli anlatımlar (vaizler) ve inzivaya çekilmiĢ konuları 

içeren din ve ahlak konulu Ģiirlerdir. Bunlar 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar altın çağ yaĢamıĢlardır. Bu Ģiirin ön-

cüleri Nusaybinli Aziz Afram, Amidli Aziz Ġshak ve Suruçlu Aziz Yakup'tur. 

2. Bu bölümde "mantıklı Ģiirler" yer alır. Bayrağını en küçük kiĢi bile taĢıyabilir ve Ģiirin bilgeliğini istediği 

gibi kullanır, ama Ģiirli vahiy ne emretmiĢse onu yapmak zorundadır. 

3. Bu bölüm ise, ruhun; ruhani vaziyetlerini, kökünü hayattaki yaĢayıĢını, göklere sevgiyle yüceliĢini ve bu 

dünyanın günahlarından arındırılıĢıyla ilgilidir. Bu alandaki süvariler; filozof-Ģair Bar Madeni ile bilim adamı 

Ģair Bar Ebroyo'dur. 

2) BU DÖNEMDE YAġAMIġ SANAT VE EDEBĠYATÇILAR 

Roma ve Bizans dönemi Urfa'da doğmuĢ, yaĢamıĢ, eğitim görmüĢ ve eserler vermiĢ isimlere baktığımızda, 

akla ilk gelenler Ģunlardır: 

AZĠZ ADDAY 

Urfa‘ya Hıristiyanlığı ilk getiren kiĢidir.1.yüzyılda Urfa‘ya geldiği tahmin edilmektedir. Hıristiyan inancına 

göre yetmiĢlerden biriydi ve oniki Havari‘den biri tarafından görevlendirilmiĢtir. Aslen Yahudi olan aday, 

Urfa‘da‘ki Yahudi Kolonisiyle iliĢki kurmuĢ ve Hıristiyanlığın buraya yerleĢmesini sağlamıĢtır. Onu Urfa okulu-

nun kurucusu olarak görenler de vardır. Hatta eski Ahit‘in ilk Aramice versiyonlarının Urfa‘da yazılmıĢtır. 

Adday‘ın Hıristiyanlığı yayılması için yaptığı çalıĢmalar çok geniĢ Ģekilde Hıristiyan kaynaklarında geçmekte-

dir. Doğu kadim Hıristiyanlığı açısından Adday‘ın Öğretisi büyük önem teĢkil etmiĢtir.  

BARDAYSAN 

Putperest ve zengin bir Süryâni ailenin çocuğu olan Bardaysan'ın ailesi Erbil'den Urfa'ya gelip yerleĢmiĢtir. 

154 yılında Daysan Nehri (sonraları Karakoyun) kenarında doğduğundan Bardaysan (Daysan'ın oğlu) lakabıyla 

ünlenmiĢtir. ġehrin kralı VIII.Ma‗nu'nun (saltanatı 139-163) oğlu Abgar ile beraber sarayda ciddi bir eğitim gö-

rerek yetiĢmiĢtir. Hıristiyan olduktan sonra 179 yılında Urfa Episkoposu Hystasp tarafından diyakoz olarak tak-

dis edilmiĢtir. Ancak bir süre sonra metafizik ve astrolojik ilimlerle uğraĢtığından sapkınlıkla suçlanarak aforoz 

edilmiĢtir. Urfa'da barınamayan Bardaysan, Ermenistan'a kaçmak zorunda kalmıĢtır. 

Dini ve felsefi fikirlerini, yazdığı kuvvetli Ģiir ve ilâhilerde ifade etmiĢtir. Bu Ģiirleri geniĢ halk yığınları 

üzerinde büyük etki bırakmıĢ ve birçok taraftar kazanmıĢtır. Daha sonra taraftarları Bardaysan'ın Ģiirleri vasıta-

sıyla onun fikirlerini yayarak yeni bir mezhep kurmuĢlardır. Eserleri imha edilmiĢ olduğundan dolayı fikirleri 

tam olarak tespit edilememiĢ ve tarihçiler onun hakkında değiĢik görüĢler ileri sürmüĢlerdir. Bazıları onun birden 

fazla tanrıya inandığını, bazıları üç zata ve üç doğaya, 366 aleme ve varlığı meydana getiren dört kainata inandı-

ğını, Musa ve diğer peygamberlerle konuĢanın tanrı olmadığını, belki meleklerin reisi olduğunu,  
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Meryem'in ölüme kabil bir gövde doğurmadığını, belki gövdenin Ģekil alan bir ruh doğurduğunu ve kıyame-

ti inkâr ettiğini söylemiĢlerdir. 

Süryânice ilk ilâhileri yazan Bardaysan, özellikle tarih ve felsefe konusunda eserler vermiĢ, çok güçlü Ģiirler 

yazmıĢtır. Ġlahiyat ve felsefeden beslenen Ģiirleri, yaĢadığı dönemde oldukça etkili olmuĢtur. Kendine özgü bir 

Ģiir dili oluĢturmuĢtur. En ünlü kitabı ―Ülkelerin Kanunları Kitabı― dır. Bu kitabında insanın özgürlüğü üzerinde 

duran Bardaysan, tabiat, kader ve irade üzerinde kafa yormuĢtur. Diyalog Ģeklinde olan bu eserinde, kaderin tanrı 

tarafından yıldızlara verildiğini söyleyerek, Sabiilik inancı etkisinde kaldığı görülür. Çağının fikir ve sanat adam-

larını da etkileyen Bardaysan, aynı zamanda iyi bir müzisyendir. Kiliseye müziği sokmuĢ; felsefe ve Ġncil'den 

hareketle birçok ilâhi yazmıĢtır. Kilise müziğinin babası sayılan Bardaysan, sanatın birçok dalıyla uğraĢmıĢtır. 

En meĢhur olan yönü ise, düĢünür, Ģair ve müzisyen olmasıdır. Süryâni Edebiyatına çok büyük hizmetler yapan 

Bardaysan, kilise tarafından aforoz edilmiĢtir. 222 yılında vefat etmiĢtir. 

Bardaysan'ın "Ülkelerin Kanunları Kitabı"ndan bir örnek: 

"Eğer sen, daha yaşlı insanlardan faydalı birşey öğrenmek istiyorsan........, ama (sen) öğrenmeyi 

(istiyorsan) onlardan birşey istemek sana fayda sağlamaz, ama onu istediğine dair ne kadar istekli ve arzulu 

olduğunu onlara inandırmak zorundasın .......... ne istediğini sormayı bilmek güzel bir şeydir. 

İnsanlar yapmaya muktedir oldukları hiçbir şey yoktur ki, onu yapmaya muktedir olmasın .......... bizler taş 

gibi ağır birşeyi veya keresteleri veya diğer şeyleri taşımaya muktedir değiliz- bu ağırlıklar sadece beden gücüy-

le yapılabilen şeylerdir-veya kaleler inşa etmek, şehirler tesis etmek, bu şeyleri sadece krallar yapabilirler veya 

dümenli gemileri yürütmek-dümenin nasıl kullanılacağını sadece gemiciler bilir-veya toprağı ölçmek ve bölmek 

işini yapmak-sadece arazi mühendisleri bilir ........... fakat biz, tanrının cömertliğine dayanarak herhangi bir 

insana, ruhu zevkle yapabileceği işlere, seve seve emirler vermişiz. 

İyilik yapmak, kendini kötülükten sakınmaktan daha kolaydır. insanın yaratılışında iyilik vardır, bu nedenle 

insan iyilik yaptığında sevinir, ama kötülük düşman hareketedir ve insan kötülük yaptığında böylesine çirkin 

işler yaptığından dolayı üzülür ve tabiatında bozulmalar görülür............., hayvanın yaratılışı itibariyle aslan et 

yer ve neticede bütün aslanlar et yiyicidir...... arı taşıyarak kendine bal yapar ve netice itibariyle bütün arılar bal 

yaparlar. Ve karınca yaz boyunca, onu kışın beslenmesinde kullanmak üzere kendi kendine erzak taşır ve netice 

itibariyle tüm karıncalar aynı şeyi yapar ........ Ama insanlar bu tarzda yaratılmadılar; fakat insanoğlu bedensel 

işlevinde, tabiatiyle hayvanlar gibi, bir davranışa girdi ve insanlar tıpkı hayvanların yaratılışı gibi akıllarına 

geleni, hür bir insan gibi ve tanrının sahip olduğu güç ve bir kopyası gibi yaptılar ........... 

Tanrı dilediğinde herşey bir engele uğramaksızın olabilir, onun büyüklüğüne ve kutsallığına karşı koyabile-

cek hiçbir şey bulunmaz ............ 

Dünyanın yeni oluşumunda, tüm kötü hareketler duracak ve tüm isyanların sonu gelmiş olacak ve ahmak 

inancı kabullenecek ve eksiklikler tamamlanacak" 

NUSAYBĠNLĠ AZĠZ AFRAM 

Urfalı Hıristiyan Yusuf ile Diyarbakırlı Hıristiyan bir anadan M.S.285 yılında Nuseybin‘de doğmuĢtur. 18 

yaĢında Urfa'ya gelmiĢ ve Urfa Okulu'nda öğrenim görmüĢtür. Öğretmen, Ģair, yazar ve iyi bir ilâhiyatçı olan 

Aziz Afram'ın en belirgin yönü Ģairliğidir. ġiirleri Süryâni Ģiirlerinin benzersiz örneği kabul edilir. ġiirlerini 

"mamre" ve "madraĢa" adı verilen iki Ģiir tarzında yazmıĢtır. Mamre tarzı Ģiiri, kulağı bir Ģarkı gibi değil, konuĢ-

ma dili gibi etkileyen, vezinli bir türdür. MadraĢa adı verilen tarz ise, daha hünerli bir beste olup koro tarafından 

söylenir. Klasik Süryâni Edebiyatı'nın büyük ve ünlü Ģairi Afram'ın çok sayıda ilâhisi yanında 3 milyona yakın 

Ģiir cümlesi bulunmaktadır. Urfa Okulu'ndan mezun olmuĢ ve Urfa'da öğretmenlik yapmıĢ olan Afram'ın bir de 

adıyla anılan Ģiir ölçüsü vardır. Afram'ın Urfa Okulu'ndan yetiĢmesi, bu dönemlerde (IV. yüzyıl) Urfa'nın kültür, 

sanat ve edebiyat açısından ne kadar ileri olduğu anlaĢılır. Aziz Afram'ın ismiyle anılan ve nazım türünde en 

meĢhur olan "Aziz Afram ölçüsü" 7 heceli bir temelden oluĢur. Aziz Afram ölçüsüne göre, giriĢ ve sonuç dize-

lerinin (mısra) hepsi 7 heceden oluĢur. Çünkü kasidelerin birçoğu bu ölçüye göre nazımlanmıĢtır. Aziz Afram'ın 

ölçüsü Arapça'da Bahr-ıl Tavil (uzun deniz) adıyla bilinmektedir.  Afram'ın Ģiiri hakkında Ģair-filozof Bar Made-

ni Ģunları söylemektedir: "Bütün şairlerimizin içinde en güzel şiir yazan ve besteleyen kişi Aziz Afram'dır. Her-

kesten çok üst bir seviyede tanrısal bir ilhamla şiir meşalesini elinte tutmaktadır. Süryâni dilinde, edebiyat ve ru-

haniyet konusunda herkesin ilgi odağı haline gelmiştir.Onun şiirlerini okuduğumuzda, sanki bizi güçlü bir rüz-

garın esintisinden kurtarıyormuş gibi görünmektedir. Bazen de cümlelerindeki anlamlı sözlerinden, sanki etrafı-

mızda hoş bir koku yayılıyormuş gibi hissedilmektedir. Bu mistik olayı da dünyanın birçok güzellikleriyle kıyas-

lamak ve karşılaştırmak mümkün değildir. Bazen de onun şiirleri, okyanusun hırçın dalgaları gibi haykırır.  
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Dalgaların çıkarmış oldukları bu ses tonu insanın kalbini korkuyla doldurur. Aziz Afram'ın hikmetli ve ruh-

sal şiirlerinin çoğu, en büyü kasidelerinde yazılmış olduğunu görüyoruz"  

Ölümünden hemen sonra, yazdığı eserler birçok dile çevrilen Aziz Afram'ın, Urfa Okulu'ndaki hocalarla 

tanıĢması Tevrat'ın tefsirini yapması sonucu olmuĢtur. Tefsirini okuyanların hayrette kaldığı bu insan, daha sonra 

Urfa Okulu'nda ders vermiĢtir.  

Aziz Afram, 325 yılında yapılan ıznik Konsülü'ne katılmıĢ 318 ruhaniden biridir. Nusaybin Okulu'nda 38 

yıl profesörlük yaptıktan sonra, Sâsânilerin saldırısından kaçarak Diyarbakır'a gitmiĢ ve orada bir yıl kaldıktan 

sonra Urfa'ya dönmüĢtür. Bu sırada Urfa Okulu ilim ve faaliyet yönünden oldukça geliĢmiĢtir. Aziz Afram'ın 

ikinci geliĢi üzerine Urfa Okulu'na "Ġranlılar Okulu" adı verilmiĢtir. Süryâni Kilisesine hizmetlerinden dolayı 

ona ―Süryânilerin Peygamberi", ―Kilisenin Direği―, ―Kutsal Ruhun Harpı― ünvanları verilmiĢtir. Ölürken öğren-

cilerine Ģu nasihatte bulunmuĢtur: 

―işte ölüyorum, zira hayatım sona ermiştir. iplik kopmak üzeredir, çıradan yağ tükenmiştir. acaba halim ne 

olacak ? Gece gündüz namaza devam edin. Zira çiftçi tarlasına önem verdiği ölçüde ürü-ne kavuşacaktır; diken 

yetiştiren tembellerin tarla-sına benzemeyin. isteğim gariplerin arasına gömülmektir. Beni dualarınızdan ayır-

mayın. Ey İsa‟nın öğrencilerini göndererek ödüllendirdiği hikmet ve irfan kaynağı Urfa, bereketin daim olsun!” 

Aziz Afram, 9 Haziran 373 tarihinde Urfa'da ölmüĢ ve muhtemelen Halil-ür Rahman Gölü'nün kuzeybatısındaki 

Batı Kapısı yanında bulunan bir burcun yanına gömülmüĢtür. 

Aziz Afram'ın nesirinden bir örnek: 

"(Mide) boşalım yapmadığı zaman, midede soğuk ve ve ağır (yemeklerin) varlığının delilidir eğer yemek 

sindirilmiyorsa, sıvılaşmıyorsa ve sıvı hale gelmiyorsa (mide) onu atamaz soğukluk için hazmı zor yiyeceklerden 

kaçınmalı. 

Bir doğrunun herhangi bir özelliği yoktur, atın sahip olduğu özdek gibi Ressamlar algılayarak yaptıkları ve 

aslına uygun bedenlerin resmedilmesinde herhangi birşey eklemezler veya çıkaramazlar ve ressamlar algılama-

dan maddelerin aslına uygun resimleri yaptıklarında onların içinde özel renkler ve şekiller kullanılır Fakat bir 

problem karşısında (ressam) dilediği herhangi bir şeyi ekler veya çıkarır. ve o sorumlu tutulmaz. Sen iyice deney 

tiplerinin dağınık maddeleri nasıl topladığını öğrenmelisin ve onları nasıl hareket ettirdiğini, keza yangın hor-

tumlarını göz önüne almalısın ve bak sabit olmayan suyu nasıl serpip ileriye doğru attıklarını. Bundan başka 

kemerli su yollarını göz önünde tutmalı ve bak su sarnıçta nasıl toplanmış ve borular ve (ondan sonra) yüksel-

mesi ve yükseltiyi zorlayarak en yüksek noktaya nasıl geldiğini Bak (hava) nalbantın ocağında veya bir ku-

yumcunun ocağında bir noktada toplandığında ileriye doğru kuvvetlice patlayarak gittiğini, çünkü o bir noktada 

yoğunlaşmıştı kendin için tekrar dene-eğer sen ağzını çok açıp ve avazın çıktığı kadar ses çıkarırsan, sesinin 

amacı olmaz ve zayıftır, fakat eğer sen dudaklarını dıştaki kenarları üzerinde sıkıştırır ve içteki dudak duvarı 

üzerinde az sıkıştırırsan ağzındaki geniş boşlukta sesini bir noktada toplayabilirsin, özellikle eğer sen sanatkâr-

san, yukarıya değil aşağıya bak. Tekrar bir marangoza dikkat et- o tahtanın doğrusunu göz önüne aldığında o 

tahtanın doğruluğunu (görme gücü) doğru gözünü kırparak bakışını bir noktada toplar. 

Bir insan doğrudan doğruya güneşe baktığında, eğer gözlerini korumak için ellerini gözlerinin üstünde bir 

yerde değilse, gözlerinin görme gücü (devamlı) bakmaya toplayama bir insan bir havzada toplanmış temiz suya 

baktığında suyun rengini gök renginde görür. Işınlar, cilalanmamış objeler veya maddeler üzerinde parlar ve 

yansırlar. Herşey aynaya düştüğü gibidir.sanki aynaya aittir, ama aslında o cisim aynaya ait değildir, ama ışın-

lar aynaya aittir, ona ait değildir sert maddeler biri diğerine çarptığında, kendi aralarında bir ses doğar- ve 

gözlemlenen ses kendilerinin içersinde bir ses görülmez, onların tabiatı, birbirleriyle çarptıklarında ses çıkar-

malarıdır.‖  

Aziz Afram'ın Ģiirinden bir örnek  

―Tanrıdan Ġsa'ya tanrısal öz geldi  

Onun mertliğine insanlığından 

Onun rahipliği Melkisedek'ten 

Ve onun krallığı Davud'un soyundan 

Övüldü onun yalnızlığı. 

Misafirleriyle katıldı düğün yemeğine 
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Henüz yabanilik hızlıydı 

Öğretti tapınağın kapılarında 

Onun insanları gördü ölümünü sonunda 

Övüldü öğreticiliği 

 

Ahlaksız kimseyi küçümsemedi 

ġu günah içindekilerden dönmedi; 

Dürüstlük için çok sevindi 

Fakat önerdi dönüĢünü günahkârın 

Övüldü onun merhameti. 

 

Hastalığı ihmal etmedi 

Sade birisine, onun sözü verildi 

Ve indi yeryüzüne 

O iĢini gördü yükseldi göğe 

Övüldü onun gelmesi. 

 

Sonra kim, efendim, seni karĢılaĢtırır ? 

Seyreden uyudu, büyük küçüldü 

Temiz vaftiz edildi, ölenin hayatı 

Kral utandı bütün onuru için 

Övüldü senin ihtiĢamın. 

Aziz Afram'ın Ģiirine ikinci bir örnek: 

Ġlim ile ilgili 

Ey Tanrı ! 

Ġlim seven kiĢiye ilim ver, 

Ve güzel öğreten öğretmene de, 

Egemenliğinde büyük yap. 

 

Altını ölçülü bir miktarla kazanmaya çalıĢ, 

Ama ilmi sınırsız olarak öğrenmeye gayret et. 

Çünkü altın sıkıntıları çoğaltır, 

Ġlim ise, rahatlık ve hoĢnutluk kazandırır. 

Küçüklüğünde mütevazi ol ki, 

Ġhtiyarlığında yücelebilesin. 

Kendine iyi davranıĢlar kazandır ki,  

Mutlu bir hayat yaĢayabilesin.‖ 
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NARSAY 

399 yılında sasanilerin kontrol ettiği bir bölgede doğdu. Altı yaĢında yetim kaldı. Kefar mani Manastırında 

eğitim gördü. Daha sonra Urfa‘ya yerleĢti. Narsay‘dan Urfa Okulunun baĢkanlığını ve müdürlüğü yönetmesini 

ısrarla istediler, çünkü onun ayarında baĢka bir kimse yoktu. Narsay onların bu isteğini red etmedi ve Urfa Oku-

lunun yirmi yıl Rektörlüğünü yaptı. Profesörlerden oluĢan bir çevirmen grubu oluĢturdu. Antakya Okulunun 

Yunanca eserlerini özellikle Tarsuslu Diedor ve Teodor‘un yorumlarını çevirdiler. Urfa‘dan ayrılıp Nuseybin‘e 

giderek Nisibe Okulunu kurdu. 7 ve 12 hecelik 360 tane Ģiirsel eseri vardır. 502 yılında vefat etmiĢtir. 

MABBUGLU FĠLOKSEN 

―On üç kaside yazmıĢtır. Üç tanesi ―Hikmetler Kitabı‖ ve diğer on tanesi ―Habibe KarĢı Kasideler‖ dir. 

Uyumlu bir yazı tarzı vardır. Süryani nesir edebiyatının en mükemmellerinden biridir. Yirmi altı tane mektubun-

da dogmatik ve ruhsal konuları iĢlemiĢtir. Bu mektuplar içinde en dikkati çekeni ise Urfalı Patris‘e yazdığı mek-

tuptur‖ ―Döneminin en verimli yazarından biri olan Filoksen‘in yapıtları hem öz, hem biçim bakımından dikkate 

değerdir. Daha sonraki dönemin Süryani yazarları, Süryanice sözcük ve deyimlerin doğru kullanılmasını öğren-

mek için onun yapıtlarını salık vermiĢlerdir. Süryanibilim alanında en tanınmıĢ araĢtırmacı Assemani‘ye göre o, 

Süryanice‘yi en iyi ve en zarif kullanan yazarlardan biridir. Yapıtları çok çeĢitli konuları kapsamakta olup hepsi 

düz yazıdır. Onun nazımla uğraĢtığı söylenemez; genellikle ona mal edilen tek Ģiir doğum günü ilahisi olasılıkla 

onun tarafından yazılmamıĢtır. Onun, bu konularla genel olarak ilgilenenler tarafından en bilinen, hiç olmazsa 

adı bilinen yapıtı, Eski Ahit‘in sözcük anlamlarına bağlı kulınarak yapılan çevirisidir diyebiliriz. Bu çeviri onun 

gözeteme altında,korevek Poligarpe tarafından 508 yılına doğru yapılmıĢtır.‖ 523 yılında vefat etmiĢtir.  

ETYEN BAR SUDAYLĠ 

Urfa‘da doğdumuĢtur. Suruçlu Yakup, BarĢawmo ve Filiksinos ile aynı dönemde yaĢamıĢtır. Gençliğinde 

Mısır‘da bulunmuĢ ve burada panteist kurumlardan etkilenmiĢtir. Daha sonra Urnfa‘ya dönerek bunları yaymaya 

baĢlamıĢtır. Cehennem cezasının ebedi olmadığı, ifritlerin bir gün kurtulacağı fikrini savunmuĢtur. Suruçlu Ya-

kup ve Filiksos ile fikirsel tartıĢmalara girmiĢ, daha sonra Kudüs‘e gitmiĢtir.  

Burada fikirlerine yakın Urigenisçi rahiplerle dostluk kurmuĢtur. Urfa‘daki taraftarlarıyla yazıĢmalarını sür-

dürmüĢtür. Mektuplarını ve Kutsal kitabın çeĢitli bölümleri üzerine mistik bir esinle yaptığı yorumları 

Filiksinos‘un Abrohom‘a ve Urfalı Oreste‘ye yazdığı mektuplarda anlattığı kadarıyla bilinmektedir. Kendisine 

atfedilen bir kitap dolaysıyla Suriye‘deki Diyonisiyosçu edebiyatı büyük ölçüde etkilemiĢtir. Orijenist öğretinin 

içine iĢlediği bu Urfalı keĢiĢ, aĢırılığın evrimleĢmesini temsil etmiĢtir.Stefan Bar Sudayli, Urfa‘da panteist misti-

sizmin bir türünü yaymaya çalıĢıyordu. Evagrenin eserleri dolaysıyla tanınır. Mistik yazının babası olarak bilin-

mektedir. Eserleri Hiyoreteosun Kutsal Kitabı diye bilinir. 543 civarında ölmüĢtür. 

BARġAWMO 

Urfa Okulunda Diyofizitçiliği inatla savunanlar arasında en önemlisi hiç kuĢkusuz, 

BarĢawmo‘dur.barĢawmo, becerikliği ve enerjisiyle Pers kilisesinde Diyofizitçiliğin kalmasında en önemli rölü 

oynamıĢtır.40 yıl bu okulun tüm iĢlerini yürüttü.kiliseyle ilgili olmayan olaylarla da yakından ilgilendi. Urfa7ya 

geliĢinden önceki yaĢamı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bet-Qardo‘da doğmuĢ ve mara adlı bir 

adamın kölesi olduğu bilirtilmiĢtir. Urfa Okulunda bulunduğu yıllarda , okul fırtınalı günler geçiriyoru. 412‘den 

435‘e kadar Urfa Okulunun rektörü olan Aziz Rubula, Diyofizitçiliğin kökünü kazımak için uğraĢıyordu. 

BarĢawmo, Urfa‘da bulunduğu bu yıllarda Diyofizitçiliği savunduğundan dikkatlare üzerine çekmiĢ ve 449 yılın-

da tohplanan II: Efes konsili onun Ġbas ile birlikte sürgün edilmesine karar vermiĢtir. Nuseybin‘e 449 veya 450 

yılında gelen BarĢawno: ―Bir kadın almanın, Ģehvetle kıvranmaktan daha iyi olduğunu‖ söylemiĢ ve herkese 

nikahlı karım diye tanıttığı bir metres edinmiĢtir. Ahlak düĢkünü olan barĢawmo‘nun yüzündaen Pers kilisesinin 

onursuzlaĢtığı söylenmiĢtir. BarĢawno‘nun yaptığı en faydalı iĢ olarak öğrencisi olduğu urfa okulu‘nun yıkılması 

üzerine, bu okulu örnek alarak Nuseybin Okulu‘nu kurması gösterilmektedir.  

MEÇHUL URFALI 

Ġ.Ö.132 yada 131 yılında baĢlayan Urfa vakayinamesinin yazarı belli değildir. Litaretüre Meçhul Urfalı ola-

rak girmiĢtir. Metinden anlaĢıldığına göre meçhul Urfalı ortodokstur. Bu eser 540 yılında meydana getirilmiĢtir. 

Ġlk yıllar çok kısa bilgiler veren bu eser, sonraki yıllarda git gide daha ayrıntılı bilgiler sunmuĢtur. Meçhul Urfalı 

tarihi olarak adlandırılan bu eser Süryani tarihi açısından kaynak bir eserdir. Meçhul Urfalı, Suruçlu Yakup ile 

aynı dönemde yaĢamıĢtır. Adıyla özdeĢleĢen eserinde Suruç Yakup‘tan bahsetmektedir.  



14 

Söz konusu kitabından bir bölüm: ―Suruçlu mar Yakup bahsinde kaydettiğimiz gibi, Mar Yakup nutuklarını 

iradederken bir bunalım geçirmiĢti, dinleyenler (ne oluyor) deyince, ―Diyarbakır‘a gelecek afetler gözümün 

önünde canlandı‖ cevabını vermiĢtir. ĠĢte bu seziĢ Yunani 817. M.S.560. yıllarında Diyarbakır halkının zihni 

sarsıntısı dillere destan olan olaylara dönmüĢtür. Ve bu hal sekiz ay sürmüĢ olup otuz bin kiĢinin ölümüne sebep 

olmuĢtur. ġöyle ki: ĠĢte Ġranlı gelmek üzere, diye bağırarak kaçıĢmağa baĢlamıĢlardı. Bu kaçıĢan halkın bir kısmı 

mezarlıklarda toplanırken diğerleri kiliselerde, hamam oyunun oynar gibi birbiri üzerine tırmanıyor ve ibadet 

ettiklerine inanıyorlardı. Bu sarsıntı Tel Müzlet‘e ViranĢehir‘e , Urfa‘ya kadar yayılmıĢtır.‖  

DÖNEK JUSTĠYEN‟ĠN ROMANI 

Dönek Justiyen‘in Romanı adıyla bilinen bu eser 6. yüzyılın baĢında yazılmıĢtır. Yazarı belli değildir. Urfalı 

bir rahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu roman üç bölümden oluĢmuĢtur. Birinci bölümde konstantin‘in ve 

oğullarının öyküsü,, ikinci bölümde Romalı Ewsebiyos‘a Julien‘in çektirdiği acılar, üçüncü bölümde ise 

Julien‘ın kısa süren imparatorluğu döneminde Jovien‘in öyküsü anlatılmaktadır. Yazar hayalgücünü dizginsiz 

kullandığından tarihi açıdan hiçbir değeri bulunmamaktadır. AraĢtırmacılara göre yine de bu yapıt, Ortaçağda, 

ister Süryani ister Arap olsunlar, doğulu yazarların hayranlığını kazanmıĢ ve Ebul Faraç gibi ciddi tarihçileri bile 

önemli ölçüde etkilemiĢtir. Edebiyat açısından bu yapıt, çok değerlidir, Helenist unsurların hiç karıĢtırılmadığı 

mükemmel bir Süryanice üslupla yazılmıĢtır.  

HARRAN METROPOLĠTĠ ZEYTUNLU MAR ġAMUN 

634 yılında doğmuĢtur.. Midyat‘ın Hapisnas köyünde doğmĢutur. On yaĢına kadar köyünde eğitim gördü. 

Daha sonra midyat‘a gelmiĢ, burada Ģehrin yöneticileri ve etkin kiĢilerle diyalog kurmuĢ kendini sevdirmkiĢtir. 

12.000 zeytin fidanını yetiĢtirerek bölgenin zeytin ve kandillerin yag ihtiyacını karĢıladığında adı zeytunlu olarak 

anılmıĢtır. Ġslam halifesiyle iyi iliĢkiler kurmuĢ, M.S. 700 yılında iki kilise ve bir cami inĢa etmiĢtir. Daha sonra 

Harran metropolitliğine atanmıĢtır.Mar ġamun, Urfa‘daki Manilik mezhebinin fikrini savunanların, putperestlik 

ve Yahudiliğin tezini güdenlerin aleyhine olarak yaptığı dini tartıĢmalarla bunların çoğunu Hıristiyanlığın Sürya-

ni mezhebine çevirmiĢtir.726 yılında malazgirt‘te toplanan Sütryani ve Ermeni ruhanilerinden kurulmuĢ ruhani 

senatoya kendiside bizzat katılmıĢtır. Dini kitapların yazdırılmasını teĢvik etmiĢtir. 734 yılında vefat etmiĢtir. 

HARRAN METROPOLĠTĠ TOMA 

Kartmin mahastırı rahiplerindendir. Harran metropolitliğine atanmıĢ ve M.S. 738 yılında ölmüĢtür.  

SURUÇLU AZĠZ YAKUP 

451 yılında doğan Suruçlu Aziz Yakup, Süryânilerin en güçlü Ģairi olarak bilinir. Bizzat kendisine ait ve 

ismiyle anılan Ģiir ölçüsü vardır. XII. yüzyılda Süryâni Metropoliti bar Hebraeus, Suruçlu'nun 760 kasidesi oldu-

ğunu kaydeder. Bunlar 12'lik vezinle yazılmıĢtır. Günümüze parĢömen üzerine yazılmıĢ 400 kadar Ģiiri ulaĢmıĢ-

tır.  

Onun Ģiirini Ģair-filozof Bar Madeni Ģöyle tanımlar: "Suruçlu Aziz Yakup, ilmi şiir hususunda Aziz 

Afram'dan sonra meşhur olan ikinci şairimizdir. Ahlak hususunda ve inzivaya çekilmiş konulardaki ilginç kasi-

deleri ve vaizleriyle bizi hayrete düşürür. Özellikle hoş kokulu ve şaşırtıcı bahçesine girdiğinizde ve onun büyük 

denizinin derinliklerine daldığınızda, temiz bir ruh olduğunuzu hissedip, meleklerin ruhlarıyla beraber uçtuğu-

nuzu ve ebedi gerçeklik yiğitleriyle olduğunuzu tasavvur etmekten kendinizi alamazsınız" 

Süryâni Ģiirinde Suruçlu Aziz Yakup diye bilinen ölçü, 12 heceli bir temel üzerine oturmuĢtur. Çünkü giriĢ, 

geliĢme ve sonuç kısmındaki mısralar, 4 heceli olup ve üç unsurdan oluĢmaktadır. ġiirlerini hep bu ölçüye göre 

nazımladığı için bu 12 hece ölçüsü de kendisine aittir. Ondan sonraki Ģairler de, bu ölçüye göre manzumelerini 

(Ģiir) bestelemiĢlerdir. Arapçadaki munseriğ, reciz, ve hafif ölçülü Ģiirler, bu 12 hece ölçüsüne uyum sağlamakta-

dır.10 Bu dönemdeki sanat ve edebiyat ortamı hakkında Suruçlu Yakup Ģunları yazar: "Dans, spor ve müzik, 

uyduruk masal taklidi, düşünceleri zedeleyen öğretiler, gerçek olmayan şiirler, rahatsız edici ve sıkıcı sesler, 

çocukları kendilerine çeken melodiler, düzenli ve büyüleyici şarkılar, ustalıkla bestelenmiş ilâhi şarkılar, Grek-

ler tarafından çılgınca bulunmuş (bestelenmiş) uyduruk ilâhiler..... (tiyatronun) meyveleridir."  

 

 

 



15 

Suruçlu Aziz Yakup'un Mektupları: 

1. Mektup 

"Sevgi altın gibidir, ama inanç inci gibidir. nereden geldin ey inci ? Sen ışığın gizlerinden daha iyisin. tüc-

carların istediği sensin, seni arayıp bulana kadar tatmin olamazlar  

Değerli taş cevaplar, "ben ışığın kızıyım; benim içimde onun görüntüsü şekillenmiştir. Yüksekliği terkedip, 

uçurumun (Abis) derinliğine inmişim ve onunla temas etmişim. Gök kubbenin nesiyim; büyük döl yatağında doğ-

muşum. Benden önce şimşekler çaktı, gök gürültüsü benim yoldaşımdır, bulutlar alanları içinde beni korudular 

ve rüzgar taşıyarak beni getirdi, ışığın buğuları içinde örtüldüm. Babamın evinden aşağı indim, deniz benimle 

karşılaşmayı çok istiyordu ve beni kabul etti, içinde derinden kucakladı beni. Suda yıkandım ve benim güzelliğim 

bozulmamıştı, karanlık rahim bana delik açtı ve parlaklığım örtülmedi."  

2.Mektup 

(Aziz Yakup tarafından Edessalı Paulus'a gönderilmiĢtir) 

"Güzelliğiniz eziyet görmemiş olsaydı, o güzellik ortaya çıkmayacaktı ve büyük onurunuz kırılmamış olsaydı 

siz, siz olmayacaktınız Şimdi benim efendim bütün topraklarda haz duyuluyor ve küçük bir cemaat memnundu, 

çünkü cemaatin başı, cemaatine geri dönüyordu ve tüm kiliseler meşale ışığıyla parlıyordu ve ilâhilerle ruhani 

bir hava estiriyorlardı. Ve cemaatin tümü bütün kalpleriyle iman eden imparatorun ve senin kudsiyetine dua 

ediyorlar Edessalı papaz sayesinde bizim imparatorun inancı dünyada bir güneş gibi doğması münasiptir. 

ısa'nın ilk nişanlandığı şehir Edessa, her zaman faziletle dolu en büyük olması münasiptir."  

"Putların DüĢüĢü Üzerine" adlı kitabından bir bölüm: 

"Efendimizin günlerinde dünyaya büyük bir ışık görünmüştü ve ışığın görünmesiyle karanlıktaki alemlere 

neşe getirmiştir. Tanrının ışığında gölgeler yok olmuştu: gölgeler ondan korkmuşlardı, gölgeler biri diğerini 

yuttu, ölüp defolup gittiler. Dürüstlüğün saf güneşi.  

Alemde Golgotha'da ortaya çıktı ve putperestliğin ışığını saf dışı etti.(Şeytan) Edessa'da ve Antakya'da di-

ğer putlar ve Apollo'yu dikti. Nabu ve Bel'i (fazlasıyla) birçoğunu yerleştirdi. Şeytan, Sin ve Baalşamin ve Bar 

Nemre ve Mari'nin köpek yıldızları ve Tar„atha (ve) Gedlath tanrıçaları sayesinde Harran'ı doğru yoldan çıkar-

dı. O Mabbog'u tanrıçaların rahiplerinin bir şehri yaptı. Tepelerin zirvesinde (şeytan) tanrıçalara saraylar yap-

tı.  

Ve yüksek mekânlarda putlara boyalı tapınaklar (inşa etmişti) Bir tepenin üzerinde Hermes için bir sunak 

inşa edilmişti; bir vadiye Herakles (Vadi)si adı verilmişti ve bir başka yüksek yere de "Tanrılar Evi" adı veril-

mişti. Kurbanların kanıyla sulanmamış bir tepe ve tanrılar uğruna şarap dökülmeyen alçak (ova gibi yüksekliği 

az yerler) yer kalmamıştı, gençlerin birçoğu tanrılara kurban olarak veriliyordu ve bakire kızlar dişi putlar için 

kesiliyordu Güneş ve Ay ve Venüs yıldızının ve ışık verenlere Ve tanrılar şanlı, şöhretli koltuklarına kurulmuş 

kibirle bakar bir imajla, muazzam sütunlar üzerine oturtulmuştu ve rahipler ince uzun gömlek ile hoş elbiseler 

giyiyorlardı."  

ġiirinden bir örnek: 

Bir bebeğin yaĢayabilmesi için, 

Onu emziren kiĢiye ihtiyacı vardır 

Dünyanın da ayakta kalabilmesi için, 

Onu yaratana ihtiyacı vardır. 

Eğer bir anne, bebeğini doğurduktan sonra 

Onu terk edecekse, 

Ondan doğmamıĢ olsaydı 

Onun için daha iyi olurdu. 

Dünyanın yaratıcısı, dünyayı yarattıktan sonra, 

Onu terk edecekse, 
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Onu baĢlangıçtan beri yaratmasaydı daha iyiydi. 

Ne yaratıcı dünyayı,  

Ne de anne çocuğunu bırakacaktır. 

Eğer dünya yaratıcıyı unutacak olsa bile, 

O, onu unutmayacaktır. 

 

YAKUP BURDA„NA ya da ZANZALOS (VĠRANġEHĠRLĠ YAKUP) 

Bizans'ın 536 yılından baĢlayarak giriĢtiği kıyımlar sonucu 543 yılına gelindiğinde Doğu Hıristiyanları din 

adamları bulmakta zorluk çekiyorlardı. Bunu farkeden Haris adındaki bir Gassani kralı, soruna çözüm bulmak 

için çalıĢmalara baĢlamıĢ ve uzun zamandır çevrede ünü sayılan Yakup ile iliĢkiye girmiĢtir. 543 yılında Ġstan-

bul'a giden Yakup, son derece kıvrak zekâsı ve ikna edici konuĢmasıyla dikkatleri çekmiĢ. Yunanca ve 

Süryâniceyi mükemmel konuĢmasıyla imparatoriçeyi büyülemiĢtir. Böylece kısa zamanda adının duyulmasını 

sağlamıĢtır. Ġstanbul'dan ayrılıĢından sonra birçok Ģehir ve ülkeyi dolaĢan Yakup, Mısır'a kadar gitmiĢ, ömrü 

Süryâniliğin yeniden canlanması için seyahatlerle geçmiĢtir. Maceralı bir hayatı olan Yakup, seyahat etmekten 

ve kiliseler arasında yapılan fikir kavgalarından zaman bulamadığı için eser verememiĢtir. Yalnızca kendisinden 

kaldığı rivayet edilen bir Lütirciya (ayin kitabı) ile bazı mektuplar vardır.  

Urfa'dan Yakup gibi çok renkli ve çok kültürlü bir Ģahsiyetin çıkması buraların kültürel zenginliğinin bir 

göstergesidir. 

―Burda‗na ya da Zanzalos lakaplarıyla tanınan Yakup, yaklaĢık 500 yılı civarında ViranĢehir'in kuzeyinde 

bulunan Gamaya köyünde doğmuĢtur. Babası Theofilos adında bir Süryâni papazıdır. Henüz 3 yaĢında okula 

verilen Yakup, çok kısa zamanda kitabi Süryânice ve Yunanca'yı öğrenmiĢtir. Özellikle ilâhiyat konusunda kök-

lü bir eğitim alan Yakup, yaĢını doldurunca Ruhban mesleğine girmiĢtir. Daha sonra Fisilta Manastırı'na götürü-

lerek, buraya adak olarak verilmiĢ; önce ġammas (diyakoz), sonra papaz (rahip sınıfından) olarak takdis edilmiĢ-

tir. Bu safhadan sonra dağınık olarak yaĢayan Monofizit Süryâni cemaatlerini ziyarete baĢlamıĢ ve bu ziyaretler 

sonucu adını Haris b. Cebele ile ımparatoriçe Theodora'ya duyurmuĢtur.  

Tarih içersinde Burda‗na lakabıyla ünlenen Yakup'a bu lakap düĢmanları olan Kadıköy Konsülü taraftarla-

rınca hakaret kastıyla verilmiĢtir. Burda‗na, Süryânice Bardato (semer) kelimesinden türetilmiĢtir. GösteriĢe, 

süse ve dünya malına düĢkün olmayan Yakup, bu yüzden giyimine önem vermezdi. Bu ismi almasında giyim 

tarzının etkili olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Zira hem gösteriĢe önem vermemesi hem de dikkat çekmemek 

için eski elbiseler giymesi, hatta yırtılan yerlere üst üste yamalar vurması, üzerindeki elbisesinin semer gibi kalın 

olmasını sağlamıĢtır. iĢte bu yüzden Kadıköy taraftarları kendisine hakaret kastıyla semerli, yani eĢek lakabını 

takmıĢlardır. Tibeloyo (Evrensel Metropolit) takdis edildikten sonra 35 yıllık akıl almaz enerjisiyle gece gündüz 

demeden diyar diyar dolaĢması, yok edilmiĢ olan Süryâni Kilisesi'ni diriltmesi, düĢmanlarının ĢimĢeklerinin üze-

rine çekilmesinde etkili olmuĢtur. Patrik seçimi konusunda durum değerlendirmesi ve ıskenderiyelilerin kendisi-

ne cephe almamaları için ıskenderiye'ye gitmiĢ ve üçüncü günü 30 Temmuz 578'de vefat etmiĢtir.  

Süryâni Kilisesi'nin ikinci kurucusu olarak bilinen Yakup'un hayatı, Süryâniler arasında efsanevi hadiselerle 

anlatılır. Hayatı boyunca 2 patrik, 27 metropolit (bir rivayete göre 87) ve 100 bin papaz, diyakoz, okuyucu vb. 

kiĢiyi takdis ettiği rivayet edilir. 

Ayrıca Yakup'un Doğu Hıristiyan aleminde oynadığı rol, ona haklı olarak büyük bir Ģöhret kazandırmıĢtır. 

Bu yüzden Yakup'un hayatı ve faaliyetleri hakkındaki tarihi ayrıntıların çoğu, çeĢitli yazarlar tarafından tespit 

edilmiĢ ve eserler halinde ortaya konulmuĢsa da, bütün bu yazılanlar ve kaynaklar uyduruk ve masalımsı detay-

larla doludur.‖ 
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TĠTYANUS 

―Miladi 110 yılı civarında Dicle vadisinde bulunan Hadyab'da (Erbil) doğmuĢtur. Zengin bir Sürryani aile-

nin oğludur. Ailesinin sağladığı imkanlarla değerli bir öğrenim gördü. Özellikle edebiyat ve felsefeye merak 

sardı.  

150 yılında Roma'ya gitti. Orada Hıristiyanlığı kabul ederek devrin meĢhur kilise babalarından Justin 

Marty'nin talebeleri arasına katıldı.  

152 yılında Roma'dan Yunanistan'a geldi. Aynı sene burada kaleme aldığı "Uratyo Azigrikos" (Yunanlılara 

Hitap) adlı eserle Hıristiyanlığı, putperestlere karĢı savundu. Tekrar Roma'ya döndüğünde bu kez Valentinus'un 

gnostik felsefesiyle mücâdeleye girdi. Tityanus'un bu çalıĢmaları Hıristiyan dünyasında adının duyulmasına ve 

kilisede ünlenmesine neden oldu. Ancak Tityanus, bir süre sonra kilisenin sapkın kabul ettiği Enkratiler veya 

Abstainerler diye bilinen gnostik bir mezhebe yöneldi. Bu mezhebin esaslarının belirlenmesinde çok emeği geç-

tiğinden, adeta bu prensiplerin kendisi tarafından vaazedildiği kabul edilmiĢtir. Tityanus ve mezhebin hararetle 

savunduğu ve resmi kiliseye ters düĢen fikirlerinin belli baĢlıları, "Hangi candan olursa olsun et yemek, şarap 

içmek ve evlenmek haramdır. Adem günahtan kurtarılmıştır. ısa Mesih'in hakiki cesedi yoktur" Ģeklinde özetlen-

miĢtir. Tityanus ve taraftarları, komünyada Ģarap yerine su kullanınca, bu mezhepten oldukları anlaĢıldı. Artık 

Roma'da kalamayacağını anlayınca 172 yılında Urfa'ya döndü. burada kendisini tamamen Süryâni Edebiyatı'na 

verdi.  

O dönemde Süryâniler arasında Süryânice bir Ġncil yoktu. Ġlk defa Tityanus, Yunanca dört Ġncil'den derleye-

rek Hz.Ġsa'nın hayatını anlatan meĢhur eseri Diatessaron'u meydana getirdi. Bu eser Süryâniler arasında Kanuni 

Kutsal Kitap olarak kullanılmaya baĢlandı. Ancak Urfa Episkoposu Paulus, Tityanus'un bu eserine karĢı 

Evangelion d'Mepharreshe adlı bir eser kaleme alarak karĢı çıktıysa da, halk Diatessaron'u kullanmaktan vaz-

geçmedi. Ancak bu eser, V. yüzyılda Peşitta olarak bilinen meĢhur tercümenin Urfa Piskoposu Rabbula tarafın-

dan tamamlanmasından sonra önemini kaybetmiĢtir. Kilisece sapkın ilan edilerek aforoz edilen Tityanus, 180 

yılında Urfa'da ölmüĢtür.‖  

Tityanus'un ömrünün en olgun ve verimli yıllarında Urfa'ya gelmesi, yine burada Hz.Ġsa'yı anlatan kitap 

yazması ve bu kitap dolayısıyla oluĢan eleĢtiri ortamı bu dönemdeki edebiyat ortamını göstermesi açısından 

önemlidir. Ayrıca Roma'dan kaçıp Urfa'yı seçmesi, o dönemlerde Urfa'nın bir sanat ve edebiyat merkezi olduğu-

nun açık bir delilidir. Tityanus, daha çok ilâhiyat konusunda nesir eserlere el atmıĢtır. 

URFA PĠSKOPOSU HĠBA (ĠBAS) 

Doğum tarihi bilinmeyen Hiba, Urfa Okulu'nda öğretmenlik yapmıĢ, tercüme faaliyetlerinde bulunmuĢ bir 

Nesturi papazdır. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde kiliseler arasında baĢlayan farklı görüĢler dolayısıyla fikirsel 

çekiĢmeler yaĢanmıĢtır. Hıristiyanlıkta farklı düĢünce ve inanıĢların bu dönemde oluĢtuğu ve yapılan konsüllerle 

Ģekillendiği bilinmektedir. Bir Nesturi papazı olan Hiba da, bu çekiĢmelerden payını almıĢtır. Öyleki, Hiba'nın 

fikirlerine değinmeden haksız yere yolsuzluk yaptığı ve kilisenin servetini mahvettiği gerekçesiyle Ģikayette bu-

lundular. Bunun üzerine Rabbula tarafından Urfa'dan sürgün edilmiĢ ve daha sonra geri dönmüĢtür. Felsefi ekol-

lerin tartıĢıldığı, farklı Hıristiyan görüĢlerinin ortaya atıldığı bir dönemde yaĢayan Hiba, Urfa Ġlahiyat Okulu'nu 

kurarak fikirlerinin yaygınlaĢmasını sağlamıĢ ve bu yüzden dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Nesturiliğin yayılması 

için çalıĢan Hiba, kiliseler arasındaki tartıĢmalardan dolayı suçlanmıĢtır. Süryâni kaynaklarında yer alan Hiba'nın 

teolojik görüĢleri, Ġsa'da iki doğa olduğu düĢüncesi üzerine kurulmuĢtur. Hiba ile ilgili rivayetlerde, onun bir 

vaazında: "Ben Mesih'in ilahlığını kıskanıyorum. Eğer o nasıl ilah olduysa ben de olabilirim. Çünkü, o da benim 

doğamı aldı. Bu nedenle Yuhanna ıncili 'başlangıçta kelam vardı' der. Matta ise, Davud'un oğlu ısa Mesih'in 

Doğuş kitabı der. işte görüldüğü gibi bunlar, bir tane değil iki tanedir.‖  

―Urfa Piskoposu Rabbula ölünce yerine Hiba, piskopos olarak tayin edilir. II.Efes Konsülü'nün ilk oturu-

munda baĢta Hiba olmak üzere Harran Piskoposu Daniel, ViranĢehir Piskoposu Sofron ve diğer Nesturi pisko-

poslar görevden alınarak yerlerine yenileri atanmıĢtır. Kadıköy Konsülü'nde tekrar görevine dönen Hiba, Urfa 

Okulu'na Nesturiliği sokmuĢtur. Urfa Okulu'nun rektörlüğünü de yapan Hiba, Süryânice birçok çeviri yapmıĢ ve 

talebe yetiĢtirmiĢtir. Bilinen çevirileri Porfiryus'un ısagocisi ile Aristo'nun Hermenetikası'dır. Hiba, 458 yılında 

ölmüĢtür.‖ 
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AZĠZ RABBULA 

Halep yakınındaki Kınnesrin'de doğdu. Babası putperest, annesi ise Hıristiyan idi. Rabbula sahip olduğu 

bütün mallarını sattıktan sonra ailesini terk etmiĢ ve inzivaya çekilmiĢtir. Hayatının büyük bir bölümünü çile 

çekmekle geçiren Rabbula, 412 yılında Urfa Piskoposluğuna atanmıĢtır. Urfa Okulunun önemli simalarından biri 

olan Rubula,Kurallar adlı eserinin dıĢında, difizme karĢı yunan ve Süryanice olmak üzere birçok eser kaleme 

almıĢtır. TağĢefto (yalvarma, yakarma ve niyaz) denilen ilahi türünün de en önemli bestakarıdır.   

Yine bu dönemde kiliseler arasındaki tartıĢmalarda taraf olan Hiba, Doğu piskoposlarının çoğu Kurilos'a 

cephe alırken, Rabbula onun safında yer almıĢtır. Birçok toplantılarda bulunmuĢtur. Özellikle ıskenderiyeli 

Cyril'in çalıĢmalarını Süryânice'ye çevirmiĢtir. 436 yılında öldüğünde yerine Hiba atanmıĢtır.  

LUNCĠAN 

―Hıristiyan dünyasında Antakya ılahiyat Okulu'nun ismini duyurması Luncian'ın baĢarısı sayesinde olmuĢ-

tur. Luncian, Antakya Okulu'na gelmeden önce, Urfa ve Efes Okullarında eğitim görmüĢtür. DüĢünceleriyle 

Samsatlı Paulus'u hedef aldığı için aforoz edilmiĢtir.‖ 

ANTAKYALI ĠSHAK 

Urfa doğumlu olup, ancak Antakya'da yaĢadığı için Antakyalı olarak adlandırılan Aziz Ġshak, Roma 

ımparatoru Zenon döneminde yaĢamıĢtır. Urfa Kilisesi'nde papazlık görevini sürdürürken Patrik II. Petrus 

Karsar'ın döneminde Antakya'ya yerleĢmiĢ ve 460 yılında orada vefat etmiĢtir. 

Diyarbakır'da yaĢayan Ġshak, ilk yıllarını Urfa'da geçirmiĢ ünlü bir Süryâni Ģairidir. Nusaybinli Aziz 

Afram'ın gözetimi altında tahsil görmüĢtür.  

Ciltler dolusu çalıĢmaları bulunan ve çağdaĢları tarafından benimsenip takdir edilen Ġshak'ın iĢlediği konu-

lar, zamanında oldukça önemsenmiĢtir. Puta tapanlara karĢı verdiği ateĢli nutuklar, vaazlar ve zamanının olayla-

rını içine alan özellikle 457 yılında ıranlı bedevilerin yağmalarını anlatan eserler yazmıĢtır. ÇalıĢmalarında o 

dönemdeki Urfa'nın kültürel ve sosyal yaĢamını bulmak mümkündür. 

Antakyalı Ġshak'ın çalıĢmasından bir örnek: 

"Bizim aptal neslimiz, onların üzerinde hakimlik makamında oturan bir hakem gibi attığımız kötekte niçin 

gürültü patırtı yapmaya acele ederler ve niçin (öç) alma isteklerini elleriyle almak  isterler ?  "Bak işte!", onlar 

ağlıyor. Mahpuslar ve sürgün edilenler dünyaya ait ganimet zenginliğinde-uzaktan gelen bedevileri, kirlenen 

toprak kendilerini beslemeye üstlenmişti (Bedeviler) barış hududunu geçtiklerinde adamların evlerini bastılar-

şiddet, vahşi eşekler, toplum dışı edilmişler, katliam iyi ve kötü onlar için aynıydı ...Fakat gerçekten (Beth Hur) 

cehennem azabının asmasından oluşan bir filiz hızla büyüyüp gelişti, bir (yeni) Harran topraklarımız üzerinde 

yükseliverdi ve yağmacı haklı olarak onun kökünden söküp çıkarmıştı  

İranlılar, onu esirgediler, onlarla güneşe hizmet ettiği için değil, bedeviler onu bıraktılar, onlarla "Uzaai" 

ye yere şarap döküp içtiği için değil. O zenginlik uğruna yediği tokat için kendini bir fahişe gibi yaptı, onun mü-

cevherleri bol olan dostları vardı. Onun şehvet dolu buluşmaları vardı, dostları içinde oburlar, hırsızlar, efendi-

sinden kaçmış köleler ve babasına karşı isyankar olanlar bulunmaktaydı. O saklı şeylerden haberi olduğunu 

iddiasını savunan kâhinliği vardı-fakat onlar önceden, onun kaderi çapulcuların elinde son bulacağını haber 

vermediler. Şehir putperestlerin başkanı- onun eşleri, kadın papazlar, yabancıların evinde iffetleri bozuldu, on-

ların bakire kızları Balthi'nin ayininde kızlıkları bozulmuştu. Fakat Beth Hur'un yanlışlarının öcü alınmıştı: 

Kısa bir duraksama ve yağmacıların nasıl yok olduğu hayrete bırakmıştı, onlar yağmacılar tarafından yağ-

malanmışlardı. ıranlıların elleriyle bizim sınırlarımızın üstünde. Çoğu Nisibis (Nusaybin) kalesinden birlikte 

gelmişlerdi; bizim sınırlarımıza gelen bir kuvvet, bir an içinde ölmüştü Bizim ellerimizle zengin olmuş olanlar 

bizi fakir ettiler, şimdi onları bir yağmacı yağmalıyor." 
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MAR YEġUA 

Aslen Diyarbakırlı bir rahiptir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında bilgimiz yoktur. Mar YeĢua hakkındaki bil-

gileri ancak kendisinin kaleme aldığı "Urfa ve Diyarbakır'ın Felaket Günleri" adıyla yazdığı kitapta biliyoruz.   

494-507 yılları arasındaki önemli olayları anı-günlük Ģeklinde ele alan bu eser, aynı zamanda baĢ vurulacak kıy-

metli bir tarih kitabı olarak da görülebilir. Urfa ve Diyarbakır'da meydana gelen olayları dinsel açıdan ele alarak 

yorumlayan Mar YeĢua, okuyucuya bu eseriyle bir takım dini mesajlar vermektedir. Kitabını Urfa'da baĢrahiplik 

yapan Sergius'un isteği üzerine yazan Mar YeĢua, eser boyunca hep ona hitap etmiĢtir. Urfa'nın o dönemdeki 

tarihi, sosyal, dini ve kültürel yaĢamına da değinen kitap nesir olarak yazılmıĢ önemli bir yapıttır. 

Mar YeĢua'nın kitabından bir sahife: 

"809 yılı (m.s.497-498). Bütün bu hadiselerin olduğu sıralarda, yine dinsizliğin terennüm edildiği eğlence 

zamanı geldi. Ve şehrin (Urfa'nın) halkı her zamankinden çok aşırı olarak kendilerini bu eğlencelere koyuverdi-

ler Yedi günün her akşamı, erkenden, belden aşağı bol elbiseler giyinerek ve (üzerine) sarıklar (tülbentler) sarı-

narak tiyatroya gidiyorlardı.  

Önlerinde kandiller ve buhurlar yanardı. Ve bütün gece uyumaksızın, dansözü alkışlamak için şehvete susa-

mış bir vaziyette şarkılar ve naralar döner dururdu. Bu yüzden, duaya gitmeyi bile ihmal ederek, artık hiçbiri 

(kulluk) vazifesini zerre kadar düşünmemeye başladı. Tersine, pek böbürlenerek, "bizim gibi hareket ediniz" di-

yen ataları ile alay ettiler ve şehrin eski sakinlerinin aptal ve beyinsiz kimseler olduğunu söyleyecek kadar ileri 

gittiler. Dinsizlikte cüretlerinin bu kadar arttığı sıralarda kendilerini ikaz edecek, azarlayacak veya kulaklarını 

bükecek kimse yoktu. Çünkü bu sırada Urfa'da Mabbog (Menbic) Piskoposu Aksenaya'nın bulunmasına rağmen-

ki, halkın terbiyesine çalışmayı herkesten çok onun üzerine alması düşünülürdü- o bile, bu mevzuda halk ile bir 

günden başka konuşmadı. Fakat yine onlar için esirgeyen tanrı, belki günah işlemekten vazgeçerler diye, merha-

met gösterdi.  

Zira, yazlık hamamın soğukluk dairesi ile iki direği (Yunanca basilika) çökmüştü. Fakat, yine tanrının lütfu 

sayesinde, çökme gürültüsünü işitip kaçarken soğuk kurna kapısında ezilen iki kişiden başka, gerek içeride, ge-

rekse dışarıda birçok çalışanlar olmasına rağmen, kimse incinmedi ve ölmedi. Ölenler de, kapıyı hareket ettir-

mek için iki tarafından yüklenmişlerken, biri ötekinden daha önce çıkmak için başladıkları çekişmede vakit kay-

betmeleri neticesi üzerlerine düşen taşla ezildiler. Bu hadise üzerine uyuyan kimseler, şehri daha büyük bir ma-

tem figanından koruduğu için tanrıya şükrettiler. Çünkü hamam, birkaç gün içinde yeniden açılabilecekti. Çöküş 

o kadar olmuştu ki, en alt sıradaki taşlar bile yerlerinden oynamıştı." 

URFALI ĠSHAK 

522 yılında Urfa'da doğmuĢtur. Urfa'daki Süryâni Ortodoks Kilisesi'ne mensup olan Aziz Ġshak, Roma Ġm-

paratoru tarafından Urfa BaĢpapazlığına atanan Asklepius, Nestur'un teolojik ideolojisini doğuda yayınladığı 

sıralarda, kendisi de aynı ideolojiyi benimsemiĢtir. 

Aziz Ġshak'ın ilim sevgisiyle ilgili Ģiiri: 

Ġlim ruhun tuzudur. Onunla gevĢekliği sıkıĢtırılır, 

Ġlimle uğraĢan, belleğe sağlam bir haz verir 

Ve onun susamıĢlığını giderir. 

Beynin çırağı ilimdir. Onun vasıtasıyla insanın bilgeliği aydınlatılır, 

DüĢüncenin derin kucaklarına meĢale gibi iner ve onu ıĢıklandırır. 

Ġlim, kulaktan doğan bir güneĢtir. DüĢünceyi aydınlatır. 

Sıcaklık buzu erittiği gibi, böylece ilim de cahilliği yok eder. 

Ruhun canı ilimdir ve ondan hayat kazanır, 

Ġlimden uzak kalan ruh, ölü ve rezil bir leĢ gibidir. 
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URFALI TUMA 

Diyofizitçi ünlü bilgin Urfalı Tuma, mor Abo‘nun öğrencisidir. Doğum Günü Hakkında bir söylevi bulun-

maktadır.Urfalı Tuma, Ġsa‘nın kiĢiliğine iliĢkin doktrini açıklarken, geniĢ ölçüde, öğretmeni mor Abo‘nun düĢün-

celerini ve ifadelerini, tümce kurgularını benimsemiĢtir. Ġfade olarak öğretmeninden daha açık konuĢmuĢ-

tur.Antakyalı yazarların her zaman sevdiği bir doktrin olarak II: Adem Doktrini, tuma‘nın bu yapıtında belirleyi-

ci rol oynamıĢtır. Tuma bu eserden haraketle daha ileri gitmiĢtir. Bu eser 544 yılına dayanmaktadır. 525 ve 533 

yılları arasında Urfa‘da Ders vermiĢtir. Tuma ayrıca geleceğin Pers katolikosuna Grekçe öğretmiĢtir. Mor Abo 

ile birlikte Ġskenderiye‘ye yolculuk etmiĢtir. Hocası Mor Abo orada Mepsuestiyalı Teodor‘un yapıtlarını Sürya-

nice olarak açıklarken, Tuma da Grekçe yorumlar yapmıĢtır. Ġskenderiye‘deki Yakubiler tarafından sürülmüĢlür 

ve oradan Kostantinopel‘e gitmiĢlerdir. Bir müddet burada kaldıktan sonra fikirleri yüzünden sakatlanma cezası-

na çarptırılmıĢ ve ardından kaçmak zorunda kalmıĢlardır. DönüĢte Antakya‘ ya uğramıĢ fikirdaĢları olan 

Afrem‘e yaĢadıklarını anlatmıĢlardır. Afrem, Ceylanpınarlı Sergis‘i roma‘ya görevlendirmiĢ ve büyük ihtimalle 

Tuma‘da ona eĢlik etmiĢtir. Zira Tuma‘nın 543 yılına doğru Konstantinopel‘de ölmüĢtür. 

SONUÇ 

Roma ve Bizans döneminde Urfa'da faaliyet gösteren Urfa Okulu çevresinde ve kilise etkisinde geliĢip ol-

gunlaĢan ve bir gelenek halini alan kültür, sanat ve edebiyat hayatı, din adamları, Ģair ve yazarların hayatında da 

görüleceği gibi bütün coğrafyayı etkilemiĢ, bir felsefi akım, mezhep ve değiĢik düĢüncelerin doğmasına sebep 

olmuĢtur. Özellikle Ģiir ve müziğe bir takım yenilikler getiren Urfa sanat ve edebiyat hayatı göz ardı edemeyece-

ğimiz kültürel bir zenginliği içinde taĢımaktadır. Bu konuda Segal Ģunları söylemektedir: "Edessa sakinleri çok 

mükemmel bir şekilde Süryânice yazıp konuşmaları ile saygın bir yer kazanmışlardır. Edessa Manastırı'nda bu-

lunan katipler, önemli el yazmalarını kopya ediyorlardı. VII. yüzyılın başında Tagrithli Marutha ve onun biyog-

rafi yazarı Denha gibi öğrenciler, bu manastıra hat sanatı ve el yazmaları nüshalarını düzeltilmesi işini öğren-

meye geliyorlardı. Marutha Doğu'da Yakubi Kilisesi'nin başı olan Maphrian oldu; Denha ise onun halefi oldu. 

Edessa'nın başta gelen bilginleri, ilk zamanlarda Süryânice çeviri çalışmalarını ellerinde tutuyorlardı. Şüphesiz 

onların en çok itina gösterdikleri ıncil'in Süryânice çevirisi idi. Mabboğlu Philoxenus, Beth Germai'de doğmuştu 

ama Edessa'da öğrenim görmüştü. Yaklaşık olarak 508 yılında Grek dilinde yazılı olan ıncil'in Süryânice'ye yeni 

çevrisi için teşvik edici çalışmalar yapmıştı. Eski Ahit'in tüm Süryânice versiyonları ve olasılıkla Yeni Ahit'in 

Süryânice versiyonları, VI. yüzyılın artalarında Edessa'da Grekçe öğretmenliği yapmış olan Nesturi Katolikosu 

I.Maraba tarafından üretilmiş olduğu söylenmektedir. 

İlahi Eserler Edessa'da büyük bir istekle Grek dilinden Süryâni diline çevrildi. Eusebius'un Kilise Tarihi ve 

Clement ile Bostralı Titus'un yazıları, bu yazarlar daha hayatta iken veya ölümlerinden hemen sonra bu eserleri 

tercüme etmiş olmalıydı. Bu çalışmaların metinleri Edessa'da 411 ve 462 tarihli el yazmalarında görülür ve bun-

lar olasılıkla evvelce birbirini izleyen hattatların ellerinden geçmiş olmalıdır." Yine Segal'in yazdığına göre, bu 

dönemde Urfalı sanat ve bilim adamları Harran, ViranĢehir, Antakya ve Cyrrhus'la bağlantı halinde idiler. 

Urfa'daki sanat ve edebiyatın zenginliğini bu dönemde Urfa'da doğmuĢ, yaĢamıĢ, bir vesileyle Urfa'da bu-

lunmuĢ, ya da Urfa'da eğitim görmüĢ meĢhur insanların hayatlarından ve eserlerinden ancak çıkarabiliyoruz. 

Ayrıca adı geçen bu insanların yazdıkları kitap, Ģiir, tarih kitabı, anı ve mektupları birer sanat eseri olarak ele 

aldık. hem eserlerin kendisi hem de eserlerin içinde geçen sanat dalları dolayısıyla Urfa'da çok köklü Ģiir, müzik, 

tiyatro, hat ve diğer yazım türlerinin olduğunu anlıyoruz. Urfa'daki din ile sanat, düĢünce ile edebiyat iç içe geç-

tiğinden bir filozof, sanatçı ya da din adamı olarak karĢımıza çıkabilmektedir. Sanat ve edebiyatı anlatırken, bu 

insanların sanatçı yönleri üzerinde durmadan geçmek mümkün değildir. Çünkü bunlar hem düĢünce, hem kültür, 

hem de sanat hayatına doğrudan veya dolaylı olarak etki etmiĢ insanlardır. Burada adı geçen sanat ve edebiyat 

adamlarının Urfa'da doğmasını değil, burada yaĢamasını eksen alarak ayrım yapmaksızın koyduk. Çünkü bu 

insanlar Urfa kültüründen çok Ģeyler aldığı gibi bu kültüre çok Ģeyler de bırakmıĢlardır. 
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B) ĠSLAMĠYET DÖNEMĠ (639-1516) 

1) GENEL BĠR BAKIġ 

639 yılında Iyâd b. Ğanem tarafından fethedilen Urfa, dini, sosyal, kültürel ve düĢünce yönünden oldukça 

köklü ve zengin bir birikime sahipti. Müslümanların fethiyle birlikte mevcut kültürel ortam daha bir çeĢitlilik ve 

zenginlik kazanmıĢ, farklı kültür ve dinlerin etkilenmesi sonucu yeni sanat ve düĢüncelerin doğmasına zemin 

hazırlanmıĢtır. Bir yanda Harran Felsefe Okulu diğer yanda Urfa Okulu, bu zenginliklerin baĢka mekânlara ta-

Ģınmasına ve yayılmasına neden olmuĢ, birçok düĢünce ve sanat adamının yetiĢmesinde etkili olmuĢtur. Müslü-

manların geleneğinde var olan hoĢgörü ve samimiyet fethettikleri topraklarda kendini göstermiĢ, ortaya çıktığı 

dönemde en hızlı yayılan bir din olmuĢtur. Emevi ve Abbâsi sultanları ilme önem vermiĢ Sabii, Süryâni, Yahudi 

ve Hıristiyan din adamlarına kucak açıp önem vermiĢ ve tercüme faaliyetleriyle fikri dönüĢüm yapmıĢ, yeni olu-

Ģumlara kapı aralamıĢlardır. Öyle ki, düĢünce tarihinde Urfa "Doğunun Atinası" ünvanını almıĢ, sanat, edebiyat 

ve düĢünce iki koldan beslenerek geliĢmiĢtir. Bunlardan biri Hıristiyanlıktan beslenen ve Süryânilerin oluĢturdu-

ğu sanat ve edebiyat, ikincisi Ġslâmiyetten beslenen Arapların ve Türklerin oluĢturduğu sanat ve edebiyat. iĢte bu 

iki koldan beslenen sanat ve edebiyat zaman içersinde birbirinden etkilenerek (özellikle felsefe ve Ģiirde) Urfa 

düĢünce, kültür ve sanatını meydana getirecektir. 

Ġslâmın fethi döneminde Urfa'ya baktığımızda Ģehirdeki sosyal ve kültürel yaĢamda çok büyük değiĢiklikler 

olmadığını görürüz. Mevcut yapıdan faydalanmaya giden müslümanlar, varlıklarını daha çok kültür, sanat ve 

düĢünce ile ortaya koymuĢlardır. 

Özellikle Dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise Ġslâm, "entellektüel hayatının ve faaliyetinin zirvesine ulaĢtı. 

Ġslâm medeniyeti yüzleĢtiği diğer kadim medeniyetlerin ve geleneklerinin miraslarını kendine mal edip, içselleĢ-

tirerek dünyada entellektüel hayatın yeni odağı ve merkezi haline geldi. Süratle Ġslâm dünyasına katılan coğraf-

yalar, kadim zamanların felsefi ve bilimsel etkinlerinin ve ürünlerinin büyük çoğunluğunun gerçekleĢtirildiği, 

yetiĢtirildiği belli baĢlı merkezleri de bünyesinde barındırıyordu. Atina'daki entellektüel faaliyetler, Perganum 

gibi okulların çalıĢmaları, uzun bir süre önce Ġskenderiye'ye transfer edilmiĢti zaten. Ayrıca Doğu Hıristiyanlığı 

kanalıyla bu miras, sonradan ıslâm dünyasının kalbi olacak olan Antakya, Urfa ve Nizip gibi merkezlerin yer 

aldığı topraklara halihazırda yetiĢtirilmiĢ ve yayılmıĢtı. Dahası, Kadim Yunan-ıskenderiye geleneğinin Yeni 

Pisagorculuk ve Hermetik gelenekle irtibatlı daha esoterikĞspiritüel bir görünüm arzeden mirası, kendi dini ve 

entellektüel hayatlarında ıskenderiye'nin Hermetik Pisagorcu fikirleriyle, Geç Dönem Babil Geleneği ile Keldani 

kaynaklarından tevarüs ettikleri fikirleri ustaca harmanlayan Harran havzasında iskan eden Sabiiler de aynı böl-

gede zengin bir kültür ve medeniyet yeĢertmiĢlerdi." 

Ġslâmi dönem Urfa'da sanat ve edebiyat hakkında müstakil bir çalıĢma olmadığından bu dönem sanat ve 

edebiyat yaĢantısını, meĢhur isimlerini ancak farklı farklı eserlerde ve satır aralarında yakalayabiliyoruz. Zira 

tarih boyunca Urfa'nın Halep'e bağlı bir sancak olması, Suriye veya Elcezire toprakları içinde anılması, bu dö-

nem eserlerin Arapça kitaplarda bulunması ve dilimize tercüme edilmemesi bu konudaki araĢtırmalarımızı sınır-

lamaktadır. Ayrıca bu konuda yazılmıĢ eserlerin ve biyografilerin dağınık bir Ģekilde ve farklı kaynaklarda geç-

mesi bu çalıĢmamızı zorlaĢtırmıĢtır. 

Urfa'nın Ġslâm'dan önce veya islâmın fethinden sonra olsun oldukça köklü kültürel bir alt yapıya sahip oldu-

ğu bilinmektedir. Urfa ve Harran okullarının etkinliği ve felsefi ağırlığı sanat ve edebiyatı beslemiĢtir. Urfa'nın 

sanat ve edebiyatında öne çıkan isimleri, alim-filozof diyebileceğimiz din adamları ve meĢhurlardan oluĢmakla 

birlikte Ģiir ve nesirde ünlü isimlere de rastlamaktayız. Ayrıca bu çalıĢmamızda yer alan birçok ismin alim ve 

filozof yönü ağır olmasına karĢın ikinci derecede Ģiir ve nesirle uğraĢan, bu konuda eserler veren sanatçıları da 

zikretmeden geçemeyeceğiz. Zira bu insanlar, hem felsefe yapmıĢ, hem sanatla uğraĢmıĢ, hem tıp ve astronomiy-

le ilgilenmiĢ ve hem de Ģiir yazmıĢlardır. Sanat ve Edebiyatta çeviri yapan alim ve filozoflara değinmeden ede-

mezdik. Çünkü çeviri bir sanat olmakla birlikte kültür ve edebiyatı geliĢtiren ve zenginleĢtiren faaliyetlerin ba-

Ģında gelir. Felsefi ve edebi çevriler, yepyeni oluĢumlara, düĢüncelere zemin hazırlar. Kâzım Sarıkavak'ın yazdı-

ğına göre: "633-708 yılları arasında Urfa'da hem çeviri hem de diğer bilimsel çalışmalar devam etmekteydi. Bu 

dönemde Süryânice'ye yapılan çeviri faaliyetlerinde bulunan Monofizit Süryâni yazarlar mevcuttu." Ġslâmi dö-

nem Harran'da ise, erkek alim, filozof, Ģair ve edip yanında 17 meĢhur kadın alim hadisci, Ģair ve edibin varlığı 

bilinmektedir. Bütün bunlar, Urfa'nın bu dönemde kültürel olarak ne denli bir zenginliğe sahip olduğunu göster-

mektedir. 

Bu anlamda Ġslâmi dönem Urfa'da, din ve mezhep ayrımı yapmaksızın müslüman olsun, gayri müslim ol-

sun, kim sanat adına ne yapmıĢsa onu ortaya koymaya özen gösterdik. Çünkü, sanat ve edebiyat evrenseldir ve 

insanı kuĢatır. 
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Yukarıda da değindiğimiz gibi, Ġslâmi dönem Urfa'da sanat ve edebiyat her düĢünce, felsefe, din ve mezhep-

ten beslenmiĢtir. Örneğin bugün konuĢulan "hoĢgörü ve diyalog" düĢüncesinin Urfa'da bin yıl önce ġair 

Ebu Ġshak tarafından dile getirilmesi ve bunu Ģiirlerinde iĢlemesi oldukça düĢündürücüdür. Urfa'daki sa-

nat ve edebiyatın ufkunu ve derinliğini göstermesi bakımından da dikkate Ģayandır. 

Urfa'da islâmın fethi dönemi kabul ettiğimiz 639'dan Osmanlıya kadar olan tarih aralığında hep iktidar 

mücâdelesi olduğu Ģehrin kısa dönem de olsa bazen Haçlıların, bazen Türklerin, ve bazen de Arapların hâkimi-

yeti altında kaldığını görüyoruz. SavaĢın sıcak nefesini yanı baĢında hisseden Urfa'nın bu döneminde daha çok 

Harran eksenli alim ve filozofların öne çıktığını görüyoruz.  

2) ĠSLÂMĠ DÖNEM SANAT VE EDEBĠYATÇILARI 

Ġslâmın fethinden Osmanlıya kadar Urfa'da doğmuĢ, yaĢamıĢ, bir vesileyle bu topraklarda sanat ve edebiyat 

yapmıĢ ulaĢabildiğimiz yazar ve Ģairler Ģunlardır: 

SABĠT B. KURRA 

821 yılında Harran'da doğdu. Çocukluğunu ve gençliğini burada geçirdi. "Arapça, Süryânice ve Grekçeyi 

mükemmel bir Ģekilde bilen Sabit, oldukça aktif bir bilimsel hayata sahipti. Zira o, Hellenistik bilimsel materyali 

kullanmakta, bu arada özellikle matematik, tıp, mantık, felsefe ve müzik üzerine telif-yorum-özet gibi pekçok 

esere sahip bulunmaktaydı. Devrinin en aktif mütercimlerinden olan Sabit, 150 civarında Arapça, 15 civarında 

ise Süryânice eser telif etmiĢtir." BeĢi musiki olmak üzere üç tane de edebiyat üzerine eser yazmıĢtır. 

"Harran Sabii alimlerinin en meĢhuru olan Sabit b. Kurra'nın, edebiyat tarihi açısından yaptığı en önemli 

çalıĢma, Yunancadan felsefe, musiki ve mantık konularında yaptığı tercümelerdir.Çevirdiği eserlerden 50'den 

fazlası günümüze ulaĢmıĢtır."Yaptığı tercümelerle kültürel, ilmi ve edebi etkisi olmuĢtur. 901 yılında vefat et-

miĢtir.  

SĠNAN B. SABĠT  

Babası Sabit b. Kurra ve birçok alimden ders aldı. Yunanca ve Süryânice'den tercüme yapmıĢ ve önce yapı-

lan bazı tercümeleri düzeltmiĢtir. Tıp, astronomi, geometri ve edebiyat sahalarında Sabiilerin inancı, Süryâni 

hükümdârları konusunda değerli eserler yazmıĢtır. Yazdığı eserlerinde edebi yönünden daha çok ilmi yönü öne 

çıkmıĢtır. 331/943 yılında Bağdat'ta vefat etmiĢtir. 

SABĠT B. SĠNAN B. SABĠT B. KURRA 

Sabit b. Kurra'nın torunu olup babası gibi doktordur. Tıp ve tarih konulu değerli eserler yazmıĢtır. YaĢadığı 

dönemin olaylarından bahseden önemli bir tarih kitabı da vardır. Bu eser 295/907 yılı olayları ile baĢlar, ölüm 

tarihi olan 363/973 yılına kadar gelir. Bu tarihten sonraki olayları yeğeni Hilâl b. Muhassin devam yazmıĢtır. Bu 

iki eser olmasa 907-1055 yılları arasındaki olayların çoğu bilinmezdi. Ayrıca bu eser, Abbâsi Devleti'nin teĢkilatı 

ve kültür hayatı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Torun Kurra, 363/973 yılında vefat etmiĢtir. 

EBU ĠSHAK 

Asıl adı Ebu Ġshak Ġbrahim b. Hilâl es-Sabii'dir. Devrin en büyük ediplerindendir. 313/925 yılında Harran'da 

doğmuĢtur. Bazı kaynaklarda "Ebu'l Hasan" olarak da geçer. Harran'ın yetiĢtirdiği edebiyatçı Ebu Ġshak, yazı, 

belağat ve Ģiirleriyle de tanınmıĢ, ancak kendisini Matematik ve özellikle de Mühendislik ve Hey'et ilimlerinde 

göstermiĢ bir alimdi. ilk tahsilini memleketinde aldıktan sonra Bağdat'a gitmiĢtir. Orada uzun süre kalarak tahsi-

lini tamamlamıĢ ve kendini çok iyi yetiĢtirmiĢtir. Ailesiyle geldiği Bağdat'ta kendini meylettiği edebiyata vermiĢ, 

kısa sürede Arap dili ve edebiyatına hem nesir, hem Ģiir yönünden hakim olmuĢ ve son derece ustalaĢmıĢtır. An-

cak her Harranlı alim gibi yalnızca bir ilim dalıyla uğraĢmayarak, edebiyat yanında matematik ilminde de ileri 

bir bilgiye sahip olmuĢtur. 

Irak'ta hüküm süren Büveyhoğulları'nın sarayında hizmet etmiĢ olan bu alim, aslında halifenin daveti üzeri-

ne memleketini bırakıp Bağdat Hilafet Sarayı Rasathânesi'nde çalıĢmıĢtır. Ebu Ġshak Sabii idi. Buna rağmen, 

müslümanlarla son derece uyumlu, içiçe ve samimi idi. Müslüman toplumla o derece kaynaĢmıĢtı ki, Ramazan 

ayı onlarla oruç tutar, Kur'ân-ı Kerim'i çok güzel ve titiz bir Ģekilde ezberler ve okurdu. Öyle ki, çoğu risalelerin-

de Kur'ân'dan istifade ederek ayetleri örnek gösterip yazılarını pekiĢtirirdi. Ebu Ġshak'ın eserlerinden yalnızca "El 

Muhtasar min Resail Ebu Ġshak Ġbrahim es Sabii" adlı risalesi günümüze kadar gelmiĢtir. Bu eserin birinci cüzü 

tanınmıĢ Lübnanlı edebiyatçı Emir ġekip Arslan tarafından tahkik ve neĢredilmiĢtir.  
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Çağının büyük Ģair ve yazarı olan Ebu Ġshak, fesâhat ve belağatli diliyle nesir ve nazımda kuvvetliliğiyle 

tanınmıĢtır. ġairliği yanında divan katipliği de yapmıĢtır. ilk eğitimini babasından almıĢtır. Özellikle doktor ol-

masını isteyen babası, ona sürekli tıp eğitimi vermiĢtir. Fakat Ebu Ġshak, fırsat buldukça edebiyatla ilgilenmiĢ, 

Ģiirler yazmıĢtır. Edebiyatla uğraĢma iznini, ancak babasına vezirlerinden gelen ve pek çok tıbbi ve gayri tıbbi 

meseleyi ihtiva eden mektuba hazırladığı cevapla koparabilmiĢtir. Büyük bir itinayla hazırlanan cevabın Ebu 

Ġshak tarafından yazıldığını öğrenen babası, buna çok sevinmiĢ ve ona "Şimdi sana edebiyatla uğraşmaya izin 

veriyorum. Haydi git, katip ol." dediğini bizzat Ebu Ġshak'ın kendisi nakletmiĢtir. Sultan ve vezirlerin mektupla-

rını kendisi yazdığından dolayı mektup yazma sanatında oldukça baĢarılı olmuĢtur. Öyle ki, mektupçuluğu, Ģair-

liğini bastırmıĢtır. 

Ebu Ġshak, hicri IV. asırda Bağdat'ta geliĢen ilim, sanat ve edebiyatta yoğrulmuĢtur. YazmıĢ olduğu Ģiirle-

rinden asrının zengin kültür denizinden istifade etmiĢtir. O, bir diğer deyiĢle mektupta mahir bir katip, Ģiirde ise 

muktedir bir Ģairdir. Ebu Ġshak yaĢadığı dönemde kendine özgü bir Ģiir dili ve poetikası oluĢturmuĢtur. ġiiri cid-

diye alan ve titizlik gösteren bu Ģair: "Lafzı az olsa da anlamı sınırsız ve geniş olan şiir şiirdir." Diyerek Ģiir hak-

kındaki düĢüncelerini ifade etmiĢtir. ġiire o denli titizlik ve itina gösteren Ģair, kalitesiz Ģiir yazan Ģairlere de 

beddua etmiĢtir. Ve "Ey Allahım, sözleri kar gibi soğuk olanlara, ya doğru vezni buldur ya da yazamadıkları 

şiirde onları muvaffak etme... " demiĢtir. ġiirlerinde titizliğiyle ön plana çıkan bu Ģair, Arap Edebiyatı'nın Ģiir 

çeĢitlerinin tümünde örnekler vermiĢtir. 

ġiirleri aĢk, içki, vasıf ve teĢbih, Basra ve ailesi hakkında ağıtlar, övgü, tebrik ve hediye, hiciv, poetika, ser-

zeniĢ, hapishâne, Ģikayet, hikmet, acı ve hüzün konularını içerir. Son günleri oldukça kötü geçen Ģair, yürekler 

acısı duruma düĢmüĢ, sarayda geçen bir ömrün ardından fakir ve yoksulluk içinde 994 yılında Bağdat'ta 91 ya-

Ģında iken ölmüĢtür.  

ġiirlerinden Örnekler: 

Dinler üzerine Ģiiri 

Müslümanı, Ehl-i Ahd din sahibi gayr-ı müslim herkes 

Güzelliğin karĢısında adil birer Ģahit görür kendilerini. 

 

Seni bu güzellikte görünce hele Müslümanlar 

Cennette vaad edilen Hurilere kesin inandılar 

 

Taze ve yeĢil bir dalın üzerinde görünce Hıristiyanlar;  

Boynu dolunaya çevrilmiĢ bir ceylan yavrusunu: 

 

Teslislerini överek "üç" ü "bir"de topladığın için sen 

ıstavroz çıkartıp imanlarını tazelediler hemen. 

 

Alnındaki nurun parladığını görünce Museviler, 

Dinlerini kabul edene de inkâr edene de dediler: 

 

Allah, kulu ve peygamberi Kelimi Musa'ya, 

ĠĢte budur gösterdiği nurunu Tur-i Sina'da. 

 

Nurlu yüzünün üzerindeki saçlarını Mecusiler, 

Sanki koyu bir karanlık olarak gördüler. 

 

 



24 

Karanlık ve aydınlıkta onların taptığı güneĢ oldun, 

Birçok kimse var, sana rüku ve secde eden 

 

Senin eĢsiz güzelliğini de Sabiiler, 

Bir olan Allah'ın varlığına delil gösterdiler. 

 

Utarit ve MüĢteri gezegenlerinin talihli saydığı 

Parlak Zühre yıldızı gibisin Sabiilerce sen. 

 

Doğru yolda olan ve sapan kimse de 

Dinen aydınlanmıĢtır herkes senin ellerinde 

 

Sen onları ıslah ederken, sadece; 

Bıraktın beni fitne ve fasit bir dinde..." 

 

AĢk üzerine Ģiiri: 

Niteliyorum ipek elbiseliyi 

Derinin üstüne ibriĢimler giyineni 

 

Toyluğundan rastgele boyandı 

Ve peçesiz yüzüyle göründü 

 

Memeleri yeni çıkmıĢ taze kız gibi 

Güzel huylu bir genç, iki gözü sürmeli 

 

Sevgilinin boyanmıĢ kaĢı 

Annep gibi kırmızı dudağı 

 

Vurulan boyunların kanından içiliyor 

Sanki himâye edilip korunuyor 

 

Topukları ve ayakları üzerinde yürüyüĢü 

Benzer ormandaki arslanlara hamleleri 

 

Göğüs kafesleri saray hapishânesi 

Kürevi Ģekillerden kubbeler gibi 

 

Sana duyulur sözlerini kafla biten 

Kapalı kapılar ardından 
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Sanki bir kitaptan okuyor gibi 

Sesinde bir hesap bakiyesi 

 

Bardaklara eğilen dolu ibriğin  

Veya Ģarapla kâhkâhası gibidir 

 

Onu avlayıp kendine çekene helal olsun 

Zarar vermeden getirene selam olsun 

 

Dağ yetmesi, süslü, asil ve soylu 

Çöl nedir bilmez, hem dost hem yabancı... 

 

Ey aklı ile övünen adam 

iĢte sana katiplerin yazdırdığı "urcuze" 

 

Aklın ilk meyvesi 

Edebiyattan bir hatıra 

 

Akranların hediyesi sevgili hakkında 

Doğru neyse sapmadan ne söylersen söyle 

 

Ayıp ve noksanlıklardan kurtuldum mu bu halimle 

Ayıplayanların ayıbından sıyrıldım mı bilemem 

 

Yoksa hakikate mi yaklaĢtım sadece 

Haydi getir yanında olan cevabı" 

 

ABDÜLKADĠR RUHÂVĠ el-HARRÂNĠ 

Hicri VI. yüzyılın ortalarında Harran'da doğmuĢ ve ilk tahsiline de orada baĢlamıĢtır. Daha sonra ġam'a git-

miĢ, bir müddet orada kaldıktan sonra tekrar Harran'a dönerek buradaki bazı alimlerden hadis dersleri almıĢtır. 

Daha sonra Bağdat'a giderek bir süre orada kalmıĢ ve bilgisini pekiĢtirmiĢtir. Usul, Hilaf, Arapça, Nesir ve na-

zımda engin bir bilgisi vardır. Çok mütevazi, cömert, nazik ve hoĢsohbet olan bu alimin bazı Ģiirleri olduğu da 

rivayet edilmektedir. ġam'da bulunduğu bir sırada H.628 (M: 1320) yılında vefat etmiĢ ve Kasyon Dağı etek-

lerine gömülmüĢtür. 

EDESSALI TOMA OĞLU THEOPHĠLA 

Ġslâmi dönemde yetiĢen ve Ebu'l Farac'ın yazdığına göre, 802 yıllarında Ģöhret bulduğu söylenen Theophila, 

Halife Mehdi'nin hizmetinde bulunmuĢ ve müneccimlik yapmıĢtır. Theophila, hünerli bir Heyetçi olup, Maomi 

mezhebine bağlıdır. Grek metinlerini Süryânice'ye çevirmiĢ, Astronomi ve Astroloji bilim dallarında çalıĢmalar 

yapmıĢtır. Süryâni ve Kronolojiye ait çok güzel bir eser yazmıĢ, Homeros'tan Ġlyada ve Odisse'yi çevirerek ede-

biyata katkıda bulunmuĢtur. Dindar halk ile alay ettiği rivayet edilmiĢtir. 802 yıllarında Theophila'nın Ģöhret 

bulduğunu yazan Ebü'l Faraç'a karĢın, Kazım Sarıkavak 785 yılında öldüğünü yazmaktadır. 
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GEORGES 

Arapların piskoposu olarak tanınan Georges, Urfa'da Süryânice çeviri faaliyetlerinin baĢında bulunanlardan 

biridir. O, Urfa'da bulunduğu dönemlerde Organon'u tüm Ģerhleriyle beraber Süryânice'ye çevirmiĢtir. Bu çevri-

len eserler, özellikle ıslâm dünyasının ilk felsefi ve bilimsel çalıĢmalarının temelini oluĢturmakta önemli bir paya 

sahiptir. 724 yılında ölmüĢtür.  

NUREDDĠN ALĠ b. ABDURRAHMAN b. ġEBĠB HAMDAN el-HARRÂNĠ 

1346 Yıllarında yaĢamıĢtır. Hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Doktor ve edip olup, Cami„ el Fûnun 

ve Selvet el Mahzun adlı edebi kitabı, günümüze kadar ulaĢmıĢtır.  

HARRANLI el-MU„ADDĠL 

Asıl adı Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah b. el Abbas Harrânî el Mu‗addil. Harran'da doğmuĢtur. Bağ-

dat'ta yaĢamıĢ olup Hanbeli mezhebindendir. Hukuk bilgisi yanında güzel Ģiirler yazmıĢtır. Ravzat el Üdeba adlı 

bir de edebiyat kitabı yazmıĢtır. 1165 yılında vefat etmiĢtir. 

EBÜ'L FAZL b. EBĠ'L HUCR TAKĠYUDDĠN HAMĠD b. MAHMUT el-HARRÂNĠ el-ZAHĠD 

1119 yılında Harran'da doğmuĢtur. müderris ve hatip olarak ta bilinen Ģair, Harran ġeyhi olarak tanınmıĢtır. 

Harran'da okuduktan sonra tahsilini tamamlamak için Bağdat'a gitmiĢtir. Oradaki alimlerden ders almıĢ, Harran'a 

dönerek müderrislik ve hatiplik yapmıĢtır. Tefsir üzerine çalıĢıp müzakerelerde bulunmuĢtur. Nureddin Mahmûd 

b. Zengi'nin himâye sini görmüĢtür. Nureddin, Harran'daki Nuriye Medresesi'ni onun ders vermesi için yaptır-

mıĢtır. Harran'da 1 Mayıs 1175 tarihinde 56 yaĢında iken vefat etmiĢtir. Hutbeler Divanı adlı bir eseri vardır. 

EBÜ'L SENA HAMMAD B. HĠBBETULLAH el-HARRÂNĠ 

1117 yılında Harran'da doğmuĢtur. Hadisçi, Tarihçi ve ülkelerarası kitap ticareti yapan bir kiĢiydi. Tahsilini 

tamamladıktan sonra çeĢitli ıslâm ülkelerini gezmiĢ, Bağdat, Herat gibi ilim merkezlerindeki alimlerden fayda-

lanmıĢtır. Oldukça güzel Ģiirler yazmıĢtır. 21 Kasım 1196 tarihinde 79 yaĢında Harran'da vefat etmiĢtir. Harran 

Tarihi ve Benim ısmim Hammad adlı kitaplarıyle bir Ģiir divanı yazmıĢtır. 1202 yılında 85 yaĢında iken vefat 

etmiĢtir. 

NECMÜDDĠN EBU MUHAMMED ABDÜLMUN„ĠM B. ALĠ HĠBBETULLAH El-HARRÂNĠ 

Genç yaĢta 578/1182 yılında tahsil için Bağdat'a gitti. Orada alimlerden hadis, Hanbeli fıkhı ve hilafiyyat 

okudu. Tekrar Harran'a döndü. Buradaki ikameti sırasında Ģehrin hatibi ıbn Teymiyye ile arası açıldı. Bunun 

üzerine Harran'da tutunamayıp Bağdat'a geri döndü ve oraya yerleĢti. Çok güzel Ģiirler yazdı. Değerli eserler telif 

etti. 16 Rebiülahir 601/11 Aralık 1204 PerĢembe günü Bağdat'ta vefat etti. Bu alim iyi bir fıkıhçı, vaiz ve Ģair 

olarak yetiĢmiĢtir. Bağdat'ta ömrünün sonuna kadar öğrencilere fıkıh dersleri vermiĢ ve Bab-ı Harb Mezarlığı'na 

defnedilmiĢtir. Bazı eserleri ve Ģiir divanları vardır. 

EBÜ'L FAZL YUSUF B. FAZLULLAH El-SEKKAKÎNĠ El-HARRÂNĠ 

Edip ve zahid olan Ģair, 600/ 1204 yılından sonra Ali el-Ruhâvi'den hadis okudu. MeĢhur ıbn hamdan kendi-

si hakkında Ģöyle demiĢtir: "Zamanında nahiv, lügat, sarf ve kıraat ilimlerinde şehrin imamıdır." Zühd konusun-

da büyük bir eser ve güzel Ģiirler yazmıĢtır. ibn Hamdan 1244 yılında kendisinden Ģiir dinlediğine göre, tahmi-

nen bu tarihten sonra vefat etmiĢtir. Evini ve kitaplarını Dar'ül Hadis'e vakfetmiĢtir. Ölümü üzerine ıbn Kudame 

onun hakkında bir mersiye yazmıĢtır. Harran'da vakfettiği evinin içine gömülmüĢtür. 

YAKUB B. SABĠR B. BEREKÂT El-MANCINIKÎ El-HARRÂNĠ 

554 /1159 yılında Bağdat'ta doğmuĢtur. Anne ve babası Harranlıdır. Künyesi Yakup b. Sabir b. Berekat b. 

Ammar el-Harrânî el-Mancınıki, Necmeddin Ebu Yusuf'tur. ilk eğitimini Bağdat'ta yaptıktan sonra memleketi 

olan Harran'a dönmüĢ ve eğitimine orada devam etmiĢtir. Bağdat'ta tahsilini bitirir bitirmez asker olmuĢ, orda da 

mancınık tamiri ve yapımında maharet kazandığından Mancınıki (Mancınıkçı) lakabını almıĢtır. Bağdat'taki hali-

fe ve vezirleri Ģiirleriyle methetmiĢ ve beğenilerini kazanmıĢtır. ġairliği yanında nesiri de kuvvetli olan bu Ģair, 

Mağenil Ma„ani adlı bir Ģiir divanı yazmıĢtır. Edip, Ģair ve asker olan Mancınıki, devlet idaresi ve savaĢ sanatı 

hakkında çok değerli bir eser yazmıĢtır. MeĢhur ıbn Hallikan, kendisinden övgüyle söz etmiĢtir. Safer 626/Ocak 

1229 tarihinde 70 yaĢında vefat etmiĢtir. 
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EBÜ'L FEREC ABDULLATĠF b. ABDULMUN„ĠM el-HARRÂNĠ el-HANBELĠ 

578/1182 yılında Harran'da doğdu. Hadis ve fıkıh konularında alimdi. Hadis sahasında müteaddit cüzler 

tutmuĢtur. El Subaiyyat ve'l Sumaniyyat adlı eseriyle icâzet almıĢtır. Hocalarından bahseden El Müncem fi Esma 

el-Şuyuh adlı kitabı yazmıĢtır. Söz konusu kitap, biyografi yazarlığı açısından öneme haizdir. 672/1273 yılında 

91 yaĢında Kahire'de vefat etmiĢtir. 

ABDULLATĠF b. EBĠ'L FEREC b. MUHAMMED b. el-KUBBEYTĠ 

ġaban 554/Ağustos 1159 yılında Harran'da doğmuĢtur. Harran ve Bağdat'ta çeĢitli alimlerden ders almıĢtır. 

Hocaları arasında Abdulkadir el-Geylani de vardır. Bir müddet ticaretle uğraĢmıĢtır. Gezdiği yerlerdeki alimler-

den kıraat ve edebiyata dair önemli kitapları okutma icâzeti almıĢtır. Daha çok edebiyat öğretmiĢtir. Cemaziyyel 

evvel 641/Kasım 1243 tarihinde 84 yaĢında Bağdat'ta vefat etmiĢtir. 

ÜMMÜ'L HAYR 

Asıl adı Selma bint Muhammed b. Muhammed ibn el-Cezeri el-Harrânî'dir. Harran'a bağlı köylerden birinde 

dünyaya gelmiĢtir. 831'li yıllarda hayatta olduğu kaynaklarda yazılmaktadır. Harranlı kadın alimler arasında is-

mine rastladığımız tek edebiyatçı ve Ģair kadındır. Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Yetenekli bir kıraatçı, 

güçlü bir hafız ve iyi bir edebiyatçı olan ġaire, Kur'ân-ı Kerim'i ezberleyerek Kıraat-ı AĢere ile okumuĢtur. Arap-

ça ve Farsça Ģiirler yazmıĢtır.  

