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ŞURKAV 
ŞANLIURFA İLİ KÜLTÜREGiTiM 
SANAT VE ARAŞ TIRMA VAKFI 

25 Aralık 1990 tarihinde Şanlıurfa Valisi T. Ziyaeddin AKBULUT 

başkanlığında, Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel, sanat esederini ortaya 

çıkararak yaşatnıak; bu maksat do�rrultusunda konferans, sempozyum, 

panel, kongre, seminer, �ergi anma günleri ve benzeri faaliyetler 

düzenlemek, iştirak etmek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak, 

korunmaya değer kültür, taöiat ve sanat varlıklarını koru!Tlak ve 

tanıtımını sağlamak, bunun için gerekli restorasyon ve çevre 

düzenlemesi yapmak, pro:ieler hazırlamak, Şanlıurfa ilinin. tarihi ve 

kültürel değerlerinin tanltılması için gerekli araştırma, derleme, 

inceleme çalışmalan yapmak, bu alanda yapılan çalışmalan 

desteklemek amacıyla kurulmuştur. 
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TAKDIM 

Fani hayattan ebedi hayata geçişin bir durağı sayılan ölüm gerçeğ i ve 
mezarlıklar öteden beri d in ve san'at b i lg in lerince incele me konusu olmuş
tur. Bununla, hayattaki insanlara birşeyler veri lmeye çalış ı lmış,  daha o lg un, 
dü�ü ncel i  ve hoşgörülü  olmaları arzu edilmiştir. 

insanın diris ine olduğu kadar ölüsüne de hürmette kusur edi lmemesi
ni te lkin eden islam din inde mezarlıkların ayrı bir yeri vardır .  Ziyaretler "S ıla-i 
rahm" sayı lmış , mübare·k g ünlerde, bayramlarda, herkesten önce geçmişler 
hatırianarak onların ruhları i le rabıtaya koşulmuş,  her g id işte mezarlıklarda 
en g üzel huzur ve sükun anları yaşanmıştır. 

Mezarl ıklar ve mezarlar taşıyla, toprağ ıyla, ağacı ve çiçeğiyle insan 
nazarından uzak kalmamalıdır. Hayatım ızın b ir parçası o lduğ u unutulmama
lı, her yönüyle değerli kı l ınmalıdır. 

Uzun yüzyılları aşan engin bir maziye sahip bulunan Şanl ıurfal ı ların 
elbette pek çok sayıda mezarl ığı o lmuştur. Fakat bugün, 50 - 60 yaşında 
olan ların rahatça hatırladığ ı Beykapısı ,  Mevlevihane, Dergah mezarl ıkları or
tada yoktur. Ondan öncekiler de kimbi l ir tarihin hangi derinl iğ inde kalmıştır. 

Oysa mezarl ık lar şehrin vazgeç ilmez değerleri, manevi tapu lar ıd ır .  
Bugün istanbul 'da Eyüp Sultan ı ,  Aşiyan ' ı ,  Karacaahmed' i mezarlıksız dü
şünmek insanda nas ıl b ir boşluk yaratırsa, Şanl ıurfa'yı da Bed iüzzaman, 
Harrankapısı, Çiftkubbe mezarlıklarından yoksun düşünmek, Şehir l inin geç
miş i i le bağlarının kopmas ı  mesabesinde olur, insana acı verir. 

Şanlıurfa'nın saydığımız bu mezarl ıklarındaki durum da muhakkak ki 
eskiye nazaran farkl ıdır, kayıplar vardır. Temenni ederiz k i ,  maddi ve manevi 
ziyanımız daha fazla o lmasın. 

Araştırmacı Yazar Mahmut KARAKAŞ , zamanın ve insan ların yıprat
masını da göz önünde bulundurarak, bazı tespitler yapmağa çal ışmış, önce
ki satırlarda adı geçen üç büyük mezarl ık i le birkaç cami hazinesindeki b in
leri aşan mezar taş larını inceleyerek bun lardan 2 18' inin muhtevasını kayda 
almıştır. 
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Elbette bunların okunması şu kitabı okuduğumuz kadar kolay olma
mıştır. Yıpranan, kır ı lan, yağlıboyalarla kabartılan veya s i l inen harfler in b ira
raya getirilerek incelenmesi hayl i  zaman ve emeği gerektirmiştir. 

Bu emek sonucunda "Şanl ıurfa Mezar Taşları" is iml i  eser ortaya çık
mış oluyor. 

Kitapta mezar taşlarındaki yazıların bizlere vermek istediği  mesajlar
dan yararlanmalıyız. Herb ir i  yaşanmış bir hayatın parçası, ebediyete intikal 
etmiş bir tanin in kalanlara öğüdü ,  gönüle dokunuşu, sitemi ,  hatırasıdır .  

Kitaptan ayrıca Şanl ıurfa'da kabir ziyareti, taziye geleneği ,  ağ ıt ve 
mersiyeler, ebcet hesabıyla tarih düşürme ve şekil leri, mezar taşlarındaki 
hüsnü hat çeşitleri hakkında bi lg i  ediniyoruz. 

12 . yüzyı l 'dan günümüze uzayan bir zaman şeridi içerisinde s ıralanan 
bu mezar taşlarına el l iden fazla Urfalı şair de beyitler d izmiş . Sanıyorum 
bunların Şanl ıurfa'n ın edebi kültürüne b ir katkısı olacak, en azından bazı 
isimlerin hatırlanması yeni çalış malara zemin hazırlayabilecektir. Zate n Ş UR
KAV'ında gayesi bu gibi eserleri yayınlayarak kültürümüze h izmet vermek 
deği l  midir? 

Mahmut KARAKAŞ' ı  tebrik  ediyor , yeni çal ışmalarında başarılar d iliyo-
rum. 

Kitabın hazırlanması ve yayınlanmasında e meği geçen iere de teşek
kür ediyorum. 

Şahabettin HARPUT 
Ş an l ıurfa Valisi Şurkav Başkanı 
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ÖNSÖZ 

Mezar taşlar ı ,  geçmiş devirlerin kültürünü gösteren be lgelerdir. insan
lar ın ve toplumların hayatlarındaki özel l iklerini geleceğe yansıtırlar . Bunun 
da başl ıca iki önemli yol la yapıldığı görülmekted ir .  Birincis i ,  mezar taşlar ının 
san'at yönünden işlenmesi ve ikincisi de mezar taş larında ki kitabelerdir. 

Şanl ıurfa mezar taşlarının sanduka ve dikme taşları (şahide leri) bö
lümlerinde görülen iş leme ve tasvirler san'at bakımından bir ince l ik ve zara
fet gösterdiği gibi ,  dikme taşının (şah iden in) yukarı kısmı ,  mevtanın hayatın
daki mevkiine işaret etmektedir. Mesela büyük sarık tasvirli o lan lar ulema ve 
paşalar ı ,  uzun külah üzerine sarık tasvirl i ler derviş ve tarikat şeyhler in i ,  sade
ce ince b ir sarık köy ağalarını ,  üstü geniş ve altı dar kavuk b içiminde o lan lar 
yen içeri ve serturnayi ağalarının mezarı olduğunu işaret etmektedir. Hemen 
bu baş tasvir inin alt ında mevtanın kimliği kaydedilmiştir. Ayak dikme taş ında 
(ayak şahidesinde) ise daha çok ölünün arkas ından yazı lan b ir ağ ıt, mersi
ye , kitabe veya bir öğüt ve dua yer almaktadır. 

Böylece b ir mezar taşında, o mezarda medfun kimsenin k imliğ in i  ve 
yaşadığı  devri öğrend iğ im iz g ib i ,  birer edebi eser n ite l iğ inde olan bu ağıt, 
mersiye, dua ve öğütleri de b iraraya getirmeyi amaçladık. Bunun için Ur
fa' nın Bediüzzaman , Ç iftkubbe ,  Harrankapı, Hal i lürrahman Cami i ,  Hekimde
de Cami i ,  Eyyub Peygamber Camii ,  Mevl idiha lil Camii, Ulu Camii ve Yusuf 
Paşa Camii mezarlıklarında bulunan mezar taşları tek tek okundu .  
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Son el l i  yıl içerisinde Urfa'n ın büyük mezarl ıklarından olan Bediüzza
man ve Harrankapı mezarl ıklarının büyÜk bir kısmı kaldır ı larak yerine ya yol 
veya park ve resmi daire b inas ı  yapıldığ ından , birçok k ıymetli k itaben in  yazılı 
olduğu yüzyıl lar öncesine ait bu taşların bir kısmı ne yazık ki kırı lmış veya 
kaybolmuştur. Ayrıca bugün Toprak Mahsulleri Ofis in in bulunduğu yer ve 
Buğday Pazarının karşısı , ve y ine bugün Meyve ve Sebze hal i  o larak kul lanı
lan Mevlevihanenin önündeki alan mezarl ık id i .  Bunlar kald ırı larak yerlerine 
bugünkü Hal Pazarı i le Toprak Mahsülleri Ofisi yapı lmıştır. Bug ün en eski ta
rih olarak ayakta duran mezarlardan biri h icri 579, (Mi ladi  1 1 83\} tarih l i  Şeyh 
Mesud türbesidir .  Diğerleri s ı rasiyle H icri  606 , (Miladi 1 209) tarihl i  Bediüzza
man türbesi, hicrl 999, (miladi 1 590) tarihli Mavi idihal i l  cam

.
i i  türbesindeki 

Kalender Çavuş mezarı, yine Harrankapı mezarl ığındaki H icri 1 003, (Mi ladi 
1 594) tarihl i  Seyyid Maksut oğlu Şeyyid Ali türbes i ,  Bediüzzaman mezarlı
ğında h icr i  1 0 1 0, (miladi 1 60 1 )  tarihl i  Şeyh Mahmud Efendi mezarı, yine Be
diüzzaman mezarlığ ında Sadrazam Tayyar Mehmet Paşa'nın oğlu Hüseyin 
Bey' in  h icr i  1 060, ( miladi 1 650) tarihl i  mezarı, Urfa'daki en eski mezarlar ara
s ında sayılabi l i r .  

Bu mezar kitabele ri ,  arasında dua olanlar Arapça, d iğer kitabele r  
Türkçe yazı lmıştır. Kitabeleri yazan şairler de  kendi mah laslarını son  beyitte 
bel irtmişlerdir .  Böylece b irçok Şanl ıurfa şairi ,  bu mezar taşlarından tanın
maktadır .  işte bütün bu bi lg i le ri b i raraya toplamak, yüzyı llardan bugüne de
vam ede gelen ve sağlam kalan bu kültür geleneğini daha çok yıpranmadan 
belgelendirmek için bu çal ışmayı kaleme aldık. 

Mahmut KA.RA.KAŞ 
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!.ŞANLI URFA MEZAR TAŞ LARI : 

Mezar taşlar ı ,  bir şehrin kültürünü göstermesi bakımından öneml i  bir 
yer tutmaktadır .  Çünkü mezar taşları üzerindeki yazılar, yalnız ölünün arka
sında kala nların üzüntülerini göstermekle kalmaz, diğer taraftan o şehrin tari
h i ,  edebi ,  sanat ve kültürel durumunu da gösterir .  

. Şanl ıurfa taşın ın yumuşak o lup, işlenmesi kolay olduğundan, birçok 
mimari çal ışmalarda olduğu gibi mezar taş larında da rahatl ık la iş lenmiş ve 
kul lanı lm ıştı r .  Birçok şehirlere nazaran Urfa mezar ta�larının daha çok yazı l ı  
olması, belki de bu yüzdendir. Gerçi sanat ve iş lemeler bakımından fazla bir 
önem ve ze ng inl ik göstermese ler de, edebi yazılar ve hat çeşitle ri bakımın-
dan oldukça zengin l ik gösterirle r deni leb i l i r .  

· 

Şanl ıurfa mezarl ık larında bütün mezarlar sandukal ı ve dikmetaş l ı  yani 
şahidelidir .  Şahidesiz mezar üç beş adedi geçmez. Urfa mezarl ıklarında yal
nız Bediüzzarrian Ahmet el- Hamedanl'n in 1 209 tarihl i  mezarı i le sarnıcı üze
rindeki 1 1 83 tarihiyle Şeyh Mesut türbesi Eyyubi devrine ait olmak üzere , d i
ğerler inin heps i Osmanl ı  devrine ait mezarlardır. Urfa mezar taşlar ı ,  iş leme, 
motif ve tasvir bakımından pek öne m taşımazlar .  Sadece sandukaların etra
fında bazı nlş ve iş lemelere, yine şah ide lerin mısra aralarında önemsiz dene
bilecek ç izgi lere ras lanmaktadır .  Hele hele Ahlat mezar taşlarında o lduğ u  g i
bi ze ngin işlemeler, koyun,  koç veya at g ibi bazı hayvan motiflerine (1}, yine 
Anadolu 'nun bazı yerlerinde olduğu gibi  değişik tasvirlere bi lhassa cami tas
virl i mezar taş larına (2) kes inl ikle rastlanmaz. 

Mezar taş larındaki motif ve tasvirlerin yok denece k kadar az o lmasına 
karş ı l ık ,  yazı bakımından zeng inl ik göstermesi , mezara başka bir görünüm 
kazandırmaktadır .  Biz ,  mezar taş larının zikrettiğ imiz bu öze ll iğ in i  ince lerken ,  
kabir  ziyareti ve ölen kişinin ardından ağlamanın ve mezar taş ına yazı yaz
manın is lam inanc ına göre durumunun nasıl olduğunu da hatırlatmayı , işle
diğ imiz konu bakımından uyg un gördük. 

A. Ka bir ziyareti, ölü arkasından ağ ıt yakmak: 

Bil indiği g ibi is lamiyet' in i lk yı l larında mezar ziyareti yasaklanmıştı . 
Çünkü putperestl ikte , insanlar ölülerinden medet u marlar ve bunun iç in ziya
ret ederlerd i .  Fakat sonra ları islam inancı kuwet bulunca peygamber efe nd i-

(1) Beyhan Karamağaralı. Türk Mimari Eserlerinde Ahlat Mezar taşları, Ankara 1 993 
(2) Gül Tunçel. Batı Anadolu Bölgesinde Camii Tasvirli Mezar Taşları, Kültür Bakanlığı Ya---------------yfnlari;·A-r1Kara·'f9'89 ......... ----------------------------------------------------------------·--- ·-- - - - ------------------ · 
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miz Hz. Muhammed (S .A .S . )  bu yasağ ı kaldırmıştır. Bir hadis inde , "Siz i ,  ka
birleri ziyaret etmekten men etmiştim . Şimdi Muhammed'e annesinin kabrini 
ziyaret etme izni veri ldi; s iz de kabirieri ziyaret edin! Çünkü bu ziyaret s ize 
ahireti hatırlatır ." (3), buyurmakla kabir ziyaretinin ahireti hatırlatacağ ı ,  do layı
siyle insanın kötü davranış lar ını terkedebileceği de bel irt i lmiş oluyordu .  Bu 
duruma göre kabirieri ziyaretin ,  hem ziyaret edene ve hem de ziyaret ed ilen 
mevtaya faydal ı  olacağ ı anlaş ı lmaktad ır .  Başka bir hadiste yine peygamber 
efendimizin "Öiülerin izin iyi l iklerini anın ve kötülüklerinden sarfı nazar edin . "  
(4), diye buyurmuş olması, onları iyi l ik le anmamız gerektiğ in i  de açıkça gös
te rmektedir .  

Yaln ız, ö lünür:ı arkas ından ağ ıt yakmanın ,  mers iye okumanın yasak
landığını ve bunun cahi l iye devrinden kaldığını  da Peygamber efend imiz' in 
şu hadis inden an lamaktayız. "Ümmetimde cahi l iyet adetlerinden kalma dört 
şey vardı r  ki, onları terk edemezler. Bunlar: Asaleti i le övünme,  nese plere 
ta'n, yı ldızlarla yağmur iste me ve niyahadır. (yani ,  ağ ıt yakma, ö lü üzerine 
iyi l iklerin i  sayıp dökerek ağ lamak) " .  Resuluilah (S.A.S .) şunu da sözlerine i la
ve etti. "Yasçı l ık  yapan kad ın ,  ölmeden önce tövbe etmezse , k ıyamet. günün
de üze rine katrandan bir e lbise ve uyuz bir gömlek olduğu halde (kabrin
den) kaldır ı l ı r" .  (5) 

Ölülerin arkas ından üstünü başın ı  yırtarak, göğsünü yumruklayarak ve 
insanı ağ iatan sözler söyleyerek ağlamak, cahi liye devrinde oldukça yaygın 
olduğu g ib i, M ısır l ı larda ve Türklerde de bu geleneğin olduğu görülmektedir .  
TabiT , ölü arkas ından ağlamak derken ,  günlerce bağ ı ra çağ ı ra ,  kendini  he lak 
edercesine ağ lamayı  kasted iyoruz. Yoksa sessizce elde olmadan gözyaş ı 
dökmenin  bir mahzuru yoktur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(S.A.S . ) ' ın çocuğunun ö lümü s ıras ında gözlerinden yaşlar boşanmıştı. "Bu 
ne ya Resulu llah?" diye sorulduğunda; "Bu bir rahmettir. A l lah onu kul lar ının 
kalplerine tevdi buyurmuştur. Allah ancak merhameti olan kul larına rahmet 
eder." d iye buyurdU.(6) Bu ve bunun g ibi daha birkaç hadis-i şerif ö lünün ar
kas ından sess izce ağ lamanın günah olmadığ ını tersine bunun bir  rahmet ol
duğunu aç1klamaktad1r. 