AHMED el-HARRÂNĠ 

Asıl adı Ahmed b. Hamdan b. ġebib b. Hamdan b. ġebib b. Hamdan b. Mahmut b. ġebib b. Gıyas el-Harrânî 

en Nûmeyri el Hanbeli Necmüddin Ebi Abdullah olan Ahmed el-Harrânî, bir rivayete göre h. 631, baĢka bir riva-

yete göre ise h. 603 yılında Harran'da doğmuĢtur. Eğitimini Harran'da görüp, burada kadılık yapmıĢ ve daha son-

ra Kahire'ye giderek oraya yerleĢmiĢtir. Fıkıh, usul, hilaf ve edebiyatı çok iyi bilen bir alimdir. Aynı zamanda iyi 

bir tenkitçi olan Ahmed el-Harrânî, Ebu Hafs'ın "Et Ta„iyye fi et-Tasavvuf" adlı eserine geniĢ bir tenkit yazmıĢtır. 

Er Riaye el Kübra ve er-Riaye es-Suğra adlı bu iki eseri Hanbeli mezhebi hakkında yazılmıĢtır. Hicri 6 Safer 695 

yılında Mısır'da vefat etmiĢtir. Eserleri Ģunlardır: Cami„ el-„Ulum, Er-Riaye el-Kübra,. Er-Riaye es-Suğra, Sıfat 

el-Müfti ve'l Müstefti, El Cami„ el-Muttasıl fi Mezheb Ahmed, Mukaddime fi Usul ed-Din, El ı„caz el Fıkıh el-

Hanbeli. 

ALĠ B. ġEBĠB El-HARRÂNĠ 

747/1346 yıllarında yaĢayan Ali b. Abdurrahman b. ġebib b. Hamdan b. ġebib el-Hanbeli el-Harrânî 

Nuriddin, Harran'da doğmuĢtur. ilk tahsilini de burada gören ġebib el-Harrânî, iyi bir tahsil almıĢtır. Çok iyi bir 

zekâya sahip olan ġebib el-Harrânî, iyi bir edebiyatçı olduğu gibi devrinde tanınan iyi bir tabipti. Tahsilini iler-

letmek üzere Bağdat'a gitmiĢ ve bir süre sonra tekrar Harran'a dönmüĢtür. Cami„ el-Fünun adlı tıpla ilgili bir 

kitap yazmıĢtır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. 

FĠTYAN B. MUBAH El-HARRÂNĠ 

Asıl künyesi Fityan b. Hamed b. Hamed b. Süleyman b. el-Mübarek b. el-Hüseyin es-Sülemi el-Harrânî el-

Hanbeli el-Hanefi Ebu'l Karan. Harran'da yetiĢen bu alimin doğumu ile ilgili bilgi yoktur. Tahsilini tamamlamak 

üzere birçok alimden ders almıĢtır. Gözleri âmâ olan Fityan el-Harrânî, çok iyi bir hadisçi, fıkıhçı, kari‗, tecvitçi, 

dilci ve edebiyatçı idi. Bağdat'ta iken ımam Ebu Hanife'nin mezhebine intisab etmiĢtir. Daha sonra Harran'a dö-

nerek birçok öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Dini konularda verdiği fetvalarla bilinen Fityan el-Harrânî, tecvid ilmi ile 

ilgili bir kitap yazmıĢtır. 653/1168 yılında Harran'da vefat etmiĢtir. 

HAYAT B. KAYS ABDULAZĠZ El-HARRÂNĠ 

Harran'da doğduğu bilindiği halde, doğum yılı belli değildir. Asıl lakabı Abdulaziz b. Muhammed b. Mu-

hammed b. Ali b. Ahmed b. Abdullah b. Ömer b. Hayat b. Kays el-Harrânî. Alim ve keramet sahibi bir zat olan 

Hayat el-Harrânî, dini ilimlerde tahsiline baĢladığı Harran'dan ayrılarak ġam'a gitmiĢ ve orada uzun süre ilim 

tahsil etmiĢtir. ıyi bir edebiyatçı, yazar, Ģair, veli ve din alimidir.  

Birçok öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Birçok eseri bulunan bu zat 839/1435 yılında Harran'da vefat etmiĢtir. Hayatı 

hakkında çok Ģeyler yazılmıĢtır. Daha çok tasavvufi yönüyle tanınır, hatta öldükten sonra tasarrufu devam eden 

dört zattan biri olduğu söylenmektedir. Türbesi Harran'da olup halen ziyaret edilmektedir. 
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ĠBRAHĠM AYN BASAL 

629/1231 yılında Harran'da doğmuĢ, kendi kendini yetiĢtirmiĢ bir halk Ģairidir. Geçimini elbise dikerek, 

dokumacılık yaparak kazanmıĢtır. MeĢhur ġair ve Kadı el-Kudat ġemsüddin b. Hallikan, onu ziyaret etmiĢ ve 

onun Ģiiri hakkında Ģu tespitte bulunmuĢtur: "Eski şiirleri övülmeye layık değil, ama şu anda yazdıklarına güzel 

derim." Bunun üzerine Ayn Basal Ģu Ģiiri okumuĢtur: 

"Her zaman zihnin lafzı ve manası düzgün dizeler dizemez 

Ey dostum, deniz bizimle olmasına rağmen toprakla teyemmüm edilir mi ? "  

Ayn Basal bu Ģiirinde; ıbn Hallikan'ın iltifatına karĢılık onun Ģiirde bir deniz olduğunu, kendi Ģiirini de su-

yun yanında teyemmüm edilen toprağa benzetmiĢtir. Bu dizeleri, Ayn Basal'dan dinleyen ıbn Hallikan, onun 

Ayn Basal lakabına karĢılık, Sen "Ayn Basar'sın" yani gören gözsün demiĢtir. Ayn Basal soğan göz, patlak göz 

anlamına gelmektedir.  

Hacc'a giden Ģairin halen terzilik edip, takke sattığını gören biri kendisiyle alay etmiĢtir. Bunun üzerine Ģair 

Ģöyle demiĢtir:"... İbrahim b. Ayn Basal, Kuba Mescidi'ni ziyaret ettikten sonra takke satmaya başladı. Dedim ki, 

sus. Beni kanıyıp kötüleme. Aç kalırsan gâvatlık edersin. ıflas etsen Kuba Mescidi'ni bile satarsın." 

Ayn Basal'ın pek çok kaliteli Ģiiri mevcuttur. ġiirleri muhtelif konuları içermektedir. ġiirlerinin çoğu da son 

derece güzel ve edebi sanatları içeren güçlü ve mükemmel beyitlerden oluĢur. Oldukça hacimli bir divanı vardır. 

Şiirlerinden Örnek: 

―Gözlerimin rahatsızlığına rağmen bir ceylanın 

Kalbime ok saplanmıĢtır bakıĢlarıyla 

 

Boyu posu düzgün 

Ayrılığı acı, buluĢması tatlı 

 

O ceylan yavrusu ki, haram olan kanını kendine helal 

Kendisiyle buluĢmamızı haram etmiĢtir. 

 

O sevgiliyle buluĢmak veya ayrılmak 

Cennete veya Cehenneme girmek gibidir. 

 

Yanakları üzerine gelen zülfüne benzeyen 

Bir tutam reyhan ve bir deste nergisle gönlünü aldım. 

 

inat etti, ben vefalıydım dost olmayı çok gördü 

UzaklaĢtı, ona tebessümle ağladım. 

 

AĢkımı ve yanan gönlüme 

Hakem edince bana zulm etti. 

 

Boyu posu yeĢil dalları geçen 

Gökteki dolunaydan güzel olan ey yar 
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Kendine gel, güzelliğin olmasaydı eğer 

Kara sevdaya düĢmez, aĢk esiri olmazdı. 

 

Beraber geçirdiğimiz gündüz ve geceleri 

Ve yarım kalan aĢkımızı ne çabuk unuttun. 

 

BuluĢtuğumuzda bizi gözetleyenlerden korkmaz, 

Zamanın geçmesinden çekinmez, öğütleri dinlemezdik. 

 

Hayat güzel, kıskananlar uykuda 

Ayrılık gözünün kör olduğu günleri hatırlıyor musun ? 

 

Bulutlar ağlayınca güllerin, çiçeklerin 

Ağızlarını açtığı bir bahçede 

 

Bahar nurunu yapraklara vurunca 

O güzelim yapraklar açılıp gölgeliğe dönmüĢtür. 

 

Kendisine bakılan sevgili gibi  

Açılan tomurcuklar tebessüm etmiĢtir 

 

Bu bahçenin nergisleri, 

Genç kızların gözleri, aĢığı okta tutmuĢtur. 

 

Ağaç dalları arasında uçan kuĢlar 

ÖtüĢleri ile uyuyanları uyandırmıĢtır. 

 

Sohbeti bir ganimet bilen insanlar içinde 

Dost elinden sunulan bir bade. 

 

Sakilerimiz dolunaya, içkilerimiz güneĢe 

Biz ise yıldızlara benzeriz.‖ 

 

ġEYH TAKĠYÜDDĠN El-SURÛCĠ 

1230 yılında Suruç'ta doğmuĢ ve 1294'de Kahire'de ölmüĢtür. Dilbilgisi eleĢtirmenidir. En üstün Ģair ve söz-

lükçülerin yazılarında gramer yanlıĢları bulabilirdi. Kendisinin pekçok Ģiirleri seslendirilerek Ģöhret bulmuĢtur. 

Evinden pek az dıĢarı çıkar, yalnız Cuma günleri dıĢarıda görünürdü. Kendisinden söz edilmesinden hoĢlanmaz-

dı. 
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MUHAMMED B. EBĠ'L KASIM El-HARRÂNĠ 

Asıl künyesi, Emir ızzü'l Melik'tir. Doğum tarihi hakkında elimizde her hangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ailesinin Mısır'a hicreti dolayısıyla Kahire'de dünyaya gelmiĢtir.  

Tahsilini Kahire'de görmüĢ ve daha sonra memleketi Harran'a dönmüĢtür. Burada tarih dersleri vermiĢ, daha 

sonra tekrar Mısır'a gitmiĢtir. Kahire'de bulunduğu sırada iyi bir katip, Ģair ve tarihçi olarak tanınmıĢtır. 

H.420/1029 yılında Kahire'de vefat etmiĢtir. 

FAHRUDDĠN MUHAMMED b. HIDR B.TEYMĠYYE El-HARRÂNĠ 

Ġbn Teymiyye ailesinin ilk büyük alimlerindendir. H. 542/1147 ġaban ayında Harran'da doğdu. Köklü bir 

tahsil yaptıktan sonra Bağdat, ġam, Kahire ve Nisabur'da ilmini pekiĢtirdi. Çok iyi fıkıhçı, tefsirci, hatip ve vaiz-

dir. Dilbilgisi oldukça kuvvetli bir Ģairdir. Ġlmini pekiĢtirdikten sonra tekrar memleketi olan Harran'a dönmüĢ ve 

bir çok öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Hanbeli fıkhı üzerine bir Çok eser yazmıĢ ve Safer 622/1225 yılında vefat etmiĢtir. 

Harran açıklarındaki aile mezarlığına defnedilmiĢtir. Eserleri Ģunlardır: Tefsir-ül Kur'ân el-Kebir (30 ciltten faz-

ladır), Divan el Huttab, Tahlis el Matlab fi Telhis el Mezheb,. Terğib el Kasıd fi Takrib el Makasıd, Belağü's 

Sağib ve Buğyetü'r Rağib. 

URFALI MATEOS 

Hangi tarihte doğup öldüğü bilinmeyen Ermeni asıllı Mateos'un yazdığı Vakayi-nâme'sinden hareketle 952-

1136 yılları arasında yaĢadığı ve 1136 yılından sonra vefat ettiği sanılmaktadır. Urfa'da doğup ve Urfa'da yaĢa-

mıĢtır. Manastır baĢrahipliği yapmıĢtır ve Urfa'da ölmüĢtür. Urfa tarihi açısından önemli bilgiler içeren bu eser, 

tarih kitabı olduğu kadar günlük olarak tutulmuĢ güzel bir nesir örneğidir. Zira Urfalı Mateos, bu eseri ay ve yıl 

vererek ve önemli bulduğu olayları kayıt altına almıĢtır. Yine Urfa ve çevresindeki birtakım olayları günü günü-

ne yazarak çok güzel tasvirler yapmıĢtır. Edebiyat açısından değerlendirildiğinde akıcı üslûbu, yer yer ruhi ve 

fiziki portrelere yer vermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu eserin 1136 tarihinden sonraki bölümünü talebe-

si Papaz Grigor yazmıĢtır. Eserinden örnekler: 

"Ermeni Takviminin 481 yılında (14 Mart 1032-12 Mart 1033), her tarafta şiddetli bir kıtlık oldu ve birçok 

insan öldü. Birçok kimseler, yiyecek yokluğundan dolayı, karılarını ve çocuklarını sattılar. insanlar o kadar elim 

hale gelmişlerdi ki, konuşurken bile düşüp ölüyorlardı. Böylelikle yeryüzü, kıtlık sebebi ile viraneye döndü. 

484 (13 Mart 1035-11 Mart 1036) tarihinde, ımparator Romanos karısı olan imparatoriçenin hi-

lekârlıklarına kurban olup öldü. ımparatoriçe ona zehir içirmiş ve ölümüne sebep olmuştur. Mihail, 

Konstantin'in kızı olan imparatoriçenin arzusu ile imparatorluk tahtına oturdu. 

Bu zamanda Ermeni Kralı Senekerim'in oğlu Kral Davit öldü ve babalarının krallığı kardeşi Atom'a kaldı. 

Atom faziletli, adaletperver ve iyi bir Hıristiyandı. O mütevazi ve tatlı bir adam olup, kederli insanlara ve fakir-

lere karşı çok merhamet gösteriyor ve ruhaniler tarafından çok seviliyordu. Çünkü o, birçok kilise ve manastır 

inşa etmişti." 

"Ermeni takviminin 485. yılında (12 Mart 1036-11 Mart 1037) güneş tutuldu ve korkunç bir manzara hasıl 

oldu. Zira güneş, Hz.ısa'nın çarmıha gerildiği sırada olduğu gibi karanlıklarla örtüldü ve bir matem karası içine 

girdi. Yıldızlar karardı ve gök siyah bir kemerle çevrilmiş gibi karanlık içine düştü. Güneş tam öğle vakti karardı 

ve bütün yıldızlar gece yarısı imiş gibi parlamaya başladılar.  

Karanlık o kadar koyulaştı ki, bütün mahluklar haykırmaya başladılar. Bütün dağlar, tepeler çınladı, dağ ve 

kayalar sarsıldı. Büyük okyanus denizi çalkalanıyor ve sanki bir matem içine girip bütün insan oğulları için ağlı-

yordu. insanlar bu manzara karşısında, ölüme çarpılmış gibi, dehşetten taş kesilmişlerdi. oğullar babaları, ba-

balar da oğulları için ağlıyorlardı. Dehşete kapılmış çocuklar, ana babalarının koyunlarına koşuyorlardı. Yü-

rekleri yanan anneler, çocukları için ağlıyorlardı. Bu cesaretle herkes korku içine düşmüştü ve bir çare 

bulunmuyordu. insanlar, bu dehşetli nişaneye karşı şaşkınlık ve korkuya tutulmuş bir vaziyet içinde bulunuyor-

lardı." 
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PAPAZ GRĠGOR 

Urfalı Mateos'un öğrencisi olup Vak'ayinâme'sine ek yazmıĢtır. 1136 tarihinde biten vakayinameyi bu tarih-

ten alarak 1162 yılına kadar devam ettirmiĢtir. Evli bir papaz olduğu söylenmektedir. Mevki ve itibar sahibi bir 

papazdır. Üslup bakımından Mateos'u andırmaktadır ve bu yüzden onun talebesi olduğu üzerinde durulmaktadır. 

ES-SANEVBERĠ (MAHRUT) 

Asıl adı Antakyalı Muhammed Ġbn Ahmed Ebubekir'dir. Seyfüddevle'nin Muhasebeciliğini yapmıĢtır. Es 

Sanevberi lakabıyla tanınmıĢtır. Bu lakabı, onun ya da babasının çam fıstığı ağacı da dahil olmak üzere kereste 

tüccarı olduğuna iĢaret edilmektedir. Bir diğer lakabıysa Mahrut'tur. Bu lakabı ise endamına istinaden verilmiĢ 

olabilir. Çinli "es-Sini" ismiyle de anılmıĢtır. 

Hayatı hakkında pek az bilgi mevcuttur. Buna göre çağdaĢı Ģair KuĢacim ile dostane iliĢki kurmuĢtur. 

ıyiliksever biri olarak bilinir. ġiirlerini özellikle Halep, Rakka yazmıĢtır. Bir süre Urfa'da yaĢayan Mahrut. bura-

daki bir kitapçı dükkânında Suriye, Mısır ve Iraklı ediplerle buluĢup, devrinin sanat ve edebiyatını yakından ta-

kip etmiĢtir. Urfa'da yaĢadığı dönemde Ģiir yazdığı da sanılmaktadır.  

Çiçeklere merakı olduğundan her türlü çiçek bulunan bir bahçesi varmıĢ. 200 sayfalık bir divanı olup hiçbir 

yerde yayınlanmamıĢtır. 10. yüzyıl ıslâm sanat ve edebiyatının büyüklerinden olan Sanevberi'yi araĢtırmacı-

yazar Adem Mez, Ģöyle tanımlıyor: "10. asırda Sanevberi ile Mütenebbi ve Haccac ile Er Rıza yan yana duru-

yorlar. Her biri kendi sahasında Arap Edebiyatı'nın bütün gelecek asırlarına yüksekten bakan birer ırmak, bü-

yük bir zirvedir." Ġslâmi Arap Ģiirine doğayı konu olarak ilk sokan kiĢi olarak tanınan Sanevberi, en az 50 ya-

Ģında iken vefat etmiĢtir. Şiirlerinden örnekler: 

HALEP BAHÇELERĠ 

―Havuzları temiz hava gibidir 

Yalnız içinde kuĢlar yerine balıklar uçar 

Çiçekler ise yıldızlar misali 

Burada tek tek Ģurada küme küme.‖ 

 

ĠLKBAHAR ġARKISI 

―Yazın mahsul ve meyveler olunca 

Toprak kızarır ve hava nur gibi parlar 

Sonbaharda hurmalar toplandıktan sonra 

Toprak çıplak ve hava sert olur 

KıĢın ise yağmurlar hiç dinmeyecekmiĢ gibi yağarsa 

Toprak hücuma uğramıĢ ve hava esir alınmıĢ olur 

Zaman ancak ıĢık saçan ilkbahardır 

Çiçekler ve ıĢık getirir 

Ġlkbaharda toprak yakut hava inci bitkiler firuze 

Su ise billur olur.‖  

 

KAR ġĠĠRLERĠ 

―Oğlan bardağını (Ģarapla) yaldızla 

Çünkü güüĢ bir gündür bu gün 

Hava beyaz duvak altında 

ıncilerle süslü gelin gibidir 

Bunu kar mı zannedersin 

Hayır, dallarda titreyen bir güldür 

Renklidir ilkbaharın gülü 

Aralık'ta ise beyaz olur.‖ 
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GÖL ġĠĠRLERĠ 

―Su habercileri süratle içine akıyor 

BaĢlama ipi çekildikten sonra 

Fırlayan atlar gibi 

Acele eden ayaklardan beyaz gümüĢ akıyor sanki 

Rüzgar da ondan daireler meydana getiriyor 

Kaygan bir zırh halkası gibi  

Geceleyin yıldızların aksi içine düĢtüğünde 

Gök zannedersin onu 

içinde balıklar yüzüyor havada kuĢlar uçar gibi.‖  

 

BAHÇEDE ĠLKBAHAR 

―Hadi ceylanlar kalkın da bakın  

Tarhlar mûcizelerini gösteriyor 

Güzel yüzlerinde nikab vardı,  

ġimdi ilkbahar onu açmıĢ görünüyor 

Yanaklar gibi güller var orada,  

Sevgiliye bakan gözler gibi nergisler 

Siyah yazı ile süslü kırmızı ipek çarĢaflar gibi laleler 

ġalvarlarını dizlere kadar sıvamıĢ Ģarkıcılar gibi selviler 

Birisi gece yarısı rüzgarda  

ArkadaĢlarıyla oynayan narin bir genç kıza benziyor. 

Hafif rüzgarlar dereyi titretmiĢ  

Ve üstüne yapraklar serpmiĢ bulunuyor 

Bahçeleri korumaya yetkim olsa  

Hiç kimse oraya girmeyecekti.‖ 

TELKURANLI (TELKURANTSĠ) HOVHANNES 

Türkçe yazan ilk Ermeni Ģair Urfa‘dan çıkmıĢtır. Özellikle destan türünde yazan Ermeni Ģairlerin Anadolu 

topraklarıyla bütünleĢerek yazdığı türküler, Ģiirler, destanlar Türk kültür hayatının renkliliğinin bir göstergesi 

olmuĢtur.  

Bu anlamda Urfa çeĢitli mozaiklerin neĢv-ü nema bulduğu bir pota olmuĢtur. Hatta Ermeni kaynaklarına 

göre: ―Türkçe yazan en eski Ermeni Ģairi Telkuranlı (Telkurantsi) Hovhannes‘tir. Telkuran, Urfa‘ya 25 km uzak-

lıkta bulunan bir kasabadır. 

Bu zat, son zamanlara kadar, 1489‘dan itibaren Kilikya gatoğigosu olan ve 1525‘te vefat eden Hovhannes 

Telkuranlı ile aynı Ģahıs zannedilmiĢse de, değerli tetkikçi Viyana Mıkhitarist rahiplerinden Nerses Aginyan 

(1883-1963) Ģairin, sözü geçen din adamı olmadığını ortaya koymuĢtur.  

Zira yazdığı Ģiirlerden birini 1369 ‗da vefat eden Libarid adlı bir Ermeni cengaverine hasretmiĢtir. Böylece 

Ģairin 14. yüzyılda yaĢadığı meydana çıkmıĢtır.‖ 

C) SONUÇ 

Yukarıda görüldüğü üzere, Urfa'da Ġslâmi dönem sanat ve edebiyat genellikle din adamı, alim ve filozof 

çevresinde oluĢmuĢtur. Özellikle Harran'ın ilim merkezi olarak dünyaya açıldığını, ġam, Bağdat ve Kahire ekse-

ninde alimlerin birbirleriyle temasta olduğunu ilim, fikir ve sanat alanında alıĢ veriĢlerde bulunulduğunu görüyo-

ruz.  

Bu havzada geliĢen sanat ve edebiyat birbirine oldukça benzer bir görünüm arzeder. Zira bu havzada oluĢan 

sanat ve edebiyat, içerik olarak birbirinden farklı ama sanat açısından birbirine yakın değiĢik kültürlerden mey-

dana gelmektedir. Bu da bir arada bulunan Sabii, Süryâni, Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman alimlerin birbirlerine 

olan derin hoĢgörü ve diyalogundan kaynaklanmaktadır. Burada yapılan sanat ve edebiyatı dinsel olarak kesin 

çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zira çok seslilik vardır, sanat ve edebiyat herĢeyin dıĢında tutul-

muĢtur. Örneğin; Ġslâmi dönem Ģair ve yazarlardan bazıları (Ebu Ġshak gibi), bazı kaynaklarda müslüman,  
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bazı kaynaklarda Sabii olarak geçmesi bu düĢüncemizi doğrulamaktadır. Çünkü ele aldıkları bazı konuların, 

Ġslâm itikadıyla paralellik arzetmesi bizi bu düĢünceye götürmektedir. 

Yine Ġslâmın fethinden Osmanlıya kadar olan dönemde Urfa ve Harran, birçok istilalara (Haçlı Seferleri vs.) 

hâkimiyet kavgalarına sahne olmuĢ kısa ve uzun süreler değiĢik hâkimiyetler altında kalmıĢtır. Bütün bunlara 

rağmen, Ģehir kültürüyle yoğrulmuĢ, entellektüel düzeyi yüksek insanların yaĢadığı Urfa ve Harran, çok zengin 

sanat ve edebiyat ortamını günümüze miras bırakmıĢtır.  

Ayrıca bu dönemde özellikle 11. ve 12. yüzyıllarda Harran havzasında ismi günümüze kadar gelebilmiĢ 

Ģair, yazar, hatip, hadisçi ve çeĢitli dil bilen 17 kadın alime rastlamaktayız. Bu bize gösteriyor ki, o dönemlerde 

Urfa ve Harran, kültürel açıdan günümüzden daha da ileridir. Zira bundan yaklaĢık bin yıl önce, kadınların aktif 

olarak sanat ve edebiyatta yer aldığı, ülkelerden ülkelere seyahat ettiğini görmekteyiz. 

C)OSMANLI DÖNEMĠ (1516-1923) 

1) GENEL BĠR BAKIġ 

Urfa ve çevresinin kesin olarak Osmanlıların egemenliği altına girmesi 1516 yılında Yavuz Sultan Selim'in 

Mısır seferi sırasında gerçekleĢmiĢtir. 1865 yılında sancak olarak Halep'e bağlanmıĢtır. Osmanlıların egemenliği 

altında kalan Urfa, 1912 yılında Halep'den ayrılarak bağımsız bir sancak haline getirilmiĢtir. 

Osmanlılar, kültür ve sanat alanından daha çok, siyasi ve askeri bir güç olarak Urfa'da var olmuĢlardır. Zira 

Osmanlılar, Arapları egemenliği altına aldıktan sonra, buraları daha önce gelip gördükleri yer olarak bildiklerin-

den daha çok Batıya yönelmiĢ ve Gaza devleti zihniyetiyle Avrupa'yı ĠslâmlaĢtırmayı hedef edinmiĢ ve Viyana 

önlerine kadar gitmiĢlerdir. Osmanlıyı bu gerçeğe yönelten nedenlerden biri bir tarafta ġii Aleviler diğer yanda 

Arapları Müslüman olarak kendine yakın bulmasındandır. Osmanlıların Batıya yönelmesi sonucu Balkanlar Ġs-

lâmlaĢmıĢ ve bugün diyebiliriz ki, Müslümanların son sınırı olmuĢtur. Bizans ve Roma döneminde Avrupalıların 

gelip durduğu son sınır ise Urfa ve çevresidir. Ġster dini ister siyasi nedenlerden olsun Osmanlılar Urfa'da kültü-

rel olarak ağırlıklarını hissettirmemiĢlerdir. Bunu da buradan göç etmelerine ve Avrupa'da at koĢturmalarına bağ-

layabiliriz. 

Osmanlılar döneminde Urfa'daki sanat ve edebiyata baktığımızda Nâbi haricinde sivrilip Ģöhret bulan Ģair 

ve edibe pek rastlamıyoruz. Bunun nedeni araĢtırıldığında görülecektir ki, Urfa aĢiret zihniyetiyle yönetilmiĢ 

sanat ve edebiyata gereken ilgi gösterilmemiĢtir. Buna rağmen Urfa'nın binlerce yıl öncesine dayanan zengin ve 

köklü kültürel mirası, bu dönemde mahalli anlamda da olsa varlığını sürdürmüĢtür. Bunu Nâbi gibi büyük bir 

Ģahsiyetin bu dönemde Urfa'dan çıkmasından, mezar taĢları, kitabeler, nüfus kayıtları ve meraklılarının tuttukları 

notlardan hareketle 15 yıllık çalıĢma sonucu Ģair ve araĢtırmacı Bedri Alpay'ın tespit ettiği 109 divan Ģairinin ve 

Ģiirlerinden öğreniyoruz.Ayrıca bu dönemde ilk Türkçe Ģiir yazan Ermeni bir Ģairin, Urfa‘ya bağlı bir köyden 

çıkması dikkate Ģayan bir durumdur. Çünkü burada iki durum söz konusudur. Bu durum Urfa gibi o dönemde 

merkezden oldukça uzak bir Ģehirde Ģiir ve edebiyatın ne denli güçlü damarları olduğunu gösterir. Ayrıca ilk 

Türkçe Ģiirin bir Ermeni tarafından yazılması, Osmanlının son dönemlerinde yetiĢmiĢ olan Circis, Bagos gibi Ģair 

ve Müzisyenlerin buradan çıkması üzerinde durulmaya değer bir konudur.  

Yine bu dönemde Ģiir, nesir, musiki, hüsn-i hat, taĢ süsleme ve mimari alanında yapılanlar sanatsal olarak 

dikkate değerdir. "Urfa'da görebildiğimiz kitabelerde kufi, nesih, celi nesih, sülüs, celi sülüs, ta‗lik, celi ta‗lik, 

divâni, celi divâni ve rika‗ gibi yazı çeĢitlerinin hepsine rastlamak mümkündür. Hüsn-i hat diye isimlendirdiği-

miz bu yazıların Urfa'daki mezar taĢları üzerinde oldukça ustaca yazıldığı görülmektedir. Onun için hüsn-i hat 

yönünden de bu kitabelerin dikkatlice incelenmesi ayrı bir konu teĢkil etmekte ve ayrı bir uzmanlık gerektir-

mektedir. Bu hatların uzmanları tarafından incelenmesi, bize hem Urfa hattatlarını tanıtacak, hem de hüsn-i hat-

tın Urfa'daki durumunu belirleyecektir.  

Böylece bir mezar taĢı kitabesinin üzerinde üç kiĢinin emeği görülmektedir. Bunlar yazdığı Ģiir ile Ģair, hattı 

ile hattat ve bu hattı kazıyan taĢçı ustasıdır. Diyebiliriz ki, mezar taĢları kitabeleri bu üç sanatın Urfa'da geliĢme-

sine yardımcı olmuĢtur." Bu da gösteriyor ki, Urfa'da hüsn-i hat sanatı ve taĢ süsleme göz ardı edilemeyecek bir 

seviye yakalamıĢtır.  

17. yüzyıla kadar uzanan divan Ģairlerinin ilki Nâbi değil de asıl adı Ġsmail olan ReĢit mahlasıyla Ģiirler ya-

zan bir Ģaire dayandıran Ali Fuat Bilkan, bu konuda Ģunları yazar: "Divan edebiyatıyla ilgili biyografik eserlerde 

yer alan Urfalı divan şairlerinin sayısı dokuzdur. Yaptığımız çalışmalar neticesinde bu sayıya üç isim daha ekle-

yerek bu sayıyı oniki olarak tespit ettik" 
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ġair-yazar Bedri Alpay ise, yaptığı araĢtırmalara dayanarak bu dönemin Urfa Ģiir ortamını Ģöyle yo-

rumluyor: "Nâbi gibi bir şiir dehası yetiştiren Urfa, elbette başka şairler de yetiştirmiştir, düşüncesiyle bu işe 

girişmiş olduk. Çalışmalar ilerledikçe hayret ve sevincimiz günden güne arttı. Meğer Urfa, Nâbi ayarında ne çok 

şair yetiştirmiş" 

Bütün bunlar Urfa'nın bu dönemde de binlerce yıllık kültürel zenginliğini koruduğunu, Nâbi ayarında birçok 

Ģair yetiĢtirdiğini fakat ne yazık ki, merkeze yani Ġstanbul'a sesini duyuramadığını göstermektedir. Nâbi bile Ġs-

tanbul'a gitmemiĢ olsaydı meĢhur Nâbi olmazdı. ġayet Nâbi ayarındaki Ģairlerimiz seslerini duyurmuĢ olsalardı, 

divan Ģiirinde isimleri saygı ile anılacak birçok Ģairimiz olacaktı. Cumhuriyet döneminde sanatları ve kiĢilikleri 

hakkında üniversitelerde araĢtırma ve tezlere konu ġevket, Nüzhet ve Abdi gibi Ģairleri anmadan ge-

çemeyeceğimiz bu Ģairler yukarıdaki görüĢlerimizi güçlendirir sanırım. 

Yine bu dönemde Urfa'nın eğitim alanlarına baktığımızda "22 camii, 67 mahalle mescidi, 10 kadar mahalle-

sinin her birinde 3 tekkesi ve 3 medresesi ve her camide talebe için odalar bulunuyormuĢ. Hususi dersiamları, 

dar'ül kurra, dar'ül hadis ve pekçok sayıda talebesi varmıĢ. Bütün bu ilimleri temsil etmiĢ, müfessir, muhaddis, 

musannif ve engin deniz gibi bilgisi olan kimseleri, 30 kadar ilk mektebi mevcutmuĢ. Kısaca tasvirine çalıĢtığı-

mız ve Nâbi'den baĢka yüzlerce alim, Ģair sanatkâr, musikiĢinas yetiĢtiren Urfa, o çağlarda ilim, irfan, sanat ve 

edebiyat muhiti idi." Daha çok 18. ve 19. yüzyılın sanat ve edebiyatının kaynak ve isimlerine ulaĢabildiğimiz bu 

dönemde ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Ģöhret bulan isimleri eksen alarak bu dönemin sanat ve edebiyatçılarını 

anlatmaya çalıĢacağız.  

2) OSMANLI DÖNEMĠ SANAT VE EDEBĠYATÇILARI 

Osmanlı döneminde Urfa‘da yetiĢmiĢ bir çok Ģair ve yazar olmasına karĢın, seslerini merkeze duyaramıĢ 

ama buna rağmen güçlü Ģiirlere imza Ģair ve yazarlara rastlamak mümkündür. Osmanlının son dömeminde yetiĢ-

miĢ 60‘lı 70‘li yılların sonlarında vefat etmiĢ bir çok Urfalının Ģiir veya musiki ile uğraĢtığı bilinen bir gerçektir.  

Bir çok Urfalının evinde dedesinden babasından kalma el yazma Ģiir defterleri veya el yazma divan ve di-

vançeler bulunmaktadır. Bu eserlerin bir çoğu zaman içersinde ihmalden dolayı kaybolup gitmiĢtir. Bu dönemde 

belli bir seviye ve kaliteye ulaĢmıĢ, eserler yazmıĢ kiĢilere baktığımızda Ģu isimleri görürüz. 

ġEYH RAMAZAN ġÂNÎ 

Urfa'nın adı biline ilk Ģairidir. 1631'de Urfa'da doğmuĢtur. Daha çok tasavvufi içerikli Ģiirler yazmıĢtır. Ay-

rıca ilâhileri de vardır. 1693 yılında vefat etmiĢtir. 

ġiirinden bir örnek: 

ĠLÂHĠ 

Neden ey hayy-ı tuvana 

Kimin alim kimin dânâ 

Kimini arif-i yekta 

Kimi âmâ sen êdipsin 

 

Kimini derd ile mahzun 

Kimin ettin kime meftun 

Kimini aĢk ile mecnun 

Kimi Leyla sen edipsin 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            URFALI NABĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ġAĠR NÂBĠ 

(ġair-Yazar) 

Divan Edebiyatına adını altın harflerle yazdıran ġair Nâbi, nam-ı diğer "Urfalı Nâbi", klasik Ģiirimizin zir-

vedeki Ģairlerindendir. Asıl adı Yusuf'tur. YaĢadığı dönemde "Ekmel-i ġu‗ârâ-yı Rum" ve "Melik-üĢ ġu‗ârâ" 

diye anılmıĢtır. Osmanlı dönemi Ģiirinin temel taĢlarından biri olan Nâbi, Divan Edebiyatına yenilik getirmiĢ ve 

onun "Hikemiyat" tarzı Ģiirleri ekol olmuĢtur. Urfa'da doğan Nâbi'nin doğum tarihi kesin değildir. Ama Ģiirlerin-

den ve yazdıklarından anladığımız kadarıyla çocukluk ve gençlik yılları Urfa'da geçmiĢtir. Prof.Dr.Abdülkadir 

Karahan'ın biyografik incelemesinde Nâbi'nin doğum tarihi olarak 1052 (1642) tarihi üzerinde durulmaktadır. 

Ahmet Kabaklı'nın Türk Edebiyatı kitabında 1640 olarak geçmektedir. Ayrıca Ģairin Evlâd-ı Resûl olduğu Ģiirle-

rine dayanılarak ortaya atılmıĢtır. Nâbi, 1665 yılında 24 yaĢında genç bir Ģair olarak Ġstanbul'a gitmiĢtir. Ġstanbul-

'a gidiĢinden sonra Ģöhret olmuĢtur. Urfa'da yaĢadığı dönemde çok iyi bir medrese eğitimi aldığı eserlerinden 

anlaĢılmaktadır. Nâbi'nin Urfa'da geçen yılları hakkında hiçbir Ģey bilinmemektedir. Yalnızca Nâbi'nin Urfa'yı 

sevdiği, Urfa üzerine gazeller yazdığı bilinmektedir. Nâbi'nin Urfa'da yaĢadığı yılları yorumlayan Bedri Alpay, 

Ģunları söylemektedir: "Ulu Camii Mahallesi'nde doğmuştur. Hacı Gaffarzâdeler'dendir. Babasının adı Mustafa 

olup, ticaret ve ziraatle uğraşmıştır. Ailesi Urfa'nın köklü ailelerindendir. Okuma ve yazmayı kimden öğren-

diğini bilmiyoruz. Fakat esaslı bir bir tahsil gördüğü muhakkak. Bunun gibi Urfa'da hangi medresede okuduğu-

nu da öğrenemedik. Zamanının en ünlü medresesi olan Halil-ür Rahman Medresesi'nde okumuş olabilir. Bunun-

la beraber havuz başı veya küçük attar pazarı denilen yerde attariye eşyası sattığını öğrendik. Daha sonra ilim 

ve edebiyatı tercih ederek dükkânı terkettiği söyleniyor. Medresede Arapça, Farsça, Tasavvuf, Felsefe, Arûz, 

Beyan ve Bedii ilimlerini öğreniyor." Yine Bedri Alpay'ın yazdığına göre Ģeyhi Yakup Kalfa'nın tavsiyesi üzeri-

ne Ġstanbul'a gitmiĢtir. 

"Eski edebiyatımızda çok az Ģair ekol sahibi olmuĢtur. Bunlardan biri de Nâbi'dir. Nâbi ile beraber eski ede-

biyatımızda Fuzûli ekolu, Baki ekolu, Ruhi ekolu... gibi ekollerden de bahsedebiliriz. Bunlar içerisinde kendisin-

den sonraki Ģairler üzerinde ağırlıklı olarak etkisi olanlardan biri, belki de birincisi Nâbi'dir. Nâbi'nin tarzını sür-

düren, onu üstad olarak tanıyan Ģairlerden ilk akla gelen Ģunlardır: Bosnalı Alâaddin Sabit, Diyarbekirli Hami, 

Seyyid Vehbi, Çelebizâde Asım, Arpaeminizâde Sami, Koca Ragıp PaĢa, Fıtnat Hanım, HaĢmet, Sünbülzâde 

Vehbi, Keçecizâde Ġzzet Molla, Ziya PaĢa vs. 

Nâbi ekolunun özelliklerine gelince, onun hikemi tarz ya da hikemiyât diye adlandırılan tefekkür ve hikme-

te yönelik Ģiirinin özelliğini, genel olarak, devrini çok yakından ilgilendiren sosyal ve siyasi olayların bilgece 

formüle edilmesi, halkın dilinde yıllar yılı söylene söylene kliĢeleĢmiĢ atasözleri, deyimler kelâm-ı kibarlar gibi 

konuları içerir. ġüphesiz bu çerçevenin dıĢında kalan Ģiirleri de vardır. Ancak Nâbi Ģiiri denince ana hatlarını bu 

Ģekilde çizmek mümkündür." 

"Nâbi'nin dil bilgisi, kültürü, sohbeti hakkında bilgi veren ve onun bu hususlarda en önde gelenlerden biri 

olduğu belirten eserlerden Vakayiu-Fuzala'daki bilgiler dikkat çekicidir. Orada Ģairimizin, sohbetinin lezzeti, 

külfetsiz olduğu, kendisinin seri‗ü‘l-intikal, bedi‗il-irticâl, gayet güzel ve tatlı konuĢan bir zat olarak tanındığı 

belirtildikten sonra kültür bakımından devrinde tek, hususiyle Farsça ve edebiyat bilgilerinde eĢsiz sayılmaya 

layık bulunduğu açıklanmaktadır. Yusuf Nâbi'nin ayrıca musiki ile de meĢgul olduğu, hatta bestekârlığının da 

hatırlanması gerektiğine de iĢaret etmek gerekir. ġeyhülislâm Mehmet Esad Efendi (1685-1753), Atrab-ül Asar fi 

Tezkireti Urafai'l Ebrar isimli yüz kadar bestecinin biyografisini kapsayan eserinde Nâbi de yer almaktadır. 

Onun Ruhâvi makamında -usûl-i nim-devir'de- Ģöyle baĢlayan gazelini baĢarılı bir Ģekilde bestelediğine de temas 

edilmektedir: 

Ruhunda bâdeden yarın ki ab u tâb olur peyda 

Derunumda benim bir ma‗den-i simab olur peyda 

Geleneksel Urfa müzik kültüründen doğal olarak beslenmiĢ olan Nâbi'nin, Diyarbakırlı Seyyit Yahya'dan 

musiki dersleri aldığı söylenmektedir. Hanefi mezhebine bağlı olan Nâbi, aynı zamanda ehl-i tarik biridir. Ġstan-

bul'daki hayatından sıkılarak 1680 yılında Halep'e yerleĢmiĢtir. 1700 yılında Baltacı Mehmed PaĢa Halep valili-

ğinden alınarak Ġstanbul'a giderken Nâbi'yi Ġstanbul BaĢmuhasipliğine tayin etmiĢ ve yanında götürmüĢtür. Bu 

arada hocalık da yapan Nâbi 1712 yılında vefat etmiĢ ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiĢtir. Mezarı, 1986 

yılında ġanlıurfa Belediyesi tarafından anıtmezar haline getirilmiĢtir. Eserleri Ģunlardır: Türkçe Divân, Hayriye, 

Hayrâbâd, Tuhfe-i DilkeĢ-i Nâbi, Tuhfet'ül Harâmeyn, Tercüme-i Hadis-i Erbâ‗in, Zeyl-i Siyer-i Veysi, 

MünĢeât, Fetihnâme-i Kamâniçe, Surnâme, Gazânâme, Farsça Divânçe'dir. ġiirlerinden Örnekler 

 



37 

Gazel 

―Virmezdi kimse kimseye nan minnet olmasa 

Bir maslahat görülmez idi rüĢvet olmasa 

 

Halkun miyanesinde bulunmazdı ittihad 

MeĢreblerinde rabıta-i hisset olmasa 

 

Kendü vücuduna bile giymezdi malı halk  

Kasd-ı nümayıĢ ü Ģeref ü Ģevket olmasa 

 

Yok bi garaz mu‗amele-i ehl-i zamanede 

Kimse ibâdet etmez idi cennet olmasa 

 

Tahsil-i ilmin üstüne tercih ider mi nas 

Tahsil-i mal vasıta-i rif‗at olmasa 

 

itmez zuhur asrda bir kimseden kerem 

Zımmında kasdi da‗iye-i Ģöhret olmazsa 

 

Kemyab idi miyan-ı le'imanda imtizac 

Mabeynde alaka-i cinsiyet almasa 

 

Bakmazdı kimse ayine-i sâfâ Nâbiya 

Hodbinlik alakasına alet olmasa.‖ 

 

Muhammes 

―Bu gülistanda benimçün ne gül ne Ģebnem var 

Bu çarĢude ne dadu sited ne dirhem var 

Ne kudret ü ne tasarruf ne biĢ ü ne kem var 

Ne kuvvet ü ne teayyum ne zahm ü merhem var 

Bu kârhânede bilsem neyim benim nem var 

Vücûd cud-i ilâhi hayat bahĢ-i kerim 

Nefes atiyye-i rahmet kelam fazl-ı kadim 

Beden bina-yı Hüda ruh nefha-i tekrim 

Kuva vedia-i kudret havas vaz-i hakim 

Bu kârhânede bilsem neyim benim nem var 

 

Bu kârhânede bir baĢka kâr ü barım yok 

Ne varsa cümle anındır bir özge varım yok 

Cihana gelmede gitmekle ihtiyarım yok 

Benim benim diyecek elde bir medarım yok 

Bu kârhânede bilsem neyim benim nem var 

Zemin bisat-i kader çerh hayme-i azamet 

Nücum-i sabit ü seyyar meĢ‗al-i kudret 
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Cihan netice-i cud-i hazain rahmet 

Sahaif-i suver-i kevn nüsha-i hikmet 

Bu kârhânede bilsem neyim benim nem var 

 

Vücud ariyetidir hayat emanettir 

ıbade da‗vi-i mülk iddia-yi Ģirkettir 

Kulun vazifesi teslimdir itaattir 

Bana kulum dediği lütfdur inayettir 

Bu kârhânede bilsem neyim benim nem var 

 

Benim fakir-i tehidest cud Hakkındır 

Adem benim sıfatımdır vücud Hakkındır 

Zuhur ü hestiy ü bud ü nebud Hakkındır 

Temaavvüc-i yem-i gayb ü Ģühüd Hakkındır 

Bu kârhânede bilsem neyim benim nem var 

 

Nasibsiz alamam rızkı huĢk ile terden 

Ne asman ü zeminden ne bahr ile berden  

Gelir mukadder olan o denlü nukre vü zerden 

Ziyade kabzedemem rızkımı mukadderder 

Bu kârhânede bilsem neyim benim nem var 

 

Sâbahı Ģam ü Ģeb-i tireyi nehar edemem 

Hevayı ateĢ ü ab-ı haksar edemem 

Sipihri sakin ü kühsarı bikarar edemem 

Hazanı kendi muradımca nevbahar edemem 

Bu kârhânede bilsem neyim benim nem var‖ 

 

Gazel 

 

"Zevk-i gam dilde midir dağda mı tende midi 

NeĢve bülbülde midir gülde gülĢende midir 

 

Oldu sermaye -i hayret bana bunu ümmit 

Bilmem eyleyecek girye midir hande midir 

 

Oldu baziçe-i aĢkında nihan hatemi dil 

Çin-i zülfünde midir sende midir bende midir 

 

Gül hem açıldı hem arayiĢi destar oldu 

Bülbül-i bi haber aya dahi Ģivende midir 

 

O tevazu anı mümtaz-ı cihan etmiĢtir 

Nahli gül bağda bihude serefkende midir 

 

Dürr-ü mercan bulunurmuĢ tutalım deryada 

Bu kadar çin-i cebin satmağa erzende midir 

 

Hah-u nahah olur avize-i guĢi ahbab 

Nabiya her gazelin böyle hoĢayende midir " 
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NÂDĠ 

Doğum tarihi bilinmeyen Nadi'nin asıl adı Ahmet'tir. Safai Tezkiresi'ne göre Kastamonulu, Tuhfe-i 

Hattatin'e göre de Urfalıdır. Osmanlı Sultanı II. Ahmed zamanında veziriazam olan Arabacı Ali PaĢa'ya 

BaĢtezkireci (Urfalı) Kahire'de birkaç vezire Divan Efendisi olmuĢ, sonra ġam Defterdarlığı'na atanmıĢtır. Ġstan-

bul'da Tezkire-i Evvel (Birinci Tezkireci) olan Ahmed Nadi, Basra valisi Ahmed PaĢa'nın Kethüdası olarak 1715 

tarihinde Basra'da iken orada vefat etmiĢtir. Divan Ģairleri arasında söz sahibi olan Nadi, aynı zamanda devrinin 

en iyi hattatları arasında idi. ġiirinden örnek: 

GülĢen-i guyunda yarin guĢ edenler nale mi 

Nadiya, hoĢ lehçe bir bülbül-ü gamzede ya ne der. 

 

Zairan-ı mukdimin olmaz Ģefaatten beri 

Çünkü sensin mahĢerin çapeksuvar rehberi. 

 

HALĠMZÂDE KUDSÎ MUHAMMED EFENDĠ 

Urfa alimlerinden Hasan Efendi'nin mahdumudur. Ġlimde mahir olmakla, birkaç kez Ġstanbul'a giderek Ģöh-

ret kazanmıĢtır. Bir keresinde memleketine müftü oldu. Fakat geçinemeyerek Rumkale'ye ikamete gönderildi. 

Selim Sırrı PaĢa, orada onunla görüĢmüĢ ve Ġstanbul'a götürüp müftü yapmıĢtır.  

Sonra Ġzmir Niyabet ve Nikabetine getirildi. 1800 yılında Erzurum mollası oldu. Mısır Seferi Hümayunu'na 

5-6 bin askerle yardıma geldi. Mısır fethinde kadılığa getirildiyse de ġeyhülislâm  onaylamadı. 1806 Muharrem 

ayında Mekke kadısı oldu. Ġstanbul'a döndükten sonra namizac olmakla birlikte 1806 yılında vefat etmiĢ ve Sul-

tan Bayezid Mezarlığı'na defnedilmiĢtir.  

Faziletli, üç dilde münĢi ve Ģairdi. Bulunduğu meclislerde yalnız kendisi konuĢur, laubali meĢrebli, rinde 

olmakla birlikte bazı gülünç halleri görülmüĢtür.  

KURRAZADE MUHAMMED HALID 

"1823 yılında Urfa'da doğdu.. HasanpadiĢah medresesinden mezun oldu. Çok dindar olduğu için ömrünü 

vaaz ve nasihatlerle geçirdi. Hafız olan Ģair, Kur'an‘ı kıraatı seb'a ile okumuĢtur." "Kadirî, NakĢibendî ve Rüfaî 

tarikatlarından halifeliği bulunan bir zat olarak Tasavvuf edebiyatında eser verenlerdendir. 1893 yılında vefat 

etmiĢtir." Gazelinden örnekler : 

"Bu Ģeb ol dîde-i âhû gelecek yânımıza 

Görelim rahmeder mi hal-i perîĢânımıza 

 

Her görenler bizi mahmura kıyas eylediler 

Hemen ol çeĢm-i siyeh kâr edelî cânımıza 

 

Ġftirakın bizi rüsvâ-yi cihan eyledi ah 

Gel bu gün eyle nazar vü efğanımıza 

 

Kan döker görmeyelî gül yüzünû dîdelerim 

Büsbütün la‘l-i bedahĢan boyanır kanımıza 

 

Akibet ateĢ-i ruhsarına yandı dil u can 

Vaktidir gele nevbet ten-i bîcanımıza 

 

Halıdâ mürde teni yandıralım Ģem‘a gibi 

Bu Ģeb ol dide-i afet gelecek yanımıza” 
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HATAYĠ 

"Urfa Ģairlerinden Hatayi 1823‘te doğmuĢ 1900 yılları sırasında vefat etmiĢtir. Kendisi medrese tahsili gör-

müĢ hafız-ı Kur‘an‘dır.Tasavvuf edebiyatı içinde Alevî akidesine sahip olduğu söylenilmektedir." Gazelinden bir 

örnek : 

"Bu gün ğam tekyegâhında fedâ bir canımız vardır 

Gönül abdal-ı aĢk olmuĢ gelin kurbanımız vardır 

 

Çimende bülbülü gördüm yaman efgan eder söyler 

Dil-i kahhar ile her dem gül-i handanımız vardır 

 

Eğer ki ol peri-peyker bana adem demez amma 

Dem oldur ki meleklerle bizim seyrânımız vardır 

 

Evveli bir ahiri bir zâhiri bâtını birdir 

Ki birlik babına erdik Ģükür imanımız vardır 

 

Visal-i bezm edüb sâkî Ģarabın fil kubâ olsun 

Derun-i sînede piĢmiĢ ciğer büryânımız vardır 

 

Hatâyî bendesin anmıĢ keremle lütfü çok olsun 

DemiĢ kî ol gedâ gelsin anâ ihsânımız vardır 

 

ġEYH SAFFET  

"Asıl adı Mustafa Kemaleddin olan Saffet Efendi iyi bir tahsil görmüĢtür. Kendisi 1866 da doğmuĢ ve 1950 

de vefat etmiĢtir. Kadirî ve Halveti tarikatine mehsuptur. Kadirî ve Halveti tarikatı Ģeyhi Abdulkadir Erbili 

(ölm.1897)‘nin oğlu olup, Mısırda tahsil görmüĢ ve Cumhuriyet döneminde milletvekilliği yapmıĢtır. Her ne 

kadar Ģeyhlik almamıĢsa da Urfa‘da halk arasında ġeyh Saffet olarak tanınmaktadır. ġiirde de çok iyi olan Saf-

fet‘in Seyyid Abdulkadir Geylânî (K.S.) ‗yi metheder." Gazelinden Örnekler :  

"Reis-i meclis-i sırr-ı Hüda‘dır Ğavs-i Geylani 

Enis-i ins-i pâki müsteandır Ğavs-i Geylani 

 

Sadakatde adaletde Hazreti ġeyhe varistir  

Verasetde reis-i asfiyadır Ğavs-i Geylani 

 

Hayada Hazret-i Osman-ı Zinnureyn‘e ekremdir 

ġecaatte Aliy‘yül-Murtaza‘dır Ğavs-i Geylâni 

 

Cenab-ı Hazret-i Peyğamberin emr-i Ģerifiyle 

Kademran-ı rikaab-ı evliyadır Ğavs-i Geylâni 

 

Türab-i makdemindendir cihanın kürretü‘l-ayni 

Ayyuk-i aleme ziyadır Ğavs-i Geylani 
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Cemâl-i ba kemâlinden açıldı dide-i dünya  

Türab-ı asitanı tutiyadır Ğavs-i Geylani 

 

Helak eyler güruh-i münkiri ol seyf-i kahharı 

Celalinden bela-yi eĢkiyadır Ğavs-i Geylani 

 

Suk-i gevher-i Geylanın mübahat eylerim Saffet 

Demadem bizlere himmet-nümadır Ğavs-i Geylani" 

 

KIRATOĞLU EMĠN 

"Urfa‘nın mutasavvıf Ģairlerinden biri olan Kıratoğlu Emin de 1884‘de Urfa‘da doğdu. 1933‘de yine Urfa‘-

da vefat etti. Kendisi Kadiri tarikatının melâmî koluna mensuptur.Baba Müslüm (ölm.1902) adında bir Ģeyhe 

intisaplı olduğu söylenilmektedir." ―Urfa Ģairleri içinde önemli bir yere sahip olan ġair Kıratoğlu Emin Divanı, 

geleneksel edebiyatımızın Urfa‘daki etkisini göstermesi açısından önemli kaynak. Urfa‘da Osmanlının kültürel, 

sosyal ve siyasal izlerini göstermesi ve o dönemdeki Ģiirimizin yerini bildirmesi açısından da Kıratoğlu Emin 

Divanı‘nın büyük bir öneme sahip olduğunu düĢünüyorum. Zira Urfa tarihi açısından kapalı olan Osmanlı döne-

minin izleri ve etkisini, Ģair Kıratlıoğlu‘nun gazellerinde bulabilmek mümkün. YaĢadığı dönemde yazdığı Urfa 

Ģiirleriyle de tanınan Kıratlıoğlu‘nun ‗Urfa ġairi‘ olarak anılması ayrıca üzerinde durulması gereken bir olaydır. 

Geleneksel edebiyatımızda büyük Ģairlerinin mutlaka birer Divan yazdığını ve bunun gelenek halini aldığını bili-

yoruz Bu anlamda Kıratoğlu Emin‘in de bu geleneği devam ettirerek Divan yazmıĢ ve Ģairliğini konuĢturmuĢ-

tur... ġairin iyi bir eğitimden geçtiği, çağını iyi okuduğunu, aruzu ve dili çok iyi kullandığı, coĢkulu ve akıcı bir 

anlatıma sahip olduğunu görüyoruz.‖ ġiirlerinden örnekler : 

―Gülerek süzdü gözün naz ile yarim bu gece 

Beni mest eyledi çeĢm-i humarım bu gece 

 

Dedim ey gonce-dehen aç göreyim al yanağın 

Yoksa eflake çıkar nale-i zarım bu gece 

 

Hele bin naz ile kaldırdı nikabın yüzünden 

Ruhun üftadeye gösterdi nigarım bu gece 

 

N‘ola bağlansa gönül arızının sünbülüne 

Komadı aldı benim Ģabr u kararım bu gece 

 

Hamd ola vuslat ile gamdan azad oldum Emin 

Ki yeĢillendi benim bağ-ü baharım bu gece‖ 

 

Kıratoğlu Emin‟in bir baĢka Ģiiri: 

"Biz güruh-i aĢıkanız kavm-i mesrurlardanız 

Cam-ı aĢkı nuĢ eden bî-huĢ mahmurlardanız 

 

Bu fena dünyayı tamir eylemekten geçmiĢiz 

Bir bölük mest-i elest ashab-ı ma‘murlardanız 

 

Kûy-i yari daima devr eyleriz pervâne-veĢ 

Sanma nar-i hicr ile nâ-kâm mehcurlardanız 

 

Hırka-puĢuz hane ber-duĢ-ı cihanız dehrde  

Alem-i manâda Ģol sultan-ı meĢhurlardanız 
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Halk zahirde Eminâ gördüler üryan bizi 

Lütf-i Hakla batınen eĢhas-ı mesturlardanız" 

 

ABDĠ 

1857 yılında Urfa'da doğmuĢtur. Babası Hacı Abdizâde Emin Efendi'dir. Okuma ve yazmayı mahalle mek-

tebinde öğrenmiĢ ve 1870 yılında Dabakhâne Medresesi'ne devam etmiĢtir. 1872 yılında buradan ayrılarak 

RüĢdiye'ye kaydolmuĢ ve burayı bitirdikten sonra memuriyet hayatına atılmıĢtır. ilk görevi Urfa Tahrirat Kalemi 

Kâtipliği'dir. Burada dört yıl çalıĢmıĢ, bu sıralarda Ģiir yazmaya baĢlamıĢtır. Sırasıyla aynı dairede Müsevvidlik 

(Proje görevlisi), Hakkâri Tahrirat Müdürlüğü, Harran Tahrirat Müdür Vekilliği, MaraĢ ıdâre Meclisi BaĢkâtipli-

ği görevlerinde bulunmuĢ ve bu son görevinden 1911 yılında emekliye ayrılmıĢtır. 1887 yılında Hacc'a gitmiĢtir. 

1910 yılında Harbiye'den Topçu Üsteğmen olarak mezun olan oğlunun 1911 yılında bir manevrada Ģehit olduğu 

haberi üzerine felç olmuĢ, gördüğü birçok tedaviye rağmen hayatının sonuna kadar Ģifa bulamamıĢtır. 

Divanındaki nazirelere bakıldığında Abdi'nin geniĢ bir divan kültürü olduğu, Fuzûli, Fehim, Rıf‗at, Koca 

Ragıp PaĢa, Ruhi, Vehbi, ġem‗i ve Nâbi gibi ünlü divan Ģairlerinin divanlarını gözden geçirdiği anlaĢılmaktadır. 

Abdi, Klasik Divan Ģiirinden çokça etkilenen bir Ģairdir. Çok divan okumuĢ ve bu okuduğu divanların etkisinde 

kalmıĢtır. Yazdığı Ģiirlerin büyük çoğunluğu naziredir. Bu bakımdan onun zikredilecek en önemli tarafı bir nazi-

re Ģairi olduğudur. ġiirlerindeki konu, tüm divan Ģiirinde olduğu gibi aĢk, Ģarap ve hikmettir. Derinden sezilen 

bir tasavvuf havası da gözden kaçmaz. ġiirlerine hakim olan duygu hüzündür. Bu hüzün mersiyelerde daha açık-

tır. Abdi'nin Ģiirlerindeki karamsar havanın ise kiĢisel kederlerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Felçliğinden 

dolayı elleri titreyen Abdi, kendisi söylemiĢ yeğenleri yazmıĢtır. Çağına göre Abdi'nin dili oldukça sadedir. Yer 

yer konuĢma diline yakın Ģiirler yazmıĢtır. Urfa sıra gecelerinde gazellerinin oldukça çok okunması, dilinin sade-

liği ve konularının hüzün olmasından dolayıdır. Zira Urfa yanık türkülerin sevildiği, kapalı toplum olduğu için 

platonik aĢkların bol olduğu bir Ģehirdir. Abdi'nin Nezihe Hanım'ın gazellerinin Urfa sıra gecelerinde okun-

masının sebebi sade bir dil ile aĢk ve hüzün konularını iĢlemesindendir. 

1893-1894 yıllarında Halep vilayetinde bulunduğu bilinen Abdi, aynı zamanda Halep Vilâyet Gazetesi'nin 

yöneticiliğini de yapmıĢtır. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı ömrünün sonuna kadar bakıma muhtaç bir halde yaĢa-

yan Abdi, yalnızlık, hastalık ve evlat acısı içinde 1941 yılında Urfa'da vefat eder. Abdi'nin Ģiirleri yapı olarak 

beyit düzenine dayanır. Kafiye düzeni olarak ta kaside, gazel ve mesnevi tarzını tercih etmiĢtir. 193 adet Ģiiri 

mevcut olup yapı olarak ta divançe niteliğindedir. Tam bir divan niteliği taĢımaz. Gazellerinden Örnekler : 

Vefa yok dil-rübâda bezm-i iĢrette muhabbet yok 

Gönülde sabr sakide mürüvvet meyde lezzet yok 

 

Ederler sohbet-i huban ile def‗i elem herkes 

Dil-i nâ-Ģaddan gayri bana hem derd ü mihnet yok 

 

Cemal-i yari görmekle sâfâ-yab olmak isterdim 

Rakib-i bed-meniĢten rü‗yet-i dildara fırsat  

 

Gidersen kuy-i canane saba var halimi arz et 

Tenimde tab ü takat gözlerimde hab-ı rahat yok 

 

Tehassürle ne denlü ah ü feryad eylesem abdı 

Yanar nar-ı muhabbetle vücudum yare vuslat yok. 

 

Ey cefa piĢe-i gam cevr ile nalan olasın 

Göreyim hai mezellette periĢan olasın 

 

Ola ahımla hazan dide bahar-ı hüsnün 

Akibet eylediğin cevre peĢiman olasın 
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Yıkıla badı rekabetle binai emelin 

Kalasın mastabai yes'de giryan olasın 

 

Seni de eyleye bir gözleri ahu teshir 

Yanasın ateĢi firkat ile büryan olasın 

 

Etmedim Abdi-i naçizi sâfâyâb-ı sürur 

Dilerim sen de esiri gamı hicran olasın.  

 

HĠKMET 

Asıl adı Ahmet'tir. Babası ġefkatzâde Eyyup Efendi'dir. 1832 yılında Urfa'nın Pazar Camii Mahallesi'nde 

doğmuĢtur. ilk tahsilini babasından aldıktan sonra Hasan PaĢa Medresesi'ne girmiĢ, tefsir ilmini Müftü 

Abdüllatif Efendi'den, diğer ilimleri de Müderris Hacı Mustafa Efendi'den öğrenmiĢtir. ıcâzetnamesini de bu 

kiĢiden almıĢtır. ıleri derecedeki zekâsıyla kendisini tanıtmıĢ, daha öğrenci iken hocalarıyla ilmi tartıĢmalara 

giriĢmiĢ, hocaları olmadığı zaman arkadaĢlarına ders vermiĢtir. Hafızası kuvvetli, muhakemesi sağlam, görüĢleri 

keskin bir kiĢiliğe sahiptir. Ne zaman medreseyi bitirdiğini bilemiyoruz. Medreseyi bitirdikten sonra bir müddet 

hocasına muavinlik ettiğini, daha sonra da AĢar Mültezimliği yaptığını biliyoruz. Kendisi ġeddâdiler'in Asiyan 

oymağına bağlı Suruç köylerinde Mültezimlik yapmıĢtır. Refah içinde yaĢamıĢ, çevresine cömert davranmıĢtır. 

EvlenmemiĢtir. Bir kaza sonucu sol gözü görmez olmuĢtur. BerduĢ olan Ģair, espirili bir kiĢiliğe sahip olup hazır-

cevaplılığıyla ün salmıĢtır. ġairin yazdığı Divan'ı ve Mecmua-i Hicviyyat eserlerini zamanın Urfa Mutasarrıfı 

Süleyman ġefik PaĢa bastırmak üzere Ġstanbul'a götürmüĢ, ne yazık ki, paĢanın iki ay sonra ölmesi üzerine eser 

kaybolmuĢtur. Güçlü ve dile hakim bir Ģairdir. ġiirinde bilginin izleri kuvvetlidir. ġiirin her türünde Türkçe, 

Arapça ve Farsça Ģiirler, keskin hicivler yazmıĢtır. ġiirlerinin ekserisi irticalidir. Hikemi aĢk Ģiirleriyle Hikmet, 

Urfa'da Nâbi'den sonra gelen en büyük Ģairdir. Onun edebiyatımıza mal olmayıĢının tek nedeni Urfa'ya sıkıĢıp 

kalmasıdır. KardeĢi Mehmed'e ilk eğitimi vermiĢ, hatta "ġevket" mahlasını kardeĢine kendisi bulmuĢtur. Urfa'da 

klasik geleneğin güçlü bir Ģekilde yaĢadığı bu dönemde Fuzûli ve Nâbi edebi ekollerinin tesiri güçlü ve canlı bir 

tarzda devam ediyordu. Birçok Urfalı Ģair gibi Hikmet de Nâbi geleneğini sürdüren ve bu yolda baĢarılı örnekler 

veren bir Ģairdir. 

Gerek kendi devrinde ve gerekse kendisinden sonra gelenler ġair Hikmet'i benimsemiĢ, onun bir bakıma 

tahakkümü altında denebilecek bir duyguyla gazellerini yazmıĢlardır. ġairin teĢvik ve desteğiyle Hasan PadiĢah 

Kütüphânesi kurulmuĢ ve bu kütüphâneye de bizzat kendisi bir kitabe yazmıĢtır. 1878 yılında Urfa'da vefat etmiĢ 

ve Harrankapı Mezarlığı'na defnedilmiĢtir. ġiirlerinden Örnekler: 

Gazel 

Bâğbân oldum nihâl-i yâsemini beslerim 

Dâye-i aĢkım o Ģûh-i nâzenini beslerim 

 

ġirr ü Ģeker feyz-i câridir dil-i masmumdan 

Bir mukaddes tıfl-feĢ ruh'ül emini beslerim 

 

Katr-i eĢkı nüzul ettikçe rahmet cûĢ eder 

Âb-ı âlem-gir-i bakiyim zemini beslerim. 

 

Cûy-veĢ hûnin revan olsun rızâ-yı Hakk içün 

Ben Hüseyin-i Kerbelâyım mâh-ı dini beslerim 

 

Derd-i endûh-ı belâ bir lahza nâbûd olmasın 

HĠKMET ol ağniyâdan kalb-i hazini beklerim. 
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Gazel 

Mahmil-i Leylâ-yı zevk ettikçe Ģavkım Kays-veĢ 

Bâdiye-pir olur dil raksa gelmiĢ ısa-veĢ 

 

Hüdhüdüm kâr-ı zemin Ģerh-i meserrettir bana 

KeĢf-i sak etmem kavarın görüp Belkıs-veĢ 

 

Gamze kateyler beni feyz-i lebin ihyâ eder 

Mu‗cize izhar eder canım benim Circis-veĢ 

 

Duzeh-i hicri geçip yettim behiĢt-i vuslata 

Mevtten sonra hayy oldum ben dahi ıdris-veĢ 

 

Dil muhabbet ilmini mahbûblardan ahz eder 

KûĢe-i meyhânede ıncil okur KiĢiĢ-veĢ 

 

ġerh-i derd-i aĢk-ı yari böyle tahrir eyledim 

Hikmet olsun maceramız Kays ile tahmis-veĢ 

 

ġAĠR ġEVKET 

Asıl ismi Mehmed olan ġevket, 1278/1861 yılında Urfa'da doğmuĢtur. Babası Neccârzâde Eyyüp Ağa'dır. 

ġevket mahlasını, ağabeyi ġair Hikmet vermiĢtir. ilk öğrenime hazırlık bilgilerini ve okuma denemelerini ağabe-

yinden almıĢtır. Daha sonra Hasan PadiĢah ve Halil-ür Rahman Medreselerine devam etmiĢ; zamanının bilginle-

rinden Abbas Vasık Efendi, Halil Hoca ve Hacı Mustafa Hafız'dan Arapçayı, diğer Ġslâmi ilimleri öğrenmiĢ ve 

icâzet almıĢtır. ġiirlerinden hareketle baĢarılı bir eğitim gördüğünü öğrenmekteyiz. Gençliği hakkında herhangi 

bir bilgi bulunmamaktadır. ġair ġevket hiç evlenmemiĢ olup, vaktini genellikle sohbetlerde geçirmiĢ, Ģiirle iĢti-

gal etmiĢtir. ġevket'in Ģiirlerine baktığımızda kendisine has bir Ģiir dili geliĢtirdiğini görürüz. Urfa'daki Divan 

Ģiiri geleneğini Nâbi etkisinde üç kısma ayıran Ģair Bedri Alpay özetle, onun Ģiiri hakkında Ģu yorumu yapmakta-

dır: "19. yüzyılda özellikle Sakıbiye Medresesi'nde toplanan şairler, Nâbi etkisinde şiirler yazarken, Şevket ayrı 

bir ekol olarak ve Nâbi'nin etkisinde kalmadan şiirler yazmıştır. Hatta onun çok büyük bir kabiliyet olduğunu, 

kendisinden öncekileri bu kabiliyeti sayesinde takipten vazgeçtiğini, yepyeni bir anlayışla şiirle söylediğini ve 

yeni bir devre imza attığını yazmaktadır. işte bu devre, Şevket Devri demek yerinde olur" Ģeklinde yazmaktadır. 

BoĢ zamanlarını Halil-ür Rahman Camii civarında geçiren Ģair, etrafında toplananlarla birlikte edebi çalıĢ-

malar yapar, genç Ģairlere Ģiir hakkında öğüt verirmiĢ. Müziğe de aĢina olan Ģairin sesinin güzel olduğu, bütün 

makamları bildiği, bazen de meclislerde ezberden Ģiirler söylediği anlatılır. "ġevket'in Ģiirlerinde doğup büyüdü-

ğü ve gözlerini hayata kapayacağı Urfa ile ilgili veya kendisinin maskat-ı re'si olan bu Ģirin Ģehirde ebediyete 

göçtüğünde bir gönül isteğini ilgilendiren beyitler vardır." 

"Urfa'nın 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaĢamıĢ Ģairleri arasında Klasik Edebi-

yatımızın geleneğini sürdürmeyi baĢaranların ön safında yer alan ġevket, bugüne kadar layık olduğu dikkat ve 

önemle incelenmiĢtir denemez. Bir kere Ģiirlerinin büyük çoğunluğu henüz gün yüzü görmüĢ değildir." ġevket'in 

kullandığı vezin Arûz'dur. Toplam 300 Ģiiri olduğu söylenen Ģairin, günümüze kadar ulaĢan toplam 170 (mezar 

kitabeleri dahil) Ģiiri mevcuttur. ġevket'in üslûp bakımından çağına göre baĢarılı olduğu, samimi, eski edebiyat 

sembollerine, edebi sanatlara, mecazlara, kavramlarına, mazmunlarına, dünya ve hayat görüĢüne vakıf bir Ģair 

olduğu görülmektedir. Dili ağdalı değildir. Ancak Arapça ve Farsçayı çok iyi bildiği, sadece Ģiirlerinden değil, 

birkaç Farsça güzel ve hatasız gazel yazabilmiĢ olmasında, bazı Ģiirlerinde Arapça mısralara yer vermiĢ bulun-

masından anlaĢılmaktadır. Oldukça dindar olduğu söylenen ġevket'in içkili meclislerde bulunmadığı söylenir. 

ġair ġevket, 1917 yılında çok sevdiği Dergâh'ta vefat etmiĢ ve Harrankapı Mezarlığı'na defnedilmiĢtir.Eserleri 

Ģunlardır: Divan, Kuru Kafa (bu eser, manzum ve mensur olup 55 sayfadır) Molla Ömer Dağı, ġiirlerinden Ör-

nekler: 
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Gazel 

Ey dil bu fena mülküne rağbet ne içindir 

Nâ-bût olan eĢyalara hürmet ne içindir 

 

Firkatte kalıp ermedi dil vasl-ı nigâre 

Yâ Rab bana sûziĢ-i firkat ne içindir 

 

Bigâne Hudâ sırrını ağyare açar mı  

Zâhiddeki bu keĢf ü kerâmet ne içindir 

 

Hak olsa gerek âkibet-i menzilin el can 

Her subh u mesâ bunca kabahat ne içindir 

 

ġevket olagör peyrev-i pirâne-i kâmil 

Akılsan eğer gör bu ferâğat ne içindir 

 

Gazel 

Bu zaman terk-i haya halka saadet gibidir 

Kesb-i ilim ile edeb aynı hiyanet gibidir 

 

Birbirin kadh kılıb gaybete ağaz etmek 

Meclis-i asrda izhar-ı belâğat gibidir 

O kadar doldu kasavet dil-i erbâb-ı dalâl 

Katl-i nefs etme bu dem lutf u inayet gibidir 

 

Meclis ü zaviyede Ģeyhlerin zu‗munca 

Mal-ı evkaf-ı yemek kesb-ü ticaret gibidir 

 

ġevket ol muhteriz-i mahfil-i ebna-yi zaman 

Kunc-i uzlet bu zaman gülĢen-i cennet gibidir 

 

NÜZHET ÖMER 

(ġair) 

18.Yüzyılda yaĢamıĢ Urfalı Ģairlerin en tanınmıĢıdır. Babasının adı Ömer'dir. Doğum tarihi belli değildir. O 

da hemĢehrisi Nâbi gibi Urfa'dan çıkarak Ġstanbul'a gitmiĢtir. Çok iyi bir eğitim görmüĢtür. Ġstanbul'da ünlü vezir 

Koca Ragıp PaĢa'ya intisab etmiĢ, mühürdarlığı görevinde bulunmuĢtur. Oldukça iyi bir Ģekilde Arapça ve Fars-

çayı bilen Ģair, bu dillerin inceliklerine de vakıftır. ġiir ve edebiyattan baĢka astronomi ile de uğraĢmıĢtır. 

Mutasavvuf kiĢiliğiyle tanınan Nüzhet, Nâbi ve Ragıp PaĢa'nın hikemi karakterli Ģiir üslubundan etkilenmiĢ-

tir. Divan'ın birçok yazması mevcuttur. Divan edebiyatında Ģöhret bulmuĢ Ģairler üzerine tez yazılan Urfalı bir-

kaç Ģairden biridir. 1776 yılında Ġstanbul'da vefat eden Ģair Galata Mevlevihânesi mezarlığına gömülmüĢtür. 

Eserleri Ġstanbul'da Koca Ragıp PaĢa Kütüphânesindedir. Eserleri : Divan, Menâkıb-ı Evliya, Tercüme-i Hadis-i 

Erba‗in, Minaret-ül Ebsar, Ġlm-i Nücum, Muhammed Kasım (Farsçadan tercüme),Tercüme-i Merzûbannâme 

(Tercüme), Tenbihat-ül Müneccimi (Tercüme) ġiirlerinden bir Örnek: 

Gönülde mebhas-ı aĢkında evvel ah olur peyda 

Beli bir nüsha ünvanında Bismillah olur peyda 

 

Gitmez kulub-ı hasiyeden nakĢ-ı infial 

Seng üzre mürtesim olan asar-ı saht gibi 
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Kendi aybın görmeye aybı kesen ayinedir 

Halkı ta‗n etme hele bir kerre var gör sen seni 

 

SAKIB EFENDĠ 

1800 yılında Birecik'te doğmuĢtur. Ası adı Emin, mahlası Sakıb'tır. Hacı Mustafa adında bir köylünün oğlu-

dur. Birecik'te medrese tahsilini yaptıktan sonra vatani görevini yaptığı Urfa'yı çok beğendiğinden buraya yerle-

Ģir. Burada ilk görevi ġer‗iyye Mahkemesi görevidir. Köroğlu Ġbrahim Halil Ağa'nın kızı Hatice ile evlenir. Ev-

lendikten sonra Ģansı iyiye dönünce memuriyetten ayrılır. Ziraat ve ticaretle uğraĢır. Serveti günden güne artar. 

Memlekete köĢk, mektep, mescit, cami, tekke gibi hayır eserleri yapar. MeĢhur Sakıbiye Medresesi'ni ve tekkesi-

ni kendisi yaptırmıĢ, ancak bugün bunlardan eser kalmamıĢtır. Bu medresede birçok alim ve Ģair yetiĢmiĢtir. Ur-

fa, Ģiir adına neye sahip ise onun yarısını almaya hak kazanmıĢtır. 1854 yılında Hacc'a gitmiĢ, dönüĢte ġeyh 

ünvanını beraberinde getirmiĢtir. Halkın iĢini görmüĢ ve hayır hasenatta bulunmuĢtur. 

Sakıb Efendi, ilim ve tasavvufun yanında Ģiirde de oldukça ustadır. Özellikle kitabeler yazıp, tarih düĢmede-

ki ustalığı ile meĢhurdur. Bugün meĢhur Haleplibahçe'nin öyküsü ġair Sakıb Efendi ile baĢlar. Sakıb Efendi ki, 

boĢ ve geniĢ bir tarlayı Haleplibahçesi yapabilmiĢ, imar etmiĢ, mamur hale getirmiĢ, kasırlar, havuzlar yaptırmıĢ, 

bir yeĢil köĢe haline getirmiĢtir. ġiir kadar hat sanatına da vakıf olan Sakıb Efendi, gürgen tahta üzerine beyaz 

boya ile ta‗lik yazı ile gazeller yazmıĢtır. Kırım Hanı ġahin Giray'ın gazeline yazdığı tesdis Urfalı Mazhar Efen-

di tarafından Kahire El Ezher Üniversitesi'ne armağan edilmiĢtir. Halep valisi Esad Muhlis PaĢa'dan önce yüz 

bulamayan, sonra onun daveti üzerine Halep'e giden Sakıb Efendi'ye, PaĢa büyük izzet ve ikramda bulunmuĢtur.  

Eserleri genellikle aĢk ve tasavvuf konularını içerir. ġair, 1873 yılında misafir olarak gittiği Birecik'te oğlu 

Mustafa Lami'nin evinde vefat etmiĢ, vasiyeti üzerine cenazesi Urfa'ya getirilerek Sakıbiye Medresesi'ne gömül-

müĢtür. Sonraları bu medrese ve müĢtemilatı satılmıĢ, bunları satın alanlar Sakıb'ın ve yanında defnedilmiĢ olan 

oğlunun mezarını Dergâh Camii'nin kabristanına taĢımıĢlardır. ġiirlerinden Örnekler: 

Gazel 

Dil-i mahzunum her dem dert ile âvare kalsın mı 

Habibim çare yok mu haĢre dek bu yâre kalsın mı 

 

Yeter ikbâlimi firûz edip insaf kıl ey çerh 

HemiĢe talim bu aksi bahtım kara kalsın mı  

 

Hezâran zahm vurdun bari lutfet merhem-i vaslın 

Ne dersin böyle bağrım hicr ile sad pâre kalsın mı  

 

Niçin tesiri yoktur sende ey ah ciger sûzun 

Bu denli ettiğin zulmü harim-i ağyâre kalsın mı 

 

Ne var zahm-ı derûn-ı Sakib'de nik-i nâm etsin 

Mürüvvet yok mu zalim haĢre dek bu yâre kalsın mı  

 

KÂNĠ BABA 

―Birecik'li Kâni Baba, 1874 yılında Birecik'te dünyaya gelmiĢtir. Asıl adı Hanifi'dir. Kâni ismini önceleri 

mahlas olarak kullanmıĢ, sonradan asıl isminin yerine Kâni adını seçmiĢtir. Babası Gannaç Abdullah diye bilinen 

Abdullah Efendi'dir. Mahalle Mektebinde, bilhassa Birecik RüĢtiyesi'nde tahsilini tamamlamıĢtır (1890). Daha 

sonra Hacı Sadık Efendi Gülistan, Bostan ve Hafız-ı ġirazi, Urfalı Hamid Hoca'dan. Mültekka, Mahmut PaĢa 

Camii Ġmamı Hacı Hüseyin Hoca'dan Mültekka, Kaside-i Bürde okumuĢtur. Lazkiye Mevlevi dergâhında 

Mehmed Sabri Dede maĢhurdan, 1899 senesinde "Mesnevi" okumuĢ ve son zamanlarına kadar Mevlana Hazret-

leri'nin bu eseri onun için feyz ve ilham kaynağı olmuĢtur. Mesnevi' den çok hoĢlandığına en güzel iĢaret, elimiz-

deki bir parça defterin Mesnevi'nin tercümesine hasredilmiĢ olmasıdır. 1894 senesinde Vilayet Kitabeti'nde vazi-

fe görmüĢ, 1897 yılında askerlik vazifesiyle MaraĢ'a gönderilmiĢtir. Askerde BaĢçavuĢ olmuĢ, depo memur mua-

vinliğine bakmıĢ, oradan Tarsus Kâtip-i muavinliğine nakledilerek vazifesini burada idame etmiĢtir. 1908 yılı 

sonunda harbin ilanı üzere vazifesinden istifa ederek Birecik'e dönmüĢtür.  
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Bilhassa Halep Telgraf BaĢmüdürlüğü kalemine kâtip edilen Kâni Baba, bu vazifede altı ay kaldıktan sonra 

tekrar Birecik'e dönmüĢtür. Bu sıralarda Birecik "Mukavelat Muhassisliği'ne" talip olmuĢ, imtihanına Urfa'da 

girdiği bu memuriyete, muvaffakiyetine binaen tayin edilmiĢtir. Bir ara Ġskenderun Mukavelat Muhassisliği'ne 

nakledilmiĢ, bu vazifede de üç sene kalarak, 1914 yılında harbin ilanı üzerine (Birinci Dünya Harbi) orduya gir-

miĢtir. Ordudaki vazifesini ise üç sene müddetle Tarsus Ġstasyonu Komutanı olarak idame etmiĢ, sonra burdan da 

" Katıyatı Tabusa" kitabetine tayin edilen Kâni Baba'nın hayatında göstereceği en büyük insanı faaliyeti, Halep-

'in düĢmesinden sonra vuku bulur. Halep düĢmüĢ, felaket baĢ göstermiĢ. Kolordu ile beraberinde bulunan 

küllüyatlı miktarda altını, parayı ve eĢyayı kurtarıp Ayıntab'a teslim etmiĢtir. Daha sonra Ayıntab askeri sevkiyat 

kitabetine tayin edilir. Müteakiben, terhis edilerek Birecik'e dönme imkân sağlanmıĢ olur. 1925'te Birecik'te ku-

rulan ticaret odası kitabetine tayin edilmiĢ ve bu vazifede iki sene kalmıĢtır. Sonraları Tayyare Cemiyeti ġubesi 

Kitabeti vazifesini deruhte etmiĢ, milli harekette Urfa'ya kadar gitmiĢtir. Gözlerinin kifayetsizliğinden dolayı, 

sıhhi heyet kendisi kabul etmemiĢtir. 1948 Pazar günü bir sancı neticesi, bu fani dünyaya gözlerini yummuĢtur. 

Birecik'li Kâni Baba, günümüzden çok uzaklardaki bir derviĢ gibi yaĢamıĢtır. ġair olmakla beraber, baĢıboĢ yeni-

leĢme devresi cereyanına ayak uyduramamıĢ, eski aruz divan Ģiirinden kopamamıĢtır. Hâlbuki kendisiyle aynı 

nesilden olan Nâmık Ekrem yeniliği bütün yönleriyle kavramıĢ ve bu cihetten bütün bir kabiliyet birbirine zıt 

hususiyetler göstermiĢlerdir. Kâni Baba, seçmiĢ olduğu bu eski tarz, divan Ģiirinden vasat bir Ģair olarak kayıtlara 

geçmiĢtir. Ekseriya tasavvuf tabirlerine iltifat gösteren Ģair, çok kere bilinenleri tekrarlamıĢtır. Fars ve Arap li-

sanlarına olana yeter derecedeki vukufu sebebiyledir ki Ģiir lisanı oldukça terkiplidir. Apaçık bir Fuzuli tesiri 

yanında Ġran, Arap Edebiyatının tamlamalarına da sıkça rastlanır. Kâni Baba gerçekten bir Ģair ve edip mizacına 

sahiptir ve etrafındakileri unutturacak derecede bir üstünlüğü vardır. ġiirleri topluca basılmıĢ değildir. "Hürriyet 

Kasidesi" unvanlı yazısı o zaman Halep'te çıkan "Sada-yı ġehbal" veAdana'da çıkan "YaĢasın Ordu" gazetelerin-

de neĢredilmiĢtir. Hususi hayatında hiç evlenmemiĢtir. Aynı zamanda NakĢî tarikatına da muhabbeti olduğu bi-

linmektedir. Eserlerinden birini takdim ediyoruz.‖ 

Gazel 

Heva-yı aĢkla afet-i dildâra çarpıldım  

Giriftar-ı kemend-i kâkül-i zer-târa çarpıldım 

 

Bahâr-ı vasl ile seyr-i çemenzâr idi maksudum Hezarım gül deyü gülzarâ gittim hâra çarpıldım 

Beni süzan eden 0l Ģüle-i hüsn-i dil-ârâdır 

Dönüp pervane-ve devrân ederken nâra çarpıldım 

 

Nâlâ Ferhad-veĢ dağlar de/erse feryâdım 

Ne talihtir bu yârab genç ararken mâra çarpıldım 

 

Bu nedir Kâni bir yerde ârâm-ı kârârım  

Keman-âsa atıldım dârdan divâra çarpıldım.‖ 

 

HÂDÎ (DURAK) 

Mollazâde ġair Durak Faik Bey'in oğlu olup 1893 yılında Urfa'da doğmuĢtur. ilk ve orta öğrenimini burada 

tamamlamıĢ ve daha sonra Ġstanbul Erkek Lisesi'ni bitirerek Askeri Tıbbiye'ye girmiĢtir. Askeri Tıbbiye'yi bitir-

diği yıl bilgi ve beceri kazanmak için Almanya'ya gitmeye hazırlandığı sıralarda Birinci Dünya SavaĢı çıkar. 

Gönüllü olarak orduya katılır. 1 Temmuz 1916 tarihinde 23 yaĢında savaĢırken Ģehid olur.  

Karakterli, ateĢli ruhlu, zekâsı ile tebarüz etmiĢ ve çevresince çok sevilmiĢtir. Ġstanbul'da bir ilgi halkası 

kurmayı baĢarmıĢ; gençleri baĢına toplar ve onlara idealist düĢüncelerini aktarırmıĢ. Bu arada Ziya Gökalp'in 

güvendiği kiĢilerden biri olmuĢtur. Erken ölümü bir kayıptır. Hadi, Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca bilir; 

özellikle Alman edebiyat ve felsefesini yakından takip edermiĢ. ġiir ve makalelerinden bazıları Ġstanbul gazetele-

rinde yayınlanmıĢtır. Gazelinden örnekler : 

Beyim la'l-i lebin dar'üĢ-Ģifadır 

Yüzün ayine-i nur-ı hüdâdır 

 

Mey-ü mahbube meyletsem acep mi 

Bu dünyadan garez ancak sefadır 
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Edip gayrileri meyl-i muhabbet 

Ne cevri var ise yarin banadır 

 

Yanında ehl-i aĢkın idi ekser 

Seninle padiĢahım merhabadır 

 

Vefasız cevri çok dildare Hâdi 

Gönül vermek kati müĢkül belâdır. 

 

Gazel 

Bakar ol mest-i meydan çeĢm-i mahmur-ı meyal eğri 

Yürür mestâne-veĢ hem belde hançer baĢta Ģal eğri 

 

Civanım hasret-i aĢkın ile ben çok bi-tabım 

Büküldü sanevber kaddin olup manendi dal eğri 

 

Rakik-i Ģairânın güfte-i eĢ‗ârına bakma 

Ne mana zahir ola kim ki nazmında misal eğri 

 

Rakibi geç beyinliyi kerem kıl koyma kapında 

Der-i dergah-ı Ģahide olur mu hiç rical eğri 

 

Gerektir Hadiya rihlet deminde kast-ü amalin 

Huzur-u Baride olmaz suale kıyl-ü kaal eğri 

 

Beyt 

Yükselmek için emek gerektir 

Yükselmeyi istemek gerektir 

 

Bir baĢka beyt 

Beni kâhriyle zebun etti sipihrin sitemi 

O kadar ki bilemem farkı vücud-ü kademi 

 

AYANZÂDE NÂMIK (EKREN) 

1878 yılında Birecik ilçesinde doğdu. 1917 yılında Kerkük'de öldü. Hicri 1324 yılında ınkılap adlı Ģiir kita-

bını Ġstanbul'da yayımladı. Bir diğer Ģiir kitabının adı Bahar-ı Edeb'dir. ġiirinden örnek: 

FECR-Ġ MUKMER 

Urus-i gülruh Ģeb, süslü pembe kisvelere 

BürünmüĢ, en güzel en dilruba çiçeklere 

KeĢüde çehre-i safvet, gülümsüyor nazara 

Evet, o tüde-i nur 
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Ufukta sanki gömülmüĢ harir zeyb-ü fere 

Yanında nazlaĢıyor zühre pür meleklerle 

ġu habzare müĢabih mi handegah-ı zahur 

Sema baharı mı dönsün Ģu lemhal sehere 

 

Gönül, bu rengi bedia, bu hüsnü ziyaya 

Gark-ı hayret ve meftun olur mu olmaz mı ? 

Bu ram sarmak zaik aĢinayı sevdaya 

 

Sâba sevimli ve nermin ipek kanadlarını 

Açıp hiram-ı letafetle eyliyor perva 

Cihana serpiyor ahenk ruhperverini 

Hayata bahĢ ediyor ıtır saf anber saf 

ġu nameler, Ģu ufuklarda gozei behçet 

Hayal ve hissi ilka eder ziya-i emel 

ġu ibtisamı semanı, Ģu fecr nev, ne güzel... 

Değil midir Ģu badeyi, serairi kudret ?  

 

BABA CEM‟Ġ 

Cem'i mahlasını kullanmıĢtır. Mahlasına dayanarak isminin Cuma olduğu söylenmekte ise de asıl adı Mus-

tafa'dır. Doğumu ve ölümü hakkında herhangi bir bilgi yoktur. "Karadağ SavaĢı" adlı el yazması destânı Sedat 

Saraç'ın kütüphânesinde mevcuttur. ġairin bu kitabını günümüz Türkçesine çeviren ve hakkında bilgi toplayan 

AraĢtırmacı Mahmut KarakaĢ'ın yazdığına göre: "Urfalı şairler arasında belki de ilk ve son kişi olarak başından 

geçen tarihi bir macerayı destân halinde manzum olarak yazmış tek kişidir. Edebi değeri zayıf olmakla birlikte 

tarihi değeri olan bu destân, Urfa'mız için mahalli özellikleri bulunması bakımından önemlidir. Cem„i, Karadağ 

Savaşı ve onu takiben tarihte 93 Harbi diye meşhur olan 1876 tarihinde başlayan Osmanlı-Rus savaşını yaşamış 

ve bu savaşları başlangıcından bitimine kadar anlatmaya çalışmıştır." 

1800'lü yılların ortalarında yaĢayan Ģairi sanat ve edebiyat açısından önemli kılan, onun destân türünde bir 

eser yazmıĢ olmasıdır. Zira Cem‗i, yaĢadığı olayları, gördüğü Ģeyleri, dahası baĢından geçen maceraları kendi 

kültür ve eğitim sınırları içersinde aĢıkane ve duygusal bir dille anlatmıĢtır. Bedelli bir asker olarak katıldığı Ka-

radağ SavaĢı'nı destânımsı Ģekilde anlatan Ģairin söz konusu eseri üzerinde inceleme yapan Mahmut KarakaĢ, 

yazısının iyi, imlasının çok bozuk ve kelimeleri değiĢik harflerle yazmasından tahsilinin az olduğu kanısına var-

mıĢtır. Cem‗i destânını üç baĢlık altında yazmıĢtır: 1- Tekerleme-i Hikâyet-i Karadağ-ı Cem‗i: Bu bölümde Os-

manlı-Rus savaĢı, genel olarak ele alınmıĢ; Anadolu ve Rumeli cepheleri kısa bir özet halinde 

destânlaĢtırılmıĢtır. 2- Destân-ı Baba Cem‗i Serencâm-ı Karadağ: Bu bölümde Cem‗i, orduya katılıĢını ve gemi-

lerle Akdeniz üzerinden Adriyatik Denizi'nde kıyısı bulunan Karadağ'a gidiĢlerini ve Karadağ savaĢını anlatmak-

tadır. 3- Serencâm-ı Karadağ: Bu bölümde 93 Harbi diye bilinen savaĢın hemen ardından baĢlayan Osmanlı-Rus 

savaĢının Rumeli cephesini anlatmaktadır. ġiirinden bir örnek: 

Medet et bizlere Kadir-u Kayyûm-u Hüdâ 

Biz fakiriz kullarız, hem bikes u mahzun gedâ 

 

Bu kâfir zalimi gaddar nedir bu ettiği Ģeyler 

Kerem kıl anları, kâhret o merdân kalmaya ferdâ 

 

Biz Muhammed ümmeti hem aĢkıyla mâĢukuyuz 

Rah-ı dine canımız hep varımız olsun feda 

 

ġehid oldu nice mü'min cihana saldı vaveylâ 

Ġlahi bizlere gönder özünden bir delil imda 
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Cenabından umarız biz fütuhat babını Mevlâ 

Veresin ordumuza arzak-ı rızk-ı Ğani gıda. 

 

 

 

LAZIP 

Asıl adı Abdülkadir Diriöz olan Lazıp, 1888 yılında Birecik'in Cumhuriyet Mahallesi'nde doğdu. Bir süre 

mahalle okuluna gittikten sonra, öğrenimini kendi gayretleriyle elde etmiĢtir.  

Bir süre Urfa'da Sumatar, Yaylak ve Harran bölgelerinde Bucak müdürlüğü, Urfa ıli Köy Bürosu ġefliği 

yapmıĢtır. Son görevi Birecik'de Belediye Saymanlığı'dır. Buradan emekli olmuĢtur. ġiirlerinden Osmanlı kültü-

rünü bilenlerden birisi olduğu açıkça anlaĢılmaktadır. Arapça bilen Ģairin, bu dilden çevirisi de bulunmaktadır. 

21 Kasım 1963 yılında Ankara'da vefat etmiĢtir. Eserleri : Tibyân-ı Burhan (Çeviri), iki Devir, Birecik Bahailik 

Tarihi (YayınlanmamıĢtır). Bir dörtlüğü: 

―Alsan beni ağûĢ-u salinde uyutsan 

Âmâl-ı Ģafaklarımı koynunda büyütsen 

 

Her iĢvede bir hükm-ü emirâne yürütsen 

LutfetmiĢ olursun bana ey ruh-ı revânım‖ 

 

VEHMĠ 

Asıl adı Hacı Yusufzâde Müslüm'dür. Doğum tarihi bilinmemektedir. ġair Razi ile aralarında bir yaralama 

olduğundan hicri 1326 (m. 1908) tarihinde mahkemeye intikal eden kayıtlardan 1800'lü yılların baĢında veya 

ortasında yaĢamıĢ olduğu anlaĢılmaktadır.  

Kahvecilik yapan Vehmi "ġıhê Hoca" olarak da tanınmaktadır. 83 sayfadan oluĢan Vehmi Divânçesi 'ndeki 

63 Ģiir Harâbi adlı bir Ģaire aittir. Bir halk ozanı olan Vehmi'nin Divânçesi baĢtan baĢa ġair Razi'ye yazdığı taĢla-

malarla doludur. ÇağdaĢı Razi gibi güçlü bir Ģair değildir. Ancak Vehmi'nin Ģiirlerini okuduğumuz zaman bunla-

rın daha içten gelen ve daha kolay yazılmıĢ olduğu kanısına varılır. ġiirinden bir örnek: 

Gazel 

―Kendi reyime değil terk-i diyâr-ı vatanım 

Beni terkeyledi ol hak-i gubâr-ı vatanım 

 

Giderim iĢte size kalsın eyâ hemdemler 

Keyfi zevki meyi mahbub-u nigâri vatanım 

 

Bana yar olmadı bir dem kime yar olmuĢtur 

Görmedim kimseye olmadı yarı vatanım 

 

Daha lazım mı bana semtine kabil mi dönem 

Bunca yıl kafi değil mi bana zar-ü vatanım 

 

Vehmiya yandı gönül derd-i bela ateĢine 

Çıkarıptır feleğe dudumu nar-ı vatanım.‖ 
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NURETTĠN NABĠ AKÇAR 

(Yazar) 

1887 yılında Urfa‘da doğdu. Hukuk Fakültesine bitirdi. Osmanlı Ġmparatorluğunun sınırları içinde bir çok 

yerde hakim ve savcılık yaptı. Daha sonra Urfa‘ya döndü. Avukatlık yaptı. 1927 yılında Urfa Salnamaseni hazır-

ladı. Urfa Tarihi adlı çok bilinen bir eseri vardır. Gazetelerde çok sayıda yazı ve makaleleri yayınlarnmıĢtır.1925 

yılında vilayetin resmi oraganı olarak ilk "Urfa" adlı gazeteyi çıkarmıĢtır. 1947 yılında vefat etmiĢtir. 

MEHMET REFET ÜLGEN 

1888 de Urfa da doğdu. Eyüp bey ile Adle hanımın oğludur. Urfa ve Ġstanbul Ġdadilerinde, Maliye 

Yüksekokulunda ve Yüksek Öğretmen Okulunda öğrenim gördü. Fen Fakültesi Matematik Bölümünde Doktora 

yaptı. 19 Ekim 1909‘da Ziraat Bankası Merkez Ġdaresinde memuriyete baĢladı. 7 Aralık 1914‘te ġam Sultanisi 

Matematik Öğretmenliğine, 7 Aralık 1915‘te ġam Sultanisi Müdürlüğü ile Sanayi ve Matematik Öğretmenliğine 

atandı. 4 Mayıs 1919‘da Balıkesir Lisesi Müdürlüğü, 25 Mart 1921‘de Aksaray, 23 Temmuz 1921‘de Adana 

Maarif Müdürlüğüne, 14 Aralık 1922‘de Adana Lisesi Müdürlüğüne getirildi. 14 Aralık 1923‘te Milli Eğitim 

Bakanlığı Ġlköğretim Genel Müdürlüğüne atandı.Bu görevde iken TBMM II. Dönem ara seçimlerine katılarak 

Urfa Milletvekili seçildi. II., III., IV., V. ve VI. Dönem Urfa Milletvekilliği yaptı. Evli, 6 Çocuk babasıydı.  

Ölümü: 27. 10. 1964, Eserleri : Ġftira (Oynanan ve Oynatılmak Ġstenen Bir Facianın Ġç Yüzü) Refet Ülgen, 1947, 

Ġstanbul, Othello. Fransızcadan] Çev. Refet Ülgen. Ankara: Maarif Vekâleti, 1931. Terbiyei Dimağiye, Sıhhat 

Yolu, Usulü AĢari ve Metre Sistemi, Nebatat Dersi. 

ĠBRAHĠM HAKKI BĠLGĠN 

―1894 yılında ġanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğmuĢtur. Babası aslen Kerkük'lü Hacı Molla Ağalardan 

Abdulvahap, annesi Ayran Ağalarından Zahide hanımdır. Ġlköğretim müfettiĢliği yapmıĢ ġair Namık Ekrem'in 

yeğenidir. Ġlkokulu Birecik'te, ortaokulu Ġstanbul'da dayısının yanında okumuĢtur. Buradan Halep Öğretmen 

Okuluna girmeyi baĢarmıĢtır. Halep öğretmen okulu son sınıfında iken 1. Dünya SavaĢı baĢladığından silâhaltına 

alınmıĢ ve Ġstanbul Kara Harp Okulu'na gönderilmiĢtir. 15 Temmuz 1915' te Beyrut Jandarma Alayı'na görevlen-

dirilmiĢ, Sayda ve Sur kasabalarındaki süvari birliklerinde takım komutanlığı yapmıĢtır. 15 Ekim 1918'de Ġngi-

lizlere esir düĢerek Nisan 1920 tarihine kadar Mısır'ın Seydi - BeĢir Esir Kampında kalmıĢtır. Serbest bırakılınca 

memleketine dönmüĢtür. KurtuluĢ SavaĢı baĢladığından, Birecik Kuva-yi Milliye komutanı olarak savaĢa katıl-

mıĢ, Gaziantep savunmasında bulunmuĢtur. 

19 Temmuz 1920'de Kafkas Elcezire Cephesinde gönüllü olarak görev almıĢ, Sakarya Meydan SavaĢı ve 

Büyük Taarruzda düĢmana karĢı savaĢmıĢtır. Mart 1922'de teğmen olmuĢ,1 Ekim 1923 tarihinde de 1. Ordunun 

6. Fırka Komutanlığı'nda görevli iken kırmızı Ģeritli Ġstiklal Madalyası ile onurlandırılmıĢtır. 

01.06.1935 tarihinde yeniden memuriyete baĢlayan Ģair, 20.12.1936 tarihine kadar Birecik Belediyesi zabıta 

amirliği yapmıĢtır (Belediye baĢkanlığına kaymakamların baktığı dönemde). 23.12.1936 tarihinde Birecik'in 

Halfeti Bucağı (Halfeti halen Urfa‘nın ilçesidir), 16.07.1943 tarihinde ViranĢehir'in Demirci Bucağı, 

06.01.1945'de Siverek'in Karakeçi, 13.07.1948'de Birecik'in Böğürtlen Bucağı Müdürlüğüne atanmıĢtır.1950 

yılında emekliye ayrılmıĢtır. 31 Mayıs 1981 tarihinde k;alp krizi sonucu Allah'ın rahmetine kavuĢan Ģair Bire-

cik'te toprağa verilmiĢtir. YayınlanmıĢ çok sayıda Ģiiri bulunan Ģairimizin "Vatan ve Millet Sevgisi" adı altında 

bir de kitabı bulunmaktadır. ÇeĢitli gazete ve dergilerde yayınlanmıĢ eserleri bulunmaktır.‖ 

VATAN SEVGĠSĠ 

―Gençlik çağımın yeĢil baharı,  

Geçti gurbette, unuttum yarı.  

Gezdim dolaĢtım bin bir diyarı, 

Uğrunda senin 'ey Ģanlı vatan. 

 

Vatan sevgisi imandan gelir,  

Bu imanla bil, dağlar devrilir.  

Senin varlığın bize hız verir,  

Sana bağlıyız ey Ģanlı vatan, 



52 

 

Bir nice yılda kavgalar ettim,  

Göğsümü sana, ben siper ettim,  

Gönlümü sanki seferber ettim,  

Uğrunda senin ey Ģanlı vatan 

 

ġahinler gibi aradım, gezdim,  

Kartallar gibi gökleri süzdüm,  

Yendim yenildim, yaralar çözdüm.  

Uğrunda senin ey Ģanlı vatan. 

 

Kalbimde doğan aĢkındır her an,  

Gözümde sensin can ile canan,  

Ġstemem gayrı Leyla'yı zaman,  

Ben sana Mecnun ey Ģanlı vatan‖  

 

REġĠT RASTGELDĠ 

1899 yılında Urfa‘da doğdu. Tahsilini Urfa‘da yapmıĢtır. Kısa bir süre Cumhuriyet Ġlkokulunda vekil öğret-

men olarak görev yapmıĢtır. Askerlik süresi içinde Filistin cephesinde savaĢmıĢ, Urfa‘nın KurtuluĢnda Fransızca 

bildiğinden dolayı Tercüman olarak görev yapmıĢtır. Kısa bir dönem Polis memurluğu yapmıĢ daha sonra mer-

sin‘e yerleĢerek burada ticaretle uğraĢmıĢtır. 1954 yılında Urfa belediye BaĢkanlığına seçilmiĢtir. 1955 yılında 

Belediye BaĢkanlığındoan ayrıldıktan sonra tekrar mersine yerleĢmiĢtir. Ġki Amerika BirleĢik devletlerinde kal-

mıĢtır. 1980 yılında vefat etmiĢtir. Hz. Ġbrahim ve Urfa ‗(1976) adlı bir eseri mevcuttur. 

Divan edebiyatı sözlüğüne girmiĢ olan Ģairlerin adları ise Ģöyledir: 

―Berai, Urfalıdır. Sadaret kethudalığı shalifelerinden oldu.‖ ―Faik: (ö1127/1715) Urfa‘da doğdu. Asıl adı 

Nizamettin olup, nabi‘nin akrabalarındandır. Öğrenimini tamamladıktan sonra kadı oldu. Ġzmir kadısi iken öldü.‖ 

―Haki: (ö.1171/1757-58) Urfa‘da doğdu. Ġstanbul7a gelip bazı devlet ileri gelenlerinin himayesini kazandı. Ba-

zen Ġstanbul‘da bazen taĢrada çalıĢtı. Özellikle düĢürdüğü tarihlerle tanındı.‖ ―Hatti: (ö.1174/1760/61) Urfa‘da 

doğdu. Asıl adı Mustafa‘dır.Ģiirleriyle dikkati çekince Ġstanbul‘a geldi. Nabi‘nin yardımıyla kethuda ve kalyonlar 

katibi oldu. Avusturya- Macaristan imparatorluğuna giden heyete elçi olarak katıldı.‖ ―Hayri: (Ö.1204/1789/90) 

ViranĢehirde doğdu. Asıl adı Seyyid Mehmet hayrettin olup Yahya Efendinin oğludur. Hekim-baĢı zarde Ali 

PaĢa‘nın alakasını kazanıp Ġstanbul‘a geldi. Sadaret kethudası halifesi riyaset-i küttap, sadaret kethudası oldu. 

Attan düĢüp öldü. Divanı vardır. Farsça, Türkçe Ģiirler yazdı.‖ ―Külhani: Asıl adı Ali‘dir. Zengin bir ailenin ço-

cuğu iken seyahaka çıkıp konya‘ya geldi. Mevlevi oldu. Külhanda yatıp kalktığı için bu mahlası aldı. Önceden 

tanıdığı yeniçeri müridi Mustafa beĢe, Yeniçeri Ağası ve PaĢa olunca Dede‘ye izzetü ve ikramda bulundu ve 

Azak seferine yanında götürdü. Bağdat‘ta öldü. Gazelleri arifanedir.‖ ―reĢit: Urfa‘da doğdu. Asıl adı Ġsmail‘dir.‖ 

SONUÇ 

Bu dönem, tezkirelere ve divan sözlüklerine isimleri girmiĢ olan Urfalı Ģairlerin ulaĢılabilenlerin toplamı 

Nâbi ve Nüzhet Ömer dahil, toplam 10'dur. Çoğunluğu 17. ve 18. yüzyıl Ģairidir. Ali Fuat Bilkan'ın yazdığına 

göre, edebiyat tarihimizde bilinen ilk divan Ģairi asıl adı Ġsmail olan ReĢit'tir. Bir diğer isim Ramazan adlı 

ġani'dir. Tezkirelerde geçen bir diğer Ģair Faik-i Lenk'tir ve asıl adı Nizâmettin'dir. 18. yüzyılda yetiĢen Haki, 

asıl adı Mustafa olan Hatti, yine asıl ismi Seyyid Mehmet Hayrettin olan Hayri, Berâi, Visâli, Zâhir, Fâni ve Ur-

falı mevlevi Ģairlerinden olan Külhâni'yi görmekteyiz. Osmanlı dönemi, Urfalı divan Ģairlerini biyografileriyle 

beraber yazmak baĢlı baĢına bir kitap konusu olduğundan biz sadece isimlerini zikrederek geçeceğiz: 

Abdi (Melek Mahmud) (?-1901), Abdurrahman Rahmi (1875-1930), Admi (1818-1900), Ahmed Lâmi (Sarı 

Vaiz) (1826-1888), Azmi (1888-1914), Bekir Kâmi (1880-1920), Berki (1840-1889), Bican (?-1910), Durak 
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(1860-1916), Faiz (1823-1877), Fâni (1738-1800), Fatih (1870-?), Fehim (Rıf'at) (1837-1900), Fenâyi (1860-?), 

Ferdi (1760-1825), Fürûği (1877-?), Ğani (1880-?), Hafız (1842-?), Haki (1851-1876), Halid (1823-1891), Halis 

(?-?), Hâmi (1884-1908), Hamdi (1878-?), Hatâyi (1823-?), Hilmi (1857-1910), Hilmi (1881-?), Hulûsi (1879-?), 

Hulûsi (1907-?), Ġsmail (1859-1914), ısmet (1827-1875), Kâmi (1860-?), Kâni (1845-?), Kâni Baba (1812-1872), 

Kâtip (?-1836), Kürkçüzâde Mehmed Remzi (1875-1924), Lami (1820-?), Mahvi (1821-1871), Ma‗rûfi (1842-

?), Mehmet Fâni (1738-1800), Mehmet Lütfi (1888-1938), Mehmed Nâfi (?-?), Mehmed Nuri (1875-1946), 

Mihrî (1832-1878), Mûhibbi (1854-1906), Namık (1878-1915), Nâtık (?-1866), RaĢid (1841-1912), Ratıb (1812-

1886), Sabir (1819-1893), Sabri (1800-1871), Safvet Efendi (1866-1950), Sami (18.yy.), Sâni (1783-1848),  

Selim (1785-1857), Sıdkı (1850-1914), ġahab (1889-1932), ġeyh Halid (1845-1915), Tâkî (1848-1909), 

Tevfik (1861-1907), Vecdi (?-1863), Yektâ (?-1859), Zâhir (1670-1746), Zihni (19. yy.), Ziyâi (1825-1887). 

Yapılan araĢtırmalarda yalnız mezar taĢları üzerinde kitabe yazmıĢ olan Ģairlerimizden tespit edilebilenler 

Ģunlardır: Adil, Ahmed, Ali, BehiĢti, DerviĢ, Emin, Fevzi, Gaybi, Hatıf, Kazım, Kudsi, Naci, Nidâi, Niyâzi, Ne-

dim, Nasibi, Nuri, Rıdvan, Remzi, Rahmi, Rûmi, Rauf, Razi, Raik, Rıza, Suha, ġöhreti, ġehdi ve Vehbi.  

Osmanlı dönemi Urfa Ģairlerine baktığımızda genellikle Urfa sınırlarını aĢamadıkları, buna rağmen çağları-

nın edebiyat ve düĢüncelerinden etkilenerek Ģiirler yazdıkları görülmektedir. Bu anlamda oldukça güçlü ve sağ-

lam temellere dayanan, kendilerine özgü üslûp ve sesleriyle Nâbi ayarında birkaç Ģair çıkmıĢsa da zamanlarının 

sanat ve kültür Ģehri Ġstanbul'a seslerini duyuramadıklarından, bugünkü tabirle mahalli kalmıĢlardır.  

"Urfa bölgesi, Osmanlı edebiyatının geleneklerini son zamanlara kadar yaĢatabilen, bu konuda birçok tem-

silci yetiĢtirmiĢ olan ve Klasik Ģiirimizin Ģekil ve muhteva özelliklerini yaĢatma gücünü kaybetmeyen bir vatan 

parçasıdır" diyen Abdülkadir Karahan, (1517-1923) dönemi tam dört asırlık bu sürede burada yetiĢen Ģair topla-

mı en az 200 olduğunu söylemektedir.  

Yukarıda değerlendirdiğimiz Ģairler, genelde mahalliliği aĢmıĢ, eserler vermiĢ ve yaĢadıkları dönemin sanat 

ortamında etkili olmuĢ Ģahıslardır. 
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D)CUMHURĠYET DÖNEMĠ (1923-2005) 

A) GENEL BĠR BAKIġ 

Cumhuriyet döneminde Urfa'daki sanat ve edebiyat ortamı bazen bir bireyin bazen bir grubun etrafında Ģe-

killenmiĢtir. 1930-1950 yılları arasında Halkevleri çevresinde oluĢan sanatsal faaliyetler daha çok öğrenci, me-

mur etrafında halkı da içine alarak ĢekillenmiĢtir. 20. Yüzyılın ilk yarısında doğan birçok Ģair, Divan Edebiyatı 

geleneğine bağlı kalmıĢ, bazen arûz, bazen hece Ģiirleri yazmıĢlardır. Urfa'da serbest tarz Ģiir 20. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra yaygınlık kazanmıĢ, birçok usta Ģair yetiĢmiĢtir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kuĢak, Osmanlı-

Cumhuriyet arasında bir köprü vazifesi görmüĢ, geçmiĢ değerleri geleceğe taĢımıĢlardır. 

Urfa'da sanat ve edebiyatın en canlı olduğu, bir nebze de olsa halka indiği dönem Halkevlerinin faaliyette 

bulunduğu dönemdir. Birçok Urfalı sanatçı Halkevlerinde yetiĢmiĢ veya sanatla orada tanıĢmıĢtır. Halkevleri 

resim, tiyatro, Ģiir Ģöleni, konferans, konser, panel düzenlemiĢ, sergiler açmıĢ, halkın kurslara katılımını sağla-

mıĢtır. Urfa Halkevlerinde sanatsal çalıĢmalarda bulunmuĢ, daha sonra kendi alanlarında eserler bırakmıĢ sa-

natçılardan bazıları Ressam Mustafa Ayataç, ġair Hulusi Kılıçarslan, Halil Gülüm ve A.Naci Ġpek‘i sayabiliriz. 

"1930-1950 yılları arasında kitaplık, sergi, tiyatro alanlarında etkinlik gösteren bu kurumun kapatılmasından 

sonra bu çalıĢmalar, ancak 1960'larda Halk Eğitim Merkezi'nin kurulmasıyla baĢlamıĢtır. Bu dönemde, Halk 

Eğitim Merkezi sanatsal etkinliklerin, ilçelerdeki çeĢitli kuruluĢ ve derneklerde kitaplık kurma çalıĢmalarının 

odağı olmuĢtur. "Akıl Taciri", "Karaların Mehmetler", "ġahâne Gazeteci", "Duvarların Ötesi", "Kerpiç Mehmet", 

"Bir Evlenme Teklifi", "Zoraki Tabip", Halk Eğitim Merkezi Tiyatro kolunun sergilediği oyunlardandır. Görsel 

sanatlar alanında en önemli olay 1965'te Amatür Tiyatro Topluluğunun kurulmasıdır. Ancak halkın ilgisi daha 

çok radyo-televizyon ve sinema izleyiciliğinde yoğunlaĢmıĢtır. 1979'da ildeki yedisi kıĢlık yedisi yazlık 14 sine-

mada gösterilen 1663 filmi 293672 kiĢi izlemiĢtir."  

1903 yılında Mahmûd Nedim Kürkçüoğlu Hastane yokuĢunda bugün metruk haldeki Mahmûd Efendi Ko-

nağı olarak tanınan yapıyı, tiyatro amaçlı olarak inĢa etmiĢtir. Ancak, çevreden gelen olumsuz eleĢtiriler yüzün-

den tiyatro yapısını tadil ederek konağa dönüĢtürmüĢtür. 1920'lerde Uray Oteli olarak kullanılan, daha sonra 

Türkmen Sineması ve Ģunda ġair Nâbi Kültür Merkezi olarak kullanılan bina, otelin Tiyatro Salonu olarak ya-

pılmıĢtır. Bütün bunlar, ġanlıurfa'da tiyatro ve sinemanın çok eskiye dayanan bir geçmiĢi olduğunu gösteriyor. 

"Urfa Halkevlerinin 1935 yılında 22 piyes, 32 konferans, 147 müzik, balo, sergi vs. olmak üzere toplam 201 

kültürel etkinlik göstermiĢtir. Yine bu tarihte Dil, Tarih ve Edebiyat alanında 169, kütüphâne neĢriyat dalında 52, 

Güzel Sanatlarda 166 ve diğer dallarda 492 üyesi bulunmaktadır." "1935-36 yılında 33 bayan, 965 erkek olmak 

üzere toplam 998 üyesi bulunan Urfa Halkevi yüzlerce etkinlik yapmıĢtır" Urfa'daki sanat ve edebiyat ortamını 

göstermesi açısından önemli olan bu istatiksel rakamlar, bize o dönemin kültür düzeyi hakkında fikir vermekte-

dir.  

Bunun yanında Urfa'da sanat ve edebiyat ortamının oluĢmasında Urfa'ya öğretmen olarak tayin edilen Ģair 

ve yazar Halide Nusret Zorlutuna'nın oldukça büyük emeği vardır. ıdealist ve dindar bir bayan öğretmenin çevre-

sinde oluĢan edebiyat ortamı, diyebiliriz ki, Urfa'ya sanatçı bir kuĢak kazandırmıĢ, adeta bir Ģiir okulu iĢlevi gör-

müĢtür.  

Bu kuĢak içinde yer alan Gazeteci-Yazar A.Naci Ġpek, ġair ÜkkaĢ Ülgen, Hatip ve Oyuncu Mustafa DiĢli, 

ġair Halil Gülüm, Rükneddin AkbaĢ vs. Halide Nusret'in teĢvik ve yönlendirmeleri sayesinde sanat ve edebiyat 

alanında güzelliklere imza atmıĢlardır.  

Yine bu dönemde gördükleri ve yaĢadıklarını Ģiir, roman ve nesirle kaleme alan Halide Nusret, kendinden 

sonra gelenlere kıymetli eserler bırakmıĢ, Urfa'nın psiko-sosyal olarak Ģiir, roman, hikâyeye konu olacak yönleri-

ni göstermiĢtir. Yıllarca Urfa'nın kırsalını konu edinen yazarlar ve Ģairlere Urfa'nın Ģehir kültürünü anlatan ro-

man ve Ģiirler yazılabileceğini göstermiĢtir. Daha sonra bunu kızı Emine IĢınsu "Küçük Dünya" adlı romanıyla 

devam ettirmiĢtir.  

Sinemanın hayatımıza girmesiyle özelllikle de 1950 ve sonrasında Urfa film yapımcıları tarafından mekân 

seçilmiĢtir. Urfalı yönetmen ve oyuncu Hüseyin Peyda'nın Urfa'yı konu alan filmler yapması ve burayı mekân 

seçmesi kendisinden sonra gelen sinemacılara örnek olmuĢtur. Urfalı Bekir Yıldız'ın kırsal kesim değerlerini 

konu alan hikâyelerinin filmlere aktarılması, daha sonra Yılmaz Güney, Nuri Sesigüzel ve Ġbrahim Tatlıses'in 

bunu sürdürmesi Urfa'da sinema kültürünün oluĢmasında önemli rol oynamıĢtır. Sinemacı, tiyatrocu, müzisyen, 

ressam ve edebiyatçı yetiĢtiren Urfa'nın bu zenginliğini binlerce yıllık kültürel mirası yanında otantik ve mistik 

yapısından aldığı unutulmamalıdır. 
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"Urfa'da 1920'lerde baĢlayan basın çalıĢmaları 1950 sonrasında canlılık kazanmıĢtır. 1925'de vali Fuat Bey, 

ilk basımevini kurmuĢ, aynı yıl Urfa adıyla ilk gazete yayına girmiĢtir. ılin yarı resmi gazetesi niteliğindeki Urfa, 

uzun süre haftalık olarak yayınlandıktan sonra, 1940'ta günaĢırı çıkmaya baĢlamıĢtır. Aynı yıl Yeni Urfa adını 

alan gazete, 1960'a kadar CHP'nin yayın organı olarak çıkmıĢtır. Urfa'dan sonra Siverek ilçesinde ırfan (1928) ve 

Halkın Sesi (1929) gazeteleri yayınlanmıĢtır. Siverekli Siret Bey'in çıkardığı bu gazetelerden ırfan bir yıl sonra 

kapanırken, Halkın Sesi 1931 sonrasında yayını Mardin'de sürdürmüĢtür. 1930'larda merkez ilçede Milli Gazete 

(1930-1934), Akgün (1936-38) ve Işık (1938-40) yayına girmiĢtir. Milli Gazete 'yi Musa Kazım, Akgün'ü Gani 

Akgün, Işık'ı Ali Rıza Bey çıkarmıĢtır.  

1938 sonrasında duraklayan basın yaĢamı, 1950'lerden baĢlayarak belirgin bir canlılık kazanmıĢtır. Döne-

min ilk gazetesi Demokrat Urfa adıyla merkez ilçede yayına girmiĢtir. Celal Uslusoy'un kurduğu gazetenin yö-

netimine 1952'de Celal Özbek, daha sonra da Ahmet Haberveren katılmıĢtır. Yayınını 1972'ye kadar sürdüren 

gazeteyi 1951'de (A.Naci Ġpek-Celal Uslusoy), 1954 Feryat (Mehmet Akça) ve 1959'da Karakoyun (A.Naci 

Ġpek) izlemiĢtir. Bunlardan içerik açısından en zengin olanı, edebiyat ve folklor çalıĢmalarına da yer veren Fer-

yat idi. Demokrat Urfa ve Urfanın Sesi yerel haber ve ilanlara ağırlık vermiĢ, Urfa ve Karakoyun ise, daha çok 

muhalefet gazetesi niteliğinde sürdürmüĢtür. Birkaç kez el değiĢtiren Karakoyun, 1969 sonrasında Bizim 

Karakoyun adıyla yayınını sürdürmüĢtür. 1960'ların ilk gazeteleri arasında Fırat (1960), Urfa Postası (1963), 

Viranşehir (1965), Şafak (1965), Doğuş (1965), Meşâle (1966), Hudut Eli (1966) ve Kalkınan Birecik (1967) 

sayılabilir. Harran ovasının sulanmasında Fırat nehrinden yararlanılmak üzere geliĢtirilen projeye iliĢkin yazılara 

geniĢ yer veren ve kamuoyunun oluĢmasında önemli rol oynayan Fırat, bu dönemin en etkin gazetesidir. A.Naci 

Ġpek ve Hasan Soyik'in çıkardığı gazetenin yayınını 1964 sonrasında Hasan Kapaklı sürdürmüĢ, gazete 1967'de 

kapanmıĢtır. Fethi Döğücü'nün kurduğu Şafak 'ı 1970 sonrasında Fazıl Döğücü yayınlamıĢtır. Sanat haberlerine 

ve ürünlerine ağırlık veren Şafak, bu yönüyle ilin önemli gazetelerinden biri idi. Hudut Eli ve 1975'de yayına 

giren Büyük Ay (Behiç Ayhan), Güneş (Mehmet ÇalıĢkan) gazetelerinin 1976'da Şafak ile birleĢmesiyle gazete 

daha geniĢ bir yazar kadrosuyla çıkmaya baĢlamıĢtır.  

1970'lerde Türkiye, Yeni Haber, Hizmet, Güneydoğu, Pınarsesi, Akçakale, Özgür, Urfa ıçin Hizmet yayın 

hayatına girmiĢtir. 1984'de merkez ilçede Şafak, Hizmet ve Güneydoğu yayınlarını sürdürmektedir. Urfa'da 

1950'lerin sonunda yayınlanmaya baĢlayan dergilerin çoğu kısa süre sonra kapanmıĢtır. 1958'de Halil 

Beyboğa'nın çıkardığı Derya bunların ilkidir. 1962'de 9 sayı çıktıktan sonra kapanan dergiyi, 1966'da Anzılha 

(A.Naci Ġpek), Balıklıgöl (Mehmet Taplamacı ve Fazıl Döğücü), 1967'de Nâbi (Sabri Haberveren) ve 1979'da 

Harran (A.Fehmi Apaydın) izlemiĢtir. Bunlardan Anzılha 2, Harran dergisi yıllık yayın hayatında toplam 62 

sayı yayınlanmıĢ ve bu süre zarfında 5 defa yayın hayatına ara vermiĢtir. 

Basın hayatı oldukça renkli ve canlı olan Urfa'da 1990'lı yılların sonunda birçok gazete ve dergi yayın haya-

tına girmiĢtir. 1993 yılından sonra tekrar yayınını sürdüren Harran dergisi, 20 yıllık yayın hayatıyla Urfa'nın 

kültür ve folkloruna damgasını vurmuĢtur. Bu dönemde yayın hayatına giren Yaz-gı kültür, sanat ve düĢünce 

dergisi, yayınlanan 10 sayıyla edebiyat alanında büyük bir boĢluğu doldurmuĢtur. Yine Ġstanbul'da yayın yapan 

Bizim Urfa ve Edessa dergileri, kültür ve folklor alanında yayınlanan dergilerdir. Harran Üniversitesi'nin açılma-

sıyla birlikte üniversite eksenli Yeni Harran Çevresi ve Akademik Bakış adlı iki dergi yayın hayatına baĢlamıĢ 

olup maalesef kısa ömürlü olmuĢtur. Urfa'da son zamanlarda yayınlarını sürdüren GAP Gündemi, Yeni Doğuş, 

GAP 2000, Şanlıurfa ve Anadolu gazetelerini görmekteyiz. 2001 yılında ise, folklor yanında dini ve tasavvufi 

konuları içeren Eyvan dergisi üç ayda bir yayın hayatına girmiĢtir. 2001 yılından bu yana çıkmakta olan Seyir 

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi ise, yerel ve ulusal kalemlerin yer aldığı bir dergi olarak, edebiyat dünyasında 

kabul görmüĢ ve büyük bir boĢluğu doldurmuĢtur. Yine Urfa‘da yayınlanan ama ulusal anlamda dağıtılan Yom 

Sanat dergisi uzun bir yayın hayatından sonra kapanmıĢtır. Urfa‘nın inanç ve kültür turizmi açısından önem ka-

zanmasıyla birlikte bu  alanda yeni dergiler çıkmıĢtır. 

Özellikle Güneydoğu Life hem güncellik hem de Ģehrin tanıtımı anlamında urfanın kültürel birikimini ulu-

sal taĢımıĢ ve bölgenin nabzını tutmuĢtur. GAP Gezgin dergisi ise daha çok turizm amaçlı yayınları ile dikkat 

çekmektedir. Bu yayınlar sayesinde Urfa, kültürel canlılık kazanmıĢ ve son yıllarda basın ve yayın hayatında 

gözle görülür ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Özellikle dergiler, Urfa‘nın kültür ve Sanat hayatında büyük bir boĢlu-

ğu doldurmuĢtur. 

Urfa basını ve ulusal basında yayınlanan Urfa ile ilgili haberleri 4 aylık periyodlarla vermeyi amaçlayan 

"Basın Gündeminde ġanlıurfa" Dergisi ġURKAV yayını olarak, 2001 yılında yayın hayatına girmiĢ olan bu der-

gi birkaç sayı yayınlandıktan sonra ne yazık ki kapanmıĢtır. Dergi, gazetelerdeki önemli haber ve yazıların ikti-

bas Ģeklinde yayınlanmasından dolayı, binlerce gazetenin yerini tutan önemli bir arĢiv görevi görmüĢtür. 
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Urfa'da Cumhuriyet döneminde sanat dallarına baktığımızda daha çok Ģiir, hikâye ve resim dallarının ulusal 

ve evrensel boyutlara ulaĢtığı görülmektedir. Özellikle Urfalı sanatçılar arasında ulusalı da aĢıp evrensele ulaĢan 

ressamlar yetiĢmiĢtir. Bu anlamda Mustafa Ayataç, Halil Ünür ve YaĢar Yayla'yı sayabiliriz.  

Yine bu dönemde ulusal anlamdaki sanatçılarımızdan Ģiirde M.Akif ınan, M.Atilla MaraĢ, Ragıp Karcı, 

ıhsan Sezal, Tekin Sönmez; hikâye ve romanda Esat Mahmut Karakurt, Bekir Yıldız, Aydın Hatipoğlu, Mustafa 

Yazgan, Mehmet Uzun; Yönetmen ve Oyuncu Hüseyin Peyda, Yılmaz Güney, Mehmet Akan, Baki Tamer; Mü-

zisyen Mukim Tahir, Nuri Sesigüzel, Ġbrahim Tatlıses; Edebiyatçı Kemal Edip Kürkçüoğlu, Suud Kemal Yetkin 

ve Abdülkadir Karahan'ı sayabiliriz.  

Hat sanatında ise, bilhassa mezar taĢlarında güzel eserler verilmesine rağmen günümüze kadar ulaĢabilmiĢ 

Ahmet Vefik ve talebesi Behçet Arabi'yi görmekteyiz. Bu sanatçılar hat sanatında belli bir kalite yakalamalarına 

rağmen mahalliliği aĢamamıĢlardır. 

1) CUMHURĠYET DÖNEMĠ ĠLĠM, SANAT VE EDEBĠYATÇILARI 

Cumhuriyet dönemi sanatçılarını anlatırken, 1900 yıllarında doğmuĢ, fakat eserlerini 1923'ten sonra vermiĢ 

sanatçıları da dahil etmeyi uygun gördük. bu dönemde Ģöhret olmuĢ ve sanatsal olarak bir kalite yakalamıĢ sanat-

çılarımız Ģunlardır: 

MEHMET RIFKI KARAÇĠZMELĠ  

(ġair) 

―1901 yılında Urfa'da dünyaya gelen Fazlızade Mehmet Rıfkı Karaçizmeli, zamanının iptidai ve rüĢdiyesini 

yani ilk ve ortaokulunu bitirdi. Sonra sesinin çok güzel olması nedeniyle çevresinin de teĢvikiyle medrese tahsili-

ne baĢladı. Ġlim tahsiliyle birlikte hafızlığa da heves etti. Abdulvahd tekkesi, kardeĢler camii, Akcami hocaların-

dan ders aldı. Arapça ve Farsça dillerini öğrendi. Edebiyata olan merakından dolayı, Ģiire meyletti. Devrin ilim 

irfan meclislerine devam etti. Her hafta ilim meclislerinin kurulduğu konaklara devam etmeği alıĢkanlık haline 

getirdi. Maddi durumları iyi olduğundan, Cumhuriyet devrinde medreseler kapanıncaya kadar öğrenci ve kalfa 

olarak medreselere devam etmiĢ ve feyz almıĢtır. Askerliğini bedelli olarak Ġstanbul'da yapmıĢtır. Bu sırada sesi-

nin çok güzel ve dokunaklı olmasından aynı zamanda Ģiire merakından dolayı, müzik üstadlarının meclislerine 

devam etmiĢtir.  

Askerliğinden sonra da müzik ustadlariyle dostluğunu uzan yıllar devam ettirmiĢtir. Terhisinde yeni Ģarkılar 

ve besteler ile ġair Nezihe'nin bir Ģiir kitabını da Urfa' ya ilk defa o getirmiĢtir. ġair Nezihe'nin içli ve dokunaklı 

Ģarkı ve ğazelleri bundan sonra Urfa' da tanınmıĢtır. 1930'lu yıllarında sık sık Ġstanbul'a seyahati ile müzikî bilgi-

si ile edebiyata olan merakı daha da arttı. Bu yüzden duygularını dile getiren Ģiir denemelerini yazmaya baĢlama-

sı bu dönemdedir. KızkardeĢi ile ağabeyinin genç yaĢlarında vefat etmesi, duygularını daha fazla kâğıda dökme-

sine sebep olmuĢtur. Bu olaylardan sonra, gazel, tahmis ve beyt olarak pek çok Ģiir yazmıĢtır.  Hastalığının 

sonlarında, ölümünden üç gün öncesine kadar: "Söyle doktor söyle teĢhis eyledin mi yaremi" diye biten tahmisi 

yazmıĢtır. 23.1.1954 günü Urfa'da vefat etmiĢtir.‖ ġiirlerinden örnekler : 

1. 

Ey gönül hayretle eyle sun'ı Yezdân'e nazar 

Mevcudatı kıl temâĢa gör neler vardır neler 

 

Kâinâta intizam kudretle bahĢetmiĢ Hüda 

Kıl tefekkür nice devr eyler bu ġems ile Kamer 

 

Lütf(u) ihsan eylemiĢ bin dürlü ni'metler bize  

Müstefid olmuĢdürür ez her cihet nesl-i beĢer 

 

Sabır ol düçar olurken ibtilâya çekme ğam  

Tağyir olmaz çün ezelden ne ise hükm-i kader 
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H'ab-ı ğafletden uyan uslanmadın mı dehrîden 

Rıfkıyâ elbetde canân kurbüne vardır sefer 

2.  

Biz ezelden Halık'ın fermânının Peymânıyız 

Ahdimizden dönmeyen ğayet kavi insanıyız. 

 

ÂĢinâyız aĢka âlem kadrimiz bilmez henüz  

Dost içün her dem müheyyâ can veren kurbanıyız 

 

HoĢ temâĢâ eyleriz devr-i felek ahvâline  

ÇeĢm-i 'ibretle bu çarhi seyr eden merdânıyız 

 

Öyle bir hal içreki mecnun misali lâl olub  

Mübtelayı firkat içre devr eden mestânıyız 

 

Müntazirdir çeĢmimiz didâr-ı yâre her zaman  

Zülümden yanmıĢ adâlet devrinin atĢânıyız 

 

Rıfkıyâ cevri felek mu'tad edinmiĢse ne ğam  

ĠĢbu mihnet hanenin bezminde bir mihmanıyız 

3 

Katı kâr etdi cigergâhe efendim hasret  

Canıma iĢledi ok gibi efendim fırkat 

 

Nice demlerki bana mu'tad olubdur feryad  

Ten-i bîmaride kalmadı efendim takat 

 

Ta ezelden sana üftade olub hayranım  

Hal-ı sûzanıma sen eyle efendim Ģefkat 

 

Vasfının Ģerhine kadir olamaz hiç kimse  

Ben gibi âcize lütf eyle efendim Ruhsat 

 

Galiba Rıfkı görüĢmek görünür pek müĢkül  

Acaba mahĢere mi kaldı efendim vuslat 
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KEMAL EDĠP KÜRKÇÜOĞLU  

(ġair-Yazar) 

1902 yılında Urfa'da doğmuĢtur. ilk öğrenimini Urfa'da, Orta öğrenimini Ġstanbul'da ve Yükseköğrenimini 

ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik ġark Dilleri Bölümünde tamamlamıĢtır. ıngilizce, 

Fransızca, Arapça ve Farsça öğrenmiĢtir. 

16 yaĢında Ģiir yazmaya baĢlayan Ģair, bazı Ģiirlerini Ra‗di mahlasıyla Tarih ve Edebiyat Dergisi'nde yayın-

lamıĢtır. Edebiyata aĢina bir ailede yetiĢmesi, bilime vakıf olması, dil bilmesinden ötürü olukça güzel Ģiirler yaz-

mıĢtır. ġiirleri yaĢadığı yıllarda yayınlanmamıĢtır. Urfa ağzı konusunda oldukça titiz bir çalıĢması bulunan Ģair, 

dini ve edebi konularda tahliller yapmıĢtır. Arapça ve Farsça'dan birçok çeviri yapmıĢtır. Yüksek ıslâm Enstitüsü 

ve ılâhiyat Fakültelerinde islam Dini, Tasavvuf ve Edebiyat Öğretmenliği yapmıĢtır. 1965 yılında Amerikan Hü-

kümeti'nin davetlisi olarak ABD'ye giderek bir takım mesleki incele-melerde bulunmuĢtur. 1968 yılında emekli 

olan yazar, 14 Nisan 1978 tarihinde Ġstanbul'da vefat etmiĢtir. Eserleri Ģunlardır: Urfa Ağzı (1. baskı 1945-

2.baskı 1991), Edebiyat Sözlüğü (1973), Seyyid Nesîmi Divanından Seçmeler (1973), Kırk Hadis Tercümesi 

(1951), ımanda Birlik, Vatanda Birlik (1955), Beng-ü Bâde (1955), Din ve Milliyet (1956), Ramazana Girerken 

(1956).ġiirlerinden bir örnek: 

―AĢkın dediler subûta vardı 

Ümmid önü derd-i hasret ardı 

Gördüm dil-i zârı can yolunda 

Canânı sual edip aradı 

 

Peykancı firak deldi kalbi 

ġemĢiri mezak bağrı yardı 

Dildârımın ismi yâd olundu 

Sevdası heman payanı sardı 

 

Söz yâre gelince gitti aklım 

Rengim sarardı gözüm karardı 

Ol Ģûh demez mi bir gün olsun 

Hicrânzede bir Kemal vardı‖ 

 

ESAT MAHMUT KARAKURT 

(Yazar) 

1902'de Ġstanbul'da doğdu. ġura-yı Devlet üyesi Urfalı Mahmut Nedim Bey'in oğludur. Kadıköy Sultanisi'-

ni, Ġstanbul DiĢ Hekimliği Okulu'nu ve Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Avukatlık, gazetecilik, 

Galatasaray Lisesi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. 1954-1960 arasında Urfa milletvekili, 1961-1966 arasında 

senatör oldu. Ġlk yazıları muhabir olarak çalıĢtığı Tercüman-ı Hakikat gazetisinde yayınlandı. Daha sonra çalıĢtı-

ğı Ġleri, Ġkdam, Cumhuriyet, Tasvir, Yeni Sabah gibi gazetelerdeki polisiye olayları konu alan röportajlarıyla 

tanındı. Küçük öyküler yazdı. Ama daha çok çoğu sinemaya uyarlanan, olaya dayalı aĢk ve serüven romanlarıyla 

ün kazandı. 15 Temmuz 1977'de Ġstanbul'da yaĢamını yitirdi. Romanları : VahĢi Bir Kız Sevdim (1926), Çölde 

Bir Ġstanbul Kızı (1926), Allahaısmarladık (1936), Ölünceye Kadar (1937), Son Gece (1938), Kadın Severse 

(1939), Ġlk ve Son (1940),Kocamı Aldatacağım (1940),Sokaktan Gelen Kadın (1945), Ankara Ekspresi (1946), 

Bir Kadın Kayboldu (1948), Ömrümün Tek Gecesi (1949), Erikler Çiçek Açtı (1952), Son Tren (1954),Kadın 

Ġsterse (1960) 

SUUD KEMAL YETKĠN 

(Sanat Tarihçisi-Yazar) 

1903 yılında Urfa'da doğmuĢtur. MeĢhur ġeyh Safvet Efendi'nin oğludur. ilk tahsilini Ġstanbul Numûne-i 

Tatbikat Mektebi'nde, orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde yapmıĢtır. Ġstanbul Edebiyat Fakültesine 1 yıl de-

vam etmiĢ. daha sonra 1925 yılında Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde Felsefe öğrenimi görmüĢtür. DönüĢün-

de çeĢitli liselerde ve öğretmen okullarında çalıĢmıĢtır. 
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1933 yılında Ġstanbul Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Doçentliğine atanmıĢ, 1934'de Ankara Üni-

versitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi'ne geçmiĢtir. 1939 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 

Müdürlüğü'ne atanmıĢ olup aynı yıl Urfa Milletvekili seçilmiĢtir. 1950 yılında üniversiteye dönünce 1959-63 

yılları arasında ılahiyat Fakültesi ıslâm Sanatları Öğretim Üyeliği ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yapmıĢtır. 

Ayrıca Eğitim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde de çalıĢmıĢtır.  

1921 yılında edebiyata "Suud Saffet" adıyla yayınladığı Ģiirleriyle girmiĢtir. ilk düz yazısı Servet-i Fünun 

dergisinde 1923 yılında yayınlanmıĢtır. Aynı yıl ġi‗ri Leyal adlı kitabı yayınlanmıĢtır. Daha sonra Sanat Felsefe-

si ve Resim alanlarındaki inceleme ve araĢtırmalarıyla tanınmıĢtır. Edebiyatla iliĢkisini eleĢtiri ve denemeleriyle 

sürdüren Suud Kemal Yetkin, 1980 yılında vefat etmiĢtir. Mezarı Ġstanbul'dadır. ġair-Yazar ġükran Kurdakul, 

onun sanatı hakkında Ģunları söyler: "Suud Kemal'in Ağaç ve Kültür Haftası'nda çıkan yazılarıyla eleĢtirmen ya 

da deneme yazarı kimliği kazandığını söylemek güçtür. O da, bu dergilerin düĢün yapısını belirleyen Ord.Prof. 

ġekip Tunç, Abdülhak ġinasi Hisar, Peyami Safa, Necip Fazıl gibi sanat sorunlarına da idealist felsefeye bağlı 

görüĢlerle yaklaĢırken ruh, edebiyat, fanilik, mûcize, eĢya, gölge, mistik, bedii zevk, haz gibi sözcükleri kullan-

mayı sever. Tadını çıkarmaya çalıĢır gibidir bu sözcüklerin. "Mev'ut Ebediyet" (Ağaç, 11 Nisan 1936) adlı yazı-

sında "Eğer mutlak ve ebedi bir varlığa inanırsak her şey kurtulmuş demektir. O zaman fani hayatımız ve eseri-

miz bir mana alacak, şüphenin yükü altında bükülen belimiz doğrulacaktır" diyerek "zamandan ve mekândan 

uzak bir ebediyet" isteğini doğru bulurken, idealist Fransız düĢünürlerinin yankısıymıĢ izlenimini bırakır." 

Eserleri: ġi‗r-i Leyâl (1923), Estetik (1931), Metafizik (1932), Büyük Muzdaripler (1932), Filozofi ve Sanat 

(1935), Ahmet HaĢim ve Sembolizm (1938), Edebi Meslekler (1941), Estetik Dersler (1942), Sanat Meslekleri 

(1945), Edebiyat Üzerine (1952), Leonardo da Vinci'nin Sanatı (1955), Edebiyatta Akımlar (1967), Baudelaire 

ve Kötülük Çiçekleri (1967), Estetik Doktrinler (1972), ıslâm Ülkelerinde Sanat (1974), Barok Sanatı (1976), 

Estetik ve Ana Sorunlar (1979). 

BEDRĠ ALPAY 

(ġair-Yazar) 

16 Mayıs 1905'de Urfa'da doğmuĢtur. Tüccâr Sorkanlı Muhammed ġefik Bey'in oğludur. Tahsili bir ailede 

yetiĢmiĢ olan Bedri Alpay, okumayı mahalle mektebinden Müslüm Hafız ve Ġsmail Efendi'den öğrenmiĢtir. O 

dönemde henüz açılan Numûne Mektebini bitirmiĢ, Kutbeddin Medresesi'nden sonra Medine'de vefat eden Hacı 

Hasan Efendi'den ilim tahsil etmiĢtir. Ancak medrese tahsilini yarıda bırakarak memuriyete baĢlamıĢtır. 18 ya-

Ģında Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi olmuĢtur. iki yıl çalıĢtıktan sonra Belediye Muhasipliğine geçmiĢ, vatani 

görevini 1927 yılında Diyarbakır'da yapmıĢtır. Askerlik dönüĢü Belediye'deki görevine 6 yıl daha devam etmiĢ, 

daha sonra istifa ederek ticarete atılmıĢtır. 1946 yılında ızmir'e yerleĢmiĢ, 1953 yılında ise Ġstanbul'a taĢınmıĢtır. 

1963 yılında tekrar Urfa'ya dönerek Topraksu'da bir süre çalıĢtıktan yaĢ haddinden emekli olmuĢtur. YaĢadığı 

dönemde gazete ve dergilerde Ģiir makale ve araĢtırmalar yayımlayan yazarın hayatta iken yayınlanan tek eseri, 

alanında kaynak sayılan "Urfa ġairleri -1" kitabıdır. Uzun araĢtırmalar sonucu kaleme alınan bu eseri, Urfa sanat 

ve edebiyatı alanında önemli bir eserdir. Osmanlı dönemi Urfa Ģiiri ve ġairlerinin ortaya çıkmasında büyük bir 

yeri olan bu eser bugünr alanında kaynak teĢkil etmektedir. Edebiyatın roman, tiyatro alanında eserler yazan 

yazarın yayınlanmamıĢ birçok eseri mevcuttur. "ġiir ve yazıları mahalli gazete ile Aylık Ansiklopedi, Millet, 

Türk-ıslâm Ansiklopedisi ve Harran dergilerinde yayınlanmıĢtır. 1987 yılında vefat etmiĢtir. ġiirinden bir örnek: 

Esselam ey Hazreti Hakk'ın ulu peygamberi 

Esselam ey nesl-i Adem, Ademin tac-ı seri 

Fahreder zatınla alem, ey Habib-i Kibriya 

Esselam ey maverada rü'yetüllah nazarı 

Sünnetindir evliyaullahı irĢad eyleyen 

Esselam ey nur-ı pakindir nebiler rehberi 

AĢk-ı Ģevkınla felekte devr eden seyyareler 

Esselam etmekteler zib-ü feri 

Bedri'yi dar etme lütfundan eya hayr-ül vera 

Bende-i al-i abadır ey Ģefaat masdarı. 
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ġAĠR ġÜKRÜ EFENDĠ 

(ġair) 

ġair hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca elimizde bu Ģiiri mevcuttur.  

 

TERBĠ 

―Küfte-i lezzet vafirin, kadr-i bi-pâyânı var 

Cümle ma‘kûlat içinde, Ģöhreti var, Ģanı var  

Kalbe kudret, cisme kuvvet, dizlere dermanı var  

Küfteyi beyn‘et-taâm, zannetme kim akranı var  

 

Yoğrulun âb ile eĢhel, bir leğende nâgahan  

Ne odun ister, ne ateĢ, gözlere girmez duman  

Kolları kuvvetli gençler, yoğurur, geçmez zaman  

Tabheden aĢçıların, sanma kapak kazganı var  

 

Bulguru goĢt ile halt et, durmayıp daim yoğur  

Eyleme noksan, baharatın koyup, yumruğu vur  

Suyunu az az verip, oldukta de: dostlar buyur  

Top edip lop lop gibi, yutmaklığın erkânı var  

 

Gâhi boğazda kalır inmez, derûn-ı me‘deye 

Ġtina etmek gerek, yerken usul-ı ka‘deye 

Çaresi vardır lüzum yok, karbonata ca‘deye  

Dar boğazdan aĢıran, yanında bol ayranı var 

 

Biber-i hamra ile çok yemeli çiğköfteyi  

Lâakal, ikiye taksim etmelidir haftayı  

Me‘deyi yormaz sever, kendisine aĢüfteyi 

Hazmeder me‘de içinde, maydanoz soğanı var  

 

Köfteyi siz, bahçelerde, su kenarında yapın  

Size köfte ilmini, talim eden HAKKA tapın  

Çar anasından mürekkep, maddeden hisse kapın  

Köftehor karnında, sönmek, bilmeyen atĢanı var  

 

Ayırtab ile haleb‘te, köftenin envanı çok  

Köfteyi yemeyen ender, olsada ger karnı tok  

ġark tarafında yapılan, köftelerin emsali yok  

Birecik‘te Urfa‘da çiğköftenin harmanı var  

 

Besmeleyle köfteyi, ekil etmeye devam  

KADRĠ âlidir anın beynel havas, beynel avam  

Köfteyi Ģerh eylesem, bitmez ila yevmil kıyam  

ġUKRI kıl halık‘a kim köfte gibi ihsanı var‖ 

 

MAHMUT FĠKRET KARAKOYUNLU 

1906 yılında Siverek‘te doğmuĢtur. Ġlk ve orta tahsilini siverek‘te bitirmiĢtir. Siverek idadisinde baĢladığı 

lise öğrenimini Ġstanbul‘da tamamlar. Daha Ġstanbul hukuk Fakültesini bitirir. Daha sonra Siverek‘e dönerek 

Mehmet siret efendi, PaĢazade Fikri (Timur) Efendi ve Mustafa Vasfi Gerger ile görüĢmeler yaparak Cumhuri-

yetin kuruluĢuna ve siverek‘in sesini duyurmak için 22 Nisan 1923 yılında Ġrfan Gazete ve matbaasını kurmaya 

karar verirler. Daha sonra AltınıĢık dergisini çıkarır. 1929 yılında devlet memurluğuna atanır. Yurdan çeĢitli 

bölgelerende kaymakamlık yapar. 1946 yılında memurluktan ayrılarak Demokrat Parti kurucuları arasına karıĢır. 

Demir Kırat gazetesini çıkarır. Bir ççok dergi ve gazetlerede yazılar yazar. 1958 yılında yakalandığı karaciğer 

hastalığından vefat eder. Devlet adamı ve yazar Yılmaz Karakoyunlunun babasıdır.  
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M.HULUSĠ KILIÇARSLAN  

(ġair-Yazar) 

Osman Efendi namında bilgin bir zatın oğlu olarak 1907 yılında Urfa'da doğmuĢtur. Ünlü alim ve bilgin 

Hacı Abdülvahit Hoca'nın himmetiyle yetiĢmiĢtir. Arapça ve Farsça öğrenmiĢtir. Ahlaken dürüst olduğundan 

hemen hemen her Urfalının sevgisini kazanmıĢtır. Çiftçilikle uğraĢmıĢ hayatını bu yolla kazanmıĢtır. Devrinin 

sanat ve edebiyat ortamını yakından izleyen Ģair, M.Akif Ersoy tarzında Vatan ve Millet konularını iĢleyen Ģiirler 

yazmıĢtır. YaĢadığı dönemde Urfa'da öğretmenlik yapan Ģair Halide Nusret Zorlutuna ile sanatsal dostluk kur-

muĢ, güçlü milli Ģiirlerini Halide Nusret, Urfa kurtuluĢunu konu alan "AĢk ve Zafer" adlı romanında kullanmıĢ-

tır. ġiirleri Urfa'nın kurtuluĢunda okunarak büyük ilgi uyandırmıĢtır. En önemli Ģiiri "Urfa KurtuluĢ Destânı" dır. 

Sağlığında Ģiirlerini yayınlamamıĢtır. Hulusi Kılıçarslan, 6 Haziran 1990 tarihinde Ankara'da vefat etmiĢtir. ġiir-

lerinden örnekler: 

Urfa KurtuluĢ Destanından ; 

 

Kılıçlar parladı erler öğündü 

Zulme esarete meydan dediler 

Allahım o nasıl bir kara gündü 

ġafaklar söktürür al kan dediler 
 

Bir bulut çökmüĢtü Türk hilaline 

BaykuĢlar üĢmüĢtü gülün dalına 

Baktıkça vatanın hasta haline 

Sen sağ ol biz sana kurban dediler 
 

Eller silahsızdı kalpler yaralı 

Her taraf mezarlık herĢey karalı 

Türkoğlu aslından gör istiklali 

Yaratsın bir ulu destân dediler. 
 

OLUR 

Dünya kâh kıĢ, kâh bahar, kâh kar olur, sis olur. 

Kâh her yer çiçeklenir gül olur, nergis olur. 
 

Kimse bilmez fakirin, fukaranın halinden; 

Soğan kâh acı lokma, kâh yerde bir lüks olur. 
 

Sizde kömür, mutfağın kapkara bir molozu, 

Bizim eve uğrarsa, baĢımıza süs olur. 

 

Hazmı ne kadar müĢkül, Ģu dost sözü tenkidin; 

KardeĢine takılsan, aranızda küs olur. 
 

Ne feyizli bir yerdir; Ģu bizim Belediye... 

Ora ümmi de girse, hemen mühendis olur. 
 

Alemde iyi huydur insanlığın baĢtacı, 

Melek huysuzlaĢınca, derâkab iblis olur. 
 

Harran suya kavuĢsa, görün o zaman Urfa 

Bir toprak denizinin kıyısında Nis olur. 

 

Kalemimin ucunda söylenecek sözler çok !... 

Zülfüyarı gözetler, söylemez, sus pus olur. 

 

MEHMET EMĠN EĞĠLMEZ 

(ġair) 

1332 (1911) yılında Yusuf paĢa mahallesinde doğdu. Herhangi bir eğitim görmedi. Okuyup yazmayı kendi 

kendine öğrendi. ġiirlerinde Zariri mahlasını kullandı. KoĢma, kaside, divan, gazel Müseddes, müstezat, mütena-

zır Ģiirler yazdı. ġiirinden bir örnek : 
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KoĢma 

―Yine yol göründü çukurovaya 

Gitmesem bir türlü gitsem bir türlü  

Hayli menzil alır buradan oraya  

Gitmesem bir türlü gitsem bir türlü  

 

Üç aydan üç aya, dikkat nazara  

Dört arĢın kefenle, düĢtüm pazara  

Diyar-ı gurbette, meçhul mezara  

Gitmesem bir türlü gitsem bir türlü 

 

Gezerken ipkalı, mihnet bağında  

Kavruldu varlığım kendi yağında  

Ecel bekler bizi gavur dağında  

Gitmesem bir türlü gitsem bir türlü 

 

Her bir yanım neĢter ilen bir yâre  

Kalmadım bir zerre, tiğ-ı tebere  

Vefatım mukadder, kara habere  

Gitmesem bir türlü gitsem bir türlü  

 

Doymadan zaruri ömrüm yaĢına  

Gel diyor Azrail hesap baĢına  

Ġki adım kalmıĢ, hudut taĢına 

Gitmesem bir türlü gitsem bir türlü‖ 

 

Dörtlüğü 

―Bidayetten beru el‘an kara bahtım ak değil 

Bozbılanık gözyaĢımla,zülal-ı berrak değil 

Zaruri bu sergüzeĢtim, deveden kulak değil 

Hepsin desem sayfa olmaz, ciltbe cilt kitap olur‖ 

 

CĠRCĠS GÜMÜġKALEM 

(ġair-Müzisyen) 

1911 yılında Urfa‘da doğan Circis (Corc), 1915 Ermeni olayları sırasında babasını kaybetmiĢtir. SavaĢın 

ortaya çıkardığı ekonomik kriz nedeniyle annesi onu Urfa‘da Amerikan misyonerlerinin kurduğu yetimhaneye 

vermiĢtir. Bu sırada geçirdiği bir rahatsızlık dolaysızla gözlerini kaybetmiĢtir. Bilindiği gibi bu dönemde Urfa‘da 

faaliyet gösteren Amerikan, Ġsviçre ve Almanlara bağlı Misyoner hastaneleri ve yetimhaneleri bulunmaktadır. 

Bunlar misyonerlik yaptıkları gibi bir birine karĢı etkinlik mücadelesi verdiklerini hatıralarında okumaktayız. 

Circis, 22 Mayıs 1921 yılında onbir yaĢında iken buradaki yetimlerle birlikte Halep‘e gönderilmiĢtir. Daha sonra 

Beyrut‘ta ―Körler Okuluna‖ verilmiĢtir. YaĢadığı iklim değiĢiklerinden dolayı hastalanan Circis GümüĢkalem, 

Gazir‘e gönderildi. Amerikan misyoner TeĢekkülleri tarafından desteklenen Körler Okulu‘na yapılan yardımların 

kesilmesi sonucu Circis, sahipsiz ve ortada kaldı. Ancak daha sonra Ġsviçre himayesine giren Körler Okulu‘na 

devam etti (1925). 1932 yılında öğrenimini tamamlayan Circis, bu arada bir çok el sanatlarını da öğrenmiĢtir. 

Ayrıca mükemmel bir Ģekilde keman çalmasını öğrenen Circis daha sonra müzik dersleri verecek kadar sanatını 

ilerletmiĢtir. 1933 yılında ise memleketi Urfa‘ya dönerek Gazinolarda, düğünlerde müzisyenlik yaparak geçimini 

sağlamıĢtır. 1964 yılından sonrada müzik öğretmenliği yapmıĢ bir çok Urfalının yetiĢmesine vesile olmuĢtur. 

ġiire olan büyük tutkusu dolaysıyla 1970 yılında ―KavuĢan Gönüller‖ adlı destansı bir Ģiir kitabı yayınlamıĢtır. 

Kitabında aĢk, tabiat, kahramanlık gibi konulara yer vermiĢtir. ġiirlerinden örnekler : 

 

 

―Ağlarım yüzüm gülmez 

O yar halimi bilmez 

SarhoĢ gibi gezerim 

Kimse yaĢımı silmez 
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Yanarım ben o yara 

Ciğerim olmuĢ para 

Korkarım dertten ölüm 

Yarimi eller sara 

 

DüĢmüĢüm bir ataĢe 

Yüreğin benzer taĢa 

AĢkımdan ölüyorum 

Gel de ruhumda yaĢa 

 

Ġlk görüĢte ben seni 

Yaktın bu can-ı teni 

Kulun kurbanın olam 

Biraz olsun sev beni‖ 

 

Dörtlükleri  

―Beyler familyasından zuhur eden Ģahsiyet 

Memleket zulümüne verdiriyor nihayet 

Derebey saltanatı söndü görünmez oldu 

Onların vergisinden Urfa halkı Kurtuldu‖ 

 

Bir baĢka kıtada ise 

―Urfa halkı çalıĢır yılmaz, yorulmaz paĢa 

Bütün teĢebbüslerde çıkıyordu hep baĢa 

Samsat kapı yanında yaptırıyor bir kıĢla 

Birinci ustalarla seçme en iyi taĢla‖ 

 

AZĠZ ÖZBAY 

(Gazeteci yazar) 

1912 yılında Urfa‘da doğdu. Galatasaray lisesini bitirdi. Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe 

bölümünden mezun oldu. Askerlik dönüĢü kitapçılık ve serbest gazetecilik yaptı. 1947 yılından itibarin tasvir, 

son Saat, yeni Sabah ve Milliyet gazetelerinde çalıĢtı. 1951 yılında Basın Yayın Genel Müdürlüğünde Mütercim-

lik yaptı. 1953‘de görevinden istifa etti. Urfa belediye BaĢkanlığı yaptı. DP listesinden X. Dönem Milletvekili 

seçildi. 1957 yılında basın Yayın ve Turizm Genel müdürlüğü Mütercimliğine döndü. 1958 yılında Bağdat basın 

müĢavirliği mütercimliği, 1960 1960 tekrar Turizm Genel Müdürlüğü Mütercimliğine döndü ve 1961 istifa et-

ti.1963 yılında Cidde,1966 yılında beyrut‘ta Turizm tanıtım burosunda çalıĢtı. Geçici görevle bulunduğu sudu 

Arabistan‘da geçirdiği bir kaza sonucu 1967 yılında vefat etti. Ankara toprağa verilmiĢtir. Çoban Armağanı adlı 

bir Ģiir kitabı mevcuttur. ġiirlerinden örnekler: 

 

KÖYLÜ EFENDĠMĠZE DAĠR 

Bak! Köylü efendin ne keramet ne fen ister 

Yıllarca ezilmekten usanmıĢ, kefen ister 

 

Evlatcığım Ģiltesi ot,yastığı taĢtır 

Ahlat ve koçan ekmeği olsun veren ister 

 

Her köylü kadın topkı koyun gibi kuzlar 

Nevzadı için,varsa, kırık bir leğen ister 

 

Bir hasta için çare ölümdür o diyarda 

Biçare kinin istese,derler neden ister 

 

Baht ortağı virane ahırlarda inekler 

Açıkta birer külçe kemiktir, çemen ister 

 

Milyoncasının ekmeği yok, toprağı yoktur 

Harman diye rüyada sayıklar, döven ister 
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Yardım gerekirken ona bizden, ne yazıktır 

Bir zümre alıĢmıĢ, gene ister, hemen ister 

 

Hem hakkı da var: beldede mahdum ile damat 

Bir lüks oto,garsonye ve bir lale- ten ister 

 

Rahatlığı hak etmiĢ efendim bu azınlık 

Kan ağlasa alem, gene etrafı Ģen ister 

 

Nefretle kaçar, göz yaĢı fark etse uzaktan 

Mahzun ile bedbahtı kovar, hep gülen ister 

 

Bir böyle tezadın sonu gayyadır Ebabil! 

Mes‘ulüne bildir: bu gidiĢ bir firen ister‖ 

 

YOKTUR 

Gel, anla Ģu halkın nesi vardır, nesi yoktur 

Dert ondadır amma,biricik çaresi yoktur 

ĠĢsiz dolaĢır bir sürü avare peder var 

Evladı için hanesi, viranesi yoktur 

 

Servet gölüdür altı kadar üstü de yurdun 

Devletlilerin elde kırık kepçesi yoktur 

Hür fikri yolunmuĢ kuĢa döndürdüler ahir 

Elhak sağı yoktur, solu yoktur, sesi yoktur 

 

Hürmet görüyor sürgüne gitmiĢ derebeyler 

Ta meclise girmiĢ kara bir cümlesi yoktkur 

Bir gün bu belalar geçer elbet te Ebabil 

Zannetme ki hakkın kolu yok, sillesi yoktur‖ 

 

Prof:Dr. ABDULKADĠR KARAHAN 

(Edebiyat Tarihçisi) 

1913 yılında Siverek ilçesinde doğdu. Ġzmir Muallim Mektebi Orta bölümünü, Ġzmir Lisesini, Yüksek Öğ-

retmen Okulunu, Ġstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 1939 yılında bitirdi.  

Bir süre Edebiyat Öğretmenliği yaptı. 1947'de Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-

yatı ġubesi Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü, Osmanlı Edebiyatı ve Metinler ġerhi Edebiyatı Bölümünde Doktor 

Asistan olarak atandı. 1948'de ilmi araĢtırmalar için Fransa'ya gitti. 1950'de Fransa Sorbonne Üniversitesi, Hoca-

ları Hazırlama ve OlgunlaĢtırma Yüksek Okulundan ve dünya çapındaki Fonetik Enstitüsü'nden diploma aldı. 

1952 yılında Fransa'dan döndükten sonra doçentlik tezini ikmal ederek Eski Türk Edebiyatı doçenti oldu. 1963-

1971 yılları arasında Eski Türk Edebiyatı Profesörü olarak hizmete devam eden Karahan, 70 yaĢını doldurarak 

emekli olduğu 1 Ocak 1983 tarihine kadar, Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü BaĢkanlığını, 15 yıl yürüttü. 27 Tem-

muz 2000 tarihinde Ġstanbul'da vefat etti. 

Özelikle Divan Edebiyatı'nda bir otorite olan A.Kadir Karahan, bu konuda sayısız eserler yazmıĢ, binlerce 

konferans vermiĢtir. Yaptığı araĢtırmalarla Türk Edebiyatına, Urfa kültür ve sanatına büyük katkıları olan 

Karahan, yaĢadığı dönemde baĢta ġair Nâbi olmak üzere, ġair ġevket, Hikmet ve Saffet hakkında engin bilglere 

sahip bir canlı kütüphâne idi. Yazım hayatına Ģiirle baĢlamıĢsa da daha sonra inceleme ve araĢtırmaya önem ver-

miĢ, birçok Ģairin Ģiirleri üzerine etüdler yapmıĢtır. YaĢamında ve eserlerinde Urfa'ya özel bir önem veren 

Karahan, Türk Edebiyatı'nın duayenleri arasında sayılmıĢtır. Eserlerinden bazıları Ģunlardır:GüneĢin Doğduğu 

Yurt (1934), Fuzûli'nin Mektupları (1948), Nâbi (1953), Nef'i (1954), Fatih, ġair Avni (1954), Türkiye'de Mu-

hammed ıkbal (1962), Eski Türk Edebiyatı (1976), Urfalı Mehmet ġevket ve ġiirleri (1991). 
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YUSUF NAMIK 

(Yazar) 

1914 yılında Urfa‘da doğdu. Hacıyadigar mahallesinde büyüdü.Ġlk öğrenimine Ellisekiz Meydanındaki mar 

Petrus-Mar Paulos kilisesinde (Reji yeni adıyla Gazezoğlu Kültür Merkezi) baĢladı. Burada Süryanice, arapçe ve 

türkçe‘yi öğrendi.1924 yılında ailesiyle birlikte Halep‘e göç etti.Burada öğrenimini tamamladıktan sonra Ameri-

kan Lisesi kütüphanesinde 35 yıl müdür olarak çalıĢtı.1989 yılında emekliye ayrıldı. Arapça, Ġngilizce ve Fran-

sızca dillerini yazıp konuĢabilen yazar, aynı zamanda Türk Edebiyatının bütün dönemlerini bilmektedir. Arapça 

ve Osmanlı Türkçesiyle yazdığı Ģiir ve nesir türünde birçok eser yayınlamıĢtır. 1982 yılından beri üzerinde çalıĢ-

tığı ve seki çağlardan zamanımıza kadar Urfa‘nın genel tarihinin anlatıldığı ―tarhte Urfa‖ adlı Arapça kitabı ba-

sım aĢamasındadır.yazçar 1956 yılında Ankara Üniversitesince açılan kütüphanecilik kursuna da katılmıĢtır. 

ÇağdaĢ Süryani yazarlar ondan ―MürĢidimi‖ diye bahsetmektedirler. 

HALĠL REFET TANIġIK 

1916 yılında Urfa'da doğdu. 1986 yılında Ġzmir'de vefat etti. BirleĢen Gönüller isimli bir Ģiir kitabı vardır. 

ġiirlerinden bir örnek: 

GECELER 

―Keten sayfalarına göz nuru dökmektense 

Bir canlı sembol olan geceleri okuyun 

Engin heyecanların sonsuz zevkini duyun 

 

Bir muamma halinde geniĢleyen geceler 

Derinden düĢünüĢü gibidir her mahlukun 

Ve en beliğ aksidir içimizdeki ruhun. 

 

Tek tek ve dalga dalga pırıltıları var da 

Gene sınırsız uzar serin karanlıkları 

Gece ne muhteĢemdir tabiatın vakarı‖ 

 

MĠHRĠ BELLĠ 

(Yazar) 

1916'da Silivri'de doğdu. Aslen Urfalıdır. Babası Mahmut Hayrettin beydir. Ġstanbul'da Robert Kolej'i bitir-

di, Ġktisat Fakültesi'nde okumuĢtur. 1939 yılında ABD'de Mississippi Üniversitesi Ġktisat Fakültesi'ni bitirdi. 

1944 Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi‘nde asistan oldu. Aynı yıl Ġlerici Gençlik Birliği kurucularından ola-

rak bir buçuk yıl hapse mahkûm oldu. Hapisten sonraki sürgün cezasını çekerken 1946 yılında yurtdıĢına kaçtı. 

1946–49 Yunanistan'daki Ġç SavaĢ'ında gönüllü olarak solcu gerillalarla birlikte çarpıĢmalara katıldı, yaralandı. 

1950 yılından sonra Türkiye'ye döndü, Türkiye Komünist Partisi yöneticisi olarak tutuklandı. 1951-58 yılları 

arasında hapis yattı. Cezasını tamamladıktan sonra Yeni Yol, Türk Solu, Yön, Aydınlık dergilerinde yazılar yaz-

dı. Yön'de yazdığı yazılarda E. Tüfekçi imzasını kullandı."Milli Demokratik Devrim" tezini savundu. 1960, 1968 

ve 1969'da verdiği bir konferans ve yazdığı yazılar nedeniyle üç kez tutuklandı, yargılandı. 12 Mart 1971 askeri 

müdahalesi sırasında tekrar yurtdıĢına çıktı, 1974 affından sonra döndü ve Türkiye Emekçi Partisi'nin (TEP) 

kuruluĢuna katıldı, 1974 genel baĢkan oldu. TEP 1980'de Anayasa Mahkemesi'nce kapatıldı. 12 Eylül askeri 

darbesinin ardından yeniden yurtdıĢına çıktı ve Ġsveç'te yaĢadı. 1992'de ülkeye döndü. Eserleri: Savcı KonuĢtu, 

Söz Sanığındır (1962), Milli Demokratik Devrim (1968), Yazılar (1969), Devrimci Hareketimizin EleĢtirisi 1961

-I971 (1977), TKP'nin Tarihsel Konumu (1978), Solda Birlik İçin (1978), Rigas'ın Dediği (1987), Anılar II cilt 

(1988), Gurbetten Notlar -Türkiye Solu, Yaratıcı Marksizm ve Dünya Üstüne (1996). 

M. SALĠH SAN 

(ġair-Yazar) 

1919 yılında Urfa‘da doğdu. Babası Siirtli annesi MuĢlu‘dur. MuĢ, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Ġstan-

bul,, Ankara, kayseri gibi illerde öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptı. Adıyaman ve Ankara‘da bazı okulların 

kuruculuğunu yaptı.halkevlerinde kültürel ve sosyal çalıĢmalarda bulundu. Yerel gazete ve dergilerde yazılar 

yayınladı. YayınlanmıĢ eserleri. Malatya‘da mahalli bilmeceler, dün ve bugün MuĢ, Her Bakımdan kısaca Besni, 

Kalkınan Malatya, halk ve Ordu Cep alfabesi, Fotita(Ģiir), Doğu Anadolu ve MuĢ Tarihi (tefrika eser), Tekerlek-

ler (Ģiir) Ģiirinden Örnek :  

URFA 
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-Urfa kurtuluşu münasabetiyle- 

―Urfa mertler diyarı 

Urfa baĢtan baĢa tarih 

TaĢıyla toprağıyla 

Ġnsanıyla herĢiy 

Ne arasan insanlıktan yana 

Bulursun Urfa‘da 

Orda folklor var 

Halktan yana 

Halktan yana  

AĢk var türkülerinde 

His var hoyratlarında 

Ne arasan bulursun 

Dağlarında 

Topraklarında 

 

Her Urfalı meĢbu ve hasletlerle 

Her Urfalı vatan vatan diye carpar kalbi 

Urfalı kabadayılıkta Ģanlı 

Urfalı her kötüye 

Her düĢmana karĢı 

Urfalının eli düĢman yakasında kenetli 

 Çözebilirsen çöz bu eli 

Haksızlığın yakasından 

Kuvvetin varsa 

DüĢman ya vazgeçer 

Haksızlık kalkar ortadan 

Yada Urfalı çözmez elini 

Bu çirkef yakadan 

Cakaya aldırmaz Urfalı 

Caka ona vız gelir 

Çünkü caka bilmez  

Mertliktir Ģiarı 

Urfa mertler diyarı 

Urfa tarih 

Urfalı sulhta sakin 

Urfalı cenkte aslan 

Urfalı urfalıya yakıĢır 

Urfalı da urfa‘ya‖ 

 

YUSUF BĠLGĠN 

(ġair) 

1920 yılında Urfa‘da doğmuĢtur. Vatan ilkokulundan mezun olmuĢtur. Yusuf PaĢa Medresesi‘nde Kurra 

Mehmet Hafız‘dan Kur‘an ilmi ve Arapça dersi almıĢtır. KöĢkerlik ve helvacılık yapmıĢtır. Askerliğini Ġstanbul‘-

da dört yıl yapmıĢ ve 1948 yılında Urfa‘dan ayrılarak Siverek, Bursa, Yalova Ġstanbul ve Elazığ‘ta uzun süre 

kaldıktan sonra 1982 yılında Urfa‘ya dönmüĢtür. Musikiyle de ilgilenen Ģair kel Hamza, mukim Tahir, cin Bekir, 

Damburacı derviĢ ve karaköprülü Ġsmail gibi müzisyenlerin programlarına katılmıĢ, Urfalı mevlidhanlarla birlik-

te mevlit okumuĢtur. Divan edebiyatından beslenerek ―Ģiirde mana olmalıdır‖ fikrinden hareketle Ģiirler yazmıĢ-

tır. ġiirlerinden bir örnek : 

GAZEL 

―AĢk Ģarabın içmeyen,mest olup sarhoĢ olur mu 

Zinciri aĢka düĢmeyen soyunup üryan olur mu 

 

Akıdıp gözden yaĢı, gör kimdir iĢleyen iĢi 

Kul olmaz ise bir kiĢi bu mülke sultan olur mu 
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MürĢide doğru bakmayan, aĢk ciğerin yakmayan 

Bahr-ı muhite akmayan göl iken umman olur mu 

 

BoĢ geçirmeyelim çağın,ko yansın yürneğin yağın 

Gülleri bitmeyen bağın bülbülü nalan olur mu 

 

Yusuf çün açıldı gözün hakkı görür oldu özün 

Anlamaz ise bu sözün mühkire iman olur mu‖ 

 

RASĠME POLAT 

(Eğitimci-Yazar) 

1921 yılında Urfa‘da doğdu. 194 yılında Siverek GüzipaĢa Ġlkokulunda stajyer öğretmen olarak çalıĢma 

hayatına baĢlamıĢtır. Sırasıyla Merkez, KurtuluĢ, Atatürk, Vatan, ġair Nabi ilkokulunda öğretmenlik yapmıĢ-

tır.1961 yılında ġehit Nusret Ġlkokuluna öğretmen ve Müdür Vekili,1965 yılında ise Ankara Ayrancı ve Sarar 

Ġlkokullarında Müdür vekilliği görevlerinde bulunmuĢtur. ĠĢ yaĢamı boyunca eğitim camiasında hizmet vermiĢ, 

binlerce Öğrenci yetiĢtirmiĢtir. ġiir ve edebiyatla da ilgilenen Rasime Polat‘ın iki Ģiir, iki tiyatro denemesi ve bir 

de hikaye kitabı bulunmaktadır. 1977 yılında vefat etmiĢtir. 

M. ġEVKET AKKAYA 

(ġair) 

1922 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk öğrenimini ġanlıurfa‘da, orta öğrenimini Adana Bölge Ziraat Lisesi‘n-

de tamamladı. Orta öğrenimini birincilikle bitirdi. Edebiyata olan ilgisi, lise döneminde baĢladı, bu ilgi kendisini 

Ģiir yazmaya yöneltti. Tarım Bakanlığı‘na bağlı il teĢkilatlarında sırasıyla Ziraat Teknisyeni, ekip Ģefi, mücadele 

mütehassısı ve idarecilik gibi görevlerde bulundu. 1997 yılında bu kurumdan emekli oldu. Yazdığı Ģiirleri Har-

ran, Anzılha dergilerinde ve mahalli gazetelerde yayınlandı. M. ġevket Akkaya 6 Kasım 1997 yılında vefat et-

miĢtir. YayınlanmıĢ Eseri: Takvimden Kopan Yaprak (ġiir) 1993, ġiirinden bir örnek :  

SECDELER 

―Benliğini alçaltan aĢırı gururundur  

Kibrin aküsü beynin, anteni zde burundur 

Her uğraĢında burnun sürtmesin dersen yere, 

Allah için secdede seccadeye dokundur 
 

ÇatıĢır her beyinde iyi duygularla Ģer 

Zayıf bulunur çok kez, Ģeytana karĢı beĢer 

Tevazu bulur kibri bir bedende namazda, 

Kibir rukuda yenik, secdede esir düĢer‖ 

 

KENAN HARUN 

(ġair) 

1925 yılında Urfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Tam adı Kenan Harunoğlu‘dur. Eski soyadı ise Soran‘dır. 

Çocukluğu ve orta öğrenim yılları Anadolu‘da geçti. Aralarında Ankara Üniversitesi hukuk Fakültesi olmak üze-

re bir çok okulda okudu. 1959 yılından itibaren gazetecilik hayatına atıldı. Meclis muhabirliğinden emekli oldu. 

Ankara‘ya yerleĢti. 1941 yılında Afyon‘da iken yazmaya baĢladığı Ģiirlerini Servet-i Fünun, UyanıĢ, Varlık, Yü-

cel, Gün, Yirminci Asır gibi dergilerde ve antolojilerde yayınladı. Bu Ģiirlerinde Nazım hikmet ve 40 kuĢağı Ģair-

lerinin belirgin etkisi oldu. Cemal Süreyya onun Ģiiri için Ģunları söyler: ―Kenan Harun‘un Ģiirlerini çok sever-

dim. Birden bire ortadan kaybolan bu sanatçıda gerçek bir Ģiir yetenegi vardı. Sürdürseydi, bugün en önemli us-

talardan biri olabilirdi.‖ YayınlanmıĢ eserleri : Dört yol ağzı 1972 

 

 

ARAYIġ 

Döndüler yuvalarına cenup kuĢları 

Gagalarında selam, kanatlarında huzur 

Mavi geceler güz yağmurları. 
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Nedamet damla damla ruhuma sinmiĢ 

Ne yazık, güzel gözlerinden hayalin 

Bir yağmur bulutu gibi silinmiĢ. 

Arı yorum gözlerim nemli 

Bulutlar ve sisler içinde mübhemleĢen 

O mahzun ve haz dolu bozkır Ģehrini... 

 

Bir sonbahar hüznü var düĢüncemde 

Ey mavi gecelerine doyamadığım cenup 

Aradığım yalnızlık, huzur nerede ? 

 

ĠBRAHĠM HALĠL GÜNIġIĞI 

(ġair) 

"1925 yılında Urfa‘nın Beykapısı mahallesinde doğan Ġbrahim Halil GünıĢığı tam bir aĢık Ģairdir. Onun Ģiire 

baĢlaması küçük yaĢlarından baĢlamaktadır. Asıl Ģiir yazmaya baĢlama~sını kendisi Ģöyle anlatmaktadır: Bir 

dostunun evinde misafir iken gece orada yatıya kalmıĢ. Gece rüyasında tanımadığı bazı kimseler görmüĢ. Bunlar 

rüyasında kendisini dünyanın birçok yerlerine götürüp gezdirmiĢler, sonra da kendisine aĢkı vermiĢ ve Ģiir yaz-

masını emretmiĢlerdir. Adının da Giryanî (ağlayan) olduğunu söylemiĢlerdir. O günden itibaren ġair Giryanî 

mahlası ile binlerce Ģiir yazan GünıĢığı, gerçekten de bütün ömrü boyunca adeta ağlamıĢtır. O, çok dindardı. 

Yolda yürürken bile devamlı tesbih çekerdi. Adeta dünyayı terketmiĢ bir hali vardı. Gerçek bir aĢık Ģair olan 

Ġbrahim Halil GünıĢığı, çocukluğunda demircilik, gençlik çağında kuyumculuk yapmıĢ, sonra da tapu kadastro 

memurluğuna geçmiĢtir. Memuriyet hayatında hemen hemen bütün doğu ve orta Anadoluda çalıĢmıĢtır. Emekli 

olduktan sonra, önce MaraĢ‘ta, sonra da ġanlıurfa‘da yerleĢmiĢtir. 1999 yılında ġanlıurfada vefat etmiĢtir. Meza-

rı Karaköprü beldesi mezarlığındadır. ġiirleri basılmamıĢtır." ġiirlerinden bir örnek: 

VAR 

"AĢıklar bağının bülbülleriyiz 

Bu bağda gülümüz, gülzarımız var, 

Dembedem okuruz lafz-ı Celal‘i 

Bizimde böylece bir kârımız var. 

 

Bizlere gerekmez bu dünya mali 

Almayız ellerden kötü vebali  

Hiç kimse bilemez bizim ahvali 

Gizlidir sırrımız, efkârımız var. 

 

Cümleten kanîiz hükmü kadere 

Ġtibar etmeyiz ğama, kedere 

Meftunuz Hüda‘ya, hüsnü didare, 

Herkese güleryüz etvarımız var. 

 

Allah‘a kul olmak Ģiarımızdır 

Vakıf-ı esrarız bu kârımızdır 

Vasıl-ı yar olmak efkârımızdır, 

Sizlere azıcık izharımız var. 

 

ġükrümüz daimdir, Ğani Mevla‘ya, 

AĢıkız, biliniz, gözü elâya, 

Bazan da seyranız, arĢ-ı ala‘ya 

Abidiz, Mabud‘a eĢkârımız var. 
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Bu dehre geleli etmedik mihnet 

ÇilekeĢ olduk da görmedik killet 

Yoktur gönlümüzde sîm u zer, ziynet, 

Bu yolda verilmiĢ ikrarımız var. 

 

Giryânız cümleten dehre geleli 

Kimimiz akiliz, kimimiz deli, 

MüĢtak-ı cemâliz yari göreli, 

Saîmiz, ol vakta iftarımız var. 

 

HALĠL BĠNER 

(Yazar) 

1926 yılında Urfa‘nın Beykapısı mahallesinde doğdu. Ġki yaĢında iken babasını kaybetti. Dayısının himaye-

sinde büyüdü. Ġlk ve orta okulu Urfa‘da liseyi Ordu, Trabzon ve Diyarbakır sürdürdü. Maddi imkansızlıktan do-

layı liseyi yarıda bıraktı. Özel ve kamu sektörlerinde çalıĢtı. Toprak Mahsulleri ofisi, Vergi memurluğu ve ser-

best muhasebecilik yaptı.  

Okuma aĢkını kendini yetiĢtirerek sürdüren Halil Biner, baĢta Mevlana, Ġbn Arabi ve ġeyh Sadi ġirazi ol-

mak üzere Doğu ve batı düĢünür ve sanatçılarını okumuĢ ve özümsemiĢtir. Divan Edebiyatına haiz olan Halil 

Biner, aynı zamanda iyi bir müzik kültürüne sahiptir. Harran Dergisi‘nde müzik üzerine yazıları yayınlanan Halil 

Biner, Güneydoğu Gazetesinde günlük yazılar yazmaktadır. ġiir ve Ģarkı sözleri de yazan Halil Biner‘in yayın-

lanmaya hazır, Divan Edebiyatı üzerine makaleleri ve Müzik üzerine yazıları mevcuttur. 2002 yılında Gap Olay 

Gazetesinin düzenlediği yılın köĢe yazarı ödülünü almıĢtır. ġiirinden bir örnek: 

SEVGĠLĠYE 

―Ağlarım hıçkırıklar bende kalsın sevgili 

Bizden geçti, mutluluk sende kalsın sevgili 

ġu yaralı gönlümü güldürmedin bir kere 

Varsın arzum o ipek tende kalsın sevgili 

 

AlıĢtım hasretine ayrılmak zor olsada 

Yokluğun yüreğimi yakan bir olsada 

Bu aĢkın yokuĢunda dizlerim yorulsada 

Varsın arzum o ipek tende kalsın sevgili 

 

Saçların dökülürken yüzüne bir tül gibi 

O pembe dudakların açmıĢ gonca gül gibi 

Her dem feryad ederimĢeyda bir bülbül gibi 

Varsın arzum o ipek tende kalsın sevgili‖ 

 

ADNAN BULAK 

(ġair) 

1927 yõlõnda Urfa'da doğdu. Galatasaray lisesi ve A.ý.Siyasal bBilgiler FakŸltesinden 1949 yõlõnda 

mezun oldu. Bir sŸre BaĢbakanlõk …zel Kalem MŸdŸrlŸğŸ yaptõ. DõĢiĢleri Bakanlõğõnda Kõbrõs-

Yunanistan Dairesi Genel MŸdŸrlŸğŸ ve Trablusgarp BŸyŸkel�iliği gšrevinde bulundu NATO Daimi 

Delegeliği yaptõ. Bizim Ģarkõlar adlõ bir Ģiir kitabı bulunmaktadõr. 
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SALĠH ÖZCAN 

(Yazar) 

1929 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Urfa‘da yaptı Ankara Üniversitesi tıp Fakültesinden son 

sınıftan ayrıldı. 1956 yılında Hilal yayınevini kurdu. 1957 yılında Hilal dergisin çıkardı. 1984 yılında Faysal 

Finans Kurumu Yönetim kurulu baĢkanlığı yaptı ve emekli oldu. Türki-suudi Arabistan Dostluk ve Kültür Der-

neği Genel baĢkanlığı yaptı. 1977-80 dönemi MSP‘den Urfa Milletvekilliği yaptı. Yazıların Hilal, Büyük Doğu, 

Ġslam dergilerinde yayınladı. Ġttihat gazetesinde yazılar yazdı. 

A. NACĠ ĠPEK 

(Gazeteci-Yazar) 

1930 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı. 1952 yılında gazeteciliğe baĢla-

dı. Bir dönem, Cumhuriyet Gazetesi‘nin ġanlıurfa muhabirliğini yaptı. 1952-1953 yılları arasında ―Urfa Gazete-

si‖ni; 1956‘da Karakoyun Gazetesi‘ni çıkardı. 1961‘de gazetenin ismini ―Fırat Gazetesi‖ olarak değiĢtirerek, 

Urfa‘nın ilk günlük gazetesini çıkardı. 1964 yılında ―Fırat Gazetesi‖; 1966 yılında da ―Anzılha Dergisi‖ni çıkar-

dı. Halen, kitabevi iĢletmeciliği yapmaktadır. ÇeĢitli gazete ve dergilerde çok sayıda Ģiir ve yazıları yayınlandı. 

Bir süre mahalli TV‘lerde, ―BaĢka Urfa Yok‖ konulu program yaptı. Urfa‘nın gazetecilik alanında duayenlerin-

den olan Naci Ġpek, son yıllarda Halkın Sesi ve Anadolu gazetelerinde günlük yazılar yazmaktadır. YayınlanmıĢ 

Eserleri: ġiirlerde Urfa Antoloji 1969, Ġlimiz ġanlıurfa Tanıtım1985, Urfalı Güzel ġiir 1994, Gönlümde ġiirleĢti-

ğin An ġiir 1999 

B. Nabi KILIÇOĞLU 

(ġair) 

1931 yılında Urfa‘da doğdu. Asıl adı Bakır Bayboğa‘dır. ġiirlerinde Nabi Kılıçoğlu müstearını kullan-

dı.Öğrenimi ortakoluia kadar yapabildi.Çocuk yaĢta okumaya ve yazama gönül verdi. Edebiyata olan aĢırı ilgisi 

nedeniyle, arkadaĢları arasında ona ġair nabi‘ye atfen ―NABĠ‖ szıfatını yakıĢtırmıĢlar, Ġlk Ģiirlerini 1948 yılında 

Yeni Sabah gazetesinde yayınlanmıĢtır. Sonraki yıllarda yazı ve Ģiirlerini Yenilik, Akgün, Feryat ve Derya gaze-

telerinde yayınlamıĢtır. 1960 – 65 yılları arasında ise Hilal ve Türkyurdu dergilerinde Ģiirleri yayınlanmıĢtır. Evli 

olup dört çocuk babasıdır. 1985 yılında Tekirdağ‘da Tarım Kredi Kooperatifi müdürü iken emekli olmuĢtur.  

ġiirlerinden bir örnek:  

VE AġK 

GülĢende har vardır sade gül değil 

Gariplik bu halin kahir iĢinden 

Gül için verdiği bir gönül değil 

Anla ki bülbülü can veriĢinden 
 

Bakarsın o, cilve naz veda eder 

Yerini gam alır haz veda eder 

Açmadan soldurur o gülü hazan 

Bahara doymadan yaz veda eder. 

 

HALĠL GÜLÜM 

(ġair- Yazar) 

1931 yılında ġanlıurfa'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini ġanlıurfa'da yaptı. Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi'nde okurken, tahsilini yarıda bırakarak SSK'da memuriyete baĢladı. Bu kurumdan emekli olduktan 

sonra Ġstanbul'a yerleĢti ve 1993 yılında orada vefat etti. Ortaokul sıralarında Ģiir yazmaya baĢladı. H.Nusret 

Zorlutuna'dan Ģiir sanatı hakkında teorik dersler aldı. Kaleme aldığı Ģiirleri Urfa Postası, Harran dergisi ve ġiir-

lerde Urfa Antolojisi'nde yayınlandı. Hece tarzında yazdığı Ģiirlerinde genellikle aĢk ve dini konuları öne çıkardı. 

Güçlü mısraları ve uzun soluklu Bediüzzaman Ģiiri ile dikkatleri çekti. Urfa'da hece tarzında Ģiir yazan birkaç 

güçlü Ģairden biridir. ġiirlerinden Örnekler: 
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GAZEL 
 

Gün gelir eyyâm-ı ömrüm kâm-ı vuslatla geçer 

Gün gelir rüyalarım ol yare hasretle geçer 
 

Hicrigâhı sinemi bir beyt'ül ahzen eyledim 

Ömrüm ol mabette hicrane ibâdet le geçer 

Bir teselli beklerim derd-i dil-i gamnake ben 

Günlerin hayfa ki ümmid-i saadetle geçer 
 

Ġltica etsem dedim baht-ı siyaha çaresiz 

O da rah-ı merhamette kâhr ü Ģiddetle geçer 
 

Meczub-u miskin ne bilsin kam ü alem n'olduğun 

Ömrü berbattır onun fakr ü sefaletle geçer. 
 
 

BĠR GENÇ KIZA 

DüĢme yavrum girdabına bu selin 

Kalbin çırpınmasın "sevda" diyerek 

Fettanlıkla yakma kalbini elin 

DüĢmesin peĢine Leyla diyerek 
 

Duydum ki yüzlerce aĢıkın varmıĢ 

Hepsi de veremmiĢ, erir, solarmıĢ 

Mecnun kıyafetle dolaĢırlarmıĢ 

Bize mesken oldu "sahra" diyerek 
 

Yavrum hislerinin sesine kanma 

Bu bir cehennemdir dikkat et, yanma 

ġimdilik mesutsan sakın aldanma 

NeĢ'e ve zevk yeri "dünya" diyerek. 

 

 

Mustafa Ayhan ABAMOR 

(ġair) 
 

1931 yılında Urfa‘da doğdu. ġiirlerini Harran ve Anzılha dergilerinde yayınlandı. Hece Ģiirleri yazdı. Dini 

ve mahalli konulu Ģiirler yazdı. ġiirlerinin bir kısmı ġiirlerde Urfa kitabında yayınlandı. ġiirlerinden Örnekler: 

 

FIRAT 

Ey bikes, biçare, avare nehir; 

AkıĢın muzdarip, gidiĢin küskün … 

Bu hale; yad eller ne mana verir? 

Elverir, son bulsun ebedi hüzün; 

 

Bir öksüz yatıyor, bağrı yırtılmıĢ; 

Yürekten susamıĢ Harran Ovası, 

Yavruları onu periĢan kılmıĢ… 

Urfa‘yadır hükmün sonsuz cezası. 

 

Efendiler, artık hicab edelim; 

Memleket kadrini bilemiyoruz… 

Hakkın ihsanın kıymet verelim; 

Niçin, bu benliği silemiyoruz?... 
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BEKĠR YILDIZ 

(Hikâyeci-Yazar) 

1933 yılında Urfa'da doğdu. Çocukluğu Van, Kastamonu, Nizip, Urfa ve Adana'da geçti. Ġlkokul'dan sonra 

Adana Sanat Enstitüsü'ne girdi. Mersin ve Ġstanbul Sanat Enstitülerinde 1950 yılında öğrenimini tamamladı. 

1954 yılında Ġstanbul Matbaacılık Okulunu bitirdi. Dizgi operatörlüğü yaptı. 1962 yılında iĢçi olarak Almanya'ya 

gitti. DönüĢte Asya Matbaasını kurdu. ilk öyküsü "Tomurcuk Çocuk" bir çocuk dergisinde 1951 yılında yayın-

landı. 1966 yılında Almanya'da yaĢadıklarını iyi bir gözlem ile "Türkler Almanya'da" adıyla romanlaĢtırdı. Bu-

nu, daha sonra Urfa'yı konu alan hikâyeleri izledi. 1968-69 May Edebiyat Ödülü'nü "Kara Vagon", 1970-71 Said 

Faik Hikâye Ödülü'nü "Kaçakçı ġahan" ile aldı. Bir hikâye kitabı yabancı dillere çevrildi. Hikâyelerinden bir 

kısmı filmlere uyarlandı ve yurtdıĢında ödüller kazandı. 

Bekir Yıldız, Türk hikâyeciliğine yeni bir soluk getirmiĢ, baĢta Urfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu insa-

nının yaĢatısını kaleme almıĢtır. Özellikle Urfa'nın toplumsal yaĢantısında önemli bir yer tutan örf, adet, gelenek, 

din, aĢiret ve ağalık olayını irdelemiĢtir. Onun hikâyelerinde sık sık kullanılan, kaçakçılık, kız kaçırma, adam 

öldürme gibi fiiller bireyin istenciyle değil, toplumun dayattığı örfün adetin ya da dinin ortaya çıkardığı bir so-

nuçtur. Bireyin bu yazgısından kurtulabilmesi hemen hemen imkânsızdır. Bekir Yıldız'ın hikâyelerindeki diğer 

bir konu ise, Güneydoğu insanının geri kalmıĢlığı üzerinedir. Bekir Yıldız hikâyelerinde daha çok Urfa'nın kırsa-

lını konu edinir. ġehir merkezi üzerine yazdıkları birkaç hikâyeyi geçmez. "Halkalı Köle" kendi baĢından geç-

miĢ, gelenek ve görenekle yapılmıĢ bir evliliği konu edinen romanıdır. Yine "Darbe", adı üzerine sol bakıĢ açı-

sıyla bir ihtilal romanıdır. Bekir Yıldız, Ağustos 1998 yılında bir kalp krizi sonucu vefat etmiĢtir. 

Eserleri: Tomurcuk Çocuk (Hikâye, 1951), ReĢo Ağa (Hikâye, 1966), Kara Vagon (Hikâye, 1968), Kaçak-

çı ġahan (Hikâye, 1970), Sahipsizler (Hikâye, 1971), Evlilik ġirketi (1972), Harran (Hikâye-Röportaj, 1972), 

Beyaz Türkü (Hikâye, 1973), Almanya Ekmeği (1974), Dünyadan Bir Atlı Geçti (Hikâye, 1975), Güneydoğu 

insan Posası (Hikâye, 1976), Demir Bebek (Hikâye, 1977), Halkalı Köle (Roman), Darbe (Roman), Türkler Al-

manya'da (Roman, 1966) 

 

ÜKKAġ ÜLGEN 

(ġair) 

1933 Yılında Bedendibi Mahallesinde doğdu.1938 yılında 11 Nisan Ġlkokulu‘ na baĢladı. Üç yıl okulu terk 

etti, 1943 yılında mezun olması gerekirken ancak 1946 yılında mezun oldu. Bu durumunu Ģair bir cümleyle ifade 

ediyor: ―Yemeye ekmek dahi yoktu.‖ Bir süre vekil öğretmenlik yaptı.Daha sonra Kazım Karabekir öğretmen 

okulundan (Kars) mezun oldu. Anadolu‘nun bir çok yerlerinde öğretmenlik yaptı. Ve öğretmenlikten Emekli 

oldu. 

ġiire ilkokul dördüncü sınıfta baĢladı. Türkçe dersinde ―Bizim ġair‖olarak anıldı. Daha sonra Halide Nusret 

Zorlutuna‘nın etki ve rehberliğinde Ģiirlerini geliĢtirdi. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra ilk Ģiir kitabını ilko-

kul hayat bilgisi üniteleriyle ilgili olarak ―kuĢ cıvıltıları‖ adıyla yayınlandı. Bu Ģiirlerin bir kısmını Milli Eğitim 

Bakanlığı satın aldı. Birçok Ģiiri ―ünite bilgilerinde‖ ―Ģiirlerde Urfa‖ ve diğer kitap ve dergilerde yayınlandı. ġiir-

lerinde ―Berati‖ mahlasını kullandı.1973 yılında ―Üç Yağmur Damlası‖ adlı Ģiir kitabını yayınladı. Salon mec-

muasında 1947-48‘lerde Ģiirleri yayınlandı. ġiirlerinden bir örnek : 

DĠNLE 

Kapılma ey gönül hicran narına 

Ġçten coĢup gelen nidayı dinle 

Aldınma yarına hem ağyarına 

Mihneti zevk bilen gedayı dinle 
 

DüĢme sakın böyle aĢk-ı belaya 

BaĢını kaptırma kara sevdaya 

Eğer aĢık isen çık Ģu sahraya 

Mecnunu kaybeden leylayı dinle 

 

Mihnetten elemden dertten uzak dur 

Girdaba yaklaĢma bentten uzak dur 

Canan bile olsa fertten uzak dur 

Çekil bir köĢeye kavgayı dinle‖ 
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SELĠM GÖRGÜN 

1935 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk okulu Urfa‘da, orta öğrenimini Ġstanbul ĢiĢli terakki ve IĢık Lisesinde ta-

mamladı. Bir süre hukuk fakültesine devam etti. Daha sonra Fransızcasını ilerletmek için Fransa‘ya gitti. Paris‘te 

Allaiance Françasie dil kurslarına devam etti. Yurda dönüĢünde baba mesleği olan çiftçiliği devam ettirdi. Arap-

ça ve Fransızca bilmektedir. 