Fakat bütün bunlara rağmen ölen bir akraban1n , bir dostun arkas ın-

(3) Tirmizi, Sünen. Cenaiz. 59, ll, 239 (0. Zeki Mollamehmetoğlu Tercümesi). Ahmed Davu-
doğlu, Sahih-i Müslim Tercüme ve şerhi, istanbul, 1977, V, 255. 

(4) Tirmizi, Sünen, Cenaiz, 33, l l .  2 1 5  (0. Zeki Mollamehmetoğlu Tercümesi). 
(5) Ahmed Davudoğlu ,  Sahih-i Müslim.Tercümesi ve şerhi, istanbul, 1977, V, 1 51 
(SJ Ahmed Davudoğlu .  a.g.e. V. 1 1 8 
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dan ağ ıtlar yakı l ı r .  Mersiye ler yazı l ır .  Tar ih in b irçok devrinde gün lerce yas tu
tanlar, yas törenleri yapa·nlar bi le görülmektedir . Tabn ki böyle bir durum is
lam'a uymamaktadır . (7) 

B. Şanl ıurfa'da Ölü Üzerine Ağıt ve Taziye Geleneği: 

Her şeh irde olduğu gib i  Şanl ıurfa'da da vefat edenin üzerine tabn ola
rak ağlanıl ır . Ölünün yakınları bilhassa kızları , kızkardeşleri, hanımı henüz ce
naze kaldır ı lmadan , ölünün yan ında e l le riyle gögüslerine , üst başlarına vura
rak ağlamaya başlarlar. Bu, insanın kendini  tutamadığ ı içten ge len bir ağ la- . 
yıştır. 

Cenaze kaldırıl ırken ve ka ldırı ld ıktan sonra, etraftan gelen kadın akra
ba ve komş uların da katı lmalariye, ağ lamalar şiddetlenir .  Cenaze nin kaldırı l
dığ ı evde kadınlar oturur ve ağıt orada yapıl ır .  Kadın ların oturduğ u bu eve 
ölü evi deni l ir .  Yaşl ı  bir ölünün arkas ından fazla ağlanı lmaz . Fakat vefat eden 
genç, evli ve çocuğu da varsa, üzüntü ve acısı da o derece çok olur. Bu yüz
den evden canhiraş bir uğ u ltu yüksel ir .  Yı l lar önce Urfa'da mevcut o lan b ir 
adet de ö lü üzerine haraç etmektir. Şöyle ki ölen genç b ir erkek ise 'cenaze
sin in üzerine yeni e lb iseleri atılarak, ağıt yakı larak ağlanı l ırd ı .  Ağıtlar, ölü evi
ne gelen kadınlar aras ında adeta birbirine yankı verirces ine, feryatlar göklere 
yükse l i r .  Bu arada, daha önce ölen akrabalar da hatırianarak ağlamalar hız 
kazanır .  Bu yüzden "Ölü  evine giden he rkes , kendi ölüsüne ağlar" d iye söy
leni l ir .  Ölen yeni evli ve hele bir  de küçük çocuğu varsa, bu çocuk cenazenin 
önüne oturtu lur ve ona karş ı ağıtlar yakı l ı r ,  beyitler söyleni l ird i .  Ölen erkekse 
han ımı ,  eğer kocasın ı  çok s�viyorsa, örük yapı lmış saçından bir miktar kese
rek, ölü evindeki kadınlar arasında dolaştırı lırd ı .  Halk aras ında buna "saç ın ı  
haraç etmek " deni lmekteyd i .  Yine vefat eden genç ,  n işan l ı  b ir  k ız  veya yeni 
evliyse kızın çeyizlerini ve n işan eşyaların ı ,  e lb ise le r ini cenazenin üzerine 
atarak yürekler parçalayıcı şeki lde ağlar, beyitler söyler ve ağ ıtlar yakarlardı .  
Buna da "Haraç etmek" deni l ird i .  Bu arada ağ layan ölü yakınları e lb iseler ini ,  
üst baş larını parçalar ve saçlar ını  yolarlard ı .  is lama aykırı olan bu adetler ar
tık zamanımızda terk edi lmeye yüz tutmuştur. Onun iç in bu g ib i  davranışlar 
pek görülmemektedir. 

Ce naze namazı kı l ınd ıktan ve defn edi ld ikten sonra mezarl ık  ç ıkışında, 
ölünün en yakını başta o lmak üzere diğer yakınlariyle bir l ikte s ıra i le dururlar. 
Cemaat tek tek önlerinden geçer ve "BAKi ALLAH" demek suretiyle i lk taziye
ler in i  bel i rtmiş olurlar. Cenaze narnazına ve mezarl ıktaki i lk  taziyeye katıla-

(7) Süleyman Toprak, Ölümden sonraki hayat , Konya 1986, s. 205 
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mayanlar için ik indi ziyareti yap ıl ı rd ı .  ik ind i  ziyareti ,  taziye evine yakın cami
ide ik indi namazı ç ık ış ında, ölür.ıün akrabaları camii kap ısında durur ve cami-
iden ç ıkan cemaat de önlerinden geçerken taziyelerini b i ldir ir lerdi . 

· 

Cenazenin defn ed i lmesinden sonra, erkekler tarafından üçgü n  taziye 
yapı l ı r .  Taziye, ölünün en yakın erke k akrabasın ın evinde yapıl ır .  Buna da ta
ziye evi deni lmekted ir .  Vefat eden en yakın a krabas ı ,  evin en üst başında 
oturur. Gelen e rkek m isafirler, ölü yakınlarına sabır ve baş sağl ığı ,  ölene de 
Allah'dan rahmet d i lerler. Bu arada taziyeye gelenlere acı kahve, sigara ik
ram edi l i r  ve g üzel koku lar dağ ıtı l ı r .  Misafirler de cenaze yakınlarına kısa ko
nuşmalar yapar, bütün canl ı ların öleceğ in i  tekrar tekrar hatırlatmak suretiyle 
ac ıların ı  ve üzüntü lerini azaltmaya çalışır lar. Kur'an-ı Kerim o kumasını bi len 
varsa, bunlar da Kur'an-ı Kerim'den aş ır  okurlar ve arkasından fatiha çe ki le
rek, cemaat tarafından ölünün ruhuna bağ ışlanmak üzere okunduktan sonra 
y ine "BAKi ALLAH" diye ancak Allah (C.C) ' ın  Baki olduğu hatır iatı imakia tazi
ye evinde n ayrı l ır lar. Taziye evinde beş on dakikadan fazla oturulmaz. 

Bu arada cenaze sah ib i  üzüntülü olduğu ve yemek yapacak durumu 
o lmadığ ı için üçgün boyunca öğle ve akşam yemekleri komşular ve arka
daş lar tarafından yapt ır ı l ı r .  Yemeg i yaptıranlarda cenaze sahipleriyle birl ikte 
yemek yerle r .  Bundan gaye cenaze sahiplerinin yemek yiyebi lmeler ini sağ la
maktı r .  Şehir içinde taziye üçg ünden fazla sürmez. ancak dördüncü gün  pa
zar olursa ve ölen genç o lursa birgün daha otu rulur. 

Köylerde ise taziye daha uzun sürmektedir-.' Hatta üç beş ay sürdüğü 
de olmaktadır. Ö le nin hatırlı bir i  o lması ve ge len ler in uzak yerlerden gelmele
ri hal inde aylarca sürdüğ ü olmuştur. Köylerdeki taziyeye g idenler beraberle
rinde ya bir  torba pirinç, ya bir  torba şeker veya bir  koyun gibi  yemek yapıla
cak şeyler de alarak giderler .  Çünkü bir kısmı uzaktan geldiği  ve bir iki öğ ün 
kalmak zorunda olduğu için o kadar misafire yemek yapmak gere kmektedir. 
işte getiri le n bu yiyecekler yine ke ndilerine yeme k yapı l ı r .  Diğer adetler ise 
şehirdeki ile hemen hemen aynıdır .  

C. Mezar Taşlarına Yazı Yazma : 

i nsanın zayıf taraflarından biri de yüksek mezarlar yaparak mezarların 
taşlarına yazılar yazmaktı r. Mezar taşların ın kireçlenmesi ve üze rine yazı ya
zılmasının da rnekruh o lduğ u şu hadis-i şeriflerden anlaş ı lmaktad ır: "Resulul
lah (S .A.S) kabirieri k ireçlemey i ,  kabir üzer ine yazı yazmayı ,  kabir üzerine 
yapı çatmayı ve kabirierin ç iğnenmesini menetti . "  (Bl Yalnız, mezarın kaybol
maması için üzerine adının ve ölüm tarih in in yazılmasında bir be is görme-

. _ .. <eı .... IIrmizi ... Siineıı...CenAiz • . 57.lL2.3J .. (.0�2e.ki.Mollame.hm.e.toğluıeıcüme.siı.._ _____________ _ 
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miş lerdir .  Hadis- i  şeriflerde görüldüğü g ibi kabirle r üzerine süs ols un diye 
yazı lar yazmak ve süs�emek yasaklanmış olmasına rağmen, doğudan batıya 
bütü n müs lüman ülkelerinde mezarların üzerine ölenin adı ve ölüm tarih i  ya
zı lmış ve bu adetten vazgeçi lmemiştir. 

Müçtehidler in,  bu hadislerin hükmüne dayanarak kabir taş larına ayet 
yazmanın, yere düşüp ç iğnenmesinin muhteme l o lması sebebiyle haram, 
başka şeyle r yazmanın ise mekruh olduğunu söyledikleri b i l inmektedir . (9) 

Bizim konumuz ise Urfa mezar taş ların ın  tarihi ve edebi öze l l ikle rinde n 
oluş maktadır. Bu vesi le i le ö lülerimizi hayır ve rahmetle yad etmeği amaçla
maktayız. 

D. Mezar Taşlarında Ağıt ve Mersiyeler : 

Şanl ıurfa mezar taş larını hazırlarken on ların mimari yönünü değil, taş
ların üze rindeki kitabeleri ,  ağıtları ,  mersiye ve meth iye leri ve öğütleri tanıtma
yı plan ladık .  Yılların yıprattığı, üzerlerinde ki yazıların s i l inmeye yüz tuttuğu bu 
taşların alt ında kim bi l i r  nas ıl tarihi değe rlere ,  edebi k itabelere ves i le olan ni
ce evliya, ülema, ağa. bey, paşa ve nice bacı, kardeş ve sevg i l i  yatmaktadır .  

Genç veya ihtiyar, ölen b i r  sevg i l in in ardından, adeta ona son o larak 
sevg i ler in i  bel irtmek için bir mezar kitabesi yazdırmış lardır. Yazd ı rdıkları bu 
yazı larda sevgi ler in i ,  üzüntüler ini ,  övg ülerini ve bazen de nasihatlarını di le 
getiqniş lerdir . 

Urfa kültürünün bir tezahürü olan bu mezar taşlarına ağıt ve k itabe 
yazma adeti, devrimizde artık kaybolmaya başlamış, onların yerini basma 
kalıp bazı cümle ler almıştır. Eski mezar taş larında yer alan ve ölü sahib in in 
üzüntüs ünü bi ld iren manzumeler yazılmış o lup,  bunlar bir düzen içinde söy
lenmişt i r .  Bu yüzden edebiyatçılar ağıtı şöyle tarif etmişlerdir. 

"Ağıt; insanoğlunun ölüm karşıs ında veya canlı -·cansız bir varlığını 
kaybetme , korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntüler in i  düzen l i  düzensiz 
söz ve ezg i lerle ifade eden türkülere batı Türkçesinde umumiyetle "ağıt" adı 
ve ri l i r .  Ağıt söyleyen için  "ağıtçı" sözü yaygınlaşm ış ve "ağıt yakmak" deyimi 
türemiştir ." (ıo) 

D ivan edebiyatında da ağıt' ın yerini "mers iye"ler a lmaktadır .  D ivan 
edebiyatında "mers iye"lerde görülen bu ö lüm acıların ın anlatımı ,  Urfa mezar 
taşlarında çok fazla görülmektedir . Tab i i  bu acıların yanında merhumun dün-

(9) Süleyman Toprak, Ölümden sonraki hayat. Konya 1986. s. 197 · 
.. �10)_ �!.�!: __ Dr. Şü_k_r:�-��ç_i n_c_H_�-�-� ��ı:�_ iY�!I__�B:.9!�lş! __ fo.._'2���-� �!38� ._s. 2�?. 
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yadaki mesleği, i lmi  derecesi ,  makamı ,  ahlakı ,  genç veya yaş l ı  o lduğu, ne 
suretle ve ne rede vefat ettiği de tarihi ile bir l ikte kaydedi lmektedir .  işte bu  
yüzden mezar taş ları edebi o lduğu kadar, tarihi yönde n de önem taşımakta
dır .  

E. Mezar Taşlarında Kitabaler: 

Mezar taşları üzerinde kitabeler yazıl ırken ,  manzumeyi yazan şaırın 
adı da geçtiğinden o devirde yaşayan şai rleri de tanımış oluyoruz. Bu şairle r 
yazdıkları manzu me le rin  sonunda tarih düşürmüşler,  böylece edebi usta l ık
ların ı  da göste rmişlerdir . Gerç i  bu g ib i  şairleri merhum Mehmet Akif, "Edebi
yat tarihçileri" diye is imle ndirm iş (11) olmakla, on ları usta bir şair o larak kabul  
etmemiştir. Oysa büyük şairler arasında çok fazla tarih  düşüren şairle r bu
lunmaktadır. Urfa şairleri aras ında, mezar kitabelerinde manzumesi bu luna n
lar arasında da çok usta şairler bu lunmaktad ır. Cumhuriyette n önce ölü lerin 
arkasından ağıt mah iyetinde mezar taşlarına k itabe yazmak bir ge lenekti . 
Onun için şairle r ,  ö lünün ölüm tarih in i  yazdıkları kitabenin son m ısralarında 
belirti rken ,  tarih düşürmen in bütün çeşitler ini ku llan mışlard ır .  

a.) Mezar Taşı Kitabalerinde Tarih Düşürme : 

Tarih düşürme Arap harfleri i le yazı lmış o lup ,  "ebcet hesabı"na göre 
yapı l ı rd ı .  Ebcet hesabına· göre Arap harfler inin "e lif' ten ''ya" harfine kadar her 
bir inin ayrı b ir  maktu değeri vardır .  Bu duruma göre harfleri n  değeri şöyledir :  

El if-1 Vav- 6 Kef- 20 Fe- 80 Se- 500 
Be- 2 Ze- 7 Lam- 30 Sad- 90 Hı- 600 
Cim- 3 Ha- 8  Mim- 4·0 Kaf- 100 Zal- 700 
Dal- 4 Tı- 9 Nun- 50 Re- 200 Dat- 800 
He- 5 Ya -10 Sin- 60 Şin- 300 Zı- 900 

Ayn- 70 Te- 400 Gayn-1000 
Tarih düşürme dört çeşittir. Bunlar: 

1 - Tam tarih d üşürme : Şair yazdığı manzume nin son beytinde tam 
tarih düşüreceğini bel irtir ve son mısrada tarihi ş i i r  hal inde söyler. Bu mısra
nın harfleri toplandığında istenen tarih ç ıkar. Mesela : 

Söyled i  fevtine bu tarih-i tamı Hatıf 

Ah g itdi gençken Dursun cihandan verdi can 
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u;�A 1..5 l;t_J� .. .Y. � �&'ı.s�_,...... 
��s.:ı�.J 0���u· .... )_,ı..:%. ��.\ 
Beytinde son mısrada tam tarih düşürülmüş ve Dursun Han ım' ın hicr i 

1 3 1 1 tarihinde vefat ettiğ i bel irt i lmiştir .  

Bazen şair ölüm tarihini son mısrada olduğu gibi yazar : 

Sene bin ikiyüz kırkdokuzunda 

Fenadan eyledi ukba'ya r ıh let 

Bu örnekte de 1 249 hicri senesinde vefat ettiğ ini be l i rtmiştir. 

2 - Mu'cem veya cevher tarih düşürme : Bu çeşit tarih düşürme son 
mısranın noktalı harfleri top lanarak yapı l ı r .  Cevher tarih olduğunu bel irtmek 
için son beyitte manevi b i r  şeyden söz edi l i r .  Mesela mu'cem, cevher, ceva
hir, mücevher, güher,  ce nnet g ib i  birer manevi kıymet ifade eden ke l imeler 
buna işarettir. Böyle olunca noktalı harfle rle tarih düşürüldüğü anlaş ıl ır : 

Alima tarih dedi  mu'cemle çıkdı yediler 

Cennet -i Adn ' ın ı  Sakıb eyledi ca'yı karar 

.J:. � s��ı.S�.:ı &\;� 
_)))����\�\;'��� 
Alim' in yazdığ ı bu kitabede mu'cem tarih düşürdüğünden noktal ı  harf

lerin toplanması gerekmektedir .  "Çıkd ı yed ile r" dediği  için de toplanan ra
kamlardan yediyi ç ıkarmak gerekir . Böylece nokta l ı  harflerin toplamı olan 
1298'de n  7 çıkarı l ı r  ve 1 29 1  hicri tarihi bulunmuş o lur .  

3 - Ta'miyeli (bi lmeceli) ta rih d üşürme : Bu çeş it tarih düşürmede 
adeta b i lmece soru lur. Bu daha ziyade bazı rakamlar eklemek veya çıkar
mak suretiyle , bi lhassa cevher tarih düşürmelerde yapılmaktad ır .  Bi lmeceler 
ustaca kul lanı lmazsa şair in zayıfl ığını gösterir. 