1979 yılında birkaç arkadaĢıyla birlikte Hz. Ġbrahim halilullah kültür ve eğitim vakfını kurdu. 1991‘de Ġstan-

bul‘a yerleĢinceye kadar vakfın yönetim kurulu baĢkanlığını yürüttü. Ġstanbula yerleĢtikten sonra birikimlerini 

insanlara paylaĢmaya karar verdi. Zirveden Zırvaya adlı ilk eserine kaleme aldı. Yayınlanmaya hazır eserleri 

bulunmaktadır. 

TEKĠN SÖNMEZ 

(ġair-Yazar) 

1936 yılında Urfa'da doğdu. DıĢardan sınavlara girerek Kars Lisesi Orta bölümünü bitirdi. 1949 yılında Ġs-

tanbul'a giderek çeĢitli iĢlerde çalıĢtı. Ġlk Ģiirleri 1961-1963 yılları arasında Yelpaze, Çağrı dergilerinde yayınlan-

dı. 1965 yılından sonra yayımlanan toplumcu Ģiirleriyle ismini duyurdu. Edebiyatın eleĢtiri, deneme türlerinde 

yazılar yazdı. 1971 yılında Nadas, 1972 yılında Yansıma, 1978 yılında sanat ve toplum dergilerini çıkardı. Ken-

dine mahsus bir Ģiir dili oluĢturan Ģair, 1970-71 yılında TRT Sanat Ödülleri YarıĢmasında Tek ġiir BaĢarı Ödülü 

aldı. YayınlanmıĢ Eserleri: Günün Apansız Açıklanması (ġiir, 1968), BoĢuna Değil YaĢamak (ġiir, 1970), ġafa-

ğın Demircisi (ġiir, 1977), Ağıt Yok (Ģiir, 1977), Ferhat mı ġirin mi (ġiir, 1980), Ormanda Yedi FaĢistler (Gezi 

Notları, 1977), Sevginin DüĢ Masalı (1979), Masal Gerçek ıçinde (1979), Kanatsız KuĢ (ġiir, 1981), Morg 

Önünde Üç Kadın (Seçme Yazılar). ġiirinden örnek: 

Ġlkin gözlerin geliyor, sözlerinin yalınlığı 

KuĢatıyor içimi ve bir kitaplığın raflarına 

Çarpan yankıyan gülüĢün koĢuyor yanıma o an 
 

Nazlı, usul ellerin kıvrak sokuluyorsun bana 

Dolgun buğday baĢaklarında sesini bulan bir 

Ezgi gibiyim, yanındayım dokunuyorum kumaĢına 
 

Sözlerin yumuĢak ki sevecen sokuluyorsun bana 

Kıvırcık soluyuĢunda okĢayan sardunya katmeri 

DuruĢunla akıyorsun derin yüreğimin ırmaklarında  

 

YILMAZ KARAKOYUNLU 

(Yazar-Siyaset Adamı) 

1936 Ġstanbulda doğdu. Aslen Siverek‘lidir. Çocukluğunun bir kısmı Urfa ve Siverek‘te geçmiĢtir. 

Pertevniyal lisesi orta kısım, Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgi-

ler Fakültesini 1959 yılında bitirdi. ABD Georgia Üniversitesinden MBA derecesi, Michigan Üniversitesinden 

MBA derecesi, Michigan Üniversitesinden efective diploması aldı. Bir ara banka müfettiĢliği, daha sonra DPT 

Finans Ģubesi müdürlüğü yaptı. Bu dönemde, çeĢitli üniversiteler ve kuruluĢlarda finasman konularında konfe-

ranslar verdi. Özel sektöre geçerek çeĢitli kuruluĢlarda yöneticilik ve danıĢmanlık görevlerinde bulundu.  

Aralık 1995 ve nisan 1999 genel seçimlerinde ANÜP listesinden Ġstanbul milletvekili seçildi. Sabah Gazete-

sinde siyasi yazılar yayınladı. Oyunlarının tamamı Ġstanbul ġehir tiyatroları repertuarına alındı. Makaleleri Sabah 

gazetesinde din ve siyaset köĢesinde yayınlandı. Güz Sancısı ve Salkım Hanımın Taneleri adlı romanları yabancı 

dillere çevrildi. 1990‘da Yunus Nadi Roman Ödülünü aldığı Salkım Hanımın Taneleri adlı eseri 1999 yılında 

filme çekildi. Film Antalya Altın portakal Film Festivalinde en iyi film ödülüne layık görüldü. Metin yazarlığını 

yaptığı Türkiye Ġktisat tarihi belgeseli 1992 yılında 8 bölüm halinde TRT‘de yayınlandı.  

Eserleri : Mor Çiçekli Natürmort öykü 1984, Salkım Hanımın Taneleri roman 1990, Üç Aliler Divanı Ro-

man 1998, Çiçekli mumlar sokağı roman 2000, Yorgun Mayıs Kısrakları 2004, Ezan Vakti Bethoven Roman 

2005, Rubailer Ģiir. Rubailerinden örnekler: 
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Her damlada içtik suyu berrak senden 

Aldık o bahar zevkini elhak, senden 

Yaz faslını geçtik, sonu kıĢtır ömrün 

BaĢ koyduğumuz servili toprak senden… 

…. 

Cennette cehennemleri gördüm sensiz 

Ömrün o çelik zırhını ördüm sensiz 

ġamdanları altın geceden geldim; 

Lakin yine yoksul, yine kördüm sensiz 

…. 

Bin nazla bakıp gönlüme vuslat aradım 

Ruhumdaki cevher için ispat aradım 

Her lahza yüz yıl geçiyormuĢ heyhat; 

Bir an görünürsün diye fırsat aradım… 

 

H. ABDÜLKADĠR RIZVANOĞLU  

(ġair) 

1936 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Dokuz yıl gece okulunda okudu. Kur‘ân-ı Kerim‘i okumayı küçük yaĢlar-

da altı aylık bir zaman zarfında mahalle hocasından öğrendi. Dini ilimlerde kendini yetiĢtirdi.  Aslen Arap asıllı 

olan Ģair, Ģiirlerinde kullanabilecek Ģekilde Arapça, Farsça ve Türkçe‘ye hakimdir. Hece ölçüsüyle Ģiirler yazan 

Ģair; 2‘li, 4‘lü ve 5‘li diye bilinen Ģekillerde Ģiirlerini kaleme almıĢtır. Gazel baĢta olmak üzere bir çok türde Ģiir 

yazıp kendi besteledi. Yanık bir sese sahip olduğu için, tasavvuf mûsikisî meĢklerinin hep aranan kiĢisi oldu. 

Edebiyata ve Ģiire olan ilgisi hocası Ģair Vehbî‘den gelmektedir. ġiirlerinde daha çok tasavvufi bir çizgi hakim-

dir. 

Sanatı toplum için yaptığına inanan Ģair, Peygamber Efendimiz ve ashabı baĢta olmak üzere din ve tarikat 

büyüklerine methiyeler yazdı. Bu Ģiirleri yazarken de ayet, hadis ve tarihi konuları ele aldı. Bunun dıĢında nasi-

hat baĢta olmak üzere kahramanlık, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, askerlik gibi çok çeĢitli konularda Ģiir yazdı. 

ġairin, Urfa içinde ve dıĢında bir çok Ģiiri elden ele dolaĢmasına rağmen yayınlanmıĢ bir kitabı yoktur. ġiire ilk 

baĢladığı yıllarda kendi eliyle kaleme aldığı Ģiirleri yaklaĢık 10 yıldır gözlerinin iyice zayıflaması üzerine kendi 

aile fertlerine yazdırmaktadır. Evli, ikisi kız olmak üzere yedi çocuk sahibi olan Ģair halen durdurulmaz bir istek-

le Ģiir yazmaya devam etmektedir. Urfa Alimlerinden Said Tekin‘in vefatı üzerine yazdığı Ģiir Harran Dergisinde 

yayınlanmıĢtır. ġiirinden örnekler : 

EFENDĠM 

Girdabı isyana battım 

Ey fahri alem efendim 

Ben yüzümü sana tuttum  

Ey fahri alem efendim 
 

GüneĢim battı batacak 

Kabirde halım nolacak 

Ümidim sendedir ancak 

Ey fahri alem efendim 

 

Mücrimem barı giranım 

Bu fenada periĢanım 

Ġsmi cismine kurbanım 

Ey fahri alem efendim 

 

AĢkın tesellimdir canan 

Seni ararım her zaman 

ġefaat eyle ey sultan 

Ey fahri alem efendim 

 

Ey garib sapma gayrına 

Hep maĢukun al diline  

Bülbül Ģeydadır gülüne  

Ey fahri alem efendim 
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GÜNEL ALTINTAġ 

(ġair) 

1937 yılında Suruç'ta doğdu. Ortaöğrenimini HaydarpaĢa Lisesi'nde tamamladı (1958). Ġstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fekültesi'ni bitirdi. Bir süre Basın ılan Kurumu'nun Erzurum ġubesi'nde çalıĢtıktan sonra Genel Müdürlü-

ğün Ġstanbul Örgütü'nde görevlendirildi. Ġlk Ģiiri Varlık Yıllığı'nda çıktı (1960). Yeni Ufuklar, Su, Evrim, Otağ, 

Ağaç ve Yelken dergilerinde yayınladığı Ģiirlerde (1961-1968), gerçeküstü eğilimler taĢırken, daha sonra gerçek-

çi temaları iĢlemeye baĢladı. Yönettiği Soyut dergisinde ise, Ģiirlerle birlikte deneme ve eleĢtirilerini yayınladı. 

Seçme Kitaplar Yayınevi'ni kurdu. Bakırköy Halkevi'nin Ģiir (1963), Cumhuriyet Gazetesi'nin yazı (1965) yarıĢ-

malarında birincilik kazandı. Eserleri: Ģiir, Sevdalı Nehir (1997) Deneme-Fıkra Değinmeler (Yazılarından seç-

meler, 1973),Kırmızı Yorgan (1975), Cinsel Sözler (Denemeler, 1978), Fındıkkıran Sözler (1991), Marlyn 

Monroe Gibi Karım Olsa (1991), Çin ıĢi Japon ıĢi (1976), Nasıl Yazılır, Nazıl Yazılmaz (Yazım Klavuzu, 1991), 

Unutulmaz AĢk ġiirleri (Antoloji, 1999), Ģiirlerinden bir örnek: 

ĠNĠLTĠ 

Çok uzun. Anlatamam. HerĢey bir baĢka çünkü 

Senin yüzün yüz değil 

Zar tutarak attığım attığım bir mısra mesela 

Yüreğimin dövmesi 

Yüzümün nakĢı 

Gözümün rengini değiĢtiren bir akarsu mesela 

ÖpüĢürken senin yüzündür çevremizde ne varsa 

Senin yüzündür altımızdaki yatak mesela 

Dalgın suların yüzü hep senin yüzündür 

Senin yüzündür esen rüzgarı kırıĢın da 

Bir savaĢçı vurulup ölürse dağda 

Yüzü senin yüzündür 

Ben sabırla bir gül gibi yetiĢtiririm umudu 

Çünkü yüzüm bir zırhtır ölümle aramda 

Ne desem nasıl anlatsam hep bir inilti 

BirĢeyle herĢey arasında 

 

ġÜKRÜ ALĞIN  

(ġair) 

1937 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da tamamladı. DıĢardan öğretmen okulu-

nu bitirdi. Fen memuru olarak memuriyet hayatına baĢladı. Bir süre öğretmenlik de yapan ġükrü Alğın, 25 yıllık 

memuriyet hayatından sonra Ġzmir Vakıflar Müdürlüğü‘nden fen memuru iken 1982 yılında emekliye ayrıldı. 

Çocukluk yaĢlarında iken edebiyata ilgi duydu. Yazdığı Ģiirleri Harran dergisi, antoloji ve gazetelerde yayınlan-

dı. Genelde Urfa‘nın folklorik- mimari özellikleri yanında, kuĢ seslerini Ģiirlerinde kullanarak Ģiirde müzikaliteyi 

yakalama yoluna gitmiĢtir. Evli ve dört çocuk babasıdır. YayınlanmıĢ Eserleri, Kayıp Ozan ġiir, Bir Damla Söz 

ġiir, Bir Tutam Sevgi ġiir, Aynalar Süt Mavisi  ġiir, 2004, ġiirlerinden bir örnek: 

UNUTMADIM SENĠ 

―Yıllarca derdimi duyan olmadı 

Gözümün yaĢını silen olmadı 

Seni sevdiğimi bilen olmadı 

Unutmadım seni unutmadım 

 

Sevdanın nazını çekemez oldum 

Derdimi ellere dökemez oldum 

Bir türlü kendime gelemez oldum 

Unutmadım seni unutmadım‖ 
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RESMĠM 

Kara kurĢun bir kalemle 

Beyaz kağıt parçasına  

Önce yüz Ģeklimi iĢaretlemeliyim 

Alnımı kalın ve derin yaylarla iĢlemeliyim  

Kulaklarım ve burnum 

Yerinde noktalanmalı 

Gözlerimin altındaki 

Mor çizgileri belirtmeliyim 

Saçlarımı ak ak göstermeliyim 

Dudaklarım göründüğü renkte olmalı 

DüĢüncelerime gelince  

Görenler lekesiz olduğunu anlamalı 

Titrek ellerimle çizebileceğim  

En son çizgiler 

Resmimi noksansız tamamlamalı 

Ve adımı yazacak küçücük bir yer  

Bırakmayı unutmamalı 

 

MEHMET HULUSĠ ÖCAL 

(ġair-Yazar) 

1938 yılında ġanlıurfa'da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa'da, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi 

Veterinerlik Fakültesi'nde tamamladı. Askerliğini yaptıktan sonra, yurdun çeĢitli bölgelerinde çalıĢtı. 32 yıllık 

memuriyet hayatından sonra Malatya Et ve Balık Kurumu Müdürü iken 1994 yılında kendi isteğiyle emekliye 

ayrıldı. Halen ġURKAV Kültür Merkezi Kütüphanesi'nde çalıĢmakla birlikte Hizmet Gazetesi'ndeki köĢe yazar-

lığını da sürdürmektedir. 

Yazı hayatına ortaokul sıralarında baĢlayan Ģairi; yazı, Ģiir ve araĢtırmaları, Tercüman, Hizmet, Güneydoğu 

gibi yerel ve ulusal gazeteler ile Harran, ġanlıurfa Memleket Dergisi ve Edessa dergilerinde yayınlanmıĢtır. Ulu-

sal ve yerel derecede çeĢitli ödülleri bulunan Ģair, hece vezniyle yazdığı Ģiirlerinde, mahalli, milli ve mistik ko-

nuları iĢlemiĢtir. YayınlanmıĢ eserleri: Bahar TaĢıyan Kervanlar (ġiir, 1997),Özellikleri ve Güzellikleri ile Çiğ-

köftemiz (AraĢtırma, 1997),ġURKAV (ġanlıurfa ıli Kültür, Eğitim, Sanat ve AraĢtırma Vakfı 1990-1998), 

S.Sabri Kürkçüoğlu ile müĢterek, 1998, ġanlıurfa Kültürü Sözlüğü, Selahaddin E. Güler ve Remzi Mızrak ile 

müĢterek, 2001. ġiirinden bir örnek: 

BANA BĠR HARF ÖĞRET 
Bana bir harf öğret, kölen olayım, 

Bu harfle gerçeği bilen olayım... 

Hakikat sırrına eriĢtiğim gün; 

Bir varmıĢ, bir yokmuĢ... yalan olayım... 

 

Bana bir harf öğret "Bir"e mümasil, 

AĢkda, tevazuda "Yer"e mümasil, 

Ġkaz aleminde "Sur"a mümasil; 

Uyanıp ondan feyz alan olayım... 

 

Ararken içimde ıblis'i bulsam, 

Onun saikiyle günahkâr kalsam, 

Ġndinde sıfır da nakıs da olsam; 

Defterinde adı kalan olayım... 

 

DüĢüncem aĢkınla berrak mı berrak, 

Yalnız huzurunda olsun yüzüm ak, 

Dünyada bir suçlu tek beni bırak; 

Avf için kapını çalan olayım... 
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Gufranın sonsuzdur, demezsin "Hayır" 

Sevenler içinde beni de kayır, 

BağıĢlandığımı iĢaret buyur; 

Canımla malımla talan olayım... 

  

Bana bir harf öğret, deryalara eĢ, 

Allahım, ilminle ömrüm sarf olsun... 

Resûlun yolunda gönlüme ateĢ; 

Fani bedenime kefen, zarf olsun... 

 

GERÇEK 

Kamilin cahile her nasihatı 

Hariçten okunan gazel görünür… 

 

Ġnsanı, çevreyi kuĢatan sevgi  

Genelde fasık‘a özel görünür… 

 

Özellik isteyen bir meselede; 

Elli çeĢit kafa, yüz el görünür… 

 

Birlik beraberlik vuslattır ama 

Kimine ayrılık güzel görünür… 

 

Ebediyetlere ulaĢsa da kul, 

Ecel kapısında ezel görünür... 

 

Prof.Dr.HALĠL ÜNSAL OKSAY 

(Akademisyen-Yazar) 

1939 yılında Urfa‘da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi‘nden 1963 yılında mezun oldu. 

Aynı Üniversitede doktara yaptı. Halen mamrama Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Öğretim Üyesidir. 

UNESCO ve ABD Stanford Üniversetesi öğrenci burs ve baĢarı belgeleri kazandı. 1965 TGS Haber Ġnceleme 

birinciliği, 1972 ‗de TRT AraĢtırma Büyük Ödülü aldı. Türkiye Sosyal Bilimler Derneği Üyesidir. ÇeĢitli çeviri-

leri yanında yayınlanmıĢ eserleri Popüler kültür Açısından çağdaĢ Fantazya, korku sineması ve bilim-kurgu, Mü-

zik ve YabancılaĢma, Aristo,Yapısal Bir Sorun Olarak Kültür DeğiĢimi. 

Porf.Dr. SERVET ARMAĞAN 

(Hukukçu-Yazar) 

1939 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlkve orta öğrenimini Urfa‘da tamamladı. 1956 yılında Ġstanbul hukuk Fakülte-

sine girdi. 1960 yılında mezunr oldu. 1966 yılında Anayasa hukuku dalında Doktor ünvanını aldı.Almanya‘da 6 

yıl iktisas gördü. 1971 yılında doçent oldu. 1978 yılında Profesör oldu. 1991 yılında Dicle Üniversetesi hukuk 

Fakültesine dekan olarak atandı. 1992 yılında Harran Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Ġki dönem rektörlük yap-

tı. Ġngilizce, Arapça ve Almanca bilmekte olup alanıyla ilgili 25 eseri vardır. Çocukluk ve rektörlük yıllarını an-

lattığı ―Bir Zamanlar Rektördüm‖ adlı hatırası yayınlanmıĢtır. 

M.AKĠF ĠNAN 

(ġair-Yazar) 

12 Temmuz 1940 yılında Urfa'da doğdu. Ġlk ve ortaokulu Urfa'da, liseyi MaraĢ'ta bitirdi. Dil ve Tarih Coğ-

rafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Urfa'da lise ikinci sınıf öğrencisi iken Derya adlı bir 

fikir ve sanat dergisi çıkardı. 1961-64 üniversite yıllarında Hilâl Dergisi ve yayınevini yönetti. 1969 yılında Ede-

biyat, 1976 yılında Mavera dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 1977 yılından itibaren Yeni Devir ve Milli 

Gazete'de günlük yazılar yazdı. 1964-69 yıllarında Türk Ocakları Merkez Müdürü, 1969-72 yıllarında bir sendi-

kada Eğitim Uzmanı olarak çalıĢtı. UĢak ımam-Hatip Lisesinde, Gazi Eğitim Enstitüsünde ve Ankara Fen Lise-

sinde Edebiyat Öğretmenliği yaptı. 1992 yılında kurulan Eğitimciler Birliği Sendikasının ve ardından da Memur 

Sendikaları Konfederasyonunun Genel BaĢkanlığına seçildi. Son yıllarda sendikacılık faaliyetleriyle birlikte bazı 

televizyonlarda düĢünce ve sanat üzerine sohbet proğramları yaptı. 6 Ocak 2000 yılında Urfa'da vefat etti.  
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Ġslâmi Edebiyatın önde gelen sanatçı ve düĢünce adamlarından biri olan Akif ınan, Divan Edebiyatına yasla-

narak ve Ġslâm Tasavvufundan beslenerek çağdaĢ bir söylem yakalamıĢ müstesna Ģairlerden biridir. Kendine 

özgü bir dil oluĢturduğu Ģiirlerinde mistik duyarlığıyla öne çıkan Akif Ġnan, çağdaĢları kadar velud bir yazar de-

ğildir. YaĢamı boyunca toplam 2 Ģiir kitabı 2 deneme ve bir ders kitabı olmak üzere toplam 5 kitap yazan Akif 

Ġnan, daha çok eylem adamı olarak kendini göstermiĢtir. Özellikle yaĢadığı dönemde bir fenomen olan Necip 

Fazıl'ın çevresinde bulunmuĢ, onun takdirlerini almıĢ bir Ģair olarak bulunduğu çevre içinde davranıĢı ve hitabe-

tiyle ağabeylik yapmıĢtır. Akif Ġnan'ın Ģiirlerinin temel konusu aĢk'tır. YaĢadığı Ģehrin ve beslendiği kaynağın 

izini bulabileceğimiz Ģiirlerinde beĢeri aĢktan ilâhi aĢka doğru bir geçiĢ hemen sezilir. ġiirlerinin edebiyat tarihi-

miz açısından önemi kuĢkusuz Divan Edebiyatına yaslanarak çağdaĢ bir söylemle Ģiirler yazmıĢ olmasındandır. 

Çünkü Akif Ġnan'dan sonra Behçet Necatigil, Attila Ġlhan ve Turgut Uyar gibi usta Ģairlerimiz Divan Edebiyatın-

dan faydalanarak Ģiir yazmıĢlardır. ġiirinden örnek: 

ġEHĠR GAZELĠ 

―Her eylem yeniden diriltir beni 

Nehirler düĢlerim göl kenarlarında 

 

Ey deprem gel yetiĢ bu Ģehirlerin 

Doğayı çarpıtan konumlarına 

 

Doğ ey güneĢ erit taĢtan adamı 

Ve kurut taĢları diken elleri 

 

Babamın gölgesi koruyor beni 

Oh ne güzel Ģehir bu eski Ģehir 

 

DönüĢtür ey kalbim bahçeli eve 

Anlamı ezen o makineleri 

 

KurtuluĢ haberi olsun dünyaya 

Ayırma üstümden bir an gölgeni.‖ 

 

AĞLAYAN ġEHĠR  

 

―Ġhmalin vefasız alçak hükmüne 

Sabırla elini bağlayan Ģehir 

HaĢmetli devrinde gördüğü güne 

Bakıp ta anarak ağlayan Ģehir 

 

Yürekler parçalar sahipsiz halin 

Masal mı kalacak söyle ikbalin 

Görüp de utansın yüzü ihmalin 

Bin va‘de kanarak ağlayan Ģehir 

 

Affetsen kınanmaz artık Nemrud‘u 

ġimdiki çektiğin aĢtı hududu 

Ġnsanlık namının bizde mevcudu 

Yok imiĢ yanarak ağlayan Ģehir 

 

Kavrulan bağrına Fırat‘tır derman 

Asırlık ağrına Fırat‘tır derman 

Can çekiĢen çağrına Fırat‘tır derman 
Bizi dost sanarak ağlayan ĢehirÓ 
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Aydın HATĠPOĞLU 

(ġair-Yazar) 

1940 yılında Urfa'da doğdu. Ortaöğrenimini HaydarpaĢa Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğreni-mini yarıda 

bırakarak ortağı olduğu bir nakliyat Ģirketinin yönetiminde çalıĢtı. Ġlk Ģiirleri Yelken Dergisinde 1958 yılında 

yayınlandı. Daha sonra May, Ataç, Yansıma, Politika dergi ve gazetelerinde Ģiir ve Ģiir üzerine yazı ve eleĢtirileri 

yayınlandı. Ömür CandaĢ ve Ġsmail AfĢar Timuçin ile Yeni Gerçek Dergisi'ni 1967 yılında yayınladı. Gelecek 

Dergisi'nin yönetimine katıldı. ġiirlerini toplumcu gerçekçi bir anlayıĢla yazdı. Eserleri: Hz.Ġbrahim 

(oyun,1975), Çömce Gelin (1966), Gebe (1968), Hoyrat (1973), Beynim Yüreğim (1978), Ben Size Konuk Ge-

lende (1979), KuĢçu (1983), Son Değil (1983), Köroğlu (1983)ġiirinden örnek: 

VE 
Haydi tut ellerimi sıcacık yürüyelim 

Bulanık bir sonbaharı saçlarına sindirerek 

Eski coĢkular yoldaĢı çınar gölgelerine 

BastırılmıĢ tutkuların deprem kuĢaklarına 

Hırslı çocukların yürüdüğü sokaklara 

Al kurumuĢ yapraklar gibi sakla bu hüznü 
 

Ölümle oynayan çocuklardık daha 

Alaca gömleklerimiz sızıyordu tenhalara 

iĢte yine pencereden atılmıĢ 

Ġntihar süsü verilmiĢ bembeyaz bir yüz 

Bir kadının sevdasını bıçaklıyor güz 

Herkes dulbaĢına kalıyor 

 

Çiçekler çürüyor 

Çürüyor solgun dostluklar 

Bir nabız vuruĢu duyulsun tut 

Ölü kentin aylak karıncaları saklasın suskusunu 

Devinsin sarhoĢ yosunlar durmadan 
 

Edilgen kaygıların burgacını tırmanalım 

Tutunalım karanlık dallarına selvilerin 

Kimselerin duymadığı çığlıklarımız 

Utansın birbirine 

Tut ellerimi sıcacık tut. 

 

NĠCE DENEYDEN SONRA 
—ġükran Kurdakul'a 

Türküsüz ve Ģiirsiz kalma 

Nasıl devĢirdinse üzümleri dün  

Nasıl sevgiler kattınsa Ģarabına 

Yarınların ezgileriyle 

Yine öyle 

Türküsüz ve Ģiirsiz kalma 

 

Sevgisiz ve sevinçsiz kalma 

Nasıl usta iĢi nakıĢlarına 

Nasıl yeni renkler kattınsa ilmik ilmik 

Sevdanın ve hayatın gizini dokuyarak  

Yine öyle 

Sevgisiz ve sevinçsiz kalma 

 

AĢksız ve arkadaĢsız kalma 

Nasıl kalın duvarlarla ayrılmıĢken  

Nasıl güneĢsiz tenekelerde çiçekler  

Sidik kokularına karĢın dal sürerlerdi  

Yine öyle 

AĢksız ve arkadaĢsız kalma 
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Hüzne ve ihanete hazır ol 

Yüreğinin gelgitlerini uyarlayıp dalgalara  

Yeni türküler eski Ģarkılar söyle çocuklarla  

Karanlığa karĢı sesinin yettiğince  

ĠĢte böyle 

Hüzne ve ihanete hazır ol 

 

Sabırsız ve umutsuz olma 

Nasıl mevsimler boyu emek verdiğin  

Tohum çiçeğe durursa sonunda  

Nasıl tavında döversen demiri 

ĠĢte böyle 

Sabırsız ve umutsuz olma‘‘ 

 

MUSTAFA YAZGAN 

(Romancı-Yazar) 

1940 yılında Gaziantep'te doğdu. Aslen Urfa'nın Halfeti ilçesindendir. ilk ve orta öğrenimini 1959 yılında 

Gaziantep'te tamamladı. Yüksek öğrenimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ġdari ġube'den 1963 

yılında mezun oldu. Necip Fazıl'ın çevresinde bulundu ve birçok dergi ve gazetede yazılar yazdı. Zaman Gazete-

si'nde fikir ve sanat yazıları yazdı. Yurdun çeĢitli yerlerinde konferanslar verdi. YayınlanmıĢ eserleri Ģunlardır: 

Monark (ütopya, 1970), Sessiz Çığlık (roman, 1972), Ahenk (yazılar, 1974), Sertavul Geçidi (piyes, 1975), Zin-

cirler Kırılırken (piyes, 1985), ġiirler (1986). 

MAHMUT YAġAR UĞUR 

(ġair-Yazar) 

1940 yılında ġanlıurfa'da doğdu. Ġlk ve ortaöğreimini Urfa'da yaptı. Bayındırlık Ġl Müdürlüğü'nde Tekniker, 

Özel Ġdâre Müdürlüğü'nde Memuriyet, Muhasebe ġefliği ve Müdür Yardımcılığı yanı sıra Müdür Vekilliği gö-

revlerinde bulundu. ġiire öğrencilik yıllarında baĢladı. Kaleme aldığı Ģiirlerini, mahalli gazeteler, Harran ve 

Anzılha dergilerinde yayınladı.  Hece ve Divân Edebiyatına yaslanarak yazdığı Ģiirlerinin yanında YaĢar Nezihe 

Hanım'ın gazelleri üzerine çalıĢması bulunmaktadır. Mahmut YaĢar Uğur, 1994 yılında vefat etmiĢtir. ġiirlerin-

den örnekler: 

GÜL 

Bir gül ki, bûyi misal-i karafil 

Bir gül ki, boyu misal-i sümbül 

Bir gül ki, rengi misali lale 

Bir gül ki, düĢürdü beni melale 

 

Bir gül ki, ismini güler sandım 

Bir gül ki, yıllardır aĢkına yandım 

Bir gül ki, onu gülistanda tanıdım 

Bir gülki, gülüĢüne aldındım. 

 

GAZEL 
Gönül verdim ehl-i aĢka bivefâdan usandım 

Merhem olmaz çare yok, derd-i sivâdan usandım 

 

Nice döksün ben gibi yaĢ yerine hun 

ġeb-ü seher ağlayan baht-ı karadan usandım 

 

Dembedem gönlüm öğütür dinlemez efgânımı 

Asiyâb-ı gönül olan bihayadan usandım 

 

Gezerim gülĢende hayâl-i Ģirin ile herdem 

Yâd ile ol periveĢin hayalinden usandım 

 

OlmuĢken vaslının üftâdesi ömrüm olmakta heder 

Hem bu aĢktan hem Uğur-u binevâdan usandım 
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ZÜBEYĠR YETĠK 

(Fikir Adamı-Yazar) 

1941 yılında Siverek'de doğdu. Ġlkokulu Ceylanpınar'da, ortaokulu Siverek'de ve liseyi de Urfa'da okudu. 

Bir süre Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti. 1977 yılında Adana iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi'nden 

mezun oldu. 1990'da Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi, ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü ĠĢ Ġdâresi Programını 

bitirdi. Kalemle ilk iliĢkisi Ģiirle oldu. 1958 yılında yerel bir gazetede yazmaya baĢladı. 1961-65 yıllarında ızmir, 

1965-66 yıllarında Ankara'da çeĢitli gazete ve dergilerde her kademede çalıĢtı, yazılar yazdı. Daha sonra Urfa'da 

öğretmenliğe baĢladı. Yerel gazetelerde yazılar yazarken bir grup gencin de sanat ve düĢün alanındaki çalıĢmala-

rına katkıda bulundu. Bir aralık "Türkocağı" Urfa ġubesi, "Urfa Ġlim ve Fikir Yayma Cemiyeti", "Harran Üniver-

sitesi Kurma Derneği"ni kurdu, yönetimlerinde bulundu. "Öğretmenler Sendikası"nın Urfa ġubesini faaliyete 

geçirdi ve baĢkanlığını yaptı. 1968 yılından sonra belediyecilik, bankacılık ve serbest muhasebecilik gibi iĢlerde 

çalıĢtı. 

1974 yılında Milli Gazete'nin Genel Yayın Müdürlüğü'ne getirildi ve birinci sayfa yazarlığını üstlendi; 1976 

yılında "köĢe yazarlığı"na geçti ve bu iĢi 1984'e kadar sürdürdü; bir yandan da Yeni Devir'e haftalık yazılar yaz-

dı. Üstad Necip Fazıl ile birlikte çalıĢtı. Ardından Çığır Yayınları Limited ġirketi'nin kuruluĢunu gerçekleĢtirdi 

ve bir süre de Genel Müdürlüğünü yürüttü. Bu dönemde ve sonrasında çeĢitli kentlerde konferanslar ver-

di.Zübeyir Yetik, halen Ġstanbul ĠSKĠ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Evli 

ve üç çocuk babası olan Zübeyir Yetik'in yayınlanmıĢ eserleri Ģunlardır: Dörtlükler (Ģiir, 1960), Aksiyon-Ahlak-

Ekonomi (1975), Ak Elif (Ģiir, 1976), ıslâm SavaĢçısı'na Notlar (1976 ve 1990), insanın Serüveni (1984 ve 

1991), ġeytan (1985), Kabil (1985), Nemrut (1985), Firavn (1985), Karun (1985), Samiri (1986), ÇağdaĢ Bilimin 

Saplantısı (1986), ımam ġamil (1986), Ekonomiye Değinmeler (1987), ıslâm DüĢünce Tarihinde Mezhepler 

(1990), Siyasal Katılım (1990), Her Nemrud'a Bir Ġbrahim (1990), Ekonomi Bir Din midir ? (1991), Ġnsanın Yü-

celiği ve Guenoniyen Batınilik (1992) ve "ġamil Ġslâm Ansiklopedisi" ile "Sosyal Bilimler Ansiklopedisi"nde 

çeĢitli makaleler. 

AYSEL ÖZAKIN 

(Yazar) 

1942 yılında Urfa'da doğdu. ilk ve orta öğrenimini ızmir'de yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca 

Bölümünü 1963 yılında bitirdi. Ġstanbul Eğitim Enstitüsü'nde öğretmen iken 1977 yılında Çanakkale'ye atanması 

üzerine istifa etti. Yazarlığa yöneldi, çeviriler yaptı. 1979 yılında Ġstanbul Devlet Konservatuarı öğretmenliğine 

atandı. 1980 yılında çağrılı olarak gittiği Almanya'dan dönmeyince görevine son verildi. Yeni Adımlar Dergisi'n-

de açılan Sâbahattin Ali Öykü YarıĢmasında 1974 yılında "En BaĢarılı Öykücü" seçildi. Alnında Mavi KuĢlar 

adlı romanıyla Madaralı Roman Ödülü'nü kazandı. Eserleri :Gurbet (1975), Yavrum (1975), Sessiz Bir DayanıĢ-

ma (1976), Alnında Mavi KuĢlar (1978), Genç Kız ve Ölüm (1981). 

YAġAR ĠZGÖRDÜ 

(ġair-Yazar) 

1943 yılında Urfa‘da doğdu. Urfa lisesinden mezun olduktan sonra Ġ.Ü. hukuk Fakültesine girdi. Bir süre 

devam ettikten sonra öğretimini yarım bıraktı. BaĢta hizmet gazetesi olmak üzere mahalli gazete ve dergilerde 

yazdı. Balıklıgöl dergisinde Ģiirleri yayınlandı. Güçlü bir kalemi olan YaĢar Ġzgördü, farklı yaklaĢımlarıyla dik-

kat çeken yazılar yazdı. ġiirinden bir örnek:  

 

19 YAġ 

Tam ondokuz yaĢ 

BoĢa giden yıllarımı saydım 

Severek yaĢamak ne güzelmiĢ meğer 

Seninle daha önce tanıĢsaydım 

 

Seninle daha önce tanıĢsaydım 

Henüz yeĢerem ruhum 

Meyve veriyordu Ģimdi belki 

Tam ondukuz yıl nasıl yaĢadım 

Hayat mıydı senden evvelki 
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Aksın bir rahmet gibi 

GözyaĢların ruhuma aksın 

Beni tanrı yarattı ama 

Sen yaĢatacaksın… 

MEHMET SĠRAÇ SUMAN 

(ġair) 

―1943 yılında ġanlıurfa‘nın ViranĢehir ilçesinde doğmuĢtur. Ġlköğrenimini ViranĢehir‘de orta öğrenimini 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin birçok ilinde yapmıĢtır. (Diyarbakır, ġanlıurfa, Mardin, Gaziantep…) En son 

ġanlıurfa Lisesinden mezun olmuĢtur. Ayrıca Antakya‘da, Hatay Kız Ġlk öğretmen okulu diplomasını, lise fark 

derSlerinin kurslarına katılarak girdiği sınavlar sonucunda almıĢtır.1967 yılında Türk edebiyatının son pirleri 

olarak bilinen Abdulkadir Karahan, F.Kadri, TimurtaĢ gibi edebiyatçıların öğretmenlik yaptığı Ġstanbul Edebiyat 

Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları bölümüne kaydolmuĢtur. Bu fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı bölü-

münden, eski Türk Edebiyatı ve Türkiye Türkçesi sertifikalarını alan M.Sirac Suman 1971 yılında bu fakülteden 

mezun olmuĢtur. 

1971 yılında ViranĢehir‘de Sakarya köyü ilkokulunda ilkokul öğretmeni olarak göreve baĢladı 4 yıl ilkokul 

öğretmenliği 12 yılda okul müdürlüğü yaptıktan sonra, 1987 yılında aynı ilçede Halk Eğitim Müdürlüğü‘ne mü-

dür olarak atandı. 1990 Yılının, UNESCO tarafından Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle ―Yunus 

Emre‖ adı altında kapsamlı bir çalıĢma yapıp bunu kitap haline getirdi. (YayınlanmamıĢtır.) Tasavvuf edebiyatı-

na karĢı özel bir ilgisi olan olan yazar, Ģiirini bir defterde toplamıĢtır. ġiirlerini Harran folklor dergisinde yayınla-

mıĢtır. Modern Ģiiri tercih etmiĢtir. Yer yer kapalı Ģiirler yazmıĢtır. Geçirdiği kalp krizi sonucunda 01.10.2000 

tarihinde vefat etmiĢtir. YayınlanmıĢ eserleri: Hz. Eyyup ve Elyasa. ġiirlerinden bir örnek: 

YAPAYALNIZ VARACAĞIM SEVDĠĞĠME 

ÇiĢil çiĢil yağan yağmur 

Nasıl ağlarsa sinesine toprağın 

Öylece yağdı ve ağdı kalbime 

Sesiz akan gözyaĢlarım 

YetiĢemez ereğine sızlanmalar incemeler 

Duyunca onları doğanın zerrecikleri 

Çekil aradan ey kalp manisin bana 

Yapayalnız varacağım sevdiğime 

 

ABDÜLKADĠR ĠKBAL 

(Yazar) 

1944 yılında Suruç‘ta doğdu. Ġlk ve ortaokulu Suruç‘ta ticaret lisesi‘ni Urfa‘da bitirdi. ġanlıurfa Adliyesinde 

yazı iĢleri müdürlüğü yaptı. 1987 yılında ġanlıurfa Belediyesi Basın Halkla ĠliĢkiler müdürlüğüne atandı. 1994 

yılında emekli oldu. ġanlıurfa Ġlim ve Fikir yayma Cemiyeti Genel Ġdare kurulu üyeliği, tüm Adliyeciler derneği 

Urfa temsilciliği, Zehra eğitim ve Kültür Vakfı Urfa Ģube BaĢkanlığı yaptı. Aydın Menderes tarafından kurulan 

Büyük değiĢim partisi Genel Ġdare Kurulu Üyealiği yaptı Yerel gazete ve dergilerde yazıları ve Ģiirleri yayınlan-

dı. YayınlanmıĢ eserleri: YaĢadığım Bir Suruç Vardı, anı 2001 

Prof.Dr. AHMET ARSLAN 

(Felsefeci Yazar) 

1944 yılında Urfa‘da doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe bölümünü bitirdi.Aynı yıl 

doktora ve Doçentlik çalımalarına baĢladı ve 1978 yılında tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felse-

fe Bölümünü kurarak 1998 yılına kadar bu bölümün baĢkanlığını yaptı Ġslam felsefesi ve siyaset felsefesi konula-

rında çok sayıda makaleleri yayınlandı. Eserleri : Ġbn Haldun‘un Ġlim ve Fikir Dünyası, Laiklik, Demokrasi ve 

Türkiye, Ġslam Felsefesi Üzerine, Tercüme KutsanmıĢ ġehir Edessa 

HACI VERDĠ KANKILIÇ 

(Yazar) 

―1944 Birecik doğumludur. 1966 yılında Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1972 yılında 

aynı fakültede doktorasını tamamladı. Birecik Lisesi, Kız Meslek Lisesi gibi okullarda edebiyat dersleri okuttu. 

Lise Müdürlüğü ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulundu. 1986 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdik-

ten sonra avukatlığa baĢladı.  
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Bursa Yüksek Ġslam Enstitüsü, Ankara Gazi Eğitim enstitüsü ve Harran Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakül-

telerinde de hocalıkta bulundu. 1962 yılından beri basın hayatına atılmıĢtır. YayınlanmıĢ makale, Ģiir ve kitapları 

mevcuttur. Eserleri: Türk Edebiyatın‘da Ebu Müslim Destanları (1966), Uygurca Tezkiret'ül Evliya Tercümesi 

(Doktora Tezi - 1972), Kerkük'te Yatan Bir Türk ġairi Birecikli Namık Ekrem 1967, Nale (ġiirler - 1968), Bire-

cik Tarihi (1973), Birecik Rehberi (1972), Büyük ve küçük çok sayıda ansiklopedilerde Ģiirleri ve biyografisi yer 

almıĢtır.  

MEHMET ÖZBEK 

(Yazar- Ses Sanatçısı) 

1945 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Tam adı Mehmet Avni Özbek‘tir. Ġlk ve orta öğrenimini Urfa‘da, tamam-

ladı. Ġstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Öğrencilik yıllarında mü-

ziğe ilgi duydu.  

Bu amaçla dönemin mûsikî üstâdlarından Tenekeci Mahmut, Aziz Çekirge gibi ünlülerden özel dersler aldı. 

ġanlıurfa Müziği konusunda bu ustâdlardan istifade etti. Yazı ve eserlerinde Ġnan Değer, AĢik Avni imzalarını 

kullandı. Folklor ve Edebiyet, Edessa, ĠĢ Bankası Kültür ve Sanat, ġanlıurfa, Dergah ve Harran dergilerinde ya-

zılar yazdı. 1984 yılında Türk Folklor AraĢtırmalar Kurumu Ġhsan hınçer türk Folkloruna Hizmet Ödülü ve Tür-

kiye Yazarlar Birliği türk halk Müziğine Hizmet ödülü , TRT Müzik Ödülü ve Anadolu Folklor Vvakfı Türk 

bilimine hizmet ödülü aldı. 

Yüksek öğrenimi esnasında da mûsiki bilgilerini akademik düzeyde ilerletti. ÇeĢitli konserlerde ses ve saz 

sanatçısı olarak icrada bulundu. 1966 yılında Ġstanbul Radyosu‘na girdi. 1969 yılından itibaren TRT‘de çeĢitli 

görevlerde bulundu. ġanlıurfa türkülerinin birçoğunu derleyerek TRT repertuarına kazandırdı. ġanlıurfa müziği-

ni, ulusal ve uluslar arası bağlamda yaygınlaĢtırma ve tanıtımında büyük katkıları oldu. Türkiye‘de birçok bölge-

de derlediği türküleri TRT repertuarına kazandırdı. Bu çalıĢmalarından dolayı Türk Halk Müziği konusunda sa-

yılı otoritelerden bir olmuĢtur.  

Birçok konferans, panel, forum, sempozyumlara katılıp bilgi ve bildiriler sunmuĢtur. Türk folkloru konu-

sunda da engin bilgilere sahip olan araĢtırmacı, bugüne kadar birçok TV‘de, ulusal ve uluslar arası anlamda 

programlar yapmıĢtır. Bugüne kadar çıkardığı kaset ve CD‘leri, halk müziği icracıları için kaynak icra olarak 

kabul edilmiĢtir. Yazar, 1986 yılından beri Kültür Bakarlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ġefi olarak 

görevini sürdürmektedir. YayınlanmıĢ Eserleri :―Folklorumuz ve Türkülerimiz 1975 Ötüken yay, türk halk müzi-

ğinin Esasları 1985, Türk Halk Ezgileri Nail tan ile ortak 1987, Türk Halk Müziği Çalgı Bilgisi ortak kitap 1992 

ABDULLAH ARĠF ĠNAN  

(ġair) 

1945 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı.Yüksek öğrenimini ġanlıurfa 

Meslek Yüksek Okulu‘nda yaptı. 1968-1997 yılları arasında PTT‘de memur olarak çalıĢtı. Bir süre ġanlıurfa 

Belediyesi‘nde çalıĢtıktan sonra bu kurumdan emekli oldu. ġiir ve makaleleri Harran ve Yaz-gı ve Seyir dergile-

rinde Ģiirleri yayınlandı. Yayınlanmaya hazır bir Ģiir kitabı bulunmaktadır. ġiirinden bir örnek: 

ONUN DĠLĠNDEN  

                               -M.Akif İnan‟a- 

―Ömrünce kor ateĢ tuttun elinde 

O ateĢ kelamdı vird‘di dilinde 

Ah ölüm ki böldü anılarını 

Kurtuldun aklının iĢkencesinden 

Hiçe saydın tıbbın tanılarını 
 

Telkinini verdi kendi sesinden 

Sürgün sona erdi çıktı sözlerin 

Ölüm senin için vuslat, toy düğün 

Adağı olduğun Ģahin gözlerin 

Burcuna doğacak günüdür bugün 

Sen er kiĢi var git gerçeğe 

YetiĢ menziline mahĢer yürekle 

Kutsal ameneti göksüne tak da 

Altın silsileye bir halka ekle 
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Tebessümle sakin sabırlı bir hoĢ 

Bekliyordun düĢsün kar ellerine 

Mescid-i Aksadan yürüdün gittin 

Ġncir,zeytin,nar ellerine 

Bir bsayram öncesi sahura durup 

TaĢıdın iftarı yar ellerine 

Bu çağın Musası sen örnek mümin 

Yedi beyzayı sar ellerine 

KurtuluĢ fermanın acılarındır 

Huzurla güvenle var ellerine 

Sır gibi içinde sakladığın o 

Kutsal emaneti ver ellerine 
 

Bir gecelik uyku-hayat bu iĢte 

Yedi güzel adam uyku da düĢte 

Can özünü buldu yürüdü Ruha 

Bağrına gül düĢtü mutlu Ruha‖ 

 

MEHMET RAGIP KARCI 

(ġair-Yazar) 

1945 yılında Siverek'de doğdu. Ġlk ve orta tahsilini Siverek'de yaptı. Erzincan'da Askeri Lise'yi bitirdi. Dil 

ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Farsça eğitimini tamamladı. ÇeĢitli memuriyette bulunduktan sonra TRT'ye 

geçti. 1997 yılında buradan emekli oldu. ġiir, hikâye ve çevirilerini Edebiyat ve GeliĢme dergilerinde yayınladı.  

Hece dergisinde Ģiir tahlilleri yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan Kültür ve Sanat Yıllıkla-

rı'nın hazırlanmasında katkılarda bulundu. "Biz insanlara hayal kurmayı, rüya görmeyi ve aşkı öğretiyoruz. Da-

hası şair görmeyi öğretir insanlara" diyerek Ģair ve Ģiire yaklaĢan Karcı, Ģiir hususunda oldukça titiz davranır. 

ġiirlerini halk türküleri ve geleneksel edebiyatımızın imkanlarından faydalanarak modern bir Ģekilde ortaya ko-

yar.  

ġiirlerinde usta bir söyleyiĢ hakimdir. ÇağdaĢ bir söylemle, kapalı Ģiirler yazan Karcı, dile hakim olmayan, 

geleneği bilmeyen kimsenin Ģiir yazamayacağını bilirtir. Eserleri: Talan (hikâye), Bir BaĢkasının Kitabı (Ģiir), 

Yeni Bir Sevda Süleymanı (Ģiir), YakarıĢ Temrinleri (Ģiir). Divan ġiiri Antolojisi, ġiirinden Örnekler: 

 

YERĠNDE SÖYLENMEYEN SÖZLER 

 

―Gözlerin içime bir Ģiir damladı kan kırmızı 

Onu al bana ellerini ver 

Bir denizini dibindeyim ĢaĢkınım 

Sanki buğulu bir ateĢin ortasında dilim 

Vurgunlar yedim en kalabalık yerimden 

Zehirlere bulandı 

Ağzım,dilim,kelimelerim 

 

Yazılarında elim nedamet yıldızları 

Bunları sen mi yazdın çocuk 

Kelimelerinde dalgın bir yalnızlık 

Sözlerinde yaman baĢ dönmeleri 

Kağıdın beyazlığını rüzgar karanlığına döküp 

Bir ağır yanılgının kıvılcımlarını çıkardın 

Vakitsiz Ģiirler gibi dolaĢır içimizin ormanlarında 

Bir o kadar kör kütük sevgili bir o kadar soğuk 

 

Nasıl bir cehennemdir kim bilir 

Gözlerinden bir kurĢun gibi süzülüp toprağa iner 

Bir yanı tenhalığın, bir yanı azim bir kalabalık 

Bir yanı günaha müyemma bir karanlık 

Bir gülüĢün çıkar karanlıktan bir hüznün girer 
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Benimse elimden ne gelir 

Yağmuruna durmaktan baĢka 

ĠĢte sana göğsümün düzü 

ĠĢte ırmaklarım kalbini ıslat 

ĠĢte köpüklerim kuĢat yüreklerini 

ĠĢte karanlığım ıĢıklarını sına 

ĠĢte bu da kalbim,içimin gözü 

Onu al bana elini uzat‖ 

 

Prof.Dr.ZĠYA KAZICI 

(Tarihçi-Yazar) 

1945 Yılında ġanlıurfa Bozova Karacaviran‘da doğdu. 1965 yılında KahramanmaraĢ Ġmam-Hatip Okulu‘nu, 

1969 yılında da Ġstanbul Yüksek Ġslam Enstitüsü‘nü bitirdi. Mezuniyetinden sonra Isparta Ġ.H.L.‘ne öğretmen 

olarak atandı. Askerlik görevini yaptıktan sonra tayin edildiği Kandıra Lisesi‘nde öğretmen ve yönetici olarak 

çalıĢtı. Fakültemizdeki görevine YĠE döneminde 1974 yılında asistan olarak baĢladı. Bu enstitüye 1977 yılında 

öğretim üyesi ve müdür yardımcısı olarak atandı. 1983 yılında Atatürk Üniversitesi Ġslamî Ġlimler Fakültesi‘nde 

‗Osmanlılarda Ġhtisab Müessesi‘ adlı doktora tezini verdi. 1987 yılında doçent, 1993 yılında da profesör ünvanını 

aldı. Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesinde Ġslam Tarihi Anabilim Dalı BaĢkanı olarak görev yapmaktadır. 

Yurt içinde ve dıĢında bir çok kongrelere katıldı. ArĢiv belgeleri ağırlıklı araĢtırmalarını tıpkı makale olarak ya-

yınladı. BasılmıĢ 14 eseri olup bunlardan bir kaçı Ģunlardır : Ana Hatlarıyla Ġslam Tarihi, Hz.Peygamberin EĢleri 

ve Aile Hayatı  

Doç.Dr.MEHMET EMĠN ERTAN 

(Edebiyatçı - Yazarı) 

1946 yılında Urfa'da doğdu. ilköğrenimini Urfa, orta öğrenimini Konya ve Erzurum'da tamamladı. Ġstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ġstanbul Yüksek Ġslâm Enstitüsü'nü bitirdi. 

ġanlıurfa ve Sakarya'da öğretmenlik yaptı. 1986 yılında Ġstanbul Teknik Üniversitesi, 1992 yılında Sakarya 

Ünivresitesi'nde Türk Dili Okutmanı olarak çalıĢtı.  

1989 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansı'nı, 1995 yılında Trakya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ndü Doktora eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Ünivresitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. ġanlıurfa Memleket Dergisi ve Edessa Dergisin-

de folklorik yazıları yayınlanan yazar, edebi eserlerini daha çok tiyatro türünde verdi. Hz.Ġbrahim ve Nemrud (2 

baskı) ve Urfa'nın KurtuluĢ Destanı adlı iki adet piyesi vardır. Eserleri: Urfalı ġair Abdi, Aziz Mahmûd Hüdai.  

LÜTFĠYE KAVġUT (ÖCAL) 

(Yazar) 

1947 yılında,ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da tamamladı. 1967 yılında, ġanlıurfa 

Ziraat Bankası‘nda memuriyete baĢladı. 1973 yılında, Konya Ziraat Bankası‘na tayin edildi. 1977 yılına kadar 

burada çalıĢtı. 1977 yılında, Bursa Ziraat Bankası‘na tayini çıktı. 1977-1989 yılları arasında burada çalıĢtı. 1989 

yılında, bu kurumdan emekli oldu. Emekliliğinden iki yıl sonra (1991), memleketi olan ġanlıurfa‘ya gelip yerleĢ-

ti. Kültür ve sanata olan ilgisi âilesinden kaynaklanmaktadır. Öcal âilesine mensup olan yazarın, âilece ġanlıurfa 

kültür ve sanatının tanıtılmasında büyük katkıları olmuĢtur. Bu yüzdendir ki, birçok dergi ve gazetede bugüne 

kadar yayınlanan makaleleri, özellikle ġanlıurfa kültür ve sanatı üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Edebiyata olan ilgisi, 

öğrencilik yıllarında Ģiir ile baĢlamıĢtır. Kaleme aldığı Ģiirleri, baĢta Harran Dergisi olmak üzere, birçok dergi ve 

gazetede yayınlanmıĢtır. ġiirlerini ve ġanlıurfa kültürü üzerine olan makale ve derlemelerini, kitap halinde ya-

yınlamayı düĢünen yazar, evli ve üç çocuk annesidir. Eseri: Dualarla Anın beni (Ģiir)  

EMĠN BAYDĠL 

(ġair) 

1948 yılında Bozova‘da doğdu. Hilvan merkez Ġlkokulu 1961, Urfa Lisesi 1968 Ankara Üniversitesi DTCF 

1973 yılı mezunudur. 1974 yılından itibaren Kastamonu, Ġstanbul orta dereceli okullarında öğretmenlik ve yöne-

ticilik yaptı. G.Ü. Kastamonu eğitim Fakültesi Sosyal bilimler eğitimi bölüm baĢkanlığı 1994-98, görevlerinde 

bulundu. Makale ve Ģiirlerini Kastamonu yerel gazeteleri ile Duygu, Üçüncü Yeni dergilerinde yayınladı. Eserle-

ri : Çile 1990 
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MAHMUT KARAKAġ 

(AraĢtırmacı-Yazar) 

1946 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı. Yüksek Öğrenimini A.Ü. Ġlahi-

yat Fakültesi‘nde tamamladı. Üniversite öğrenimi sırasında Ankara‘da matbaa iĢlerinde çalıĢtı. Yüksek öğreni-

minin akabinde ġanlıurfa‘ya öğretmen olarak atandı. 1995 yılında öğretmenlikten emekli oldu. AraĢtırma ve 

incelemeye olan ilgisi öğrencilik döneminde baĢladı, öğretmenliği sırasında da artarak devam etti. ġanlıurfa‘da 

Harran Ekolünü baĢlatanlardandır. AraĢtırma ve incelemeleri baĢta Harran Dergisi olmak üzere,birçok dergi ve 

gazetede yayınlandı. 

Mahmut KarakaĢ araĢtırmacılığı yanında Ģiirler de yazıyor. Kendini daha çok araĢtırmacı olarak gösterse de 

zaman zaman yazıp sakladığı Ģiirleri mevcut. Bu Ģiirlerinden birini geçmiĢ yıllarda Halil Biner‘in köĢesinde ya-

yınlanmıĢ. Klasik Ģiirimizi çok iyi bilen ve o tarzda Ģiirler yazan Mahmut KarakaĢ, daha çok hece ölçüsüyle Ģiir-

ler yazmaktadır. Mahmut KarakaĢ‘ın araĢtırmacılığı yanında bence Ģiirleri üzerinde de durulmalıdır. Çünkü o 

halen gazel yazan biri. Mahmut KarakaĢ‘ın Ģiirlerinin bence iki anlamı var. Birincisi gazel yazıyor olması, diğeri 

ise Divan Edebiyatının etkisinin Urfa‘da sürüyor olması... Ayrıca gazelleri de kiĢiliği gibi sade ve içten.. Nabi‘-

den çevirdiği Tuhfetül Harameyn yine Nabi‘nin Hayrabat‘ı üzerine yaptığı yüksek lisans çalıĢması yayınlanmayı 

beklemektedir. Günümüz türkçesine çevirdiği ve büyük bir araĢtırma eseri ortaya çıkardığı Baba Cem‘i Destanı 

ise Urfa sanat ve edebiyatında büyük bir boĢluğu dolduracaktır. YayınlanmıĢ Eserleri: ġanlıurfa Kitâbeleri 1986, 

ġair Nâbî‘nin Tuhfetü‘l-Harameyn Adlı Eserinin SadeleĢtirilmesi 1989, Müsbet Ġlimde Müslüman Âlimler 1991, 

Cumhuriyetten Önce ġanlıurfa‘da Kültür ve Eğitim, 1995, ġanlıurfa Evliyâ ve Âlimleri 1996, ġanlıurfa Mezar 

TaĢları 1997, ġiirinden Örnekler : 

SU 

―Yaktın bir od gönlümde, onu söndüremez su  

Aksa ırmaklar gibi, beni kandıramaz su 

 

Ġlahi! Bir çaresiz odlara saldın beni, 

Saldın da, bu derdime deva eyleyemez su 

 

Aleme sağnak yağsa doyurur cümlesini 

SusamıĢ dudağıma neden süzülemez su 

 

Semadan zemine yağıĢı addettir suyun, 

Yağmazsa,bu gönlümü elbet sulayamaz su 

 

Sanki kor bir ateĢdir, yanıyor Ģu yüreğim 

Ağlasam, gözlerimden bir damla damlamaz su 

 

Söndürür her ateĢi bir katresi alemde 

AĢk ateĢini bilmem, neden söndüremez su 

 

Su, su diye haykıran dilim artık kurudu 

Kuruyan bu dilime hiç derman olamaz su 

 

Günden güne artıyor bende hicran acısı 

Bu acıyı bilemem, neden dindiremez su 

 

Ġçsemde kana kana, buz gibi kaynağından 

Gönlümün ateĢini yine söndüremez su 

 

Allah‘tan baĢka kimse bu dünyada ey Mahmut! 

Hiç bekleme Füzuli, gönlüne veremez su‖ 
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Gazelinden bir örnek:  

 

―Sen her zaman derunumda zar- u ahımsın benim 

Ömr-u hayatımda billah tek günahımsın benim 

 

Sana olan iĢtiyakım reddeyleme sen sakın, 

Gök yüzünde mihr-u mahım,yerde Ģahımsın benim 

 

Ben neyleyim gülistanı, gülü,bülbülü yoksa 

Ġçinde bülbülüm öten, çimengahımsın benim 

 

Ey sevgili yeter, benden gül ruhsarın saklama, 

Gül dehenlim, servi boylum,yüzü mahımsın benim 

 

Ettiğin cevr-u cefayı iltifat görür Mahmut, 

Zaten böyle leyl u nehar,ah-u vahımsın benim‖ 

 

CELAL OYMAK 

(ġair)1 

1946 yılında, ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da; yüksek öğrenimini A.Ü. Hukuk Fa-

kültesi‘nde tamamladı. Bir süre Devlet Ġstatistik Enstitüsü‘nde çalıĢtıktan sonra, 1974 yılında SayıĢtay‘a denetçi 

olarak girdi. 1998 yılından beri, SayıĢtay üyeliğini yürütmektedir. Öğrencilik yıllarında baĢlayan edebiyata, özel-

likle Ģiire olan ilgisi onu Ģiir yazmaya yönetti. ġiirleri, ―Ajans Türk‖, ―ġair Antolojisi‖ ve ―Hukukçular Antoloji-

si‖nde; ―Çele‖, ―Çağrı‖, ―YaĢasın Edebiyat‖, ―Türkiye Barolar Birliği Dergisi‖ ve ―Harran Dergisi‖nde yayın-

landı. TV, Radyo programlarında icra edildi ve olumlu eleĢtiriler aldı. Yazar, evli olup iki çocuk babasıdır. Ya-

yınlanmıĢ Eseri : DüĢler Yakın Takipte‖(ġiir), 2000, Nice Halleri Var Sevdanın (ġiir) 2004, ġiirinden bir örnek: 

UNUTTUK 

―kızarak dikenine 

yapraklarını 

yolduk gülün 

katlanmayı unuttuk 

 

sırt çevirdik güzelliklere 

bozduk ahangini 

ömrümüzün 

sevdaları uyuttuk" 

 

M.YASĠN KÜÇÜKOĞLU 

(ġair-Yazar) 

1946 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk ve ortaöğrenimini ġanlıurfa'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi 

ıĢletmecilik, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1983 yılında 

mezun oldu. 1991 yılında DPT'ında uzman olarak çalıĢmaya baĢladı. Halen Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlı-

ğı'nda görevini sürdürmektedir. 

Öykü, makale ve Ģiirlerini Tohum, MuĢtu, Sıla, Milli Gençlik, Sur, Sızıntı, Aksiyon ve benzeri dergiler ile 

Bugün, Ġttihad, Bab-ı Ali'de Sâbah ve Zaman Gazetesi'nde ımbik sütununda düĢünce yazıları yazdı. ġiirlerinin 

bir kısmı bestelenmiĢtir. Bilim Felsefesi, ıslam Ekonomisi ve Sosyal DeğiĢme konularında yurtiçi ve yurtdıĢında 

konferanslar vermiĢtir. Eserleri:Bir Üniversitelinin Hikâyeleri (Öykü, 1997), Ebyad (ġiir, 2000).ġiirinden bir 

örnek: 

ADEM 

―Elif kıyam, Dal ruku, Mim seccade… 

Değildir bu sırra ermeyen Adem…‖ 
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Prof.Dr.ÖMER EDĠP KÜRKÇÜOĞLU 

(AraĢtırmacı Yazar) 

1946 yılında Urfa‘da doğdu. ġair Nabi ilk okulunu 1957 yılında, Ankara kolejini 1964 yılında Ankara Üni-

versitesi siyasal bilgiler Fakültesini 1968 yılında bitirdi. 1977 yılında Doçent, 1982 yılında Profesör oldu. ODTÜ 

iktisadi ve Ġdari bilimler ile Ankara Üniversitesi eğitim Bbilimleri ‗nde Dekanlık yaptı. Türk dıĢ politikası ve 

Ortadoğu üzerine makaleler yayınladı. Osmanlı devletine karĢı Arap Bağımsızlık Hareketi adlı eseriyle Türkiye 

Milli Kültür Vakfı‘nın Tarih Dali Jüri Özel ödülünü aldı. Eserleri: türk-Ġngiliz ĠliĢkileri 1978, türkiye‘nin Arap 

Ortadoğusu‘na KarĢı Politikası 1972 

Pro.Dr.ĠHSAN SEZAL 

(ġair-Yazar) 

1947 yılında Urfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Siverek ve Diyarbakır'da 1965 yılında 

bitirdi. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde baĢladığı öğrenimini bir burs kazanarak gittiği Ġngiltere'de tamamladı. Li-

san ve Yüksek Lisansını Manchester ve Sath üniversitelerinde yaptıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Ġktisadi 

ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne asistan olarak girdi. Ġstanbul Üniversitesi ıktisad Fakültesi'nde Doktorasını yaptı. 

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Doçent olarak öğretim üyesi iken, 1986 yılında Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanlığı MüsteĢar Yardımcılığına getirildi. 1988 yılında aynı bakanlığın müsteĢarlığına getirildi. 1989 yılında 

MüsteĢarlıktan ayrıldı ve öğretim üyesi olarak Gazi Üniversitesi ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültesi'ne döndü. 

MüsteĢarlığın yanı sıra 1987-1991 yılları arasında 4 yıl YÖK Üyeliği yaptı. UNESCO Milli Komisyonu Yöne-

tim Kurulu Üyesi ve BaĢkan Yardımcılığını da yapan Sezal, halen Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölüm BaĢkanı ve BaĢkent Üniversitesi Lisansüstü Programlar DanıĢmanı'dır. 

ġiir ve yazı hayatına öğrencilik yıllarında baĢlayan Sezal, Fikir ve Sanat'ta Hareket Dergisi'nin 1967-1977 

dönemindeki kadrosunda yer aldı. Yol, Defne, Adım, DiriliĢ, Türk Edebiyatı ve Dergâh dergilerinde Ģiirleri ya-

yınlandı. YayınlanmıĢ Eserleri:Alaca Dünya (Ģiir, 1969), Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar (1980), Sosyoloji 

Yazıları (1983), Sabır ve Gül (Ģiir, 1989), ġehirleĢme (1991), Aile Nedir (1992), Hangi Gökyüzü (Ģiir, 1995), 

ġiirinden örnek: 

HAYATIN GÜLÜġÜ 

Hayatın gülüĢünü zaman aynasında 

Beklersin usanmadan yıllardır 

Yüzbin dağlar aĢan Ferhad olsan da  

Bekler seni ötede bir yenisi vardır. 

 

Vadilerin sonsuzluğa sırdaĢ ufkunda 

Gün olur ruhunun yankısını duyarsın 

Doymazlığın vardır sevgiye ve de aĢka 

Onlar konuĢur bir ömür boyu… sen susarsın. 

MEHMET TAPLAMACI 

(ġair) 

1947 yılında Urfa‘da doğdu. ġafak Gazetesi, Filiz, Balıklıgöl ve Ilgaz dergilerinde yazdı. Anale adında bir 

Ģiir kitabı yayınladı. ġiirlerinden bir örnek: 

BEKLE 

Solgun bir gül korkaklığında 

Avuçlarına döküleceğim 

Dudaklarında bir ezgi büyüyecek 

Bilmediğin bir kentte 

Yalnızlıklarla gideceğim 

Öykün çevremi saracak 

Yitik evrende sana bilmediğin 

Bir kentin adını vereceğim 

Anmayacaksın sende baĢkaları gibi 

Dinecek göz pınarım 

Güneyin yaz sıcaklığında 

Sana gelecek günü bekleyeceğim‖ 
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NABĠ DOĞAN DOĞANCIOĞLU 

(ġair) 

Urfa‘da doğdu. Urfa derği ve gaçetelerinde Ģiirleri yayınlandı. Naci Ġpek‘in ġiirlerde Urfa adlı kitabında 

Urfa konulu Ģiirleri yer aldı. Balıklıgöl dergisinde Ģiirleri yayınlandı. ġiirlerinden bir örnek: 

ANZILHADA AKġAM 
―Söğüt dallarının gölgelediği 

Dört çevre dolanan Anzılha 

GüneĢin batarken türbelediği 

AteĢler içinde yanan Anzılha 

 

Suları kıpkızıl,belki ateĢten 

Dalgalanır püsküren valkan gibi 

Dallar arasında sönen güneĢten 

Bir kızıl renk alır, sanki kan gibi‖ 

 

M. EMĠN ERGĠN 

(Yazar) 

1947 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da tamamladı. Yüksek öğrenimini Ticari 

ve Ġdari Bilimler Akademisi‘nde okurken yarıda bıraktı. ġanlıurfa Ġl Halk Kütüphânesi‘nde memur olarak göreve 

baĢladı. Antalya Tekiloğlu Kütüphânesi Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı ve emekli oldu. Harran Yayınları-

nın kurucularındandır. ġanlıurfa kültür ve sanatı folkloru konusundaki birçok araĢtırma ve derlemeleri, Harran 

Dergisi baĢta olmak üzere birçok dergi ve gazetede yayınlanmıĢtır. Urfa folkloru üzerine çalıĢmalar yapan ilk 

kiĢilerdendir. Yayınladıkları kitaplar daha sonraları bir çok halk bilimciye ilham olmuĢtur. YayınlanmıĢ Eserleri: 

Urfa‘dan DerlenmiĢ Hoyratlar ve Mâniler, Urfa Folklorunda Düğün 

 

Ġ. HALĠL ÇELĠK  

(Siyasetçi--Yazar) 

―1947 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı. Öğretmen okulunu bitirdikten 

sonra, çeĢitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Ġ.Ü. Edebiyat fakültesini bitirdikten sonra Halk Eğitim 

BaĢkanlığına atandı. ġanlıurfa kültür ve sanatının yaĢatılması ve tanıtılmasında büyük hizmetleri oldu. ġanlıurfa 

kültür ve sanatı ile ilgili yaptığı araĢtırma ve incelemelerini içeren makaleleri baĢta Harran Dergisi olmak üzere 

bir çok dergi ve gazetede yayınlandı. ġiirler yayınladı. 1984-1991 dönemleri arasında iki dönem ġanlıurfa Bele-

diye BaĢkanlığı görevini yaptıktan sonra 1991 yılından itibaren 1991-1998 yılları arasında iki dönem ġanlıurfa 

Millet Vekilliği yaptı.‖ YayınlanmıĢ Eseri : ġair YaĢar Nezihe Hanım. 1987 ġiirinden Örnekler : 

ANZILHADA YAZ VE KIġ 

―KıĢ gözünde kıvılcım 

Akar içime içime 

Yol bulsam da süzülsem 

O gül bahçelerine 
 

Gökten sevgiler akmıĢ 

Anzılhada yav ve kıĢ 
 

Anzılha balık ateĢ 

Söğüt varmıĢ secdeye 

Rızvaniyede ezan 

Çağrılar öz sevgiye 
 

Suda balıklar nakıĢ 

Anzılhada yaz ve kıĢ 
 

Ay doğar döĢemede 

DüĢer bir nur içime 

Dergan halilarrahman 

Gelmez kolay seçime 
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Göklerde sonsuz yarıĢ 

Anzılhada yaz ve kıĢ 
 

Ses, söz hat ve kelime 

Urfa da gelir dile 

MuĢtu göğü kaplamıĢ 

Anzılhada yaz ve kıĢ‖ 

 

MEHMET SABRĠ HABERVEREN 

(Eğitimci -Yazar) 

1948 yılında Urfa‘da doğdu. ġair Nabi Ġlk, orta Okulu Liseyi Urfa‘da tamamladı.. Lise Yıllarında 1963 yı-

lında Toprak-Su BaĢmühendisliğinde çalıĢmaya baĢladı. Burada Bedri Alpay‘la tanıĢtı. 1966 da Ġstanbul Edebi-

yat Fakültesine girdi. 1968 yıllarındaki öğrenci hareketleri sebebiyle edebiyat fakültesinden ön lisans düzeyinde 

ayrıldı. Aynı yılda öğretmen olarak ġehitlik ilkokulunda öğretmenliğe baĢladı. ġair Nabi Ġlkokulu, YetiĢtirme 

Yurdu ve Ġsmet PaĢa ilkokullarına öğretmenlik yaptı. Urfa halk eğitim Merkezinde fahri olarak tiyatro kolu öğ-

retmenliği yaptı. Burada Urfalı birçok ses sanatçısını ilk defa sahneye çıkardı. 

Mahalli Demokrat Urfa, Yeni Haber gazetelerinde çeĢitli yazılar yazdı. NABĠ isimli fikir ve sanat dergisini 

çıkardı. 1970 e kadar bu derginin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1973 yılından itibaren AA. THA. Ve HHA. 

Ajanslarının ve eski AkĢam Gazetelerinin Urfa Muhabirliğini yaptı. Mahalli Günlük ġafak Gazetesinde 

―Objektif‖ adlı köĢesinde günlük makaleler ve yazılar yazdı. Urfa Folkloru ile ilgili ve çeĢitli araĢtırmalar yaptı. 

ġiir denemeleri, Polisiye roman ve çeĢitli hikâyeler yazdı. 

Temmuz 1980 tarihinde terör nedeni ile Ġstanbul‘a yerleĢti. 1984 yılında ĠĢletme Fakültesi, ĠĢ Ġdaresi Bölü-

münü bitirdi. Ġstanbul Eyüp ġair Nabi, Eminönü Kâtip Kasım, Bakırköy Pilot Cengiz Topel ilkokullarında öğret-

menlik yaptı. 1994 Yılında Ankara Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim TeftiĢi, yönetimi ve 

Planlaması bölümünü bitirerek Ġstanbul‘da Ġlköğretim MüfettiĢi olarak çalıĢmaya baĢladı. Yüksek Lisans çalıĢ-

malarına devam etmektedir. ġanlı Urfa‘dan ayrılmıĢ olmasına rağmen burası ile gönül bağları devam etmektedir. 

Halen Ġstanbul‘da Ġlköğretim MüfettiĢi olarak görevde yapmaktadır. 

A. CĠHAT KÜRKÇÜOĞLU 

(Sanat Tarihçisi-Yazar) 

1948 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da; Yüksek öğrenimini Ġ.Ü. Edebiyat Fakültesi 

Sanat Tarihi Bölümü‘nde ―Urfa, Cami, Müze ve Evlerin-deki AhĢap Süslemeli Eserler‖ konulu lisans tezi ile 

tamamladı (1973). 1993 yılında D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı‘nda, ―ġanlıurfa Camileri-

nin Tarihi ve Mimari Özellikleri‖ konulu araĢtırma tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında S.Ü. Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı‘nda ―ġanlıurfa Ġslam Mimarisinde TaĢ Süsleme‖ konulu doktora 

tezi ile doktora eğitimini tamamladı. 1999 yılında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat 

Tarihi Bölümü Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Halen bu bölümün baĢkanı olup, aynı zamanda Sosyal Bilim-

ler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.  

 Bugüne kadar sırası ile; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı‘nda memur (1974-1979), ġanlıurfa Müzesi‘nde Asis-

tan (1979-1985), ġanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi‘nde Müdür (1985-1987), D. Ü. ġanlıurfa Mühendislik 

ve Mimarlık Fakültesi‘nde Öğretim Görevlisi (1987-1993) olarak çalıĢtı. Yazarın, baĢta ―Harran Dergisi‖ olmak 

üzere, ―Edessa‖, ―Kültür Sanat‖, ―Türkiye‘miz‖, ―Vakıflar‖ vb. birçok dergi ve gazetede ġanlıurfa konulu çok 

sayıda araĢtırma ve incelemeleri yayınlanmıĢtır. Yazarın, eski Urfa‘yı konu alan 500 adetlik siyah-beyaz fotoğraf 

koleksiyonu ve son 30 yılın Urfa‘sını konu alan kendi çektiği 20.000 adetlik renkli fotoğraf arĢivi bulunmaktadır.  

Yazar, ġanlıurfa‘nın kültürel-sanatsal, sosyal ve mimari değerlerinin zamanla ortadan kalkabileceği endiĢe-

sini taĢıdığından, bu değerleri, kitap ve makaleler halinde yayınlamaya, fotoğraflarla tespit ve arĢivlemeye, katıl-

dığı ulusal-uluslar arası sempozyum, kongre, panel ve konferanslarda anlatmaya, sine vizyon, slayt gösterileri ve 

çeĢitli kentlerde açtığı fotoğraf sergileri ile tanıtmaya uğraĢmaktadır. Ziraat Fakültesini Güçlendirme Vakfı, Har-

ran Üniversitesini GeliĢtirme Vakfı (HÜGEV), ġanlıurfa Ġli Çevre Koruma Vakfı, ġanlıurfa Ġli Kültür Sanat Eği-

tim ve AraĢtırma Vakfı (ġURKAV) yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan yazar, Çevre ve Kültür Değerlerin 

Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)‘nın yüksek danıĢma kurulu üyesi ve ġanlıurfa temsilcisidir. 1991 yılında 

ġanlıurfa Kültür ve Sanat Ödülü‘ne layık görülen A. Cihat Kürkçüoğlu evli olup üç çocuk babasıdır.  
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YayınlanmıĢ Eserleri: Peygamberler ġehri ġanlıurfa (Türkçe-Ġngilizce Albüm Kitap)1988, Ruha‘dan Urfa‘-

ya‖.1990, The Guide To Urfa And Harran, 1990, ġanlıurfa Su Mimarisi 1992, ġanlıurfa Camileri1993, ġanlıur-

fa‘da Canlanan Tarih 1995, Tarih ve Tarım ġehri Harran 1995, Peygamberler ġehri ġanlıurfa1955, The 

Mysterios City Of History: Harran 1996, Birecik Monografisi1996, Urfalı Hattat Behçet Ârabi 1997, Müze ġehir 

ve Peygamberler ġehri ġanlıurfa 1997, Harran Yolların BuluĢtuğu Kent 2000, Ġnançlar Diyarı ġanlıurfa 2000, 

Adım Adım ViranĢehir 2005  

Fuat RASTGELDĠ  

(ġair-Yazar) 

1948 yılında Urfa da doğdu Urfa vatan ilkokulunu, erkek sanat enstitüsünü bitirdi. Ġstanbul Yıldız Üniversi-

tesi ĠnĢaat Fakültesine girdi. Elazığ Fırat Üniversitesine yatay geçiĢ yaparak 1972 yılında inĢaat mühendisi ola-

rak mezun oldu. Urfa il imar müdürlüğünde ilk memuriyetine baĢladı. 1976 yılında askerlik dönüĢü 9 yıl inĢaat 

müteahhitliği yaptı. Edebiyat, Ģiir ve resme olan merakı nedeniyle baĢarılı olamadı 1985 yılında devlet su iĢleri 

XV. Bölge Müdürlüğünde yeniden memuriyete geçti. Birçok projelerde çalıĢtı. 6 yıl Ģube müdürlüğü yaptı. Evli 

ve 4 çocuk babasıdır.  

1996 yılında ―Sen AĢıksın‖ isimli kitabı yayınlandı. Ġkinci Ģiir kitabı ve Urfa Hikayeleri kitabı basıma hazır-

lanmaktadır. Urfa tarihi ve Urfa kültürü hakkında araĢtırma ve yazıları bulunmaktadır. Bir ara Güneydoğu ve 

Hizmet gazetelerinde köĢe yazarlığı yapmıĢtır. Birçok dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlandı. Yazı ve ġiirle-

rindeki baĢarıdan dolayı birçok ödül ve plakete layık görüldü. Halen eski Urfa‘nın kaybolan yapılarının gravürle-

rini yapmaktadır.  

M.ATĠLLA MARAġ 

(ġair-Yazar) 

1949 yılında Urfa'da doğdu. Ġlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. 1971 yılında Atatürk Üniversite-

si Ziraat Fakültesini bitirdi. Tarım Öğretmenliği, ıĢletme ve Proje Mühendisliği görevlerinde bulundu. 1978 yı-

lında Türkiye Zirai Donatım Kurumu'na geçti. Urfa'da Bölge Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük; Mersin ve Eski-

Ģehir'den sonra Balıkesir'de Bölge Müdürlüğü görevinde bulundu. TZDK Genel Müdürlüğü'nde MüĢavir olarak 

çalıĢtıktan sonra emekli oldu. 

Yazı hayatına lise yıllarında Ģiirle baĢladı. Ġlk Ģiiri 1965 yılında mahalli bir gazetede yayınlandı. Urfa'da üç 

arkadaĢıyla Balıklıgöl Dergisi'ni çıkardı. 1970-71 yılları arasında Erzurum'da Adımlar Dergisi'nin yönetimine 

katıldı. ġiir ve yazıları Hareket, Adımlar, Edebiyat, Mâvera ve Harran dergilerinde yayınlandı. 1967 yılında yaz-

dığı "Aney" Ģiiriyle tanındı. Bu Ģiiri halk tarafından büyük ilgi gördü ve birçok kereler televizyon ve radyolarda 

okundu.  

1981 yılında yayınladığı ġehrâyin adlı Ģiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliğince "Yılın ġairi" seçildi. 

1989'da Yugoslavya'da "Struga ġiir AkĢamları"nda ve 1990 yılında "Dünya ġiir Okuma ġenliği"nde Türkiye'yi 

temsil etti. 1991 yılında merkezi Hindistan'ın Madras kentinde bulunan "Uluslararası ġairler Akademisi" tarafın-

dan "Uluslararası Seçkin ġair" Ödülü ile ödüllendirildi. 1992 yılında kendisine merkezi A.B.D.'nin Kaliforniya 

eyâletinde bulunan "Dünya Kültür-Sanat Akademisi" tarafından "Fahri Edebiyat Doktoru" payesi verildi. 135 

ġiirlerini, Ahmet Kabaklı'nın "Yeni ıslâmcı KuĢak" Ģairleri arasında değerlendirdiği MaraĢ, geleneksel ve 

dini öğeleri öne çıkararak Ģiirlerini yazmıĢtır. Daha sonra yakın arkadaĢı M.Akif Ġnan gibi geleneğe yaslanan 

Ģiirler yazmıĢtır. ġiirlerinin birçoğunda Doğu-Batı üzerinde duran Ģair, Ġslâmi duyarlılığı öne çıkaran bakıĢ açı-

sıyla kendini gösterir. ġiirleri yabancı dillere çevrilen yazarın eserleri Ģunlardır: Doğudan Batıdan Ortadoğu'dan 

(Ģiir, 1976), ġehrayin (Ģiir, 1981), Aney (Ģiir, 1983), Peygamberler ġehri Urfa (tanıtım, 1986), Zor Sözler (Ģiir, 

1989), Merhaba Ey Hüzün (Ģiir, 1997), Child Dreams (Ģiir, 1991) ġiirinden örnek: 

DĠL 

Sonsuz geniĢ bir alanın 

bir yanı kızgın güneĢ 

sancak sancak gölge bir yanı 

ve aklımızda çok önemli bir anı 

yıldızları seyrederek uyuduğumuz 

o parlak yaz geceleri… 

Ģimdi bu yıldızsız gök nasıl mavi 

ne demek postacı, mektup, kuĢ, muĢ 
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bildiğimiz dünya kaybolmuĢ 

ah Ģimdi biz 

hangi dili konuĢuyoruz 

güzelim hangi dili… 

 

OL ZARĠFĠ ġU„ÂRÂDAN 
 

UlaĢtı menzillere bir ins-i vahit geldi gitti 

Tenha kaldık orada yalnız bir ahit geldi gitti 
 

Nice yaĢlı çocuklar suskun gözleri yaĢlı 

Elleri kalem tutan bir can muvahit geldi gitti 
 

KuĢku ve yakarıĢ bize özgü artıyor umudumuz 

YaĢamak içini savaĢa birçok mücâhit geldi gitti 
 

Bir değirmendir bu dünya öğütür ahir zamanı 

Ki bu mekâna bir gül yüzlü o zahit geldi gitti 
 

AnlaĢılmaz bilindi çözüldü anlaĢıldı sonunda 

Kitaplarla bu çağa dost bir Ģahit geldi gitti 
 

Yazılsın bu dünyanın Ģiir haritasına adın 

Ol zarif Ģu‗ârâdan bir Cahit geldi gitti... 

 

OSMAN ERKAN 

(ġair) 

1949 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlkokul ve ticaret lisesini memleketinde okudu. 1976 yılında Adana Ġktisadi ve 

Ticari Ġlimler Akademisinden mezun oldu. Evli ödrt çocuk babasıdır. Ġlk Ģiirini 1970 yılında yeni Tanin gazetesi-

nin kültür sanat sayfasında yayınladı. Sırasıyla Kemalist Ülkü, Halk Kültür Pınarı, Defne, ve Güvercin dergile-

rinde yayınladı. Eserleri: Beni Nereye Sakladın ġiir 1995, bende Hüzün ġeker nasıl öyle ġiir 2004. Ģiirlerinden 

bir örnek: 

HER ġEY YÜZÜNLE YOLCU 

―Bal vakti bitti gülüm 

Acının duru suyu 

Döktü kurukan tozlarını ten 

Kara toprak katıksız doymaz gülüm 

biraz gözyaĢınla Ģiirler yak 

Birazç eflatun çiçekli zambak 

Biraz yar kokusu ve gülüm‖ 

 

MEHMET ADĠL SARAÇ 

(Eğitimci-Yazar) 

1949 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da; yüksek öğrenimini A.Ü. Edebiyat 

Fakültesi‘nde tamamladı. 1972 yılında, ġanlıurfa Lisesi‘nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak göreve 

baĢladı. Uzun bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, istifa edip, özel dershânelerde öğretmenlik yapma-

ya baĢladı. Halen, özel dershânelerde edebiyat öğretmenliği yapan yazar, engin bilgi, güçlü bir hafıza ve pratiğe 

sahip olduğundan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin aranan hocası olmuĢtur. Bugüne kadar birçok öğrenci 

yetiĢtirmiĢtir. ġanlıurfa kültür-sanat ve folkloru, edebiyatı konusunda da araĢtırmaları ve derlemeleri olan yaza-

rın, araĢtırma ve incelemeleri baĢta Harran Dergisi olmak üzere bugüne dek birçok dergi ve gazetede yayınlan-

dı.YayınlanmıĢ Eserleri :―Urfa‟dan DerlenmiĢ Atasözleri ve Deyimler‖(1987) ―ġair Abdi‖ (1987) 

HÜSEYĠN YEKTAġ 

(Yazar) 

1949 yılında Siverek‘te doğdu. Ġlk orta öğrenimini Siverek‘te Öğretmen Okulunu Gaziantep‘te bitirdi. Di-

yarbakır Eğitim Enstitüsü Fransızca bölmümünden mezun oldu. ÇeĢitli illerde öğretmenlik yaptıtan sonra emekli 

oldu. Hikaye ve romanlar yazdı. YayınlanmıĢ eserleri : Deli Fırat, Roman 2002 
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ĠBRAHĠM HALĠL ERDENĠZ 

(ġair) 

35 yıllık eğitimci olan Ġbrahim Halil Erdeniz; hece vezniyle yazdığı Ģiirlerinde halkın dert ve sorunlarını 

dile getirerek çözüm yolları aramıĢtır. Her hafta güncel olarak kaleme aldığı Ģiirleri, yerel radyo ve gazetelerde 

yayınlanmaktadır. Anında Ģiir yazmasıyla tanınan Erdeniz'in; Üç Boyutlu Ġnsanlar ve Festival ve Birecik isimli 

iki Ģiir kitabı bulunmaktadır. 1000'in üzerinde Ģiiri bulunmaktadır. ġiirlerinden bir örnek:  

BĠR ġEY DĠYEMEM 

 

 ―Sıcağa kızamam,ısıtır beni 

Ġlkbahar mevsimi sevdirir seni 

Eylülül ekimi öldürür beni 

Ayaza soğuğa bir Ģey diyemem 

 

Sevgisiz yaĢanmaz, hayatın balı 

En güzel program günlerden Salı 

Ne kadar severiz beyazı alı 

YeĢile sarıya bir Ģey diyemem 

 

Kalemler yazıyor, yazacak tabi 

Dert babası olmuĢ muzaffer abi 

Rahmete kavuĢtu Urfalı Babi 

Ölüye diriye bir Ģey diyemem 

 

Hizmete koĢmazsak sonra geç olur 

Engeller çoğalır iĢler güç olur 

Suratlar sararır eller puç olur 

Yeniye eskiye bir Ģey diyemem 

 

YavaĢ yürüyoruz hızlanmak gerek 

KöĢede asılı kazmayla kürek 

Birazcık cesaret birazcık yürek 

Ġleri fırlarsa bir Ģey diyemem 

 

AzalmıĢ akmıyor Fıratın suyu 

Çakıl mezarına dönüĢmüĢ kıyı 

Meyveler hormonlu körelmiĢ duyu 

Zamana zemine bir Ģey diyemem 

 

 

Ne kadar serinde Ģubatla ocak 

Baharın ortası yakacak sıcak 

Gönül dostlarımız açıyor kucak 

Gelene gidene bir Ģey diyemem 

 

Erdeniz hocamın bitmedi derdi 

Olanı biteni ortaya serdi 

Gözümüz arıyor yiğidi merdi 

Varmıdır yokmudur bir diyemem‖ 
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SĠNAN SABRĠ  

(ġair) 

1950 yılında Siverek‘te doğdu. Tam adı Sinan Sabri Çepik‘tir. Ġlk ve orta öğrenimini Siverek, liseye Urfa‘da 

tamamladı. 1967 yılında Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1970 yılında TCK‘nın 141. maddesine muhalefetten 

tutuklandı. Ankaraı ve Diyarbakır cezaevlerinde yattı. 1974 yılında serbest bırakıldı. Serbet avukatlık ve bir süre 

ġanlıurfa Baro BaĢkanlığı yaptı. Bazı Ģiirleri Onur Akın tarafından bestelendi. ġiirlerinde yaĢadığı coğrafyanın 

sosyal, kültürel ve siyasal öğelerini iĢledi. Halk türkülerinden ve deyimlerinden yararlanarak Ģiir dilini oluĢturdu. 

Ahmet Arif çizgisinde Ģiirler yazdı. Urfa Tarihi üzerine çalıĢmalar yaptı. YayınlanmıĢ eserleri. Belasına Sevda-

landığım Bebek (Ģiir) 1976, Baharı Yok Say (Ģiir) 1998 Ģiirlerinden bir Örnek: 

 

SEVDĠM SENĠ 

 

―Sevdim seni 

bahar kıvrak bir kısraktı 

uzattım ellerimi eline 

yüreğime inadının dikeni battı 

 

seni senden alıp götürdüm 

zindan karasına yürek eyledim 

zincirin pasına çiçek eyledim 

ben seni yüklendim seneler boyu 

sen bir sevdayı yüklenemedin 

sevdim seni 

gül dalında kan kesiyordu 

ben sensi mayıslara bir tuttum 

senin soluğun zemheri esiyordu‖ 

 

ALĠ TOPRAK 

(Müzisyen-Yazar) 

1950 yılında Urfa‘da doğdu. 1970'li yıllarda "Sokak Çocuğu Ali" ismiyle müzik alanında isimini duyurdu. 

"Kör Olası Çöpçüler" adlı parçasıyla müzik tarihinin hafızasında silinmeyen bir iz bıraktı. Ardından ―ÂĢıklar 

Hergün Ağlar‖ parçasını yaptı. Gördüğü bir rüya üzerine hidayete erdi ve Urfa'ya döndü. Müzik ileilgisini de 

koparmayan Ali Toprak "Kalbe Ġman Girince, Yetim Kızın Ahı, Arkamdan Ağlama" gibi dini ve hidayet roman-

ları yazdı. Birçok genç kızın hidayete ermesine sebep olmuĢtur. Müzik yaĢamı ise YeĢil Pop türünde sürdüren 

yazar, yeĢil Kubbe, muhammedin kebabı adlı kasetleri bulunmaktadır.  

FAĠK DÜNDAR 

(ġair-Yazar) 

1950 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk ve ortaokulu Urfa‘da yapı Enstitüsünü Adana‘da bitirdi. Ankar Gazi Üni-

versitesi ĠnĢaat bölümünden mezun oldu. 1969 yılında Karayolları Genel müdürlüğünde göreğve baĢladı. ÇeĢitli 

kamu kurum ve kuruluĢlarda Mühendis olarak çalıĢtı. Manisa Köy hizmetlerinden emekli oldu. Manisa‘da 

bulunğu yıllarda siyaset ilgilendi ve bir siyasi partiden Milletvekili aday adayı oldu. 1998 yılında Urfa‘ya döndü. 

Öğrencilik yıllarında çeĢitli dergi ve gazetelerde yazdı. Emekli olduktan sonra Urfa‘da yerel gazetelerde yazı ve 

Ģiirler yayınladı. Bazı Ģiirleri antolojilerde yer aldı. YayınlanmıĢ eseri: hicran yine Hicran 2001 Ģiirinden bir  

örnek :  

SIR 

Merkür gibi günlerim yıllarımdan uzun gelir  

Sensiz geçen her anım inan bana hüzün gelir 

 

YaĢarken cehennemi venüsün ateĢ koynunda 

ġu masmavi dünyayı kainatın boĢluğunda 

 

Günahın mabedi mi bunca mucizeden sonra 

Galaksiler efsunu anlatılmaz her asra 



95 

Çözülmez sanmıĢtım manadaki derin esrar 

Öğrendikçe tutuĢtum bana yetmez mi bu efkar 

 

A. HĠCRĠ ĠZGÖREN 

(ġair-yazar) 

1950'de Siverek'te doğdu. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler bölümünü bitirdi. ġiirleri 1980 yılın-

dan beri yayımlanıyor. ÇeĢitli gazetelerde yazılar yazdı, yurtiçinde ve yurtdıĢında çeĢitli ödüller aldı. Yayımlan-

mıĢ Ģiir kitapları: Acıyla Diri (1981), Sessizliğin Sağnağı 1984 , VerilmiĢ Sözdür (1987, Bedeli ÖdenmiĢtir 

1992, Ve Öteki seçmeler, 1995, Suç Duyurusu 1999 ġiirinden örnekler: 

GÖMLEK 

―Bir can daha düĢtü bugün  

Henüz bir aĢkın çırağıydı 

 ġiirler döktük arkasından 

KırılmıĢ umutların aynasını onardık  

Yas değil düğündü sanki 

Sokakları mühürledik günboyu 

Ġndirdik kepenkleri 

Henüz bir aĢkın çırağıydı 

Saklandı kanlı gömleği‖ 
 

ÇIĞLIK 

―Seni bir Ģiirin akĢamı sayıyorum 

Mor salkımın günbitimi 

 

Gülleri gecikmiĢ bir kent için, aĢk için 

Yıllardır gözlerine borç ödüyorum 

Yaktık biletleri trenleri kaçırdık 

Siyah-beyazları silbaĢtan 

Bu kaçıncı çığlığım 

Kaldır negatifleri 

 

Git bir ateĢ seç kendine  

Bu aĢk artık zehirlidir‖ 

 

MEHMET OYMAK 

(ġair-Yazar) 

1950 yılında, ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da, yüksek öğrenimini Ankara Üniversi-

tesi‘nde yaptı. 1970 yılında ġanlıurfa Lisesi‘nde öğretmenliğe baĢladı. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 

mastır yaptı. ÇeĢitli kamu kurum ve kuruluĢlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Folklor konusunda geniĢ bir 

arĢiv ve koleksiyona sahiptir. Tiyatro ve Halkoyunları oyunculuğu yapmıĢ, yetiĢtirdiği Halkoyunları topluluğu 

Türkiye birinciliği dahil birçok ödüller almıĢtır. Halkoyunları seçici kurul üyesidir. ġanlıurfa folklor ve kültürü 

konusunda çalıĢmaları ve yanıları olan yazar, ―ġanlıurfa Kültür ve Sanat Ödülü‖ne lâyık görülmüĢtür. Halen 

Harran Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görevini sürdürmekte olan yazar, Türkiye Yazaralar Birliği üye-

sidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. YayınlanmıĢ Eserleri :―Adsız Kitap ġiir, Hz. Ġbrâhim Halilulah ve Urfa, The 

Guide to Urfa And Harran AraĢtırma-Tanıtım A. Cihat Kürkçüoğlu ile müĢterek, Urfa ve Hz. Eyyûb AraĢtırma-

Ġnceleme, ġanlıurfa‘dan Derlenen Atasözleri ve Deyimler Derleme1999, Urfa And Harran 1999, Leyla Ġle Mec-

nun Ģiir. ġiirlerinden bir örnek : 

ANNE 

―CoĢkun bir sevgi pınarı 

Akıtır akıtır anne  

Bulanmasın diye kötüye yavru 

Dünyayı arıtır anne  

Yüreğini mum diye yakar 

Eritir eritir anne  

Çökmesin diye karanlık 

GüneĢe diretir anne‖ 
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RAMAZAN ÖZGÜLTEKĠN 

(AraĢtırmacı Yazar) 

1951 yılında Siverek‘te doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Siverek‘te tamamladı. Okuma veyazmaya küçük yaĢ-

larda baĢladı. 1990 yılından itibaren Siverek ile ilgili sosyal, kültürel araĢtırmalara baĢladı.GeniĢ bir kütüphane 

ve arĢive sahiptir. Siverek Kültür ve Sanat dergisi çıkarmıĢtır. YayınlanmıĢ eserleri: Dünden Bugüne Siverek 

(ortak çalıĢma ) 2003, Tarih ve Kültürüyle Siverek (ortak çalıĢma) 2004, Siverek Folkloründe Çocuk Oyunları ve 

Hikayeler 2005 

OSMAN TUNÇ 

(Yazar) 

1952 yılında Siverek‘te doğdu.Ġlk ve ortaögrenimini memleketinde tamamladı.1979 yılında Ġstanbul Üniver-

sitesi Hukak Fakültesini tamamladı. Öğrencilik yıllarında baĢlayarak Hilal dergisi ve milli gazetede çalıĢtı. Milli 

gazetede yazı iĢleri müdürlüğü yaptı. Aynı yılda kurduğu Piran yayınevini yönetti. Lonra‘da Ġngilizce dil kursla-

rına katıldı.1981 yılında Avukatlık stajını tamamlayarak Suudi arabistan‘a gitti. Mekke Ummel Quara Üniversi-

tesi Davet ve Usulüddin Bölümünü bitirdi. Ġngilizce ve Arapçadan çeviriler yaptı. Zehra yayıncılıkta editörlük 

yapmaktadır. Eserleri : Bediüzzaman‘ın Volkan Yazıları, ġırnak Baskını, Ġranda Ġslamın Zaferi 

 

MĠSBAH HĠCRĠ 

(ġair) 

1952 yılında Urfa‘da doğdu. 1973yılında Urfa Ticaret lisesini bitirdi. Urfa eğitim enstitüsünü 1979 yılında 

bitirdi. 1999 yılında öğretmenlikten emekli oldu. Yerel dergi ve gazetelerede günlük yazılar yazdı. Halen hizmet 

gazetesinde yazmaktadır. YayınlanmıĢ eserleri: mutluluk Uğruna, ġiir; ġiirlerde Harran Antoloji (2 baskı) 

 

EFSANELEġEN SEVDA 

―Gecenin bir yerinde yapayalnız 

Seni düĢünür sana yanarım 

Ay ıĢığı gözlerin dolar içime 

Yokluğunda artar kederim kahrım 

Gel efsanelerden esinlen 

Masal perileri gibi al koynuna 

Gönül daima muhtaç 

Bu sevdaya, bu aĢka, bu oyuna 

Her öyküde sen çıkarsın karĢıma 

Her türkünün güftesinde sen varsın 

Ben tanrı buyrruğu insan 

Çektirme azabı sen de yanarsın‖ 

 

KEMAL KAPAKLI 

(Gazeteci -Yazar) 

1952 yılında Akçakale‘de doğdu. Ġlk, orta lise öğrenimini Urfa‘da yükseköğrenimini Ġzmir‘de Ege Üniversi-

tesi Gazetecilik Yüksekokulunu bitirdi. 1973 yılında profesyonel olarak gazeteciliğe baĢladı. ÇeĢitli gazetelerde 

muhabirlik yaptıktan sonra 1978 yılında Urfa‘da Güneydoğu Gazetesini yayımlamaya baĢladı. Dört kez Gazete-

cilik baĢarı ödülü aldı. Halen Güneydoğu Gazetesi genel yayın yönetmeni ve Gazeteciler Cemiyeti BaĢkanlığını 

yürütmektedir. YayınlanmıĢ eserleri : Türedi Ağa 1989, ĠĢte Urfa, Ninniden Ağıda ġanlıurfa Belediyesi Kültür 

Yay. 