Düşüp bir
.
harf-i " lam"la bulup tarih in i  

Bitirdi fevt fücceten istibar ım 

�-'\;'�)-Y. ��:ı �..�.�Y.J� -'"J�I �ujh.P� 
Son mısradaki noktalı harfler toplandığ ında 1 357 rakamı çıkar. Bun

dan ( lam) harfinin karş ıl ığ ı  o lan 30 rakamı ç ıkarıl ı rsa 1 327 hicri tar ihi ç ıkmış 
olur .  
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Ayrıca baze n şair, ta r ihi  b i r  veya iki ke l ime ile be l i rtmiş o lur : 

Yaz Vefik seng-i mezara şu hazin mers iyemi  

işte (dağ ım yares i) tarih - i  fevt im benim 

ı.>�j)\;.y 0_)�� :;;__,)� 
r r-��u�#.J�r���' 

Beytinde olduğu g ibi (dağım yaresi) kel imelerindeki harfler in top lamı  
ö lüm tarih i  o lan hicri 1 331  tarih in i  vermektedir. 

4 - Mühmel tarih d üşürme : Bu çeşit tarih düşürmele rde de yaln ız 
noktasız harfle rin toplamı tarihi vermektedi r .  Bu çeşit tarih düşürmeyi yalnız 
bir kitabede görebildik : 

R ıza tarih imi  son beyte yazmış 

Anı da noktas ız harflerden are 

�����_y�_)\;�_) 
�� Ji � v .?-_r 4:Ai 1.) j\ 

Bu beytin heps inin noktas ız harfleri toplandığ ında hicri 1 332 tari h i  çık
maktadır .  

Mezar kitabelerin in bazıları manzum yazı ldığı g ibi bazı ları da nesir ola
rak yazı lmıştı r .  Bun ların da içinde acıyı ,  üzüntüyü,  ayrı l ık hasretin i  ifade 
edenler bulunduğu gib i ,  insanlara öğüt ve ders veren kitabeler, Allah'tan affı
nı dileyen dualar da yer almaktadır .  Tabi id i r  k i ,  al im ve veli mezarlarında da
ha çok dua kitabe ler yer almaktad ır .  Bunlarda manzum kitabe le r azd ır .  Urfcı, 
şai�leri tarafından öze l o larak yazılan ve tarih düşürülen kitabeler daha ziya
de eşraf dediğ imiz t�mınmış ai lelerin me�ar taş larında görülmekte dir . 

Yine birçok mezar taş larında da birbir inin aynı olan kitabe le r yer a l
maktadır .  

Yaptığ ımız a raştırmalarda yalnız mezar taş ları üze rinde kitabe yazmış 
olan şairle rin isimleri ve yazd ıkları k itabe adetleri şöyledir :  

Abdi 1 ,  Ad i l  1 ,  Ad mi 2 ,  Ahmed 1 ,  Al im 2 ,  Behişti 2,  Derviş 1,  Emin 6, 
Ferdi 1 ,  Feyzi 1, Furug i  1 ,  Gaybi 1 ,  Hatıf 2, Hi lmi  6 ,  Hafız 1 ,  H ikmet 1 ,  Hal id 
1 .  ismet 2, Kudsi 1 ,  Ka mi 1 ,  Kazım 1 ,  Lami 1 ,  Mihri 1 ,  Naci 1 ,  Nam ık 1 ,  Nidai 
1 ,  Niyazi 1 ,  Nedim 1 ,  N�s ib i  1 ,  Natık 1 ,  Nuri 1 ,  R ıdvan 1 ,  Remzi 1 ,  Rahmi 2 ,  
Rumi 2 ,  Rauf 1 ,  Razi 1 ,  Raik 1 ,  Ratıb 2 ,  R ıza 1 ,  Senai 2 ,  Sabır 5 ,  S uha 1 ,  Şev
ket 1 8 , Şöhreti 1 ,  Şehdi 1 ,  Tevfik 1 ,  V efi k 2 ,· .Y'.ehbi 1 ,  Ziya i 1 olmak üzere 5 1  
ş_���-- i�� i __ 9�-�-9)_� �ş�� r_:____ ___ ______ __ _____ ______ ___ __ _ __________________ _____ _______________ ______________________ __ 
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F. Urfa Mezar Taş ları nda Hüsn-i Hat: 

Bi l in diğ i g ib i  hüsn- i  hat . i lk devi rlerden zaman ımıza gel inceye kadar 

çok gelişmeler sağlamış ve hatlar yazı lm ıştır .  Bun lar: kufi, nes ih ,  celi nes ilı . 

sü lüs, ce l i  sü lüs, ta ' l ik, ce l i  ta' l ik.  divani, ce l i  d ivani ve r ik 'a  gibi  yazı çeş itleri

d i r .  Bu yazı çeşit leri i le yazı yazan meşhur hattat lar  yetişmiştir .  

Urfa 'da göreb i ld iğ imiz kitabelerde he me n he men bu yazı çeşitler inin 

he ps ine rastlamak mümkündür .  H üsn-i hat d iye is im lendird iğ im iz bu yazıla

r ın Şan l ıurfa'dak i  mezar taşlar ı  üzerinde de o ldukça ustaca yazı ld ığ ı  görül

me kted i r .  Onun için hüsn-i hat yönünden de b u  k itabe ler in d ikkat l ice i nce

lenmesi  ayrı bir konu teşki l  etmekte ve ayrı b i r  uzmanlık göste rmekted i r .  Bu 

hat lar ın uzmanlar ı  taratı ndan ince lenmes i ,  bize hem Urfa hattat lar ın ı  tan ıta

cak hem de hüsn-i hattın Urfa 'dakı durum u n u  belir leyecekt i r .  

Mezar taşları üzer in deki kitabelerin b i r  k ısm ın ın  şair ler i  bel l id i r .  Fakat 

hiçb i rinde hattatlar ın ismine rastlanmamıştı r .  Bazı hattatların yazı ve işaretle

r inde n kim o ldukları tan ın ıyorsa da. bun lar ancak bir veya iki ki�iyi geçme

mektedır .  Bu hattat lar ın içinde Cumhuriyet'ten önce Urfa 'da çok meşhur  ol

muş ve Lobut Ahmet d iye tan ınan Ahmet Vefik Bey ( 1 860 - 1 92 3'den sonra) 

ve öğ rencis i  A rabizade Behçet Efe ndi (ölm .  1965) bu lunmaktadı r .  Yaln ız Na

kibzade ibrahim Ete n d i  Medreses i n in Ulucami içindeki  kapıs ın ın  1 78 1  tar ih l i  

kitabesinin hattatı Abdurrahim, Döşeme Camis i'n in  1 775 tarihl i  büyük hücre 

kitabes in in  hattatı Urfa Naibi Hakkı o lduğ u yazı lıdır. Bu taş üze r ine yaz ı l ı  

is im le rd e n  başka bazı levhaleırda ve el  yazmalarda da hattatlara rastlanmak

tad ı r .  Mesela öğre nc i ler  iç in yazd ığ ı  kitap i le şair Hikmet' in  ( 1 832 - 1 878), şa

ir ve m utasavvıt Sakıb Efendi'n in (ölm . 1 873) y ine şair  ve mutasawıt Saffet' in  

(1 866 - 1 950) ayn ı  zamanda hattat o ldukları kes ind ir .  

Böylece b ir mezar ta�ı kitabes in in  üzerinde üç kiş i n in emeğ i görül

mekted i r .  Bun lar yazdığ ı ş i ir i  ile şa i r .  hattı i le hattat ve b u  hattı kazıyan ta�ç: 

ustas ıd ı r .  D iyebi l i riz k i .  mezar ta�ları kitabeler i  bu üç san'atın Urfa'da gel iş

mesine yardımc ı  olmuştur.  

Not: Ör nek beyit le r, Hattat Mehmet Memiş tarafı ndan nesih hattı i le 

yaz ı lm ıştır .  
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I l. BEDİÜZZAMAN MEZAR LI G I  MEZAR TAŞ LARI : 

Bediüzzaman Mezarlığ ı :  (Burada Bediüzzaman'dan biraz söz etmek 
ye rinde olur . )  "Bediüzzaman" diye meşhur o lmuş bir büyük evliyanın türbes i
nin bulunduğu mezarlı ktır . Bediüzzaman Türbesi 'ndeki mezar sandukasın ın 
çevresinde baştan başa Ayet-i Kürsi yazı l ıd ır .  As ı l  adı yazı l ı  değ i ldir .  Yaln ız 
ayak tarafında Arapça i le "mine' l - h icri es - sene s itte ve sitte mietin" yazı l ıd ır .  
Yani hicri 606 (miladi 1 209) senesi yazılm ıştır . Ası l  ad ı ise sadece söylene
gelmiş o larak "Ahmed el - Hamedani" d iye bi l inmektedir .  Urfa'n ın Müslüman
laştırı ld ığ ı  senele rde Hamedan'dan gelmiş ,  Urfa'da yerleşmiş ve 1 209 sene
sinde vefat ed ince buraya defnedi lmişti r .  Bu yüzden bu mezarlığa da "Bedi
üzzaman Mezarlığ ı" denmiştir .  

1 • Bediüzzaman Mezarlığ ı ' nda hicri 1 304 , ( miladi 1 886 - 1 887) 'de ve
fat eden Evliya Mustafa 'n ın oğ lu  Sofi M uhammed' in mezar kitabesi : 

i lahi ente zü fad lin ve mennjn 
Fe inni zü' l  • hataya fa'füanni  

Ve zanni fike ya Rabbi cemilün 
Fe • Hakkik ya i lahi  hüsne zanni 

i lahi  la tüazzibni fe inni 
M ukirrun bi llezi kad kane minni 

Ve inne'n - nase yazünnü bl· hayren 
Ve inni eşerrün • nasi inlem ta 'fü anni 

Ya Munise külle Vahid in 
lrham hal i  ya i lahi 

Birçok mezar taş larına yazılmış olan bu k itabe de dua kitabelerde n bir i  
olup Türkçe anlamı şöyledir : 

"i lahi ,  sen fazı l  ve kerem sahibis in .  Ben günahkar ım, ben i  affeyle . Ya 
Rabb'i sana zannım güzeldir . Ya i lahi bu hüsnü zannımı  gerçekleştir. i l ahi 
beni cezalandırma, zira bende olanı ikrar ediyorum . i nsanlar beni iyi b i l iyor, 
oysa ben i  affetmezsen,  ben insan ların en kötüsüyüm.  Ey k imses izlerin dos
tu , Ya i lahi bana me rhamet eyle." 
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2 - Bediüzzaman Mezarl ığ ı ' nda 1 896'da vefat eden Urfa Müftüsü Hacı 
Abd ül latif Efendi 'n in mezar kitabesi : 

Fenes'elüke Al lahümme emnen ve rahmeten 
Febi' l  - emni ya Rahman la yütteka müeccelen 
Ve kün ya Rahim rahimen da'fe kuweti 
Ve ya Malikü kün li nasiren ve mev' i len 
Ve ya Kuddüsü ya Rabb'i kün l i  münezzihen 
Ve li şerri salimen ya selamü mübeddi len 
Ve ya Mü'minü heb li emanen müsell imen 
Ve sitren aminen ya Müheyminu müsbilen 
Bi izzike kudreti ya Muizzu muezzizen 
Muzil lun fekun lizza limine müzell ilen 
i rhamna erham'er - rahimiyn 

Bu dua kitabes i birçok al im ve evliya'n ın mezar taş ları üze rine yazıl
m ıştı r .  Mesela, 1 851  'de vefat eden Mevlidi Hal i l  Camii Kabristanına defnedi
len alim Hacı ibrahim Efendi'nin, Mevl idi Halil Mezarl ığ ı'nda 1 229 hicri 18 1 4  
mi ladide vefat eden Derviş Abdal Muhammed'in mezar taşlarında ve daha 
nicelerinde yazılm ışt ır .  Türkçe anlamı şöyledir : 

"Ey Allah ' ım,  senin emniyet ve rahmetini ister im. Ya Rahman, e mniye
tinle ecelden korkulmaz. Ya Rah im,  zayıf olan kuvvetime merhamet ey le .  Ya 
Mal ik, bana yard ım et ve dayanak ol. Ya Kuddüs . Ya Rab. be ni tem izle . Ya 
Selam. beni kötülük lerden temizle . Ya Mü'm:n bana selamet ve emniyet ba
ğ ış la . Ya Müheymin. bütün ayıplarımı g iz le .  Ya Mu izz, izzetinle bana güç ver. 
Ya Muzi l .  zal imleri zeli l eyle . Ya erhamerrahimin bize merhamet eyle ." Yazısı 
ce l i  sü lüs hattıyla yazı lm ıştır. (Resim: 5) 
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3 - Bediüzzaman Mezarlığı'nda reb i'ü lewe l 1289. (Mayıs 1872) tarihl i  
Fatime Hanım'ın mezar k itabesi : 

Yek nefesde Hakk'a tes l im eyledi ruhun hernan 

Mader- i  şah-ı şeh id-i Ke rbela olsun şefi 

Car kılsun ruh-i pak- i  Mustafa'dan Ümmühan 

Deh düşüb Rızvan dedi etdi tar ih ini 

Bahçe-i cennetde yapdı Fatime bir aş iyan 

Hazreti Fatime (R.A.) 'nin adını taşıyan mevta'ya yine Hz. Fatime 'nin 
şefaatçi o l mas ını dile me ktedir .  

Bu manzume Urfa şai rler inden Rızvan tarafından yazı lm ıştır . 

4- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda 1 5  Zi lh icce 1 340 ve ( miladi 1 O Ağ ustos 
1 922) 'de vefat eden Urfa 'nın mesh ur  a l imler inden ve Suruç Müftüsü Abbas 
Vasık Efendi'nin mezar kitabesi : 

Diken eken meyve a lamaz, 

Geçi rdiğin gaflet e lve rmez mi? 

Uyan ve ça lış k i  

B u  günün dünden daha hayırlı olsun 

El le rini zevi l  m inroete aç, 

Kavi - i  Mut lak 'a i lt ica et. 

Al lah 'ın huzur- i  canibinde boynunu 
'
eğ, 

Gözlerinden yaş a kıdarak de k i  

Ya Rabbi, nefsime zulm ett im 

Kabahatlar iş ledim. 

Esrarın faş olacağı g ünde 

Beni mahlukatına karş ı  mahcup etme i la hi. 

Za r ü eninim i  dinle 

Terk-i hayat edenle rden ibret a l. 

Evet, gerçe kten ders verici bir  kitabe olduğu açık b ir şeki lde be l l i .  Yazı 
r ika hattıyla yazılm ıştı r . 
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5 - Be diüzzaman Mezarlığ ında 1 1 . 1 969 da vefat eden Şükrü kızı Ce-
mile Hanım' ın mezar kitabes i : 

Ah mine'l mevt 

Veda edüb bu mülk- i  taniden azm-ı beka kıldım 

Doğumdan bulmadım çare beış eviadım yetim kıld ım 

Şehid o lub huri lerle vücud um dar-ı hu ld kıldım 

Kitabeden mevtanın doğum sıras ında vefat ettiğ in i  ve arkasında beş 
çocuğ unu yetim bıraktığ ı an laşılmaktadır .  

6 - Bediüzzaman mezarl ığı 'nda Re bülahir 1 3 1 1  (Ekim 1 893)'te vefat 
eden M üslüm Ağa'nın kızı Dursun Hatu n'un mezar kitabes i : 

Ded im eyler iken ömr-i g i rarı kad ri ziyan 

Alem-i tanide ba ki ka lacak mı insan 
işte bak Dursun'a da neyiedi gaddar  fe lek 

Cism-i nazikteri hak i le kıldı yeksan 

Mazhar-i ecri-i kes r eyleye Hal lak - ı Kerim 

Za ir - i kabri ol ursa revza - i fat iha - han 

Eserek bad - ı ece l  kırdı d ı raht -ı ömrün 

Çare ne gel i r  kader  böyle buyurmuş ferman 

Söyled i fevtine bu tarih-i tamı Hatıf 

Ah g itti gençken Dursun c ihandan verd i can 

Son mısrada tam tar ih düş rü lmüş o lup . Dursun Hatun'un vefat tar ih i  
1 3 1 1  hicr i taı ih i  ç ıkmaktadır .  Burada hatıf her ne kadar gaibden gelen ses 
anlam ına geliyorsa da şair in mahlası da olabili r .  Çünkü mahlas şekl ınde kul
lan ılmıştır .  

Kitabede, ömrün devamlı ziyan ed ild iğ ini ve h içb i r  kimsenin bak i  kal
mayacağ ı be l i rtilmekted ir .  "Dursun Hatun'un da nazik vücudu yerle bir oldu .  
Kabrine ziycırete gelenler ke ndis ine b i r  fatiha okurlarsa be lk i  Kerim olan Al
lah sevabını arttır ı r .  Çünkü Cenab-ı Hakk ' ın fe rmanı böyled i r .  Ecel rüzgarı 
ömür ağac ını  k ırdı." 
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7 - Be diüzzaman Mezarlığ ı 'nda türbenin yak ınında Köroğ luzade Ah
med Ağa'n ın oğ lu  cemaziewel 1 302,  (Şubat 1 885) 'te vefat eden Nurnan' ın 
mezar kitabesi : 

Sebze-i bağ-ı nev -nihale verib bad - ı hazan 
Karnet - i balasını etd i kütah ol  bi - aman 
Aşıkan etsin ziyaret kurbdar  olsun melek 
Beng-i sevaba nail olsun ruhuna elhamd - han 
Atv ede cümle g ünahın çün ola ruz-i ceza 
Eyleye ona şefaat ol Resul - i müstean 
Çün sada - yı irc i i  enfası etd i gCışma l 
Habs - i tenden mürğ - i ruhu per açıb g itdi mihman 
iki gel tarihe lami kı l basar itharn olur 
Eyleyüb azm-i sefer Fi rdevs'de kı ldı  aşiyan 

Urfa şair ler inden Lam i ( 1 826 - 1 888) 'n in yazdığ ı bu kitabenin son m ıs
rasında tarih düşürmüştür.  