MEHMET YALÇIN 

(Yazar) 

1952 yılında Halfeti‘de doğdu. Ġlk orta öğrenimini Suruç‘ta, Lise‘yi Birecikte okudu. Adana Ġktisadi ve Ti-

cari Ġlimler Akademisinden 1976 yılında mezun oldu. Birecik‘te Milliyetçi Kültür derneğini kurdu. 1977 yılında 

memuriyete baĢladı. Telekom‘da bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.  
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Henüz lise çağlarında basın hayatı ile yakından ilgilenen yazar milli ve manevi konuları içeren yazı ve Ģiir-

ler yayınladı. Suruç MeĢale, kalkınan Birecik, ġanlıurfa GAP, Ülkü Ocağı, YeĢilyurt, Malatya‘da Hareket ve 

Kurultay gibi çeĢitli gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Türkiye Yazarlar birliği Üyesi olan yazar, evli üç 

çocuk babasıdır. YayınlanmıĢ eserleri : GözyaĢlarım, Kürt KardeĢlerime Mektuplar, Türk milliyetçiliği Çizgisin-

de Üçüncü yol  

EMĠNE SARIBAY GÜLLÜOĞLU 

(Yazar) 

20 nisan1952 ġanlıurfa doğdu. 1966 yılında öğretmen okuluna girdi.1971 yılında okuldan ayrılıp aynıı yıl 

evlendi. ġiir ve yazı hayatına öğrencilik yıllarında baĢladı. 1973 yılında ilk kitabı ―Bize Sevmek Yasak‖ adlı 

romanını yazdı. Ancak 29 yıl sonra kendi imkanlarıyla 2001 yılında kitabını yayınladı. Kitap 2002 yılında 

Karakutu yayınlarında 2. baskısını yaptı. Medyada büyük bir ilgi gördü. 2004 yılında ―Seni Yüreğimde 

Götürdüm‖ adlı ikinci romanını yayınladı. Yazdığı eserlerinde daha çok yaĢadığı Ģehrin kültürel ve sosyal 

sorunlarını dile getirdi. Töre, namus cinayetleri, kadınların yaĢadığı sıkıntıları iĢledi. Eserlerini gerçek yaĢamdan 

alarak yazdı. GAP Gündemi gazetesinde haftalık yazılar yazmakta olan yazarın Ģiirleri de bulunmaktadır 

 

MEHMET KESKĠN 

(Ġlahiyatçı-Yazar) 

1953 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk orta öğrenimini Urfa‘da yaptı. Bu arada özel dersler ve Arapça öğrendi. 

Hıfzını tamamladı.1976 yılında Ġstanbul Yüksek Ġslam Enstitüsünden mezun oldu. ÇeĢitli illerde müftülük ve 

vaizlik yaptı. 2001 yılında Din ĠĢleri yüksek kurulu Üyeliğine baĢladı halen bu görevini yürütmektedir. 

Arapçadan bir çok çeviriler yaptı. Bir çok ansiklopediye maddeler yazdı. YayınlanmıĢ eseri: ġafii Ġlmihali. 

 

MEHMET UZUN 

(Yazar) 

1953 yılında Siverek‘te doğdu. 1977 yılından buyana Avrupa da, Ġsveç‘te yaĢıyor. Uzun yıllar Ġsveç 

Yazarlar birliği Yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Ġsveç Pen Klubu ve Uluslar arası Pen Klup‘te aktif olarak 

çalıĢıyor. Ġsveç ve dünya gazeteciler birliği üyesidir.  

Yazdığı romanlar bir çok dünya diline çevrilmiĢtir. Denemeleri yirmiye yakın dergi ve gazete 

yayınlanmıĢtır. Türkiye yayıncılar birliği‘nin her yıl verdiği düĢünce ve ifade özgürlüğü Ödülünü kazanmıĢtır. 

YayınlanmıĢ eserlerinden bazıları: Nar Çiçekleri Deneme 1996, Kader Kuyusu Roman 1995, AĢk gibi Aydınlık 

Ölüm Gibi Karanlık roman 1998, Sen 2006 

AHMET ġEMSETTĠN YILMAZ 

(ġair) 

1953 yılında ġanlıurfa‘nın YusufpaĢa mahallesinde doğdu. Ġmkânsızlıklar nedeniyle ilkokul 4. sınıftan ayrı-

lıp, daha sonra ilk, orta ve lise diplomalarını dıĢarıdan bitirme sınavlarına katılarak aldı. 1960 yılından baĢlaya-

rak 1972 yılına kadar olan dönem içerisinde terzilik mesleğiyle uğraĢtı. 1972 yılında vatani görevimi yapmak 

için Erzurum‘a gitti. 1975 yılından beri PTT teĢkilatında görev yaptı. ġiirleri çeĢitli gazete ve mecmualarda ya-

yınlanmıĢtır. Katıldığı yarıĢmalarda bir çok ödül almıĢtır. 1999 yılında vefat etmiĢtir. Hasbihal adlı bir Ģiir kitabı 

yayınlanmıĢtır. 

 

 

ALTIN KADIN SU SESĠ 

―Ne eyleseydim yani doğuĢtan beri boĢtum 

Gönlümü aĢka kani edince sana koĢtum 

Arada yoktu mani sevdan ile bir hoĢtum 

Bilemidim içimden nasıl kayboldu izin 
 

AĢkına düĢtüm ani dilimdeydi hu sesi 

Atasözüdür hani altın kadın su sesi 

Güzkel derlerde fani yakıyordu busesi 

Silemedim içimden gönül vermiyor izin‖ 
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SALĠH SURUÇ 

(AraĢtırmacı Yazar) 

1953 yılındaHilvan‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Urfa‘da tamamladı. Ġ975 yılında Yüksek Ġslam Enstitü-

sünü bitirdi. Üç yıl kadar Diyanet ĠĢleri baĢkanlığında çalıĢtı. Bir süre öğretmenlik yaptı. 1982-98 yılları arasında 

serbest çalıĢtı. ġanlıurfa‘da milletvekili ve belediye BaĢkan adayı oldu, seçilemedi. 1998 yılında BaĢbakanlık 

Basın ve Halkla ĠĢkiler MüĢaviri oldu. 2003 yılında Kültür bakanlığı MüĢavirliğine atandı. Ardından milli Kü-

tüphane dairne baĢkanlığına atandı. 1986 yılında kainatın efendisi Peygamberimizin Hayatı adlı eseriyle Siret 

Ödülü kazandı. YayınlanmıĢ eserleri: Kurban, O Gece, Nur torun, En güzel çocuk, Beklenen Peygamber, Nur 

Dağından Yükselen Ses, Hicret, Ġman Gücü, Mekkenin Fethi. 

Doç.Dr.MAHMUT KAPLAN 

(Edebiyatçı-ġair-Yazar) 

1953 yılında ġanlıurfa'nın Suruç ilçesinin Ziyaret Köyü'nde doğdu. 1973'de Gaziantep Lisesi'ni bitirdi. Aynı 

yıl girdiği Hacettepe Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nden 1978 yılında mezun oldu. Ankara'nın değiĢik liselerin-

de bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu arada dıĢardan A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Yüksek Li-

sans ve Doktorasını tamamladı. Halen Van 100. Yıl Ünivresitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim 

üyesidir.  

Mahmut Kaplan'ın Ģiirleri daha çok Necip Fazıl'ın etkisinde kalmıĢtır. Hece ve serbest tarzda yazdığı Ģiirler-

de dini ögeler ağır basar. Yazarın, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde, Köprü, MuĢtu, Ayane, Gençliğin Sesi, 

Türk Dili, Boğaziçi, Yeni Kalem, Dünya'da Van, Mesaj ve Milli Kültür dergilerinde edebi yazıları yayınlanmıĢ-

tır. YayınlanmıĢ eserleri: Ġntihar Kitabı (ġiirler, 1984), Benzemek Korkusu (Hikâyeler, 1989). ġiirinden örnek: 

 

BĠR ÖLÜYLE RÖPORTAJ 

 

Bir gölge gibi gezdim aranızda dolaĢtım 

Aydınlık dünyanızda gölgeye yer yok bildim 

Ne aya el uzattım ne güneĢe ulaĢtım 

Sırtımda ağır bir yük karanlığa çekildim 

 

Anlattım yadırgandım dinledim duygulandım 

Yarını görmeseydim sevinip gülecektim 

Bütün insanlar gibi kemik, et, sinir kandım 

ġikayet ettiğim yok, ben zaten ölecektim 

 

KarıĢtı servilerin gölgem gölgelerine 

Bir çiğ damlası gibi mezarıma döküldüm 

AğırlaĢmıĢ bir yükü ulaĢtırmak yerine 

Gerek, diye irkildim, vakit tamamdı öldüm. 

 

MUHĠTTĠN ARAR 

(ġair-Yazar) 

1953 yılında Halfeti‘nin Gözeli köyünde doğdu. Güziantep Öğretmen Okulunu 1971 yılında, Ġstanbul Ata-

türk eğitim Enstitüsü‘nü 1977 yılında bitirdi. 1971 yılında öğretmenliği baĢladı. 1990-1996 yılları arasında Fran-

sa‘da öğretmenlik yaptı. Ġlk ürünleri 1968 yılında Gaziantep‘de yayınlanan KurtuluĢ ve Haber gazetelerinde ya-

yınladı. Daha sonra Ģiir ve yazıların Esinti, Ekkspres, Hergün,Ortadoğu,Türk Edebiyatı, Milli eğitim ve Kültür, 

Bizim Ocak dergilerinde ve gazetelerde yayınladı. Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi olan yazarın Mağaradaki 

(1971) adlı bir romanı ile ġafakta (1975)adlı bir Ģiir kitabı yayınlanmıĢtır. 
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KEMAL GÜNDÜZALP 

(ġair-Yazar) 

1953 yılında Urfa‘da doğdu. AĠTĠA Gazetecilik ve Halkla ĠliĢkiler yüksekokulu Radyo-TV bölümü muzu-

nudur. ġiir ve öyküleri Dönemeç, Somut, Varlık, OluĢum, Adam sanat, Türk dili, Milliyet sanat,ÇağdaĢ Türk 

Dili dergilerinde yayınlandı.1985 yılında Kültür ve sanat kavramından Ne anlıyoruz adlı çalıĢmasıyla Gösteri 

dergisi Gençlik Yılı Birincilik Ödülü ve 1989 yılında Abdi Ġpekçi Deneme YarıĢmasında Birincilik ödülü aldı. 

Kültür ve sanat kavramından Ne anlıyoruz adkı kitabı 1985 yılında yayınlandı. Ayrıca DüĢ yorumcusu adlı bir 

Ģiir kitabı 1992 yılında yayınlanmıĢtır. 

MAHĠDE UYANIK 

(Hikayeci) 

1954 yılında Urfa‘da doğdu. 1972 yılında Hatay Kız ilk Öğretmen Okulundan mezun oldu. Yazı hayatına 

okul sıralarında Ģiirle baĢladı. Öğretmen olduktan sonra öykü denemeleri yazdı.1978 yılında Defne ve Anzılha 

Dergilerinde Ģiir ve öykü çalıĢmaları yayınlandı. Öğretmenlik yapan yazarın, ġivan adlı bir hikaye kitabı bulun-

maktadır. Öykülerinde Urfa‘yı konu alan yazar daha çok acıyı anlatır. Naci Ġpek‘in deyiĢiyle ―Öğretmen olan 

yazar, toplumun bireyi olarak, toplumun hastalıklarını görmüĢ, araĢtırmıĢ, duymuĢ ve yaĢamıĢtır. Daha önemlisi 

toplumumuzun sosyal bozuklukları, problemleri ile ilgilenmiĢ ve etkilenmiĢtir. Olayları derinlemesine,vukuf ile 

ele almıĢ, cesaret ile kağıda dökmüĢtür. Her öykü sosyo-ekonomik bir yaramızın ameliyat masasındaki görüntü-

südür. Acı,utandırıcı ve düĢündürücü...‖ ġiirleri mahalli gazetelerde yayınlanmıĢtır. Daha çok töreyi konu edinen 

Ģiirler imza atmıĢtır. 

HAYRĠ KAKO YETĠK 

(Yazar-ġair) 

1954 yılında Siverek‘te doğdu. Sanat-edebiyat, Broy, Temmuz, Ġnsancıl,, karĢı-Edebiyat, Yeni Ġnsan, Ay-

rım, Agora dergilerinde Ģiirleri; yeni Gündem, Dekmokrasi ve Radikal gazetelerinde yazıları yayınlandı. Eserle-

ri: Mezopotamya Günlüğü ġiir 1989, Amytis Kaderi ġiir 2000, Çalım Sanat inceleme ve Ahmet Arif‘in Asi ve 

Mahzun ġiiri 2001 

MUSTAFA SANCAR 

(Yazar) 

1955 yılında siverek‘te doğdu. Ġlk,orta ve liseyi Siverek‘te tamamladı. 1976 yılında beri Çorlu‘da yaĢamak-

tadır. YayınlanmıĢ eserleri: Dünya Gözlü Sevgili roman, Palyaçonun Ayna Sığınağı roman 

 

MÜSLÜM C. AKALIN  

(ġair-Yazar) 

1955 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da; yüksek öğrenimini Ġ.Ü. Hukuk Fakül-

tesi‘nde tamamladı. Yazı hayatına 1974 yılında Urfa‘nın Sesi Gazetesi‘nde fıkralar yazarak baĢladı. Bir süre 

ulusal gazetelerin ġanlıurfa muhabirliğini yaptı. 1978 yılında Naci Ġpek ile birlikte ġanlıurfa‘da yayınlanan 

Anzılha dergisini çıkardı.  

ġanlıurfa‘da yayınlanan mahalli gazetelerde köĢe yazıları yazdı. Ulusal gazetelerde ve çeĢitli dergilerde 

deneme, Ģiir, eleĢtiri türünde birçok makalesi yayınlandı. Son zamanlarda ġanlıurfa‘nın yakın tarihi ile ilgili yap-

tığı çalıĢmalar dikkate Ģayandır. Müslüm Akalın halen serbest avukatlık yapmaktadır. YayınlanmıĢ Eserleri: Mil-

li Mücadelede Urfa 1985, Urfa Mutasarrıfı ġehit Nusret Bey‘in Savunması 1992, Urfa Mücahedisi (Bnb. Ali 

Rıza Bey‘in Hatıratı)1995, Urfa‘nın KurtuluĢu Ġle Ġlgili Belgeler‖1997, Cumhuriyet Halk Partisi Urfa Heyeti 

1999, Derdim çoktur Hangisini Yazayım, Deneme 2005 ġiirinden Örnekler  

ESKĠ URFA EVLERĠ 

―BuğulanmıĢ camlarda geçen zaman görünür 

DüĢlerde kalmıĢ yıllar küçülür an görünür 
 

Salkım salkım yalnızlık gezinir “çardak”larda 

Küskün “gezenek”lere çöker hicran görünür 
 

O eski rüzgâr mıdır seviĢen yapraklarla 
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Mahzun Ģarkılarından belli piĢman görünür 
 

Yağmur damlacıkları çiçeklerde gözyaĢı 

Kırmızı karanfiller üstünde kan görünür 
 

Yıldızlı gecelerde üĢüyen eyvanların  

Üstünden geçen her yıl birer ferman görünür 
 

Serin “hayat”lar güzün ağlar yalnızlığına 

DeğiĢen bütün Ģeyler ona düĢman görünür 
 

Anılara dostturlar artık bizlere değil 

Sisler yoğunlaĢtıkça hepsi yalan görünür‖ 

 

M.SAĠT ÜÇLÜ 

(ġair) 

1956 yılında Hilvan‘da doğdu. Ġl ve orta okulu Hilvan‘da , ticaret lisesini Gaziantep‘te tamamladı. 1980 

yılında Ege Üniversitesi Ġktisat Fakültesini tamamladı. 1981 yılında siyasi fikirlerinden dolayı tutuklandı. 1986 

yılında idama mahkum edildi. YayınlanmıĢ eserleri. Ġmbikten GeçmiĢ Sedadır Diyarbakır (Ģiir) 1991 

AZĠZ TUNAHAN 

(Halk ġairi) 

1956 yılında ġanlıurfa‘nın Kamberiye mahallesinde doğdu. Ġlk, orta ve lise eğitimini Urfa‘da tamamladı. 

Daha sonra Urfa Eğitim Enstitüsünü bitirip öğretmenliğe baĢladı. Bu görevden 2005 yılında emekliye ayrıldı. 

Halk tarzında Ģiirler söyleyen Ģairin Ģiirlerinde Karacoğlan ve halk Ģairlerinin etkisi görülür. ġiirleri herhangi bir 

yerde yayınlanmamıĢtır. Daha çok bağlama eĢliğinde Ģiirlerini sunmayı tercih etmiĢtir. ġiirlerinden bir örnek: 

TURNAM 

Ben de bir güzele bağlandım kaldım 

Git Acem iline haber et turnam 

AĢkın ateĢiyle sinem dağladım 

Yanalım bir zaman sabır et turnam 

 

Turnamda bu yolun erbabı olur 

Yar gülerse güler solarsa solur 

AĢkın cefasından bilmem ne bulur 

Sor zevki sefayı fikir et turnam 

 

Tunahan'ım gurbet ele varırsa 

Sevdalanıp yar elinde kalırsa 

Hakka teslim olup kamil ölürse 

Ona dağ baĢını kabir et turnam 

 

S. SABRĠ KÜRKÇÜOĞLU 

(Halkbilimci-Yazar)  

1957 yılında ġanlıurfa'da doğdu. 1977 yılında ġanlıurfa Meslek Yüksek Okulu'nu, 1986 yılında ise Gazi 

Ü.Ġ.I.B.F.ĠĢletme bölümünü bitirdi. 1977-1993 yılları arasında Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü'nde, ġanlıurfa 

Ziraat Fakültesi, ġURKAV'da görev yaptı. Güzel Sanatların, fotoğraf, grafik ve baskı teknikleri ile ilgili konular-

da çalıĢmaları bulunmaktadır. ġanlıurfa Folkloru ile ilgili araĢtırma ve derleme çalıĢmaları yapmakta ve bu konu-

da yayınları vardır. 1992 yılında ġURKAV Kültür ve Sanat ödülüne, 1996 yılında Türk Folkloruna Hizmet ödü-

lüne layık görüldü. ĠLESAM, ġURKAV ve Folklor AraĢtırma Kurumu Üyesi Kürkçüoğlu, halen Harran Üniver-

sitesi ġanlıurfa Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak çalıĢmaktadır. Yayınlanan Kitapları : Folklor 

ve ġanlıurfa (ortak kitap), ġanlıurfa Hoyrat ve Manileri (ortak kitap), ġanlıurfa Sanayi Rehberi (ortak kitap), 

ġanlıurfa Halk Müziği (ortak kitap), Notalarıyla Türkülerimiz ve Hikayeleri(ortak kitap), Hz.Ġbrahim Konulu 

Yeni Besteler, Hz.Ġbrahim (AS)'i Anma ġanlıurfa 1. Kültür ve San'at Haftası Faaliyetleri, Hz.Eyyüp Konulu Bes-

teler (ortak kitap) 
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Yrd.Doç.Dr.Mehmet YOLCU 

(Ġlahiyatçı-Yazar) 

1957 ġanlıurfa doğumludur. 1983'te Selçuk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesini bitirmesinin ardından kısa bir 

süre Bingöl Müftü Yardımcılığı yapmıĢtır. 1984'te öğretmenliğe baĢlamıĢ ve sıra ile Gebze, Erzincan ve ġanlıur-

fa imam-Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak çalıĢmıĢtır. Nisan 1993'te Burdur'da askerlik yap-

mıĢtır. 1994'te Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesine AraĢtırma Görevlisi olarak girmiĢtir. 1995'te Har-

ran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını, 1997'de doktorasını tamamlamıĢtır. 1999'da 

Ġnönü Üniversitesi D. Ġlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalına Yardımcı Doçent ve Anabilim 

Dalı BaĢkanı olarak atanmıĢtır. Halen bu üniversitede çalıĢmaktadır. Evli ve altı çocuk babasıdır. Makaleleri ve 

Eserlerinden bazıları: Yabancı Dil Öğrenme Metotları 2001, Dil: Yapısı ve ĠĢlevleri Bağlamında Bir inceleme 

2002, Ashab-ı Kehf'in Dili 2002,  

OSMAN GÜZELGÖZ 

(Gazeteci-Yazar) 

―1958 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da tamamladı. Ġ.Ü. Gazetecilik ve Halkla 

ĠliĢkiler Yüksek Okulu 2.Sınıfında, yüksek öğrenimini yarıda bırakarak ġanlıurfa‘ya döndü. 1980-1990 yılları 

arasında Maliye TeĢkilatı‘nda çalıĢtı. 1989-1990 arası Akçakale Birlik adlı gazeteyi çıkardı. 1990 yılında Zaman 

Gazetesi, ġanlıurfa bölge temsilciliğini yaptı. Daha sonra, Zaman Gazetesi merkezinde (Ġstanbul‘da) çalıĢmaya 

baĢladı. Halen aynı görevini sürdürmektedir. ġiir yazmaya 1968 yılında baĢladı. Ġlk Ģiiri okul gazetesinde çıktı. 

Mavera, Milliyet Sanat, Harran ve Anzılha dergilerinde Ģiirleri yayınlandı. Yazı, röportaj ve araĢtırmaları ise 

Zaman Gazetesi ve mahalli gazetelerde çıktı.‖ YayınlanmıĢ Eserleri: Bir Beyaz Tebessüm (ġiir). 1993, Hur Bajo 

Kûr Bajo Ga MeĢine.1995, Eskimeyen Sohbetler 1995, Sana Leyla mı Bulunmaz ġiir, 2001 ġiirinden Örnekler :  

 

SĠTEM GAZELĠ 

 

―Bana hüzün verir gün batımları 

Ufkuma mahzunluk çökünce Leyla 

Beni sürükleyip kör kuyulara 

Kalbimi yerinden sökünce Leyla 

Üzülüp ağlarım yalnızlığıma 

Ruhuma hicranlar ekince Leyla 

Bir seli anldıran sessizlikleri 

Gelip benliğime dökünce Leyla 

Tapusu teninde gecelerimin 

Beni yüreğine çekince Leyla‖ 

 

ABUZER AKBIYIK 

(Folklor AraĢtırmacısı- Yazar) 

1958 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk, orta tahsilini ġanlıurfa'da yaptı. 1978 yılında Afyon Mali Bilimler 

Fakültesi'nden mezun oldu. 1981 yılından beri ġanlıurfa'da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir olarak çalıĢmakta-

dır. Evli dört çocuk babasıdır.  

1970 yılından beri ġanlıurfa folkloru üzerine araĢtırma çalıĢmaları yapmaktadır. Bu güne kadar yayınlanmıĢ 

9 kitabı vardır. Urfalı ünlü üç musiki ustasının hayatı ile ilgili Türkçe ve Ġngilizce kitap ve seslerinden oluĢan 2 

CD hazırlamıĢtır. ġiir yazmaktadır ġiirleri ilk olarak 1976 yılında EskiĢehir Hakimiyet gazetesinde yayınlanmıĢ-

tır.  

AraĢtırma yazıları, makaleleri ve Ģiirleri çeĢitli dergi ve gazetede yayınlanmıĢtır. Derlediği uzun havalar 

TRT Repertuarına alınmıĢtır. AraĢtırdığı türkü hikayeleri belgesel film olarak çekilmiĢtir. Folklor ile ilgili konfe-

rans vermiĢ, birçok bilimsel toplantılara ve televizyon programlarına konuĢmacı olarak katılmıĢtır.  

Folklorumuzun kaynak kiĢileri, ses ve saz sanatçıları ve Ģairlerle mahalli radyo ve televizyonda programlar 

yapmıĢtır. Bu çalıĢmalarından dolayı Folklor AraĢtırmaları Kurumu tarafından kendisine ―Türk Folkloruna Hiz-

met‖ ödülü, ayrıca ġURKAV tarafından ―Kültür Sanat‖ ödülü verilmiĢtir.  
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YayınlanmıĢ Kitapları : ġanlıurfa Halk Oyunları,1989, Folklor (Halkbilim) ve ġanlıurfa, S.Kürkçüoğlu ile 

ortak kitap 1990, ġanlıurfa Hoyrat ve Maniler S.Kürkçüoğlu ile ortak kitap 1991,Kaynak KiĢi Tenekeci Mahmut 

Güzelgöz‘ün hayatı 1992, ġanlıurfa Halk Müziği S.Kürkçüoğlu, O.Güzelgöz, S.Turhan, K.DökmetaĢ ile ortak 

1999,Notalarıyla Türkülerimiz ve Hikayeler S.Kürkçüoğu, S.Turhan ile ortak kitap 2003, ġanlıurfa Sanayi Reh-

beri S.Kürkçüoğlu ortak kitap 1993, SanayileĢen ġanlıurfa 1995, ġanlıurfa‘dan Üç Musiki Ustası Kitap ve CD 

2004. 

CEZMĠ ERSÖZ 

(Yazar) 

1959 yılında Ġstanbul‘da doğdu. Aslen Urfalıdır. Ortaöğrenimini KabataĢ Erkek lisesinde,yüksek öğrenimini 

M.Ü. Siyasel bilimler Fakültesinde tamamladı. Kenara itilen, göze görünmeyen insanları, hayatları söyleĢiler 

yoluyla resmedip hikayeleĢtirdi. Gazetecilik yaptı. Leman dergisinde yazdı. Öykü, günce,anı,söyleĢi,deneme, Ģiir 

dallarında ürünler verdi. Eserleri: Son yüzler 1990, Aykırı Yazılar 1991, ġehirden Bir Çocuk Sevdin Ģiir 1993, 

Hayat Bir Emrin Var Mı 1993 ġiirlerinden bir Örnek : 

ACI BIÇAK 

BaĢkaları için yaĢıyorsun 

Kendin için değil 

Oruç tutuyorsun sevgi yoksullarına 

Oruç sana kalıyor, kimsesiz sevgin onlara 

Herkes bildiğine koĢuyor 

Sen kendine bile baĢka kalıyorsun 

Ġmam nikahı kıyıyorsun kim isterse 

AĢk sana, nikah onlara düĢüyor 

Seni hep sevsinler diye 

Boynunu onlara uzatıyorsun 

Boynunu duayla okĢuyorsun 

Acımasın diye 

Boynun onlara kalıyor 

Acı bıcak kimsesiz ömrüne. 

 

MUAMMER YÜKSEL 

(Yazar) 

1959 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk,orta ve lise öğrenimini Ankara‘da tamamladı. Tıp Fakültesinden 1984 yılın-

da mezun oldu. Mecburi hizmeti yaptıktan sonra beyin cerrahi eğitimi gördü. Halen doktorluk yapan yazarın 

―KeĢiĢin On Günü‖ adlı romanı yayınlanmıĢtır. 

HANĠFĠ DÜġMEZ  

(ġair-Yazar)  

―1959 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve Orta öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı. Eğitim Enstitüsünü bitirdikten 

sonra öğretmenliğe baĢladı.Yurdun birçok yerinde öğretmenlik yaptı. Yazı hayatına öğrencilik yıllarında baĢladı. 

ġiirleri Harran, Anzılha, Yaz-gı, ġanlıurfa Memleket, Mavera dergilerinde ve birçok gazetede yayımlandı.  

AraĢtırma ve derlemeleri ile dikkat çeken yazar, 1992 yılından beri Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Ulusal 

ve yöresel sorunların, kültürel-sanatsal ve folklorik ürünlerin ortaya çıkartılmasında ve tanıtılmasında önemli 

çalıĢmaları olan yazarın bu güne kadar birçok makale ve röportajı yayınlanmıĢtır.  

ġanlıurfa‘da yayımlanan ―Gap Gündemi‖ gazetesinde daha çok düĢünce yazıları yazdı. Ġyi bir Ģiir dili olan 

Ģair, yazılarında olduğu gbi Ģiirlerinde de fikirlerini ön plana çıkarmıĢtır. Kalemi kavga aracı olarak görmüĢtür. 

Ġngilizce ve Ġtalyanca bilen yazar çeviri ve rehberlik iĢleri de yapmaktadır. Ġtalya ve K.K.T.C.‘ne araĢtırma ve 

inceleme gezilerinde bulunan yazar, gezi notlarını ve tespitlerini bir kitap halinde yayınlamayı düĢünmektedir.  

YayınlanmıĢ Eserleri:ġanlıurfa‘da Mahalli Çocuk Oyunları Derleme, Öyküleriyle Urfa Türküleri, Derleme, 

LiliĢan ġiir, GüneĢ Gibi Sözler ġiir, Bir Filistinli Çocuğun Dilinden, ġiir, 2004  ġiirlerinden bir örnek : 
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BEN 

 

―Ruhumu dinlendiren yıldızlara baktım ben 

Yağmur olup yağdım ben,ĢimĢek gibi çaktım ben 

 

Dünyanın lambası ay, gökte ne güzel durur 

Gökyüzüne yükselip, Burak gibi aktım ben 

 

Karanlık dehlizlerin yolcusu benim artık 

Reha denen Ģehirde,bir meĢale yaktım ben 

 

Bir sonbahar gününde yapraklar dökülürken 

Takvim yapraklarında bir hicrete baktım ben 

 

Dedim farkım olmalı inanmayan insandan 

KurĢun gibi aĢkımı hep göksüme taktım ben 

 

Semanyolundan veda, ayrıldım sevdiğimden 

Bütün kötülüklerden hemde çok ıraktım ben 

 

Ve Allahın adıyla okumaya baĢlayan 

Muhammedin aĢkıyla keskin bir bıcaktım ben‖   

 

HALĠL GÜÇLÜ 

(Yazar) 

1959 Tarihinde ġ.urfa Suruç Büyüksergen köyünde doğdu. Bölgenin yakın tarihi üzerine araĢtırmalar yaptı. 

ġiirler yazdı. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra siyasal faaliyetiNden dolayı 10 yıl cezaevinde yattı. Cezaevin-

de ―Yurduna Dönen GılgamıĢ‖ adlı bir Ģiir kitabını yazdı. Daha sonra 1700 ile 1900 yıllarını kapsayan tarih ve 

sosyoloji ağırlıklı altı kitaptan oluĢan bir dizi roman yazdı. Yerelden evrensele dünyaya bakarak eserlerini kale-

me alan yazar, oryantalist bakıĢı rededen bakıĢ açısıyla romanlarını kaleme aldı. Ġdeolojik bakıĢ açısıyla Urfa ve 

çevresini konu alan uzun soluklu romanlar yazdı. YayınlanmıĢ Eserleri : Yurduna Dönen GılgamıĢ 1990, Bin 

yılın Çığlığı roman 2005 ġiirlerinden bir örnek:  

 

YURDUNA DÖNEN GILGAMIġ 

 

―Doğudan batıya bir güneĢ kuĢu bahar, can bularak 

ilk gök gürültüleriyle söz olup toprağa düĢtüğü zaman  

mezopotamya yemyeĢil ölüm ve yaĢamı gördüm 

iki derecik ovada… SarmaĢ dolaĢ zamanı ağaçları  

yaratılıĢ aĢkına bir neden olarak  

çözüp yaban uzaklığının sabırsız uğultusunu  

yeni Ģifreleri bir baĢka yüz içinde orman görkemiyle  

yaydıkları zaman  

mezopotamya yemyeĢil, ölüm ve yaĢamı gördüm  

 

gözlerimde tabur tabur karanlık yorgunluklar  

düĢen gövdeler arasında ayaklarıma takılan  

arayıĢlardan arayıĢlara dayanmayıp çıldırırken gök  

suskunluğun yumuĢak ve dert taĢlarında  

yere düĢer içi boĢ, öz bulmayan altın yataklar  

ruhbanların ürkünç yavaĢlığı bir kabuk olarak zamanı  

sertleĢtirdiği zaman  

mezopotamya yemyeĢil, ölüm ve yaĢamı gördüm 
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bekleyiĢin suları toprağa örgüsüz dönerken  

ölümsüzlüğün gençlik Ģarkısında usanmıĢ insanlar 

çağrılar çağrıları kovalardı  

umursamıyor korku devlerini çocuklar  

nisan ayakçılarıyla göğe basıp oynarken  

toprak balçık yüzünü kadınların apak tenleriyle değiĢtirdiği  

zaman  

mezopotamya yemyeĢil, ölüm ve yaĢamı gördüm 

 

gece ve gündüz bir canavarız artık bağıra bağıra meydanda  

kendinden kaçarak, ölümün ayakuçlarından  

kapandıkça beldeye insanlar, seni sevmeye yer bulamıyorum  

anlatan dil göze dönerken salgınlar içinde sahipsiz herkes  

masumluğun yüzünü yırtan ölümcülün nankör sesi bir destan  

olarak  

rüzgâr çatırtısıyla tutuĢtuğu zaman  

mezopotamya‘nın ak çorak bozkırın kurumuĢ kırıtıĢında  

dört yönlü ölüm ve yaĢam var  

ben gözlerde kendimi gördüm dudaklarım uçuklamıĢ olarak‖ 

ĠBRAHĠM TEZÖLMEZ 

(ġair) 

1960 Urfa doğumlu. Ġlk ve Orta öğrenimini Urfa'da yaptıktan sonra , Besni Öğretmen Lisesi'ni yatılı olarak 

okudu. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‘nden 1983 yılında mezun oldu. 

Rize/Ġkizdere Ġmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmenliğinden sonra meslek hayatını; 1985-96 ġanlıurfa Lisesi, 

1996-99 ġanlıurfa Anadolu Kız Meslek Lisesi, 1999-2001 ġanlıurfa Anadolu Lisesi‘nde sürdürdü. Halen ġanlı-

urfa Kız Meslek ve Anadolu Kız Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenidir. Yerel ve Ulusal televizyon-

larda muhtelif kültür-sanat programlarına konuk oldu. Bazı belgesellere danıĢmanlık yaptı. ġanlıurfa Belediyesi-

nin açtığı Ģiir yarıĢmalarında iki defa birincilik aldı. ġanlıurfa Valiliğinin ―Uluslararası Karakeçili Kültür ġenli-

ği‖ kapsamında açtığı Ģiir yarıĢmasında 1. oldu. 2005 Sapanca 5. Uluslar arası Ģiir Ģenliğine çağrıldı. Özcan 

Ünlü‘nün hazırladığı ―Yüzyılın Türk ġiiri Antolojisi‖nde Ģiiriyle yer aldı. Üç Ģiiri, değiĢik bestekârlarca beste-

lenmiĢtir Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden Doç. Dr. Nezahat 

Öztekin tarafından verilen ―Ġbrahim Tezölmez‘in ġiirinde Klasik Türk Edebiyatı Unsurları‖ konulu lisans tezi 

Ahmet Özkan tarafından 2005 yılında hazırlanmıĢtır. ġiir ve yazıları , Anzılha, Bizim Urfa, Edessa (yönetiminde 

de bulundu), Nisan, Seyir, Zaman… gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. "AyıĢığı Ezgileri " adlı Ģiir kitabı 

2000 yılında yayınlanmıĢtır. "11. Yüzyıldan Günümüze Seçme Mısralar, Beyitler Antolojisi" adlı bir çalıĢması 

vardır. Evli, iki çocuk babasıdır. ġiirinden Örnekler : 

 

SÜVEYDÂ 

Mecnun çoktan tarih oldu diyorlar, 

Öyleyse bu sevda nedir baĢımda… 

Leylâ mısın, nesin? 

Pınarın gözünde olsa seninle 

Susuz kalır insan say ki Kerbelâ… 

Belâ mısın, nesin? 

Ay mı ıĢık sunar sana sahiden, 

Ayâ sen mi ıĢığını salarsın?.. 

Aylâ mısın, nesin? 

Parıltını izler hüsnü arayan, 

Güzelliğe ulaĢmakçin Süreyyâ… 

Puslâ mısın, nesin? 

Bir göründün dünyamızda kıyâmet… 

Kayboldun bir anda yine felâket! 

Heyulâ mısın, nesin? 

Yoksa sen gerçekte yoksun da; söyle: 

Rü'yâ mısın, hülyâ mısın nesin? 
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POETĠKA 

Bu Ģiirde nice peri 

Gönlün sırça sarayından 

Hüzün gözleriyle 

Nergis nergis bakarlar 

Buhurdanlar tütsülerle 

Gönle çerağ yakarlar 

Eski divanlardan kalma 

ġehlâ Ģarap gözleriyle 

Elif der aĢk simyasın okurlar 

Gece saçlarıyla iner bu mısralara 

Ve kementtir saçları 

Her dizenin boynunda 

Tel tel periĢan 

Simsiyah saçlarından Ģerareler 

DüĢer geceme 

Sesleri sudur onların 

Sesleri anka 

Sesleri pusu 

Hüzün damıtırlar Ģairin kanından 

Bu Ģairin gönlü 

Güzeller mülküdür 

Bir ince deredir bu giryeler 

KarıĢır bir büyük divan denizine 

 

KEMALETTĠN OĞUZLU 

(Yazar) 

1961 yılında Siverek‘in Bucak nahiyesi Mezra köyünde doğdu. Orta öğrenimine Urfa Ġmam Hatip Lisesinde 

baĢladı, 1979 öğrenci hareketleri dolaysıyla okula bir yıl ara verdi ve 1980 yılında mezun oldu. Kısa bir müddet 

Tarsus‘ta ve Y.S.E‘de çalıĢtı. 1983‘ten 1993 yılına kadar Ġmam Hatiplik yaptı. Daha sonra ġanlıurfa belediyesine 

geçti. Hal Pazarı, kütüphane müdürlüğü yaptı. Halen ġanlıurfa belediyesinde çalıĢmaktadır. 

Yazı hayatına Ģiirle baĢladı. Güneydoğu, Hizmet, Halkın Sesi, Reha, ġanlıurfa Anadolu gazetelerinde yazı-

lar yazdı. Daha sonra Siverek Ġrfan Gazetesinde çok sayıda Ģiirlerim yayınlandı. Akit Milli Gaz. ve Yeni Zemin, 

Mektup, Selam, Çocuk, Kardelen Kültür Edebiyat Dergilerinde bazı yazıları yayınlandı. ġiirlerinde Rızıkan 

BeĢiran mahlasını kullandı. Rızıkan BeĢiran adıyla yayınladığı eserleri : Derbeder Ģiir, Özgürlük Adına Ģiir.   

ġiirinden bir örnek: 

 

ÇAĞ 

 

ġiir ve çağ 

Yumurta tavuk misali  

Biri diğerine çerağ  

Her biri bir doğumdur  

Fatih ve fetih kıymetinde. 

ġiir ve çağ  

Ruh ile beden misali 

Biri diğerine ferağ. 

Dem-u devrana uygundur 

Onurn himmetinde. 
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CUMA AĞAÇ 

(ġair-Yazar) 

1962 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da tamamladıktan sonra Ġstanbul Ġ.T.i.A. 

Siyasal Bilimler Fakültesini (1985) ve Ġ.Ü. Hukuk Fakültesini (1995) bitirdi. Orta öğrenimi sırasında özel olarak 

Ġngilizce ve Arapça dersleri aldı. Seksenli yıllarda Ġstanbul‘da bazı gazetelerde çalıĢtı. Bir grup arkadaĢıyla Ġstan-

bul‘da GiriĢim Dergisini çıkardı. Gençlik yıllarında aruz, hece ve serbest vezinlerde yazmıĢ olduğu Ģiirlerinin 

Ġstanbul‘da yayınlanan çeĢitli dergi ve gazetelerde yayınlanmasını reddeden Ģair Ģiirlerini ilk defa Harran Dergi-

si‘nde yayınladı. 1998 yılından itibaren yayınlanan GAP Gündemi Gazetesi‘nin genel yayın yönetmenliğini yap-

tı. Arapça ve Ġngilizce‘den çok sayıda çeviri eseri yayınlanmıĢtır. Türkiye Yazarlar Birliği ġanlıurfa ġubesi kuru-

cu baĢkanlığını yaptı. Bir siyasal partiden milletvekili aday adayı oldu. ġiirleri ve Ģiir çevirileri Seyir kültür sanat 

dergisinde yayınlandı. 
 

BUHTAN 

Varsam tenhada sahile gül-i rana kıskanır 

Dalgalar yırtınır yaĢım ab-ı derya kıskanır 
 

Duysalar içimdeki gavgadan bir nebzesini 

Ġhvan akraba hayret eder vaveyla kıskanır 
 

Bu hasretle alıp gitsem yanımda zerresini 

Biçarem‘in zehrini Veyl‘deki meyva kıskanır 
 

 

Kandığım mey arak amma bir katresini 

Damlatsam cam delinir hem mey-i sehba kıskanır 
 

Marazım aĢk değil bilemem tarif etmesini 

Bir görse ahvalimi hicranda sevda kıskanır 
 

Ne sevildim alemde hem ne sevdim birisini 

Yazılsa hikayem Mecnun ile Leyla kıskanır 

 

BEKĠR KAPLANTAġ 

(ġair) 

1962 ylında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı. Bir süre terzilik yaptıktan sonra, 1984 

yılında, ġanlıurfa Belediyesi‘nde çalıĢmaya baĢladı. Edebiyata ve Ģiire olan ilgisi, çocukluk yaĢlarında baĢladı. 

"Tümü hece ve gazel tarzında yazılmıĢ Ģiirlerinde güçlü bir söyleyiĢe sahip olan Urfalı‘nın beslendiği kaynak 

deye biliriz ki, hayatının dip notlarıdır. Acı, hüzün, keder ve ızdırabın hakim olduğu Ģiirlerde her Ģeye rağmen 

coĢkun bir söyleyiĢ hakimdir. ġiirinin gücünü yaratılıĢından alan Ģair hece ile yazdığı Ģiirlerinde daha çok 

Osmanlıca kelimeler göze çarpar. Aslında Ģairin bu kelimeleri kullanması günümüz Türkçesi içinde bir handikap 

gibi görünse de gerçekte Urfalı‘nın Ģiirlerinin olmazsa olmazıdır. 

Çünkü Ģair, Ģiir ve müziğinde gazelin etkin olduğu ―AteĢin DüĢtüğü Yer‖ de doğmuĢtur. Urfalı Ģairlerin 

beslendiği bir Nabi geleneği vardır. Ve Urfalı bu gelenekten fazlasıyla faydalanmıĢtır." Kaleme aldığı Ģiirleri, 

genelde Bekir Urfalı mahlası ile baĢta Harran Dergisi olmak üzere, Anzılha, Mektup, Sahabe, Sızıntı, Gençlik, 

Kırağı, DüĢçınarı, Endülüs ve Seyir Kültür Sanat ve Edebiyat dergilerinde Ģiirleri yayınlandı. ġiir dalında bir çok 

ödülü bulunan Ģair, evli ve üç çocuk babasıdır.  

Urfa konulu Ģiirleri ve manileri de bulunan Ģairin, ―AteĢin düĢtüğü yerden adlı bir Ģiir kitabı bulunmaktadır.  

ġiirlerinden örnekler:  

YUSUF OLANA 

GevĢeme, metin ol ümitle yürü 

Nemrud‘un ateĢi gül olur gider. 

Senden sorulacak güttüğün sürü 

Güdemesen eğer el olur gider. 
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Zindanlar saraydır Yusuf olana 

Yakup isen yaĢın sel olur gider. 

Zalimlere karĢı baĢ kaldırana 

Bir anlık uyku da yıl olur gider. 

 

Karanlığın sonu çıkar sabaha 

Tan atınca zulum yel olur gider 

Bağlı ise gönlün aĢkla Allaha 

Musa'ya da sular yol olur gider 

 

Karun olup mala bel bağlayana 

Bir gün güneĢ doğmaz veyl olur gider 

Dünyaya meyledip boĢ ağlayana 

Ne yazık cehennem il olur gider‖  

 

HÜSEYĠN BAYKUġ 

(ġair) 

1962 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve Orta öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı. 1985 yılında ġanlıurfa Beledi-

yesi‘nde memuriyete baĢladı. 1993‘te Harran Üniversitesine naklen geçiĢ yaptı. Halen bu kurumda memur olarak 

çalıĢmaktadır. Edebiyat ve Ģiire olan ilgisi öğrencilik yıllarında baĢladı. Yazdığı Ģiir ve makaleleri Harran, Ev-

rensel, Anzılha ve Yaz-gı dergilerinde yayınlandı. ġiirlerinde senamasl bir dil kullanan Hüseyin BaykuĢ, bu yö-

nüyle Attila Ġlhan çizgisinde yürür. Yayınlanmaya hazır bir Ģiir kitabı bulunmaktadır. ġiirinden örnekler : 

BĠR SÖYLEMĠN PARÇA PARÇA YÜZLERĠ. 

―Eski büyük ve derin 

Bir iliĢki vardır 

gece yağmur ve çocuk arasında 
 

Gece yağmurda savaĢ verilir 

Kentler son hücresine kadar 

DonmuĢ ve uyumuĢ bir canavardır 

Ve her çocuk dilinde 

Bir mermi taĢır‖ 

Doç .Dr. ALĠ FUAT BĠLKAN 

(Edebiyatçı-Yazar) 

1963 yılında ġanlıurfa'nın Bozova ilçesinde doğdu. Ġlk ve orta tahsilini Bozova'da, liseyi Urfa'da okudu. 

1985 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun 

oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde AraĢtırma Görevlisi oldu. Yüksek Lisan-

sını 1993 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Doktorasını 1996 yılında yine aynı enstitüde 

yaptı. "Nâbi Divânı" üzerine Doktora tezi hazırladı. ODTÜ Türk Dili Okutmanı (1985-87), Gazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi (1988-96) olarak görev yaptı. Doçent oldu. Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Müdürüdür. Yazar, üniversite yıllarında Ģiire baĢladı. DoğuĢ, Kanat, Türk Edebiyatı, Dergâh, Türk 

Yurdu, Çınar, Güneysu ve Dolunay dergilerinde Ģiirleri yayınlandı. Yazıları ise, Türk Edebiyatı, Milli Kültür ve 

Dergâh dergilerinde yayınlandı. Divan edebiyatından etkilendi. Ayrıca Urfa Ģiiri üzerine geniĢ bir incelemesi 

M.Akif Ġnan Kitabı'nda yer almaktadır. ġiirinden örnek: 

DUVAR 

Ve artık biliyorum 

Sabık Ģehzâdeliğimi  

Hanım annem dün söyledi 

Doğmadan azledildiğimi 

Lion doğduğum Ģehir 

Mirasım bir tablo duvarda 

Bir yanda Ġstanbul koca Ģehir 

Ve atlarım Bursada. 

ġimdi cirit öğrendim  

Lion sokakları dar 

Ve tahtadan atım 
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Geçit vermiyor duvarlar 

Babam mı varisi hüsnün 

Bir papaz mektebindeyim 

Annem herkese küskün 

Artık elifbayı çözeceğim 

Bir de ninnilerden bilirim 

 

A BDULLAH REZZAK ELÇĠ  

(Fotoğraf Sanatçısı-Yazar) 

1963 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı. Yüksek öğrenimini Harran Üniversi-

tesi ġanlıurfa Meslek Yüksek Okulu ĠnĢaat Bölümü ve Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünden mezun oldu. Yazı 

hayatına Ģiirle baĢladı. Kaleme aldığı Ģiirleri bugüne kadar birçok gazete ve dergide yayınlandı. ġanlıurfa Beledi-

yesi‘nin düzenlediği Ģiir yarıĢmalarında toplam beĢ defa dereceye girdi. Edebiyatın yanı sıra, görsel sanatların 

resim ve fotoğraf dallarıyla da uğraĢtı. Resim çalıĢmaları baĢta Harran Dergisi olmak üzere birçok kitap ve dergi-

nin kapağında yer aldı. Fotoğrafları ise mahalli gazetelerde, ġanlıurfa Valiliği‘nce yayınlanan il yıllıklarında, 

ġanlıurfa Belediyesi‘nce 1999 yılında yayınlanan Mehmet Oymak‘ın ―Urfa And Harran‖ adlı eserinde, dergi, 

broĢür ve gazetelerde yayınlandı.Urfa Efsaneleri adlı kitaba konulu resimler çizdi. Ġl içinde ve il dıĢında düzenle-

nen çeĢitli karma sergiler ve kiĢisel sergilere katıldı. ġURKAV Fotoğraf sanatçıları grubu içinde yer aldı. Bir 

gurup arkadaĢıyla ġUFSAD‘ı (ġanlıurfa Fotoğraf Sanatçıları derneğini) kurdu. 

Yazı çalıĢmalarını Helezon, Anzılha, Yaz-gı ve Seyir Kültür Sanat Dergilerinde sürdüren yazar, halen GAP 

Gündemi Gazetesinde yazdığı mizahi yazılarıyla kendine mahsus bir üslup oluĢturmuĢtur. Ulusal olarak yayınını 

sürdüren Güneydoğu Life ve Seyir Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergilerinde resim ve yazıları yıyınlanmaktadır. 

ġanlıurfa Belediyesi‘nce geleneksel olarak her yıl düzenlenen Ģiir ve fotoğraf yarıĢmalarınd bir çok ödül almıĢtır. 

Eserleri: Mürekkebi KurumuĢ ġiirler Rehavi Sanat Yay. 2005 ġiirinden bir örnek :  

DURDURAMAZSIN 

Beni olympus dağında tanrılar yargılasın 

Gladyatörler tutuklasın 

Venüs koynunda saklasın 

Ġsterse baĢıma ateĢler yağsın 

Ki babilin asma bahçelerinde 

Hasetten bütün narlar çatlasın… 
 

Troyalı Helen seni kıskansın 

Matta Hari gün boyu bekaretine ağlasın 

Mezopotamyada kadınlar karalar bağlasın 

Ki bulutlar dağılsın… 
 

GüneĢ güneĢliğinden utansın 

Babil kulesine cüceler tırmansın 

Kaf dağında devler utansın 

Bırak her Ģey yerli yerinde kalsın 

Zaman bu akar durduramazsın… 

 

MEHMET FARUK HABĠBOĞLU 

(ġair) 

1963 yılında Urfa‘da doğdu. Uludağ Üniversitesi Ġktisade ve Ġdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Serbest 

muhasebcilik yaptı. Harran Üniverseti‘nin çeĢitli birimilerinde dıĢardan derslere girdi. Orta okul sıralarında Ģiire 

baĢladı. Anzılha, MeĢale ve seyir kültür Sanat dergisinde Ģiirleri yaynlandı. Ortadoğu, Güneydoğu ve Anadolu 

gazetelerinde yazılar yazdı. Halen GAP Gündemi Gazetesinde yazmaktadır. YayınlanmıĢ eserleri: Bencileyin 

1994, Zuhur 2004 ġiirinden bir örnek:  

 

 

FĠRAK 
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AĢk karanlıkta atılan çığlıktır 

Çiğ damlası gibi kan damlar yüreğimden 

Ya da hüzünlere salınmıĢ bir busedir 

Belli ki bir insanı sevmekle baĢlar her Ģey 

 

Korkulardır aĢkın katili 

Sen ey sebebsiz zulüm sebebsiz firak 

Umutlarım Ģimdi benden çok ırak 

AĢk bu son perde yenilğidir 

 

Yrd.Doç.Dr.YUSUF ZĠYA KESKĠN 

(Ġlahiyatçı-Yazar) 

1963 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Urfa‘da tamamladı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi 

Ġlaheyit Fakültesinden mezun oldu. 1990 yılında Harran üniversetis Ġlahiyat Fakültesi Hadis anabilim dalı AraĢ-

tırma Görevlisi olarak atandı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsünde doktorasını tamam-

ladı. Yrd. Doç. olarak Harran Üniversitesinde görev yapmaktadır. YayınlanmıĢ Eserleri : Nebevi HoĢgörü TimaĢ 

Yay, Recm Cezası Beyan Yay.  

HURġĠT ĠLBEYĠ 

(Romancı-Senaryo Yazarı) 

1963 yılında Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Ceylanpınar'da, lise öğre-

nimini ise Ceyhan'da sürdürdü. Siyasal ve ekonomik nedenlerden dolayı öğrenimine ara vermek zorunda kaldı. 

1990'da baĢladığı yazı serüvenini birçok yayın organında sürdürdü. BaĢlıca yazıları, Kitap Dergisi, Yörünge, 

Hüner, Ġmza, Kalem ve Onur, Ġslâmi Edebiyat dergilerinde yayınlandı. Sinema ve tiyatro üzerine eleĢtiri yazıları 

yazdı, birçok röportajlar yaptı.  

Atlas Gösteri'nin 1990 yılında açmıĢ olduğu Radyofonik Senaryo YarıĢmasında 1. Mansiyon Ödülü'nü aldı. 

Berzâh isimli romanında aynı adla uyarladığı senaryosuyla Esra Film'in 1994 Senaryo YarıĢmasında 1. Mansi-

yon Ödülü'nü aldı. Halen bir kültür kuruluĢunda çalıĢmaktadır.Eserleri:Sam Amca'nın Kulübesi (Radyo Tiyatro-

su), Umut Emekle Büyür (Roman, 1993), Berzâh (1995), Irmaklar Denize Akar (1995), Yitik Ülkenin insanları 

(1996), Cevher (1997, TV Dizisi Senaryosu) 

 

ĠBRAHĠM HALĠL AYCAN 

(ġair) 

1964 yılında Suruç‘un Mızar köyünde doğdu. Ġlk okulu köyünde ortaokulu Ceylanpınar‘da yatılı olarak 

okudu. Suruç Endüstri meslek lisesinden mezun oldu. Yükseköğrenimini Gaziantep'te tamamladı. Özel sektörde 

inĢaatçı ve dekoratör olarak çalıĢtı. Gaziantep‘teki yerel gazetelerde köĢe yazarlığı yaptı. Güneydoğu birlik der-

gisini çıkardı. ġiir yanın tiyatro ve müzik ile de uğraĢtı. 1993 yılında Antep Fıstığı Belgeselini çekti. Eserleri: 

GüneĢ Seli, Ģiir 1993, Mülteci düĢler ġiir 1998 Ģiirlerinden bir örnek: 

 

MÜLTECĠ DÜġLER 

Bir ülke olmuĢum paramparça 

Tepeden tırnağa kanayan 

Kendi coğrdafyamda mülteci 

Sesimi salarım duyulmaz sesim 

Çaresiz gömülürüm sesime 

Ve 

Bir düĢ olurum sesimde  

Mülteci bir düĢ 
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MEHMET HAZAR 

(ġair- Yazar) 

1965 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da; Yüksek öğrenimini Ġ.Ü. Basın Yayın 

Yüksek Okulu‘nda tamamladı. 1990‘dan sonra birçok kamu kurum ve kuruluĢlarında memur olarak çalıĢtı. Son 

olarak Harran Üniversitesi‘ne öğretim elemanı olarak geçiĢ yaptı. Halen, ġanlıurfa Meslek Yüksek Okulu Radyo 

TV Yayıncılığı Bölümü‘nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Kaleme aldığı Ģiirleri, sinema ve medya 

konulu makaleleri; Harran, Yaz-gı, Akademik BakıĢ, Edessa ve Seyir dergileri ile Evrensel Gazetesi‘nde yayın-

landı. Urfa sineması ve Hüseyin Peyda üzerine çalıĢmaları yayınlanmıĢtır. ġiirlerinden bir örnek : 

 

O KENTTE YAZ 

―Hayat 

Bir cami avlusunda 

Yada bir selvinin koyu gölgesinde 

Uzanıp uyurdu elbisesiyle 

Biz 

Yaz olimpiyatlarında 

Afrikalı atletleri seyrederdik 

Siyah beyaz televizyonda 

DıĢarıda sıcak, sarıyı çıldırtırdı 

Bu yüzden 

Gecelerimiz beyaz 

Seyrek yeĢilimiz paslı 

Ölülerimiz telaĢlıydı 

Ve bu yüzden 

Gurbet mevsimi güzü 

Damlarını bibere boyayarak karĢılardı evlerimiz 

Ancak biz biliriz sarının uğursuzluğunu 

Çıban kalıntılarıyla çünkü imzalıdır yüzlerimiz 

Bebeklerimiz eĢiklerde uyur 

Kuzeyli ozanlara bırakıp yakamoz Ģiirlerini 

Sarı Ģiirler ve türküler yakarız hayata 

Ey kalesinden sevdiklerine mendil düĢüren kent 

Ey gurbete çıkan oğullarının ardından 

Hala söylence döken Ġbrahim 

Söyle: 

Su nerede bu kadar azizdir 

Söyle : 

Gölün hangi dilde böyle bir anlamı var‖ 

 

SEYYĠD AHMET KAYA 

(ġair) 

1966 yılında, ġanlıurfa‘nın Bozova ilçesine bağlı Zivanlı Köyü‘nde doğdu. 1969 yılında, ġanlıurfa‘ya yer-

leĢti. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da yaptı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ĠĢletme bölümünü 

ikinci sınıfında iken, bıraktı. 1986 yılında girdiği ġanlıurfa Belediyesinde çeĢitli görevlerde bulundu. 

 Harran Dergisi‘nin 25. Sayısından itibaren (1986) yayın editörlüğünü üstlendi. ―Harran‖, ―Yaz-gı‖, ―DüĢ 

Çınarı‖, ―ġanlıurfa Memleket‖, ―Yedi Ġklim‖ dergileri; ulusal olarak yayınlanan ―Akit Gazetesi‖ ve yöresel ola-

rak yayınlanan ―GAP Gündemi Gazetesi‖nde çeĢitli konularda Ģiir, yazı ve makaleleri yayınlandı. Türkiye Yazar 

Birliği üyesi olup, ġanlıurfa Ģubesinin kurucularındandır.Yazar, evli ve iki çocuk babasıdır.YayınlanmıĢ Eserleri: 

Ölümü Seven Ġbrâhim Bey ġiir 1991, Cumhuriyet Dönemi Urfa ġairleri. 1998, Bir dosta mektuplar ġiir, 2005 

ġiirinden Örnekler : 
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AVUNTU 

KeĢke çocuklar kadar Ģen olsaydım 

Çağırsaydım mevsimi Ģarkılara 

Yahut 

Ağırlasaydım mevsimi Ģarkılarda 

güzel yüzlerim olurdu 

bodur tarlalarda rüzgarla ince  

iri ağızları olurdu rüzgarın 

balçıkla sıvanmıĢ Ģafaklara 

havari çocukları çağıran 

ağızların nerede 

keĢke güzün kıyılarına değseydi 

ölümcül yanlarım  

dirilseydi sevinçlerim 

bereketli olurdu hem 

atlarımız uzun koĢuların soluğu 

yelelerinde rüzgarı koĢturan 

çağıltıların nerede… 

avuntu 

çakıl taĢlarıdır 

yüreğimin kenarlarında bakir 

ne zaman yüzümü vursam denizlere  

Ģarkı olur ağızlarında mırıltı kedilerinin 

 

SELAMĠ YILDIZ (AraĢtımacı-Yazar) 
1965 yılında, ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da, yüksek öğrenimini A.Ü ĠĢletme Fa-

kültesi‘nde, yüksek lisansını ise, HR. Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Halk Edebiyatı Bilim Dalında 

yaptı. 1984–91 arası ġanlıurfa Belediyesi‘nde teknisyen ve bu görevinin yanısıra kültür sanat etkinlikleri komite 

üyeliği ve oluĢturulan toplulukların sorumlu yöneticiliği görevlerinde bulundu. 1991–94 arası K.B. ġanlıurfa 

Devlet T.H.M. Korosu notist kadrosuna naklen atandı. Harran Üniversitesi‘nin kurulmasının akabinde 1994 yı-

lında bu kuruma halkbilim uzmanı olarak naklen atandı.  

Akademik görevinin yanısıra, Rektörlük bünyesinde iki yıl Kültür-Sanat Toplulukları Koordinatörlüğü ve 

son olarak iki yıl Kültür ġube Müdürlüğü ve Harran Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komitesi Üyeliği 

görevlerini yürüttü. Kültür-Sanat Topluluklarının oluĢturulmasını koordine etti. ġanlıurfa folkloru üzerine yaptı-

ğı araĢtırma ve incelemeleri, birçok dergi ve gazetede yayınlandı ve yayınlanmaktadır. 1989 yılında, ODTÜ 

Halkbilim Topluluğu araĢtırma grubuyla birlikte, ġanlıurfa folkloru üzerine yaptığı araĢtırmaları, ―Üniversiteler 

Arası Halkbilim AraĢtırmaları‖ Türkiye birinciliği ödülünü aldı. ġanlıurfa‘da zaman zaman düzenlenen folklor 

ve halkoyunları konulu panel, form vb. etkinliklere konuĢmacı olarak katıldı. 

Türkiye Yazarlar Birliği ġanlıurfa ġubesi Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği; ġanlıurfa Sosyal 

Kültürel ve Stratejik AraĢtırmalar Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği; Urfa Akademisi Derneği 

Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği; MĠYAR AraĢtırma ve Tanıtım Grubu‘nda Kamuoyu araĢtırmaları, 

tanıtım departmanı sorumluluğu ve danıĢmanlığı; Harran Dergisi, Akademik BakıĢ Dergisi ve ġURKAV dergisi 

yayın kurulu üyeliği ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu, birçoğunda üstlendiği görevlerini halen sür-

dürmektedir. 2005 yılında TBMM BaĢkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde yayın danıĢmanlığı yaptı. ataması ya-

pıldı. Halen ġanlıurfa Ġl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 

Yayınlanan Eserleri 

―ġanlıurfa‘da Enbiyâ Kıssaları‖, ġURKAV Yayınları 2000 

Harran Dergisi Bibliyografyası TYB Yayınları 2001 

 

MEHMET NURĠ EMĠNLER 

(Eğitimci-Yazar) 

1961 yılında Birecik'te doğdu. ilk ve orta öğrenimini Birecik'te tamamladı. Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Köprü Dergisinin 2 yıl editörlüğünü yaptı. 

Tasvir Gazetesinde bir süre çalıĢtıktan sonra Elif Kültür ilavesini çıkaranlar arasında bulundu. Yaz-gı Dergisi ve 

Gap Gündemi gazetesinde yazıları yayınlandı. Tefrika halinde romanları yanında birçok hikâyesi yayınlanmıĢtır. 

YayınlanmıĢ Eserleri: Sürgünde TırmanıĢ, YokuĢta Roman, Sürgündeki Çeçenya Roman, 1996 
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MUSTAFA ARMAĞAN 

(AraĢtırmacı- Yazarı) 

Urfalı bir anne-babanın çocuğu olarak 1961 yılında Cizre'de doğdu. ilk ve orta öğrenimini Bursa'da tamam-

ladı. 1981 yılında girdiği Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1985 

yılında mezun oldu. 

Fritjof Capra'dan yaptığı Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası adlı çevirisi ile Türkiye Yazarlar Birliği Tercü-

me Ödülü'nü (1989) ve Şehir Ey Şehir adlı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Deneme Ödülü'nü (1997) aldı. Bir 

dönem ızlenim dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürütü. Günümüzde sayılı kalemler arasında yer alan 

Mustafa Armağan, Türkiye'nin öncü beyinleri arasına girmiĢ istisna yazarlardandır. Halen Zaman Gazetesi'nde 

yazmakta olan yazar, felsefi, edebi ve Ģehircilik konusunda çalıĢmalarını sürdürmektedir. Son yıllarda daha çok 

Osmanlı üzerine araĢtırma ve denemeler yazan yazar‘ın ġanlıurfa, Uygarlığın Kapısı adlı çalıĢmada Urfa üzerine 

makalesi yer almıĢtır. YayınlanmıĢ Eserleri : Gelenek (1992); Gelenek ve Modernlik Arasında (1995, 1998), 

ġehir Asla Unutmaz (1996, 1997), Bursa ġehrengizi (1998) ve ġehir Ey ġehir (1997; 2. baskısı 1999), Alev ve 

Beton (2001) ve Cemil Meriç (2001) Seyyid Hüseyin Nasr'dan Molla Sadra ve Ġlahi Hikmet (1991), Fritjof 

Capra'dan Batı DüĢüncesinde Dönüm Noktası (1989, 1992) ve Yeni Bir DüĢünce (1992, 1996) adlı çevirilerinin 

yanısıra Ġslâm Bilimi TartıĢmaları (1990); Ġstanbul Armağanı I: Fetih ve Fatih (1995); Ġstanbul Armağanı II: Bo-

ğaziçi Medeniyeti (1996), Ġstanbul Armağanı III: Gündelik Hayatın Renkleri (1997) ve ıslâm'da Bilgi ve Felsefe 

(1997; 2. baskısı 1999). Kır Zincirlerini Osmanlı, Maskeler ve Yüzler, Osmanlının Kayıp Atlası, Kuğunun Son 

ġarkısı. 

MEHMET SARMIġ 

(ġair-Yazar) 

1962 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlkve orta öğrenimini Urfa‘da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Fen edebiyat 

Fakültesi tarih bölümünü bitirdi. Sırasıyla Yozgat, Ankara, Zonguldak‘ta öğretmenlik yaptı. Daha sonra memle-

keti Urfa‘ya tayin oldu, çeĢitli okullarda öğretmenlik yaptı ve ġair Nabi Ġlköğretim okulu müdürlüğüne atandı. 

Yazı hayatına orta okul sırlarında Ģiirle baĢladı. ġair-yazar M.Akif Ġnan çevresinde bulundu, sendikacılık 

yaptı. Ġlk hikaye ve Ģiirlerini DoğankardeĢ, Tercüman Çocuk ve Milliyet gazetelerinde yayınladı. Ġslami Edebiyat 

dergisinde hikaye ve Ģiirleri yayınlandı. Mektep dergisinin ġehit Sedat Yenigün anısına açtığı hikaye yarıĢmasın-

da 2.lik ödülü aldı. Seyir kültür Sanat ve Edebiyat dergisinde hikayelerini yayınlayan yazar aynı zamanda GAP 

Gündemi gazetesinde günlük yazılar yazmaktadır. ġiirinden örnekler: 

 

OĞLUMA 

Adın dudaklarıma yapıĢık 

kalbim seninle dolu 

Hayalimde hep bahar 

Gülücüklerin çiçek açıyor gül kokulu… 

 

Yavrum,odğlum bir tanem 

Aslanım canım 

Ġçim dıĢım seninle dolu 

Seninle dolu dört bir yanım 

 

Hayalimde sen varsın 

Rüyalarımda hep seni görüyorum 

Günler yumak uçsuz bucaksız 

Bıkmadan usanmadan örüyorum 

 

Gel artık 

Hasret bitsin acı bitsin 

Sarılıp koklaĢalım 

Kopacçaksa kopsun kıyamet 

Batacaksa batsın dünya 
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Doç.Dr.YAKUP ÇELĠK 

(Edebiyatçı -Yazar) 

1964 yılında Urfa‘da doğdu. 1982 yılında Urfa lisesinden mezun oldu. Aynı Atatürk Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesini kazandı. 1985 yılında mezun oldu aynı yıl Yüksek lisansa baĢladı ve 1990 yılında doktorasını bitirdi. 

Prof.Dr. Orhan Okay doktora hocasıdır. 1992 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent oldu. Yazı hayatına 

öğrencilik yıllarında baĢladı. Urfa Masalları Yükseklisans, Doktorasını Attila Ġlhan‘ın Ģiirleri üzerine yaptı. Ya-

yınlanmıĢ eserleri : ġubat Yağmuru, sait Faik ve Ġnsan Akçağ Yay. 

MEHMET FARAÇ 

(Gazeteci-Yazar) 

1965 yılında Urfa‘da doğdu. Gazeteciliğe 1983 yılında Cumhuriyet muhabiri olarak baĢladı.yerel gazete ve 

radyolarda yöneticilik yaptı. 1985 çağdaĢ gazeteciler Derneğince (fotoğraf), 1986‘da Güneydoğu Gazeteciler 

Cemiyetince (haber) dalında yılın Gazetecisi seçildi. 1995 yılından buyana Ġstanbul‘da Cumhuriyet Gazetesi 

Yurt haberler servisi Ģefi olarak görev yapmaktadır. YayınlanmıĢ eserleri: Töre Kıskancında Kadın 1998, Suyu 

arayan toprak Harran ve Fırat‘ın Bin Yıllık Dramı 2001,kod Adı Hizbullah (Faik Bulut ile ortak kitap), Batman-

dan Beykoza Hizbullahın Kanlı Yolculuğu 2001, Kötüler Mahallesi, Son Gavur 2005 

VEYSEL POLAT 

(Gazeteci-Yazar) 

1966 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Urfa‘da tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi 

Basın Yayın Yüksekokulundan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında muhabirlik yaptı. Ġstanbul‘da ulusal gazete ve 

dergilerde çalıĢtı, Reklam Ajansı kurdu. Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi olan yazar, 1998 yılında Urfa‘ya yerleĢe-

rek GAP Gündemi Gazetesini kurdu. Halen GAP Gündemi Gazetesinde yazmaktadır. 

MAHMUT NEDĠM HAZAR 

(Gazeteci-Yazar) 

1966 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı.1986 yılında Yıldız Teknik Üniver-

sitesi Elektrik Mühendisliği Bölümüne girdi. 1986 yılında Zaman Gazetesinde çalıĢmaya baĢladı. Sırasıyla mu-

habirlik, Ġstihbarat ġef yardımcılığı, Gece haber Ģefliği, Kültür Sanat Editörlüğü yaptı. AraĢtırma Servisini arka-

daĢlarıyla beraber kurdu. Yazı dizileri ve kapsamlı dosyalar hazırladı.  

Aksiyon Dergisinin kuruların arasında yer aldı. Haftalık Sinema eleĢtirileri yazdı. Daha sonra TV servisini 

kurup günlük TV eleĢtirileri yazdı. Mağazin Servisini kurarak Zaman-2 ilaveyi magazin haberleri hazırladı. Kum 

saati baĢlığıyla sinema ve spor merkezli yazılar,Pazartesi günleri Bol Apostrof Aykırı Notlar baĢlığıyla değiĢik 

türde denemeler yazdı. Üç aylık Entelektüel Fikir dergisi Karizma‘nın yayın yönetmenliğini yürüten Hazar, Gün 

AĢırı Notlar adıyla günler yazılarına devam etmektedir. 

Sinema yazıları ve öyküler yazar Hazar, daha çok öyküleriyle dikkat çekmektedir. M. Nedim hazar‘ın öykü-

lüğü üzerine yazan AyĢe ġasa Ģöyle diyor.: ―onun hikmet dolu hikayelerini okurken, bambaĢka bir daldaki kabi-

liyetine tanık oluyorum. M.Nedim Hazar, bence, daha ilk hikaye kitabıyla önemli bir hikayeci olmaya adaydı. 

Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın, Peyami Safa‘nın birbiriyle müĢterek olarak taĢıdıkları bazı temalar ve motifler Ha-

zar‘ın kalemiyle yepyeni boyutlara,yepyeni açılımlara ve derinliklere ulaĢıyor.‖  

Yazarın araĢtırma ve denemelerinin yanında yayınlanmıĢ kitapları : Barbarları Beklerken (2002), Leprom, 

Gölge IĢığın Çocuğudur ve Turuncu Hüznün Kokusu (2003) adlı kitapları yayınlanmıĢtır. 

 

MEHMET KURTOĞLU 

(ġair-Yazar) 

1969 yılında Urfa‘da doğdu. 1986 yılında Urfa Ġmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Harran Üniversitesi 

ġanlıurfa Meslek Yüksekokulu ĠnĢaat Bölümünü ve A.Ü. Sosyal bilimler bölümünden mezun oldu. 1989 yılında 

Urfa‘nın Suruç ilçesinde Ġmam Hatiplik, 1993-2000 yılları arasında Harran Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 

memur ve 2000-2005 yılları arasında Sivil Savunma Müdürlüğünde teknik elaman olarak çalıĢtı. Nisan 2005 

yılında ġanlıurfa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müdür Yardımcılığı görevine atandı.  
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Yazı hayatına ortaokul sıralarında Ģiirle baĢlayan yazarın, Ulusal ve mahalli gazetelerde yazı, Ģiir, deneme, 

röportaj ve araĢtırmaları yayınlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyti, Suriye, Ürdün ve Mısır gezilerini ―Ruhumu 

KuĢatan ġehirler‖ adıyla kaleme aldı. Kırım‘da yapılan Türkçenin Uluslarası ġiir ġölenine katıldı. Urfa Ģehir 

kültürü üzerine farklı yaklaĢımıyla dikkat çeken yazılar yazdı.Urfa kültürü üzerine edebi- sosyolojik denemeleri 

ve araĢtırmaları sürmektedir. 

Edebiyatın çeĢitli dallarında çalıĢmaları bulunan yazar, düzenli olarak Harran Kültür ve Folklor Dergisi, 

ġanlıurfa Memleket Dergisi, Yedi Ġklim ve Gap Gündemi ve Bölgesel Olay Gazetesinde yazdı. Güneydoğu Life 

Dergesi'nin Yayın kurulu Üyesi olan yazar, gazetelerde haftalık yazılar yazdı. Kültür Sanat Editörlüğü ve 

ropörtajlar yayınladı. 1994 yılında baĢladığı dergicilik yaĢamında sırasıyla Helezon (2 Sayı) Yaz-gı (10 Sayı) ve 

Seyir Kültür Sanat Edebiyat dergisini çıkardı. Halen Seyir dergisinin Editörlüğünü yapmakta olan yazar, Türkiye 

Yazarlar Birliği ġanlıurfa ġubesi kurucu üyesi olup ġube BaĢkanlığını yürütmektedir. Bir çok müstear isim kul-

landı. En çok kullandığı Mehmet Bükülmez müstearının yanında M.Seyid Resul, Mehmet Kurtgil, M.Emir 

Kurtoğlu bunlardan birkaçıdır. ġiirleri bir çok antolojide yar aldı. dergilerin Özel sayılarında ve ortak kitaplarda 

makaleleri yayınlandı.  

YayınlanmıĢ Eserleri : Bana Kendini Anlat, ġiir 1998, Hafızasını Kaybeden ġehir Deneme 1999, Gurbeti 

Olmayan Diyar ġiir 2000, Urfa Efsaneleri AraĢtırma (2 .baskı) 2005, Ben Kendimden Yanayım, Anlatı, 2005, 

Çağa Küsen Leyla ġiir 2005. ġiirlerinden Örnekler: 

MAHREM ġEHĠR 

―Saatsiz zamanların iĢaretidir 

Ġncir ağacının yapraklarında mevsimler 

Tahtada zincire vurulmuĢ zaman 

Ġzbe kahvelerde yaĢlı insan yüzleri 

Yazıklanır geçen zamana 

Ve sedef aynalarda süslenen  

Bir genç kız yüzüdür buğulanır 

Eski bir evin sararmıĢ taĢlarında... 

 

Mahrem bir Ģehrin mağrur sesiyim 

Her ilham yüreğimde kanayan yara 

Afyon içmiĢ gözlerin morluğudur Ģiirim 

Rüyalarımda yazdım mısralarımı 

Bilgelik ve hikmet çarĢılarından geçtim 

ÇeĢmelerinde Ģarkıları söylenir sevdanın 

Bir gölge gibi takip eder beni Ģehir 

Ve ben peĢinden giderim... 

Bu mahrem Ģehrin daracık sokaklarında 

Ey dizginlenmeyen titreyiĢlerle 

Ayaküstü cilveleĢen kızlar ! 

Gençlik yıllarımın apansız sızıları 

Sizleri sevmek bir dini sevmek gibi kutsal 

Sizleri unutmak doğduğu yeri unutmak gibi acı...‖ 

 

Yrd.Doç.Dr. ABDULLAH EKĠNCĠ 

(Tarihçi-Yazar) 

 

1969 yılında Urfa‘da doğdu. 1986 yılında ġanlıurfa Ġmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1992 yılında Ulu-

dağ Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesini bitirdi. 1992-95 yılları arasında MEB bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik 

yaptı.  

1995 yılında Harran Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Genel Türk Tarihi dalında Yüksek lisans yaptı. 

2002 yılında Fırat üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Doktorasını yaptı. Halen Harran Üniversitesi Fen 

Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde Yrd.Doç. olarak görev yapmaktadır. Daha çok Akdeniz dünyası, Ortadoğu 

ve Güneydoğu Anadolu‘daki bazı önemli yerleĢim merkezlerin siyasi,iktisadi ve sosyo-kültürel yapısıyla ilgili 

çalıĢmalar yapmaktadır. YayınlamıĢ bir çok makalesi yanında basım aĢamasında eserleri vardır. YayınlanmıĢ 

eserleri: Ortadoğuda Marjinal Bir Hareket Karmatiler 2005 
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MEHMET EMĠN ERCAN 

(ġair) 

1969 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversite-

si Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü‘nde tamamladı. Malatya‘da baĢladığı öğretmenlik 

mesleğine ġanlıurfa‘da devam etmektedir. Edebiyat ve Ģiire olan ilgisi öğrencilik yıllarında baĢladı. Kaleme aldı-

ğı Ģiirleri Harran, Anzılha, Mina ve Yaz-gı ve Seyir dergilerinde Ģiirleri yayınlandı. ġiir iĢçiliğine büyük bir 

önem veren Ģair, imgeye dayalı kapalı Ģiirler yazmaktadır. ġiirinden bir örnek: 

UMUT 

―Gecenin hıĢmına uğrayan ülkem 

Bir yanımı yel alsa 

Sel bir yanımı 

Sen doğan sabahlarınla güzelsin 

Bir velut Ģairin yüreği kadar 

Bir çocuğun çipil gözlerinde mısra mısra 

 

Çırpınırken gün bir akĢam üstü 

Renkler solar, ıĢık yiter 

Bakire kızların tuvalinde ceylan gözleri var 

Bakire kızların gözlerinde güvercin gözleri var‖ 

 

MÜSLÜM YÜCEL 

(ġair-yazar) 

1969 yılında Bozova‘da doğdu.Ġlk ve orta öğrenimini Urfa‘da yaptı. Gazetecilikle uğraĢaĢtı. Anzılha, Ha-

lay,Evrensel, karĢı Edebiyat, Ayrım, Yarın, Yom Sanat ve Popüler kürtür dergilerinde yazı ve Ģiirleri yayınladı. 

Ġyi bir Ģiir ve yazı dili olan Ģair, Ģiirlerinde yaĢadığı coğrafyanın kültür ve düĢüncesini kapalı bir Ģekilde iĢlemiĢ-

tir. YayınlanmıĢ eserleri: Kalbimizin Kuyusunda KardeĢtir Yaralarımız ġiir 1994, Ġpekyolu; ġiir 1995, Ölü Evi 

ġiir 2004, Ayna ve Kına, Ġnceleme 2004, Edebiyatta Ölüm ve Ġntihar, Ġnceleme 2004 ġiirlerinden bir örnek:  

ANNENĠN ÖLÜMÜ 

―Göğe karĢı bir ayna olmak 

Artık aĢkla birlikte tarihe karıĢtı 

Ayın hamuru artık çamurdan 

Bunu bildi anne 

 

Bu yüzden karanlık bir ateĢ gibi 

Yanıp durdu çgüneĢins ellerinde 

Kalbi birdaha evlat doğurmadı 

Doğmadı kendisi de‖ 

 

EMĠN GÖNCÜOĞLU 

(Yazar) 

1960 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlkokulu Van‘da, ortaokulu ġanlıurfa‘da okudu. Ġstanbul Maçka Endüstri Mes-

lek Lisesi Elektrik bölümünden mezun oldu. Bir süre ĠĢletme Fakültesine devam etti ve daha sonra kendi isteğiy-

le ayrıldı.1983 yılından beri ticaretle uğraĢan yazar Tema vakfı gönüllü üyesidir. Kağıttan Kayıklar (1997) ve 

Genç Rahminin Hikayesi adlı iki romanı yayınlanmıĢtır. 

SELAHATTĠN E. GÜLER 

(Yerel Tarihçi-Yazar) 

1965 yılında ġanlıurfa'da doğdu. Ġlk, orta ve lise eğitiminden sonra 1987 tarihinde ġanlıurfa Lisesi Kütüpha-

nesi'nde memuriyet hayatına baĢladı. 1990 yılında Bursa'da açılan ―Okul Kütüphaneciliği Kursu‖na katılarak 

belge aldı.1994 tarihinde ġanlıurfa Kız Meslek Lisesi'ne geçiĢ yaptı. Ģurkav'da ―Yayın Görevlisi‖ olarak görev 

yaptı. Tarihle ilgili araĢtırmalarına devam eden yazar, halen aynı okulda görev yapmaktadır. 
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Kütüphanecilik görevi yanında, ġanlıurfa tarihi ile ilgili araĢtırmalarına 1989 yılında baĢlayan yazar, bu 

konuda yurt dıĢından dünyaca ünlü Avrupalı Doğubilimi uzmanlarından H.J.W.Drijvers, S.P.Brock, 

C.A.Dowsett, J.B.Segal ve J.F.Healey adlı profesörlerle mektuplaĢmıĢ; onlarla Urfa tarihi ve kültürü hakkında 

bilgi alıĢveriĢinde bulunmuĢtur. Yurt içinden ise tanınmıĢ tarih uzmanlarıyla temas halindedir. Yazıtlarla ilgili 

kitap çalıĢmasında Ġstanbul‘dan merhum Kevork Pamukçıyan, Mardin‘den Gabriyel Akyüz ve Midyat‘tan Yusuf 

BegdaĢ ile yazıĢmıĢtır. ġanlıurfa tarihi ve yazıtları hakkında 4'ü müĢterek olmak üzere 49 makalesi yayınlanmıĢ-

tır. Bazı mahalli gazetelerde ve internet sitelerinde tarihi ve güncel yazılarıyla kültür hizmetini devam ettirmekte-

dir. Yeterli ölçüde Almanca ve Ġngilizce bilen yazar, biraz da Süryanice, Arapça ve Yunanca okuyabilmektedir. 

YayınlanmıĢ Kitapları : Urfa Bölgesinde Devlet Adamları ve Komutanlar (M.Ö. XIV. Yüzyıl-M.S. 1920)1999, 

ġanlıurfa Kültürü Sözlüğü (M.H.Öcal-S.E.Güler-R.Mızrak), 2001, ġanlıurfa Uygarlığın Doğduğu ġehir (A.Cihat 

Kürkçüoğlu-M.Akalın-S. Kürkçüoğlu- S.E.Güler) 2002, Urfa'nın Etrafı (R.Mızrak-M.H.Öcal-S.E.Güler 2002, 

ġanlıurfa and the Surroundings Area, (R.Mızrak-M.H.Öcal-S.E.Güler), trans. into English by A.Tokdemir, An-

kara 2002,Urfa Tarihi / A History of Urfa, 2004. 

METĠN ÇĠYAYĠ 

(Yazar) 

1965 Tarihinde ġ.urfa‘nın Siverek ilçesinde doğdu. Ġlköğrenimini ġ.urfa‘nın ViranĢehir ilçesinde Orta öğre-

nimini de, Ġzmir, ġ.Urfa, Suruç ve ViranĢehir de tamamladı. 26.11.1980 Tarihinde ViranĢehir de tutuklandı 

18.5.1983 Tarihinde de Diyarbakır ceza ve tutuk evinde tahliye oldu. VerilmiĢ Sözümdür adlı bir hikaye kitabı 

yayınlanmıĢtır. 

ĠBRAHĠM HEKĠM TAġKIRAN 

(Eğitimci-Yazar) 

1966 yılında ġanlıurfa'da doğdu. ilköğrenimi ġanlıurfa'da, ortaöğrenimini Aydın, Ġzmir ve Adana'da tamam-

ladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. ġiir ve yazı hayatına 

ortaöğrenim yıllarında baĢladı. Lise yıllarında M.E.B.'ınca yapılan Ģiir yarıĢmasında ikincilik ödülü aldı. 1988 

yılında "Adana KöprübaĢı Otur GüneĢe KarĢı" adını taĢıyan ilk araĢtırma-inceleem röportajı gazetede yayınlandı. 

Süphan adlı derginin çıkarılmasında görev aldı. Yerel radyo ve televizyonlarda yöneticilik yaptı. Yayınlanmaya 

hazır Ģiir çalıĢması bulunmaktadır. Eserleri:Tarih Perspektifinde Benu Numeyr ve Harran AĢiretleri (AraĢtırma-

inceleme, 1999), DireniĢ (roman, 2001). 

RIFAT MERTOĞLU 

(ġair-Yazar) 

1970 yılında Siverek'te doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. Ġstanbul Üniversitesi, Siyasal 

Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kısa bir süre gazetecilik yaptı, Ġstanbul Menkul 

Kıymetler Borsası ve özel firmalarda çalıĢtı. Daha sonra öğretmenlik mesleğini tercih ederek, öğretmenlik ve 

eğitim yöneticiliği görevlerinde bulundu. ÇeĢitli dergilerde Ģiirleri ve makaleleri yayınlandı.  

YaĢadığı coğrafyayı çok iyi gözlemleyerek romanlarına aktardı.. Romanlarında olduğu gibi Ģiirlerinde de 

folklorik unsurlar kendini gösterir. YayınlanmıĢ eserleri: Köy-Kurum-TeftiĢ Üçgeninde Ögretmen,, AraĢtırma 

2002, TaĢın ve AĢkın Ezgisi , Roman 2004, Sabahın EĢiğidir Gözlerin Ģiir 2005, Yazarın, Ay ıĢığında Akrebin 

Dansı, isimli romanı ise yayına hazırlanmaktadır. 

 

TÜRKÜLER DUYARSIN 

Türküler duyarsın  

Karanlık gecelerin  

Kuytuluklarında 

Ağlayan çocukların  

Seslerini gündoğumlarında 

 

Solar çiçekler / zamansız   

Alıp götürür 

Bir uzun hava seni  

Uzaklara… 
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Duyarsın sonra 

Uzun namlulu silahların sesini  

Uykuların bölünür  

Paramparça olur / düĢlerin 

 

Ve anlarsın 

Ezgilerin neden bu kadar acı 

YaĢamın neden bu kadar katı olduğunu  

Bu kısmetsiz coğrafyada...‘‘ 

 

AHMET ZEKĠ GAYBERĠ 

(Gazeteci- Yazar) 

1970 ġanlıurfa doğdu. Urfa Ġmam hatip lisesini bitirdi. 1995 yılında Ġstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü‘nden mezun oldu. Ġ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü‘ndeki Yüksek Lisansını tez 

aĢamasında bırakmak zorunda kaldı. Ġlkokulda baĢlayan ―okur-yazarlık‖ serüvenini, sanal ve matbu ortamda 

sürdürmektedir.ÇeĢitli gazetelerin yanı sıra edebiyat ve politika dergilerinde yazıları yayımlandı. ÇalıĢtığı Nehir 

Dergisi‘nin 1995 yılında kapanmasının ardından 1996 yılında girdiği Milli Gazete‘de Haber-AraĢtırma ġefi ola-

rak gazetecilik kariyerini sürdüren Gayberi, halen, Türkiye‘nin internette en çok okunan Underground Kültür-

Sanat, edebiyat ve siyaset portalı ―Karakutu.com‖ da düzenli olarak edebiyat, siyaset ve felsefe yazıları kaleme 

almaktadır 

ĠBRAHĠM BAYIRKAN 

(Yazar) 

20 Nisan 1971 yılında doğdu. Ġlk orta okulu Diyarbakır ve Urfa‘da, Tarsus‘da baĢladığı lise öğrenimini ise 

Urfa Lisesinde tamamladı. Deneme, Ģiir ve öykü yazmaya lise yıllarında baĢladı. 1990 yılından sonra özellikle 

roman ve öyküye yöneldi. Aynı yıl Ģiirleri GüneĢ Gençlik Dergisinde yayınlandı. Hedef Gazetesinin Tarsus tem-

silciliğini yaptı. Senfoni, Ġçel Kültürü, Gençliğin Sesi, Kül, Aykırı Sanat, Tını;Yaz-gı, Harran ve Seyir dergile-

rinde Ģiir, öykü ve yazıları yayınlandı. Gap Gündemi Gazetesinin açtığı öykü yarıĢmasında ―Sonsuzluk Kıyıla-

rından Birkaç Resim‖ adlı öyküsüyle birincilik ödülü aldı. Öykülerinde sanayileĢmekte olan toplumda, kapitaliz-

min ağır ekonomik koĢullarını ve kültür emperyalizmiyle sürekli özüne yabancılaĢmaya zorlanan aydın ve yarı 

aydınların ikilemini anlattı. Ayrıca aydının kendi kültürünün yozlaĢtırılmasına ve yok edilmesine karĢı direnme-

sini karikatürize eden Bayırkan‘ın öykülerinde daha çok bireyin düĢünsel ve psikolojik yönü ele alınır. Öyküleri 

tek baĢına okunduğu gibi bir araya getirildiğinde tek bir eser gibi okuma imkanıda sunmaktadır. 

REMZĠ MIZRAK 

(Kütüphaneci-Yazar) 

1971 yılında ġanlıurfa‘da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimimi ġanlıurfa‘da tamamladı. Hacettepe Üniversite-

si Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında Gaziantep Üniversitesi 

Sürekli Eğitim Merkezinde ―Pedagojik Formasyon‖ kursuna devam ederek öğretmenlik belgesi aldı. 1995-1996 

öğretim döneminde ġanlıurfa‘ya bağlı bir köyde vekil öğretmen olarak görev yaptı.. Kültür Bakanlığının 1998 

yılında açtığı sınavla kütüphanecilik kadrosu aldı. 1998 yılından beri ġanlıurfa Il Halk Kütüphanesinde 

kütüphaneci olarak çalıĢmaktadır. 

ġanlıurfa Valiliğinin birçok kültürel faaliyetinde görev aldı. Kütüphanecilik görevimin yanında ġanlıurfa‘-

nın kültür ve kütüphanecilik tarihiyle ilgili araĢtırmalar yapmaktı. Ayrıca kütüphane, kütüphanecilik ve okuma 

ile ilgili 270 adetlik gazete haberleri arĢivim mevcuttur. Yazıları Seyir Kültür Sanat Dergisinde yayınlanmakta-

dır. 

YayınlanmıĢ eserleri: ġanlıurfa Kültür Sözlüğü 2001(Ortak çalıĢma), Urfa‘nın Etrafı 2002 (Ortak ÇalıĢma), 

Çölde Bir Vaha: Nevin Güllüoğlu 2005, ġanlıurfa Müze ġehir broĢür 2002, ġanlıurfa Tanıtım Rehberi (Editör) 

2006,   
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ABDURRAHMAN KARAKAġ  

(ġair- Yazar) 

1973 te ġanlıurfa merkezde dünyaya geldi. Ġlk ve orta öğrenimini ġanlıurfa‘da tamamladı. HR.Ü. Ġlahiyat 

Fakültesi‘nden 1999‘da mezun oldu. Aynı yıl Kartal Yakacık And. Tek.Lisesi‘nde baĢladığı öğretmenlik 

görevini aynı yerde sürdürmektedir. 1995te arkadaĢlarıyla çıkardığı Helezon dergisinin yazıiĢleri müdürlüğünü 

yürüttü. Daha sonra aynı arkadaĢlarıyla Yaz-gı ve Seyir dergilerini çıkardılar. 1999‘da GAP Gündemi gazetesi 

ve ġanlıurfa Belediyesi iĢbirliğiyle düzenlenen yarıĢmada ―Gidenlerin Ardından‖ adlı Ģiiri birinciliğe, 2000de

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından M.Akif Ġnan anısına düzenlenen yarıĢmada ise ―Ressam Öldü adlı Ģiiri 

dördüncü seçilerek mansiyona layık görüldü. Yazı ve Ģiirleri Helezon, Yaz-gı, Yedi Ġklim, Harran, ġahika, 

ġanlıurfa Memleket Dergisi gibi dergilerde ve GAP Gündemi gazetesinde yayınlandı. Seyir kültür Sanat ve 

Edebiyat dergisini bir grup arkadaĢıyla birlikte çıkardı. Dizelerini bir kuyumcu titizliğiyle iĢleyen ve imgeye 

dayalı bir dil dullanan Ģairin Ģiirlerinde aĢk, yalnızlık ve dini duyarlılık ön plana çıkmaktadır. Ġçselliğin ağır 

bastığı Ģiirleri, kolay anlaĢılmamasına rağmen okunduğunda ses ve ritmiyle okuyucuyu etkilemektedir. Düz 

yazıyı dahi bir Ģiir yazar gibi titiz bir ziĢçilik ile yazan Ģair, çalıĢmalarını Yedi Ġklim ve Seyir Kültür Sanat ve 

Edebiyat dergilerinde yayınlamaktadır. ġiirlerinden bir örnek: 

AKġAM OLUR 

AkĢam olur 

kızıl-kıyamet bir deniz 

asil bir ölüm gibi 

bir vapur geçer 

bir martı son uçuĢunu yakalar  

oltalarını çeker balıkçılar 

son nefesim gibi tutarım 

dilimin ucunda adını 

adın adlara karıĢmasın 

ki sahil boyu kızlar 

rüzgara verir saçlarını 

Çekilir ayaklar sokaktan 

ben kalırım bir  

karanlık dalgalarda 

tek el mermi sesi 

çıldıran kentin bağrında 

tüter cigaram 

içine çeker beni 

gece 

seni özlediğim andır 

Alev gözlerini salma denize 

rüzgar saçlarına yeter dokunmasın 

bir akĢamüstü çıkıp gel 

bırak deniz sensiz 

rüzgar sensiz kalsın 

Oturma o kıyıda 

kor gibi gönlüme ismin düĢtü 

bir gemi düdüğü 

denize yağmur 

ansızın ve çığ gibi 

bahtıma gurbet düĢtü 

 

AkĢam olur 

ayı tutarım hilal çağında 

sis basar 

parmaklarıma dolanır denizanası ellerin 

resmederim iki yeĢil göl 

di-yarım 

uĢĢak bir Ģarkı orta yerinde denizin 

―Gamzedeyim deva bulmam‖ 
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OSMAN BEKĠR  

(ġair) 

1974‘te ġanlıurfa‘nın Siverek ilçesinin Altıntepe köyünde dünyaya geldi. Ġlkokulu komĢu bir köyde, ortao-

kulu ġanlıurfa‘da, liseyi ise Mersin‘de bitirdi. 1996‘da girdiği Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk dili ve 

Edebiyatı bölümünden Haziran 2000‘de mezun oldu.Yeni ġafak gazetesinde ve Evrensel Mesaj ile Çorba dergi-

lerinde Ģiirleri yayınlandı. Halen his ve hasretini mısralara bağıran Osman Bekir, Türk Dili ve Edebiyatı öğret-

menliği yapmaktadır. ġiirinden bir örnek : 

TUTULMA 

Bizden gizlenen o ulvi kalemle  

Bir Ģiir yazıldı bugün  

Semavi bir vezinle. 

 

Dizildi ay ve güneĢ 

Kelime yerine, 

Sürme olup çekildi 

Göğün nurdan gözlerine. 

 

Buruk bir heyecanla  

Öylece kalakaldık, 

Ayın serin gölgesinde o an  

Ürperen çaresizliğimizi hatırladık.‘ 

 

ĠMAM DEMĠR 

( Yazar-ġair) 

1975 yılında Urfa‘da doğdu. Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde üç yıl okudu. Daha sonra 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Babil adında 2 sayı dergi çıkardı. Ulusal olarak yayınını 

sürdüren Yom Sanat Dergisini 2000 yılında çıkardı. Popüler ve mevcut öngörülerle uğraĢmak yerine edebiyat 

dergiciliğini tercih etmektedir. Urfa‘da Yom Yayınlarını kurarak ulusal bir çok Ģairin Ģiir kitaplarını yayınladı. 