"Yeni  fidan bağ ına hüzün salarak , o amansız ölüm, ömrünü kısalt ı .  
Aşıklar mezarını ziyaret ets in ,  melekler yakını  olsun .  Ruhuna fatiha okuyanlar 
sevaba nail o lsun.  Kıyamet g ününde Genab-ı Hak günahlarını affets in. Pey
gamber Efendimiz ona şefaat ets in .  i rcii sesini duyunca, ruhu teninden uça
rak misafir g itti." Bu manzume ce l i  tal ik hattıyla yazı lmıştır. 
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8 • Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda türbenin yakınında Kemahl ı  Hacı Mu
sa Efendinin hanımı .  1 43 .  süvari fırka binbaşıs ı Abdülhalim Beyin annesi Fa
time Han ım' ın 1 4  teşrinievvel 1 31 O ,  ( 1 894 - 95) tarih l i  mezar kitabesi : 

Hummal ı  bir sıtma tesi riyle 
Bir  gece dü�dün yatakdan 
Tam kırkgün ızdırap çektin 
Bu umulmaz halden 
Hekimler, bakanlar 
Bu1madı derdine derman 
Bahanedir  s ıtma da dü�mek de 
Gel ince ferman 
Ne yapsın Lokman 
En son veda etd in 
Bu tani d ünyaya ebedi 
B ırakdın hem yaral ı  hem mahzun 
Halim ile Cevdet'i 

Fatime Hanım' ın s ıtma hastalığ ına yakalanarak, kırk gün yattıktan son
ra vefat ettiğ i be l i rt i lmektedir. Fatime hanım Kemahl ı  hacı M usa Efendinin 
han ımı  olup Urfa'da binbaş ı  o lan oğlu Abdulhalim Beyin yanında kalırken ve
fat etmiştir. 
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9- Bedıüzzaman Mezarl ığ ı'n da türben ın yakınında Köroğluzade ibı:ş'in 
oğlu Cafer'in Re b iü lahir 1 282. (Ağustos 1865) tar ih l i  mezar kitabesi : 

Ecel peymanesin nuş etmemiş ·var m ı  bu ha lde 

Gerek bay C ı  geda ger merd C ı  zenden var ise göster 

Köroğluzade Cafer'den k ıyas et dehr-i ha l in  k im 

Sa lah  u zühd iyle o lmuş i ken a lemde nik-a hter 

Henüz şemmetmemişken goncei  maksud dünyada 

D utub darnanın ı  har-i ecel çekdi ona hançer 

Nida-yı  i rc i i  nuş ed ince nass- i  kati'adan 

Koyub ferşi har i r  eyled i gC ı r  hak in i  bister 

B ı rakdı ehl-i nefsten ağlayub ahbab- i  akra nın 
Özü darü's - Selama doğru açdı nazıyla şehper 

Döküb göz yaşını  mu'cerrıle ismet söyled i  tar ih 

Veda edib c i ha ndan g itd i  hulde gene iken Cafer  

Kitabeyi U rfa :şair ler inden is met (1827 - 1 875) yazmışt ı r .  Son  mıs rada 
tar ih düşürülmüştür. 

"Gerek zeng in ,  gerek fakir .  gerek  erke k ve kad ın o lsun, bu dünyada 
ecel şerbetini içme miş bir kimse var mı? Doğruluğu ve zühd ve takvası i le 
şöhret yapmış iken Köroğ luzade Cafer' in hal in i  gör  ve anla.  Henüz evlenme
miş iken .  ecel d iken i  onu hançerlemişt i r .  i rc i i  emr in i  duyu nca, ipek yatağ ın ı  
bırakarak mezar toprağını kend ine yastık edind i .  Dost ve arkadaşlar ın ı  b ıra
karak yüzünü darüsselama çevir ip, naz i le kanat açt ı .  

Gözyaş ın ı  dökerek ismet nckta l ı  harfler le tarih söyle d i .  Cafe r dü nyaya 
veda edip .  genç yaşında cennete gitti." 
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1 O - Bediüzzaman Mezarlığı'nda Çakmakçızade Halil Efendinın ogıu 

Hac ı  Hasan Ancasoy'un 1958 tarihli mezar kitabe s i  : 

Beni kıl mağfi ret ey Rabb-i Yezdan 

Be - ha kk- ı  a rş- i  a 'za m nur-i kur'an 

Gel ib  kabrimi ziya ret eden ihvan 

Edeler ruhuma bir fatiha han 

Aman Rabb' im sana geldim bana lütf eyle ihsan k ı l  

Ki ğaffa rü'z zünub'sun sen günahım atvu ihsan k ı l  

Sen Şafiü ' l  - mü'minin'sin ya Kerim u ya Rahim 

Koma zulmetde i lah i  kabrimi pür - nur kıl 

Ya i lah i  ol müba rek  ism-i pakin hürmeti 

Hem Resul'un Fahr- i  Alem şa h-ı kevneyn hürmeti 

Eyle kabrim revza- i  Cennet ya i lahe'! a lemin 

Dembedem ge lsin bana onun safa ve nimeti 

Yakar ışını dile getir m iştir . 
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1 1  - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda,  hemen Bediüzzaman Türbes in in ya
nındaki kubbe (kümbet) içinde iki yeş i l  mezar bu lunmaktadır .  Bunlardan 
isimsiz olanın ve 23 Şevva l 1 3 1 9  hicri ,  (3 Şubat 1 902) tarih inde vefat edenin 
baş dikme taşı : 

Haza kabr'ül merhum el - mağfur el-habibü'l - erbab 
Hiramende (hirabetde) Kad irin Melamiyyunda hitab 
Tilavetde küşad olmuşken şahi ali cenab 
Hali l  ismail ' in çeşm-i mazhar- ı  bedr-i Aftab 
Ciha nın serverinden a l ındı nur-i Aftab 
Nimet-i Muhammed Müsl imi ayntabd ı r  ayntabd ı r  ayıntab. 

Bu kitabeden adının Baba M üsl im olduğunu ögrend iğ imiz bu mezarın 
ayak dikme taş ında ise şunlar yazı l ıd ı r. 

Merhaba ey afet-i devraneler hoş geld iniz 
M ıs ır  i l inden tevessü'i Ken'ane hoş geld iniz 

Geldi ahbab oldu  mecl is-i bağ-ı ravzandan nişan 
Şad ıman oldu dil-i viraneler hoş geld iniz 

Hamdüli l lah ğarndan azad oldu ol üftadeler 
Ab-ru-yi meclis-i irianeler hoş geldiniz 

Her biri şah-ı hatm Çin Cı i ran'dan gelir 
Hacc-ı ekber Kabe'ne viraneler hoş geldiniz 

Kıl terahhüm Sadıka ki hak erenler şahısm 
Ded i Ahmed sırrı-ı a l i  kenz-i Hüda'dan geld iniz 

Bu manzumeyi Ahme d adında bir şairin yazdığ ı anlaş ı lıyor .  Bu mezar 
Kad iri tarikatı melami halife le rinden baba M üs l im Efendin in mezarıdır .  
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1 2  - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda Bediüzzaman Türbes i 'n in hemen ya
nındaki kubbe (kümbet) içindeki Kadiri tarikatı şeyhi  Köm ürcüzade Abdullah' 
ın oğlu i brahim Hal i l ' in Safer 1 365. (Ocak 1 946)  tar ih l i  mezar kitabesi 

dir .  

Vefasız dehre aldanma hebadı r  
Safanın sonu elbette cefadır 

Şehiden katıolunan bu civanın 
Semmiyi' l  ismi ceddü'l - enbiya'dır 

Şefii pür enisidir mahşerde 
Muhakkak kim şehid-i Kerbela 'dır 

Tarik-i Kad iri'ye çünkü mensub 
Onun pişindarı kutb- i evliyadır 

Temenna etd i kim ihvana sade 
Hulusen fatiha ile duadır 

Kitabeden i brahim Hal i l ' in genç yaşında katiedi ld iği  ifade edi lmekte-
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1 3  - Bediüzzaman Mezarl ığ ı ' nda Rebiülahi r  1249. (Ağ ustos 1 833) 'te 

vefat ede n Fah rü'l - ayan Serbevvabin - i Dergah- ı  Ali Ahmed Ağa bin Os
man Ağa Hac ı  Ömer Ağazade' nin mezar k itabes i . 

Bud ur seng- i  meza rında a la met 

Reha 'n ın mahferi rüknü vi layet 

Ser bevvabin-i derga h- ı  a l i  

Serir- i  mesned ara-yı saadet 

Karahan ibn i  Tahmas Ahmed Ağa 

Za mane kahramanı  n i k  u hasJet 

Deni l i r  a lem içre na m u şanı 

Seha ve merd- i  meydan- ı  şecaat 

Hüda 'dan  h i l 'at em raz-ı e lbas 

Kı l ırken derd ine derman-ı ta babet 

R ıza gören bu  hal i le  kazaya 

Reva mıd ı r  rica le  bu  s iyaset 

He le takat gelür mü çarh-i g iç-rev 

Bu mateme kıyametden  a la met 

Seza karı ağiaya ahbab-ü yaran 

Bu  bir saf'�-derun eh l- i  sadakat 

Sene bin ik i  yüz kırk dokuz'unda 

Fenadan eyled i ukbaya rihlet 

Saray kapıcıbaş ıs ı  an lamına gelen Se r bevvabin- i  dergah- ı  ali olan Ah

met Ağa ' n ın vefatı k itabede şöyle anlat ı lmaktadı r  : "Sarayın kapıc ıbaşıs ı  olan 

Ahmed Ağa çok cesur ,  me rt ve şöhret sahibid i r .  Hastalan ıp tedavi ed i ld iğ i  

halde boğd ulmak suretiyle öldürülmüştür. Kıyametten bir  beli rt i  olan bu m a

te me . kambur dünyadan bir g üç gel i r  m i? Arkadaşlar ı  ve kend is in i  seven lere 

ağlamak gerek i r  k i .  o çok sad ık  biriyd i .  1 249'da (milad i  1 833) dünyadan 

ebed i  hayata göç etti . "  
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1 4-Becliüzzaman Mezarl ığ ı 'nda Şeyh Mustafa'n ın mezar kitabesı : 

$eyh Mus tafa'n ın vefat tarihi silinm iş.  ye rine k ız ı  Hacı Fatime 'n in 1 3 1 3 ,  
(m ilao i  1 895)  vefat tar ih i  yaz ılm ışt ı r . 

i l ah i  ra hmet ind ir b i -n ihaye 

Kerem k ı l  mazhar et nur- ı  l ikaye 

Vefa kıl merkad im gören b i rader 

Ziyade iht iyacız b iz d uaye 

B i la l - i  Habeş i 'n in  hürmeti içün 

Şefi k ı l  Mustafa 'yı  Mustafa 'ya 

Temenna ile Nac i  desin ta rih 

Hatasın mahveyle dönder itaye 

" ilah i ,  senin rahmetinin sonu yoktur. Kerem et be ni nurunla karş ılaşt ı r .  

Ey mezar ımı  gören kardes i m .  vefalı o l  ve bize dua et .  Çünkü biz duaya çok 

faz la muhtac ız . Ya Rab . B ilal-i Habeşi (R .A) 'n in hatırı iç in peygamberin ML!s

tafa (s .a.s) 'yı ben Mustafa kuluna şefaatç i kıl .  Naci temenna i le tar ih in i  söyle 

s in. G ünahla r ını  yok et .  o nları sevaba dönder ya Rabb." Anlamına gelen rY''S

ralarla mevtanın ihtiyaçları açıklanmıştı r .  Son mısracla tarih d üşürülmüştür .  

Bu mıs raya "sen" h itab kel imes i  ilave edi l irse h icri 1 298 m iladi  1 880 tar ih i  ç ı

kar .  Kitaben in şa i r i  Naci ism inde bir Urfalı şa i rd i r . 

1 5  - Bediüzzaman Mezarl ığ ında h ic ri 1 342 (mi lad i  1 924) sen es in de 

vefat e den , devrin in ali m  ve vaiz i  Harputlu Şeyh Muhammed Taha Efendi '  l i n  
mezar kitabesi : 

te dir  

i l ah i  d i ler im derdime çare 

Ki oldum nefs e l inden d i l i  yare 

Günahım çok makarrım ya i lahi  
Ümid im geru sen Perverd igare 

i lah i  red k ı lma mürüvvetinden 

Kapına gelmiş im ben yüzü kare 
i rham hal i  

Allah'dan en çok alimler ko rkar gerçeği  i le  Allah'tan mağfiret d ilemek-
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1 6  - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda 22 Rebiü lahir 1 326, (25 Mayıs 
1 908) 'de vefat eden Mukimzade Muhammed' in oğlu al imierin ve fakir ierin 
dostu Hacı Abdurrahman Efendin in mezar kitabes i : 

Hüve'l - Hayyü'l - Baki 
Günahım çok makarrım ya i lah i  
Ümidim geru sen perverdigare 
içim arıdamadım ği l l  u ğa�dan 
Ne idim bilmezem ruhsarım ağara 

i lahi red kı lma mürüvvetinden 
Kapına gelmi�im ben yüzü kara 
Günahkarım deyü ümidin kesme himmetden 
Muhammed Mustafa g ibi Şefaatgahımız var 
i rham hali ve hasbiyal lahi  

Bazı küçük değiş ik l iklerle _b irçok mezar taş ında yazı l ı  bu lununan bu k i
tabe . günahının çok olduğ unu ,  buna rağmen ümidinin Al lah ' ın  affında oldu
ğunu bi ldirmektedir ."  iç imi h i le ve hiyanetten te mizleye medim .  Yüzümü 
ağardamadım. Ancak kapına geld im,  beni  mürüvetinden uzaklaşlaştırma ya 
Rabbi. Bizim Muhammed M ustafa (s .a .s) g ibi şefaatkarımız vardır . "  Anlamına 
gelen ifadeler kul lanı lmıştır. 

1 7- Bediüzzaman Mezarl ığ ı ' nda Ebubekir kızı Fatime Hanımın1 928 ta
r ihl i  mezar k itabesi  : 

Bir iki  gün felek bezmine mihman old um 
Kendimi baki sanıb gül g ib i  ha ndan oldum 
Akibet Mehd i sanıb isa telh etdi felek 
Daha nevreste iken hak ile yeksan old um 

ifade leri ile dünyan ın ebedi o lmadığ ın ı  hatırlatmaktadır .  

1 8 - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda 1 8 . 1 1 . 1 952'de vefat eden M iftah i  Be
kir Efendi ' nin oğlu Hafız Ömer Efendi 'n in mezar kitabesi  : 
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Za ir 
Bu fani dünyada ne kadar uzun 
Ya�ar isen sonu göçmekd ir. 

Eğer ebed i kalma k ister isen d inda�larına 
Ebna-yı teb�ir da ima iyil ik et 
Her saadetin ba�ı budur 
Seni ebediyet aleminde günude-i 
istirahat eden de budur 

. Cenab-ı Hak bu kabirde yatan 
Mü'min karındaşımızı afvu mağfiret 
Eylesin amin 

Urfa al imlerinden M iftah i  Bekir Efe ndi 'n in oğ lu  Ömer Hafız, Kur'an-ı 
Kerim' i  hıfzetmiş bir kişi o larak tanınıyor. Yukarıdaki cümle ler, ahirette kurtu
luşun ve dünyada da ism in di l le rde kalma sebebinin iyi l ik  etmek olduğu ifa
de edi lmektedir .  

- 3 1  -



1 9- Bediüzzanıan Mezar lığ ı ' nda 1 263 s e nes inde vefat ede n Ramazan 

R ıza'nın k ız ı  Hadice Hanını' ın  mezar kita besi : 

Yine devran eyled i  bu ça rh- i fe lek 

Hak i le a l llde yandı böyle ser u semeni 

Ah kim etmez işde yakdı sa harda 

Nevciva nl ıkda a lub dosta cennet keten i  

Üç ler  ç ıkd ı  Hak'dan  ol  hur- i  c i  na n 

Kim ziba b ih iştine g iyse p i reheni 

Sürmed i dünyada vefa-yı berd-i sohbeti 

Ruz-i mahşerde o la ona her ra h rah imu rahmeti 

Tarihim d i l-ş ikar- ı  dar- ı  ukba içre o la  

B in iki  yüz a ltmış üç sa l ında buld u cenneti 

"Bu dünya çarkı yine devretti . Bedeni  toprağa kar ışarak yand ı .  Genç 

yaşında dosta cennet kete n i  ald ı .  Cennette n uç h uri ç ıkarak , g üze l  ce nnet 

göm leğ i g iydirdi .  Dü nya da h içbir vefa gör me d i .  Mahşer g ü nü nde ona rah

met kapı ları açı la.  Baki ale nıde tarih im gönü l  al ıcı olsun .  1 263 senes inde 

cenneti bu ldu. "  Anlamına ge len  ifadeler ku l lan ı lmıştır . Hic ri 1 263 .  (nı i ladi  

1 848) tar ih i  ç ıkmaktad ı r. 



20 - Bediüzzaman Mezar l ığ ı 'nda Miftahi  Abd unahim Efend i 'n in  kızı 

Ze mze m Hanım'ın Ağustos 1 945 ta r ih l i  mezar kiHibes i :  

Zemzem Hanım' ın ya  Rab makberin 

B ih işt içre eyle kasr- ı  a ' la  

Eda ey ler  id i savmu selatın 

Okur Kur'an-ı hem eylerd i esfa 

Tehi  d est kapına ge ld i  i lahi 

Bağış la  cürmün ey Hayy u Tüvana 

Dua m  oldur o lunca ruz-i mahşerde 

Şefii o la la r Havva ve Zehra 

Cenab-ı Hak'tan bu hanım iç in af ve mağfiret di lenmektedir .  Zemzem 
Hanımın babası Abdunah im Efendi de Urfa alim ve müde rrisler inde ndir .  

2 1  - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda 13 M uharrem 1 328 ,  (Ocak 1 91 0) 'da 

vefat eclen  M ü lazim-i Evvel Hac isma i l  Efe ndi bin Ahmed. in mezar kitabesi : 

Yad edüb ahva l imi  her dernde ihvan ağlasın 

Matem ets in va l ideynim ha l ime kan ağlasın 

Beytü' l - a hzen eylesin ehl- i  mus ibet merkadırr 

Nazeni nler cem'ol ub kabrimde her a n  ağ las ın 

D i l perişan hasta suzan haksar- ı ğurbetim 

Genç iken ömrüm tükend i ehl-i iman ağ lasın 

Yok bu a lemde Şevket asar- ı  beka 
Fikredib bu  vakiayı erbab-ı  i rfa n ağlas ın 

B iz kuluz, kuldan hata lar yaraşır 

Pad işahsın sana atalar yaraşır 

Başka bi r  kitabenin aynısı o lan ve yine Şevket' in yazd ığ ı bu kitabe, 
genç bir  ö lünün arkasından yapılan ağıtı di le getirmekted i r .  



22 • Bed iüzzaman Mezarl ığ ı 'nda hicri  z i lkade 1 245, (m i lad i  N isan 

1 830) 'da vefat eden M i  r - i  mirsalatı A l i  Bey i bn i  Ahmed Alemdarzade n i n  me

zar kitabes i :  

Ah kim bu kabir mezarımdır 
Firkat-ı meltemde kaldık ah u zar 

Er görüb tir-i kaza nagah kim 
Oldu maktun nazır- ı  seng i firar  

Dehr- i  dunı gör kim aher eyled i 
Gark-ı hCını zahm-nak-i bi-şümar 

Bir neriman-ı zaman-ı mirkelam 
Kıldı yerinde asla yad igar 

Anasın hasrette koydun ey fe lek 
Etme mahşerde i lahi şerm-sar 

Alemdarzade Ahmed' in  oğlu M ir-i mirsalati (Bu ke l imenin sala oku

yanların beyi an lam ına geld iğ in i  sanmaktay ı m . )  Al i  Beg , bir kaza oku ile ve

fat ed iyor .  Ali Beg' in  g üze l ve nükte l i  söz söylediğini  de bu kitabeden an la
maktayız . 

23 - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda h icr i  1 342, (mi lad i 1 924) senesinde 
vefat eden Musa kız ı  Ad ile Hanım' ın mezar kitabes i  : 

Firkata 
El im açd ım gelib Hakk'a 
Niyazımd ır O Hallak 'a 

Ki gufranın ede mazhar 
Bana mahşerde şükrane 

Bu gün oldu bana mesken 
Tura b bir ferşi seccade 

Bu manzumede Allah'tan af ve mağfiret di lenmektedir .  

- 34 -



24 • Bediüzzaman Mezar l ığ ı 'nda 1 34 1 , (miladi 1 922) 'de vefat eden 
M uhammed Emin ' in mezar kitabesi : 

Felek bu  nev-niha l-i nazenin muammer 

Kim etd i meskenin zir- i  zemini 

Tutub bir i l let- i mühl ik  bir a nda 

Ciha nı kabiadı ah  u enini  

Tıfl iken gülmedi yüzü yetimin 

Ki �ad o lmadı hiç ka lb- i  hazini 

Devasından etibba aciz o ldu 

Verem derd iyle so ldu bedeni 

Döküp gözya�ımı ta rihe birle 

Cezada fakirem kabl- i  afv ip in i  

El-firak e l-firak  i la yevmi' l  misak 

Manzumede mevtanın verem derdine yaka landığını ve zaman ın  bu  öl
dürücü hastal ığ ından doktorların el çektiğ in i  ifade etmekted i r .  

- 3.:' -



25 - Be diüzzaman Meza rl ığ ı ' nda 1 3 1 4  cemazie la h i r .  (Ek im 1 896) 'da 
vefat eden Muhammed Şah Efend i  bin Hacı Es'ad Efend i 'n in  mezar k itabesi 

Bağ-ı ikbalde bir kimseyi etmez �adan 

Nice mehpareyi ağ u�a çeker sed rin in 

Şah Efend i o ldu ah tığ-i kazadan mecruh 

Fücceten oldu �ehid hüzünle ağşata cebin 

Si lk-i m i lk-i beka oldu ğam-ı cebirle  zar 

Terk edüb hayfa ki eviad ını mücevvez hazin 

Hürmet-i seb'a-i �an ı  anı mağfur ede Ha kk 

Mucib-i rahmet ola feyz-i ca-yı amin 

Söyled i cevherle tar ih i  Şevket hatıf 

Ravza-i Adn ola bu merkad-i pak Şahın 

Urfa şai rle r inden Şevket ' in yazdığ ı  bu kitabenin sonunda cevhe r tarih 
düşürülmüş o lup ,  noktalı harfler  toplandığında 1 31 4  h icr i  tar ih i  ç ıkmaktadır .  

Kitabede : "Dünyanın kimseyi şad etmediğ i ,  n ice ay yüzlü g üzel ler i  
yok ettiğ i" ifade edi lmekte d i r. Muhammed Şah Efe ndi  de b i r  kaza oku i le ya
ralanmış ve vefat etmiştir .  "Kıymetli malı mülkü ke ndinden ger i  kaldı ve evlat
ların ı  üzüntü içinde bıraktı .  Allah ke ndis in i  af ve mağfiret ets in .  Mezarı rah
metle dolsun ." Biç im inde yakarıl ıyor. 

Muhammed Şah Efend i 'n in  oğlu da babasından  birkaç sene sonra b i r  
kaza son ucu vefat etmiş ve onun da k itabes in i  Şevket yazmıştır .  

- _-;6 -



26 • Be diüzzaman Mezarl ığ ı 'nda cemazielevvel 1 329 ,  (m iladi Nisan 
1 9 1 1 ) 'de vefat eden M uhammed Bahri Efendi bin Muhammed Şah Efe n
di ' nin mezar l< itabes i :  

Gülşen- i  afernde yok cay-ı sefa ye's ini  
Har- i  mihnetden k ı lur ha lvet-i c ihan şuy in i  

Yağd ı  ba ra n- ı  umum-i tiynet bu esere 

Ondan evveld i r  lahd-ı nesnenin b ilemez fenni 

Bahri Efend i henüz nevres berna iken 

Sad me-i ehcardan hake seri ldi semeni 

Kuds-i kazadan döküb seng-i tem c ismine 

Yine de  mecruh geh etd i cefa mahzeni 

Gelip üçler söyledi  Şevket tazimle ta rih 

Şehid o ldu fücceten cennet o!du nıeskeni  

Kitc�beyi Şai r  Şevket yazmış ve son mısrada cevher tar ih düşürm üştür. 
Noktalı harflerin toplamına üç eklenince 1 329 hicr i  senesi çıkmaktad ır .  

Bu kitabede de M uhammed Şah Efendi 'n in oğ lu Muhammed Bahr i ,  
genç yaşta iken b i r  taşın kendis ine çarpması sonucu yaralanmış ve  vefat et
m iştir. Ne tuhaf ki .  babası da b i r  kaza okuyla, ölmüştür. 
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27 - Bediüzzaman Mezarl ığ ında Belekzade Müs lüm b in  fVluham
med' in 1 335, (mi ladi 1 9 1 6) tarih l i  mezar kitabesi :  

Bir nazar k ı l  izzet i le bu  sağ ı r  top rağa kim 

Gevher- i  ahibba-i is lam mahzunu  o ldu 

Genç i ken  merhume bakılmaz eyled i  onun hayat 

Eylemez mi ehl- i  zu lmü mechur şu genç 

Eylesin ruhuna rahmet lütfuy la Rabbü' l - Vera 

Hürmet-i Sıddik-i Ekber ola Cennet- Cı may 

Söyled i Şevket fevtine cevherle tarih 

Ravza-i cennet ola ya Rab müyesser meskeni 

Şevket' in yazdığ ı bu kitabe nin sonunda cevher tarih düşürülmüş o lup 
noktal ı  harflerin toplamı 1 335 tarih in i  vermektedir .  

Manzume oldukça bozuk yazı lmış ve anlam çıkarı lmamıştır. 

28 - Bediüzzaman Mezarl ığ ' ında Hacı Mübarek Efendi  bini Ahmed 
Efendi Hatibzade'n in 1 31 o h icri ,  1 892 mi lad i tarih l i  mezar kitabes i :  

Arif o l  bel b
'
ağla ma bu ça rh-i devvare geç k im 

Ne setasında vefa var ne vetasında beka 

Akibet hak i le yeksan o lacakd ır  herkes 

Zib-i ziba-yi deniye nazar etmekte hata 
işte bak Hacı Mübare k  de fenadan çekd i e l  

B ı rakıb eviad ını  boynu bükük firkata va 
Öyle bir d erde esir o ldum ki çare bu lmadı  
i rc i i  emriyle o ldu azim-i dar- ı  beka 

Geldi hatif söyledi tarih-i fevtin hüzünle 

Cenetü'l Fi rd evs'i mesken eyleye bari ona 

Manzumenin şairi bel l i  değ i ldir. "Arif ol bu  dünyaya bel bağ lama. Bu  
dünyanın ne  setasında vefa, ne  de  vetasında devaml ı l ık vardır .  En son her
kesin toprak olacağ ın ı  bil ve bu süslü alçak dünyaya hata ed ip al ıcı gözle 
bakma. işte n ihayet Hacı Mübare k  de vefat etti . Evlatlarını boynu bükük bıra
kıp ayrı ld ı . "  
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29 - Bediüzzaman Mezarl ığ' ında Seyyid Emin Hi lmi  bin Seyyid Hacı 
Al i 'n in mezar kitabesi : 

Ey k ı lan se nğ-i mezarıma naza r 
Gururlanma sakınıb dünyaya 

Ben dah i  senin g ibi d ünyada iken 

Akibet düşdü yevm-i ukbada 

Guş ed ib i rc i i  emrin nale 

Can atıb g itmededir me'vaya 

Umarım c i lvegahım ola naim 

Hakk beni mal ik ede Tuba'ya 

1 700'Iü yı l lara ait o lan bu kitabe b irçok mezar taş ına kazılm ıştır .  "Dün
yaya aldanıp gururlanma, mezar taşıma bak k i ,  senin de böyle olacağın ı  an
la. Çünkü ben de senin gibi  hayatta iken Cenab-ı Hakk' ın " irc i i" emrini duyar 
duymaz, dünyayı terk ett im. Ümit ederim k i  yerim cennette Tuba ağacının al
tı o lur . "  Anlamına ge lmektedir .  

30 - Bediüzzaman Mezarl ığ ' ında 25 Şaban 1 1 92 ,  (20 Eylü l  1 778) 'de 
vefat eden Rıdvan Ömer Paşa 'nın oğlu Ahmed Beğ ' in yarısı k ır ı lmış mezar 
kitabes i :  

(üç mısra ı  kırıktır.) 

Fazi ile irfan i le a kran içinde mefhar 

uördü  d ünyanın vetası  yokdur ol  arif  

R ihlet etd i dehrden kı ld ı  c ihanı mükedder 

Şeş c ihetle ka ld ırıb tamiyemin tarihini  

Cennet-i Va la ola Ahmed Beğ'e her dem makar 

Ahmed Beğ genç yaşta, henüz yen i  evl i  ve bir çocuk babası iken vefat 
etmişti . Ahmed Beğ in ölümüne anne ve babası çok üzülmüş, onun ruhuna 
bağışlamak için medrese ve vakıflar tesis etmişti . Oğlunun ölümünden son
ra , babası Ömer Paşa da çok yaşamamış ve 1 9  Ş ubat 1 78 1 'de vefat etmişti . 
Baba oğulun mezarları yanyanadır. 
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31  - Bediüzzaman Mezarl ığ' ında, hicr i  22 Safe r 1 1 95 , ( m iladi 1 9  Ş u bat 
1 78 1 )  tarih inde vefat eden R ıdvan Ahmed Paşa'n ın oğlu M i r im i ran Ömer Pa
şa'nın mezar kitabes i :  

Kim görse aceb �ad u kami 

Aher yitirür bu �ekle hami  

Göstermede hem neva-ı d i l-ru 

Huş hor- ı şerab  s item-i can i  

. B u  aset - i  d i l- pezir zişan 

Mes'ud-i zaman ömr- i  ta mi 

Çün eyledi r ıhleti fenada n  

Bu cayi mekan edüb müdami  

Bir  fat iha i lt imas i çün  hep 

Resm o ldu mezar- ı senge nami 

Çe�m-a b-ı sena döküb ra kam gu 

Gülza r-i b ih işt ola maka m ı  

Rakka�Urfa Val isi Hamevizade R ıdvan Ahmed Paşa'n ın oği.Ü M ir imiran 
(Beylerbeyi) Ömer Paşa, 1 78 1  senesinde vefat etmişt i r .  Ke ndis in in ö lümün
den üç sene evvel Ahmed adındaki oğlu genç yaşta vefat etmişti . Bu yüzden 
oğlunun acıs ına dayanamamıştı .R ızaiye Medresesini kurmuş ve buna b i rçok 
vakfta bulunmuştu. Kendis in in mezar taşında şun lar  ifade edi lmiştir: "Kim 
mutluluğu ve sevinci görse birg ün bunu kaybeder. Gönül al ıc ı  g üzel naz et
tikçe , canı bl !nun s item şarab ın ı  içmek iste r .  Bu şanl ı ,  gönlü yanık vezir. öm
rünün çoğ unu mesut geçirdi .  Bu dünyadan göç ed ince ,  bu yer i  kendine de
vaml ı  mesken etti .  Bu kadar meşhur bir paşa olması na rağ men. bir fatiha 
okusunlar diye adını mezar taş ına yazdırd ı .  Defalarca gözyaşları i le sena etti 
ki makam ı Ce nnet' in gü l  bahçe ler i  o lsun.  " 

Son mısrada tar ih düş ürü ldüğünü söylemediği  halde , vefat tar ih i  çık
maktadır .  

Sena, şair in mahlas ı o labi l i r .  Yazı cel i  sü lüs hattı i le yazılm ıştır .  (Re
s im :6) 
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32· Bediüzzaman Mezarl ığ ' ında Fatime Zehra Hatun 'un mezar kitabs i :  

Bak i  olma z kimseye b u  ha ne-i dünya 

Ba� eğmede kabre g irenler eylemez rıza 

B u  haneye inmiş zulümün tefriki 

Erbab-ı sehaser etse gerek temenna- yı rıca 
Üç duhterini terk ederek g itdi bekaya 

Elem a çmaz mı  bu g ib i  i l iete hayfa 

Gu� eyleyecek yakından ircii emrin 

Can verd i yevm-i selasede Fatime Zehra 

Tarih-i vefatın dese üçler no la Hi lmi  

Mecmua-i heva r iye oldu çü Zehra 

Urfa şairle r inden Hi lmi  ( 1 857- 1 9 1 0  ) tarafından yazılan bu kitabenin 
son mısrasında tar ih düşürülmüş olup hicri 1 31 0 . (mi ladi 1 892) ç ıkmaktad ır .  
Kitabe.  bu vefasız dünyada üç kız ın ı  bırakarak vefat eden bir  hatunun arka
s ından duyulan üzüntü d i le geti r i lmekted i r .  

33 • Bediüzzarnan Meza rl ığı 'nda. h icr i  1 283. (mi lad i  1 866) senesinde 
vefat ede n .  Abdurrahman Ağa'n ın kızı ve Hacı Said Ağa'n ın zevcesi Ayşe 
Hatun'un mezar kitabes i :  

Elbet gelen g itrnek iç in geldi a leme 

Gördün  mü  bir k imseyi kim pay-dar o la  

Göçd ü  bekaya zevce-i Hacı  Sa id Ağa 

Bara n-ı afv ruht! na her dem nisar ola 

Girmekle guş-i huşına gü lbang-ı irc i ' i  

Can verd i Hakk'a merci i  darü' l-kara r  ola 
Ruh-i revanı yad ola hayr duada ta 

Bu hatt-i nak� safha-i seng-i mezar ola 

Tarih-i tam-ı fevtine Sabir dua yete r 

Zehra 'ya ruh-i Ayşe ya Rabb civa r o la  

Şai r  Sabir' in ( 1 81 9- 1 893 ) yazd ığı bu k itaben in sonunda tam tarih d ü
şürülmüştür. Her canl ın ın ölebi leceğini ,  bu dünyada kimsenin baki kalamaya
cağ ın ı  ifade eden kitabede,  Said Ağa'n ın zevcesi  Ayşe Hatun'un Hz. Fati
ma'ya komşu olması da di lenmişt i r .  