Düzyazı defteri dergisinde ise, daha çok usta Ģairlerin Ģiir ve sanatını konu edinen dosyalara yer verdi. Kum saa-

ti, Yom Sanat dergilerinde Ģiirleri yayınlandı. Avukatlık yapan Demir‘in gazete ve dergilerde yayınlanmıĢ eleĢti-

ri ve denemeleri bulunmaktadır. Ahmet Tüzün ile ―Necmi Zeka ġiiri‖ adlı ortak bir kitap yayınladı. ġiirlerinden 

bir örnek: 

 

SUYA YAZILDI 

 düĢten dökülenler 

 

sözcüklerde bekinen kırılma 

ekleniyor anlamın ülkesine. 

dağılıyor kağıda mürekkep. 

bulanıyor yarısı 

kalıpları öven granit küre 

pırıldar dural vitrinde. 

yağmura doğru tarlalar sırta vurulur 

orda duruĢlar eksiğine bozdurulur 

efsanedir/övülür/efsunlu 

kabirde sunulur Ģiire 

düĢten dökülenler 

geçiĢ artimetiği: 

eĢiğin acı suyu 

köreltiyor kargısını 

yanardağdan inen zar 

yılgıyla sınar rüĢtünü erliğin 

tenin: tutuk utkular deresi 

yüzün: kırılan anlamlar deltası 

safları yitirilmiĢ eylem gerginliği: 

aynı gövdede kıvrılıyor bıçaklar. 

buzul sessizliğiyle 

derdest ediliyor derinlik. 
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örtbas ediliyor ihanet. 

ivecen yürek 

ıskarta aĢkları da ıskalıyor 

tekrar tekrar döndüğü. 

doğanın diyalektiği: 

taĢı eritirken su 

suyu arıtıyor taĢ. 

ses.hedefine yalvaç olamıyor. 

sır. tanrı kelamına sağır 

susuluyor. zamansız. tanrının ipinde 

yürünemiyor. ıssız. gereklilik kipinde 

 

 

NECDET KARASEVDA 

(ġair-Yazar) 

1975 yılında Suruç‘ta doğdu.Ġlk ve orta öğrenimi Gaziantep‘te tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca 

Eğitim Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı bölümünden 1997 yılında mezun oldu.  HRÜ: Meslek Yüksekokulu Rad-

yo Televizyonculuk Bölümünü okuyan yazar, Ġstanbul‘da baĢladığı öğretmeliği ġanlı Urfa Anadolu lisesinde bir 

süre devam etti. Daha sonra Fen Lisesine geçti.  

Ġlk yazı ve Ģiirleri Genç Dokuz Eylül dergisinde yayınlandı. Reha Gazetesinde haftalık yazılar yazdı. Nisan 

Yağmuru dergisini çıkardı. (2 Sayı) Seyir kültür Sanat ve Edebiyat dergisinde yazı ve Ģiirleri yayınlanmaktadır. 

Romanlarını daha çok destansı konulardan seçen yazar,Ģiirlerini klasik edebiyatımızdan beslenerek yazmaktadır. 

Romanlarında divan edebiyatı etkisi fazlasıyla kendini hissettiren mesnevi tarzında yazmaktadır. YayınlanmıĢ 

eserleri Ģunlardır: TükeniĢ Saati (Ģiir 2001), Mem ile Zin (hikaye) 2001, Dört (roman) 2003, BiĢnev (roman), 

2005, AĢk ve savaĢ (roman 2006)  ġiirlerinden bir örnek : 

OY DĠLA  

uçurum kokuyor bakıĢların 

bir yanağından fırat esiyor 

bir yanağından murat 

çığları çağırıyor çığlıkların 

oy dila, can dila, yar dila 

derin kanyonların küskün kelebeği 

hazan vurmuĢ mavi saçlarında 

kardelenlerin isyankar peteği 

neden böyledir bakıĢların, neden dila 

oy dila, can dila, yar dila 

süngü yemiĢsin sürgün gecelerde 

yanılgılar ve yenilgiler akıyor parmaklarından 

hüznün, yağmurun ve yoksulluğun kızı 

neden sözler sitemli çıkıyor dudaklarından 

oy dila ,can dila, yar dila 

mülteci saatlerin gizemli anlarında 

bir boynu bükük mektup gönderdim yüreğine 

yüreğin ki çukurova, yüreğin ki harran 

mektubumun katilidir kör yarasalar 

mektupsuz kalma dila, kardelensiz diyarlarda 

oy dila, can dila, yar dila 

posta güvercinleri uçtu gönlümden 

senin kalbinin derin vadilerine doğru 

kuĢlarım vuruldu 

sularım duruldu be dila 

oy dila, can dila, yar dila 
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aĢk dedim, sevda dedim, yar dedim 

olmadı kör kurĢuna beni sar dedim 

gittim uçurum kenarlarına 

isyan dedim, diĢe diĢ, cana can dedim 

olmadı bir asil vaktin kızıllığında 

geldim, senin gözlerinin gizlisinde 

bir acı, bir asi intihar dedim 

öldüm mü, kaldım mı, bilemedim dila 

oy dila, can dila, yar dila 

iĢte böyle uçurum çiçeği 

bana hazan, bana ölümlü bir zindan 

bana aĢksız, bana sevdasız 

bana isyansız bir can kaldı 

kansızların hain fermanlarında 

olsun be dila 

senin sürgün yemiĢ serin gözlerin var ya 

oy dila, can dila, yar dila 

bana ay ıĢığı damıtmak yasak artık buralarda 

bir güle gülmek, gül dudaklarında ölmek 

hepsi yasak 

gözbebeklerine sığınıyorum dila 

sar beni, ruhuna kar beni 

oy dila, can dila, yar dila 

iĢte geldim oyunun sonuna 

dicle, fırat ve murat hep sensin 

bir Ģey kalmıyor senin dıĢında 

intiharlarına gebeyim 

bir ölüm öpücüğü ver bana 

dirilmem için senin civarında 

hoĢça kal, hoĢça kal, el-veda dila 

oy dila, can dila, yar dila 

 

ZEKĠ KARAGÖZLÜ 

(Gazeteci -Yazar) 

1975 yılında Urfa‘da doğdu.Ġlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. A.Ü. kamu Ġktisade Ġlimiler 

Fakültesini kazandı. Bir süre devam ettikten sonra ekonomik nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldı. Yeni 

doğuĢ, GAP Gündemi ve Bizim gazetelerinde muharbirlik yaptı. Harran, Yazgı ve Seyir dergilerinde yazıları 

yayınlandı.Bizim Gazetesinde haftalık yazılar yazmaktadır. YayınlanmıĢ kitabı : Urfa Halk Hikayeleri 2005  

ERTUĞRUL GÖNCÜ 

(ġair) 

1976 yılında Urfa‘da doğdu. E.Ü. Ġktisat Fakültesindeki eğitimini yarıda bırakıp Harran Üniversitesi Türk 

dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu. BranĢ öğretmeni olarak görev yapmaktadır. 

Göç, Zirve AĢiyan, ġahika, Ġmgelem Türkçe, Türk Dili, Yom sanat dergilerinde yazı ve Ģiirleri yayınlandı. 

Yom yayınları arasında yayınlanmayı bekleyen bahane adlı bir Ģiir kitabı bulunmaktadır. ġiirinden bir örnek : 

 

 

 

 

 

MEKĠKCĠ C ĠLE 
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Kalbi burkulan 

AnlaĢılmaz fakat inanılır 

Tamiri imkansız hayatlar 

Sunduk birbirimize 

 

Kaygı en kaygan yeri aklın 

Gereklilikle çekimlenmeli bilmek 

Ayağına çiviler batarken anıların 

Olağan bir söz oluyor yitirmek 

 

KonuĢtukça uzuyor gölgen 

Kurt suslu havayı seviyordu 

―Dostluklar da bakım istiyor‖ 

Ve aĢka gerekçe buluyorduk 

Yeniden 
 

Rüyalarım yoruluyordu, hep hayra 

Ölse de yaĢa da insan 

Gömülüyordu dünyaya 
 

Sen canıma giren Ģarapnel 

Mutluyken savunmasız çocuk 

SusuĢun, kederi büyütür ülkemde 
 

Sencil tüm dileklerimi 

Dilencilerin mendillerini iğfali tekrarlı sözleri 

Yusufsuz bir kuyuya attım 

AĢk yatıĢtırılamaz! 

 

EYUP AZLAL 

(Eğitimci-Yazar) 

1976 yılında ViranĢehir‘de doğdu. Ġlk,orta ve liseyi ViranĢehirde okudu. 1999 Ġstanbul Üniversitesi Edebi-

yat Fakültesi Türk dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Ay vakti, Seyir dergilerinde yazılar yazdı. ViranĢehir 

Memleket dergisini çıkardı. Yerel gazetelerde yazılar yazdı. Evli bir çocuk babasıdır. YayınlanmıĢ eserleri : sabır 

Ģiirleri Antolojisi 2005 

HASAN ÇAKMAK 

(Hukukçu-Yazar) 

1976 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk ve orta öğrenimini Urfa‘da tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıĢmaktadır. Yazı hayatına öğrencilik yıllarında baĢla-

dı. Yeni Ģafak Gazetesinde yazıları yayınlandı. Ankara ġanlıurfa Vakfı Dergisi kadrosu içinde yer aldı. GAP 

Gündemi Gazetesinin Ankara sorumlusu olark görev yaptı. Seyir dergisinde yazıları yayınlandı. Türkiye Yazar-

lar Birliği Üyesi olan yazar, GAP Gündemi Gazetesinde yazmaktadır. YayınlanmıĢ eserleri : Bir ġehri Tarumar 

2003  

HATĠCE KÜBRA AKTAġ 

(Yazar-ġair) 

1978 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlkokuldan sonra öğretimine devam edemedi. Daha sonra Açık Öğretim‘e de-

vam etti. Ġlkokul sıralarında Ģiir ve yazıya merak sardı. KiĢisel çabalarıyla kendini geliĢtirdi. Roman ve hikaye 

deneleri oldu. Yaz-gı, Ģahika ve Seyir Kültür Sanat dergilerinde denemeleri yayınlandı. GAP Gündemi gazete-

sinde haftalık yazılar yazdı.Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. YayınlanmıĢ Eserleri : Bir Garip Sevda ġiir, 2002. 

ġiirlerinden bir örnekler:  
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BEN KĠ 

Ben ki, güneĢ tutkunu ayın sevdalısıym 

Çocukların gamzesi uçurtmanın ipiyim 

Ben ki, senin gözlerin ellerinde çizgiyim 

Ġlmek ilmek iĢlenen hayeller örgüsüyüm 

Ben ki, göçmen kuĢların kanat çırpan sesiyim 

Buram buram ter kokan ırgatın türküsüyüm 

Ben ki, neyzenlerin neyinin inleten nefesiyim 

Varlık-yokluk arası çözülmez çeliĢkiyim 

Ben ki, ne kötülerin ilki ne iyilerin sonuyum…  

 

ÖMER YAVUZCAN 

(Eğitimci-ġair) 

1978 yılında Suruç‘ta doğdu. Ġlk ve orta öğrenimi memleketinde tamamladı. 1996 yılında Üniversiteye gir-

di. Üç üneversite değiĢtirdi. 200 yılından bu yana Öğretmenlik yapmaktadır. Kırmızı zġiirler adlı bir sĢiir kitabı 

yayınlanmıĢtır. ġiirlerinden bir örnek: 

ĠBRAHĠM 

DüĢünceden düĢe 

Ordan maddeye 

Üzerimde ne varsa 

Ġbrahim yaktı 
 

Ġbrahim 

AĢka ateĢ 

AteĢe taĢ 

TaĢa baĢ 

Ġbrahim 

Balıklıgöl‘de tarihin yüzü asık 

Kendi mağarasında ateĢe aĢık 

Ġbrahim 

Sırasında bir 

Sırasında iki 

Bugün kimse doğmadı 

Elde var bir 

Ġbrahim 

Ġbrahim 

Çıplam çocuk 

Çocuk ıslak 

Anlamazlar mı Ġbrahim 

 

MÜCAHĠT D.BAKAY 

(Yazar) 

1979 yılında Urfa‘da doğdu. 1997 yılında ġanlıurfa Ġmam Hatip lisesinden mezun oldu. Ġslami ilimler üzeri-

ne araĢtırma ve tahsil yaptı. Evli bir çocuk babası olan yazar, yüksek öğrenimine devam etmekte olup özel bir 

Ģirkette çalıĢmaktadır. Türkiye Yazarlar birliği üyesi olan yazar, Seyir kültür sanat dergisi baĢta olmak üzere bir 

çok dergi ve gazete de yazılar yazmaktadır. Onun Dilinden öyküler yayınlanmıĢ ilk kitabıdır. 

 

ĠBRAHĠM HALĠL BARAN 

(ġair-Yazar) 

1981, Urfa - Suruç doğumlu. 2003 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölü-

münden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı yüksek lisans programında okudu. ġiir ve yazılan 

E, Son Kişot, Düz Yazı Defteri ve Yom Sanat gibi dergilerde yayımlandı. ġiirleri çeĢitli dillere çevrilerek bazı 

uluslararası seçkilerde yer aldı. Tasarım üzerine çalıĢmalarıyla da bilinen yazarın ilk kitabı Esmer Tenli lrmak 
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Düşleri, (Sî- Ġstanbul) 2002 yılında yayımlanmıĢtı. Daha çok temalı Ģiirler yazar Ģair‘in Ģiirleri hakkında Hilmi 

Yavuz, Ģunları Ģöylüyor: ―Ġbrahim Halil Baran, ürkütücü imgelerle inĢa ediyor Ģiirini. Ürkütücü, evet, çünkü 

imgesel bir Kıyamet'i betimliyor. 'kendinde bir talan adamı olarak kal[an]' ve 'ruhunu elmas bir yarayla döven' 

bir Ģairin kıyametini... Sular Divanı'nın adından da anlaĢılacağı gibi, Tufan'la gelecek bir Kıyamet bu: 'su ve 

su'yla taĢan, neredeyse her dizesini suyla Tufan'a dönüĢtüren bir Ģiir… Bu Kıyamet yada Tufan, bize artık 

'ruhların ve çiçeklerin vaktinde' olmadığımızı bildiriyor. ġair, 'yatağında akrep kokusu'yla ve sanki 'taĢla gül 

arasında uyuyan gençliği'yle Nuh'un gemisindedir. Tufan'a 'biat etmeyen' bir Ģairdir o. Ve gemi, 'evlat edindiği 

söz'ün bile yetmediği bir Blake evrenine doğru yol alıyor, 'yanlıĢ bir Ģehre demirlerini atan' bir denizi düzelte-

rek... Ġbrahim Halil Baran : Ģiirde bir Tufan'ın kaptanı..‖ EleĢtirmen Mehmet Doğan ise: ―Nicedir, ortak dili, 

sözcükleri ve havasıyla yeni bir Ģiirin ayak sesleri geliyor doğu'dan. Ġbrahim Halil Baran gibi genç bir Ģairin 

Ģiirinde de aynı sesi buldum: umut değil acı emziren; sevgilinin memelerinden 'süt yerine kan'ın aktığı; melek-

lerin 'ibriklerden kirli sular içtiği'; kendi içinde kavrulup duran, yüzü gülmeyen bir Ģiir. Ama yine de, 'ceylan 

diriliği'nde, umudu ve aĢkı çağırıyor‖ diye tanımlıyor. Ġyi bir Ģiir dili ve iĢçiliği olan Ģair, Ģiirinde kutsal metin-

ler ve yaĢadığı coğrafyayı iĢliyor… ġiirinden bir örnek : 

ELĠFLER ĠÇĠN SON SÖZ 

―(her gün benden uzaklaĢan ayaklarımın 

bir yüze bağlı olmadığını biliyorum 

dök içimdeki heykeli. fakat göğe: beni kus) 

  

susmayı istemek bana öpmeyi öğretir: belki: 

telaĢlı bir kavme eksik bir oğul gibi geçtim ovalardan 

çağır: beni! farz et, bir zehir kabı ile bil beni 

ummak nedir avuç çizgilerini kesene / mürekkep midir buhrân 

-ne görüyorsan onu söyle: avuçlarında sol elim: yine mi kan  

belki 

acı bir yağmurla yüzüne sardığım göğsüm gibidir kefen: 

uykuda kaldı bu kez de ölüm meleği: boĢunadır köy ortasına 

kurulan tâziye: kovuldu ruhumdan gömülerle bilinen melîke  

utangaç ve kürdî bir makamla geldim geceleri: büyüdün  

içimde: 

mânâ ve tuhaf: ortağı oldum bilmediğim bir dilin 

alnım ve revâ: kimdendir bu avutulmak fikri: çağırsam seni,  

Leylâ  

kanatır dilimi: çocukluğum- 

dan kalan ot: beynimde bir çöl gibi uzanıyor yol: 

Ģimdi, sulanan bir dağ kadar yaralıdır ölüm 

ey kalbimi acıtan su 

bir daha râm!‖ 

 

MEHMET YILDIZ 

(Eğitimci-ġair) 

1980 Akçakale‘de doğdu. Ġlk, orta ve lise eğitimini Akçakale‘de tamamladı. Harran Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılında Bilkent Üniversitesinde tezsiz Yüksek Lisans yaptı. Ortaokul 

sıralarında Ģiire baĢladı. ġahika, yaz-gı, Umut ve seyir kültür sanat dergilerinde Ģiirleri yayınlandı. ġanlıurfa be-

lediyesinin düzenlemiĢ olduğu Ģiir yarıĢmasında Süreyya adlı Ģiiriyle birincilik ödülü aldı. ġiirinden örnekler: 

KADĠM KENTE DÜġEN ÇIĞ 

Çeviriyorum sana çıkan tüm numaraları 

Çıkmaz bir sokakta buluyorum kendimi 

Çığ düĢüyor gözlerin üstüne 

Çıban çıban bir kahır yüreğimde 

Çelimsiz durmazdım ben böyle 

Baktığım her yerde seni görmezsem. 

Çığlık çığlık bakmak bana senden kaldı 

Gecenin çoktan ölümlü saatlerinde 

Urfa çoktan terk etti Urfa‘yı 

Eyyubiye‘de çileli çocuklar 

ÇarĢı çığırtkan 
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ġehir asrın çıfıt kalbi oldu yar. 

Ne çok ölüm taĢıyorsun gözlerinde 

Böyle çıdam kıran çığları nasıl bıraktın üzerime 

Her gamzede bir betül ağlardı 

Tevazu kıskanırdı endamını 

ġehre esenlik taĢıyan sesin nerde? 

Nerde kadim Ģehrin esrarını sorgulayan güzelliğin 

Bu kahır kent hangi çığın eseri? 

 

Bu dönemde ilim, sanat ve edebiyat alanındaki diğer isimler ise Ģunlardır: 

Hacı Ömer Uçkan (1893-1978), Abdullah Edip Erdem (1901-1976), C. Namık Alptekin (1913-1992), Zeki 

CoĢkun (1918-...),, M.Talat Karaçizmeli (1924-...), Ömer MaraĢ (1929-1987) S.Sabri Ergenç (1931-.....), Feridun 

Hamevioğlu (1931-...), Nabi Kılıçoğlu (1931-......), Ali Haydar Öztürk (1931-......), Halil Asaf Döner (1931-....), 

Rükneddin AkbaĢ (1931-.....), Mustafa Ayhan Abamor (1931-......), Mehmet Mısır (1933-...), E.Selim Görgün 

(1935-.....), , Halil Gelener (1938-....), Necati Siyahkan (1938-......), Ferid (Ġ.Halil Kırıkçı) (1938-.......), Ali 

Terkoğlu (1943-....), Ahmet GözühoĢ (1937- ….), ( Emin Baydil 1948-....), Kemal Gündüzalp (1953-....), Ahmet 

Fazıl Döğücü (1948-.......), Fuat Kürkçüoğlu (1950-......), Mustafa Remzi Laleoğlu (1952-.......), Bekir ġirinoğlu 

(1953-.......), AĢık Kul Cemali (1956…..) Nejat Karagöz (1958-...), Ömer TaĢ (1958-.......), Ġsmail Kurt (1958-

......), Salih Bencik (1959-.....), Sait Alioğlu (1961-......), Sedat ġanver (1963-.....), Mahmut Sönmez (1963), 

Sadeddin Akıncı (1963-.......), Mehmet Ak (1964-.....), Mehmet Emin Mercan (1966-......), Melik Gazi Gelener 

(1967-......), Serhat Sever (1969-.......), Ramazan Çetin (1972-......), Hüseyin Sami Nacar (1979…..) Bülent 

Canbek (1980…..) M.Emiun Al (1975….), Fevzettin Deniz, Dücahit Durak Bakay, Ġ.Halil Doğan, Osman Dur-

sun, 

SONUÇ 

Urfa'daki sanat ve edebiyat ortamında kökleri sağlam temellere dayanan, gelenekten beslenen 20. yüzyıl 

Türk Edebiyatında büyük etkileri görülen, ünlü Ģahsiyetler yetiĢmiĢtir. Urfa'nın köklü, derin ve geleneğe bağlı 

sanat ve edebiyatı bugün olduğu gibi gelecekte de Türk Edebiyatında söz sahibi olacaktır.  

20. yüzyılda edebiyattan müziğe, sinemadan resime kadar ulusallığı da aĢıp evrenseli yakalayan sanatçılar 

yetiĢtiren Urfa, 21. yüzyılda da mevcut kültürel birikimi, tarihi, coğrafik yapısı ile bir dünya Ģehri olmaya aday-

dır. Bu Ģehir, Ahmed Hamdi Tanpınar'ın deyiĢiyle "bir başkent her zaman başkenttir ve konuşur" gerçeği doğrul-

tusunda konuĢacaktır. Zira Urfa, bir yerleĢim birimi değil, geleneği, kültürü ve refleksleri olan müstesna bir Ģe-

hirdir. Bu nedenle Urfa'da yapılan sanat ve edebiyat, geleceğe bir miras olarak intikal edecektir. Çünkü Urfa, 

Nâbi ayarında sanatçılar çıkarmaya müsait münbit toprağa ve kültüre sahiptir. Bugün Urfa'da mahalliliği aĢmıĢ, 

kökleri sağlam, kendine mahsus bir dil ve üslûp geliĢtirmiĢ birçok Ģair ve yazar mevcuttur. 

Son yıllarda yayımlanan dergi, gazete ve kitaplar gösteriyor ki, Urfa'da ulusallığı yakalamıĢ, Türkiye'nin 

sanat ve edebiyat ortamını yakından takip eden bir sanat çevresi vardır. Özellikle GAP ile birlikte sosyal ve kül-

türel patlama yaĢayan Urfa, geçirdiği bu değiĢim ve dönüĢümden sonra daha güzel ve daha iyi eserlere imza ata-

cak sanatçılar çıkaracaktır.  

Urfa dün olduğu gibi bugün de kendini yenileyip dönüĢtürecek, sanat ve edebiyatta açılımlar yapacak dina-

mikleri içinde taĢımaktadır. M.Veysi Dörtbudak, M.Emin Ertan, Ali Fuat Bilkan, Yakup Çelik gibi araĢtırmacı-

edebiyatçılarımız, A.Naci Ġpek, Kemal Kapaklı, Osman Güzelgöz, Mehmet Hazar, Mehmet Farac, Veysel Polat, 

M.Nedim Hazar (Ferhat BarıĢ), Bekir CoĢkun gibi gazeteci-yazarlarıyla Urfa, kültür, sanat ve edebiyat alınında 

varlığını göstermektedir. 

"Özellikle Ģiirde büyük bir potansiyeli içinde taĢıyan fakat ne yazık ki mahalliliğe hapsolmuĢ veya edebiyat 

tekelciliğine takılmıĢ birçok genç kuĢak Ģair, gelecekte Türk Edebiyatında hakettiği yeri alacaktır. TaĢra Ģiirinin 

evrenselleĢme noktasında ileri bir seviyeye geldiğini ve geçtiğini de söylemek mümkündür. Ancak, günyüzüne 

çıkmamıĢ, edebiyat çevrelerine ulaĢmamıĢ veya ulaĢıldığı halde ciddiye alınmamıĢ Ģairlerin varlığını da 

gözönüne almak gerekir.‖  
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Urfa‘da güçlü bir Ģiir damarı olmasına ve yalnızca Cumhuriyet dönemi ikiyüzü aĢkın Ģairi olmasına rağmen 

mahalliliği aĢamamasının en büyük nedeni, yazar ve Ģairlerinin folklore gömülmeleri ve eleĢtirel ortamın olma-

masıdır. Urfa‘daki edebiyat ortamı daha çok kiĢiler iliĢkiler üzerine kurulduğundan ne yazık ki, eleĢtiri ortamı 

oluĢmamıĢ ve bu yüzden Ģairler kısır döngü içersinde kalmıĢlardır. Mahalliliği aĢıp evrensel bir ses yakalayabi-

len Ģair ve yazarlara baktığımızda daha çok dıĢarıyla temaz halinde olan yazar ve sanatçılardır. Urfa‘daki sanat 

ve edebiyat ortamı gerçek sanatçılar ve özgün sanat eserleriyle temaz kurmadığı müddetçe mahalli ve folklorik 

kalmaya mahkumdurlar. Urfa bunu aĢtığı takdirde, geçmiĢte olduğu gibi bırakın mahalli kalmayı gerçek bir kül-

tür merkezi olmaya aday Ģehirler arasında yer alabilcek potansiyele sahiptir. Yeter ki, iç namamikleri dıĢ 

dinamilklerle buluĢturabilsin… 

Ayrıca Urfa'da sanat ve edebiyat hayatında kadınların gölgede kaldığı, neredeyse yok denecek kadar az ol-

duğu görülmektedir. 1980'li yıllarda Mahide Uyanık'ı "ġivan" adlı bir öykü kitabıyla görüyoruz. Fakat atılan bu 

adımın devamı gelmemiĢtir. Oysa Ġslâmi Dönem (639-1516) Urfa sanat ve edebiyat ortamına baktığımızda, yal-

nızca Harran'da ilim ve sanat alanında yetiĢmiĢ 17 kadın ismine rastlamaktayız. Cumhuriyet döneminde kadın 

sanatçıların birkaç kiĢiyi geçmemiĢ olması gerçekten üzücüdür. Urfa'daki sanat ve edebiyat ortamında kadınların 

olmayıĢı, biraz da Urfa'nın kapalı toplum oluĢuyla ilgili bir durumdur. GAP'ın yarattığı kültürel ve sosyal patla-

manın kadın sanatçıların önünü açacağını düĢünüyoruz. Urfa'da mani söyleyen, türkü yakan kadınların Ģiir, hikâ-

ye, roman ve resim sanatında varlıklarını göstereceğine inanıyoruz. Çünkü Urfa, tarihi ve kültürel yapısıyla bu 

dinamikleri içinde taĢımaktadır..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

E) URFA OKULU 

Dünyanın en eski Ģehirlerinden biri olan Urfa, beĢeri dinler ZerdüĢtlük, Sabiilik ve Mani dininin yanı sıra 

Yahudilik, Hıristiyanlık ve Ġslamiyet gibi üç büyük dine ev sahipliği yapmıĢ, bu dinlerin tarih sahnesine çıkıĢın-

da Ģekillenmesinde önemli bir mekân olmuĢtur. Urfa‘ya dinler tarihi açısından bakıldığında, dünyanın ilk mabe-

dinin ve ilk ataerkil tanrı heykellerinin bulunduğu bir Ģehir olarak, baĢta dinler olmak üzere sosyo-kültürel bir 

zenginliği bağrında taĢıdığını görürüz. 

Bilhassa Hıristiyanlığın devlet olarak ilk kabul edildiği yer ve Ġslamiyet‟in Anadolu‟ya girdiği ilk kapı 

Urfa, tarih boyunca Yahudilik, Hıristiyanlık, Süryanilik, Nesturilik, Sabiilik ve Ġslamiyet gibi birçok din 

ve mezhebi bünyesinde büyümüĢ, çoğalmıĢ ve dünyaya yayılmıĢtır… Bu anlamda Urfa‘ya baktığımızda Ur-

fa‘nın Hıristiyanlığı kabulünden hemen sonra burada bir okul kurulduğunu ve ilahiyat baĢta olmak üzere birçok 

dalda eğitim verildiği görülür. Urfa‘nın bu durumunu konumuyla iliĢkilendiren Hayes : ― Urfa‘nın konumu, doğu 

ile Batı arasında aracılık yapmaya tümüyle elveriĢliydi ve bu aracılık, yalnızca ticaret ve savaĢla değil, edebiyat 

ve bilimde de gerçekleĢmiĢti. Süryani yazınında yeniliğin ve özgünlüğün çok az olduğu, Helenceden çeviri yo-

luyla alınan Ģeylerin ötesinde az Ģeyin bulunduğu, sık sık söylenir. Belki öyledir; ama Süryaniceye yapılan çevi-

riler, Batının yazın ve bilim hazinelerinin Doğu halklarına ulaĢtırılmasını sağlayan, yararlı çalıĢmalardı; düĢünüĢ 

ve dil bakımından Batı halklarından çok farklı olan bu halklara Batının bilimi ve yazını baĢka türlü aktarılamaz-

dı. Ortaçağın sonunda Avrupa‘da felsefe ve bilim alanlarında Rönansans, Haçlıların getirdiği Arap felsefe ve 

bilim yapıtları sayesinde baĢlamıĢtır. Ama bu yapıtlarda Araplar, Süryanilerin öğrencileri ve taklidicileriydi sa-

dece. Gerçektende Urfa, Arap felsefecilerinin annesi oldu; bilimde tuhaf bir yol izledi, 5 ve 6. yüzyıllarda Helen-

lerden Süryanilere geçti, Süryanilerden de Araplara, Araplar onu özenle korudular ve geliĢtirdiler; o sıralarda 

batı roma Ġmparatorluğunun yıkılıĢıyla baĢlayan karanlık barbarlık çağlarını yaĢıyordu; sonunda, Arapların dev-

raldığı miras, Avrupa‘ya, onu alıp yararlanmaya hazır döneme girdiğinde geri verildi..‖ diye yazmaktadır. Urfa‟-

ya Hıristiyanlığın giriĢi ve Urfa Okulu‟nun kuruluĢuna baktığımızda, bunun ilk kıvılcımını Filistin‟den 

Urfa‟ya gelen bir Hıristiyan misyoneri olan Aday ile baĢladığın görürüz. Adday Urfa‟daki Yahudi koloni-

si içinde Ġsa‟nın öğretilerini yaymıĢ ve Hıristiyanlığın Urfa‟ya giriĢini sağlamıĢtır. Burada ilk kiliseyi kur-

muĢtur. Urfa‘nın bu dönemi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak Adday‘dan sonra Tityanus ve Bar-

daysan isimleri öne çıkmaktadır. ―ÇağdaĢ bilim ıĢığında, bu iki kiĢinin, hem dehalarıyla hem ahlaklarıyla, ilk 

kilisenin din adamlarının en büyüklerinden oldukları‖ bilinmektedir. Zira ―Urfa 2. yüzyılın ikinci yarısında, 

Mezopotamya‟nın ve çevre ülkelerin en büyük Hıristiyan düĢünce merkezi oluĢunu büyük ölçüde bu iki 

kiĢinin çalıĢmalarına borçludur. Bar HadbĢabo‘nun belirttiğine göre, Urfa‘da Adday bir okul kurdu, iĢte bu 

okul geliĢerek daha sonra ünlü Urfa Akademisi haline geldi ve doğu Süryani Asur‘ın yararlandığı bir tür Hıristi-

yan Üniversitesi oldu.‖  

Gerçekte tarih sahnesine bir din olmaktan daha çok Hıristiyanlığın bir mezhebi olarak çıkan Hıristi-

yanlık, Urfa‟da din olarak ilk kabul edildiği yer olmuĢtur. Özellikle bir Yahudi tarafından (Aday) tebliğ edi-

len bu din, bir taraftan Urfa‘da hâkim olan Helen kültürüyle savaĢırken, diğer taraftan henüz Ģeriatını tamamla-

mamıĢ olan bir din olarak kendi içinde savaĢıyordu. Hatta bu dönemde henüz Batı Hıristiyanlığı dahi, tamamen 

yerine oturabilmiĢ değildi. Urfa Okulunda daha çok ilahiyat okutulmasının ve hep mezhepsel tartıĢmaların sür-

mesinin nedeni yukarıda belirttiğimiz gibi, Hıristiyanlığın henüz yolun baĢında oluĢu ve Ģeriatını tamamlamamıĢ 

olmasıdır. Çünkü daha sonraları Batı Hıristiyanlığı ve Doğu Kadim Hıristiyanlığı adı altında iki koldan geliĢecek 

ve günümüze kadar ulaĢacaktır…  

Bu anlamda yeni birçok Hıristiyan mezhebinin doğuĢunda Urfa Okulunun payı büyüktür. Zira düĢünce ve 

inanç açısından birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıĢtığı ve bunun mücadelesinin verildiği bir yer olan Urfa 

Okulu‘nda önceleri ―Yunanca öğretmek istiyorlardı. Epey zaman sonra da Aristo mantığı, bilhassa kategoriler, 

ibare ve kıyas okutuldu. Prorfyriosun Ġsagoci‘si öğretildi. Hoca, Yunanlı metinlere dayanıyor, onu Yunanca ve 

Süryanca olarak açıklıyordu. Birinci yüzyılın ortalarından itibaren Yunancaya ilgi azaldı. Öğrenciler bilgilerini 

yüzyılın sonlarında Süryancaya nakletmeye baĢladı. Bir ara Urfa medresesine Nesturiye Mezhebi sızdı. Hocalar 

bunu öğretiyor talebe bunu alıyordu. ‖ Birçok hoca değiĢtiren Urfa Okulu‘nun, Yunanca‘dan Süryanca‘ya, 

Nesturiye Mezhebine daha sonraları ise Müslümanların egemenliğine geçmesiyle de Ġslam felsefesine katkısı 

olmuĢtur. Bu anlamda birkaç kez açılıp kapanan Urfa Okulunda daha çok Felsefe olmak üzere Tıp, Edebiyat ve 

Ġlahiyat okutulmuĢtur. Urfa Okulu daha sonra Ġranlıların eline geçmiĢ (363) bu nedenle bazı kaynaklarda ―Ġran 

Medresesi‖ olarak adlandırılmıĢtır. 

Urfa Okulu, farklı din ve mezheplerin etkisinde kaldığından olsa gerek, daha çok felsefeye önem verilmiĢtir. 

Urfa‘da ―Yakubi ve Nesturiler arasında baĢlayan çekiĢme bitmeyince, 489‘da kapatıldı. Nesturi hoca ve talebeler 

kovuldu.‖ Urfa Okulu, mezhebi çekiĢmelere rağmen en çok Süryanilerin etkisinde kalmıĢtır. Süryanilere baktığı-

mızda bunlar; ―Filozof değil, Felsefeci yetiĢtirmiĢlerdir. Ayrıca Ġslam Felsefesine ilk çağ filozoflarının eserlerin-

den (tercüme suretiyle) fikir malzeme sağlamıĢlardır.‖  
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Süryani edebiyatı önce Mezopotamya‘da Hıristiyanlık etkisi altında, dini bir karakterde baĢlamıĢtır. Çünkü 

eserlerin yazarları, papaz ve ilahiyatçılardan ibaretti. Süryaniler bugünkü Mezopotamya, Suriye ve Babil gibi 

yerlerde oturan ahaliydi. Bu isim onlara Hıristiyanlığa girmelerinden sonra verilmiĢtir. O sıralarda Mezopotam-

ya‘nın merkezi sayılan Edessa (Ruha) Ģehri Miladi 244 yılında, Romalıların istilasına uğramıĢtı. Kaldı ki Hıristi-

yanlık M.150 yıllarından beri Edessa (Ruha) yerleĢmiĢ ve buradan da baĢka Ģehirlere yayılmağa baĢlamıĢtı. Hat-

ta M.207 senesinde Edessa Kralı Abgar IX, Hristiyanlığı resmen tanımıĢtı. Ernest Renan, Süryani edebiyatını 

kuran Ģahıs olarak Bardesan‘ı kabul eder. (M.154-227) Edessa‘da yaĢamıĢtır. O sıralarda yani, Miladi III. Asırda 

ortaya çıkan Mani inançları (Manicheism) Onu da etkilemiĢti. Bugün Süryanca en eski eserlerden biri de 

Bardesan ile talebeleri arasında tartıĢılan ―Kader hakkında‖ adlı bir kitapçıktır.‖ 

―489‘da okulları kapanan Urfa Nesturilerini, 529‘da Justinian tarafından okulları kapatılınca bu kez Atina 

Okulu‘nun Yeni Platoncu filozofları izledi. Nesturiler Urfa‘da sahip oldukları Süryanice çevirileri beraberlerinde 

CündiĢapur‘a getirdiler. Çok geçmeden Ģehirde dikkate değer bir entelektüel mayalanma baĢladı.‖ Urfa Okulu-

nun, Ġslam öncesi farklı din ve mezheplerin etkisine girip çıkması ve siyasi etkiyle yukarıda gördüğümüz gibi 

birkaç kez açılıp kapatılmıĢtı. En istikrarlı çizgisini Müslümanların egemenliği altında iken sürdürmüĢtür. Yunan 

Felsefesi etkisinde baĢlayan tartıĢmalar Ġslami hükümlerin ve inançlarının akılcı yorumlanmasına neden olmuĢ-

tur. Emevi ve Abbasi dönemlerinde itikadi mezheplerin doğmasına, Ġslam‘ın çoğulcu düĢünme ve bir arada yaĢa-

ma biçiminin oluĢmasına Kelam ilminin geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. 

―Daha ilk halifeler devrinde, 635 ġam, 638 Antakya ve Halep, 639–642 Ġskenderiye ve Mısır, 639-641 Har-

ran ve Urfa, 738 CundiĢapur‘un fetihleriyle ve daha sonra Emeviler zamanında 632‘den itibaren tüm Doğu Ana-

dolu‘nun, Mezopotamya‘nın, Irak‘ın, 670 Kuzey Afrika‘nın, 710 Pencap ve Hind‘ın fetihleriyle Ġslam dünyası-

nın sınırları kısa zamanda alabildiğine geniĢledi ve birçok yabancı kültür merkezi Müslümanların hakimiyetine 

geçti.‖ Urfa, Müslümanların egemenliğine geçtikten sonra da felsefe okulu olarak iĢlevini sürdürdü. Ġslam dini-

nin Gayrimüslimlere hoĢgörüsü çerçevesinde inançlarına dokunulmadı. Dini baskı yapılmadı. Ġlme verilen önem-

den dolayı Gayri Müslimlerin elinde bulunan medreseler kapatılmadı. Muhammed El Behy‘nin deyiĢiyle: 

―Gerçek Ģu ki, azınlıkta olanlar, azınlık olarak varlıklarını korudular ve felsefenin öğreticisi olmaya devam etti-

ler.‖ Müslümanların felsefeyle tanıĢmaları, Emevi Abbasi halifelerinin, tercüme faaliyetlerine giriĢmeleri, hatta 

―Harun er ReĢit‘in bütün milletlerden ilim adamlarını ve dilcilerini Bağdat‘taki sarayına toplaması ve El 

Me‘mun‘un bir tercüme okulu kurması‖ ile zirveye ulaĢmıĢtır. Öyle ki, ―Uzun konvoylar halinde kitap yüklü 

deve kervanlarının Bağdat‘a düzenlediği seferler, kesintiye uğramaksızın 11. yüzyılın baĢlarına kadar süren ter-

cüme faaliyeti, dünya kültür, düĢünce ve ilim tarihinin en önemli olayları arasında yer alır. Yunan‘dan Mısır‘a, 

Antakya, Urfa ve Ġran‘dan Hind‘e kadar insan soyunun tarih boyunca ortaya koyduğu bütün kültürel ilmi ve fel-

sefi birikime Ġslam dünyası sahip çıkmak istiyordu.‖ 

Bilindiği gibi Ġslam felsefesinin oluĢumunda iki önemli etken olmuĢtur. Bunlardan biri içeriden gelen katkı; 

kitap ve sünnet, diğeri dıĢarıdan gelen katkı tercüme faaliyetleri… Ġslam felsefesine dıĢtan gelen nedenlere gelin-

ce: ―Ġslam öncesi kültürlerden ileri gelen nedenlerdir. Bu kültürler Ġran, Hind ve Yunan kültürleri ile bunların 

taĢıyıcısı olan okullar (medreselere) ve çeviri faaliyetleridir. Bu kültürler içinde Yunan kültürü Ġslam felsefesinin 

oluĢumunda en fazla katkıya sahiptir. Bu kültürü Ġslam dünyasına kazandıran genelde Süryani bilginler olmuĢtur. 

Bu bilginler, miladi ikinci asırdan miladi on ikinci asıra kadar çeĢitli bilimlerle, özellikle de felsefe ve mantık ile 

haĢir neĢir idiler. Prof. Dr. Nahit Keklik, Süryani bilginlerin bu hizmetlerinden bahisle Ģunları kaydeder : 

‗Süryanilerde edebi ve felsefi ilk çalıĢmalar, M.S.2 asırda Urfa‘da doğmuĢtur.  

Hatta Süryani yazısının doğduğu bu Ģehir, daha M.2. asırda mükemmel Ģekilde Grekçe bilen birçok âlimler-

le doluydu. Süryanileri bahis konusu etmemizin sebebi budur ki onlar, M.2. asırdan baĢlayarak Ġslamlığın doğdu-

ğu M.7. asra kadar iĢledikleri antik felsefeyi M.8. ve M.10. asırlar arasında ücret mukabilinde Arapçaya tercüme 

etmeye baĢlamıĢlar ve böylece Müslüman filozoflara önderlik ve hocalık etmiĢlerdir. Bu sebeple Ġslam felsefesi 

hakkında bir hüküm vermezden önce onlara hocalık eden Süryanilerin bu hususta yaptıkları felsefi araĢtırmaların 

değerini bahis konusu etmeden Ġslam mantıkçılarını ele almak, böyle bir tarihi geliĢimdeki kanatların noksan 

kalmasına sebep olabilir.‖ 

Urfa Okulu iki önemli iĢlev görmüĢtür. Bunlardan biri Doğu Kadim Hıristiyanlığı olarak yaptığı kat-

kı ve meydana getirdiği edebiyat ve sanat, diğeri de Ġslam Felsefesine yaptığı katkıdır. Urfa Okulunun 

sanat ve edebiyata katkısına bakıldığında, Adday, Tityanus, Afraim, Bardaysan, Hiba, Suruçlu Yakup, 

ViranĢehirli Yakup, Meçhul Urfalı, Rebula, Narsay, Balay, BarĢawno, Agog, Stefan Bar Sudayli. Tuma, 

Ahwazlı Yusuf gibi çok büyük düĢünce, din, sanat ve edebiyat adamları yetiĢtirdiği görülür. Aynı zaman-

da bu isimler ilk Hıristiyan ermiĢleri olup, bu okulda ders görmüĢ ders vermiĢlerdir. Bugün Hıristiyan 

dünyasında önemli bir yerleri olan ve kimileri aziz olarak kabul edilen bu isimlerin bazıları Hıristiyan 

mezheplerinin kurucuları arasında sayılmaktadır. Ġsa'nın kiĢiliği konusunda zıt kuramların ortaya çıkmasında 

(Kadıköy Ortodoksluğu, Nasturilik/Diyofizitçilik, Yakubilik/ Monofizitçilik) Urfa Akademisi belirleyici bir rol 



129 

oynamıĢtır Mesela Urfa okulunda yetiĢen ve ders veren hocalara baktığımızda bunlar yalnızca ilahiyatla da iĢti-

gal etmemiĢlerdir. Müzik, Ģiir, edebiyat, felsefe gibi çeĢitli dallarda ürünler vermiĢtir. Örneğin Bardaysan iyi bir 

Aziz olması yanında iyi bir müzisyendir ve Kiliseye müziği ilk sokan kiĢidir. Aziz Afraim, Suruçlu Yakup iyi 

birer Ģairdirler. ViranĢehirli Yakup Kadıköy konsülüne katılmıĢ, Yakubilik mezhebinin kurucusu bir fikir adamı-

dır. Hatta bu dönemde komĢu Ģehirlerden ve ülkelerden gelip sanat edebiyat felsefe ve ilahiyat eğitimi alan bir-

çok fikir ve düĢünce adamı vardır. Bu anlamda Urfa Okulu, düĢünce tarihi açısından göz ardı edilemez bir mis-

yon üstlenmiĢtir. Dünya kültür mirası içinde üzerinde durulması ve araĢtırılması gereken bir okuldur… 

Urfa Okulunda yetişmiş ilim, din felsefe, sanat ve edebiyatçılar hakkında geniş bilgi Sanat ve Edebiyat 

bölümünde verilmiştir.  

F) HARRAN OKULU 

GeçmiĢten günümüze tarihi bir kalıntı olarak gelen Harran, birçok dinin menĢei, birçok medeniyetin beĢiği 

olmuĢtur. Ġslam öncesi ve Ġslam sonrası olmak üzere iki dönemde de bilim ve kültüre hizmeti olan Harran, tarihi 

süreç içersinde bir dönem en parlak devrini yaĢamıĢ, ihtiĢamlı bir isim bırakmıĢtır. DüĢünce tarihi açısından Har-

ran‘a baktığımızda ilim ve felsefe açısından oldukça haklı bir Ģöhrete sahip olduğunu görürüz. Özellikle din ve 

felsefe tarihi açısından Harran, tarih boyunca bulunduğu konum itibariyle bazen savaĢ ve katliamların 

yaĢandığı bir mekân, bazen de sahip olduğu okul (Üniversite veya Medrese) dolaysıyla kültür ve medeni-

yetin merkezi olmuĢtur. 

Moğol istilasından sonra tamamen virane olan, günümüzde ancak bir köy olarak varlığını sürdüren 

(sonradan ilçe olmuĢtur) Harran‘a baktığımızda, geçmiĢte böylesine büyük birikime sahip ve baĢkentlik yapmıĢ 

bir Ģehrin, nasıl olur da bugün böylesine geri ve cahil kalabilir sorusunu sormadan geçmek mümkün değildir. Bu 

durum bir yönüyle Moğol istilasına dayanırken, diğer yönüyle istiladan sonra buraya yerleĢen göçebe kavimlerle 

ilgili bir durumdur. Zira Moğol istilasından sonra buraya yerleĢen kabilelere baktığımızda bedevi ve göçebe ol-

duklarını görürüz. Harran ve civarında yaĢayan kabile ve aĢiretlerin cumhuriyetin kurulduğu yıllara kadar halen 

gazve yaptıkları bilinen bir gerçektir. Bu durum onların medeni değil, bedevi olmalarının bir özelliğidir. Yine 

Harran Okulu (Üniversite veya Medrese de denilmektedir)‘nda yetiĢmiĢ olan ilim adamı ve edebiyatçılara baktı-

ğımızda, bunların mezhep olarak birçoğunun Hambeli olduğunu görürüz. Oysa bugün Harran‘da ikamet eden 

Arap aĢiretlerinin tümü ġafii mezhebine bağlıdır. Hatta geçmiĢte Harran‘a Dürzîlerin yerleĢtirildiğini tarih kitap-

ları yazmaktadır. Harran, tarih içersinde çeĢitli kavimlerin gelip göçtüğü bir yer olmuĢtur. Ahmet Hamdi Tanpı-

nar: ―Bir baĢkent her zaman baĢkenttir konuĢur‖ diye yazar. Eğer Harran, geçmiĢteki baĢkentlik özelliğini kay-

betmemiĢ olsaydı sosyolojik ve tarihi bir gerçek olarak bugün, güçlü ve ayakta durabilen bir Ģehir merkezi olarak 

varlığını sürdürmesi gerekirdi...  

―Anadolu‘nun güneydoğu bölgesinde yer alan Urfa (Orhay), Edessa ya da (Ruha), Nusaybin (Nisibis, 

Nisibina) ve Harran gibi yerleĢim merkezleri, tarih boyu yalnızca bulundukları bölgenin değil, Suriye‘nin ve 

Kuzey Mezopotamya‘nın da önemli siyasal ve dinsel merkezleri olmuĢlardır. MÖ 4 yy.da Selevkidler haneda-

nınca kurulan ve özellikle Hıristiyanlığın bir site dini olarak benimsendiği MS 3. yy baĢlarından itibaren yıldızı 

parlayan Urfa‘nın aksine, Nusaybin ve Harran‘ın tarihleri ve elde ettikleri Ģöhret daha çok öncelere, MÖ üçüncü 

bin yıla kadar uzanmaktadır. Dinsel ve kültürel bir merkez olma açısından Harran tarihi üç kategoride değerlen-

dirmek mümkündür. Temsil ettiği dinsel kültürel yapı açısından Harran tarihinde yer alan ilk dönem, MÖ. Üçün-

cü bin yıldan MÖ 4. yy‘a kadar süren geleneksel Asur-Babil Politeizminin ve buna bağlı Paganizmin egemen 

olduğu zaman dilimidir. Geleneksel Harran politeizmi ve paganizminin güçlü Helenistik etkiye maruz kaldığı 

MÖ 4. yy sonrası ve devir ise ikinci dönemi oluĢturmaktadır. MS 7.yy‘a kadar devam eden bu dönemde MS 

ikinci yüzyıldan itibaren, Helenizm‘in yanı sıra Hermetizim ve Hıristiyanlıkla da yoğun bir etkileĢim söz konu-

sudur. MS 7. yy‘dan Harran‘ın yıkılıĢ tarihi olan MS 13. yy‘a kadar süren üçüncü dönem ise Harran kültürünün 

ve dininin güçlü Ġslami etkiye açık olduğu dönemi teĢkil etmektedir‖  

Tarihsel olarak Harran, Anadolu‘ya açılan bir kapı olarak Ġslam‘ın girdiği ilk Ģehir olması yanında Asurlara, 

Emeviler‘e baĢkentlik etmiĢ bir yer olarak, ilim ve sanatın, felsefe ve ilahiyatın buluĢtuğu bir havza olmuĢtur. 

Atina, Roma, Ġskenderiye, Antakya okulları gibi tarihte özel ve farklı bir yeri olan Harran Okulu, ilim ve kültür-

de parlak bir geçmiĢiyle istisna bir Ģehirdir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bilim ve kültür tarihine hizmetiyle ününü 

duyurmuĢ olan Harran, Fırat ve Dicle‘nin arasında sulak ve ticaret yollarına sahip olması dolaysıyla önemli bir 
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ticari ve kültürel merkez olmuĢtur. Ayrıca birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği ve baĢkentlik yapmıĢ, bunlar-

dan aldığı dinamiklerle kültürel taĢıyıcılık ve dönüĢtürücülük görevi görmüĢtür. Ġli öncesi döneminde de Ġslam 

sonrası döneminde de bu parlaklığını uzun süre korumuĢtur. Dahası Ġslam kültür ve medeniyetin oluĢumunda 

etkileyici bir güç olmuĢtur. Bulunduğu konumdan ve imkânlardan yararlanarak büyük ilim adamları yetiĢ-

tirmiĢ, yeni fikir ve düĢüncelere kapı açmıĢtır… 

Harran, adını yol ve suyun geçtiği bir noktada bulunmasından dolayı almıĢtır. Zira Harran‘ın ―Çivi yazıları 

yazıtlarında ―Harranu‖ olarak geçer. Bunun anlamı ise ―yol‖ demektir. Yolların buluĢtuğu bu bir ―ticaret merkezi 

oluĢu‖ nedeniyle yukarıda da belirttiğimiz gibi kültürü dönüĢtürücü bir fonksiyona sahip olmuĢ ve bunu en güzel 

Ģekilde kullanarak tarihe mal olan Harran Okulu; Hermetizim, Paganizm ve Harranilik olgusunun yaĢandı-

ğı ve tartıĢıldığı bir zemin olmuĢtur. Hatta Harranlı Müslüman âlimlerin en meĢhurlarından olan Ġbn 

Teymiyye‘nin günümüzdeki Modern Ġslam düĢüncesindeki yeri ve etkisi inkâr edilemez. Aradan geçen bunca 

zamana rağmen Ġbn Teymiyye‘nin Ġslam düĢüncesinde konuĢulup tartıĢılması ve fikirlerinin dayanak olarak ileri 

sürülmesi geçmiĢteki Harran Okulunun büyüklüğünün bir göstergesidir.  

Sosyolojik bir gerçek olarak, toplumların geliĢip ilerlemesi, o toplumun felsefe ve sanat ile olan ilgisiyle 

yakından alakalıdır. Bir yerde felsefe ve sanat yoksa o yerin geliĢip, yeni fikirler üretmesi mümkün değildir. Bu 

anlamda Harran‘ın geçmiĢteki ihtiĢamının altında, Okulunda verilen baĢta felsefe olmak üzere ilim ve sanatın 

büyük etkisi vardır. Ġslam öncesi ve Ġslam sonrası iki ayrı dönem olarak tanımlayabileceğimiz Harran Okulu‘nda; 

ilk döneminde Paganizm ağırlığı ve etkisi hissedilirken ikinci döneminde Ġslam dinin etki ve ağırlığı görülür. 

Birinci dönem Hermetik felsefe ve astronomi öne çıkarken ikinci döneminde hadis ilmi baĢta olmak üzere din 

ilimleri tıp ve felsefe kendini gösterir. Ġslam öncesi Harran Okulu Atina, Ġskenderiye, Antakya ve Urfa ile yakın 

temasta iken, Ġslami dönemde Halep, ġam, Bağdat ve Kahire gibi Ģehirlerle temas halindedir. Öyle ki, bu Ģehir-

lerden gelip Harran‘da felsefe ve edebiyat yapıldığı, yine aynı Ģekilde Harran‘dan kalkılarak bu Ģehirlere sırf 

ilim, sanat ve felsefe yapmak için gidildiği kaynaklarda geçmektedir. Bu kültür merkezleri arazsında fikir alıĢ 

veriĢinde bulunan ilim ve sanat adamları birbirini etkilemiĢlerdir. 

Harran bu anlamda Felsefenin Ġslam âlemine girmesinde ve geliĢmesinde rolü olan, okul ve ekol görevi gö-

ren ayrıca burada yetiĢen âlimleriyle düĢünce tarihinin öncül beyinlerini yetiĢtiren bir üniversite olmuĢtur. Har-

ran‘ın bir üniversite olarak ortaya koyduğu birikimin dinamiklerini Ģöyle anlatılmaktadır: ―Altıncı yüzyılda 

Araplardan bir kısmı, Suriye‘nin bozkırlarında göçebe, bir kısmı ise Hicaz‘ın kasabalarında yerleĢik olarak yaĢa-

makta ve yakın çevreleri olan Antakya, Ġskenderiye gibi yüksek kültür merkezlerinden izole olmuĢ bir durumda 

bulunmaktaydılar. Onların, o günkü bilimleriyse sadece büyücülük ve cinlerle ilgili bilgileri ihtiva etmekteydi ki, 

bunlarda halk kültürünün bir parçası durumundaydılar. Yedinci yüzyılda ise, Harran ve CindiĢapur okulları bilim 

ve felsefede oldukça önemli bir hale gelmiĢlerdi. Sekizinci yüzyıla gelindiğinde ise, bu Araplar artık Müslü-

man‘dırlar ve haklı bir zaferle yakın doğunun büyük medeniyet merkezlerine sahip olmuĢlardı. Böylece onlar, 

Sasani ve Bizanslıların meydana getirdikleri ve sahip oldukları kültürel birikimi üzerlerine aldılar. Yani, Yunan 

bilim ve felsefesi, Ġran etiği ve politik fikirleriyle ve Hind tıbbı ve matematiğinin hemen hepsi Ġslam‘ın entelek-

tüel hayatının birer parçası oldu. Bu çok büyük mirasın Müslümanlar tarafından absorbe ediliĢi, hala bir çok sırrı 

birlikte taĢımaktadır. Fakat bu büyük geçiĢ ve değiĢim dalgasında Müslümanların eğitim ve öğretimine önemli 

katkı sağlayan bir toplum var ki, bu toplum, Kuzey Batı Mezopotamyalı bir Ģehir olan Harran‘ın sakinleri olan 

Sabii‘lerdir. Müslümanların ilme ve hikmete karĢı olan aĢırı ilgileri ve bu bağlamdaki hoĢgörü ve cömertlikleri 

kısa zamanda etkisini gösterdi. Böylece, bu hoĢgörü ve cömertlik, birçok bilgin ve filozofun özellikle Harranlıla-

rın gerek Harran‘da ve gerekse Bağdat‘taki etkilerini arttırdı.‖ 

Ġslam ve dünya kültür mirası içinde böylesine önemli bir yere sahip Harran Okulu‟nun misyonunu 

anlamak ve ekol olarak ortaya çıkıĢını kavrayabilmek için önce o dönemdeki Harran‟ın dini, kültürel ve 

sosyal durumuna bakmak gerekir. Harran‟ın o dönemdeki kültürel, sosyal ve siyasal durumunu bilme-

den, Harran Üniversitesinin misyonunun çözmek mümkün değildir. Zira o dönemde Harran, birçok ta-

rihçi ve yazarın belirttiği kendine mahsus sosyal, kültürel, dini ve coğrafik özellikleri olan Ģehirdir. Tev-

rat‟ta adı geçen bir Ģehir olarak Hz. Ġbrahim (as)‟ın ikamet ettiği bir yerdir. Sabi‟lerin yaĢadığı Harran‟-

da “Ġlk neden, ilk akıl, Evrenin idarecisi, Ģekil ve ruha adanmıĢ beĢ büyük mabet vardı. Yine yedi gezege-

ne adanmıĢ bir mabetleri mevcut idi. Harran, Helenlerin HıristiyanlaĢmasından sonra, Yunan putperest-

leri için tek sığınak oldu. Bunun yanında Harran, Babil ve Sabii dinine mensup olanlarla Yeni Plâtoncu 
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felsefe ve filozoflar için de bir sığınak oldu. Ġslam dinine geçtikten sonra da bu insanların dinine karıĢıl-

madı.” 

Harran'ın ilme ve felsefeye hizmet ettiği ve ünlü bilginleri yetiĢtirdiği dönemlere baktığımızda önceleri Ġs-

lam dıĢı olan Sabiilik ve Hıristiyanlığın etkisinde kaldığı, daha sonra ise kendini dönüĢtürerek Ġslami duyarlılığın 

hâkim olduğu bir döneme girdiğini görürüz. Zira ―Harran‘da 10. asrın baĢına kadar Hıristiyan olmayan felsefeci-

lerin, Sasani Ġmparatorluğu tebaasından olup Farsça konuĢan felsefecilerin oluĢturduğu bir felsefe okulu bulunu-

yordu. Bununla birlikte tamamıyla Yunan bilimi ve felsefesinin çalıĢıldığı okullara devam edenler genellikle 

Hıristiyan‘dı. Tıp üzerinde en fazla araĢtırma yapılan daldı ve felsefi fikirler Hıristiyan inancının savunma ve 

tefsirine yardımcı oluyordu. Bu iliĢkilerin tezahüründen dört veya beĢ asır sonra yüksek eğitimin büyük ölçüde 

gözden kaybolduğu ve özellikle Ġslami olan ve sadece Arapça dilini kullanan yeni yüksek eğitimin onun yerine 

geçtiği dikkate değer bir geliĢmeydi‖ Bilindiği gibi göç eden belli bir yerde durmayan insanlar cesur ve bilinçli-

dirler. Kurulu düzenini terk edip gitmek insan için cesaret gerektirici bir durumdur. Hele hele bu göç olayı bir 

savaĢ yahut bir düĢünce uyuĢmazlığından kaynaklanıyorsa, burada yalnız fiziki bir göç değil, aynı zamanda be-

yin göçü de var demektir. ĠĢte Hıristiyanlığın doğu imparatorluğunun resmi dini kabul ediliĢi dolaysıyla buna 

karĢı çıkan bilinç kiĢiler en yakınlarında olan Harran‘a göç etmiĢler. ĠĢte bu göç sayesinde sosyo-kültürel bir 

değiĢim geçiren Harran‘da ilim ve felsefe canlanmıĢ, bir kültür merkezi oluĢmuĢtur.―Ekseriye Grek asıllı olan 

Harran halkı, putperesti. Onlar, Ġmparator Justinyanus devrinde, Hıristiyanlığın Doğu Roma Ġmparatorluğunun 

resmi dini kabul edilmesinden sonra, Hıristiyanların baskısına dayanamayarak asıl vatanlarından göç etmiĢlerdi. 

ġehirlerinden ayrılmalarıyla birlikte, bu göçebeler, özellikle yeni Eflatunculuk kültürü (Neo-Platonic 

Philosophy) olmak üzere Yunan kültürüne bağlılıklarını devam ettirdiler. Bu Harran putperestleri, Abbasiler 

devrinde Yunan felsefesini ve onlara ait ilimlerini Bağdat‘a taĢıdılar‖ 

Ġslam düĢüncesinin oluĢumunda etkin olan isim ve fikirler üzerinde duran Muhammed El Cabiri, bu konuda 

Ģunları söylüyor: ―Evet, bazı ġarkiyatçılar Antakya, Nusaybin ve Harran (Suriye ve ırak'ın kuzeyi) ile CindiĢapur 

(Güney Ġran)'daki bazı Süryanî ekollerinin oynadıkları rolden bahsetmektedirler. Bunlar Yunan menĢeli felsefe 

ve bilimlerin tercüme yoluyla Doğu'ya intikaline katkıda bulunmuĢlardır. Hatta bazıları söz konusu ekollerin 

Kelâm ilmi gibi bir takım Ġslâm‘î ilimleri de etkilediklerini söylemektedir. Ama bu Süryanî ekollerin üstatlarını 

ve öğrencilerini Ġslam Kültüründeki tercüme faaliyetlerine yaptıkları katkılardan dolayı takdir etmemize rağmen 

aradığımızı onlarda bulamamaktayız. ―Bu ekoller hakkında bilinen, onların genelde dini karakterli ekoller oldu-

ğudur. Onlar kutsal metinlerle sıkı bir iliĢki içindeydiler ve kilisenin ihtiyaçlarına cevap verecek Ģekilde yönlen-

diriliyorlardı." Bunlar, Mesih (a)'in zatındaki insanîlik-ilahilik iliĢkisini tespit etmekle meĢguldüler. O dönemde 

Yakubilerle Nesturîler arasında Ģiddetli bir mücadele yaĢanıyordu. Yakubiler onun birliğini teyit ederek tama-

men ilah olarak görüyorken, Nesturî‘ler onda vücud, irade, fiil gibi beĢerî özelliklerin de bulunduğunu söylüyor 

ve ilahlık boyutuyla beĢer boyutunu birbirinden ayırıyorlardı. Hıristiyan ―kelâmcılar" bu dinî sorunun çözümün-

de Aristo mantığına baĢvuruyorlardı. Söz konusu mücadele ve münazaraların, Doğu Hıristiyanlığı'nın dinî 

"makûlü‖nü oluĢturduğunu veya Ürettiğini söylemeye gerek duymuyoruz. Bu tartıĢmaların doğu Hıristiyanları-

nın dinî makulü‘nü oluĢturduğu açıktır. Bu ise bizim burada ele almayı hedeflediğimiz ve "rasyonel karakterli 

irrasyonel bilgi" (Gayri ma'kûI el-aklî) dediğimiz Ģeyin kapsamı dıĢında kalmaktadır. ġehristânî bu akımlardan 

bir yerde "Sâbiî ruhanîlerin" görüĢleri, bir yerde de "Yedi bilgenin" felsefesi diye söz etmektedir. 

Halkı HıristiyanlaĢmayıp eski Yunan putperestliği Üzere yaĢamaya devam eden Harran Ekolü'ne 

gelince konumuz açısından Önem ifade ettiğini söyleyebiliriz. Harranlılar kendilerine Babil'den gelen koz-

moloji bilimlerine ilgi göstermiĢ, bunlarla bağlantılı olarak gezegenlere tapmıĢ, yıldız bilimi ve büyüyle 

uğraĢmıĢlardır. Kadim Mirasın "gayr-i ma'kûI" boyutunda yer alan iki temel akımdan birini oluĢturan 

Hermetik dinî felsefenin sahipleri sayılan Sâbiîler'in yerleĢim yeri olması da Harran'ın Önemini arttıran 

bir faktördür. Ġslam tarihinde tercüme ve kültür aktarımı faaliyetleri sahasında Harranlıların da büyük 

rolü olmuĢtur. Özellikle de ikinci dönemde bunu açıkça görmekteyiz. Onlar, kendi ilmi ve felsefî mirasla-

rının büyük bölümünü (Hermetik eserlerin bir bölümü de olmak Üzere) Arapça'ya aktarmıĢlardır. Ama 

Harran ekolüyle ilgili olarak sahip olduğumuz mevcut bilgiler araĢtırma konumuzda bize pek yardımcı olma-

maktadır. Bütün bildiğimiz, Harran'ın miladın ilk dönemlerinden itibaren tanımaya baĢladığı Yunan felsefî akım-

larının yanı sıra Keldânî bilimleriyle de ilgilendiğidir. Harran ismiyle bağlantılı en büyük ilmî olay, Mütevekkil-

'in hilafeti döneminde (H. 232–247) "Talim Meclisi"nin (hocalar ve kitaplarla birlikte) oraya nakledilmesidir. 

Talim Meclisi bundan Önce yaklaĢık 140 yıl süreyle Antakya'da istikrar bulmuĢtur. Meclisin Antakya'ya nakli H. 

99,101 yılları arasında Ömer b. Abdülaziz'in hilafeti döneminde gerçekleĢmiĢtir. Bildiğimiz kadarıyla söz konu-

su "meclis" Harran'da uzun süre kalmamıĢ, Mu'tezid'in hilafeti döneminde (H. 279–289) Bağdat'a taĢınmıĢtır.  
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Bu durumda Harran'daki dönemde yaklaĢık kırk yıllık bir öğretim süresi geçmiĢ olmaktadır. Bu dönem Müte-

vekkil ile Mu'tezid'in hilafet dönemlerinin arasını kapsamaktadır. Ġleride açıklayacağımız Üzere Hermetik edebi-

yatın Arap, Ġslâm Kültürü'ne bu tarihten önce girdiğini göz önünde bulundurduğumuzda Harran Ekolü‘nün en 

azından "Talim Meclisi‘nin Ġslam Kültürü'ndeki Hermetizmin yegâne kaynağı olmadığını görürüz. ġu halde baĢ-

ka kaynak veya kaynakların varlığı söz konusudur. Hermetizmin ana vatanının Ġskenderiye olduğunu düĢü-

nürsek Hermetik edebiyatın Arap-Ġslâm Kültürü'ne iki aĢamada girdiğini söyleyebiliriz: Ġlki, Ġskenderiye 

ve onun Filistin'deki muhtemel uzantıları vasıtasıyla gerçekleĢmiĢtir. Ġkinci aĢamada ise Harran ekolü 

temel kaynak olmuĢtur. Hiç kuĢkusuz Harran'dan nakledilen birçok Ģey aslında Ġskenderiye Ekolü'ne 

aittir. Çünkü "Talim Meclisi" Harran'dan önce Ġskenderiye'de bulunmaktaydı.”  

Cabiri‘nin yukarıda değindiği gibi Hermetizim birinci derecede Ġskenderiye‘den, ikinci dereceden de Harran 

okulu dolaysıyla Ġslam düĢünce tarihinde etkili olmuĢtur. Bu anlamda Harran, gerçekte bir taĢıyıcılık görevi gö-

rerek Ġslam âleminin Rönesans‘ını gerçekleĢtirmiĢtir. Bir felsefe okulu olarak taĢıyıcılık görevi gören Harran, 

―Emeviler döneminde (Yunan Felsefesinin bu dönemde Ġslam âlemine tercüme ve nakil yoluyla geçtiği unutul-

mamalıdır) Halife II. Mervan (127–132/744–750) baĢkenti ġam‘dan Kuzey Mezopotamya‘daki Harran‘a naklet-

mesi‖ sayesinde Harran, daha bir önem kazanmıĢ ilim, irfan ve fikir yuvası olmuĢtur. Harran‘ın Felsefe Okulu 

olarak ortaya çıkıĢını Mısırlı Yazar Muhammed El Behy ise, Farabi‘ye dayanarak Ģöyle açıklıyor: ―Ġslam‘ın orta-

ya çıkıĢından sonra eğitim Ġskenderiye‘den Antakya‘ya geçti ve burada, tek bir öğretmen kalıncaya kadar uzun 

bir süre kaldı. Son öğretmenden iki kiĢi eğitim öğretim gördü, bunlardan her ikisi de daha sonra yanlarına kitap-

larını da alarak, buradan ayrıldılar. Onlardan birisi Harranlı, diğeri Merv‘li idi. Bu Merv kenti, Horasan‘ın baĢ-

kentiydi. Merv‘li olan adamdan iki kiĢi eğitim gördü. Bunlar Ġbrahim el Mervezi ile Yuhanna b.Haylan‘dır. Har-

ranlıdan ise Ġsrail el Askaf ve Kuveyri ders aldı. Bunlar daha sonra Bağdat‘a gittiler. Ġsrail, din ile Kuveyri de 

eğitimle ilgilendi.‖  

Yazar el Behy, Farabi‘den yaptığı alıntıyı Mesudi‘nin de doğruladığını söyleyerek görüĢünü Ģöyle açıklıyor: 

―Bu iki anlatımda (Farabi ve Mesudi‘nin) bizim için önemli olan taraf, felsefe öğrenimini Ġslam‘ın fethinden 

sonra Arap imparatorluğu ile Bizans Ġmparatorluğu sınırları arasındaki Antalya ilinde ve günümüzde Türkiye 

sınırları içinde bulunan ―Harran‘da yerleĢip devam etmesi konusunun açıklanmasıdır. Felsefe öğrenimi Ömer b. 

Hattab‘ın halifeliği zamanında Antalya‘ya, Abbasi halifesi El Mütevekkil devrinde de Harran‘a geçmiĢtir‖ 

Harran felsefe okulu yüklendiği misyonu, yetiĢtirdiği birçok âlimle dünyaya duyurmuĢtur. Böylesi bir 

okulun Hıristiyan felsefesini Ġslam âlemine taĢımasındaki sorumluluk oldukça büyüktü. Bugünkü ifadeyle 

bu elit tabakadan oluĢmuĢ kadroların iĢiydi. Nesilden nesile aktarılan bir mirastı. Harran, bu görevini 

“Hanbeli mezhebi hakkındaki derin ve geniĢ bilgisine, diğer mezheplerle ihtilaflı konuları, mezhepleri, 

felsefe ve tasavvufu iyi bilmesiyle” tanınmıĢ Ġbn Teymiyye‟ye, “Grek felsefesi konusunda müktesebatı 

olan ve bazı Ģahısları bünyesinde barındıran, bunların en önde gelenlerinden biri olan Kindi sonrası kuĢa-

ğa mensup olan Sabit B.Kurra” Kıfti ve benzerlerinin seviyesinde yetmiĢi aĢkın âlimle dünyaya ününü 

duyurmuĢtur.  

Harran Üniversitesi yalnızca felsefe, hadis, kelam, dil ve edebiyatla da sınırlı kalmamıĢ, tıp ilminde de baĢa-

rılara imza atmıĢtır. ―Ġslam‘ın önemle tavsiye ettiği ilmi bilgiyle ulaĢma çabaları tıp alanında kısmen, getirebile-

ceği yakın ve faydalı çözümler, kısmen de tıp bilgisi ve mesleğinin geçmiĢte görmüĢ olduğu itibar sayesinde çok 

çekici bir alan oluĢturmuĢtur. Ruha, el Hire, CindiĢapur ve Harran gibi bazı merkezlerde birçoğu kilisenin zul-

münden kaçarak Ġran ve Bizans arasındaki tampon devletlere sığınan Hıristiyan ve Sabi hekimler geçerli bir tıp 

birikimi ortaya çıkarmıĢlardır. Müslümanlar onlara çalıĢma imkânı sağlamıĢ, bilgiden yararlanabilmek için dizle-

rinin dibine oturmuĢ kitaplarını ve kayıtlarını Arapça‘ya çevirmeleri için onlara para ödemiĢlerdir. Curci b. 

BahuĢti (ö.215/830) el Mansur tarafından saray hekimliğine tayin edilmiĢtir. Aynı görevi babalarından gerekli 

eğitimi alan BahuĢti‘nin çocukları devam ettirmiĢlerdir. Yuhanna b. Museveyh‘ten (ö 243/857) mesleğini Müslü-

manlara öğretmesi istenmiĢtir. Huneyin b. Ġshak (ö.260/873) Me‘mun tarafından Dar‘ül Hikme‘ye idareci olarak 

tayin edilmiĢ, arkadaĢlarıyla ve öğrencileriyle birlikte bütün tıbbi ve ilmi bilgi ve birikimini Arapça‘ya tercüme 

etmek ve kazandırmakla görevlendirilmiĢtir. Böylece Ġslam tıbbı doğmuĢ ve hızla geniĢlemeye baĢlamıĢtır. Ġlk 

baĢarısı klasik antik, Ġran ve Hind ilmi yazmalarının mirasının bir araya getirilmesidir. Bu miras araĢtırılarak 

ispatlanmıĢ, sistematize ve tercüme edilmiĢ, Ġslam dini ve kültürünün genel prensipleriyle uyum gösteren yeni 

kategorilere ayrılmıĢtır. Bu konudaki ilk Müslüman üstatları arasında Firdevzül Hikme‘nin müellifi Abdullah   b. 
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Sehl Rabban et Taberi (ö.241/855) ve Müslüman Helenik felsefenin kurucusu Yakup el Kindi (Ö.260-873) yer 

almıĢtır‖ 

Harran Okulu‘nun Ġslam düĢünce ve felsefesine yansıması oldukça geniĢ ele alan ve isim ve eserler üzerinde 

durarak açıklayan Cabiri, Harran Okulu ―Feyz Metafiziği‖ adı altında Ģöyle tanımlar: ―ġans eseri felsefi mirası-

mızın kitapları bize Ģu anda acilen lazım olan bilgileri muhafaza ediyor. ġehristani'nin el-Milel ve'n Nihal'inde 

sunduğu sağlam bilgiyle Ġbnü'n-Nedim ve diğerlerinin Harran Sabiileri gibi "ruhanîlerin inancı hakkında verdik-

leri bilgiler karĢımıza dinî, felsefî ve fikrî bir ―Yapı‖ çıkarıyor. Bu yapı kendini ısrarlı bir Ģekilde "Sînevî 

MeĢrıkî Felsefe"ye kaynaklık eden "Ana Yapı" olarak takdim ediyor. Ġleri ki satırlarda bu meyanda özel bir dela-

lete sahip verilerle karĢılaĢacağız. Adı geçen Sabiî ruhanîler, gök cisimlerini yer âlemindeki iĢlerin yürüme-

sinde etkin olan "ilahlar" olarak görüyorlardı: Ġster cansızlar, ister canlılar isterse insanlar âleminde ol-

sun, yeryüzündeki tüm "oluĢ, bozuluĢ" hareketleri; rüzgâr, yağmur, sıcak, soğuk, büyüme ve yok olma 

hadiseleri "ilah olan" gök cisimlerinin etkisi ve icrasıyla meydana gelir. Bu cisimler Sabilere göre Allah ile 

insan arasında köprüdür, vasıtadır. Onlara hürmet ederken, onlara yaklaĢmaya ve benzemeye (takarrüp ve 

teĢebbüh) çalıĢırlar. Tamamen Hayy b. Yakzan'ın eylemlerinde gördüğümüz gibi. Bu yüzden onlar, nübüvvet ve 

semavî risaleti zorunlu görmüyorlardı. Çünkü bütün insanlar ulvî âlemle bağlantı kurabilme imkânına sahipti. 

Dolayısıyla onlar nübüvveti inkâr ederken Âdem‘in tüm insanlığa baba olduğunu da kabul etmiyorlar, Ġbn 

Tufeyl'in öyküsünde açıkladığı gibi "Doğal TüreyiĢe inanıyorlardı. Semavi cisimlerle bağlantı kurmanın yolu; 

ruhun arındırılması, Ģehvetleri ve zevk alınan Ģeyleri terke sevk edilmesidir. Ġbn Sina‘nın ruh ve ruhun nasıl ru-

hanî olduğuna dair nazariyesi, o Sabilerin dini ve felsefi inançlarında esas kaynağını buluyor. 

Bütün bunlara Ġbn Sina‘nın diğer görüĢlerini de ekleyelim: Harranlıların itikat ve fikirlerinde, Onun; evrenin 

ezeliliği ile ilgili görüĢünde (zat olarak sonradan ve zaman olarak ezeli olmak yani ―zatın gerektiriciliği" kavramı 

ki Ģöyle tarif edilebilir: Sudur; serbestçe ve kendinden doğan bir kasıtla değil, tıpkı güneĢin ıĢık çıkarması gibi 

―zorunlu" bir Ģeydir.) mutluluk, ruh, iyilik ve kötülükle ilgili temel bakıĢ açısına benzer yahut denk Ģeyleri bula-

biliyoruz. Kısacası Ġbn Sînâcı meĢrıki felsefenin -daha önce de zikrettiğimiz gibi- temelleri ile Harranlıların fel-

sefi ve dini bakıĢlarındaki ana unsurlar arasında büyük bir benzerlik vardır. O kadar ki, Harranlıların ―dinî-felsefî

-fikri" yapısı ile yine dini ve felsefi bir sistem olarak ortaya konan “Meşrıki Hikmet" arasında yarı yarıya bir 

mutabakat olduğunu söyleyebiliriz. Yarı yarıya dedik, çünkü Ġbn Sina kendi felsefesinde Ġslami bir bakıĢtan yola 

çıkarken Harranlılar tevhit fikrinden hareket etmelerine rağmen yıldızlara tapıyorlardı. 

Harran okulunun tesiri sadece Ġbn Sina ile sınırlı kalmıyor, Ġslâm‟ın dinî felsefî, düĢüncesinin Ģöyle 

yahut böyle karĢılaĢtığı kültürel unsurların büyük bir kısmı yine Harran okulundan kaynaklanıyor veya 

en azından temel unsurlarından bir kısmını bu okul oluĢturuyor. Ġhvan-ı Safa düĢüncesinde bunu açıkça 

görüyoruz. 1hvân grubu, yazdıkları risalelerde net bir Ģekilde "Nebevi Ġslami ġeriat" ile "Ġlahi Felsefi Ġbadet" 

diye tabir ettikleri Ģey arasında bir sentez kurmayı hedeflediklerini söylemiĢlerdir. Onlar "Felsefi ibadet‖i 

―Âdimûn‖a nispet ediyorlardı. Ġhvan, Harranlıların dinî felsefesi ile tamamen uyuĢan bir evren tasavvuruna sahip 

çıktı; gezegenlerin ruhanî ve etkin olduklarına, sihre, astrolojiye ve gizli ilimlere inandılar ki bunların tümü aklî 

meĢruiyetini Harran dinî felsefesinde bulur. Harranlıların Hermesçiliğin etkilerini ġia' da, özelliklede de Ġsmailli-

ye fırkasında buluyoruz. Bugün Ihvân-ı Safâ Risaleleri'nin onlara ait olduğu konusunda hiçbir Ģüphe kalmamıĢ-

tır. Henry Corbin'in de dediği gibi ġia, Ġslâm toplumunda ilk "HermesleĢen" fırka idi. Hermetik bilgi onlar nez-

dinde "Ledünni Hikmet" (Nebevi Felsefe) olarak zuhur etmiĢti. 

Harran düĢüncesinin etkilerini Kindî'nin felsefî görüĢlerinde de hissediyoruz. O bile Harranilere özgü inancı 

takdir ettiğini gizlememiĢtir. Ġbnü'n, Nedim'in bildirdiğine göre Kindi, "...O kavmin (Harranlıların) inandıkları 

bir kitabı incelediğini ki, bu eser Hermes'in oğlu için yazdığı tevhide dair makalelerdi ve oradaki bilgileri tevhit 

konusunda gayet yetkin ve sağlam bulduğunu, filozof kiĢi ne kadar kendini yorsa da o kitap hakkında bir itiraz 

ileri süremeyeceğini" söylemiĢtir. Tabip Râzî ise bütün Ġslam felsefesi tarihçilerinin ittifakıyla, Harranlıların 

mezhebine ayrıntılarıyla sahip çıkmıĢtır. Râzî' nin tüm görüĢlerinde Harran Sâbiîlerinin fikirlerinin izine rastlıyo-

ruz. (beĢ kadîm, nübüvvetin inkârı, ruhun ve gezegenlerin ruhâniliği gibi) Dahası Râzî, Harranîlerin mezhebi 

konusunda gayet önemli bir kaynak mesâbesindeki kitabın da yazarıdır. Ne yazık ki bu kitap Ģu anda elimizde 

yok... Ġbn Sina, büyük bir ihtimalle meĢrıkî felsefesini bu kitaptan aldı. Ne olursa olsun, Râzî'nin, dikkatleri çe-

kecek kadar Ġbn Sina‘yı etkilediğini söyleyebiliriz. 

Sünni DüĢünce ve Sûfî fikriyatına gelince; onlar da felsefe'ye ve filozoflara düĢman olmalarına rağmen 

Harrani etkiden kurtulamadılar. Genel olarak Ehl-i Sünnet, Hermetik-Harrânî kaynaklı tevilleri ruhî hayatın pek 

çok yönü için kabul etmiĢtir. Hatta Hermes'i ―Peygamber" olarak gürmüĢ, ona Ġdris Peygamber adını vermiĢler-

dir. Ayrıca Agatlıademon'a de ġit nebinin adını verdiler. ĠĢraki mutasavvıflara gelince onların ―müĢahedelerinde 

açıkça Harran tesirine rastlanılmaktadır. Fârâbî ve Ġbn Sina'ya baktığımızda da onların, Bu unsurla ortak sistem-

lerinin üzerine bina edildiği en önemli unsur konusunda Harran dini felsefesinin etkilerini görürüz.                 
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Feyz nazariyesini ve ona bağlı on akılı kastediyoruz. Fârâbî'ye ait Feyz nazariyesinin Harran Sabiîliği ile iliĢkisi-

ne dair bir araĢtırma ortaya koyan Dr. Cebbur Abdunnûr (Mecelletü‘I-Kitab eI-Mısrıyye Dergisi, Mayıs 1946, 

Daru'I-Maârif) Ģunları söylüyor: ―Fârâbî, Feyz nazariyesini ortaya koyduğu zaman Plotin'in tespit ettiği prensip-

leri aĢmıĢ-kendi adlandırdığı gibi, ruhaniler veya ―ayrık akıllar" zincirinde, Ġskenderiye okulu'na mensup olanlar-

da bile görmediğimiz bir gidiĢat sergilemiĢtir. Bu farklılığı görebildiğimiz an karĢımızda Harranlıların mezhebi 

hususunda söylediği ve izah ettiği Ģeyi buluruz." Dr. Cebbur Ģunları da ekliyor, ―Plotin ile Fârâbî arasındaki fark-

lılık, anladığımız kadarıyla Sâbiî etkisine dayanmaktadır; bize böyle geliyor. Fârâbî'nin sistemini ve eserlerini 

inceleyenlerin hepsinin iddia ettiği gibi Farabi feyz görüĢünü Plotin‘den değil Harranlılardan alarak unların çiz-

diği yılı izlemiĢtir. ġu ayrık akıllar veya melekler yahut Harranlıların verdiği adla ―ruhanîler" her iki grup nez-

dinde de aynı vasıflarla tanımlanıyor: Maddesi ve heyulâsı olmayan cevherlerdir. Yeryüzü âlemindeki bütün 

iĢlerde söz sahibi ve etkindirler, her iki mezhebe göre de onlar ulvi yapılardır veya gezgin gök cisimleri olmak 

durumundadırlar. Öyle bir tarzda ki; mezkûr ruhanîler o cisimler nezdinde tıpkı insan ruhunun beden nezdinde ki 

konumuna benzerler. ĠĢte burada doğal "hudûs" meydana gelir. Bir de bakıyoruz ki bu husus her iki mezhep nez-

dinde aynı." 

Nasıl ve niçin Harran Okulu ve dini felsefesi Ġslâm felsefi düĢüncesine bu kadar çok tesir etti? Her ikisi ile 

Ġbn Sina‘nın meĢrıki felsefesi arasındaki bağın özelliği nedir? Sorunun birinci kısmına cevap olarak, Harranlı 

mütercimlerin ta baĢından beri felsefi ilimleri aktarma ve öğretme konusunda son derece etkin olduklarını söyle-

mek yeter. Halife Me'mun zamanında Harranlılar, Ġbnü‘n, Nedim‘in el, Fihrist adlı eserinde aktardığı gibi, 

"Sabie" adına sahiplendiler. Böylece hayat hakkı tanınan bir dinin mensuplarıymıĢçasına Ġslam toplumunda ken-

dilerine varlık sahası açtılar.  

Zira Kur‘an onları böyle görüyordu. Felsefi ilimleri Arapça‘ya aktaran ve öğreten bir grup olarak Harranlı 

bilgin ve çevirmenlerin bu esnada kendilerine özgü teori ve görüĢleri de yaymaları doğal olacaktı. BaĢka bir de-

yiĢle onlar aynı anda Yunan felsefesi ile Ġslam dinini kendi felsefeleri aracılığıyla okuyorlardı. Bu etkinlik, Har-

ran‘a özgü kavram ve prensiplerin Arap, Ġslâm düĢüncesine sızmasına yol açacaktı. Bir de onların; engin ilim, 

düzgün ahlak ve azınlıklar olarak hallerine rıza gösterme gibi vasıfları sebebiyle büyük saygı ve takdir hisleriyle 

karĢılandıklarını ve sayıları fazla olmadığı için onlara güvenildiğini düĢünürsek meseleyi daha iyi kavrarız. 

Öyle gözüküyor ki, iĢ bilinçsiz olarak meydana gelen bir ―sızdırma" ameliyesi ile sınırlı kalmamıĢ bilakis 

onların kendi evren tasavvurlarına benzer Ģeyleri Kur'an'da buldukları ortaya çıkmıĢtır. Fark sadece terimlerde. 

Bu meyanda mesela Harranlı bilgin ve mütercimlerin büyüklerinden olan Sabit b. Kurra "Felek ve gezegenlerin 

melek olduğunu iddia etmekle Ģöhret bulmuĢtu" Onlar Kur'an terminolojisinin Harran terminolojisi ile çevrilme-

sine gayret ettiler, doğudaki Ġslam filozofları‘nın da benimsediği yol budur. Daha geniĢ bir çerçeve ve daha genel 

bir ifade ile söylemek gerekirse Harran Dinî Felsefesi, Ġsrâiliyâtın (dinî) düĢünce ve hadiste oynadığı rolün bir 

benzerini, Ġslam felsefi düĢüncesinde oynamıĢtır.‖  

Sonuç: KarĢımıza Eflatun‘un ruhçuluğunu, Babil'in astronomisi ve Ġran'ın irfanını (Gnostizm) toplayan bir 

dinî felsefe çıkıyor. Bugün, "ġark Ruhu" diye bilinen etkileri bünyesinde muhafaza eden iĢte bu felsefedir ve 

bize göre yakın doğudaki dini düĢüncenin temel değiĢmezi (=esas sabiti) olan ―Tevhit inancı" da bundan baĢka 

bir Ģey değildir. Evet, Harran Sabiîleri semavi cisimleri, Allah ile âlem arasında vasıta kabul etmekle büyük ve 

tesir alanı daha geniĢ baĢka bir bünye içinde yer alan bir akımı temsil ediyordu. Bu geniĢ alanlı bünyeden mura-

dımız, batıda Suriye'den baĢlayıp doğuda Horasan'a kadar bütün sahaları etkileyen Yeni Eflatunculuktur.‖  

Harran felsefe okulundan yetiĢen Ġslam âlimleri Müslümanlara akli ilimlerle uğraĢma yolunu açmaları ya-

nında Yunan felsefesini bir Yunanlıdan daha iyi anlayıp yepyeni yorumlarla batılılara sunmuĢlardır. Bu gün bir 

taĢ yığını olarak karĢımızda duran Harran‘ı tarihi bir kalıntıdan daha çok geçmiĢten günümüze taĢıdığı kültür ve 

medeniyet açısından ele almalı ve üzerinde düĢünmeliyiz. 
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HARRAN OKULUNDA YETĠġMĠġ ÂLĠM VE DÜġÜNÜRLER: 

HACCAC B. MATAR  (786–833) 

―Dokuzuncu yüzyılın ortalarında pek çok Yunan bilim, tıp ve astronomi eseri Arapça‘ya kazandırmıĢtır. Bu 

dönemde Harran‘daki Yeni Plâtoncu Pagan okulunda hoca olan el Haccac çeviri faaliyetlerinde yer almıĢtır. 

Onun Arapça‘ya çevirisini yaptığı eserlerden biri de Ptolemy‘nin ―Almageste‖ adıyla bilinen ve bugüne kadar 

gelen astronomi hakkındaki eseridir. Ayrıca Bağdat‘taki Beyt-ül hikme tercüme okulunda görev almıĢtır. Pek 

çok eseri Arapçaya çevirmiĢtir.‖ 

THEODORE (TEDHARĠ) (790–850) 

―Harran‘da rahiplik yapan Theodoros, yaĢadığı dönemde önemli bir ilahiyatçı olan ve o devirde Doğu kili-

sesinin son büyük teologu olarak da tanınan ġamlı Aziz John (St.John of Damascus)‘un öğrencisiydi. Arapçaya 

ilk bilimsel çevirileri yapan bir bilim adamı olarak tanınan Theodore‘nin bu ilk çevirileri mantık ile ilgili kitaplar 

idi. Arapça‘ya yaptığı çevirileri doğrudan doğruya Grekçe‘den yapmaktaydı. Onun yaptığı mantık çevirileri ara-

sında özellikle Birinci Analitikler önemli bir konuma sahipti. O, dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında yaptığı bu 

çevirilerden birini doğruluğunu kontrol etmesi için Huneyin b. Ġshak‘a vermiĢti. Onun mantıkla ilgili çevirileri-

nin, daha sonraki Ġslam mantık ilminin geliĢmesinde önemli katkıları olmuĢtur.‖ 

THEODOSĠUS ROMANOS (ö. 896) 

―Harranlı olan Theodossius, Harran‘daki Quartamin (Arapça) manastırında yaĢayan bir Yakubi rahip ve tabibiy-

di. O da yaĢadığı dönemin en önemli mütercimlerinden biriydi. Bu durum Ģunu gösteriyor: Eski yunan bilim ve 

düĢüncesinin Ġslam dünyasına aktarılmasında Harran‘da önemli bir grup bilgin çeviri faaliyetlerinde görev yap-

maktaydılar.‖ 

SABĠT B.KURRA EL HARRANĠ (821–901) 

Harran‘da doğan ve asıl ismi Ebu-l hasan Sabit b.Kurra olan Sabit, çocukluğunu ve gençliğini orada geçirdi. 

Harran‘da sarraflık yaptı. Muhammed b. Musa ile karĢılaĢtı. Onun vasıtasıyla Bağdat‘taki tercüme okuluna katıl-

dı. Halife el mutezid ile tanıĢtı. Saray müneccimi oldu ve Irak‘taki Sabi topluluğunun baĢkanlığına seçildi. Arap-

ça, Süryanice ve Grekçe‘yi çok iyi derece bilen sabit, çok geniĢ bir kütüphaneye sahipti. 150 civarında Arapça, 

15 civarında ise Süryanice eser telif etmiĢtir. Arap Ġslam mantığının oluĢması, geliĢmesi ve geleceğe taĢınmasın-

da rol oynayan en önemli düĢünürdür. 901‘de Bağdat‘ta öldü. Eserlerinden bazıları: Aristo‘nun Physica‘sı üzeri-

ne bir Ģerh, Yıldızların Tabiat ve Tesiriyle, Ahlak ve Musikinin Ġlkelerine Dair Risaleler, birinci Analitikler, 

Hermeneutica 

YUHANNA B. HAYLAN 

(869–920) 

Felsefe ve Hıristiyan teolojisi üzerine eğitim gören Ġbn Haylan, aynı zamanda felsefe ve mantık eğitimi al-

mıĢtır. Harranlıdır. Antakya okulunun kapanmadan önceki son öğrencisidir. Okul kapanınca memleketi olan 

Harran‘a gelmiĢ, burada hocalık etmiĢtir. Harran‘da kaldığı sırada Ünlü Ġslam düĢünürü Farabi‘ye hocalık etmiĢ-

tir. Onuncu yüzyılın baĢında birçok Harranlı hoca gibi Bağdat‘a göç etmiĢtir. Bağdat‘taki felsefeye kendi biri-

kimlerini katarak daha da ileriye götürmüĢtür.  

ĠBN ZEHRUN ( 860–922) 

Sabit b. Kurra‘nın öğrencisi olan Ġbn Zehrun‘un asıl adı Ebu Ġshak Ġbrahim b.Zehrun el Harrani‘dir. Tabip, 

edebiyatçı ve mantıkçıdır. Sabit b. Kura ailesi gibi ilmi yönü geliĢmiĢ bir aileden gemliktedir. Harran kökenli bir 

aileden gelen Zehrun, Bağdat‘taki rasathanenin baĢına getirilmiĢtir. Ailesinden meĢhur doktor ve edebiyatçılar 

çıkmıĢtır. Ġbrahim b. Hilal gibi. Tıp ve ilaç yapma konusunda bir esere sahiptir. Felsefenin geçiĢ döneminde biz-

zat bilimsel faaliyetlere katılarak hizmet vermiĢtir. 
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EL BATTANĠ (847–853 veya 858–929) 

En büyük Ġslam astronomi bilginlerinin olan el Battani, Harran‘da doğmuĢtur. Sabi asıllı bir Müslüman olan 

Battani‘nin tam adı Ebu Abdullah Muhammed b.Cabir b. Sinan‘dır. Harran‘ın zengin ve tanınmıĢ bir ailesine 

mensup Bettani‘ye Rakka‘da ailesi bir rasathane kurarak çalıĢmasına imkân sağladılar. 877–918 yılları arasında 

tam 42 yıl çalıĢarak gözlemler yapan El Battani, oldukça doğru ve dikkate değer astronomik gözlemler yapmıĢ-

tır. Ortaçağ‘da Arapça‘dan ―Yıldızlar Bilimi Üzerine‖ adıyla Latince‘ye çevrilen ilk eser el Battaniye aittir. El 

Battani‘nin, Avrupa astronomi bilginleri üzerindeki etkisi bu eseri aracılığıyla Rönesans‘a kadar sürmüĢtür. Bu 

eser Trigonometri hakkında çok önemli materyalleri ihtiva ettiği gibi, küresel üçgenin açılarıyla kenarlarının 

ilgili olduğu formülün kullanılmasını da içermektedir. Battani‘nin yıldızlar konusundaki limi oldukça geniĢtir. 

Rakka‘dan Bağdat‘a göç etmiĢ, bir rivayete göre Samarra, baĢka bir rivayete göre de Rakka‘da 929 yılında vefat 

etmiĢtir.  

ĠBN TEYMĠYYE (1263/ 1327) 

661/1263 yılında Harran‘da doğmuĢtur. Tam adı: Ģeyhülislam takiyyüddin Ebu‘l Abbas Ahmed b. Abdulha-

lim b. Teymiyye el Harrani‘dir. Moğolların Harran‘a baskınları üzerine ailesiyle birlikte 667/1269 yılında aile-

siyle birlikte ġam‘a hicret etmiĢtir. Âlim bir aileden geldiğinden dolayı Ġlk eğitimini babasından alır. Daha sonra 

Hadis, tefsir, fıkıh, dil ve birçok alanlarda ilmini ilerletir. 

682 yılında babasının ölümü üzerine hocalığa baĢlar. ġam‘da Camii Kebir‘de Cuma günleri tefsir dersleri 

verir. 691 yılında 30 yaĢında iken hacca gider. Birçok fikri çatıĢma içinde bulunur. Fikirlerinden dolayı birçok 

zindanlarda yattı. Dönemine göre çok ileri fikirler öne sürdü. Bu yüzden fetva vermesi yasaklandı. Moğolların 

Ģama dayanması üzerine bazen diplomatik elçilik görevi bazen de savaĢlarda en ön safta bulundu. Ġbni Battuta 

ġam seyahati sırasında onu hutbede dinlemiĢ ve ünlü seyahatnamesinde onu deli olduğunu yazmıĢtır. Ġbn 

Teymiyye‘nin çok büyük bir ilmi birikime sahip olmasının ardında yaĢadığı dönemin Ģartlarının etkisi göz ardı 

edilemez. Zira Hıristiyanlar tarafından bu dönemde Endülüs‘ten sürülen Müslüman âlimler ve Moğol istilasıyla 

Bağdat‘tan Mısır‘a göç eden ilim adamlarının oluĢturduğu entelektüel ortam Ġbn Teymiyye‘nin yetiĢmesinde 

büyük rol oynamıĢtır. Ġbn Teymiyye, hayatı hareket ve mücadele ile geçen büyük bir eylem adamıydı. Dönemi-

nin bidat ve hurafelerine cesurca karĢı çıkmıĢ bu yüzden birçok iftiralara maruz kalmıĢtır. Bugün bile Ġslam dü-

Ģüncesi üzerinde büyük bir etkisi olan Ġbn Teymiyye âlim ve velut bir yazara olarak bine yakın eser yazmıĢtır. 

Gazali ve Ġbn Arabî ile beraber Sünni muhitlerde en çok ilgi gören Ġslam âlimlerindendir. 728 yılında 67 yaĢında 

iken ġam‘da vefat etmiĢtir. Cenazesi büyük bir kalabalık tarafından gömüldü.  Eserlerinden bazıları: Kırk Hadis, 

Ehadis-ül Kussas, Risalet-ül Ubudiyye, Eserleri günümüzde halen güncelliğini koruyan Ġbn Teymiyye‘nin külli-

yeti Türkçe‘ye çevrilmiĢ yayınlanmıĢtır.  

 

EBU MUHAMMED ABDÜLKADĠR B. ABDULLAH EL FEHMĠ EL RUHAVĠ (536/1142) 

Urfa‘da doğdu. Bu sırada Ģehir Haçlıların elindeydi. 539/ 1144 yılında Zengi Urfa‘yı fethedince Abdülkadir 

esir çocuklar arasında bulunuyordu. Bu sırada Harranlı benu Fehm ailesi tarafından satın alındı. Daha sonra azad 

edildi. Ġlim tahsiliyle uğraĢtı. Bağdat‘ta Abdülkadir el Geylani, Ġbn el HaĢĢab, kadın hadisçi ġühde ve çeĢitli 

âlimlerden hadis okudu. Hemadan‘a gitti. Orada Ebul Ala el hamadani‘den okudu. Sonra Ġsfahan, NiĢaübur, 

Merv, Heratk gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaĢarak hadis bilgisini geliĢtirdi.  ġam‘da ibn Asakir‘den, 

mısır‘da Ġbn Berri‘den, Ġskenderiye‘de El silefi‘den hadis ve Arapça okudu. Bir ara ġam‘da ġam Ģehrinin tarihi 

konusunda ders verdi. Musul‘da baĢ müderrislik yaptı. Harran‘a döndü. Ölene kadar burada ders okuttu. Cezire 

bölgesinin en büyük âlimiydi. El cezirenin muhaddisi adıyla ün yaptı. Kırk ayrı senetle kırk ayrı Ģehirde rivayet 

ettiği bir kır hadis kitabı yazdı. Ġki büyük cilt hacmindeki bu kitabındaki senetler zincirinde bir kiĢi ikinci defa 

tekrarlanmaz Bundan baĢka feraiz ve hesap konularında bir kitabı vardır. Hadis konusunda hafız deresine yüksel-

miĢtir. 612/ 29 ağustos 1215 yılında vefat etti.‖ 
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1.Abdülfettah b.Ahmet Celebet el Harrani. Fıkıh, Akaid ve Hadis konularında eserler yazdı, 476/1083‘te 

idam edildi 

2. Ebu‟l Ferec Abdülvahit b.Muhammed el Harrani XI. Asrın baĢlarında doğdu. 486/1093 yılında ġam‘-

da vefat etmiĢtir. Bir hadis kitabı vardır. 

3.Ebu‟l hasan Ali b. Ömer b.Ali el Darir el zahid iyi bir bilgindir488/1095 yılında Suruç‘ta vefat etti. 

4.Ebu‟l Kasım Hasr b.El Hüseyin b.Hamid el Harrani Bağdat‘ta tahsilini tamamladı Akaide dair bir eser 

yazdı. XII. Ġlk yarısında vefat etmiĢtir. 

5.Ebu‟l hasan Ali b.Ömer b.Abdus el Harrani 544?1149 yılında Bağdat‘ta tahsil yapmıĢtır. Tefsir ve 

vaaz kitapları yazdı. 28 Ekim 1164 yılında öldü. Faruddun ibn Teymiyye onun adına mersiye yazmıĢtır. 

6.Ebu Abdullah Muhammed b. Abdullah b.el Abbas el Harrani el Muadil 560/1165 yılında vefat etmiĢ-

tir. 

7. Fityan b. Meyyah b. Hamd b. Süleyman el Sülemi el Harrani el Darir, 513/1119 yılında Harran‘da 

doğdu. Bağdat‘ta okudu. Kıraat, tecvit ve Arap dili konusunda salahiyetli bir kiĢiydi. 556 / 1171 yılında Harran‘-

da vefat etmiĢtir. 

8. Ebu‟l Fazl b.Ebi‟l Hucr, Takiyyüddin Hamid b. Mahmut el harrani el Zahid. 513/1119 Harran‘da 

doğdu. Harran Ģeyhi olarak tanındı. Bağdat‘ta tahsilini tamamladı. Nureddin Mahmut b. Zengi, Harran‘daki Nu-

riye medresesini onun ders okutması için yaptırdı. Hutbeler Divanı adında bir kitabı vardı. 570/ 1 Mayıs 1175 

yılında Harran‘da vefat etmiĢtir.  

9.Zahiruddin Mansur b.Nasr b. El Atar el Harrani. 579/1179 yılında 42 yaĢında öldürüldü. 

10. Muhammed b. Ali b. Sadakat el Harrani 864/1188 tarihinde 94 yaĢında ġam‘da vefat etmiĢtir. 

11. Ebu‟l Sena Hammad b. Hibetullah el harrani. 511/1117 Harran‘da doğdu. Hadisçi, Tarihçi ve Ülke-

ler arası kitap ticareti yaptı. Bağdat ve Herat gibi ilim merkezlerindeki âlimlerden faydalandı. Ġskenderiye‘de 

Hadis okudu. Harran tarihi ve Benim ismim Hammad adlı eserler yazdı. Güzel Ģiirler yazdı. 592/1196 yılında 

Harran‘da vefat etmiĢtir. 

12. Takiyyüddin Ebul Fazl b. El imam Ebi‟l Fazl Ġlyas b. Hamid el Harrani. Harran ve Bağdat‘ta çeĢitli 

âlimlerden ders aldı. Musul‘a yerleĢti. 593/1197 yılında Musul‘da vefat etmiĢtir. 

13.Ebu‟l Ferec Abdülmünim b. Abdülvahab b. Küleyb el Harrani 500/Ekim 1106 Harran‘da doğdu. 

Büyük tüccar ve hadisçidir. Bağdat, Mısır gibi önemli merkezlerde ders aldı. Hadis hocaları adlı bir kitap yazdı. 

596/16 Ocak 1200 tarihinde aynı yerde vefat etmiĢtir. 

14. ġemsüddin Ebu‟l Feth Nasrullah b. Abdülaziz b. Abdus el Harrani. Tasavvufçu ve fakihtir. Harran 

ve Bağdat‘ta okudu. ġam‘da ilmi sohbetler yaptı. Sela ile ilgili bir eser yazdı. 600/1204 yılından önce öldü. 

15. Ebu Abdullah Espahmir b.Muhammed b. Numan el Harrani. Bağdat‘ta Ģeyh Abdülkadir 

Geylani‘den ders aldı. Bağdat‘ta yerleĢip Abdülkadir Geylani‘nin medresesinde Müderrislik yaptı 601/ 6 Kasım 

1204 yılında Bağdat‘ta vefat etmiĢtir. 

16. Necmüddin Ebu Muhammed Abdülmünim b. Ali b. Hibetullah el Harrani. 578/1182 yılında tahsil 

için Bağdat‘a gitti. Hadis, fıkıh hilafiyat okudu. Harran‘a döndü. ġehrin hatibi Ġbn Teymiyye ile arası açıldı. Tek-

rar Bağdat‘a döndü. 601/11 Aralık 1204 Bağdat‘ta vefat etmiĢtir. 

17. Hazma b. Ali b. Kubbayti. 524/1129 yılında Haran‘da doğdu. Bağdat‘ta nizamiye medresesinde hadis, 

fıkıh ve Kur‘an ilimleri okudu. 602/1206 yılında vefat etti. 
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18. Ebu Muhammed Abdülmuhsin b. Ye‟Ģi el Harrani. Harran‘da doğdu. 1198 yılında Bağdat‘a gitti. 

Hadis, Fıkıh ve Hilafiyat okudu. Harran‘a döndü. 1212 yılında Hacca giderken Bağdat‘a uğradı 1213 yılında 

genç yaĢta öldü. 

18. Kadı ġemsüddin Ebu‟l Feth Ömar b. Es‟ad b el Münecca el Harrani. 557/1162 Harran‘da doğdu. 

ġam ve Bağdat‘ta hadis, fıkıh ve hilafiyat okudu. Harran kadılığına yükseldi. ġam‘da ders verdi. Hanbelî fıkhı 

üzerine bir eser yazdı. 618/1221 yılında ġam‘da vefat etmiĢtir. 

19. Ebu‟l Rabi Kemalüddin Süleyman b. Omar el MüĢebbek el Harrani. 620/1223 yılında Harran‘da 

öldü. Hayatı hakkında pek bir bilgi yoktur. Ġtikad konusunda eserler yazmıĢtır. 

20. Ebu‟l Fazl Yusuf b. Fazlullah el Sekkakini el Harrani. 600/1204 yılından sonra Ali El Ruhavi‘den 

hadis okudu. Güzel Ģiirler yazdı. Zühd konusunda büyük bir eser yazdı. 621 /1244 yılından sonra Ġbn Hamdan 

ondan Ģiir dinlediğine göre bu tarihten sonra Harran‘da ölmüĢtür. 

21. Fahruddin Muhammed b. Hıdır b. Teymiyye el Harrani. Ġbn Teymiyye ailesinin ilk büyük âlimlerin-

dendir. 542/ 1148 yılında Harran‘da doğdu. Harran‘da okuduktan sonra tahsilini Bağdat‘ta tamamladı. Harran‘-

daki âlimlerin Ģeyhi derecesine yükseldi. Otuz cilt rivayet metoduyla bir tefsir yazdı. 622/ 21 ġubat 1225 yılında 

Harran‘da vefat etmiĢtir. 

22.Ebu Bekr Abdullah b. Nasr b. Muhammed b. Ebi Bekr el harrani. Harran ve Bağdat‘ta çeĢitli âlim-

lerden ders aldı. Harran kadılığı yaptı. Kur‘an ilimleri konusunda eserler yazdı. 624 yılında/1227 yılında Har-

ran‘da vefat etmiĢtir.  

23. Yakub b. Sabir Berekat el Mancınıki el Harrani. 554/ 1159 yılında doğmuĢtur. Edip, ġair, asker. 

626/ Ocak 1229 tarihinde vefat etmiĢtir. 

24. Nasıhuddin Abdülvahab b.Zaki b.Cümeyyi el Harrani. Harran‘da Abdülkadir el Ruhavi‘den ders 

aldı. 628/ 1231 yılında ġam‘da vefat etmiĢtir. 

25 Ebu Abdullah Muhammed b. Ġmad el Harrani. 542/1147 yılında doğdu. Mısır, ġam ve Bağdat‘ta Ha-

dis eğitimi gördü. 632/ 1234 tarihinde vefat etmiĢtir. 

26. Muvaffakuddin Hamd b. Ahmed b Muhammed b. Berekat el harrani. 553/1158 yılında Harran‘da 

doğdu. Harran‘da ve Bağdat‘ta eğitim gördü. Ġbn el Cevzi gibi âlimlerden ders aldı. Harran‘da Müderrislik yaptı. 

ġam‘da hadis okuttu. Ġbn hamdan gibi hadisçileri yetiĢtirdi. 634/1236 yılında ġam‘da vefat etti. 

27. Nasıhuddin Abdülkadir b. Abdülmümin b. Selamet el Harrani. 564/ s1169 yılında Harran‘da doğdu. 

Harran ve Bağdat‘ta tahsilini tamamladı. Fıkıh konusunda bir kitap yazdı. 634/ 1236 yılında Harran‘da vefat etti. 

28 Seyfüddin Abdülğani b. Fahruddin Muhammed b. Teymiyye el Harrani. 581/ 1185 yılında Harran‘da 

doğdu. Harran hatibi diye ün yaptı. 603/1206 yılında Bağdat‘a gitti. 639/1241 tarihide Harran‘da öldü. 

29. Abdullatif b. Ebi7l Ferec b. Muhammed b el Kubbeydi. 554/1159 tarihinde Harran‘da doğdu. ÇeĢitli 

yerleri gezdi. 641 1243 yılında Bağdat‘ta vefat etti. 

30. Abdurrahman b. Omar b. Berekat el Harrani. Harran‘da doğdu. Musul, Halep, ġam ve mısır‘da âlim 

tahsil etti. 619/ 1246 yılında vefat etti.  

31. Ebu‟l Abbas Ahmed b. Selamet el Neccar el Harrani. Büyük zahid ve muhaddis. Ġbn Hamdan‘ın ho-

calarındandır. 646/1248 yılında Harran‘da vefat etti. 

32. Necmüddin Ebu‟l Berekat Abdüsselam b. Abdullah b. Teymiyye. 590/1194 Harran‘da doğdu. 

603/1207 yılında Bağdat‘a gitti. Harran‘a döndü. Sonra yine Bağdat‘a gitti. Kur‘an ilimleri, fıkıh, Arap dili, he-

sap, cebir konularında dersler aldı. 651 /1253 yılında Hacca gitti. Hicaz, ġam, Bağdat ve Harran‘da hadis okuttu. 

Kitaplar yazdı. 652/ 1254 yılında Harran‘da öldü. Harran‘daki Cebbane mezarlığına gömüldü. 
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33.Ġsa b. Selamet b.Salim el Harrani. 551/1156 yılında doğdu. Hadisçidir. 652/1254 yılında vefat etti. 

34. Nasıhuddin b. El Zerrad, ebu Bekr b. Yusuf b ebu Bekr el Harrani el Mukri. 614/1247 yılında Har-

ran‘da doğdu. Harran, ġam ve Halep‘te okudu. Pek çok kitap yazdı. 653/1255 yılında genç yaĢta Halep‘te vefat 

etti. 

35. Ebu Abdullah Muhammed b. Abdülmünim b. Ammar el Harrani. 603/1206 yılında Harran‘da doğ-

du. Harran, Bağdat, ġam ve Kahire‘de okudu. ġam‘a göçtü. 671/1273 yılında ġam‘da vefat etti. 

36. Abdülkadir b. Abdülğani b. Fahruddin b. Teymiyye el Harrani. 612/1215 yılında Harran‘da doğdu. 

ġam‘da hadis okuttu. Hatiplik yaptı. 671/1273 yılında ġam‘da vefat etti. 

37. Ebu Abdullah Muhammed b temim el Harrani. Fıkıh okudu. Kadı Beyzavi‘den ilim okumak için 

Ġran‘a gitti. Bir fıkıh kitabı yazdı.  

38. Ebu Tahir Ġbrahim b. Yahya b. Gannem el Hanbeli el Harrani. ġekillerden mana çıkarma ve rüya 

yorumlarını kapsayan bir kitap yazmıĢtır. Bunların dıĢında üç kitabı günümüze kadar ulaĢmıĢtır. 674/1275 yılın-

da vefat etti. 

39. Ebu‟l Ferec Abdullatif b. Abdülmünim el harrani el Hambeli. 578/1182 yılında Harran‘da doğmuĢ-

tur. Hadis ve fıkıh konularında alimdi. ÇeĢitli eserler yazmıĢtır. 6721273 yılında Kahire‘de vefat etti. 

40. Cemalüddin Ebu Zekeriya Yahya b. Ebi Mansur b. Ebi‟l Feth b. Rafi el Harrani. Ġbn el CeyĢi diye 

meĢhur fakih ve muhaddistir. 583/1187 yılında Harran‘da doğdu. Harran, Bağdat ve ġam‘da okudu. Harran‘a 

döndü kısa bir süre sonra tekrar Bağdat‘a tahsilini tamamlamak için gitti.  Kitaplar yazdı, münazaralarda bulun-

du, fetva verdi. 678/1279 yılında ġam‘da vefat etti. 

41. Ebu‟l Mehasin Abdulhalim b. Abdüsselam b Abdullah b Muhammed b. Hıdr b. Teymiyye el 

Harrani. 627/1230 yılında Harran‘da doğdu. MeĢhur bilgin Ġbn Teymiyye‘nin babasıdır. Halep‘te okudu. 

667/1269 yılında Moğol istilası dolaysıyla akrabalarıyla birlikte ġam‘a göçtü. ġam Camii‘nde vaazlar verdi. Çe-

Ģitli ilimlerde eserler yazdı. 682/1284 yılında ġam‘da vefat etti. 

42. Ġzzuddin Ebu‟l Izz Abbdüllaziz b. Abdülmünim b. El Sakr el Harrani. 594/1198 yılında Harran‘da 

doğdu. Bağdat‘ta okudu. Mısır‘a yerleĢti. 686/1287 yılında orada vefat etti. 

43. Necmüddin Ahmed b Hamdan b ġebib b Hamdan el Harrani. 603/1207 yılında Harran‘da doğdu. 

Halep, ġam, Kudüs gibi merkezlerde okudu. Fıkıh konusunda eserler yazdı. Mısır‘a yerleĢti. 695/1295 Kahire‘de 

vefat etti. 

44. ġerefüddin Abdülğani b. Yahya b. Muhammed b. Kadı Harrani. 645/1247 yılında Harran‘da doğdu. 

ġam‘da okudu. Moğollardan kaçarak Mısır‘a yerleĢti. Hazine nazırlığı yaptı. 709/1309 yılında Kahire‘de vefat 

etti. 

45. Bedrüdddin Ebu‟l kasım b. Muhammed b. Halid b. Ġbrahim el Harrani el Tacir. Ġbn Teymiyye‘nin 

anne‘den kardeĢi. 650/1252–1253 yılında Harran‘da doğdu. Moğol istilasından kaçarak ġam‘a yerleĢti. Hadis ve 

Fıkıh okudu. 709/1309 yılında ġam‘da vefat etmiĢtir. 

46. ġerefüddin Abdullah b. Abdulhalim b. Abdüsselam b.Teymiyye el harrani. Ġbn Teymiyye‘nin kar-

deĢi. 666/1267 yılında Harran‘da doğdu. Moğol istilası yüzünden 2 yaĢında iken ailesiyle birlikte ġam‘a yerleĢti. 

Arap dili, tarih, biyografi sahasında geniĢ bilgisi vardı. 717/1317 yılında ġam‘da vefat etmiĢtir.  

47.ġemsüddin Ebu Abdullah Muhammed b. Omar b.Abdülhamit b. Zebatır el Harrani. 637/1239 yı-

lında Harran‘da doğdu. ġam‘da okudu. 711/ 1311 yılında ibn Teymiyye‘yi mısır‘a ziyarete giderken Frenkler 

tarafından esir edildi. Bu esareti sırasında 718/1318 yılında Kıbrıs‘ta esir olarak öldü. 
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48. ġerefüddin Ebu Abdullah Muhammed b.Abdülvahit b.Sa6d b Necih el Harrani. Hadis ve fıkıh 

okudu. 727/1323 yılında Hac‘dan dönerken öldü. 

49. Mecdüddin Ebu‟l Fida Ġsmail b. Muhammed b. El Ferra el harrani. 645 veya 646/1248 yılında Har-

ran‘da doğdu. Harran‘da okudu. Ailesiyle ġam‘a göç etti. BoĢanma ve tırnak kesme ile ilgili cüz yazmıĢtır. 

729/1329 yılında ġam‘da vefat etti. 

50. ġerefüddin Abdülğani el Harrani. Zeynüddin Ebu Muhammed Ubade b. Abdülğani b. Mansur el 

Harraninin babasıdır. Edip ve fakih. ġam‘da ibn Teymiyye‘den hadis okudu. 705 /1305 tarihinde ġam‘da vefat 

etmiĢtir. 

 51. Zeynüddin Ebu Muhammed Ubade b. Abdülğani b. Mansur el Harrani. 671/1273 yılında doğdu. 

ġam‘da okudu. Arapça ve kelam konularında ihtisas sahibiydi. 739/1339 yılında ġam‘da vefat etti. 

52. Abdülkadir b. Muhammed b. Abdülvahit el Tebrizi el Harrani. 648/1250 yılında Harran‘da doğdu. 

ġam‘da tahsil gördü. Safed ve dimyat kadılığı yaptı. 740/1339 yılında öldü. 

53.ġihabüddin Ebu‟l Abbas Ahmed b. Muhammed b.Ahmed b. Abdülğani el Alai el Harrani. 

702/1303 yılında ġam‘da doğdu. ġam‘da okudu. Ġbn Teymiyye‘nin fıkıh usulü ve hidaye ġerhini temize çekti. 

745/1344 yılında ġam‘da vefat etti. 

54. Bedrüdddin Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Seraya b. El Velid el harrani. 670/1272 yılın-

dan sonra doğdu. ġam‘da okudu. Kahire‘de Kadılık yaptı. 749/1348 yılında vefat etti. 

55. Zeynüddin Ebu hafs Omar b. Sa‟dullah b. Necih el Harrani. 1286 yılında doğdu. ġam‘da okudu. 

Bağdat‘a gitti. Fıkıh ve feraiz konusunda parladı. ġam‘da hocalık yaptı. Ölüm tarihi bilinmemektedir. 

56. Nuruddin Ali b Abdurrahman b. ġebib b. Hamdan el Harrani. Doktor ve ediptir. Edebi bir eser 

yazmıĢtır. Eser günümüze kadar ulaĢmıĢtır. 747/ tarihinden sonra vefat etmiĢtir. 

57. ġihabüddin Ahmed b. Yusuf el Sadi el Harrani, sonra el Amidi. Fıkıh ve Arapça bilginiydi.  

58. Zeynüddin Ebu‟l Mehasin Abdülevvel b. Muhammed b.Abdülhalik el harrani. 710/1310 yılından 

sonra Halep‘te doğdu. 803/1401 yılında aynı Ģehirde vefat etti. 

HARRANLI KADIN ALĠMLER 

1. AyĢe Bint ahmed b. Muhammed b. Ahmed el Harrani. H. 8 yy./ M.14.yy. ilk tahsilini Harran‘da yaptı. 

Daha sonra Bağdat‘a gitti. Orada hadis okudu. Doğum tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. H. 8yy/M. 14. 

yy‘da vefat etmiĢtir. 

2. AyĢe bint Muhammed b. El Müslim el harraniye. H. 647/M. 1249 yılında Harran‘da doğdu. Hadis 

okudu. Çok sayıda hadis rivayet etmiĢtir. TanınmıĢ seyahatçi ibn Batuta ġam‘da iken H. 726 yılında Umeyye 

camiine girmiĢ, onun yanında kıraat okumuĢtur. Geçimini terzilik ile kazanmıĢtır. H. 736/ M. 1336 yılında vefat 

etmiĢtir. 

3. AyĢe bint Muhammed b. Yahya b. Bedir b. Ye‟Ģi el Cezeri (el harrani) es Salihiyye, Harran‘a bağlı 

kasabalardan birinde dünyaya gelmiĢ. Hadis okumuĢ ve rivayet etmiĢtir. Ailesi ile birlikte ġam‘a yerleĢmiĢtir. 

H.743/M.1342 yılında ġam‘da vefat etmiĢtir. 

4. Esma Bint Abdurrahman ibn Abdülvahit el Harraniye. Harran‘da doğdu. Ġlk tahsilini burada yaptı. 

Birçok öğrenci yetiĢtirdi. Ne ölüm ne de doğum tarihi bilinmektedir. Yalnızca H. 706 yılında hayatta olduğu 

bilinmektedir. 

5. Fatime bint Abdurrahman el Harraniye. H 231/M.845 yılında Ailesinin Harran‘dan Bağdat‘ta gittiği 

yıl doğdu. Ġlk tahsilini babasından aldı. Babası ile birlikte Mısır‘a gitti. Âlim ve ibadet ve takva sahibi bir âlimdi. 
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AltmıĢ yılı aĢkın bir süre namazgâhında yataksız olarak yattığı ve daima yün elbiseler giydiği için adı da Sufiyye 

(yani yünlü hanım) olarak halk arasında yayıldı. Birçok öğrenci yetiĢtirdi. H.312/924 yılında Harran‘da vefat 

etti. 

6. Fatime bint Ahmed b. Atat b. Ahmed el Ruhavi el Kındı(el Harraniye). Hadis okumuĢtur. Birçok 

öğrenci yetiĢtirmiĢtir. H. 739/ M.1338 yılında vefat etmiĢtir. 

7. Fatime bint Ahmed b.Kasım el Harraniye el Mekkiyye. H. 710/M.1310 yılında ailesinin hacca gittiği 

bir sırada Mekke‘de doğmuĢtur. Harran‘da eğitim görmüĢ ilk tahsilini dedesinden almıĢtır. Hadisçi olup birçok 

talebe yetiĢtirmiĢtir. Hadis bilgisini geniĢletmek için gittiği Medine‘de h. 783/ M.1310 yılında vefat etmiĢtir. 

8. Fatime Bint el Belhi el Harrani. Ġlk tahsilini Harran‘da yaptı. Tahsilini geliĢtirmek için seyahat etti. 711 

yılından bir müddet sonra vefat etti. 

9. Hadice bint Muhammed b. Abdullah b el Harrani. Ġlk tahsilini Harran‘da yaptı. Bilgisini geniĢletmek 

için Bağdat‘a gitti. Orada hadis ilmi okudu. Tekrar memleketine döndü. Birçok öğrenci yetiĢtirdi. H.557‘de Har-

ran‘da vefat etti. 

10. Lübabe bint Yahya b. Ahmed el Harrani. H. 8 yy. Harran‘da doğdu. Ġlk tahsilini burada dedesinden 

aldı. Bilgisini geniĢletmek için birçok ilim merkezlerini dolaĢtı. Harran‘a döndü, burada öğrenci yetiĢtirdi. Do-

ğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. H.8/ M. 14. asırda yaĢamıĢtır. 

11.Nahve bint Muhammed en Nasibiyle (El Harraniye) H.634/M.1236 yılında Harran‘a bağlı Nahve 

kasabasında doğdu. Ġlk tahsilini Harran‘da gördü. Ġyi bir hadisçidir. H.719/M. 1319 yılında vefat etmiĢtir.  

12. Selma bint Muhammed b.Muhammed ibn el Cezeri, el Harrani, Ummu‘l Hayır. Harran‘a bağlı bir 

köyde doğdu. H. 831 hayatta idi. 

13. Sittudar bint Abdüsselam b. Teymiyye el Harrani. Ġlk tahsilini memleketi Harran‘da yaptı. Babası ve 

dedesinden ders aldı. Hadisçi olup birçok öğrenci yetiĢtirdi. H.686/1287 yılında ġam‘da vefat etti. 

14. Sittuniem bint Ahmed b. Hemdan el Harrani. 638/M.1240 yılında Harran‘da doğdu. Ġlk tahsilini 

memleketinde yaptı. Daha sonra ilmini geniĢletmek için birçok ülke dolaĢtı ve bağdat7a gitti. Hadisçidir. H.721/

M. 1321 yılında Harran‘da vefat etmiĢtir. 

15. Ssittunni‟em bint Yusuf b. Muhammed b. Muhammed. Hibetullah en Nasibi (el Harrani). Harran-

‘a bağlı kasabaların birinde doğmuĢtur. Hadisçi olup Harran‘da tahsil görmüĢtür. H. 8. /M.14. asırda vefat etmiĢ-

tir. 

16. Zeynep bint Abdullah b. Abdulhalim b. Teymiyye el Hanbeliyye el Harraniyle. Harran‘da doğdu. 

Ġlk tahsilini babası ve amcalarından aldı. Daha sonra Bağdat‘a gitti ve orada hadis dersleri ve rivayet usulü öğ-

rendi. Harran‘a dönerek orada birçok öğrenci yetiĢtirdi. Ders verdiği öğrencilerinden biri de tanınmıĢ âlim Ġbn 

Hacer el Eskalani‘dir. H. 735/M.1334 yılında Harran‘da vefat etmiĢtir. 

17. Zeynep bint Mekki b. Ali b. Kamil el harrani. H.624/M.1226 yılında Harran‘da doğdu. Ġlk tahsilini 

memleketinde aldıktan sonra Bağdat‘a gitti. Hadis öğrendi. Suriye‘nin Kasiyon Dağı bölgesine yerleĢmiĢ ve evi-

nin kapısını çok sayıda ilim ve hadis öğrencisi aĢındırmıĢtır. Birçok öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Ömrünü hadis, riva-

yet, takva, ibadet, Kur‘an-ı kerim tilavetini öğrenmekle geçirmiĢtir. H.688/M.1289 yılında Harran‘da vefat et-

miĢtir. 
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III) PLASTĠK SANATLAR  

GĠRĠġ 

Urfa, yalnızca din ve kültür bakımından değil, plastik sanatlar bakımından da geçmiĢi çok eskilere dayanan 

müstesna bir Ģehirdir. Özellikle son yıllarda yapılan kazılar, bir yönüyle Urfa‘yı daha eski tarihlere götürürken 

diğer bir yönüyle de din, kültür ve sanat bakımından ne denli zengin olduğunu göstermektedir. Özellikle 

Balıklıgöl, Göbeklitepe ve Kültepe kazılarında ortaya çıkan bulgular, Urfa‘nın din, kültür ve sanat tarihi açısın-

dan önemini arttırmıĢtır. 

Ġnsanlık tarihi kadar eski olan sanat, : ―Bir duygunun, hayalin ve güzelliğin ifade edilmesi maksadıyla baĢ-

vurulan usullerin tamamı‖ veya ―"Belli bir uygarlığın veya topluluğun, anlayıĢ ve beğeni ölçülerine uygun olarak 

ortaya koyduğu anlatım"  olarak tanımlanmıĢtır. Ġnsanoğlu içindeki duyguları çeĢitli anlatım biçimleriyle ortaya 

koymaktadır. Ġnsanın ortaya koyduğu anlatım biçimlerine sanatın dalları diyoruz. Bu anlamda: ―Sesler ve sözler 

aracılığı ortaya konulduğunda, içersinde müziğin yer aldığı fonetik sanatlar; hareketler aracılığı ile ortaya ko-

nulduğunda tiyatro, bale, pantomim gibi ritmik sanatlar; yazı yoluyla ortaya konulduğunda, hikâye, Ģiir, roman 

gibi edebi sanatlar; maddeye biçim verilerek ortaya konulduğunda, mimarlık, heykel, kabartma, resim, minyatür, 

hat ve tezhip gibi plastik sanatlar; teknik cihazlar vasıtasıyla ortaya konulduğunda, sinema ve fotoğraf gibi görsel 

sanatlar‖ ortaya çıkmıĢtır. 

Plastik sanatların Urfa‘da ortaya çıkıĢına baktığımızda heykel, resim, mimari ve süslemenin daha çok din 

merkezli olduğu görülür. Özellikle Göbeklitepe kazılarında ortaya çıkan mabet ve tapınılan insan ve hayvan re-

sim ve heykelleri ile Balıklı gölde çıkan erkek heykeli bunun göstergesidir. Urfa‘daki plastik sanatları yalnızca 

yapılan bu kazılarla da sınırlamak mümkün değildir. Urfa‘nın kavĢak noktasında olması, çeĢitli uygarlıklara be-

Ģiklik etmesi ve her gelen kültürün buraya bir Ģeyler katması, Urfa‘da kültür ve sanatın zenginleĢmesini ve güzel-

leĢmesini etkileyen en büyük unsurdur. Bu bölümde inceleyeceğimiz Plastik sanatları Ġslam Öncesi, Ġslami Dö-

nem ve Cumhuriyet Dönemi olarak üç dönemde inceleyeceğiz. 

A) ĠSLÂM ÖNCESĠ PLASTĠK SANATLAR 

Ġslam öncesi plastik sanatların Urfa‘daki geçmiĢi Neolitik çağa kadar uzanmaktadır. Bu dönemdeki Plastik 

sanatlar hakkında elde edilen bilgiler daha çok yapılan arkeolojik kazılara dayanmaktadır. Bu kazılarda ortaya 

çıkan bulgular ıĢığında tarihi geçmiĢi, sosyal yaĢantıyı ve sanatsal durumu öğreniyoruz. Urfa‘da yapılan kazılar-

dan en önemlilerinden Göbeklitepe kazısı bu anlamda Urfa‘daki plastik sanatların bulunduğu yeri göstermesi 

açısından önemlidir. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkan resim ve heykeller hakkında bilgi veren Hauptmann 

Ģunları söylemektedir: ―Erken Neolitik Dönem‘e ait Göbeklitepe Ģimdiye dek bilinen buluntu yerlerinin aksine, 

GermuĢ Dağları‘nın Urfa-Harran üzerinde yükselen  800 metrelik en yüksek noktasındaki konumuyla ve yapıla-

rının görkemli kuruĢu ve donanımıyla özel bir önem taĢımakta ve yeni bir organize yerleĢim tipi oluĢturmakta-

dır… Bu höyüğün çapı 300 metredir ve 15 m‘lik tabaka kalınlığı binlerce yıllık bir tarihin yattığı tahminine yol 

açmaktadır. ġimdiye kadar ortaya çıkartılan ana yapı evrelerinden en yakın döneme ait olanı,MÖ 9.bin yılın ikin-

ci yarısından daha önce baĢlamıĢtır.Oval ve yuvarlak, megalitik düzenlemelere dayanan bir yapılanması vardır.. 

9 m ile 15 m çapındaki olağanüstü büyük boyutlu, açıkta duran bu yapılar, kireç taĢından yapılma daire biçimin-

de yerleĢtirilmiĢ çok sayıda T baĢlı monolitik direkle desteklenmiĢtir. Ġç mekânın merkezinde boyları 3 m‘ye 

varan, özellikle dikkat çekici iki monolitik daire bulunmaktadır. Bu direklerin üzerinde geniĢ bir yabanıl hayvan 

resmi yelpazesi oluĢturan büyük boyutlu rölyefler yapılmıĢtır. Bunların arasında, bazıları ustaca yapılmıĢ tilki ve 

yabandomuzu resimlerine, büyükbaĢ hayvanların, köpek cinsi hayvanların ya da yılanların resimlerinden daha 

sık rastlanır. Bu yüzden resim dağarcığında panter ya da aslan ve yabandomuzu gibi yabanıl hayvanlar açıkça 

dikkat çekerken, sadece bir defa resmedilen ceylan yada yabaneĢeği gibi düpedüz av hayvanı olan hayvanlar ön 

plana çıkmazlar. Yılanlı direk yapısında., dikey bir düzlemede yaban öküzünü, tilkiyi ve turnayı ya da toy kuĢu-

nu gösteren anlatımsal bir serilmeme kalmıĢtır. Buna karĢılık, direğin yüzündeki ―bukaranion‖ ise bir arma özel-

liğine sahip olabilir. ġimdiye dek en etkileyici rölyef, ördek ya da kızıl keklik olarak yorumlanabilecek beĢ ku-

Ģun uçtuğu dağlık bir arazinin en eski kanıtı olarak kabul edilebilir.‖ 

―Nevalı Çori tapınaklarında bulunmuĢ at, kurt, pelikan, kertenkele heykelleri ve kabartmaları, el ele tutuĢa-

rak dans eden kadın-erkek kabartması 11000 yıl öncesi resim sanatının ne denli ileri bir düzeyde olduğunu gös-

termesi açısından büyük değer taĢımaktadır. Balıklıgöl çevre düzenleme projesinin Kent Platosu kesiminde, 

1993 yılında yapılan hafriyat sırasında bulunan ve ġanlıurfa Müzesi'ne götürülen yaklaĢık 2 m. boyundaki erkek 

tanrı heykelinin Neolitik Çağ'a ya da Ġbrahim Peygamber'in yaĢadığı Babil Çağı'na ait olduğu tahmin edilmiĢtir. 

Ġnsanların avcı ve göçebelikten kurtulup, yerleĢik düzene geçerek ilk mimari örneklerin yer aldığı köyleri kur-

dukları, hayvanları evcilleĢtirip ilk defa tarım yaparak üretir hale geldikleri bu çağ, aynı zamanda ilkel dinlerin 
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dünyada ilk defa ortaya çıktığı çağ olarak bilinmektedir. Bu açıdan Urfa, dinler tarihi ve sanat tarihi yönünden 

dünya kültüründe önemli bir yere sahiptir. 

ġanlıurfa'da yapılan bir çok arkeolojik kazıda, Kalkolitik Çağ ve Eski Tunç Çağı halklarının tapındıkları 

Ģematik tanrı heykelciklerine (idol) bolca rastlanılmıĢtır. Bu buluntulara dayanarak Urfa plastik sanatları tarihi-

nin tapınaklarda baĢladığını söylemek mümkündür. Politeist (çoktanrılı) bir inanca sahip olan Babil, Asur, Hitit, 

Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerindeki ġanlıurfa heykel ve kabartma sanatı, daha önce olduğu gibi bilhassa 

tanrı heykellerinde kendini göstermiĢtir. 1952 yılında Harran'da yapılan kazılarda bulunan ve ġanlıurfa Müze-

si'nde sergilenmekte olan bazalt taĢından yapılmıĢ Nabunaid Steli'ndeki ay, güneĢ ve yıldız kabartmaları ile Kral 

Nabunaid'i ayakta durur vaziyette profilden tasvir eden kabartma, Babil dönemi sanatının Urfa'daki en önemli 

örneğidir. Siverek ilçesi, TaĢlı köy‘de 1942 yılında bulunarak Ġstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen iki stel 

üzerindeki insan rölyefleri M.Ö. 8.-7. yüzyıl Hitit prensliklerinin son devirlerini yansıtmaktadır. 

Hitit dönemi mimari eserlerinin duvarlarını zemin hizasında süsleyen bazalt orthostat taĢlarındaki "Fırtına 

Tanrısı" ve "Kırların Koruyucu Tanrısı" gibi rölyefler Hitit dönemi plastik sanatlarının önemli örneklerinden 

olup, ġanlıurfa Müzesi'nde sergilenmektedir. Yine ġanlıurfa Müzesi'nde, bazalt taĢ üzerine profilden tasvir edil-

miĢ asker rölyefi ile çift ve tek boğalı sütun kaideleri Asur dönemi figürlü plastiği hakkında önemli fikir vermek-

tedir. 

Siverek ilçesine bağlı Haçgöz Köyü'nde bazalt kaya zeminine oyulmuĢ, yürür vaziyette profilden tasvir edil-

miĢ aslan rölyefinin Urartu, bunun benzeri olarak Soğmatar'da kalker kaya zeminine oyulmuĢ aslan rölyefinin de 

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir. 

ViranĢehir ilçesinden ġanlıurfa Müzesi'ne getirilen Zafer Tanrıçası Nike heykeli, üzerindeki dekolte elbise-

nin bir tül gibi rüzgarda savrulmasını çok sert bir taĢ olan bazalt üzerine iĢlemeyi beceren Urfalı heykeltıraĢın 

ustalığı hakkında fikir vermektedir. Ayrıca Harran içkalesinin doğu duvarında devĢirme olarak kullanılan kalker 

Nike rölyefi, Urfa merkez Kırkmağara mevkiindeki kaya mezarlarından sökülerek Urfa müzesine getirilen Nike 

kabartmaları, ayakta durur vaziyette yarı çıplak tasvir edilmiĢ kadın-erkek yüksek kabartmaları, yine Urfa müze-

sinde sergilenmekte olan bir sütun baĢlığındaki akantüs yaprakları arasına iĢlenmiĢ insan portresi, Harran 

içkalesi doğu duvarında devĢirme olarak kullanılmıĢ kartal kabartması, ġanlıurfa Kalesi sütun baĢlıklarında 

akantus yapraklarının büyük bir ustalıkla oluĢturduğu kartal baĢı, Urfa nekropollerindeki kaya mezarlarında yer 

alan melek ve insan kabartmaları, Soğmatar Pognon Mağarası'nda ve Kutsal Tepe'de insan Ģeklindeki tanrı ka-

bartmaları Roma döneminin Urfa'daki plastik sanat örnekleridir.  

Soğmatar Pognon Mağarası'ndaki tanrı kabartmalarına imzasını atan ġila oğlu ġila ile, Kutsal Tepedeki ay 

ve güneĢ tanrılarını temsil eden iki insan rölyefine imza atan ġila oğlu Male kardeĢler adlarını bildiğimiz en eski 

Urfalı heykeltıraĢ olmaları bakımından önem taĢımaktadır. 

ġanlıurfa'nın doğusunda, Tektek Dağları içersindeki Senem Mağara harabelerindeki kayaya oyulmuĢ Bizans 

yapılarında zengin taĢ süslemeler Urfa'daki V. yüzyıl Bizans plastik sanatları hakkında yeterli fikir vermektedir. 

Bu süslemeler arasında, bir vazodan çıkan üzüm dalları, stilize hayat ağacı motifi, stilize palmet dizileri, simetrik 

kuĢ figürleri, dairesel ve dört saplı örgüler, kesiĢen daireler dikkati çekmektedir.  

Ayrıca, Siverek ilçesine bağlı Garoz Köyü'ndeki Bizans dönemine ait harabelerde mimari kalıntılar üzerine 

iĢlenmiĢ örgü ve meander motifleri ile ġanlıurfa Müzesi'ndeki pembe mermerden silindirik bir vaftiz teknesinde-

ki değiĢik geometrik örgü kompozisyonları, Ulu Cami avlusunda Aziz Stefanos Kilisesi'nden kalma mermer 

sütun baĢlıkları üzerindeki süslemeler Bizans plastik sanatlarının günümüze gelebilmiĢ özgün örnekleri arasında 

yer almaktadır. Roma ve Bizans dönemi plastik sanatlarının yukarıda gördüğümüz heykel, kabartma ve taĢ süs-

leme örnekleri dıĢında, mozaik ve fresk alanlarında da bol sayıda örnekler bulunmaktadır. Eski Edessa'nın güney 

ve güney batı nekropolleri ile kuzey ve kuzey batı nekropollerinde ortaya çıkartılan mozaikler ve bazı freskler, 

Urfa müzesinde sergilenmekte olan Bizans dönemine ait Hz. Ġsa mozaik portresi o dönemin resim sanatı hakkın-

da önemli ipuçları vermektedir. Son yıllarda Birecik yakınındaki Zeugma kazılarında ortaya çıkartılan ve Roma 

mozaik sanatının Ģaheserleri sayılan eserlere bakıldığında bu sanatın Urfa bölgesinde ulaĢtığı düzey daha da iyi 

anlaĢılacaktır. Ancak, Urfa merkezindeki mozaik ve fresk sanatı, Zeugma'dan farklı olarak Roma ve Bizans'tan 

ziyade Mezopotamya ve Sâsâni sanatları ile bağlantılı görülmekte ve bölgesel bir karakter taĢımaktadır.  

Hazreti Ġsa'nın, yüzünü sildiği mendile çıkan mûcizevi portresini M.S. 13-50 yılları arasında ikinci kez hü-

küm süren Edessa Kralı V.Abgar'a gönderdiği, ve bu dönemde Hıristiyanlığın resmi devlet dini olarak ilk defa 

Urfa'da kabul gördüğü bilinmektedir. Hıristiyan dünyasında kutsal kabul edilen bu mendil (Hagion Mandilion) 

üzerindeki Hz. Ġsa portresi, Bizans sanatı boyunca ressamlara konu olmuĢ ve binlerce ikona üzerine iĢlenmiĢtir.  
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Plastik sanatların önemli kollarından biri de mimarlık sanatıdır. Nevalı Çori, Göbekli Tepe, ġaĢkan, 

Gürcütepe baĢta olmak üzere birçok neolitik yerleĢmedeki arkeolojik kazılarda çıkartılan mimari eserler bu sana-

tın Anadolu'da ilk kez Urfa'da ortaya konulduğunu göstermiĢtir.‖ 

Urfa‘da Hıristiyan dönemi sanat ve mimarisi de oldukça ileri düzeydedir. Urfa‘da kültür, sanat ve düĢünce 

anlamında büyük etkisi olan Roma ve Bizans‘ın Atina ve Roma okulları sayesinde büyük bir kültürel mirasın 

sahibi oldukları bilinmektedir. Bu anlamda roma ve Bizans egemenliği altındaki Urfa‘da mimari ve ĢehirleĢme 

oldukça ilerlemiĢ, döneminde ses getiren yapılar inĢa edilmiĢtir. Bugün Urfa‘daki antik Ģehirlerin kalıntılarına 

bakarak, geçmiĢteki sanatın ne denli ileri olduğu pekâlâ görülebilir. Urfa‘da sanatın tarihsel olarak da taĢralılık-

tan kurtulamadığı fikrini öne sürenlere karıĢlık Aziz S. Atiya Ģunları söylemekte ve bu dönemdeki sanat hakkın-

da bilgiler vermektedir: ―Bazı bilim adamları tarafından savunulan, Yakubi kilisesinde arkeologun ya da sanat 

tarihçisinin ilgisini çekecek özel hemen hiçbir Ģey bulunmadığı yolundaki tez iki yanlıĢ varsayıma dayanmakta-

dır. Birincisi, Yakubi kilisesinin bir kurum olarak altıncı yüzyılda Yakup Bradaos ile baĢladığı köklerinin daha 

geçmiĢe uzanmadığı, ikincisi de kuzey Suriye ve yukarı Mezopotamya‘daki yoksul düĢmüĢ Yakubi toplulukları-

na ait köy kiliselerinin, Süryani Yakubi sanat ve mimarisinin gerçek temsilcisi olduğu yolundaki sakat görüĢtür. 

Bu bakıĢ açısı tarihe uygun olmadığı için red edilmelidir, çünkü Yakubilerin batı Süryanilerinin torunları olduğu 

bilinmektedir ve Süryani patrikliğinin kökenleri, Antakya‘da Yakup Bradaostan çok önceleri, havariler çağına 

kadar uzanır. Bu bilgi ıĢığında bütün tablo değiĢir ve dolaysıyla Yakubilerin erken Antakya Okulu çevresinde, 

atalarından miras Süryani geleneğinden ayrı düĢünmek yanlıĢ olur. Monofozit, milliyetçi Batı Süryani kilisesinin 

Grekler tarafından yasa dıĢına itilmiĢ olması ve Bizans emperyalizmi tarafından zamanla levant kıyılarından 

içerilere, bugün tur- ağabeydin diye bilinen dağlık bölgeye itilmesi, bizi yanlıĢ yollara götürüp Süryanilerin, Su-

riye‘de anıtsal Hıristiyan uygarlığını kuranlardan farklı bir ırka mensup olduğu fikrine götürmemelidir. KuĢku-

suz Antakya iki düĢünce okulunun, Bizans ile Süryani tefekkürünün buluĢma yeri olmuĢtur; bu iki farklı görü-

Ģün, gerek teoloji, gerekse sanat ve mimari alanlarındaki verimlerini birbirinden ayırırken, hem Kadıköy öncesi 

hem sonrası dönem için çok dikkatli olunmalıdır. 

Antakyalı Severus‘un tanrıbilimi, Melkitçi görüĢlerden ayrı tutulmalıdır; tıpkı Antakya‘nın ünlü Bizans 

Mozaiklerini, Akdeniz ile Fırat arasındaki toprakları görkemli kentler ve yapılarla dolduran Süryani taĢ mimari-

sinden ayırmak zorunda olduğumuz gibi. Gerçekten kuzey Suriye toprakları, eĢsiz güzellikte koca kentlerle be-

zenmiĢti. Yerli Süryani ustaların eseri olan bu yapılar, Arap istilasından sonra hızla yok olmuĢtur. Ġlk Hıristiyan 

sakinleri tarafından terk edilen bu kentler, tamamen harabeye dönmüĢ ve unutulmuĢtur. Yüzyılımızın birkaç on 

yıl içinde arkeologların dikkati bu terk edilmiĢ bölgelere yönelmiĢtir ve buraların keĢfi, erken Hıristiyan mimari-

si açısından en önemli geliĢmelerden biridir. Bunlar, kuzey Suriye‘deki ―Ölü Kentler‖ olarak biline gelmiĢtir. 

Antakya‘dan doğuda Urfa‘ya, kuzeyde Toros dağlarının eteklerindeki Suriye kapılarına kadar uzanan ovalar 

üzerinde dağılmıĢ bu ıssız kentler, yarı harabe halindeki duvarları, kuleleri, kemerleri, tonozları, mahzenleri, 

evleri, taĢ kaldırımları, sütunları, mermer iĢlemeleri, alanları ve görkemli kilise binalarıyla yan yana yıkılmıĢ bir 

durumda bulundu. Bu kentler kabaca birinci ile yedinci yüzyıl arasında ortaya çıkıp geliĢtiler ve katakomplarda 

saklanmayan bir Hıristiyan toplumunun büyük anıtıydılar. Burada geliĢen dini mimari kendisinden önceki her 

Ģeyi gölgede bırakmıĢ ve ancak Ayasofya ile aĢılabilmiĢtir.‖ 

―ġanlıurfa'daki mimarlık sanatı Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında doruk noktasına yükselmiĢ ve bu yıllarda 

dünyanın en görkemli kiliseleri Urfa'da inĢa edilmiĢtir. Bizans döneminde Hz. Ġbrahim‘in doğduğu mağara yakı-

nına inĢa edilen ve Ġstanbul'daki Ayasofya ile aynı adı taĢıyan kilisenin bir mimarlık Ģaheseri olduğu kaynaklarda 

kayıtlıdır. VII. Yüzyıl Ġslâm tarihçisi el-Mukaddesi, Ġslam‘da israf ve lüksün haram olmasına rağmen ġam 

Emeviye Camii‘nin hiçbir masraftan kaçınılmayarak lüks yapılmasının nedenini "Ġslâm‘ın camileri Edessa kili-

selerinin ihtiĢamından geri kalmasın" düĢüncesine bağlamaktadır. Buradan da Edessa kiliselerinin ne denli ihti-

Ģamlı olduğu anlaĢılmaktadır.‖ Bugün Urfa ve çevresindeki antik kentlerin virane hali dahi, o dönemdeki mima-

rinin ne kadar ileri olduğunu göstermektedir. Zira bu birer ölü kent olan bu tarihi mekanların içinde taĢıdığı ruh, 

o dönemdeki güzellik ve estetik ipucu vermekte, Aziz S. Atiya‘nın da dediği gibi kendilerinden önceki her Ģeyi 

gölgede bırakmaktadır…. 

B) ĠSLÂM DEVLETLERĠ DÖNEMĠ PLASTĠK SANATLARI 

Hz. Ömer döneminde, Ġyad bin Ganem‘in komutasında Ġslam topraklarına katılan Urfa‘da, Müslümanlar, 

Diyofizit-Monofozit çekiĢmesi yüzünden birbirine düĢmüĢ Hıristiyanlar tarafından fazla bir direnme görmeden 

Ģehri teslim almıĢlardır. Zira Müslümanlar, iĢgalci bir zihniyetle hareket etmediklerinden, fethettikleri toprakları 

yakıp yıkmamıĢ, bilakis imar ve mamur etmek için çalıĢmıĢlar yepyeni Ģehirler kurmuĢlardır. Yaptıkları mimari 

eserler bugünkü anlamıyla doğu-batı sentezi diyebileceğimiz türde Ģekil ve süslemelerle zenginleĢtirmiĢlerdir.  

Müslümanlar, ayrıca fethettikleri ülkedeki Gayri Müslimlere dokunmamıĢ, inançlarında serbest bırakmıĢlar-

dır. Bunun iki büyük nedeni vardır. Birincisi Ġslam dininin derin hoĢgörüsü diğeri ise Gayri Müslimlerin gönlünü 
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kazanarak onları Ġslam‘a ısındırmaktır. Bu anlamda Müslümanlar fethettikleri ülkelerdeki tarihi ve dini mimariye 

dokunmamıĢlar, hatta yıkılma ve yok olma tehlikesi karĢısında onları koruma altına almıĢlardır. Bu ruhla hareket 

eden Müslümanlar fethettikleri Ģehirlerin mimari dokusuna uygun camiler inĢa etmiĢler, sanatsal anlamda hem 

etkilemiĢ hem de etkilenmiĢlerdir. Bozulma ve iç kavgaların içinde bulunan Hıristiyanlar için Müslümanların 

fütuhatı aslında bir kurtuluĢ bir yeniden doğuĢ olmuĢtur. Zira Müslümanların Urfa‘yı fethettikleri dönemdeki 

Hıristiyanların durumu Ģöyledir: ―Üstün kilise otoritesi mal arayıĢındaki dünyevi yöneticiler olarak görülüyordu. 

Veraset, aforoz, zulüm ve zorla din değiĢtirmelerinin tarihleri hatırlanabileceği gibi bir hayli uzundur. On ikinci 

yüzyılın ikinci yarısında, Ġslam‘ın bu topraklarda gözükmesinden beĢ yüz yıl sonra,kilise mütevelli heyeti üyesi, 

Antakya Yakubi Patriği Büyük MiĢel Ģunları yazmıĢtır: ‗…iĢte bundan dolayıdır ki, her Ģeye kadir olan,fanilerin 

kurdukları imparatorlukları dilediği gibi değiĢtiren, onları dilediğine veren, düĢkünü en üste çıkaran- hakim ol-

dukları memleketlerin her tarafında kiliselerimizi yağma ederek bizi merhametsizce itham eden Romalıların kö-

tülüklerine Ģahit bulunan Cenab-ı Hakkın intikamı, güney taraflarından Ġsmail oğullarını-Romalıların ellerinden 

bizi kurtarmak üzere celbetti. Her ne kadar biz bunlardan zarara uğradıksa da- çünkü Ģehirler kendilerine teslim 

olduğu zaman kiliseler muhtelif mezhep saliklerinden hangilerinin ellerinde bulunuyorsa onlara bıraktılar (ve o 

sırada Edessa ve Harran‘da büyük kiliseler elimizden çıktı); -Romalıların zulümlerinden, kötülüklerinden ve bize 

yapmıĢ oldukları gaddarca muameleden kurtulmak az bir fayda değildi.‖  

―Ġslâmi dönem ġanlıurfa plastik sanatlarında geçmiĢin izlerini görmek mümkündür. Ancak, zaman geçtikçe 

inanç değerlerine bağlı olarak kendisine özgü bir kimlik kazanan Ġslâm plastik sanatları Urfa'da da özgün ör-

nekler vermiĢtir. Resim ve heykelin yasak derecesine varacak Ģekilde hoĢ karĢılanmamıĢ olması, Ġslâm plastik 

sanatçılarının taĢ süsleme, minyatür, tezhip ve hat gibi plastik sanat dallarına yönelmesini sağlanmıĢtır. Bu ne-

denle Urfa plastik sanatları içersinde insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı heykel ve kabartmalara çok az sayı-

da yer verilmiĢtir. Urfa' daki hayvan figürlü taĢ kabartmanın Ġslâmi döneme ait en eski örneği, Harran içkalesinin 

doğuya bakan kapısının iki yanında yer alan Nûmeyriler dönemine h. 451 (m. 1059) ait çift köpek kabartmaları-

dır. Ayrıca, Eyyûbiler dönemine ait h. 626 (m. 1228–29) tarihli Han el-Ba'rür Kervansarayı'ndan Urfa müzesine 

getirilen büyük bir taĢ blok üzerindeki bağdaĢ kurmuĢ vaziyette bir insanın sağında ve solundaki aslanları boyun-

larından zincirle tutuĢunu tasvir eden kabartma, Urfa Ģehir surlarının Harran Kapısı kuzey cephesinde yine Ey-

yûbiler dönemine ait çift baĢlı kartal kabartması ve bunun iki yanında aslan gezdiren kaftanlı insan figürleri, Har-

ran'da bulunarak Urfa Müzesi‘ne getirilen kalker bir taĢ üzerindeki kuyruğu düğümlü ve gövdesi pullu ejder ka-

bartması, ġanlıurfa kalesinin doğu burcundaki Memluklu dönemine ait (XV. Yüzyıl baĢları) yüksek kabartma 

çift aslan Ġslâm figürlü plastiğinin Urfa'daki en eski örnekleridir.  

1517 tarihinde Osmanlı hâkimiyetine giren Urfa' da, insan figürlü heykel ya da kabartmaya hiç yer verilme-

miĢ, aslan, ejder ve yılan gibi hayvan kabartmalarına çok az sayıda yer verilmiĢtir. 1970'li yıllarda yıktırılan As-

lanlı Han'ın kapısından sökülerek ġanlıurfa Müzesi'ne getirilmiĢ olan çifte aslan kabartması, eski bir Urfa evi 

olan ġURKAV Kültür Merkezi büyük odasının kuzey cephesindeki ve Birecik ilçesi Salih Kalender Evi duvarın-

daki aslan kabartmaları, XVIII. Yüzyıl Osmanlı döneminde yeniden inĢa edildiği bilinen ve günümüzde Sela-

hattin Eyyûbi Camii olarak kullanılan Ermeni Kilisesi'nin pencere pahlarındaki gövdeleri zincir Ģeklinde birbiri-

ne dolanmıĢ çift ejder kabartmaları, yine XVIII. yüzyıla ait Rızvaniye Camii harim kapısı pahlarındaki zincirle-

me dolanmıĢ çift yılan kabartmaları, Çakeri Camii karĢısındaki Kör-oğluzâde Haydar Ağa Evi eyvanı döĢeme-

sinde helezonik biçimdeki çifte yılan kabartmalı suyolu Osmanlı dönemi figürlü plastiğinin Urfa'daki örnekle-

rinin tamamını oluĢturmaktadır. 

Ġslâmi dönem Urfa plastik sanatlarında nadir olarak görülen figürlü plastiğin yarattığı süsleme boĢluğunu, 

bitkisel ve geometrik taĢ süsleme ile kitabe ve mezar taĢlarındaki hat sanatı örnekleri büyük bir baĢarı ile doldur-

muĢtur. Mimaride kullanılan ünlü Urfa taĢının iĢlemeye elveriĢli gayet yumuĢak özellikte olması, plastik sanat-

larda zengin bir süsleme geleneğinin doğmasını sağlamıĢtır. TaĢın bu özelliği ile tarihsel kültür zenginliğinin bir-

leĢmesi mimari süslemede zengin bir motif repertuarının doğmasına neden olmuĢ, bu zenginlik tarih içersinde 

geliĢerek günümüze kadar ulaĢmıĢtır. Öyle ki, Türk-Ġslâm taĢ süsleme sanatı repertuarında yer alıp da ġanlıurfa 

mimari eserlerinde bulunmayan motif hemen hemen yok gibidir. 

Urfa taĢının bu özelliği ile tarihten gelen plastik sanat geleneğinin birleĢmesi, Emeviler dönemine ait 744–

750 tarihli Harran Ulu Camii'nde Ġslâm taĢ süsleme sanatının en ünik eserlerinin doğmasına neden olmuĢtur. Bu 

camide Emeviler döneminden kalma asma dalı ve üzüm salkımlı sütunlar, akantus yapraklı sütun baĢlıkları, Ben-

giler ve Eyyûbiler dönemi onarımlarından kalma girift Rumi kompozisyonlu sütun baĢlıkları ve Rumi-palmet 

bordürlü kemer süslemeleri adeta taĢtan dıĢarıya taĢan plastik özellikleri ile sadece Ġslâm coğrafyasında değil, 

dünya taĢ süsleme sanatları içersinde önemli bir değere sahiptir. 

ġanlıurfa Ġslâmi dönem plastik sanatlarında önemli bir yeri olan taĢ süsleme geleneği Osmanlı döneminde 

de devam ederek cami, han, hamam gibi anıtsal eserlerden ziyade bilhassa ev mimarisinde kendini göstermiĢtir. 

Evlerin avluya bakan cephelerindeki zengin geometrik ve bitkisel rozetler, bordürler ve konsollardaki plastik 
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unsurları, gününü evinde geçiren kadına zevkli bir ortam yaratma düĢüncesinin ürünü olarak karĢımıza çıkmak-

tadır. 

Plastik sanat dallarından olan mimarlık sanatı, ġanlıurfa'da geniĢ bir tarihi geliĢim sürecinden beslenerek 

Ġslâmi dönemde de özgün örnekler vermiĢtir. 744–750 yıllarında Emeviler döneminde inĢa edilen ve Ġslâm Sana-

tı içersinde özgün bir yeri olan Harran Ulu Camii, Anadolu'nun ilk camisi, en büyük camisi ve en zengin taĢ süs-

lemeli camisi olması yönüyle Anadolu mimarlık tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. ġanlıurfa'da ayrıca, 

Selçuklular dönemine tarihlenen (XII. yüzyıl) ġeyh Mes'ud Zaviyesi, Zengiler dönemine ait (XIII. yüzyıl) Pazar 

Camii minaresi, XIII. yüzyıl Eyyûbiler döneminden bazı izleri günümüze ulaĢan Eyyûbi Medresesi ve XV. yüz-

yıl Akkoyunlular dönemine ait Hasan PadiĢah Camii Osmanlı öncesi Ġslâm devletleri zamanından günümüze 

kalmıĢ baĢlıca mimari eserlerdir.‖ ‖ 

XI. yüzyılda Urfalı üç mimar kardeĢin Kahire sur kapılarından Bab el-Nasr ve Bab el-Fûtuh'un tasarımında, 

yine aynı yüzyılda Urfalı mimar Seleme oğlu Abdullah'ın Diyarbakır surlarının tasarımında görev alması, Urfalı 

mimarların ününün il sınırlarını aĢtığını göstermesi bakımından önemlidir.   

―Osmanlı dönemindeki ġanlıurfa cami mimarisinde, orta kubbenin yanlara ya da dört yöne doğru yarım 

kubbelerle geniĢlediği merkezi plan dıĢında tüm planların uygulanmıĢ olması, yüzlerce ev arasında birbirinin 

planını kopya eden evlerin bulunmayıĢı, Urfalı mimarların geçmiĢten beslenen zengin plan arayıĢlarının bir ürü-

nü olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

Osmanlı döneminde Urfa'daki mimarlık sanatı ile birlikte geliĢen ve plastik sanatların önemli kollarından 

biri olan kalemiĢi süslemenin çok eski örnekleri günümüze ulaĢamamıĢtır. Ancak bu sanatın Akyüzler Evi, 

Abdülkadir Hakkâri Evi, Hacı Bekir Pabuççu Evi, Kürkçüzâde Halil Hafız Efendi Evi ve daha pek çok evin oda 

tavanlarındaki örnekleri bu sanatın XIX. Yüzyılda Urfa'da ulaĢtığı boyutu göstermesi açısından önem taĢımakta-

dır.‖ 

Sonuç olarak Urfa‘daki sanat açısından mimariye baktığımızda; ―Urfa‘nın çok kültürlü sosyal yaĢantısı gibi 

kültür ve sanatı da hep melez bir karakter taĢımıĢtır. Hatta kültürel ve sanatsal zenginliğinin altında bu çoğulcu-

luk ve kaynaĢma vardır. Urfa mimarisinin özelliğini yazan Sait Bilsel Ģunları söylemektedir: ― Tarihin en eski 

Ģehirlerinden biri olan Urfa; Asurlardan önceye kadar dayanan birçok tarihsel olaylara sahne olmuĢtur. Bu durum 

Urfa‘nın Asya-Avrupa, Anadolu-Arap âlemi arasındaki ticari yolların kesiĢtiği bir merkezde bulunmasından do-

layıdır. Farklı uygarlıkların temsilcileri olan Arap, Acem, Süryani, Selçuklu, Osmanlı Devletlerinin arasında 

bulunan Urfa, bu değiĢik uygarlıkların yaĢantı ve yapım özelliklerine ayak uydurmak zorunda kalmıĢtır. Urfa‘nın 

böyle bir kesiĢme noktasında bulunması, mimari yapısını haklı olarak etkilemiĢtir. Cami, han, medrese ve evleri 

çeĢitli uygarlıkların özelliğini ya da karıĢımını yansıtmaktadır.‖ 

1) HÜSN-Ü HAT SANATI 

Hat için ―cismani aletlerle meydana gelen ruhani bir hendesedir‖ demiĢlerdir. Birçok sanatta olduğu gibi hat 

sanatının özünde de görüntü ve tezahürlerin ardındaki manayı aramak gerekir. Ġslami sanatların baĢında gelen hat 

sanatı, harfler ve Ģekillerle ilahi aĢkın tecellisini gösterme gayesi güder. Bunun için de ―aĢk olmadan meĢk ol-

maz‖ sözü hat sanatının olmazsa olmazı olmuĢtur… 

Hat sanatının geçmiĢi bin dört yüz yılı aĢmıĢtır. Bu süre zarfında tekâmül ederek gelen hat, Osmanlı Ġmpara-

torluğu döneminde zirveye ulaĢmıĢtır. Hattı bir Ġslam sanatı olarak ortaya Osmanlı koymuĢtur… Urfa‘daki hat 

sanatına gelince taĢra olmasına rağmen yine de özgün eserlerin verildiği mezar taĢları ve mimari süslemelerde 

görülmektedir. Zira,―Urfa'daki Ġslâmi dönem sanatları arasında önemli bir yeri olan Hat Sanatı'nın en eski örnek-

leri Harran Ulu Camii kalıntıları arasındaki binalar ve Harran eski mezarlığında kazılar sonucu ortaya çıkartılan 

mezar taĢlarında görülmektedir. Ayrıca Harran Kapısı kuzey cephesinde yer alan Eyyûbi nesihi ile yazılmıĢ Ģerit 

kitabe, Eyyûbi medresesinin kuzey duvarındaki çiçekli nesih kitabe ve ġeyh Mes'ûd Zaviyesi'nin sarnıç kitabesi, 

Urfa'daki hat sanatının XI.-XII. yüzyıl örnekleri arasında yer almaktadır. 

Eyyûbiler'den Osmanlı dönemine kadar geçen süreç içersinde çeĢitli Ġslâm devletleri tarafından ortaya ko-

nan hat eserlerinden kayda değer örnekler günümüze ulaĢmamıĢtır. Ancak Osmanlı döneminden kalma çok sayı-

da kitabe, mezar taĢları, anıtsal yapılar ve evler üzerindeki dekorasyon amaçlı celi nesih, celi sülüs, celi ta'lik ve 

makili tarzlarındaki kompozisyonlar zengin bir çeĢitlilik göstermektedir.‖ 

―Hüsn-i hat, ilk devirlerden zamanımıza gelinceye kadar çok geliĢmeler sağlamıĢ ve hatlar yazılmıĢtır. Bun-

lar; kufi, nesih, celi nesih, sülüs, celi sülüs, ta‘lik, celi ta‘lik, divani, celi divani ve rık‘a gibi yazı çeĢitleridir. Bu 

yazı çeĢitleri ile yazı yazan meĢhur meĢhur hattatlar yetiĢmiĢtir.  
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Urfa‘da görebildiğimiz kitabelerde hemen hemen bu yazı çeĢitlerinin hepsine rastlamak mümkündür. Hüsn-i 

hat diye isimlendirdiğimiz bu yazıların ġanlıurfa mezar taĢları üzerinde oldukça ustaca yazıldığı görülmektedir. 

Mezar taĢları kitabelerinin bir kısmının Ģairleri bellidir. Fakat hiçbirinde hattatların ismine rastlanmamıĢtır. Bazı 

hattatların yazı ve iĢaretlerinden kim oldukları tanınıyorsa da, bunlar ancak bir veya iki kiĢiyi geçmemektedir. 

Bu hattatların içinde Cumhuriyetten önce Urfa‘da çok meĢhur olmuĢ ve lobut Ahmet diye tanınan Ahmet Vefik 

Bey ve öğrencisi Arabizade Behçet Efendi bulunmaktadır. Yalnız nakipzade Ġbrahim Efendi medresesinin Ulu 

cami kapısının 1775 tarihli büyük hücre kitabesinin hattatı Urfa Naibi Hakkı olduğu yazılıdır. Bu taĢ üzerine 

yazılı isimlerden baĢka bazı levhalarda ve el yazmalarda da hattatlara rastlanmaktadır. Mesela Sakıp efendinin 

yine Ģair mutasavvıf Saffet ‗in aynı zamanda hattat oldukları kesindir.‖  

―Bunlardan ġair Sakıb'ın Halepli Bahçe'de kendi adına yaptırdığı köĢkün ikinci kattaki büyük odasının iç 

duvarlarını dolaĢan, mavi zeminli tahtalar üzerine beyaz boya ve ta'lik hattı ile yazdığı Ģiir, Ģairin hattatlık yönü-

nü göstermesi bakımından önem taĢımaktadır. Ayrıca Bedri Alpay'ın "ġanlıurfa ġairleri" adlı kitabında Ģairlikleri 

yanında hattat olduklarını belirttiği Nuri, Lütfü ve Vefik beylerin eserlerinden günümüze ulaĢan olmamıĢtır. 

Rızvaniye Camii'nde asılı bir levhada imzası görülen "Naciye" adlı bayan hattatın Urfalı olup olmadığı hak-

kında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Urfa'da yetiĢmiĢ hattatların en ünlülerinden olan Ahmet Vefik Efendi ve 

öğrencisi Arabizâde Behçet Efendi, eserlerinin bir kısmını Osmanlı dönemi sonlarında, bir kısmını da Cumhuri-

yet döneminde vermiĢtir.‖ 

Ġslam dünyasındaki hüsn-i hat sanatına baktığımızda bu sanatın bölgeler arasında ekollere ayrıldığı görülür. 

Bunların baĢında Ġstanbul, Tebriz, ġam ve Urfa gelir. Hatta Osmanlı döneminde Urfa ile Ġstanbul hüsn-i hat sa-

natçıları arasında ekol anlamında bir çekiĢme olduğu görülür. Hat sanatındaki bu çekiĢme belki de Ġstanbul‘un 

baĢkent olmasından ve Urfa‘yı taĢra görmesinden kaynaklanmaktadır. Belki de tarz olayından kaynaklanmakta-

dır… 

Cumhuriyet dönemi hat sanatı uzun yıllar sadece Behçet Arabî ile devam etmiĢ, Arabî‘nin 1965 yılında ve-

fatı üzerine uzun bir süre kesintiye uğramıĢtır. Behçet Arabî yaĢadığı dönemde her ne kadar kendisinden ders 

almıĢ kiĢilerden ancak Mahmut Dörtbudak ve Münip Görgün devam ettirmiĢlerdir. Bunların haricinde ders almıĢ 

olanlar varsa da daha sonra devam etmediklerinden unutulmuĢlardır. Hat sanatı son yıllarda Urfa‘da canlanması 

1983 -85 yılları arasında Urfa‘da bulunan Trabzonlu Recep Ģahin‘in kiĢisel çabaları ile olmuĢtur. Trabzonlu ve 

iyi bir Hattat olan Recep ġahin, bu zaman zarfında Urfa‘daki bu sanatı seven gönüllülere ders vermiĢ ve bu vesi-

leyle uzun süre küllenmiĢ olan Hat sanatı Urfa‘da bir canlılık kazanmıĢtır. Recep ġahin‘den ders almıĢ olan ve 

bugün halen hat sanatını amatörce de olsa devam ettiren M.Ali Caduk ve ġükrü Dörtbudak vardır. Yine ilahiyat-

çı Mahmut Dörtbudak uzun yıllar kiĢisel çabalarla hat sanatını yürütmüĢtür. Hatta son günlerde yazdığı eserler 

ulusal dergilerde yayınlanmıĢtır. 1992 yılında Harran üniversitesinin açılmasıyla birlikte Ġlahiyatçı Hattat Meh-

met MemiĢ Urfa‘ya gelmiĢ ve Urfa‘da kaldığı süre zarfında birçok öğrenci yetiĢtirmiĢtir. Mustafa Kaçar, Ġsmail 

Kambaz, Abdülkadir KuĢkıran, Mustafa Parıldar bugün halen hat sanatıyla uğraĢan öğrencileridir. Bunların ya-

nında Abdurrahman Polat, Ömer sabuncu, Halil kırıkçı, AyĢenur tüysüz gibi isimler de hat ile uğraĢan isimler 

olarak önümüze çıkmaktadır. Yine Osman Görgün ve Devlet Güzel Sanatlar Galerisi memurlarından Müslüm 

Çelik, çeĢitli sanatçıların hat eserlerini ağaç üzerine dekupe ederek baĢarılı eserler ortaya koymuĢlar ve bu çalıĢ-

malarını sergilemiĢlerdir. 

NÂDĠ 

(Hattat-ġair) 

Doğum tarihi bilinmeyen Nadi'nin asıl adı Ahmet'tir. Safai Tezkiresi'ne göre Kastamonulu, Tuhfe-i 

Hattatin'e göre de Urfalıdır. Osmanlı Sultanı II. Ahmed zamanında veziriazam olan Arabacı Ali PaĢa'ya 

BaĢtezkireci (Urfalı) Kahire'de birkaç vezire Divan Efendisi olmuĢ, sonra ġam Defterdarlığı'na atanmıĢtır. Ġstan-

bul'da Tezkire-i Evvel (Birinci Tezkireci) olan Ahmed Nadi, Basra valisi Ahmed PaĢa'nın Kethüdası olarak 1715 

tarihinde Basra'da iken orada vefat etmiĢtir. Divan Ģairleri arasında söz sahibi olan Nadi, aynı zamanda devrinin 

en iyi hattatları arasında idi.  

AHMET VEFĠK EFENDĠ (LOBUT AHMET EFENDĠ) 

(Hattat) 

Asıl adı Ahmet olup, Vefik mahlasını kullanmıĢ hem Ģair hem de hattattır.1860 yılında Ġstanbul'da doğmuĢ-

tur. Babası Zikri AĢireti'nden Balibeyzâde Lobut Bey'dir. Ġlk tahsiline Sultani'de baĢlamıĢ fakat yarıda bırakmıĢ-

tır. 1882 yılında babası Lobut Bey Ġstanbul'dan sürgün olarak Halfeti Nahiye Müdürlüğü'ne gelince, o da baba-
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sıyla gelmiĢ, 1884'de Kaymakam olan babasıyla Suruç'a, 1886 yılında babasının emekli olması üzerine ailesi ile 

birlikte Urfa'ya yerleĢmiĢtir. 

Ahmet Vefik, 1887 yılında Urfa Tahrirat Kalemi Mukayyitliği ile memuriyete baĢlamıĢ, yazısı güzel olduğu 

için üç yıl sonra aynı kalemin Ser mübeyyizliğine terfi etmiĢtir. 1923'de emekli olmuĢtur. 

Diyarbakırlı Cenânzade Hacı Abbas Efendi ve Urfa Tahrirat Müdürü Asaf Bey'den icazet alan Ahmet 

Vefik, Urfa'nın bir çok mektep ve medresesinde yazı dersleri vermiĢtir. Musikiye ve bütün makamlara vakıf 

olan, armonika, ud ve kanun çalmasını bilen Ahmet Vefik, mütevazı, iyi huylu, ince ruhlu, yardımsever biri ola-

rak tanınmıĢtır. Kitabeler ve mezar taĢları için yazdığı Ģiirlerinde büyük bir ustalıkla tarih düĢüren ve mahalli 

olaylara destanlar yazan sanatçı, bugün vilayet binası kavĢağındaki 1917 tarihli Harç-ı Umumi ġehitleri Abidesi 

üzerine "Cây-ı cihâda giden erlere nusret ola" mısrasını yazmıĢ, böylece anıtı yaptıran Urfa Mutasarrıfı Nusret 

Bey'in adını zikretmeyi büyük bir ustalıkla baĢarmıĢtır. 

Ahmet Vefik Efendi'nin ĢiĢe içersine, büyük bir maharetle yazılar yazdığı halk arasında yaygın olarak anla-

tılmaktadır. Kendisinin içersini yazdığı böyle bir ĢiĢe Urfa'da Halil Soran Bey'in koleksiyonunda bulunmaktadır. 

Ahmet Vefik Efendi'nin ölüm tarihi bilinmemektedir. 

 

ARABĠZÂDE BEHÇET (GÖRGÜN) EFENDĠ 

(Hattat) 

1883 yılında Urfa'nın Kaleboynu mahallesinde doğdu. Eba Eyyûb el-Ensâri'nin torunlarından olan ve 400 

yıl önce Urfa'ya yerleĢmiĢ bulunan "Arâbizâdeler" lakaplı bir aileye mensuptur. Bu nedenle, yazdığı levhalarda 

"Behçet Arâbi" imzasını kullanmıĢtır.  

Behçet Arabî, 13–14 yaĢlarında iken ġer'i Mahkeme'de kâtiplik yapan akrabalarından birinin yanına hat 

sanatını öğrenmesi için verilir. Bu zatın yanında ilk bilgilerini alan Behçet, sanatında büyük ilerlemeler kaydedip 

hocasını geçince kendisinin daha usta birisinin yanına verilmesine gerek duyulur. ġer'iye'de Kâtip Hoca, Behçet'i 

Balibeyzâdeler'den Hattat Ahmet Vefik Efendi'ye götürüp, "Ahmet Efendi, iĢte sana kabiliyetli bir genç, ben 

bildiklerimi öğrettim, gerisi sana kalıyor" diyerek teslim eder. Hüsn-ü Hatt'ın her çeĢidinden icazet alıp, icâzet 

vermiĢ, Ģair ve musikiĢinas Ahmet Vefik Efendi'den hat dersleri alan Behçet, kısa süre sonra icâzet alır. 17 yaĢın-

da evlenen Behçet, 24 yaĢında üç çocuk sahibi iken 1.Dünya SavaĢı'nda askere alınır. Medine'de 5,5 yıl askerlik 

yaptığı sırada Peygamberimizin makamına ġair Nâbi' nin; 

"Sakın terk-i edebten kûy-ı mahbub-ı Hüdâdır bu 

Nazargâh-ı ilâhidir makam-ı Mustafadır bu "  

Dizeleriyle baĢlayan ünlü kasidesi baĢta olmak üzere çeĢitli yazılar yazar. Bu yazılarından dolayı Fahri PaĢa 

tarafından Fırka Yazıcılığı'na alınır ve terhis olduğunda Urfa'ya götürmek üzere kendisine peygamberimizin Sa-

kal-ı ġerif‘i hediye edilir. (günümüzde Circis Peygamber Camii'nde muhafaza edilen bu Sakal-ı ġerif, Ramazan 

aylarında Urfalılar tarafından ziyaret edilmektedir.)  Behçet Efendi, kûfi hariç, nesih, sülüs, divanî ve rik'â 

gibi yazı çeĢitlerini büyük bir ustalıkla kullanmıĢ, ancak en çok celi sülüs ve celi tâ'lik türlerinde eser vermiĢtir. 

1965 yılında vefat etmiĢtir.   

Urfa camilerinin büyük çoğunluğunu Behçet Arabi nin Hatları süslemektedir. Yazdığı hatlar A. Cihat 

Kürkçüoğlu tarafından derlenerek ġanlıurfa Belediyesince albüm olarak basılmıĢtır. Ayrıca Adnan Alpay tarafın-

dan hakkında çeĢitli dergilerde yazılar çıkmıĢ ve hatlarından örnekler sunulmuĢtur. Ressam Mustafa Ayataç Pey-

gamber Ģehri Urfa adlı kitabında Behçet Arabî‘yi zikrederek resmini ve hatından örnekler sunmuĢtur. ġURKAV 

tarafından adına Hüsn-i hat yarıĢması düzenlenmiĢtir.  

MAHMUT DÖRTBUDAK 

(Hattat) 

1948 yılında Urfa‘da doğdu. Berber Babe Ahmet lakablı (Ahmet Dörtbudak‘ın oğludur. Kadıoğlu sülalesin-

den gelmektedir. Ġlk ve orta öğrenimini Urfa‘da tamamladı. Yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fa-

kültesinde sürdürdü. Orta öğrenimi sırasında Arapça ve Farsça dersler aldı. Ahmet demir hoca‘dan Edebiyat, 
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Dergâh Ġmamı Bahattin Hafız ( Genç)‘den Ġlm-i Zilal okudu. Yine Rızvaniye Camii Ġmamı Kabane Mehmet ho-

ca‘dan dersler aldı.  

Uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra Cumhuriyet ortaokulu Müdürlüğünden 1995 yılında 

emekli oldu. Orta öğrenimi sırasında Behçet Arabî olarak belinen Mehmet Görgün‘den hüsn-i hat dersleri aldı. 

Hat üzerine çeĢitli araĢtırmalar yaptı. Urfa‘daki hat sanatının aslında bu sanatta bir ekol olduğunu gördü. Urfa 

ekolunu temsil eden hatlar yazdı. Hüsn hat ile ―Kavaid-i Hatt-ı Osmani‖ adlı eseri basıma hazırladı. Urfa Ġl kül-

tür müdürlüğünün çeĢitli illerde açmıĢ olduğu karma sergilere katıldı. Ayrıca çeĢitli Ģehirlerde kiĢisel sergiler 

açtı.  

Urfa‘daki hat sanatı üzerine kendisiyle yapılan görüĢmeler Harran dergisinde yayınlandı. Atlas Kasım 2005 

sayısında hat yazısından örnekler yayınladı. Harran Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesinde hüsn-i hat dersleri verdi. 

Yayıma hazır eserleri: Kavaid-i Hatt-ı Osmanî ( hat sanatının teorik ve pratiğiyle ilgili bir çalıĢma) 

HATTAT MUSTAFA KAÇAR 

(Hattat) 

1952 yılında Urfa‘da doğdu. 1971 yılında Urfa Ġmam Hatip lisesinden mezun oldu. 1974–1975 Ġstanbul 

yüksek Ġslam Enstitüsünü bitirdi. 1975 yılında öğretmenliğe baĢladı. 1982 yılından 1993 yılına kadar amatörce 

hat çalıĢtı. 1993 yılında Hasan çelebi ve Hüseyin Öksöz‘ün talebesi olan Mehmet MemiĢ‘ten hat dersleri aldı. 

1999 yılına kadar sülüs ve nesih hat derslerini kesintisiz sürdürdü.  

Hocası Mehmet MemeĢ‘in tayini Sakarya‘ya çıkınca Hüsn- hat derslerini kendisi vermeye baĢladı. 1998 

yılından buyana bir çok karma sergi açtı 2002 yılında devlet Güzel sanatlar Galerisinde ilk kiĢisel sergisini açtı. 

Ayrıca Uluslar arası hüsn-ü hat yarıĢması, Kültür bakanlığının açmıĢ olduğu yarıĢmalara eserleriyle katıldı. Ġki 

yazısı kültür bakanlığı katalogunda yayınlandı. Halen devlet Güzel sanatlar Galerisinde kurslar vermektedir. 

Mustafa Kaçar‘ın elinde kırk beĢin üzerinde eser olup birçok eseri de dostlarının koleksiyonunda yer almaktadır.  

ADNAN ALPAY 

(AraĢtırmacı- Hattat) 

1964 yılında Urfa‘da doğdu. Sorukanlı aĢiretine mensuptur. Sorukanlızade Mehmet Cemal‘in oğludur. Ġlk 

ve orta öğrenimini Urfa‘da tamamladı. Sanat Enstitümsü makine Ressamlığı bölümünü bitirdi. 1984 yılında Ġs-

tanbul‘a yerleĢti. Topkapı Sarayı müzesi ArĢivinde ArĢivist ve Hattat olarak göreve baĢladı. 1991 yılında Teknik 

ressam kadrosuyla Saray arĢivi görevini sürdürmektedir. 

Urfa‘da bulunduğu 1979–1983 yılları arasında Urfalı Hattat Behçet Arabî‘nin değiĢik mekanlarda bulunan 

hatlarının yüzde yetmiĢ beĢlik bölümünü arĢivledi. Behçet Arabî hakkında sanatsal mozaik ve ġanlıurfa memle-

ket dergilerinden iki makale yayınladı. ÇalıĢmalarından bazıları: 1847–1848 Urfa valisi Osman PaĢa ve 

Tanzimatı Hayriye‘nin Urfa uygulamaları, Asil Urfa Evlatlarının Fransızlara ĠĢgal Tokadı, Literatüre GirmiĢ 

Urfa Biblografyası, Hattat Arabizade Mehmet Behçet Görgün, Hattat Lobut Ahmet Vefik Efendi, Urfa Su Yolla-

rı ve Firuz Bey ‗in Su Hayratı, YaĢar Nezihe Hanim 
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2) CUMHURĠYET DÖNEMĠ FOTOĞRAF VE RESĠM SANATI 

Urfa‘da resim sanatını ilk örneklerini tarihsel olarak Osmanlı döneminde Urfa‘yı ziyaret eden ressam ve 

seyyahların yaptıkları gravürde görüyoruz. Bu gravürler 16 yy. ortalarından baĢmak üzere daha çok yabanılar 

tarafından yapılmıĢtır. Daha sonralı ise Abdülhamit döneminde Ģehirde misyonerlik yapan gayri Müslimler ile 

ajanların fotoğraflar çektiğini görüyoruz. Bu anlamda genelde Osmanlıya özelde Urfa‘ya ilk resim ve fotoğrafı 

Gayri Müslimler sokmuĢtur. ―Amerikan Türkiye Misyonu‘nun (ABCFM) yayın organı Missionary Herald, 

1880‘li yıllardan beri aylık baskılarında aralarında Doğu Vilayetleri‘nde çekilmiĢ olanların da bulunduğu çok 

sayıda fotoğrafa yer veriyordu. Misyonerler, kendi misyon Ģubelerini sanatsal obje olarak kullandıkları kartpostal 

serileri çıkarmaya baĢlamıĢlardı: kendi ülkelerinin insanları için faaliyetlerini çekici bir Ģekilde tasvir ediyorlardı. 

Abdülhamit, Ġstanbul‘un meĢhur fotoğrafçısı Abdullah Freres‘i önceden belirlenmiĢ kurallara tam olarak uymak 

kaydıyla imparatorluğu tanıtan bir fotoğraf albümü hazırlamakla görevlendirmiĢ, 1893 ve 1894 yıllarında bu 

albümün birer nüshasını dönemin en önemli dokümantasyon merkezleri olan Library of Congress ile British 

Museum‘a armağan etmiĢtir… laboratuarlı bir fotoğrafçılık donanımına sahip olmak, görünüĢe göre yüzyıl baĢ-

langıcından beri en ücra misyon Ģubeleri için bile son derece doğal bir durumdu.‖ Fotoğraf sanatı belli bir tekno-

loji ve külfete dayandığından uzun yıllar daha çok mecburi durumlarda baĢvurulan bir iĢ olarak görülmüĢtür. 

Bugün Urfa‘nın en eski fotoğrafları yabancı sitelerde ve kütüphanelerde bulunmaktadır. Bu fotoğraflara bakıldı-

ğında, bunların sanatsal kaygılardan daha çok istihbarat ve bilimsel çalıĢmalar için çekilmiĢ olduğu görülür. 

Özellikle yüzyılın baĢında Urfa‘da kazı çalıĢmalarında bulunan ve ajanlık eden Lawrence ile Getrude Bell‘in 

çektikleri fotoğraflar buna örnektir.  

Teknoloji geliĢmesiyle fotoğraf makinesi artık herkesin sahip olabileceği bir duruma gelince Urfa‘da amatör 

fotoğrafçılık geliĢmiĢtir. Bugün artık ġUFSAD Derneği adı altında çalıĢmalar yaban Urfalı fotoğraf sanatçıları 

ulusal ve yerel sergilerde fotoğraflarını sergilemektedirler.  

Urfa‘da Cumhuriyet dönemi resim sanatı daha çok okullarda ve o dönemde büyük bir boĢluğu dolduran ve 

adeta bir akademi görevi gören Halk evlerinde baĢlamıĢtır. Özellikle okullar ve Halk evleri sanatın bütün dalla-

rında bir bilinç oluĢmasına nenden olmuĢ, birçok Anadolu genci bu vesileyle ulusal ve evrensel alanda sesini 

duyurabilmiĢtir. Atatürk'ün "Sanat ve sanatçıdan yoksun bir milletin hayat damarlarından biri kopmuĢ demektir." 

anlayıĢı doğrultusunda bütün yurt sathında açılan Halkevlerinde güzel sanatların her dalında çalıĢmalar yapılmıĢ-

tır insanların aklında ve yüreğinde bir sanat sevgisi oluĢturulmuĢtur. 

―1917 yılında inĢasına baĢlanılan, Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmete açılan, 1940'Iı yıllardan itibaren Be-

lediye binası olarak kullanılan ve dönemin belediye baĢkanı tarafından yıktırılan "Uray Oteli"nin merdiven du-

varlarında ve odalarındaki Urfa'yı konu alan yağlıboya resimlerin, bir Rus ressamı tarafından yapıldığı bilinmek-

tedir. Aynı ressamın, otelin bitiĢiğindeki tiyatro salonu (bugünkü ġair Nabi Kültür Merkezi) sahnesinin üzerine 

sağlı sollu olarak Rus ressamı Ayvazovski'nin tablolarını taklit ederek çalıĢtığı "ay ıĢığında deniz" manzaraları 

ve salonun yan tarafındaki büyük boy Halil'ür-Rahman Gölü ve Urfa Kalesi resimleri, salonun tavanındaki 

"kalemiĢi" süslemeler, maalesef son yıllardaki restorasyonlar sırasında üzerleri boyanarak yok edilmiĢtir. Aynı 

Ressamın, Mevlihane yakınındaki ġemsi Parmaksız Evi'nin ikinci kat odalarından biri duvarına yaptığı peyzaj 

günümüze ulaĢmıĢtır. Adı ve hayatı hakkında elimizde bilgi bulunmayan, daha sonra casus olduğu anlaĢılan bu 

ressamın Diyarbakır'da yakalanarak idam edildiği söylenmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Urfa Halkevi'nde 

açılan resim kurslarına birçok Urfalı genç devam etmiĢtir.1938 yılında Ģehirlerin görünümlerini ve kültür değer-

lerinin yağlıboya resimlere yansıtmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yurt sathına ressamlar gönderil-

meye baĢlanmıĢtır. Bu proje kapsamında 1941 yılında Urfa'ya gelen ressam Nusret Karaca, Urfa konulu 9 adet 

resim yapmıĢtır. Tüm ressamların yapıtları 1941 ve 1944 yıllarında düzenlenen "Cumhuriyet Halk Partisi Gezi-

leri" sergilerinde halka sunulmuĢtur. Bu resimlerle ilgili hazırlanan katalokta, Nusret Karaca'nın yaptığı ġanlıurfa 

resimlerinin adları Ģunlardır: Yeniçeri Mustafa, Yeni Gelin, Urfalı Kız, AteĢbey Sokağı, Uzun Hasan Medresesi, 

Medreseden Bir KöĢe, Pazar Camii Sokağı, Birecik'te Fırat Nehri. 1980'li yıllarda bütün Türkiye'yi gezerek 

"Renk Renk Türkiye‘m' konulu resimlerden oluĢan bir projeyi kendi adına baĢlatan ve "Kralların Ressamı" tanı-

nan Rahmi Pehlivanlı, Urfa'ya gelerek çalıĢmalarda bulunmuĢtur. (Pehlivanlı'nın bu çalıĢmalarından "Balıklıgöl" 

tablosu Sayın Mehmet GüneĢ'in koleksiyonundadır.) 

1950 ve 1960'lı yıllarda "Namuslu Ali" lakabındaki Urfalı naif bir halk ressamının yaptığı yağlıboya peyzaj-

lar kahvehane, kıraathane, lokanta gibi birçok iĢyerinin duvarlarını süslemiĢtir. Ancak bu sanatçının da eserlerin-

den günümüze ulaĢan olmamıĢtır. Cumhuriyet Dönemi ġanlıurfa'sında plastik sanatlar dalındaki en önemli ham-

le 1985 yılında Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nin kurulması ile baĢlamıĢtır. O yıl, ġanlıurfa Müzesi'ndeki asis-

tanlık görevinden Galerinin baĢına "Kurucu Müdür" olarak getirilen A.Cihat Kürkçüoğlu, resim galerisi olarak 

kullanılmak üzere Kültür Bakanlığı'nca harap bir vaziyette satın alınan tarihi evin restorasyonu ile ilgilenmiĢ, 

kendisinin Dicle Üniversitesi'ne Öğretim Görevlisi olarak geçmesi üzerine 1987 yılında görevi Urfa Lisesi Re-

sim Öğretmeni Nevin Güllüoğlu'na devretmiĢtir.‖ Devlet Güzel Sanatlar Galerisi sergi salonu, atölyeleri ve fo-
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toğraf kurslarıyla hizmet vermektedir.  

Fotoğraf sanatçısı olarak ulusal anlamda adını duyurmuĢ Urfalı sanatçı Nihat OdabaĢı‘dır. Nihat OdabaĢı 

sekiz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak 1968 yılında Siverek‘te doğmuĢtur. Ġlkokulu Siverek‘te, liseyi Diyar-

bakır‘da baĢlamıĢ Ġstanbul Kadıköy Anadolu lisesinden mezun olmuĢtur. Tanıtım ve moda fotoğrafçısı olarak ün 

yapmıĢtır. 

 

CUMHURĠYET DÖNEMĠ ġANLIURFALI RESSAMLARDAN BAZILARI 

SAMĠ BARLAS 

1917 yılında ġanlıurfa'da doğdu. Desinatörlük, gazetecilik ve resim öğretmenliği yaptı. Sert tahta üzerine 

resimleri oyarak oluĢturduğu kliĢelerle ġanlıurfa'da ilk defa resimli gazetenin basılmasını sağladı. ġanlıurfa'nın 

hâlihazır planının çiziminde büyük emekleri oldu. Karikatürleri Ali Baba ve diğer dergilerde yayınlandı. 1938 

yılında Sami Barlas'ın resim yeteneğini keĢfeden Suut Kemal Yetkin ve Belediye BaĢkanı Ömer Alay, onu Al-

manya Devlet Güzel Sanatlara Akademisi'ne göndermek için gayret sarf ettiler ancak muvaffak olamadılar. ġan-

lıurfa‘nın tanınmıĢ simalarının portrelerini çalıĢmıĢ olan sanatçı, gözlerinin rahatsızlığı nedeniyle çalıĢmalarını 

erken bırakmıĢtır. Gazete yazılarında Urfa'nın çeĢitli sorunların ve güzelliklerini dile getirmekte de tanınan Sami 

Barlas, 1996 yılında Urfa'da vefat etmiĢtir. 

MUSTAFA AYATAÇ 

1927 yılında Urfa'da doğdu. 13 yaĢlarında resim çalıĢmalarına baĢladı. Ġstanbul ve Ankara Halkevlerinde 

gördüğü destekle kendini resim sanatına adadı. 1949 yılında Ġstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim 

Bölümü'ne girdi, 1955 yılında mezun oldu. Yurtiçi ve yurtdıĢında birçok resim sergisi açtı. Her Urfa'ya geliĢinde 

Urfa'nın tarihi mekânlarının fotoğraflarını çekip arĢivledi. Birçok üniversiteye arĢivindeki fotoğraf ve doküman-

larını verdi. Sanat eleĢtirmeni Sezer Tansuğ, Mustafa Ayataç hakkında; "Resme yerel bir Ģivenin tadını katmakta 

ustadır" demiĢtir. Urfa KurtuluĢ Mücadelesi'ne öncülük yapan ve "12" ler olarak tanınan Ģahısların portrelerini 

yaparak ġanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ne armağan etmiĢtir. 1959 yılında Türkiye Ressamlar Derneği 

birincilik ödülüne layık görülen Mustafa Ayataç, Brezilya ve Ġran'da bienallere katılmıĢtır. Devlet Resim Heykel 

Müzesi'nde birçok özel koleksiyonda yapıtları vardır. Yerel renkleri ve halka özgü motifleri sanatının temel öğe-

si sayan sanatçı, 1995 yılında Ġstanbul'da ölmüĢtür. 

YAġAR YAYLA 

1939 yılında Urfa'da doğdu. 1967 yılında Ġstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü 

Cemal Toll Atölyesi'nden mezun oldu. Bir yıl Türkiye'de, 9 yıl Libya'da resim öğretmenliği yaptı. 1987 yılında 

Türkiye'ye döndü. Sanat dünyası onu, yağlıboya resim, pastel boya ve suluboya teknikleri ile çalıĢtığı portre ve 

natürmort resimleri ile tanıdı. Yurtiçinde ve yurtdıĢında birçok sergi açtı. 28 Mayıs–12 Nisan tarihleri arasında 

eserleriyle ġanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Urfalı sanatseverlerle buluĢtu. Alçakgönüllü, hitabet 

kabiliyeti olan, hoĢsohbet, kültürlü, inançlı, vatansever bu sanatçı 30 Temmuz 1994 tarihinde geçirdiği kalp krizi 

neticesinde hayata gözlerini yumdu. 

NĠHAT KÜRKÇÜOĞLU 

1946 yılında Urfa'da doğdu. 1966 yılında Urfa Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl öğretmen Okulu sınavları-

na girerek öğretmenlik mesleğine atıldı. Lise yıllarında resim çalıĢmalarına baĢlayan sanatçı Urfa'daki ilk kiĢisel 

sergisini 1971 yılında Vatan Sineması salonunda açtı. 

1976 yılında öğretmenlikten ayrılarak ġanlıurfa Bayındırlık ve Ġskân Müdürlüğü'ne fotoğrafçı olarak geçti. 

1983 yılında ġanlıurfa Valisi Erdoğan Cebeci'nin dikkatini çekerek Valilik himayesine alının sanatçıya bir atölye 

açılmıĢ ve bu atölyede ürettiği Urfa konulu tabloları Valilik koleksiyonuna kazandırmıĢtır. Bu çalıĢmalarını Vali 

Alpaslan Karacan ve Ziyaeddin Akbulut'un da himayelerinde sürdüren sanatçı, 1988 yılında ġanlıurfa Belediyesi 

"ġair Nabi Kültür Sanat Ödülü"ne, 1991 yılında ġanlıurfa Kültür Sanat ve AraĢtırma Vakfı (ġURKAV) "Kültür 

ve Sanat Ödülü"ne layık görülmüĢtür. Sanatçının ayrıca, ġanlıurfa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği" II Nisan" 

resim yarıĢmalarında çok sayıda birincilik ödülü bulunmaktadır. Tabloları; CumhurbaĢkanlığı, BaĢbakanlık ve 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü baĢta olmak üzere birçok resmi ve özel koleksiyonda bulunmaktadır. 