- 4 1  -



34 • Bed iüzzaman Mezar l ığ ı 'nda Nizarniye Kala l ığ ından emek l i  hicı i 
1 305, (mi ladi  1 888) 'de vefat eden Al i  Ağa 'n ın  mezar kitabes i :  

Huda yakınd ır  a nca k kimseye baki  değ i l  dünya 

Batı l  za i le bekleriz veya hud a lem ya red ü zer ya 

Bu çarh yine derde hiç vefadan bir  eser yokdur 

Zevi' l-ervahı  eyler dembedem m1bud u napeyda 

Sena i rahmetle münevver nur eyle kabr in 

Günahın afvede ruz-i cezada hazret-i Mevla 

Vefatına ded im tarih-i cevher onun hüzünle 

Ferahyab ola der kasr- ı  c i nan  ruh-i Ali Ağa 

Şair Senai mevtaya rah met di ledikten sonra ,  son mısrada cevhe r tarih 
düşürm üştür .  Noktal ı  h arfle r in  top lamı  hicri 1 305 tar ih in i  verme kted i r .  

35 - Bediüzzaman Meza rl ığ ı ' nda , Azabistan Ağas ızade Vehbi  

Efend' in in ,  hicr i  1 370 , ( mi lac! i  1 951 ) ' de vefat eden zevcesi Adile Hanım' ın  
mezar kitabes i : 

Yoğrulubdur bu  hayat b idar i le 

Çare olmaz ah i le feryad i le 

Genç i ken kıyd ı bana za l im  ecel 

Vaz'ı ham le uğra�ırken nafi le 

Kald ı öksüz bir küçük masum kızım 

Zevk sayarken handesin can u d i le 

Rahmetinden etme mahrum ya Rahim 

Sana geld im s ıd k  i le iman i le 

Geldi  sek iz huri ta ri h in ded i  

Cennet-i Firdevs'e g itd i Adi le 

Son mısrada tar ih düşürülmüş olup, doğum s ıras ında ölen Adi le Hanı
ma ağ ıt yakılm ıştır .  

- ..ız -



36 • Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda Yorgancızadelerden Muhammed Nu
ri Efendi 'n in 1 323 ,  (mi ladi 1 905) tarihli mezar kitabes i :  

Hakim-i M ut lak'ın ger olmaya bir işde takdiri 

Müfit o lmaz hezar erbab-ı akl ın rey-i tedbi ri 

inayet eylese b ir  bendesine Hazret-i Mevla 

Sevap olur hatası hep kemal- ı  mahz-ı taks i ti 

Hezar men-i kader k ı lmaz ne denlü kuşiş eylersen 

Kazayı çevirmek mümkün deği l  say i le  tedbiri 

Hezaran cevşen bula oddan zerre-i güneh 

Kişi men' edemez kavs-i kazadan asl ında n bir şeyi 

Mukadderd i r  ğına ve fakrünün bed elem çekme 

Nedir  "nahnu kasemna" ayetinin an la tefs iri 

Müessird i r  ta hakkuk Fa i l - i  Muhta r her el inde 

Kevakible felekden ey müneccim kı lma tesiri 

D i le rsen rahat o l  ehl- i  tes l im ve tevekkül ol 

Kabul et hal i le Derv iş nüvid-i Hazreti 

Bu mezar kitabesi ,  Ulucam i mezarl ığ ında Kaplamalar' ı n  mezar taşında 
da yazı lmıştır. Kitabede ezcümle şuri lar ifade edi lmiştir: "Bir işte Al lah' ın ( 
C .C ) takdiri o lmazsa bin akı l l ı  k imsenin tedb iri fayda vermez. Cenab-ı Hakk 
bir  ku luna iyi l ik etmek istese, bütün yanl ışları doğru olur. kusurları hoş görü
lür. Ne kadar çal ışsan da eğer kaderinde yoksa o iş olmaz .  Olacak bir şeyi 
de çal ışmakla ve tedbir almakla geri çevirmek mümkün değ i ld ir .  Ze rre kadar 
gü nahın olsa ateşten korunmak için bin zırh bile işe yaramaz. i nsan , olacak 
bir şeyi değ iştiremez. Zeng inl ik ve fakir l ik mukadderdir, üzülme. "Nahnu ka
sema"ayetinin anlamını düşün. Her şeyi yapan Fail- i Mutlak olan Al lah 'tır'. Ey 
müneccim, y ı ldızlardan bir tesir bek leme , onlar  birşey yapamazlar. Eğer ra
hatlığ ı  istersen ,  tevekkül ve tes l im iyet sahibi  o l .  Derviş hal iyle Al lah ' ın  m üjde
s in i  kabul et . "  Derviş,  şairin mahlası olabi l ir .  

- -n -



37 - Bediüzzaman Mezar l ığ ı ' nd a  Fakih Muham med Tayyib Efend i 'n in  
h icr i 1 1 83 .  (m i lad i 1 769) tari h l i  mezar k itabes i ,  b a ş  ve ayak d i k m e  taşlarına 

yazı lm ı�tı r .  Uzunca bir k itabe olup şöyledir .  

Hayf ona kim bu deni d ünyaya rağbet eyledi 
Mezra-ı amalini  ya k imin da ru eyledi 

Fani  dünyada beka ümidin etmek na mdar 
Fani  esiaf- ı  ekabir kimi ibka eyledi 

Bi lmedim dünyaya gelme izzet ile fikr i le 
Her dakika inkı labı çok şeyi inha eyled i 

Siyyema bir sahib-i  ber kadernd ir Sünbülzade kim 
Çehl sale ta b' iyeyi fazl i te ihya eyled i 

Ol semmi fa rh-i kevney n Muhammed Tayyib k im 
Fıkh i le  i rfan i le  ömrünü ifna eyled i 

Çend sa l o ldu k i  emraz ile bi-rahat eyled i 
Esb-i suhandan inüb d izg inin irza eyledi 

Hamdüli l lah kayma kamı kend i g ib i  va rına 
Hep hayatında ona tedris-i i 'ta eyledi 

Bakdı kim yoktur mani- i  dehr-i dunun has ı l ı  
Kasr-ı huldi çeşm-i ruhiyle temaşa �yledi 

Bi-şümar a lam- ı  hamle Kudsi za r ü hazin 
Ona mers iye içün kaç beyt inşa eyled i 

Fikr-i tarihe düşünce guş edüb bir kanmaya kim 
Dünyadan kat'etdi ka mın azm-ı ukba eyledi 
Sene:1 1 83 

Kitabeyi Urfa şairle r inden Kudsi yazmıştır. Son mısrada tarih düşürül
müştür. Bu kitabede M uhammed Tayyib Efe ndi 'n in bir din a l imi  o lduğunu ve 
1 1 83 hicri .  ( 1 769 mi ladi) ' de vefat ettiğ ini an lamaktayız. Kitabenin anlam ı ez
cümle şöyledir .  

- -ı-ı -



"Bu a lçak dünyaya kıymet veren o kimse lere yazıklar olsun .  Emelleri
n in tarlasın ı  b i rçoklarına ilaç eyled i .  Bu tan i  dünyada ismin in baki kalmas ın ı  
ummak olmaz . Geçmişteki  atalar ımızın büyükleri k imi  devaml ı  kı ldı? Bu dün
yaya ge lmenin izzet ve fikirle olduğunu bi lmedim. Bu tani dünya her dakika 
birçok şeyi i nkı lab ederek  sonuçlandırd ı .  Hası l ı  bu sümbülzade ayağı uğurlu 
bir k imsedir ki kırk seneden çok hayatında faziletle yaşadı . Fahr-ı Kainat i le 
aynı  isimde olan Muhammed Tayyib ,  ömrünü fıkıh öğrenmekle geçird i .  Kaç 
seneden beri hasta olan  bu zat, söz atından inerek  dizğin in i  kendi  rızas ıyla 
bıraktı. Allah'a hamd olsun ki yer ine görevin i devam etti recek olana devaml ı  
ders vermiştir .  Hası l ı  baktı ki bu alçak dünyanın e ngel i  yoktur. Cennet köş
künü ruh gözüyle temaşa etti. Kudsi, üzüntü i le sayısız elemleri yüklendi .  
Ona mers iye iç in bi rkaç beyit yazdı. Tarihi hatı rian ınca kulak verip kanmaya
sın .  M uhammed Tayyib Efendi dünya zevkini keserek ahirete göç ett i . "  

Yazı cel i  tal ik �attı i le yazı lmıştır. (Res im:7) 

38 • Bediüzzaman Mezarlığı ;nda hicri 1 1 62 ,  (mi ladi 1 749) se nesinde 
vefc.t eden  Sal iha Hatun'nun mezar kitabes i :  

Hayfa etd i b i r  bad-ı muhalif 
Böyle bir taze nihal i  rneksur 

Bilmedi encamı fenadır  dehrın 
Eyledi duası hilkati mamur 

Budur ümid ve..d uam Ha kk'dan 
Hemdem-i Sa liha Hatun ola hur 

Acıma ve üzü ntü bel i rt i lerek,  Sal iha Hanım' ın Ce nnet'te hur i le rle arka
daş o lmasını  istem iştir . 
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39 - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda hicr i  1 290 , (miladi 1 873) senes inde 
vefat eden Derviş M ustafa Arıf Efendi 'n in mezar kitabesi : 

dır .  

Ezelden a�kıyla ben yana geldim 
Cemal in �em'ine pervane geldim 
Kafesten mürğ-i ruhun etd i pervaz 
Cinan içre ruzun bir lane geldim 

Dervişane yazı lmış olan bu kitabe, daha birçok mezar taşında da var-

40 - Bediüzzaman Mezarl ığı ' nda Öcal ' lar ın ai le mezarl ığ ' ında Ayşe ha
nımın mezar kitabesi :  

Hur-i peyker nazenin Ay�e Hatun bu dem 
Dürür örnr-i defterin bu çarh-i ğaddar biaman 

Almad ı  lezzet cihan nimetlerden ol peri 
Murğ-ı ruhu per açup ar� üzre k ı ld ı  a�iyan 

Ey gonce-i nevres c ivan bağ rını yakıbd ır dağ-ı merg 
Va lideynin gözlerinden akıbdır cuy-i kan 

Halkı alem nu� eder aher ecel-i camın kamu 
Ger zekur ger inas ger kebir  ger civan 

Geldi üçler dedi cevherle Ziyai ta rihini 
Ayşe Hanım fenadan oldu ukba 'ya revan 

Kitabeyi Urfa şairlerinden Ziyai ( 1 82 5- 1 887 ) yazmıştır. Son mısrada 
cevhe r tarih düşürülmüş olup, noktal ı harfler in toplamına üç eklemekle 1 295 
hic r i ,  mi ladiye çevirdiğ imiz de 1 877 tarihini e lde etmiş oluruz . 

"Ge nç Ayşe han ım' ın ömrü aman vermeden çarhını tamamlamış , 
ömür defteri dürülmüştür. O peri, dünyan ın n imetle r inden zevk almadı .  Ruhu 
kanat açarak arşa yükse ld i .  Ö lüm acısı bu  genç hatunun anne ve babas ın ı  
kan ağ lattı. Ece l şerbet in i  bütün yaratı lmışlar içecektir. Erkek ,  kadın, genç ,  
ihtiyar he rkes muhakkak ölece kt i r . "  

- ..J.6 -



41 - Bediüzzaman Mezarl ığı 'nda, Halep Jandarma Alayı 'n ın 7. piyade 
Taburu 1 .  Bölüğü'nün çavuşlarından Halil Efendi 'n in kızı D ürriye Hanım' ın  
h icr i  1 323,  (miladi 1 905) tarih l i  mezar kitabes i :  

Gafletten uyan ahiretin eyle imaret 
Herhalde yok alem- i  tanide ikamet 

Feryadına bu  gonce-i nevreste devra n  
Nevreste iken etdi bekaa mülkine rıhlet 

Yakd ı ciğerin derd-i verem eyledi d i lhun 
Mah-ı Receb erd i kde olub azim-i Cennet 

Sabrıyle rıza bahş et i lahi ebeveyne 
Bu vakia hemdehem başad ır mucib-i hayret 

Bir  hur gelib söyledi Şevket dem-i fevt ini 
Dürriye ruhun oldu bu dem mazhar- ı rahmet 

Bu kitabede mucem tarih düşürü ldüğ ünden noktal ı  harflerin toplamı 
1 322 ç ıkar. Bu rakama " bir hur gelip" dediği için bir eklenir  ve 1 323 tarih i  
ç ıkmış olur .  Bunun da m iladi karş ı l ığ ı  1 905 tarihi etme ktedir .  Kitabeyi yine 
Urfa şairlerinden Şevket yazmıştır: 

"Ey insan bu fani alemde ebedi kalmak yoktur .  Onun için gcıfletten 
uyan ve ah iretini imar etmeye çal ış .  işte bak. zamanın bu ye ni yetişmi� gen
eesi ahirete göç etti. Verem derdi ciğerini yakarak , Recep ayında Ce nnete 
göç etti. Her kes in ba�ına gelebilecek bu hadisede , merhumenin ebeveyni
ne sabırlar ver, ya i latı i .  " 
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42 - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda hicr i  1 330 cenıazie levve l .  (mi ladi  
1 9 1 2) n isan ay ında vefat eden  Mık ımzade ismai l  Ağa 'n ın  kız ın ın  mezar k ita
besi : 

Nevreside b ir  fidanın bu  kabridir mümecced 
Terk edüb fenayı buld u beka-yı sermed 

Dünyada oldu mahzun derd- i  veremle d i lhun 
Ukbada rahmetinle ya Rab ola müeyyed 

Ey sahib-i basiret ibretle kı l nazar kim 
Olur sana da mesken hak-i s iyeh müebbed 

Bir fatihayla şad et merhumun ruhunu kim 
Şad eylesin seni de rahmetle Rabb-i emced 

Geldi yediler dedi mu'cemle tarihini 
Ola Cemile ya Rab B ih işt 'de muhalled 

Hicr i  1 330 mi ladi 1 91 2 'de vefat eden  Cemi le Hanımın ardından mezar 
taş ına yukarıdaki bu kitabe yazı lmış . Şair, is min i  yazmamış .  son mıs rada 
mu'cem tarih düşürülmüştü r.  Nokta l ı  harfie r in toplamı 1 327 etmektedir .  "ge l
d i  yed i le r" dediği  iç in bu rakama 7 ra kamı i lave edi l irse , 1 334 rakamı çıkar .  
Vefat tar ih i  1 330 olduğu iç in·. tar ih  düşürmede bir  hata vardı r :  

"Bu övülmüş mezar bir genc in  mezarıd ı r  k i ,  bu fena dünyayı terk ed ip 
devaml ı  o lan dünyaya göcmüştür .  Dünyada vere m hastal ığ ına yakalanmış 
ve mahzun o lmuş bu genç han ımı .  rahmeti nle sen ah irette g üç lend i r  ya 
Rabbi .  Ey bas iret sahib i .  bu mezara ibretle bak k i .  bu s iyah toprak b i r  gün 
sana da ebedi mesken olacaktır . Sen bu merhumen in  ruhunu b i r  fat iha oku
yarak sevindir ki , yüce Al lah da rahmetiyle seni sevindirs in . "  



43 - Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda 1 7  yaşında ölen Pakize Hanımın me
zar kitabesi: 

Henüz gonca iken söndürdü felek 
On yedi yaışında atd ı mezara 

Çok feryad eyledi ebeveyn ahbab 
Gençliğimin ha l i  çarpıtdı inzare 

Karıışd ım toprağa genç yaış ımda iken 
Bahtım siyah id i evim etdi zare 

ichazım hayatım ariyet etmiş 
it imad olunmaz yok ile vare 
EI-Firak  e i-Firak 

1 933 senesinde 1 7  yaş ındaki Pakize Hanım ölümüne yakılan bu ağıt 
dikkat çekicidir . 

44 - Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda h icri 1 38 1 , (mi ladi 1 96 1 ) 'de vefat 
eden . Mol la Abdulhamid Efendi 'n in oğ lu  Bedreddin' in mezar kitabesi : 

Tez etdi g üzer bahar-ı ömrüm 
Nar oldu şükCıfzar-ı ömrüm 

Kar etmedi bir takım müdavat 
Ferman-ı kaza döner mi heyhat 

Bir  şevk-i ha nde mücessem id im 
Mahvimle fe lek ne buldu bi lmem 

Ey nale-i babasaz- ı ğamgin 
Eviadlarımı git sen eyle tesldn 

Genç yaşında çocuklarını yetim bırakarak öle n Bedreddin, şairin d i l iy
le ömrünün kısa s ürdüğünü ve çocuklarının dedeleri tarafından bakılmak zo
runda olduklarını ifade e de rek ,  ağ ıt yakmıştır. 
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45- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda hicri 1 2 1 2 . (mi ladi 1 797) senesinde 
vefat e de n  Serturnai yani yeniçeri ocağ ına h ırıstiyan çocuğ u devşi re n  yeni
çeri ağas ı Şerif Ağa'nın mezar kitabes i :  

içdi  cam-ı eceli eynine g iydi keteni 
Dar-ı hulde erişen neyieye beytü'l-hazeni 

Kurb-i Hakk'da buluna zerre kadar a ramgah 
Ona vahşet mi  gel ir terk kı l ınca vatanı 

Hiss ü haşakini bal in edecek Firdevs'e 
Har ile müstevi olmaz mı bu d ünya çimeni 

Sana ey zir ü zemin layık  ü şayeste m id i r  
Nice ısma rlaya lım böylece nazik bedeni 

Şöhreti emr-i  Hüda'nın nice kılsun bende 
Emrine razı o lub böyle uzatı:na süheni 

"Ecel şerbetin i  iç ince keten i  g iydi .  Ehedil ik evine ulaşan h üzün evini  
ne yapsın .  insan Al lah'a (c.c . )  yakınl ıkta istirahat yeri bulursa. ona daha va
tandan ayrı l ık ge lir m i? Çer çöpünü Firdevs cen netinde yastık edecek. Bu 
dünyan ın çimeninin d ikenden ne farkı var? Sana toprağ ın altı layık m ıd ı r? 
Nasıl bu  nazlı bedeni toprağa bırakal ım? Ey Şöhret'i, Al lah' ın emrine razı o l ,  
sözünü böyle uzatma." 

Ş i i r  Urfa şairle rinden Şöhreti tarafını:!an yazılm ıştırYazı da Cel i  sü lüs 
hattı i le yazı lmıştır. (Res im:  8) 
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46 - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda 1 955'  de vefat eden Mahmud oğlu 
Mahmud'un mezar k itabesi : 

i lahi dilerim derd ime çare 
Ki oldum nefs elinden d ilde yare 

i lahi dilerim yüce tapundan 
Erişe tahmetin ondan çıkare 

Ümidim zairimden fatihad ır 
Sebeb ola necatımla berate 

Benim gibi  yüzü kara günahka r  
N e  geldi n e  gelecek b u  d iyare 

Şair .  mevtanın di l iyle Allah 'tan derdine çare di lemekte, nefs inin e lin
den çok çektiğ in i  bel irtmektedir .  Allah'tan rahmet di lemektedir .  Merhum :  
"Be ni ziyaret edenden di leğim bana bir fatiha okumalarıdır . Ola k i  kurtu luşu
ma sebeb o lalar. Yoksa benim gibi yüzü kara , bu dünyaya ne gelmiş ve ne 
de ge lecektir" demektedir .  

- :'i ı -



47- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'n ın Karakoyun tarafında M üftah izade M üf
tü Hasan Açanal Efe ndi 'n in 1 953 tarihl i  mezar kitabesi: 

Zair eyle bana lütf u ihsan 
Oku ihlas i le ümmü'I-Kur'an 

Ben ki aciz kuluyum Mevia 'nın 
Dahi müftüsü idim Urfa 'nın 

Şimdi bu berzaha mihman oldum 
Mazhar-ı rahmet-l Rahman oldum 

Burada yar-ü enisim ancak 
Aks-i envar-ı i lahi olacak · 
Sığındım lütfuna afve.t Ilahi . 
Günahkar kulların  sensin penahı 

"Ey ziyaretç i bana lütfederek bir fatiha i le i hlas oku . Ben Urfa M üftüsü 
ve Allah' ın  aciz bir  kuluyum . Ş imdi bu dünyaya misafir o ldum. Allah' ın rah
metine kavuştum. Burada benim artık dostum ve arkadaş ım ancak i lahi nur
ların aksidir .  Senin lütfuna sığ ındım, ey Allah' ım, beni affet. Günahkar kul ları
nın s ığınağı sensin." 

48- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda şehid i brahim Ethem' in, Vaiz Ömer 
Göç'ün ve daha birçokları iç in mezar taş ına yazılm ış bir kitabe: 

Ya Rabbi aman 
Hazret-i Kur'an için olsun 
Fahr-ı dü cihan 
Yani o sultan içün olsun 
Ebubekir, Ömer, Hazret-i Osman içün olsun 
Vesiyy'ün Nebi ol Şah-ı Merdan  
içün olsun 
Bağışla suçum şah-ı şehidan lçün olsun 

Yüzlerce mezar taşına yazı lmış genel bir ağıttır. 
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49- Bediüzzaman Mezarl ığı 'nda hicri 1 252, (mi ladi 1 836) 'da vefat 
eden Şeyh ismail Efe ndi'nin mezar kitabes i :  

Bad-ı ecel bu esib nazenin ömrün az etdi 
Henüz sene-l nevelvanı ah bl-mıraz etdl 

Zemin u asuman ehl l  nola kan ağiasa bil lah 
Nlhal i  yasemin kaddln turab Içre dıraz etdi 

Meğer tecessüd cevreyler ana üftade olmuşlar 
Anınçün terk edüb dehrl bu-yi flrdevs nlyaz etd l 

"Ecel rüzgarı esip nazlı ömrünü azalttı. Hen üz genç ömründe muradı
na kavuşamadan vefat etti. Onun taze yasemin boyu toprağa uzand ı ,  buna 
yer ve gök ehl i  ne kadar ağiasa yeridir. Aşık oldukları iç in, ona vücutlar zah
met çektirdi ler. O sebeple cennet kokusunu isteyerek dünyayı terk etti ." 

Bu ağ ıt kitabe birçok mezar taşında ya aynı veya bir eksik beyitle gö
rülmektedir. 
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50- Bediüzzaman Mezarl ığ ı ' nda h icri 1 31 3 , (mi ladi  1 895) ' te vefat · den 
Mamozadelerden Hac Müslüm Efendi 'n in mezar k i tabes i :  

Gafil olma çarh-ı bi-perva seni eyler cimad 
Zevk-i iy�-i aleme aldanma ey a l i  mihad 

Nakd-ı ömr-i bi-mihma nı sarf-i dünya etme kim 
Su-i a'mal ın seni mahcub eder ruz-ı miad 

Mamozade Hacı  Müslüm gufran-i ömürde 
Azm-i beytullah edüb tutdu tarik-i ictihad 

Eyleyüb birnar avdet-i akibet tebdi l  etdi cihan 
Şevk-i veedullah ile kesb etdi hüsn-i itikad 

Eyleye mağfur c ürmün Halık- ı  Perverdigar 
Ruz-i mah�erde simatın mahv ede Rabbü'l- ibad 

Çıkdı hatif birle Şevket mu'cemin tarih dedi 
Hacı Müslüm bağ-ı me'vada ola mesrur-ü �ad 

Bu ağ ıt kitabenin şairi Şevket't ir .  Son mısrada cevhe r tarih düşürül
müş olup noktalı harflerin toplamından bir çıkarınca ö lüm tarihi olan 1 31 3  
çıkmış olur .  

"Ey insan gafil o lma, pervasız o lan dünya seni de cansız eder.  M isafir 
olan ömrünün kıymetini dü�ıya için sarf etme.  Kıyamet gününde kötü arnelie
rin seni mahcub eder. Mamozade Hacı M üs lüm,  ömrünün yarlıganmasında 
Kabe'ye g itmeye azriıetti ve ictihad yolununu tuttu.  Orada hastalanıp da geri 
döndüğünde nihayet dünyasını değiştirdi .  Allah ' ın verd iği  bir istek i le g üzel 
itikatlar kazandı. Allah onu mağfiret eyles in .  Mahşer gününde Al lah g ünahla
rını affetsin . "  Anlamına gelen mısralarla çekilen üzüntü yanında, mevtanın 
yaptığ ı iy i  işlerden do layı da affedileceğ ini ümit eden b i r  hava vardır .  Yazı C8-
l i  ta' lik hattıyla yazı lmıştır. (Res im: 9) 
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51 - Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda Hacıkamilzadelerden 1 960 senesinde 
vefat eden Hacı Yusuf Kami l ' in  mezar kitabes i :  

Kı l  nazar za ir bu  hake dikkat ü iz'an  ile 
Eyleme fahr ü tekebbür mal ile ünvan ile 

Hacı Yusuf Kamil Efend i muhteremdi ba-husus 
iştihar etmişdi hüsn-i hulk ile ihsan ile 

Bir asırlık muhteşem ömrün geçirdi tertemiz 
Hatm-i enfas eyledi tevhid ile Kur'an l le 

Bu fenadan el çekib etdi beka mülküne sefer 
Gark-ı nur olsun mekanı rahmet-l Rahman ile 

Aciz ü pür ma'siyet can atdı bab-ı lütfüne 
Kam-yab eyle i lahi afv ile gufran ile 

"Ey ziyaretç i bu toprağa dikkat ve an layışla bak. Mal ının çokluğu ve 
ünvanının yüksekl iğ iyle övünme . Öze l l ikle muhterem bir zat olan Hacı Yusuf 
Kami l  Efe ndi  hayırseverl iği ve güze l ahlakı i le meşhur olmuştur. Bir asır l ık 
ömrünü tertemiz geçirmiştir. Kur'an ve ke l ime-i  tevhid okumakla son nefes ini 
verdi .  Bu dünyadan ayrılarak ahirete göçtü, g itti . Rahman olan Allah rahmeti 
i le nura gark ets in kendisin i .  Bu aciz ve g ünahkar kul  l ütuf kapına can attı. 
Ya Rabbi onu affın ve mağfiretinle mutlu eyle . "An lam ına gelen beyitlerle 
sevg i ve hüzünü bel irtmiştir . Bu kitabenin çok az değ işikl ikle rle �aşka mezar 
taşlarında da yazıldığı görülmektedir . · 
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52· Bediüzzaman Mezarı l ığ ı ' nda hicri 1 299 . (m ila di 1 882) ' de vefat 
eden Mamozade Ahmed Ağa'n ın mezar k itabes i :  

Ey gönül  faniye yüz verme 
Eyleme bir rağbet-i meyl asla 

Nesine eylemeli meyl onun 
Çünkü mefruç vucudunda fena 

Bin yı l  üstünde kalmaz ahir 
Olacakdır birbirimize tahdis-i süreyya 

Kanı bizden geçen o ilahi ümem 
Kanı iskender kanı Di lha (Dara?) 

Tende iken dCın-i kevn eyledi vefat 
işte gör Mamozade Ahmed Ağa 

Kabri üstüne gelen ey kim 
Ruhuna fatiha ver eyle dua 

Çar ahbab dedi tarihini 
Cürm-i isyanın ede atv Hüda 

"Burada, dünyaya küskünlük di le gı=tiri lmiştir. Dünyaya rağ bet eyle
mernek gerektiğ in i ,  çünkü insanın bu fani dünyada devamlı  kalamayacağın ı  
söylemektedir. Bütün ünlülerin hükümdarl�· ın öldüğünü hatırlatmaktadır .  iş
te Mamozade Ahmed Ağa da ölmüştür, işte bu mezar da onundur .  Ey kabri
nin üstüne gelen kişi bu merhuma bir fatiha oku.  dua et." 
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53- Bediüzaman Mezarlığ ı 'nda Basral ı  Ahmed Zeki  Hafız' ın mezar ki
tabesi :  

Kişiye en ulu kaşane yerdir 
Kıymetin mizanı hak-i makberdir 

1 942'de vefat eden Bas ral ı  Ahmed Zeki Efe ndi ,  hem kurra hafız hem 
Rüfai tarikatı halifesi o larak tanınmıştır .  Kendisi  Basra'dan geld iğ i  iç in "Basra
l ı" diye tan ın ıyor. Mezar taş ına latin harfler iyle yazılm ış bu beyit çok anlamlı 
bir ağıt kitabedir .  "Kişiye en büyük ev yerdir ,  insanın değerini ölçen terazi an
cak mezar toprağ ıdır . "  Anlamına gelen bu beyit, dünyada yapılanların iyi ve 
kötü olduğunu öldükten sonda ölçüleceğin i ,  artık he r şeyin bittiğ ini son sö
zün burada verileceğin i  ne güzel ifade etmiştir. 

54- Bediüzzaman Mezarlığ ı'nda hicri 1 257, (mi ladi 1 841 ) 'de vefat 
eden Hal i l  oğlu Hafız Muhammed' in mezar kitabes i :  

Rihlet etdi bu cihandan 
Va lidenin bu gülü 

Bir e lvanı nazeninken 
Old u cennet bülbülü 

Ya i lahi bu c ihandan 
Almad ı  murad-ı kam 

Hasretiyle tirkatiyle 
Yaktı can ile di l i  

"Annesinin bir gü lü bu c ihandan göç etti. Yetiş miş b ir genç ike n Cen
net bü lbülü o ldu.  Ya i lah i :  bu .  c ihandan bir sevinç duymadı .  ayrı l ık ve hasre
tiyle can ve gönlü yakt ı . "  Anlamındaki ifadelerle duyulan acı ve üzüntü dile 
getiri lmiştir. 



55- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda Müftüzade Ahmed Efendi 'n in kız ı  Ay
şe S ıdıka Hatun 'un h icr i  1 354, (miladi 1 935) tarih l i  mezar k itabes i :  

Tez etti güzer bahar-ı ömrüm 
Dar oldu �ükufe-i ömrüm 

Kar etmedi bir takım müdavat 
Ferman-ı kaza döner mi heyhat 

Bir hande-i �evk etd im mücessem 
Mahvımla felek ne buldu bilmem 

i lahi red kılma mürüvvetinden 
Kapına gelmişim ben yüzü kara 

"Ömrümün baharı çabuk geçti ,  ç içeğim karardı. B irçok tedavi görme
me rağmen kar etmedi .  Heyhat hiç kaza fermanı geri döner mi? Bir  tatlı gü
lüş güldüm, bi lme m felek cismimi mahvetmekle ne buldu? i lahi ,  ben i  ihsa
nından uzaklaştırma. Ben yüzü kara o larak yanına gelmişim." Anlamına ge
len bu ağ ıtla merhume,  dünya hayatına doymadığ ın ı  ifade etmiştir. 

56- Hacıkamilzadelerden 1 326 hicri, (miladi 1 908) 'de vefat eden Ayşe 
Hanım'ın Bedüzzaman Mezarl ığı 'ndaki mezar kitabes i şöyle bir  nesir ağ ıt ki
tabesidir .  

"Ey zair c ihan agah şu sütun-i sefid ,  Ayşe Hanım'ın nam-ı memdu
hiyle a lem· i  tanide 35 senel ik bir zaman bedbahtane id rr-ı k edebi imiş ta
lihsiz bir  gencin nişane-i hayat-ı ah irid i r. 

Yad igar- i  ömr-i d ünyevisine bir kere kend ini  bir kere de verem-i 
eşkin ta rikine hasbe'l kaderin (bir ke l ime kırık) imanına inkiyad eden şu 
rükn-i tahte' l-h icrini dökmüş ise de e l-esas hi lkatinden ne ibaret olduğu 
anlarda sahib-i kabri bir fatiha i le yad eyle. Bir zamane gelecek ki bu 
taş-i nigehde yatan o Cennet'de ibret-i suretnüma-yi Hakk'dan ola" 

Ezcümle : Ey,dünyayı bi len ziyaretç i ,  şu beyaz taş s ütun Ayşe Hanım 
adında bir gencin 35 senel ik bedbaht ömrünün son nişanıdır .  Hayatında de
vamlı göz yaş ı dökmüş o lan bu kabir sah ibini bir fatiha i le hatır la. den i lme k
tedir .  
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57- Bed iüzzaman Mezarl ığ ı ' nda h icri 1 275 . (m iladi 1 858) ' de vefat 
eden Gördenoğ lu Muhammed'in oğlu Hal i l ' in mezar kitabesi :  

Bu zayıf natuvanın kim felek 
Kametin hak i le yeksan eyledi 

Murğ-i ruhu ç ıkdı nazik teninden 
Cennet- i ukbaya şitaban eyled i 

Hası l ı  a lemde Ferhad-ı ecel 
Nice bin ma'muru viran eyledi 

Her gelen dünyaya g itd i akibet 
Devlet onundur ki ihsan eyledi 

"Fe lek ,  bu zayıf ve g üçsüz kişinin boyunu yerle bir etti. Nazik can ın
dan ruh kuş u ç ıkarak Cennet'e yürüdü g itti .  Hasılı ecel Ferhad' ı  bu alemde 
binle rce ma'mur yerieri viran ederek harap etmiştir. Dünyaya her ge len so
nunda g itmiştir. Bu devlet Al lah ' ındır, insana bir müddet bu dünyayı ihsan 
ediyor, sonra yine geri al ıyor". Anlamına gelen mısralarla bir hayat serüveni  
anlatıl ıyor ve hasret di le getiri l iyor. 

58- Bediüzzaman Mezar l ığ ı 'nda 1 31 7  h icr i ,  { 1 899 miladi) senesinde 
vefat eden Marnalardan Ahmed Ağa'nın zevcesi Mekkiye Hatun'un mezar ki
tabesi :  

Emr-i hakla tür lü emraz 
Geldi nazik ca nıma 

Bulmadı sıhhat vücud um 
Sebep oldu mevtime 

Geldi ecel-i r ıh let 
Göründü canıma 

Ey eh�i hayr okuyun 
Bir fatiha ruhuma 

Sevilen bir mevtanın arkasından söylenen,  acı ve hasreti ifade eden 

_b i_�
_
�_ğı_ !!ır . 
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59· Bed iüzzaman Mezarlığ ı 'nda 1 353 h icr i ,  (mi ladi 1 934) 'te vefat eden 
Hacıkamilzade ' lerden Hacı  Hi lmi  Efe ndi 'n in kızı Züleyha Hanım' ın mezar k i
tabesi :  

Tefekkür eyle her dem akil isen emr-i ukbayı 
Ecel·i hike enis etdi niye bu verd-i  ra'nayı 

Be-nüfus-i derd ile di lhun gitd i hasretle bu dünyadan 
Eyvah murad ın a lmadan heman terk etdi dünyayı 

Perl,an dide giryan görmed i dünyada bir  rahat 
Henüz nevres iken çekdi her dem b unca belvayı 

Meğer ki Yusuf rahmet ola kabirde me'nus 
Demadem rahmetinle eyle şad ya Rabb Züleyha'yı 

Değiş ik ifade lerle başka mezar taş larında da bu kitabe görülmektedi r :  

"Akı l l ı  isen daima ahi reti düşün ,  unutma. Acaba bu g üzel kokulu çiçe
ği  ecel niçin toprağa serdi? Nefes darl ığından gönlü kanl ı  olarak bu dünya
dan has retle ayrı ldı .  Henüz· genç yaşta ike n bunca belaları çekerek,  perişan·, 
gözü yaş l ı ,  bu dünyada h iç rahat görmedi .  Rahmet daima kabrinde Yusuf g i
bi yakını o lsun.  Ya Rabbi rahmetinle her zaman Züleyha'yı şad eyle ." 
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60- Bediüzzaman Mezarl ığı 'nda 1 95 1  senesinde vefat eden Rüfai hali
fe lerinden Nuri Baba'n ın mezar kitabesi :  

Derde dermanı ararsan 
Seher kaim olandan sor 

Her gece hun-i c iğer yakup 
Bahr-ü umman olandan sor 

Bu esrar-ı hakikatte 
Hep bir noktadır davamız 

Bir gelen yok g iden gelmez 
Gel o esrarı benden sor 

Terki terk etmezsen ğafil 
Derya olsa da ezkarın 

Bulamazsın böyle ced-yari 
Git yüz bin Süleyman'dan sor 

Bit tavsiye ve methiye şeklinde o lan bu kitabe , yine de merhumun ar
kasından ayrı lığ ın bir ağ ıdıdır .  