1997 yılında Bayındırlık Müdürlüğü'ndeki görevinden emekli olunca Valilikteki atölyesinden ayrılarak ça-

lıĢmalarına kendi atölyesinde devam etmiĢtir. Özellikle Urfa'nın kaybolmaya yüz tutmuĢ ya da kaybolmuĢ birçok 

tarihi mekânını belgelere ve hayal gücüne dayanarak tablolarına aktaran Kürkçüoğlu, ürettiği 200'den fazla tab-
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losu ile sanat çevrelerince "ġehir Ressamı" olarak adlandırılmıĢtır. Sanatçı, "Yer bal renk, gök Ģal renk ve Urfa'm 

rengârenk" diyerek Urfa'nın kendine renklerini tablolarına yansımıĢtır. Urfa konulu resimleri ġanlıurfa belediyesi 

tarafından albüm haline getirilmiĢtir. Sanayi ticaret dergisinde yaĢamı ve sanatı hakkında bir yazı kaleme alın-

mıĢtır.  

HALĠL ÜNÜR 

1946 yılında Urfa'nın Beykapısı Mahallesi'nde doğdu. Babası Urfa'nın eski matbaacılarından ve DoğuĢ Ga-

zetesi sahibi Rıfat Bey'dir. Ġlk ve ortaöğrenimini Urfa Lisesi'nde tamamladı. Ġstanbul Devlet Güzel Sanatlara 

Akademisi Resim Bölümü Bedri Rahmi Atölyesi'nden mezun oldu. 

1973 yılında Londra'ya yerleĢti. Resim çalıĢmalarını orada sürdüren Ressam, çalıĢmalarını "Borular ve 

Holigramlar"dan hareketle yaptı. Resimlerinde bambaĢka bir tarz deneyen Ünür, laser tekniğini de kullanarak üç 

boyutlu resimde devrim yapmıĢtır. Evrenseli yakalamıĢ bir kaç Urfalı sanatçıdan biri olan Ünür'ün 20 Mayıs 

1997 yılında ġanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtığı "Borular ve Holigram" adlı sergisi yerel ve ulu-

sal medyada ilgi ile karĢılandı. Aynı yıl Eylül Sanat Galerisi'nde da çalıĢmalarını sergileyen Halil Ünür, halen 

Londra'da yaĢamaktadır. . 

MEHMET ĠNCĠ 

1957 yılında Urfa'da doğdu. 1976 yılında ġanlıurfa Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun oldu. Resim çalıĢ-

malarına 1972 yılında baĢladı. Ġlk kiĢisel sergisini 1992 yılında ġanlıurfa Devlet Güzel Sanatlara Galerisi'nde 

açan sanatçı, TBMM, Ankara Resim Heykel Müzesi, Ġstanbul Cemal ReĢid Rey Konser Salonu'nda açılan karma 

sergilere katıldı. Galerinin yağlıboya resim atölyesi'nde eğitmenlik yaptı. Resimle birlikte plastik sanatların ebru, 

tezhip ve hat dallarında da çalıĢmaları bulunan sanatçı kendini; "Resimden hoĢlananların çevresine bakıp, gör-

mek isteyip de görmediklerini göstermek istiyorum, insan elinin değmeyip bozmadığı resimler yapıyorum" diye-

rek anlatıyor. 

Mehmet Ġnci'nin ġanlıurfa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği II Nisan resim yarıĢmalarında 3 birincilik, 1 

ikincilik ve mansiyon ödülleri bulunmaktadır. 2000 yılında TBMM'nde açılan karma sergide 5 tablosu BaĢba-

kanlık tarafından satın alınmıĢtır. Halen ġanlıurfa Tarım Reformu Bölge Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan 

sanatçı, çalıĢmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir. 

HASAN RASTGELDĠ 

1945 yılında Urfa'da doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi. Siirt ve Urfa'da resim 

öğretmenliği (1980–82), Buca Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü Öğretim Görevliliği ve Resim Bölüm BaĢkanlığı 

(1982–1997) yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi tarafından kendisine "Sanatta Yeterlilik" unvanı verildi. Mimar 

Sinan Üniversitesi Yurtiçi ve yurtdıĢında birçok kiĢisel sergi açan sanatçı, halk bilimleri ve halk dansları dalında 

yaptığı araĢtırma ve derlemelerle uluslararası alanda birçok ödül aldı. Sanat anlayıĢını Anadolu"nun geçmiĢ kül-

türel yaĢantısı ve birikimi üzerine kuran Hasan Rastgeldi; "Resimlerim ağırlıklı olarak, içinde yaĢadığım coğraf-

yanın görsel değerleri ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan izlenimler taĢımaktadır" diyerek sanat gö-

rüĢünü açıklamaktadır. Urfa gazete ve dergilerinde folklor üzerine yazılar yazmıĢtır. Kendi atölyesinde yetiĢen 

sanatçıların sergisini Urfa‘da açtı.  

BURHAN VURAL 

1938 yılında Urfa'da doğdu. Resim çalıĢmalarına 1953 yılında Urfa'da baĢladı. 1960 yılında YaĢar Yayla'nın 

teĢviki ile Ġstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Cemal Tollu Atölyesi'ne bir yıl devam etti. 

Daha sonra Ġstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ni kazanarak öğrenimini burada sürdürdü. Tıp Fakültesi'nde 1962

–64 yılları arasındaki öğrenciliği sırasında Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'den tezhip dersleri aldı. Halen ġanlıurfa 

Belediyesi Remziye Erseven Sağlık Ocağı BaĢtabipliği görevini yürüten sanatçı çalıĢmalarını kendi atölyesinde 

sürdürmektedir. 

MEHMET BAYIRHAN 

1962 yılında Urfa'da doğdu. Lise yıllarında aldığı özel dersler ve atölye çalıĢmaları ile resim çalıĢmalarını 

geliĢtirdi. 14 kez kiĢisel sergi açan sanatçı birçok karma sergiye katıldı. Ġzlenimci tarzdaki çalıĢmalarına 

"EtkileĢim" tanımını uygun görmektedir. IĢığa ve renge önem verdiği çalıĢmaları figüratif ağırlıklı olup fonda 

doğa önemsenmektedir. Türkiye dıĢında Ġngiltere, Hollanda, Almanya ve Çekoslovakya'daki özel ve resmi ko-

leksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Halen Mersin'de yaĢayan sanatçı, çalıĢmalarını kendi atölyesinde sürdür-

mektedir.  
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Yukarıda özgeçmiĢlerini verdiğimiz ressamlar düzeyinde, baĢarılı çalıĢmalara imza atmıĢ diğer Urfalı res-

samlarımız Ģunlardır. 

MERAL KAYSI (ARAN) 

1961 yılında Urfa‘da doğdu. Kız sanat Enstitüsünden 1975 yılında bitirdi. Daha sonra A.Ü ĠĢletme bölü-

münden mezun oldu. Resime küçük yaĢlarda baĢladı. ÇeĢitli ilerde sergiler açtı. 1990 yılında Ġskenderun‘a yer-

leĢti. Yağlı boya, heykel ve rölyef çalıĢmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.  

Hasan Akçar, (ġanlıurfa 1940 Bodrum 2000), Abdurrahman Aksoy (ġanlıurfa 1939), Abdurrahman Birden 

(ġanlıurfa 1945), Osman Görgün (ġanlıurfa 1929), ġefika GüneĢ (ġanlıurfa 1937), M. Emin Kaplan {ġanlıurfa 

1963), Necmi Kaya (ġanlıurfa 1958), Temir Köran (Siverek 1960), Cemil Ocaklı (Siverek 1947), Abdurrahman 

Polat (ġanlıurfa 1945), Mehmet Sakızcı (ġanlıurfa 1966), Tunç TanıĢık (ġanlıurfa 1952), Emin TaĢçı (ġanlıurfa 

1952), Ahmet Vural (ġanlıurfa 1962), Sait Toprak (Bozova 1983), Necdet Köylü (ġanlıurfa 1957) 
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V) URFADA TĠYATRO 

A) TĠYATROYA GENEL BĠR BAKIġ  

Ġslam‘ın fethinden önce Bizans ve Roma egemenliği altında kalan Urfa‘da tiyatronun olduğu bilinmektedir. 

MenĢei Batı kültürüne dayanan tiyatronun bir dönem Urfa‘da etkin olduğunu yazılı kaynaklardan öğrenmekte-

yiz.  

Uzun süre Helen kültür ve egemenliğinin altında kalan Urfa‘da üçüncü yüzyılın sonlarında halkın eğlenmek 

için tiyatroya gittiğini Mar YeĢua‘dan öğreniyoruz. Mar YeĢua‘nın :― Urfa halkı her zamankiden çok aĢırı olarak 

kendilerini bu eğlencelere koyuverdiler. Yedi günün her akĢamı erkenden, belden aĢağı bol elbiseler giyinerek ve 

üzerlerine sarıklar (tülbentler) sarınarak tiyatroya gidiyorlardı. Önlerinde kandiller ve buhurlar yanardı.‖ diye 

yazdığı cümlesinden anlıyoruz ki, Urfa‘da tiyatronun miladi 497 yıllarında fiili olarak varmıĢ. Urfa‘da tiyatronun 

bu tarihten çok önceleri var olduğunu söylersek yanlıĢ olmaz sanırım. Yine aynı dönemlerde Urfa‘da tiyatro ka-

pısı olduğunu, halkın en büyük eğlencesinin müzik ve tiyatro olduğunu Segal‘in ―KutsanmıĢ ġehir Edessa‖ ve 

Mar YeĢua‘nın ―Urfa ve Diyarbakır‘ın Felaket Çağı‖ adlı kitaplarından öğreniyoruz. Ayrıca bu dönemde din 

adamları tiyatroya iyi bakmadıklarını bilinmektedir. Bu konuda rahiplere Ģöyle bir talimat verildiğini görmekte-

yiz:‖ Günümüzün sefih tiyatro gösterilenden kaçınacaksınız...onları halka bırakacaksınız.... Hiçbir rahip tiyatro-

ya gitmeyecek veya bir aktörü veya arabacıyı arkadaĢ edinmeyecektir...ġehirlerde tiyatro içinde icra edilen kö-

peklerin yer aldığı av gösterilerine gelince,sadece rahiplerin değil, onların oğullarının bunlardan uzak durmaları 

gerektiğini söylemeye ihtiyaç duymuyorum.‖ Urfa akademisi hocalarından Suruçlu Yakup ise tiyatro hakkında 

Ģunları söylemektedir: ―Tiyatronun meyveleri... dans, spor, müzik, yalan hikayelerin taklidi, zihni yok eden öğre-

tim, doğru olmayan Ģiirler, rahatsız edici ve karıĢık sesler, çocuklara cazip gelen melodiler, insanı esir eden Ģar-

kılar, ustaca nağmeler, Yunanlıların yarattığı deliliğe uygun olarak bestelenmiĢ yalancı ilahilerdir‖ Bütün bunla-

rın ıĢığında Urfa‘da üçüncü yüzyılda tiyatronun olduğunu, din adamlarının karĢı çıkmasına rağmen halk arasında 

etkinliğini sürdürdüğünü görmekteyiz. 

Ġslam‘ın fethinden sonra bu tiyatroların var olup olmadığı bilinmemektedir. Özellikle Müslümanların Urfa‘-

yı fethi olan 639 yılından Cumhuriyetin kuruluĢuna kadar olan döneme kadar Urfa‘da tiyatronun durumu hakkın-

da bir bilgiye sahip değiliz. Osmanlının batıya açılması sonucu sanat ve edebiyatta baĢlayan yeniliklerle birlikte 

tiyatronun da Osmanlı topraklarına girmiĢtir. Urfa‘ya Tanzimat‘ın tam dokuz yıl sonra girdiği düĢünülürse Tiyat-

ronun ancak Cumhuriyetle birlikte Urfa‘ya girmesi muhtemeldir. Urfa‘da tiyatronun cumhuriyetten önce bilin-

mesine rağmen varlığı hakkında bilgimiz yoktur. Yalnızca ―1903 yılında Mahmut Nedim Kürkçüoğlu, hastane 

yokuĢunda bulunan köĢkünü ilk olarak tiyatro amaçlı yapmıĢtır. Ancak çevreden ‗ bu adam delirmiĢ, Urfa‘da 

tiyatro mu olur?‘ gibisinden tepkiler gelmesi üzerine tiyatro yapısını tadil ederek konağa çevirmiĢtir. Bu olay 

bize tiyatronun Urfa‘ya geliĢinin ipuçlarını da vermektedir. Zir her yenilik tepkiyle karĢılandığından, bu olaydan 

hareketle Urfa‘ya tiyatronun girmesi 1903 yıllarından sonradır. 1920‘li yıllarda Urfa oteli olarak kullanılan eski 

belediye binasının hemen yapıĢığında otele bağımlı olarak yapılan tiyatro salonu (eski adıyla Türkmen Sineması 

bugün ġair Nabi Kültür Merkezi olarak hizmet veriyor) Urfa‘da bir tiyatro kültürünün olduğunun göstergesidir.‖  

Urfa‘da tiyatronun yaygınlık kazanması ve halk arasında taban bulması cumhuriyetle birlikte olmuĢtur. 

Özellikle halk evlerinin bu alanda yaptığı çalıĢmalar göz ardı edilemez. 1930–1950 yılları arasında halk evleri 

çevresinde oluĢan sanatsal faaliyetler daha çok öğrenci memur etrafında ve halkı da içine alarak geliĢmiĢtir. Ör-

neğin ―Urfa halkevlerinde 1935 yılında 22 piyes, 32 konferans, 147 müzik, balo, sergi vs olmak üzere toplam 

201 etkinlik göstermiĢtir.‖ Halkevlerinin kapatılmasından sonra 1960‘larda Halk eğitim merkezinin kurulmasıyla 

bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetler tekrar baĢlamıĢtır. ―Halk Eğitim Merkezi sanatsal etkinliklerin, ilçelerdeki 

çeĢitli kuruluĢ ve derneklerde kitaplık kurma çalıĢmalarının odağı olmuĢtur. Akıl Taciri, Karaların Mehmetler, 

ġahane Gazeteci, Duvarların Ötesi, Kerpiç Mehmet, Bir Evlenme Teklifi, Zoraki Tabip Halk Eğitim merkezi 

Tiyatro kolunun sergilediği oyunlardır. Görsel sanatlar alanında en önemli olay 1965 de Amatör Tiyatro Toplu-

luğunun kurulmasıdır.‖ 

Urfa‘da tiyatronun varlığını göstermesi daha çok halkevlerinde yetiĢen Urfalı mahalli sanatçılar sayesinde 

olmuĢtur. Mustafa DiĢli, Mehmet Kurt, Halil Gülüm, Urfalı Babe (Yılmaz Kayral) gibi halkevlerinin yetiĢtirdiği 

bu isimler daha sonraları tiyatro eserleri yazarak ve oynayarak halka tiyatro sevgisini aĢılamıĢlardır. Urfalı Babe 

(Yılmaz Kayral) ise daha sonra yerleĢtiği Ġstanbul‘da hem müzik çalıĢmalarını sürdürmüĢ hem de 1960–70 yılla-

rında Beyoğlu gazinolarında tek kiĢilik Ģovlar yapmıĢtır. Urfalı yazar ve Ģairler 11 Nisan Urfa‘nın KurtuluĢunu 

konu alan piyesler baĢta olmak üzere farklı türde eserler yazmıĢlardır. Halkevleri ve sinema salonları dizayn edi-

lerek oynanan bu piyesler ne yazık ki yayımlanmıĢtır. Özellikle Mustafa DiĢli ve Halim Gülüm‘ün yazdıkları 

piyesler zaman zaman sahnelenmiĢ ve büyük ilgi görmüĢtür.  
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Son yıllarda dıĢardan gelen tiyatro topluluklarının yanında amatör olarak bu alanda çalıĢmalarını sürdüren 

tiyatrocular bulunmaktadır. Urfa‘ya dıĢardan gelen ve profesyonel anlamda tiyatro yapanlar, oyunlarını sergile-

mek için daha çok sinema salonlarını, DSĠ Konferans salonu ve Beledi ġair Nabi Kültür Merkezinde kullanmıĢ-

lardır. Urfa‘da özel bir tiyatro olmadığından daha çok sinema ve konferans salonları ile Halk Eğitim Merkezi 

konferans salonu kullanılmaktadır. Tiyatronun en yoğun ilgi gördüğü yıllar hiç kuĢkusuz televizyonun evlere 

henüz girmediği 1950–1970 yılları arasındadır. 1980‘li yıllardan 1990‘lı yıllara gelene kadar Urfa‘da tiyatro ade-

ta bir fetret devrine girer. Üniversitenin açılması, göç ve genç kuĢaklardan yazarlardan tiyatroya ilgi gösterenle-

rin çoğalmasıyla oyuncu grupları ortaya çıkmıĢtır. Bu anlamda Mustafa Acar‘ın kurduğu ―Urfa Sanat Tiyatrosu‖ 

sergilediği oyunlarla dikkatleri üzerine çekmiĢtir. Urfa‘nın mahalli ağzı ile yazdığı oyunlarında, Ģehrin kültürel 

ve sosyal yapısına mizahi bir dille yaklaĢan Acar, bu alanda büyük bir boĢluğu doldurmuĢtur. Mustafa Acar‘ın 

kaleme alıp bizzat yönettiği ―Mektepli Hero‖, ‖Mahalle Medyası‖ ile ―Yunus Emre‖ ve ―Bir Sıra Gecesi Facia-

sı‖ oyunları üzerinde durulmaya değer çalıĢmalardır... 

Ayrıca son yıllardaki sergilenen oyunların sayısının artması Urfa halkının Tiyatroya olan ilgisini gösterir 

sanırım. 2001 yılında 14 oyun, 2002 yılında 10 oyun ve 2003 yılı Eylül ayına kadar ise toplam 6 oyun sergile-

miĢtir. ġURKAV‘ın 1993- 98 yılları arasında sergilediği oyunların dağılımı ise yıllara göre Ģöyledir: ―1993 yılın-

da 1, 1994 yılında 2, 1995 yılında 5, 1996 yılında 3, 1997–98 yılında 6, olmak üzere toplam 18 etkinlik yapılmıĢ-

tır.‖ 2002 yılında yalnızca sergilenen oyun toplamı 14 tür. Bunlardan 5 ‗i Ankara Birlik Tiyatrosunun, 4‘ü Orta 

öğrenim okullarının, 2‘si derneklerin diğerleri ise özel tiyatro topluluklarındır.  

Urfa‘da tiyatroya olan ilginin arttığının bir göstergesi de kurulan tiyatro topluluklarıdır. Bu tiyatrolar bazen 

özgün eserler bazen de mahalli içerikli oyunlar sergilemektedirler.  Ġlk akla gelenler ise Kent Tiyatrosu ve Bele-

diye ġehir Tiyatrosu‘dur. Özellikle de mizaha dayalı oyunları tercih eden izleyicileri ülkenin genel havası içinde 

değerlendirmek gerekir. Son yılardaki tek kiĢilik Ģovların, komedinin artıĢı tiyatroya ilgiyi çoğaltmıĢtır. Televiz-

yon ve radyonun hâkim olduğu günümüzde Tiyatronun geldiği konum oldukça iyidir. Özellikle öğrenci ve me-

mur kesiminin ilgisi ve yeni tiyatro topluluklarının oluĢması ile tiyatro Urfa‘da hak ettiği yere gelecektir... 
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B) URFALI TĠYATRO YAZARLARI VE OYUNCULARI  

MEHMET AKAN 

1939 yılında Birecik'te doğdu. Ġlk ve ortaokulu Birecik'te, liseyi HaydarpaĢa Lisesinde tamamladı. Ġstanbul 

Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi son sınıfından ayrıldı. 1959 yılında çeĢitli amatör tiyatro topluluklarında 

ve genç oyuncular topluluğunda çalıĢtı. 1962'ye kadar Genç Oyuncular topluluğunun tüm oyunlarında oyuncu, 

yönetmen, yazar ve koreograf olarak görev aldı. Özel bir bale okulunda devrim ocakları halk oyunları toplulu-

ğunda dans çalıĢmalarını sürdürdü. 1962–66 arasında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda yönetmen, 

oyuncu, koreograf olarak çalıĢtı. 1967–68 sezonunda Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda kendi yazdığı "Ham Hum aralop" 

adlı oyunu yönetti. 1969'da Dostlar Tiyatrosunun çalıĢmalarına katıldı. 9 yıl süreyle bu tiyatroda yönetmen, 

oyuncu, yazar ve koreograf olarak görev aldı. AST'ta sahnelenen (1982) "Hikâyeyi Mahmut Bedreddin" oyunuy-

la, o yılın Ulvi Uraz En Ġyi Yönetmen, Ankara Sanat Kurumu En Ġyi Yönetmen, Ġsmet Küntay En Ġyi Yazar 

ödüllerini kazandı. ÇalıĢmalarına Dostlar Tiyatrosu'nda sürdüren Akan, yönettiği oyunlar arasında Zilli Zarife, 

Analık Davası, Alpagut Olayı, Gün Dönerken sayılabilir." Mehmet Akan, televizyonların sevilen dizisi 

"Bizimkiler"de baĢarılı bir Ģekilde canlandırdığı "Sabri Bey" tiplemesi ile bütün Türkiye'de tanınarak sevilmiĢtir  

REHA BĠLGĠN 

(Tiyatro Yönetmeni-Yazar) 

 ―18 Eylül 1955 yılında Suruç‘ta doğdu. Ġlk Orta öğrenimini Ġstanbul‘da yaptı. Kadıköy ticaret lisesinden 

1973 yılında mezun oldu. M.Ü. Almanca bölümündeki öğrenimini yarıda bırakıp tiyatroya baĢladı. 1986 yılında 

kurduğu Masal gerçek tiyatrosunu yönetti. Çok sayıda çocuk oyununu sahneye uyarladı ve yönetti. ÇeĢitli tiyatro 

dernekleri üyesidir. 1984 Avni Dilligil En iyi çocuk Oyunu ödülünü, 1994 118 T Lions En Ġyi çocuk Oyunu ödü-

lünü aldı. 1999‘da sevda Üstüme adlı bir anlatı kitabı yayınladı.‖ 

URFALI BABE 

1925 yılında Urfa‘da doğdu. Asıl adı Yılmaz Kayral‘dır. Babe Yılmaz olarak da bilinir. Ortaokul mezunu 

olan Yılmaz Kayral ―Urfalı Babe‖ lakabıyla ün saldı. Türkiye‘yi bir baĢtan bir baĢa dolaĢan Urfalı Babe, film ve 

tiyatrolarda oynamıĢtır. Profesyonel anlamda müzikle de uğraĢan Babe Yılmaz‘ın ―Canan‖ adlı bestesi Fransızlar 

tarafından plak yapılarak tüm dünyaya duyurulmuĢtur. Ġstanbul ve Ġzmir‘de Ģovmenlik yaptı. ÇeĢitli gazete ve 

dergilerde yazı ve Ģiirleri yayınlanmıĢtır. ġiirlerinde mizahi bir dil kullanan Babe, daha çok taĢlama yazmıĢtır. 

Oyunculuğunu da taklit ve taĢlamalar üzerinde yapmıĢtır. Ne Buldun adlı bir Ģiir kitabı bulunan Babe‘nin müzik 

kasetleri de bulunmaktadır. 

MEHMET BICAKÇI 

1950 yılında Urfa‘da doğdu. Tiyatroya henüz ilkokul sıralarında iken baĢladı. Urfa Ticaret Lisesi mezunu 

olan Bıcakçı, okul döneminde skeçler yazmıĢ ve oynamıĢtır. UPĠġAġ iplik fabrikasında personel Ģefliği yapmıĢ 

ve daha sonra SSK‘dan emekli olmuĢtur. Urfalı mahalli sanatçılara Turneler ve konserler düzenlemiĢ Ankara 

Oda Tiyatrosunda kadrosuz olarak dokuz yıl çalıĢmıĢtır. Özellikle Cennetlik kaynana adlı oyundaki Bekçi rolü 

ile büyük ilgi görmüĢtür. Sinema ve reklâm filmlerinde de oynayan Bıçakçı, Konusunu Urfa kültüründen alan 

skeçler yazmıĢ ve oynamıĢtır. Yazdığı skeçlerden bazıları Ģunlardır: Çaycının Çilesi, Kör TaĢçı, Acil Güldürü 

Servisi Cd  

HALĠL SAYINER 

1955 yılında Urfa‘da doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilkokulu ġanlıurfa-Gaziantep ve Ġzmir‘de 

okudu. Ortaokulu Ordu‘da, Liseyi SarıkamıĢ‘ta okudu. Ġzmir hava teknik Okullar komutanlığını kazanarak 1975 

yılında Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne katıldı. Tahsil hayatı boyunca Tiyatro, Türk sanat Müziği ve 

Ģiirle uğraĢtı. 1987 yılında TSK ayrılarak ġanlıurfa‘ya yerleĢti. Özel Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı, 

skeçlerde oynadı. Mehmet Bıçakçı ile birlikte iyi bir ikili oluĢturan Halil Sayıner, ―Acil Güldürü‖, Vizontele-2 

adlı programda oynadı. Ulusal bazı programlarda skeçler sundu.  

MUSTAFA ACAR 

1966 yılında Urfa‘da doğdu. Ġlk, orta ve lise eğitiminden sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fa-

kültesi Türkoloji bölümünü bitirdi. ÇeĢitli yerlerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yaptı. Halen ġanlıurfa 

Kız meslek lisesinde öğretmenlik yapmaktadır. 
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13 oyun yazdı, bu oyunları Acıpayam, Denizli, Ġstanbul gibi Ģehirlerde sahnelendi. Yirminin üzerinde oyun 

yönetti. Ġki oyunu Gösteri ve ġölen Dergisi tarafından ödüllendirildi.. 11 Nisan Urfa‘nın KurtuluĢu anısına yapı-

lan Ģiir yarıĢmalarında bir birincilik ve bir ikincilik ödülü aldı. Yazarın sahnelenmiĢ dokuz tiyatro oyunu ve yir-

minin üzerinde skeci bulunmaktadır. Oyunlarından bazıları; Mektepli Hero, Mahalle Medyası Eserleri: YanlıĢlı 

YaĢamak 1998, Son Resim deneme 2005 

SONUÇ: 

Urfa‘da tiyatroya halk pek ilgi göstermemesine rağmen özellikle öğrenciler ve memurlar arasında büyük bir 

alaka görmektedir. Kültür Müdürlüğü, Üniversite ve Sivil kuruluĢların aracılığıyla gelen profesyonel tiyatro 

grupları büyük bir ilgi görmektedir. Ayrıca sivil kuruluĢların oluĢturdukları sahne etkinlikleri son zamanlarda 

çoğalmaktadır. Bu alanda çalıĢma yapan mahalli oyuncuların medya aracılığıyla ulusallığı yakalama çabaları ise 

Urfa tiyatrosunun geldiği noktanın hiçte yadsınmayacak boyutta olduğunu gösterir sanırım. Zira Klasik Urfa 

kültüründeki nüktedanlığın tiyatroya büyük bir imkân sağladığı muhakkaktır. Urfalı yazar ve Ģiirlerden Aydın 

Hatipoğlu, Bedri Alpay, Rasime Polat vs. yazarların tiyatro eserleri yazmıĢlardır. Ayrıca Ģair Mahmut Sönmez‘in 

Adana‘da amatör olarak bir çocuk Tiyatrosu çalıĢtırdığı da bilinmektedir. Yine Ģovlarıyla Tatlıses‘in halk kitlesi 

üzerinde yaptığı etki ve Urfalı Babe, Mustafa DiĢli ve Mehmet Güçlü gibi isimler ise, Urfa nüktedanlığının ka-

yıtlara geçmiĢ örnekleri arasında görebiliriz… 
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VI) URFA‟DA SĠNEMA  

Bu araĢtırma yazar Mehmet Hazar ile birlikte hazırlanmıĢtır. 

A) URFA‟DA ÇEVRĠLEN FĠLMLERE GENEL BĠR BAKIġ 

Urfa'da çevrilen filmlerin geçmiĢi, Urfalı oyuncu ve yönetmen Hüseyin Peyda'nın beyaz perdede kendini 

gösterdiği yıllara; yani 1950'lere kadar uzanır. BaĢta "Abdo Bey" tiplemesi ve "Mezarımı TaĢtan Oyun" filmle-

rinden sonra yönetmenler için Urfa adeta film platosu olur O günlerde Hüseyin Peyda, jön olarak çizdiği doğulu 

karakteriyle Ģöhreti yakalar ve ardından çevirdiği filmlere mekan olarak Urfa'yı seçer. Tabi Urfa'nın o zamanki 

bozulmamıĢ yapısı sinemacılara cazip gelir ve o günden bu güne Urfa birçok filme mekân olur. Peygamberlerin 

hayatını konu alan dini filmlerden, doğu gerçeğini anlatan siyasi filmlere kadar birçok film çevrilir. Ardından 

Urfalı sanatçılar bunu devam ettirir. Nuri Sesigüzel'in baĢrol oynadığı aĢk filmlerden, Yılmaz Güney'in siyasi 

içerikli filmlerine, Ġbrahim Tatlıses'in arabesk filmlerinden, ġener ġen'in Züğürt Ağa ve EĢkıya'sına kadar sürüp 

gider…  

Tabi Urfa'nın film çekimi için eĢsiz bir yer olduğunun ilk farkında olan Hüseyin Peyda'dır. Ama Urfa'nın 

popülist olarak öne çıkmasının en büyük müsebbibi hiç kuĢkusuz Ġbrahim Tatlıses'tir. Tatlıses, Ayağında Kundu-

ra türküsüyle Ģöhreti yakalamasının hemen ardından Urfa'da filmler çevirmiĢ, oda yetmemiĢ, hayatında 

estantaneler sunan filmler yapmıĢ, töre cinayetlerine yer vermiĢtir. Yine kendi hayatından esintiler taĢyan film-

lerle Urfalı tipoloji oluĢturulmuĢtur. Diğer yönetmenler ise Muhsin Bey‘deki kahraman Ali Nazik ile Ebuzer 

Kadayıf filmindeki türkücü tipleri ile Urfalı tipolojine yer vermiĢtir. 

Son yıllarda tarihsel yapısını ve folklorik özelliğini kaybeden Urfa'ya ilgi daha da artmıĢ, acı biber (Ġsot), 

çiğköfte, sıra gecesi, gazelhanları ile gündemin baĢköĢesine oturmuĢtur. Özellikle Züğürt Ağa filminde ulaĢılan 

baĢarı, ardından EĢkıya filmini getirmiĢtir. Çok kanallı yayınlara geçilmesiyle Fırat, Ġkinci Bahar, AĢkın Dağlar-

da Gezer, Vasiyet, Pizza ve Lahmacun ve Azad dizileri ya Urfa‘yı konu edinmiĢ yahut Urfa'da çevrilmiĢ, ilgi 

görmüĢ filmlerdir…. 

Bütün bu çevrilen filmlere baktığımızda, konu ve sosyal yaĢam olarak Urfa'yı ve Urfalıyı bire bir karĢıladığı 

söylenemez. Hiçbir Urfa yerlisinin kendini bulamadığı bu filmler, sadace Urfa'nın kırsalının cehalet, vahĢet, ka-

balık ve köylü kurnazlığını sembolize eder. Aslında Urfa'nın kırsalını bile bire bir vermeyen bu filmler, "Kırro" 

imajını daha da güçlendirmekte, hatta oldukça kaba saba konuĢması ve cehaletleriyle yörenin insanın yaĢamıyla 

dalga geçmektedir. 1950 li yıllardan bu yana Urfa'yı konu alan filmlerin çoğu ideolojik olarak çevrilmesine kar-

Ģın, son yıllarda mizahi yanlar öne çıkarılarak yöre insanı karikatürize edilmiĢtir. Özellikle çevirdiği yöre gerçe-

ğini anlatan filmlerde ağa tipiyle Avrupa'daki derebeyi sembolize edilmiĢ, neredeyse ağaların "ilkgece hakkı" 

istedikleri anlatılmak istenmiĢtir. Urfa‘da çevrilen filmler içinde Emine IĢınsu‘nun ―Küçük Dünya‖ romanından 

uyarlanan film dıĢında Bir tek Urfa filmi yoktur ki, bire bir Ģehir kültürünü sunsun!..  

Urfa‘da çevrilen bu filmlerde ne Ģehir merkezinde yaĢayan geleneksel kıyafetli Urfa kadın tipleri ne de etli-

ye sütlüye karıĢmayan esnafının günlük yaĢantısından izler bulunmaktadır… Urfa‘da nerede uçuk kaçık bir gö-

rüntü, nerede kırsalı sembolize eden bir mekân varsa orası Urfa diye lanse edilmiĢtir. Mesela Urfa‘nın saray gibi 

evlerinin, ev kadınlarının günlük yaĢamının ve Urfalının sosyal yaĢantısının izlerini son yıllarda çevrilen filmler-

de göremezsiniz. Hatta kaybolan Urfa ağzını bu filmlerden hareketle araĢtırılsa; Urfalıcayı bulmak mümkün de-

ğildir. Ve bu filmlerin bir katkısı olamaz…  

Bütün unlara rağmen Urfa film çekimi bulunmaz bir platodur. BozulmamıĢ birçok tarihi mekânı, derinlerde 

sakladığı kültürel dinamikleri ile filmcilerin ilgisini çekmeye devam edecektir. Özellikle Urfa‘yı konu edinin 

roman ve hikâyelerden hareketle çevrilecek olan filmler hem Urfa‘yı hem de sinemayı daha güzel bir konuma 

taĢıyacaktır.  

Bu çerçevede Urfa‘da sinema konusunu 3 açıdan incelemek gerekir. Ġlki, Urfa‘nın Sinema Salonları, ikincisi 

Urfalı Sinema Sanatçıları, üçüncüsü Urfa‘da Çevrilen Filmler. 
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B) SĠNEMA SALONLARI 

Sinemanın ülkemize geliĢi, diğer teknolojik buluĢlarla karĢılaĢtırılınca, ĢaĢılacak kadar hızlıdır. Paris‘te, 

Grand Cafe‘de Aralık 1895 tarihinde yapılan meĢhur gösteriden (ki bu gösteri sinemanın baĢlangıcı olarak kabul 

edilmektedir.) sadece aylar sonra 1896 yılında Beyoğlu‘nda Spotneck Birahanesinde ülkemizdeki ilk film göste-

risi yapıldı.  

Ġlk yıllarında film gösterimleri, özel salonlarda değil, gösterime uygun hemen her yerde yapılıyordu. Sine-

manın bu ―seyyar‖ dönemi uzun süre devam etti. O dönemlerde sinema bir ayak takımı eğlencesi sayılıyordu. 

Filmlerin insanlar üzerindeki etkisi ise dehĢetliydi. Ġlk filmleri seyreden insanların birçoğu, perdede üzerlerine 

doğru gelen treni görünce panik halinde kaçıĢıyorlardı.  

Sinemanın ilk yıllarında son derece yaygın olan bu ‗seyyar sinemalar‘ muhtemelen Urfa‘ya uğramıĢlarsa da 

bu konuda maalesef herhangi bir kaynakta kayıda rastlanmıyor.  

Urfa‘da düzenli olarak sinema gösterileri yapan ilk salon ise bugünkü Postanenin yerinde kurulan ―Tayyare 

Cemiyeti Sineması‖dır. Tam da dünyada sesli filmlerin ortaya çıktığı dönemde faaliyete geçen bu sinemada oy-

natılan filmler doğal olarak henüz sessiz filmlerdir.  

Urfa‘da düzenli film gösterileri baĢladığında artık sinema, bir ‗avam eğlencesi‘ olmaktan çıkmıĢ, tam aksine 

daha çok seçkinlerin ve gençlerin rağbet ettiği bir sosyal aktivite haline gelmiĢtir. Tayyare Cemiyeti Sineması‘-

nın fiziki yapısı da bu seçkinliğe paraleldir. Sinemanın bulunduğu katta bir bar da mevcuttur ve Urfa‘ya elektri-

ğin gelmesinden on yıllarca önce bu sinemanın tavanında bir dinamodan beslenen ampüller pırıl pırıl parlamak-

tadır. Biri il‘in valisine ait olmak üzere birkaç locaya da sahip olan salon, dönemin koĢulları dikkate alındığında 

son derece modern bir yapıdadır. 

Merhum Sami Barlas‘tan dinlediğimize göre, bu dönemlerde Urfa‘da en çok sevilen filmler ‗Yiğit Oğlan‘ 

ve ‗ġarlo‘ gibi seriyallerdir ve yukarda da dediğimiz gibi tümü sessiz filmlerdir bunların. Filmler sessiz filmler-

dir ama o yıllarda tüm dünyada olduğu gibi tekdüze sessizliğe çare bulunmuĢtur. Film boyunca salondaki bir 

piyanist tarafından filmlerdeki sahnelerin temposuna göre canlı müzik icra edilmektedir.  

Aynı yıllarda, yazları, Balıklıgöl‘de de açık havada filmler gösterilmeye baĢlanmıĢtır. Ancak burada artık 

tek bir piyanist değil, bir orkestra eĢliğinde izlenmektedir filmler. Yine merhum Ġsmail Karakapıcı‘nın ifadesine 

göre Barutçu Hanı da kısa bir dönem kimi film gösterilerine mekanlık etmiĢtir.  

1928-29 yıllarında inĢa edilen Belediye Binasının bir bölümü sinema salonu olarak düĢünülünce (bugünkü 

ġair Nabi Kültür Merkezi), Urfa ikinci devamlı sinemasına kavuĢur. Mimari açıdan da güzel bir yapı olan Bele-

diye (Uray) Sineması‘nın tüm salon duvarları 1934 yılında (muhtemelen yaĢamı ayrı bir roman konusu olan) bir 

Rus ressam tarafından renkli resimlerle donatılır. Çok uzun süre salonun duvarlarını süsleyen bu resimler maale-

sef bugün yoktur. Belediye Sineması daha sonra uzun yıllar Ahmet Naci Türkmen tarafından ‗Türkmen 

Sineması‘ olarak iĢletilmiĢtir.  

Ġnsanımızın sinema ile tanıĢmasında dikkatlerden kaçmaması gereken bir hususa da burada değinmek gere-

kir. Batı kaynaklı hemen her Ģeye reaksiyon gösteren insanımız (matbaanın ülkemize yaklaĢık 300 yıl sonra gel-

mesi bu konudaki en meĢhur örnektir) sinemayı ĢaĢılacak kadar kolay benimsemiĢtir.  

Sinema salonlarının yaygınlaĢması ve insanların hayatında sinemanın gittikçe artan bir önem kazanması 

açısından Urfa‘nın herhangi bir Anadolu kentinden fazla farkı yoktur. 1950‘li yıllardan itibaren nasıl ki tüm Tür-

kiye‘de yerli film sayısının artmasıyla beraber sinema salonları çoğaldıysa Urfa da da buna paralel bir geliĢim 

yaĢanmıĢtır.  

Ġnci, Atlas, ġehir, Kent, Saray, Özen, Renk sinemalarının yanı sıra Tugay bünyesinde açılan kıĢlık ve yazlık 

sinemalara da Urfalılar büyük rağbet göstermiĢtir. Tüm Türkiye‘de olduğu gibi, özellikle orta sınıf kadınların 

sinema ile tanıĢması ülkemizde hem filmlerin içeriğinin bu seyirci kitlesinin talepleri doğrultusunda oluĢmasına 

neden olmuĢ, hem de sinema salonlarında ―kadınlar matinesi‖ türünden uygulamalara baĢlanmıĢtır. Artık 
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sinemalarda oynayan filmlerin tanıtımları, reklam tahtaları ile kentin her tarafında yapılmakta, tahtayı 

dolaĢtıranlar ellerindeki zillerle insanları sinemaya davet etmektedirler.  

Bu yıllarda sinema salonları arasında büyük bir rekabet de baĢlamıĢtır. ġaban Özbek ve Ömer Erkasap 

tarafından iĢletilen Saray Sineması, film temininde Adana Bölgesi ile değil doğrudan doğruya Ġstanbul ile 

çalıĢınca yeni filmlerin getirilmesinde büyük avantaj sağlamıĢ, özellikle de yaz sezonunda rakiplerinin önüne 

geçmiĢti. Bu sinema 1959 yılında çıkan bir yangın sonucu faaliyetine son verince, uzun süre, bu yangını 

rakiplerinin çıkardığı konuĢuldu. 

O yıllarda Atlas Sineması ise kadınlı – erkekli daha seçkin bir seyirciye hitap ediyordu. O kadar ki, dönemin 

gazetelerinde “Neden Atlas Sineması‟nda, paltolarımızı, şapkalarımızı alacak bir görevli yok? Ģeklinde 

Ģikayetlere bile rastlanıyor.  

Daha dar gelirli kesime hitap eden Ġnci Sineması‘nda ise bazı günler ‗kadınlar matinesi‘ne çarĢaf giymiĢ 

kimi erkeklerin de girdikleri hala söylenmektedir.  

1970‘li yılların ortalarına doğru televizyon yaygınlaĢmaya baĢlayınca, sinemaların seyirci sayısında büyük 

düĢüĢ oldu. Film yapımcıları, televizyonla aralarında fark yaratmak için olsa gerek, o dönemlerde televizyonlar-

da oynatılması mümkün olmayan erotik filmlere yönelince, sinema ailelerden ve kadınlardan oluĢan büyük bir 

seyirci kitlesini kaybetti ve sinema salonları tek tek kapanmaya baĢladı. Sonraki yıllarda hızla yaygınlaĢan video, 

sinemalara son darbeyi vurdu. Artık (tüm Türkiye‘de olduğu gibi) sinemanın görkemli günleri geride kalmıĢtı. 

Urfa‘da açık kalan tek sinema salonu ise ailelerin afiĢlerine bile bakamayacağı filmleri, genellikle eğitimsiz 

gençlere ve çok sağlıksız koĢullarda sunuyordu.   

Yazar Ali Ulvi Uyanık, Beyazperde Dergisi‘ndeki bir yazısında (Mart 1990) Urfa‘nın tek sinemasını Ģöyle 

değerlendiriyordu : “GAP kapsamında yer alan Diyarbakır‟ın üç sinemasından ikisi Şanlıurfa‟nın tek sineması, 

giderek genişleyen bu bölgede, salt yeniyetmelerin rağbet ettikleri garip / sağlıksız yapılar olmanın ötesine geçe-

miyorlar. Özellikle Şanlıurfa‟nın, gürül gürül akan pis suların hemen yakınında yer alan sinemasına, üste para 

da verilse de, gidilecek gibi değil. Tabii sinema kavramının, Şanlıurfa yerel yönetimi için önemli olmadığı da 

açık.” 1930 lu yıllarda düzgün bir kıyafet giyip, papyon kravat takarak sinemaya giden gençler, 60 yıl sonra 

yerlerini, malum ihtiyaçlarını tatmin için haftalıklarıyla sinemaya koĢan sanayi sitesi çıraklarına bırakmıĢlardı.  

Çok geçmeden bu tek sinema da kapandı (Urfa‘nın kültürel yaĢamı için bir kayıp değildi) ve Urfa, tüm 

Türkiye‘de ‗sineması olmayan birkaç vilayetten biri‘ oldu.    Bugün ġanlıurfa‘nın tek sineması olan ―Emek Sine-

ması‖nın, 4 salonuyla, sinemaseverlerin ihtiyaçlarını karĢılayacak düzey ve kalitede bir hizmet verdiğini söyle-

yebiliriz.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

C) URFALI SĠNEMA SANATÇILARI 

CEMĠL CANKAT 

Asıl faaliyet alanı müzik olan Cemil Cankat, tespit edebildiğim kadarıyla konulu bir filmde oynayan ilk 

Urfalıdır. 1946 yapımı bir Hadi Hun filmi olan ―Harman Sonu‖ adlı filmde rol alan Cankat, Urfalı sanatçıların 

sinema serüvenlerinin de baĢlangıcını oluĢturur. Cemil Cankat daha sonraki dönemde de bazı filmlerde oynamıĢ-

sa da yukarda da belirttiğimiz gibi asıl olarak müzik sanatçısı olarak tanınır.  

HÜSEYĠN PEYDA 

Cemil Cankat tan 4 yıl sonra sinemaya baĢlayan Hüseyin Peyda‘nın sinema serüveni ise hem çok daha 

yoğun, hem de uzun solukludur. Hüseyin Peyda ve o kuĢağın diğer yönetmenleri sinemamızda büyük bir 

değiĢimin iĢaretini vermiĢlerdir.    

BaĢlangıç yıllarını saymazsak, sinema Türkiye‘de uzun yıllar bir tiyatrocunun, Muhsin Ertuğrul‘un tekelin-

de kaldı. 1922-1939 yılları arasında sinemamızın tek yönetmeni Muhsin Ertuğrul idi. 1939 –1950 yılları 

arasında ise Muhsin Ertuğrul un yanına bazı yeni yönetmenler eklendiyse de sinemamız yine de son derece dar 

bir kadro tarafından yönlendirildi. Sinemanın daha geniĢ kesimlere açılması tam da yüzyılın ortalarına rastlar. 

Yönetmen Halit Refiğ bu dönemi Ģöyle anlatır : ―Tek parti döneminin karakterini çizen Muhsin Ertuğrul 

Sinemasına karĢılık, Demokrat Parti‘nin iktidara geliĢ yıllarında baĢlayan YeĢilçam Sineması, aynı yıllarda tıpkı 

siyasetin halka açılıĢı gibi, sinemanın halka açılıĢı ve ulusal özellikler taĢımaya baĢlaması bakımından sinema 

tarihimizde ileri ve olumlu bir adımdır. YeĢilçam Sinemasını en iyi temsil edenler baĢta Fuat Rutkay ın Halk 

Filmi olmak üzere bu sokakta toplanmıĢ derme çatma film yazıhaneleri, Vedat Örfi Bengü, Seyfi Havaeri, 

Memduh Ün, Hüseyin Peyda, ġinasi Özonuk, Nuri Akıncı gibi rejisörlerdi.‖   

Görüldüğü gibi YeĢilçam‘ın doğuĢ yıllarında bulunan Hüseyin Peyda, tamı tamına 40 yıl boyunca oyuncu, 

yönetmen, yapımcı, senarist olarak sinemamıza hizmet etmiĢ bir sanatçıdır. Sinemaya Hüseyin Peyda nın 

asistanı olarak baĢlayan ünlü yönetmen Atıf Yılmaz, özellikle Güneydoğu Anadolu seyircisini baĢka hiçbir 

oyuncunun Peyda kadar etkilemediğini söyleyerek, Hüseyin Peyda için ―belki de dünyadaki tek ‗bölge 

oyuncusu‘ idi ― değerlendirmesini yapmaktadır.  

Hüseyin Peyda, sadece oyuncu olarak değil, daha önce de değindiğimiz gibi, yönetmen, yapımcı ve senarist 

olarak da çok sayıda filme katkıda bulunmuĢ, kimi filmlerde de bu görevlerin tümünü aynı anda üstlenmiĢtir. 

Hürrem Erman bu konuda Ģu ilginç anısını anlatır:  

“Cevat (Boyer) Beyin, Osman Sirman la Taksim Sineması‘nda ortaklığı vardı. Hüseyin Peyda‘nın ―Kanlı 

Feryat‖ filmini Taksim‘e getirmek istiyoruz. Bunun yolu Cevat Boyer‘e filmi beğendirmekten geçiyor. Ben ve 

Hüseyin Peyda sinemaya gittik. Cevat Bey soruyor: ‗Yönetmen kim?‘. Atıf Yılmaz diyoruz. ‗Peki yapımcı 

kim?‘. Peyda hemen ‗ben‘ diye cevap veriyor. ‗Kim oynuyor?‘ diye soruyor Cevat Bey... Hüseyin Peyda yine 

‗ben‘ diyor. ‗Peki Ģarkıları kim söylüyor‘ sorusuna Peyda yine atılıp ‗ben‘ deyince, Cevat bey dayanamıyor artık: 

‗KardeĢim, geç kendi baĢına seyret o zaman filmini"  

Sinemaya baĢladığı yıllarda kendine özgü tiplemesiyle, kavruk esmer yüzündeki Ģark çıbanıyla, Ģeyh ve 

peygamber rolleriyle egzotik Doğu melodramlarının, Doğu insanının simgesi durumuna gelen Peyda, yaĢamının 

son yıllarını senaryo yazarak, TV dizilerinde oynayarak ve lokantacılık yaparak geçirdi.  

Peyda‘nın 40 yıllık sinema yaĢamında aldığı tek ödül, 14. Antalya Film Festivali‘nde (1977) Kara ÇarĢaflı 

Gelin filmindeki rolüyle aldığı ‗En Ġyi Yardımcı Erkek Oyuncu‘ ödülüdür. 

MUSTAFA DĠġLĠ 

1926 yılında Urfa'da doğdu. Turan ilkokulu'nu bitirdikten sonra Adana Öğretmen Okulu'na ve daha sonra 

Urfa Lisesi'ne devam etti. Ortaokul sırasında sanata ilgili duydu. Urfa'da öğretmen olarak görev yapan ġair-

Yazar Halide Nusret Zorlutuna ve Edebiyatçı Mehmet Naci Ecer gibi hocaların rahle-i tedrisatından geçti.  
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Ġyi bir hatip ve aynı zamanda iyi bir tiyatro ve sinema oyuncusu olan DiĢli, Urfa'nın sorunlarını Urfa ağzıyla 

yazdığı Ģiirlerle dile getirdi. 

Otuzdan fazla filmde rol alan DiĢli, zaman zaman oyunlar yazarak sahneye koydu. Hatipliği ve hazırcevap-

lılığı ile ününü pekiĢtiren DiĢli, Urfa'yı her platformda savundu. Urfa'ya lise açılmasında, Fırat'ın Harran'a akıtıl-

masında yazdığı Ģiirler ve yaptığı konuĢmalar her Urfalının hafızasındadır. ġiirlerini "Dumanlı Dağlar" adıyla 

kitaplaĢtırdı. Yazdığı oyunlar sahnelendi ise de bunlar mahalli olması ve edebi yönden zayıf olması nedeniyle 

basılmamıĢtır. 1987 yılında Urfa'da vefat etmiĢtir. 

MEHMET ÖRMEN 

Sinemaya kardeĢi Hüseyin Peyda ile aynı dönemde baĢlayan Mehmet Örmen sadece yapımcılıkla yetinmiĢ-

tir. Yönetmen Atıf Yılmaz, anılarında Mehmet Örmen‘den bahsederken Onun Peyda‘dan farklı olarak sinemaya 

para yatırmaktan baĢka bir katkısının olmadığından söz etmektedir. 1950‘li yılların önemli yapım Ģirketlerinden 

Örmen Film‘in kurucularından olan Mehmet Örmen, daha çok Hüseyin Peyda‘nın yönettiği veya oynadığı film-

lerin yapımcılığını üstlenmiĢtir.  

Örmen Film yapımı olan bazı filmler Ģunlardır : Söyleyin Anama Ağlamasın (1950), Kanlı Feryat (1951), 

Mezarımı TaĢtan Oyun (1951), Kubilay (1952), Bu Nasıl AĢk (1953). Örmen Film, faaliyetini 1970‘li yılların 

sonuna kadar sürdürmüĢtür.  

ĠBRAHĠM TATLISES 

Ünlü ses sanatçımız Ġbrahim Tatlıses de 20 kadar film yönettiği için bu bölümde bir paragraf açmak gerekir 

sanıyorum.Sinemaya ünlü türküsü ‗Ayağında Kundura‘ ile aynı adı taĢıyan filmde oynayarak 1978 yılında baĢla-

yan Tatlıses‘in filmleri gür sesi ve türkülerinin de desteğiyle iyi iĢ yaptı. Tatlıses 1982 yılından itibaren kendi 

filmlerini yönetmeye baĢladı.  

Ġbrahim Tatlıses canlandırdığı yoksul, boynu bükük, mert delikanlı tiplemeleriyle sinemada Yılmaz Güney-

‘in izini sürmeye çalıĢtı. Uzun süre birlikte çalıĢtıkları Aydemir AkbaĢ‘ın senaryolarıyla Yılmaz Güney öyküleri-

ne benzer temaları iĢledi. Ġbrahim Tatlıses 20 kadar sinema filminin yanında ‗Tetikçi Kemal‘, ‗Fırat‘ gibi TV 

dizilerine de imza attı.  

NURĠ SESĠGÜZEL 

1943 yılında Halfeti‘nın Kara mezra köyünde doğdu. Bugünkü ismi Karaotlak köyü. Asıl adı Nuri 

KaçtaĢ‘tır. Anne tarafından Ketikli aĢiretinden baba tarafının ise Beziki AĢiretindendir. Küçük yaĢlarda Celal 

Güzelses‘i dinleyerek büyümüĢtür. Askerlik dönüĢü Ġstanbul radyosunun açmıĢ olduğu sınavı kazanmıĢ ve mü-

zik hayatına atılmıĢtır. Ġlk plağı “Kore dağlarında kar bölük bölük‖ parçasıyla ün kazanmıĢtır. 

  350 plak ve 54 film çevirmiĢ. Ġlk filmi 1963 kara Sevda hülya Koçyiğit ile çevirmiĢtir. Filmlerinden bazıla-

rı: bir Yiğit Gurbete Gitse 1977, Bahtı Kara Yârim 1975, Karayılan 1968, Züleyha 1977, Günahımı Çekeceksin 

1970, Ham meyve 1970, Kaderin Oyunu 1970, Gül AyĢe 1969, Bir AĢk türküsü 1969, kendi DüĢen ağlamaz 

1969, Mahallenin namusu 1969, Mezarımı TaĢtan Oyun 1969, Abdo Bey 1967, Vatan borcu 1969, tütüncü Kız 

Emine 1969, YaĢamak haram Oldu 1968, Kara Sevda 1968, Garipler sokağı 1967, Acı Türkü 1967, Fabrikanın 

Gülü 1964.  

MUSTAFA ÖZKAYA 

1944 yılında Urfa'da doğdu. çocuk yaĢlarda sinemaya ilgi duydu. 9-10 yaĢlarında sinemalarda tefriĢatçılık 

yaptı. 17yaĢına kadar Adana'da amcasının yanında kaldı. karekter oyuncu Kudret karadağ ile tanıĢtıktan sonra 

sinemaya atılır. 1964 yılında oyunculuğa baĢlar. Yüzlerce sinema filmende kötü adam rölü oynar. Oynadığı 

filmler VahĢi Arzu, kudüs, malkoçoğlu, Reyhan, Emmioğlu, casuskıran. 
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FĠDE MOTAN 

1949 Urfa doğumlu olan Fide Motan, Ankara Basın Yayın Yüksekokulu Radyo TV Bölümünden mezun 

oldu. 1974 yılında Ankara Radyosunda çalıĢmaya baĢlayan Motan, 1980‘den sonra Ankara Televizyonu Drama 

Bölümünde çalıĢmalarını sürdürdü. Motan 1994 yılında çektiği ‗Cadı Ağacı‘ndan sonra sinema filmi yönetmedi.  

SEYYAL TANER  

1952'de Urfa'da doğdu. Ailesi ile Ġstanbul'a göç etti. ilk ve orta okuldan sonra Amerikan Kız Koleji'nden 

mezun oldu. Okul yıllarında Ġstanbul Devlet Konservatuarı'nda dıĢardan bale eğitimi aldı. Müziğe meraklı olma-

sından dolayı, 1965 yılında, ġerif YüzbaĢıoğlu'ndan ders almaya baĢlayan Taner, bir süre sonra Kanat Gür Or-

kestrası'nda amatör olarak Ģarkı söylemeye baĢladı. Ġstanbul'da bir konser sırasında Los Bravos topluluğu ile 

tanıĢtı ve müziğe olan merakını gören topluluk üyeleri Ġspanya'ya döndükten sonra, Taner'e bir müzikal filmde 

rol teklifinde bulundu. 

1968 yılında Ġspanya'ya gidip bu filmde rol aldı. Filmin çalıĢması esnasında "Viva Zapata" filminin yönet-

meninden teklif aldı. Bu filmde ufak bir rol oynadıktan sonra Türkiye'ye dönüp sinema çalıĢmalarına devam etti 

ve bir çok filmde vamp kadın rolleri ile dikkatleri üzerine topladı. Sinema çalıĢmalarını bırakarak Almanya'ya 

giden Seyyal Taner, Los Bravos topluluğunun gitaristiyle evlendi.  

Kısa süren bu evlilikten sonra Türkiye'ye geri dönüp tekrar filmlerde çeĢitli rollerle kaldığı yerden devam 

etti. Ancak Türk Sineması'ndaki seks furyası nedeniyle sinemayı bırakıp müziğe yöneldi. Sanatçı, 1986 yılında 

"Naciye" ve "Leyla" Ģarkıları ile tekrar çıkıĢ yaptı ve 1986 Eurovision Türkiye Finali'nde "Dünya" adlı parçası 

ile ikincilik ödülüyle yetinirken, 1987 Eurovision Türkiye Elemeleri'ne "ġarkım Sevgi Üstüne" ile katıldı ve bi-

rinci oldu. 1991 yılında "Alladı Pulladı" albümü ile tekrar gündeme geldi.  

YaklaĢık 42 filmde oynadı. Oynadığı filmlerden bazıları: Hacı Murat‘ın Ġntikamı, Çizmeli kedi 1976, kader 

1973, Cengiz Han‘ın Fedaisi 1973, Aslanbey 1968, Bu toprağın Kızı 1973, Kara GüneĢ 1968, Ölümsüz Adam 

1968, Mahkum 1972, KalleĢler 1972 

FARUK AKSOY  

1964 Urfa doğumlu Faruk Aksoy ise aslen hukukçudur. Sinemaya Onat Kutlar'ın yanında çalıĢarak baĢlayan 

Aksoy, serbest çalıĢtığı dönemde Tony Gatlif, Bernard Faroux, Kostas Kutsomitris, Lucien Pintielie gibi önemli 

yönetmenlerle çalıĢtı. 1995 yılında kendi yapım Ģirketini kurdu ve ilk uzun metraj filminin yapımcılığını Canan 

Gerede'nin yönettiği ―AĢk Ölümden Soğuktur‖ isimli film ile gerçekleĢtirdi. 

1996 yılında baĢta Claude Miller ve Wim Wenders olmak üzere bir çok Avrupalı ve Koreli yönetmenlerin 

gerçekleĢtirdiği reklam filmlerinin yapımcılığını üstlendi. 1997 yılında Claude Lelouch'un çektiği Hasard et 

Coinciedences adlı filmin Türkiye çekimlerinin yapımcılığını üstlendi ve Umur Turagay'ın yönettiği ―KarıĢık 

Pizza‖ ve Zeki Ökten'in yönettiği ―Güle Güle‖ isimli filmlerin yapımcılığını üstlendi. 2001 yılı yapımı ―YeĢil 

IĢık‖ Faruk Aksoy‘un ilk (ve bugüne kadar ki tek) yönetmenlik denemesidir. 

BEKĠR FELHAN 

Urfalı Anthony Quinn ismiyle ün yapan Bekir Felhan, 1950 yılında Urfa'da doğdu. hayvancılık ile uğraĢtı. 

Urfa'da çevrilen filmlerin bir çoğunda figüran olarak rol aldı. Urfalı Anthony Quinn olarak ün yapan oyuncu, ilk 

olarak 1958 yılında Hüseyin Peyda sayesinde sinemaya baĢladı. Kaderim Böyle filminin çekimi sırasında 

oyunculara at temininde yardımcı olmuĢ daha sonra Cilalı Ġbo'nun Kırkharamiler adlı filminde haremibaĢı olarak 

rol almıĢ. Oynadığı filmlerden bazıları : Melekler Evi, Gurbet Kadını, AĢkın Dağlarda Gezer, Ġkinci Bahar, 

Berivan 

MÜSLÜM GÜRSES 

1953 Yılında Halfeti'de Doğdu. Çocukluğu Urfa'da geçti. Ailesiyle birlikte Adana'ya göç etti. Bir çay bahçe-

sinde katıldığı ses yarıĢmasında birinci seçildi. 1968 yılında terzilik yaptı. Gazinolarda programlara çıktı. 1969 

yılında Sevda Yüklü Kervanlar ve Fark etmez kasetiyle ün yaptı. Senema sanatçısı muhterem nur ile evlendi. 

1980'lerdeki arabes furyasında bir çok filmde baĢ rol oyuncusu olarak rol aldı.  
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Oynadığı filmlerden bazıları : Ġsyankar 1979, Ömercip 2003, Dünya BoĢtur 1990, Dertler Ġnsanı 1990, Ta-

lihsizler 1987, Seher Vakti 1986, Acı Yıllar 1986, Küskünüm 1986, Yaranamadım 1985, Ġkizler 1985, Anlata-

madım 1983, Ağlattı Kader 1984, Kul Sevdası 1980 

Ve diğer oyuncular  

Yönetmenler dıĢında çok sayıda Urfalı sanatçı oyuncu olarak beyazperde de boy göstermiĢse de bunların 

çok büyük bir bölümü esasen ses sanatçısıdır. Ġbrahim Tatlıses, Nuri Sesigüzel, Mahmut Tuncer, Seyal Taner, 

Müslüm Gürses, Seyfettin Sucu, Yusuf Ġnci, Ġsmail Badıllı, Küçük Ġbo gibi ses sanatçıları baĢrol oyuncuları 

olarak filmlerde rol aldılar.  

Urfa nın son derece renkli kiĢiliklerinden biri olan Mustafa DiĢli de 1960‘tan vefatına kadar, aralıklarla da 

olsa, 10 kadar filmde rol almıĢtır. Asıl olarak tiyatrocu olan Mehmet Alkan da bazı sinema filmlerinin yanında 

televizyon dizilerinde de rol almıĢtır.  

D) URFA DA ÇEVRĠLEN FĠLMLER 

ġanlıurfa‘da çevrilen ilk film, 1930‘larda çekilmiĢtir. Elle çevrilen bir makine ile çekilen filmde, o zamanlar 

ġehitlik‘te yapılan kurtuluĢ temsili kaydedilmiĢ ve bu film 11 Nisanlarda yıllarca Urfa sinemalarında oynatılmıĢ-

tır. Film, 1940‘lardan sonra kaybolmuĢtur.  

ġanlıurfa‘da, özellikle 1950‘lerden sonra çok sayıda sinema filmi çekilmiĢtir. Denilebilir ki ġanlıurfa, 

Ġstanbul‘dan sonra, en çok film çekilen kenttir ve bunun bir tesadüf olduğu söylenemez. Anadolu‘nun en eski 

kentlerinden biri olan ġanlıurfa çok çeĢitli sebeplerle sinemacıların ilgisini çekegelmiĢtir.  

ġanlıurfa kendine özgü mimarisi ve atmosferi ile eski çağları anlatan filmlere (Hz. AyĢe, Hz. Ömer‘in Ada-

leti, Leyla ile Mecnun vs.), kırsal kesimindeki yaĢantı ile kimi eski feodal kalıntıları eleĢtiren filmlere (Kan, Zü-

ğürt Ağa vs.), bir sınır kenti olması dolayısıyla bazı kaçakçılık konulu filmlere (Hudutların Kanunu, Erkek Ali 

vs.), önemli bir karayolunun üzerinde olması dolayısıyla kimi yol filmlerine (Urfa - Ġstanbul, Amansız Yol, Gü-

nah vs. ) mekanlık etmiĢtir.  

Çok sayıda filmin bazen küçük bir kısmı, bazen de neredeyse tamamı Urfa‘da çekilmiĢtir. Bu filmlerin bazı-

ları Türk Sinema Tarihi için de son derece önemli filmlerdir.    

1995 yılında ‗Dünyada Sinemanın 100. Yılı‘ nedeniyle yapılan değerlendirmelerle, belgesel ve konulu film 

alanlarında ‗tüm zamanların en iyi Türk filmleri‘ seçildi. Belgeselde en iyi film seçilen ‗Keçenin Teri‘ (Ertuğrul 

Karslıoğlu) ve konulu film alanında en iyi film seçilen ‗Yol‘ (ġerif Gören) filmlerinin her ikisinin de (Yol‘un bir 

kısmı Urfa‘da çekildi) Urfa‘da çekildiğini hatırlarsak Urfa‘nın ne kadar önemli filmlere mekanlık ettiğini de an-

larız.    

Çok önemli giĢe baĢarıları elde eden bazı filmler de yine Urfa‘da çekilmiĢtir. Bu filmlere örnek olarak da 

‗Minyeli Abdullah‘ (Yücel Çakmaklı) ve ‗EĢkıya‘ (Yavuz Tuğrul) sayılabilir. Urfa‘da çevrilen filmlerin önemli 

birkaçını Ģöyle sıralayabiliriz: 

Erkek Ali (Atıf Yılmaz 1964) 

Urfa'da çevrilen ve doğal mekanları,yöresel geleneklerin, folklor motiflerinin baĢarıyla kullanıldığı bu film, 

daha çok Urfa'nın kırsalını yansıtır. bol Ģiddet, sadizm ve cinselliğin yer aldığı bu harekteli film'in baĢrol oyun-

cusu EĢref Kolçak ve sevda Ferdağ'dır. Filmin geçtiği mekanlarise; Köy görüntüsü, Bediüzzaman Mezarlığı, 

Karakoyun Deresi'nin ve Hızmalı Köprü'sü…  

Urfa-Ġstanbul (Osman N. Ergün) 

Büyük bir ihtiras uğruna bebeğini öldürmek isteyen skatillerden kaçan bir kadın ile iĢlemediği bir cinayet ile 

suçlanan ve cinayeti iĢleyeni bulmak için hapisten kaçan bir adamın öyküsü anlatılmaktadır. Filmin giriĢinde 

Urfa'nın genel görünümü, Balıklıgöl ve Konya'dan görüntüler verilir. daha sonra Ġstanbul ve kumar masasında 
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kumar oynayan adamlar. Filmin görüntüsendan daha çok içeriği Urfalı büyük bir serveti olan ağanın oğlu tara-

fından tecavüze uğramıĢ AyĢe (Hülya AĢan)'nin yeni doğmuĢ bebeğini ortadan kaldırmak isteyen ağanın 

akarabaları arasında geliĢir.AyĢe bebeği ile yollara düĢer ve ağanın akrabalarından kaçmaya baĢlar. AyĢenin ka-

çası sırasında yoluna Hapisten kaçmıĢ olan ve bir azılı katil olarak aranan Ahmet (Ahmet mekin) çıkar. Film 

baĢtan sona bir kovalamaca çerçevesinde geliĢir.  

Hudutların Kanunu (Lütfi Ömer Akad, 1966) 

Kaçakçı olmamak için direnen ama sonunda karĢı çıkamayıp ardında altı yaĢındaki oğlunu bırakarak mayın 

tarlasında ölen Hıdır adlı bir kaçakçının öyküsü olan Hudutların Kanunu, Türk Sinemasında son derece önemli 

bir filmdir.  

Sinemamızın en önemli yönetmenlerinden bir olan Lütfi Ömer Akad kaçakçılığı konu alan bir film yapmaya 

karar verdikten sonra Urfa‘ya gelir. Kaçakçılarla, jandarmalarla görüĢür. Urfa‘nın konuĢma dilini araĢtırır. Ge-

rekli notları aldıktan sonra Urfa‘daki bir otele kapanarak bir haftada filmin senaryosunu yazar. ÇalıĢmanın so-

nunda sinemamızın en gerçekçi filmlerinden biri ortaya çıkar.  

Hudutların Kanunu, tam da o dönemlerde çok tartıĢılan, Ulusal Sinemanın baĢarılı bir örneği sayılmaktadır. 

Halit Refiğ‘e göre, Türk ulusunun gerçeklerine, sorunlarına bu nedenle Türk romanlarına, Türk hikayelerine, 

folklor gibi yöresel özelliklere, insan davranıĢlarına öz ve biçim olarak bir Türk gibi bakmayı, yorumlar getirme-

yi amaçlayan Ulusal Sinema, Hudutların Kanunu ile ilk önemli örneğini vermiĢtir.  

Düğün (Lütfi Ömer Akad, 1973) 

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan ―Göç‖ sorunu üzerine yapılan bir üçlemenin (Gelin, Düğün, 

Diyet) ikinci filmidir Düğün‘. Üçlemenin her birinde Anadolu‘nun bir tarafından Ġstanbul‘a gelen insanlara 

eğilen Akad, Düğün‘de de Ġstanbul‘a göç eden Urfalı bir aileyi anlatır.  

Ellerinde sermaye ve zenaat olmadan, Urfa‘dan kalkıp Ġstanbul‘a giden Urfalı 6 kardeĢin, Ġstanbul‘da 

tutunmak için katlandıkları zorlukları, bu zorlukların dayatması ile dejenere oluĢlarının anlatıldığı ‗Düğün‘, 

Antalya Film ġenliğinde ‗En BaĢarılı Film‘ seçildiği gibi yönetmeni Akad‘a da ‗En BaĢarılı Yönetmen‘ ödülünü 

kazandırmıĢtır.  

Yol (ġerif Gören, 1981) 

Ġmralı yarı açık cezaevindeki 5 mahkumun izin maceralarının anlatıldığı ‗Yol‘, hiç Ģüphesiz sinemamızın 

eĢsiz baĢyapıtlarından biridir. Mahkumların her biri izinlerini kullanmak üzere Türkiye‘nin ayrı bir köĢesine 

doğru yola çıkarlar ve film boyunca tüm ülkenin bir fotografı çekilir adeta. Biri de Urfalıdır bu mahkumların ve 

bu nedenle filmin bir bölümü Urfa da çekilmiĢtir.  

Yol, ülkemizin o dönemde yaĢadığı ekonomik, sosyal, siyasal sorunlara bir ayna tuttuğu gibi insanoğlunun, 

kadın – erkek iliĢkisi, kadının odak noktasını oluĢturduğu sevgi, istek, kıskançlık, ihanet, namus, onur, 

onursuzluk gibi temel sorunlarını az rastlanan bir incelikle irdeler.  

1995 yılında yapılan bir soruĢturmada ―Tüm Zamanların En Ġyi Türk Filmi‖ seçilen ―Yol‖, 1982 yılında 

Cannes Film Festivalinde büyük ödülü (Altın Palmiye), Costa Gavras‘ın ―Kayıp‖ adlı filmiyle paylaĢmıĢtır ki bu 

ödül, sinemamızın bu güne kadar kazandığı en büyük ödüldür.  
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Züğürt Ağa (Nesli Çölgeçen, 1985) 

Sinemamızın Kemal Sunal filmleriyle, genellikle ciddiyetsiz ve kaba güldürü ögeleriyle yaklaĢtığı Ağalık 

kurumuna belki de en ciddi biçimde eğilen film, ‗Züğürt Ağa‘dır.  

Atilla Dorsay Cumhuriyet Gazetesindeki yazısında filmi Ģöyle değerlendirir: tıpkı Peckinpah ın 

filmlerinde, sanayileşen Amerika‟da kovboyların yok oluşunu işlediği gibi, Turgul / Çölgeçen ikilisi de, çağdaş 

Türk toplumunda ağalığın kaçınılmaz çöküşünü anlatıyorlar. Büyük iddialı sözlerle değil, sıcak, kavrayıcı bir 

güldürü içinde, temel büyük değişimlerin öyküsünü veriyorlar.” (Cumhuriyet, 17 Ocak 1986) 

Özellikle güçlü senaryosu ve son derece baĢarılı oyuncularıyla dikkat çeken ―Züğürt Ağa‖, değiĢik dallarda 

çok sayıda ödül de almıĢtır.  

Minyeli Abdullah (Yücel Çakmaklı, 1989) 

Hekimoğlu Ġsmail‘in çok satan aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan ―Minyeli Abdullah‖ın Urfa‘da 

çekilme nedeni, konuya en uygun atmosferin Urfa‘da oluĢudur. Film, Mısır‘da Kral Faruk döneminde yaĢayan, 

dinine ve geleneklerine bağlı Abdullah üzerinedir. Bu özellikleri dolayısıyla idamla yargılanan Abdullah‘ın hika-

ye edildiği ―Minyeli Abdullah‖ son derece tartıĢmalı sinemasal düzeyine rağmen, Türk Sinemasında en büyük 

giĢe baĢarısını elde etmiĢ olan filmdir.  

EĢkıya (Yavuz Tuğrul, 1995) 

1996 yılında iki buçuk milyondan fazla kiĢi tarafından seyredilerek, ―Türk sinemasının en çok seyredilen 

filmi‖ ünvanını kazanan EĢkıya; göç, mafya, çarpık kentleĢme gibi olgulardan kurulmuĢ bir dekor önünde geçen 

yer yer tempolu, yer yer de duygusal bir filmdir. Urfa için son derece önemli bir olgu olan su altında kalan top-

rak konusuna da Ģöyle bir değinen film, bir sahnede gazel okuyan ünlü mahalli sanatçımız Kazancı Bedih‘in de  

tüm Türkiye de tanınmasını sağlamıĢtı.  

Diğerleri... 

Eskiden beri çok sayıda belgesel filme de konu olan ġanlıurfa, özellikle özel televizyonların yayına baĢla-

ması ile birlikte çok sayıda televizyon dizisine de mekanlık etmiĢtir.  

1990‘lardan itibaren baĢta TGRT‘nin dini içerikli dizilerine ev sahipliği yapan kentimiz, son dönemlerde de 

medyanın çok ilgi gösterdiği ―Güneydoğu dizileri‖nin de bir bölümüne mekanlık etmiĢtir.  
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VI) EDEBĠYATTA URFA 

ġiir ve nesir alanında Urfa üzerine Türk Edebiyatında o denli çok Ģey yazılmıĢtır ki, bunların tümünü bir 

araya getirmek mümkün değildir. Çok eskiye dayanan bir tarihi ve zengin bir kültüre olan Urfa, Ģair ve yazarlar 

için devamlı çekim alanı oluĢtur, Ģairlere ilham vermiĢtir. Ġstanbul‘dan sonra üzerine eser yazılan, Ģiirler söyle-

nen, türküler çağrılan ve filmler yapılan ikinci bir Ģehir hangisidir diye araĢtırılsa hiç kuĢkusuz karĢımıza Urfa 

çıkar. Urfa geçiĢ merkezi ve büyük bir kültürel mirası olduğundan gelip geçenin dikkatini çekmiĢtir. Zira Urfa 

mistik ve otantik yapısı, folkloru ve mimarisiyle bir cazibe merkezi konumunu halen sürdürmektedir. Urfa‘da 

doğup havasını suyunu teneffüs eden kendi sanatçıları yanında bir de dıĢardan gelip Urfa‘da bir müddet kalan 

yazar ve Ģairlere ilham vermiĢtir. 

Halide Nusret Zorlutuna‘nın Urfa kurtuluĢ SavaĢının anlattığı ―AĢk ve Zafer‖ romanı, iki bölümden oluĢur. 

Birinci Bölümde Ġstanbul ikinci Bölümde Urfa mekân olarak seçilmiĢtir. Romanın kahramanı Ġbrahim Halil‘in 

memleketi iĢgal edilince Urfa‘ya gelir ve Fransızlara karĢı savaĢır. Halide Nusret Bu romanında aĢk ve savaĢı bir 

arada verir. Urfa‘nın Balıklıgöl, Mahmut Nedim Konağı, Sıra Gecesi, törelerin özellikle kadınlar üzerindeki acı-

masızlığı ve KurtuluĢ savaĢı sırasında öne çıkan 11 leri anlatır. Öğretmenlik yaptığı Urfa‘dan fazlasıyla ilham 

alan Halide Nusret ―Benim Küçük Çocuklarım‖ adlı hikâyelerinde öğrencilerle arasında geçenleri hikâyeleĢtir-

miĢtir. Yine Urfa üzerine yazılmıĢ en güzel Ģiirlerden biri olan ―Urfa Destanını‖ burada yazar:  

―Kahraman yatağı erler otağı 

Bir eĢi bulunmaz diyar bu Urfa 

Ġç açar kırları bahçesi bağı 

Yılın her ayında bahar bu Urfa 

 

TaĢları cevherdir takasım gelir 

Otunu gül gibi kokasım gelir 

Durup Ģen yüzüne bakasım gelir 

Gönlümden kaygıyı atar bu Urfa 

 

Karakoyun coĢar döner bir sele 

Anzılha sefası girince ele 

Gamı, kasveti verir de yele 

Cihanı bir pula satar bu Urfa 

 

Bülbülü susturan Ģakrak sesi var 

Tadına doyulmaz çiğköftesi var 

Dünyaca bilinir efsanesi var 

Cana yakın cennet kadar bu Urfa 

 

Bir yüce tarihtir onbir nisanı 

Duymayan var mı o Ģanlı destanı 

Uğrunda sel gibi akıtır kanı 

Sonra da cana can katar bu Urfa 

 

Kadını erkeği soyca kahraman 

Yurda yan bakana sillesi yaman 

Aslan yetiĢtirir, bağrından aslan 

Yiğitler kalbinde yatar bu Urfa‖ 

 

Halide Nusret Zorlutuna‘dan baĢka Halim Yağcıoğlu‘nun meĢhur Anzılha Ģiiri‘nin de Türk Edebiyatın ayrı 

bir yeri vardır. Urfa‘nın talihsizliğine ve yoksulluğuna göndermelerle dolu olan Anzılha Ģiiri daha sonraları Urfa-

lı yazar ve Ģairlere de esin kaynağı olmuĢtur. Özellikle isimlere göndermeler yapılarak yazılan Ģiirlerde Anzılha 

Ģiirinin etkisi büyüktür. Dört uzun Ģiirden oluĢan Anzılha‘dan bir bölüm: 
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―Anzılha, 

Böyle inlerde mi yaĢardı vatandaĢların? 

Söner miydi gözleri trahomdan 

Delik deĢik miydi yüzleri 

Sonu yok muydu akĢamların 

 

UyandırılmıĢ bu toprak 

BeĢinci asrı yaĢıyor Anzılha 

Sen yirminci asır damı yaĢadın 

Medeniyeti böyle mi karĢıladın 

Yazık 

Yazıklar olsun sana Anzılha...‖ 

Bir dönem Urfa milletvekilliği yapmıĢ olan Behçet Kemal Çağlar‘da Urfa Türkülerinde adlı uzun Ģiirin Ur-

fa‘yı ve Urfalıyı anlatır ve her kıtanın arasında Urfa türkülerine gönderme yapar. ġiirinden bir bölüm: 

―Urfa‘da buluĢur derler her gece 

Yaylanın geyiği, çölün ceylanı 

Urfalı gönlünde yatar sessizce 

Dağ baĢı kartalı, sahra aslanı 

 

Vazgeçemem bu elden 

Güzeldir her güzelden 

Değil mi gönlüm yanık 

Urfalıyam ezelden 

 

GetirmiĢ kurdu da kuĢu da dile 

Ne güneĢtir, ne de soy sop vesile 

Ġçinin sönmeyen ateĢiyle 

Derisi de yanan esmer insanı 

 

Bul Urfa‘yı gizlice 

Kalb ata ata gece 

Bir kolun açık kalsın 

Yar gele gece yata 

 

Duymadınsa duyacaksın 

Kavga Urfalıya yiğit düğünü 

Ataların sesi tutmuĢ o günü 

BirleĢmiĢ çöl ateĢi, dağ dumanı‖ 

Türk Edebiyatının usta Ģairlerinden olan ve tıpkı Behçet Kemal Çağlar gibi Urfa milletvekilliği de yapan 

Ahmet Kutsi Tecer, uzunca ―Ġbrahim‖ adlı Ģiirinde Balıklıgöl‘den aldığı ilham ile Urfa Ġbrahim iliĢkisini çok 

güzel bir Ģekilde dile getirmiĢtir. ġiirinden bir bölüm: 

―Bir gece Urfa‘da Halilürrahman‘da 

Suda ay doğduğu garip zamanda 

Ġçimde hicranlı bir bülbül sesi 

Altımda seccade bir gül bahçesi 

Üstümde yıldızlar önümde havuz 

Pırıl pırıl bir aĢk gecesi temmuz 

Orada sularla baĢ baĢa kaldım 

Asırlar boyunca hülyaya daldım‖ 

Günümüz Ģair ve yazarlarından Hasan Akçay‘ın ―Gül ġafaklı Bir Özlem‖ adlı kitabında ―Urfa Kasidesi‖ 

adlı Ģiiri Urfa‘ya dıĢardan bakan Ģiirler içinde ayrı bir yere sahiptir. ġiirinden bir bölüm: 
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―Mazinin güneĢinden her rengi almıĢ Urfa 

Onun tarihe Ģanlı yazılmıĢ Urfa 

Nice gönül erleri nice evliya gelmiĢ 

Boynunda inci inci tel tel dizilmiĢ Urfa 

Cehalet karanlıktır ilim aydınlık demek 

Bunu yıllar önce öğrenmiĢ bilmiĢ Urfa 

Cihanı aydınlatan ilk ıĢıkla Harran‘dan 

Bugüne aynı yoldan yürümüĢ gelmiĢ Urfa 

Bir kuĢun kanadına takıverdim gönlümü 

Meğerki yüreğimde coĢan bir selmiĢ Urfa 

Bir zaman tünelinde hem bugünü hem dünü 

Dinledikçe anladım konuĢan dilmiĢ Urfa 

Ġbrahimi yakmayan ateĢe emir kimden 

Söyle putlar yerlere nasıl serilmiĢ Urfa 

Balıklıgöl hüznünü gözlerinde yaĢatan 

Hangi güvercin sana yadigâr kalmıĢ Urfa 

O büyük peygamberin ateĢi güller midir? 

Mübarek toprağında renk renk açılmıĢ Urfa 

YıkılmıĢ bir mezara bakıp bakıp yıllardır 

Kanayan yüreğiyle ne çok üzülmüĢ Urfa 

Çile-hane içinde yıllarca dert-keĢ oldun 

Eyyub‘un sabrı sana miras verilmiĢ Urfa 

Kabrinden Ģimdi nesim geçer gül kokusuyla 

Bir bağı cinan gibi ufka serilmiĢ Urfa‖ 

 

Usta Ģair Ahmet Arif‘in çocukluğu geçtiği Urfa, onun Ģiirlerinde daha bir anlam kazanır. Urfa‘nın havası 

suyuyla beslenmiĢ olan Ahmet Arif, ―Kalbim Dinamit Kuyusu‖ adlı uzun röportajında çocukluğunun geçtiği 

Urfa‘yı bütün ayrıntılarıyla anlatır. Ayrıca Ģiirlerinin Urfa‘ya göndermeler yapar. Mesela ―Urfalı Nazif‖i ilk ola-

rak Ģiirinde iĢleyen Ahmet Arif‘tir. Daha sonra bu halk kahramanı Enver Gökçe‘nin Ģiirlerinde yer alır. Ahmet 

Arif Ģiirinden örnekler: 

―DüĢtü nazlı filintası aklına 

Yastığı altında küsmüĢ 

DüĢtü Harran ovasından getirdiği tay 

Perçemi mavi boncuklu 

Alnında akıtma 

Üç topuğu ak 

EĢkini hovarda, kıvrak 

Doru, seğlavi kısrağı 

Nasıl uçmuĢlardı Hozat önünde‖ 

 

―Babam gözlerini verdi Urfa önünde 

Üç de kardaĢını 

Üç nazlı selvi 

Ömrüne doymamıĢ üç dağ parçası 

Burçlardan, tepelerden minarelerden 

Kirve, hasım dağların çocukları 

Fransız kuĢatmasına karĢı koyanda‖ 
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Urfa Harran‘da bir dönem (1956 ) bölük komutanlığı yapan Fazıl Bayraktar, burada yaĢadıkların Ģiire dök-

müĢ ve daha çok Harran bölgesini konu alan Ģiirler yazmıĢtır. Daha önce ―Harran Ovasından Mektuplar‖ adıyla 

1964 yılında Ģiirlerini yayımlamıĢtır. 1993 yılında ise ―Harran Güzellemesi‖ ikinci bir kitabı yayınlamıĢtır. Bu 

kitabının baĢında hatıralarına da yer veren Fazıl Bayraktar, mizahi bir dil kullanmıĢ yer yer Urfa ağzı ile de mıs-

ralar yazmıĢtır. 

―Harran ovasında bir bir yalnız ağaç 

DüĢünür de düĢünür 

Varır düĢüncesi gerçeklerin ötesine 

Ağaç yalnızca büyür 

Harran ovasında bir kuru ağaç 

Durur, ha durur 

Davranır cılız kollarıyla gökyüzüne 

Bulutlar ellerine vurur 

Harran ovasında bir garip ağaç 

Yoksulluğu tutsak ama hür 

Bir top ıĢık Ģavkır doruğunda 

Ağaç masal dünyalarına yürür‖ 

 

Toplumsal içerikli Ģiirleriyle tanınan Gülten Akın ise ―Seyran Destanı‖nda ―Ġbrahim Ġçin Söylence‖ adlı 

Ģiirinde birçok Ģair gibi Urfa- Ġbrahim iliĢkisine yer verir: 

―Urfa toprakları ki, 

Arap aĢiretlerinin yaylağı 

Türkmen oymaklarının kıĢlağı 

Nemrut ki bir Asur hükümdarıdır 

 Halk onu tanrı bilir 

Putları ve tapınaklarıyla 

Korkar ölesiye korkar 

 

Urfa yazlarının birinde Nemrut 

DüĢünce bir oğlan çocuğu görür 

Ol saltanat ol tanrılık ol tapınma 

Yer ile yeksan 

Uyanır kantır buyurur 

O yıl ülkede doğan 

Bütün oğullar öldürülecektir 

Urfa asmasının cümle sürgünleri 

Kılıçtan geçirilir 

Sürsün diye Nemrut daha bir görkemli 

Sürer nemrut 

Kökleri halkın yoksulluğu 

Kökleri halkın karanlığında‖ 

Türk Edebiyatında Urfa üzerine o denli çok Ģiirler yazılmıĢtır ki, buraya sığdırmak mümkün değildir. Ali 

AkbaĢ‘ın ―Harran Gökleri‖, Nüzhet Erman‘ın ―Harran‖ı Refik DurbaĢ‘ın ―Çaylar ġirketten‖ Aydın 

Hatipoğlu‘nun ―Çömçe Gelin‖i, Yılmaz OdabaĢı‘nın ―Siverekli ġeho‖, Cahit Koytak‘ın ―Harranlı Müneccim‖ 

adlı Ģiiri sadece bunlardan bir kaçıdır. Urfa üzerine yazılmıĢ müstakil kitap ve Ģiir yanında bir de göndermeler 

yapılarak yazılan mısralar vardır. Bunlar Nazım Hikmet‘ten Sezai Karakoç‘a, Abdurrahim ve Bahattin Karakoç‘-

tan, Cumali Ünaldı Hasannebioğlu‘na kadar birçok Ģairin Ģiirinde yer almıĢtır. Roman ve hikâye dalında da üze-

rine birçok eser yazılan Urfa, halen ilgi çekmektedir. Özellikle son yıllarda bu konuda yazılmıĢ edebi ürüne rast-

lamaktayız. Halfeti‘nin sular altında kalması dolaysıyla değiĢik hikâyeciler tarafından kaleme alınan ―Fırat‘a 

KarıĢan Öyküler‖ buna iyi bir örnektir. Bekir Yıldız‘ın roman ve hikâyelerinin birçoğu Urfa‘yı ve kırsalını anla-

tır. Yılmaz Güney‘in filme çekilen romanlarında Yol, yine Urfa‘yı anlatmaktadır. Türk Edebiyatında kendi yetiĢ-

tirdiği sanatçıları yanında YaĢar Kemal ve Fikret Otyam‘ın yazı ve kitaplarında Urfa‘yı görmek mümkündür. 
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Nahit Eruz ―Yumma‖ adlı hikâye kitabı, Osman ġahin‘in roman ve hikâyeleri, Emine IĢınsu‘nun ―Küçük Dün-

ya‖ adlı romanı yine yakın tarihte yayınlanan Ayla Kutlu‘nun üçlemesi olan ―Emir Beyin Üç kızı‖ adlı romanı 

Urfa‘yı anlatan kitaplar olarak Türk Edebiyatında yerini almıĢtır. Emine IĢınsu‘nun mekan olarak Urfa‘da geçen 

bir aĢk macerasını anlattığı romanı, güçlü Urfa tasvirleriyle önemli bir Urfa romanıdır. IĢınsu‘nun romanı diyebi-

liriz ki, Urfa üzerine yazılan kitaplar arasında farklı bir yer tutmaktadır. Zira Urfa anlatan çoğu romanlar kırsalı 

konu alırken, IĢınsu‘nun romanı Urfa‘nın Ģehir merkezinin kültür ve yaĢamı hakkında ipuçları vermektedir. 

IĢınsu‘nun romanında Urfa daha çok dini ve mistik yönüyle öne çıkar. Ayla Kutlu‘nun ―Emir Beyin Üç kızı‖ 

romanı ise daha çok tarihsel olaylara ve Mahmut Nedim Kürkçüoğlu adı etrafında kaleme alınmıĢtır. Suud Ke-

mal Yetkin‘in bazı denemelerinde de Urfa anlatılmıĢtır. Yine Yılmaz Tekin‘in polisiye bir roman olarak kaleme 

aldığı Urfa- Suriye arasındaki istihbarat elemanlarının çekiĢmesini yazdığı ―Caber Operasyonu‖ adlı romanında 

Urfa tasviri oldukça büyük bir yer almaktadır. Son yıllarda popüler romanların büyük ilgi görmesi Urfa‘nın hem 

mekân hem de bulunduğu sosyal ve stratejik durumu dolaysıyla kitaplara konu edilmektedir. Özellikle yazılan 

senaryolar yörenin kan davları, berdel, feodal yapı, GAP ve terör gibi konuları içermektedir. Tabi bunların ya-

nında Urfa, best-seller olan ve bir çok dile çevrilen J. Tamarro‘nun ―Kutsal Kefen‖ adlı romanı ile dünya edebi-

yatına taĢınmıĢ oldu. Bu romanın konusu Urfa‘da geçen bir efsaneden hareketle oluĢmuĢtur. Roman KutsanmıĢ 

Ģehir Urfa‘da baĢlayıp Vatikan‘a kadar ulaĢan bir seyir izlemiĢtir.  

Bülent Dağdeviren‘in ―Servi ile Kıranta‖ adlı romanında ise; içinde bulunduğu zorlu yaĢam koĢullarına baĢ-

kaldıran bir kadın, inatçı, kararlı ve hırçın bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, kadının, ne kadar da çok haksızlığa 

uğradığını, dayatılan "Kötü kader" senaryosunun varlığını ama her Ģeye karĢın kendi iç dünyasındaki zenginliğin 

çevresini aydınlattığını, fark etmesini sağlar. Yoksul ve çaresiz yazgısının kimler tarafından yazıldığını bulmaya 

çalıĢır. Yazan eller öyle zeki, öyle ustadır ki neler olup bittiğini anlamak kolay değildir ama bir gerçeğin iyice 

farkına varmıĢtır artık: Dünyada iki farklı hayat vardır. Ġnsanlığın ve uygarlığın Harran Ovası'nda doğduğuna 

inanan bir adamla tanıĢır. Birlikte aĢkı, yalnızlığı, insan olmanın ne anlama geldiğini, acı çekmeyi ve Urfa'yı 

konuĢurlar. Harran'a giderler ve yalnızca insana değil, milat öncesi uygarlıklara da yanlı ve tek taraflı bakıldığını 

görürler. Manzara dehĢet vericidir; insanlık tarihinde açılmıĢ birer kara delik gibidir. Ne yapacaklarını düĢünür-

ler... 

Urfa‘yı konu edinin mahalli yazarların romanlarına baktığımızda daha çok popülist anlamda yazıldığı ol-

dukça amatör olarak kaleme alındığı görülür. Mesela Emine Güllüoğlu‘nun ―Bize Sevmek Yasak‖ adlı romanı 

anlatım ve Urfa‘yı tasvir anlamında oldukça acemice ve basit bir romandır. Bir aĢk hikâyesi çevresinde yazılan 

romanda hem anlatım bozuklukları hem de roman tekniğinden uzak bir dil vardır. Urfa kurtuluĢunu da iĢlediği 

ikinci romanı ―Beni Yüreğinde Götür‖ romanı ise yine aynı Ģekilde kaleme alınmıĢtır. Gazeteci yazar Mehmet 

Faraç‘ın ―Kötüler Mahallesi‖ adlı uzun öyküsü yaĢadıklarından ve gözlemlerinden hareketle yazılmıĢ Urfa‘nın 

bir kenar mahallesi ve kaçakçılık olgusu üzerinde durulmaktadır. Gerçekte konu ve içerik olarak güzel olmasına 

rağmen edebi ve felsefi derinlik yoktur. Aynı yazarın ―Son Gâvur‖ adlı romanı ise tamamen kurgusal ve mahke-

me tutanaklarından hareketle yazıldığından dolayı eser fazla içselleĢmemiĢtir. Ama 1947 yılının Urfasından izler 

görmek mümkündür. Halil Güçlü‘nün ―Bin Yılın Çığlıkları‖ adlı nehir romanı ise büyük emeklerle yazılmıĢ ol-

masına karĢın dil ve anlatım zayıftır. Ayrıca ideolojik yaklaĢım eseri daraltmıĢtır. Ama yine de tarihsel Urfa‘dan 

bilgiler verilmektedir 

 Urfa‘yı anlatan bir baĢka roman ise Selma Fındıklı‘nın kaleme aldığı ve Urfa‘yı görmeden dokümanlara 

dayanarak yazdığı ―Kum Gülü‖ dür. Dil ve anlatım olarak güçlü ama Urfa‘nın anlatıldığı yerlerin oldukça yü-

zeysel ve yanlıĢlarla dolu olduğu romanda yazar Urfa‘ya sürgün edilen bir Ġttihat terakki Subayı‘nın kızı ile Ur-

falı bir ağanın oğlunun aĢkını ve KurtuluĢ savaĢı yıllarını anlatıyor. Yazar bir aĢk hikayesi anlatmaktan daha çok 

aĢk Abdülhamit Dönemine ideolojik yaklaĢımı söz konusudur…. 

Ayrıca gezi ve seyahat kitaplarında fazlasıyla yer alan Urfa, son dönemlerde yayınlanan birçok Ģehir kitap-

larına girmiĢtir. Tarık Dursun K‘nın ―Kokulu Kentler‖ Rıdvan Canım‘ın ―Tiflis‘ten Mostar‘a, BeĢir 

Ayvazoğlu‘nun “Şehir Fotoğrafları‖, Mustafa Armağan‘ın ―Şehir Ey Şehir” Zeynep Oral‟ın “Bu Cennet Bu 

Cehennem‖ adlı kitaplarında Urfa yer almaktadır. GeçmiĢi 16. Yüzyıla kadar giden seyyahların yazdıkları yanın-

da Urfa, cumhuriyetin kuruluĢundan günümüze kadar bir hatıra ve anı kitaplarında da yer almıĢtır. Hatıralarda 

geçen Urfa, ayrıca üzerinde durulmaya değer bir konudur. 1900 yıllarında Abdülhamit döneminde Urfa‘ya sür-

gün edilen Ġhsan ġerif Saru‘nun “Eğitimde 50 Yıl” kitabı o dönemin Urfasını çok güzel iĢlemektedir. YaklaĢık 

on yıl Urfa‘da ikamet eden Ġhsan ġerif, gözlemleri ve Ģehrin sosyolojik yapısıyla ilgili bilgiler vermektedir. Mih-

ri Belli‘nin hatıraların anlattığı kitabında aslen Urfalı olduğuna yer verirken, Cemal Madanoğlu 1930‘lu yıllarda 

Jandarma Bölük Komutanlığı yaptığı Urfa‘yı ve özellikle Harran tarafındaki Arapların yaĢamı hakkında bilgiler 
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verir. 1915 Ermeni olaylarından sonra ViranĢehir‘e subay olarak gelen Cemil Filmer ise buradaki yoksulluğu ve 

o dönemdeki Urfa hakkında bilgiler verir. Urfa‘da yetiĢen edebiyatçı yazarlar yalnızca bu isimlerden ibaret de-

ğildir. Bunlar yalnızca fikir vermesi bakımından seçilmiĢ birkaç isimdir. Yalnızca Cumhuriyet döneminde yüz 

elli küsur Ģair ve yazarın var olduğunu biliyoruz. Bu bile Urfa‘nın kültürel ve sanatsal yönünü anlatmaya yeter 

artar bile. Zira Urfa‘daki kültür, sanat ve edebiyat ortamının kökü sağlam temellere dayanır ve gelenekten besle-

nerek yerelden evrensele ulaĢır. 20.yüzyıl Türk Edebiyatında büyük bir ağırlığı olan Urfa, Kemal Edip 

Kürkçüoğlu, Suud Kemal, A.Kadir Karahan, Akif Ġnan gibi ünlü Ģahsiyetler yetiĢtirmiĢtir. Cumhuriyetin ilk yıl-

larında bu güne kadar kültür, sanat, edebiyat hayatında varlığını hissettiren Urfa, Ahmet Hamdi Tanpınar-

‘ın :‖Bir baĢkent her zaman baĢkenttir, konuĢur‖ sözü doğrultusunda tarihteki (Asur ve Emevilere baĢkentlik 

yapmıĢtır) rolü gereği konuĢmuĢ, türkü söylemiĢ, Ģiir yazmıĢ, sanat ve edebiyat yapmıĢtır. Cumhuriyetin ilk yıl-

larında Urfa‘da kadın Ģair ve yazara pek yoktur. Cumhuriyetin ikinci yarısından sonra Urfa‘da kadın Ģair ve ya-

zarın çıktığını görüyoruz. Bu anlamda Meral Dalaman, Aysel Özakın, Rasime Polat, Mahide Uyanık, Emine 

Güllüoğlu, Nazan OdabaĢı, Gül San, H.Kübra AktaĢ vs isimleri sayabiliriz. Yine Henüz kitap yayınlamamıĢ ama 

edebiyat alanında büyük birikim sahibi gençlerin varlığı Urfa‘daki kültür ve edebiyatı daha ileriye taĢıyacaktır.  
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