61- Bediüzzaman Mezarlığ ı'nda bir ağ ıt dörtlüğü :  

Verem derd ine d üştüm 
Bulmadım bir çaresin 
Dostlarımdan isterim ben 
Bir fatiha nidasın 

Geçmişin amansız derdi verem . . .  Bu mevta da verem hastal ığ ından 
kurtulamamış, ölmüş . Be l l i  ki iyileşmek için uğraşmış ama çare bulamamış.  
Şimdi artık tek isteği arkas ından kendisini s evenlerin bir fatiha okuyup ruhu
na bağışlamalarıdır. i şte kısa ve öz bir ağ ıt . . .  
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62- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda hicr i  1 326, ( mi ladi 1 908) 'de vefat 
eden Ahmed Hamdi Efendi 'n in mezar kitabes i :  

Ah kim devr bu masumu peri�an eyledi 
Suzi�-1 derdver ile za r-ü na lan eyled i 

Gülşen- i  alemde b i r  dem almad ı bu-yı murad 
Bezl edib canın feda emr-i seeaya eyled i 

Merkadinde huriler ya Ra bb enis olsun ona 
( B i r  kel ime kırı k) edüb ona harab  eyledi 

Rahmet eyle sen ruhuma ya Kerim ei-Ekremin 
Zatını  tevhid edüb çün ona iman eyled i 

Geld i hatıf fevtine cevherle tarih söyledi 
Ravzai Cennet'te mesrur olub iskan eyled i 

Son mısrada cevher tarih dediği iç in .  noktal ı  harfler in toplamı vefat ta
rih in i  vermektedir :  

"Devir ,  bu mas umu perişan ett i .  Dertl i  söyleyiş ler iyle in leyerek ağladı .  
Dünya gü lşen' inde hiç muradının kokusunu alamadı .  Emrin gereğ ince canı
n ı  feda etti. Ya Rabbi ,  ona mezarında huri le r arkadaş l ık  ets in .  Ey Kerimlerin 
en kerimi Allah , ona rahmet et. Çünkü o sı:ınin bir l iğine iman etmişt i .  Gizli bir 
ses, onun ölümüne cevher tarih söyled i k i ,  Ce nnet bahçesinde oturarak 
mutlu o ldu . "  
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63- Bediüzzaman Mezarlığ ı ' nda bir kitabe : 

Rahmet-i Hakk'la beni ihvan-ı d in yad eyleyin 
Lütfedib  bir fatiha ile ruhum şad eyleyin 

Hasretiyle g itd iğim ah garib eviadiarım 
Bir gellb kabrim ziyaret i le abad eyleyin 

Asitane gelmişim ya Rabb ben pir Cı garib 
Namdaşım hürmetine atv Cı azade eyleyin 

Cem'olub her gün gelen evlad ü ahfadım benim 
Ruhuma bir bir dua etmeği mu'tad eyleyin 

Söyled im ta rih-i fevtin validemin Kimi'ya 
Okuyanlar rahmet-i Hakk ile bünyad eyleyin 

Urfa şairlerinden Kami'nin annesi için  yazdığı bu ağ ıt kitabe nin son 
mıs rasında tarih düşürülmüş olup, h icri 1 343, m i ladi 1 924 tarihi ç ıkmaktad ır .  

"Hakk'ın rah meti j le din kardeşlerim ben i  hat!rlas ın .  B ir  fatiha okumak 
suretiyle ruhumu şad eylesinler. Hasretiyle g ittiğ im garip eviatiarım kabrim i  
ziyaret ederek , ma'mur edin .Ya Rabbi, ben  garib ve ihtiyar olarak, kapına 
geldim. Beni namdaşım hürmetine affet, bağ ışla. Ey her gün toplanarak zi
yaretime gelen evlat ve torunlarım ,  teker teker ruhuma dua etmeyi alışkanlık 
ha: ine getirin . Ey Kami ,  val idemin ölüm tarihini şöy:e söy led im .  Mezar taş ımı 
akLıyanlar Hakk' ın rahmeti i le beni sevindirs in ler . "  
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64- Bedi üzzaman Mezarl ığ 'nda Muhammed Nebi 'n in hicr i  1 335.  ( m ila
di. 1 91 7) tarihli mezar kitabes i :  

Diriğa zulm ile alude-i hun  o ld u  mezarım 
Murada ermeyib çe�m-i cihandan na-bedld o ldum 

Tanim ba�dan ba�a a 'da kızıl kana boyandard ı  
Fenadan e l  çeküb dost ü ahibbadan ba'id o ldum 

Einin'a cevherln tarih denilmi� ha l-i mevtinde 
Ecel peymanesin nu� eyledim artık mevt o ldum 

Şair Emin ' in  yazdığ ı  b i r  ağ ıt kitabe olup, son m ıs rada cevhe r tarih dü
şürülmüştür. Noktal ı  harflerin toplamı 1 335 tarihini vermekte dir :  

"Yazık, mezarım zulm ile kana belendi .  Henüz muradıma ermeden 
dünyadan ayrı ld ım.  Düş man baştan başa vücudumu kana bulad ı .  D ünyadan 
ayrılarak dost ve a rkadaş lardan uzaklaştım . Ö lüm s ırasında Emin cevher ta
rih söyle miş . Ece l şarabını içtim ve artık öldüm . "  

65- . Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda Hali l  Ağa'nın mezar k itabes i :  

Ahiret çün k
_
ı l  tedarik o lmasın cismin a l i l  

Gitmeye �üphen mi  var  zira açı lmı�d ır sebil 
Cevherin tarih Emin a ncak d ü�erse bir  d ü�er 
Bakmadan önüne gör ki g itdi d ünyadan Hal i l  

Şair Emin' in yazdığı bu manzumede son mısrada nokta l ı  harflerle tarih 
düşürü lmüştür. Noktalı harfle rin toplamı 1 332 eder .  Bu rakamdan bir  düşer
sak hicri 1 33 1  tarihi ç ıkar. 
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66- Bedi üzzaman Mezarl ığ ı 'nda Muhammed Cemil Efendi 'n in  hicr i  
1 325,  (miladi 1 907) tarih l i  mezar kitabesi :  

Genç idim haylı fena nın mihnetin çektim diriğ 
B i-vefadır  yok bekaas ı çok yamandır çok yaman 

Bir ( reh-i hare sada) kıldı mübtela hayfa ki vah 
Etmed i teışhis-i derd im bir etibba-yı zaman 

Küllü nefsün za ikin'den nCış kı ldım akibet 
Hanedanım terk edüb g itdim bekaya nag ihan 

Etd i te 'sir- i  ateş-i d ilsCız canına tirkat 
Eyledim seng-i mezara ha lini bir bir beyan 

Ol Habibullah ile hemnam idi dertli peder 
Matem-i tecd id-i ışah-ı Kerbela'da verdi can 

· Geldi üçler Na mık'a söylediler tarihin 
Cennetü'I-Adn'de olsun daima çün ışadıman 

Urfa' l ı  şair Namık' ın söylediği  bu ağıt k itabenin son m ısras ında tarih 
düşürü lmüştür. Son mısranın Arap harfleri toplandığı zaman 1 322 çıkar .  Bu 
rakama üç ilave edil ince 1 325 tarihi çıkmış olur .  

"Genç idim. dünyanın mihnetini çok çekt im.  Dünya vefasızr:l ır ,  daim i  
deği ldir .  B i r  hastal ığa müptela oldum ki devrin h iç b i r  doktoru b i r  teşhis ko
yamadı .  Bütün canl ;ların ölümlü olduğu emrinden sonunda ke ndim ·ie içtim .  
Ans ız ın evimi bırakarak ahirete göçtüm . Gönü l  yakan ayrı l ık ateşi canımı et
k i ledi bu yüzden hal imi b i r  bir mezar taş ına an latt ım . Dert l i  babamın adı Re
su lu l lah ' ı n  adı ile ay nıydı .  Kerbela şehitle r i  şahının yı l  dönümünde vefat etti . 
Üçler ge lerek ey Namık tarih in i  söylediler. Bu vefat eden .  daima Adn cenne
t inde mutlu o lsun . "  

- 65 -



67- Bediüzzaman Mezarlığı 'nda hicri 1 34 1 ,  (mi ladi 1 922) 'de vefat 
eden Be kir Memduh Efendi 'n in mezar kitabes i :  

Ey çarh-ı dfın nedend ir 
Kıydın bu nev-niha le 
Verdin bahar ömrünü 
Nevres iken zevale 

Kesbetmeden safayı 
Seyr etmeden fenayı 
Şem�ir-i e�kiyayı 
Kıldın ona havale 

Hake döküb kanını 
Ağladıb ihvanını 
Yakdın oda canını 
Eri�meden kemale 

Mader-i paki ey d un-i derd ile sanki mecnun 
Oldu ab-ı  ciger-hfın takımı kar bu hale 
Yanma Emin hazer kıl ver fatiha g üzer kıl 
Tarih olur nazar kıl Muzafferü'l-kemale 

Urfa şair lerinden Emin Kıratlıoğ lu'nun olduğunu sandığ ım bu ağ ıt kifa
be de akıc ı l ığ ı  bakımından d ikkat çekicidir. Mevtanın eşkiya tarafından l<atle
di ldiğini acı ve üzüntüyle 'ağ ıt haline getirmiştir .  Son mısrada (nazar kıl rnu
zafferü' l- kemale) deki naldalı harflerin toplamından (ver fatiha ) deki harflerin 
toplamı ç ıkarı l ırsa 1 341 h icr i  tarih i çıkmış olur. 
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68- Bediüzzaman Mezarl ığ ı ' nda bir mezar kitabesi: 

Diriğa bir civan-i naze'ninin 
Felek ömr-i azizin kıldı kütah 
Revan oldu içib cam-ı huldun 
Şayest-i l lletde gitd i eyvah 

Aceb mi zar o lursa valldeyni 
Gurub etd i  Bekir isminde bir ma h 
Ebubekir ola ya Rabb dest-giri 
Dahi sad ruh i le haşrola her gah 

"Yazık ki bir genç ve nazlın ın  felek aziz ömrünü kısa etti. Ebedi l ik şara
bını  içere k  ahirete g itti. Ana babas ı acaba incinir mi? Bekir isminde bir ay 
battı .  Ya Rabb Ebubekir kendisinin el ini tutan olsun, kıyamette ve yüz ruh i le 
haşrolsun. "  

69- Bediüzzaman Mezarlığ ı ' ndan bir  ağıt kitabesi :  

Ey bu felek-i aceb 
Görene d iriğa şan etdi 
Rast-i rahı kavseyn 
Aksine devran etdi 

Bu cihan bağına bir  taze 
Ermiş gül iken 
Saldı  onu yere 
Gül gül istan etdi 

Bir çok mezar taşına yazı lmış genel bir ağıt kitabedir. Bu mezar, veba
dan ölen birinin mezar kitabes idir. 
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70- Bediüzzaman Mezarlğ ı 'nda Kürkçüzade Osman Remzi Efe ndi ' nin 
hicri 1 344,  ( m iladi 1 925) tarih l i  mezar k itabes i :  

Diriğa bunca b i n  vehm-i hayalata düşüb i nsan 
Kemal-i acz i le herbiri bir fikre eder hizmet 

Ahadsin hem samedsin lem yel idsin ve lem yuled 
Kütv olmaz sana birsin yakışmaz şanına şirket 

Allah'ım rlı-siyah mücrim asi vü g ünahkarım 
Fakat bir zerre yokdur kusurum atvına nisbet 

Çok ama cürmüm olmaz katre-i bahr rahmete karşı 
Habibin hürmetiy çün kıl beni şayeste-i rahmet 

Bu abd-i asğarın Remzi 'yi rüsva etme mahşerde 
Hata vü cürmüne tevbe i lahi ta e bed müddet 

Yazı tal ik hattıyla yazı lmıştır. Daha ziyade yakarış olan bu kitabe. insa
nın dünyadaki istek ve arzu larının bitmeyeceğ in i  ifade etmektedir .  "i nsan 
binlerce hayal peşinde koşar ,  bunlardan geri durmaz. Büyük bir  acz içinde 
her bir insan ayrı ayrı fikirlere hizmet eder. Kimse k imseyi  bu yüzden beğen
mez. Ya Rabbi ,  sen samed's in ,  lem yel id 's in ve lem yuled' s in Bizi m köpük 
gibi  o lan emel ler imiz var .  Sana şüphe yakışmaz, sen şan ve şevket sahibi
s in .  Allah ' ım,  ben yüzü kara, suçlu .  as i ve g ünahkar b i r  kulum .  Fakat g ünah
ları affetmende bir  zerre kadar dahi azin..: olmayacağın ı  b i lmekteyim . Benim 
günahım çoktur amma yine de rahmet de:yas ın ın bir damlas ı kadar b i le o la
maz . Ya Rabbi .  Habibinin hürmeti içün o lsun.  beni rahmetine layık et. Bu 
Re mzi kulunu mahşe rde rezi l  rüsva etme Ya Rabbi .  Bütün hata ve günahla rı
ma tevbe ettim i lahi ta k ıyamete kadar tövbekarım . "  Urfa ' l ı  şairle rden Rem
zi 'n in olan bu manzume,  yine kendi mezar tas ına yazı lmışt ı r . ( ı2) (Resi m : 1 0) 

(_1_2_)_ --�-�_r:i_�_leay, Ş_�n[ı��!a. Şa.i�ıeri ,_Ş_��!ı�r:!a. _!_��ış!_ !· 1_13_� ________ __ ____ _ __ __ ____ ____ _____ _ ___ ____ ______ _ 
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7 1 - Bediüzzaman Mezarlığ ı ' nda bulunan ağ ıt k itabelerden bir i :  

Lutfedüb bir fatiha 
Ruhumu şad edeler 
Kabrimin viranesin 
Ma'mur ü a bad edeler 

Kısa fakat çok anlamlı  olan bu ağıt kitabe , birçok mezar taşına yazıl
mış ağ ıtlardandır . 

72- Hicri Receb 1 320, (miladi Ekim 1 902) 'de vefat eden medrese öğ
re ncisi Hacı Mustafa Efendi 'n in Bediüzzaman Mezarlığ ı 'ndaki mezar kitabe
sinde şöyle bir ağ ıt kayıtl ıdır .  

Eyledi cam-i fenaya unfüvan-ı ömürde nuş 
Genç iken kam almadı oldu müzmin- i  ibtila 

Bu c ivan gül cebine cümle alem ağlasın 
Görmed i rahat demadem çekti emraz- ı ina 

Valldeynl ti rkatden n ice g i ryan olmasın 
. . . . . . . .. .  (bir satır kırılmıştır) 

Eyle ya Rab menzil in lütfunla gü lzar-ı naim 
Gülşen-i  cennetde kıl anı üns-i i nba 

Çıkdı üç ahbab mu'cem buldu tarihini 
Ravza-i da rü's-Selam'a g itdi  Hacı Mustafa 

"Ömrünün genç ve güzel l ik çağ ında yokluk şarabını içti. Genç yaşında 
kam almadan hastalığa tutuldu .  Hastalığa yakalanan ,  ömründe rahat görme
yen bu genç fidana bütün dünya ağlas ın .  Onun annesi babası nas ı l  ağlama
sınlar? Ya Rabb, Hacı Mustafa'nın menzil ini lütfunla Cennet bahçesi eyle . 
Onu Cennet bahçesinde Peygamberlerle yakın laştır ." Son beyitte şair tarih 
düşürm üştür. Son mısrada noktalı harflerin toplamından , ç ıktı üç ahbab de
diği için ,  üç ç ıkarmakla 1 320 tarihi çıkmaktad ır .  Şairi be l l i  o lmayan bu man
zume , çok g üzel bir  ağ ıt kitabe örneğidir .  
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73- Hic ri 1 28 1 , ( mi ladi 1 864) 'de vefat eden Hacı Mercan Ağa'n ın Bedi
üzzaman Mezarlığ ı 'ndaki mezar kitabesindeki ağıt şöyledir :  

Ecel sakisi bezm-i fenada 
Sunub bu bi-kese bir cam işrab 
Kimin yanmış çırağı bey olunca 
Felek elbet eder berbad ü nayab 

Deği l  ml herkese lbretnüma bu 
KI mahın niml zulmet niml mehtab 
Dürür pek ecel tomar-ı örnrün 
Bu mlhnethanede geh şeyh geh-1 şab 

"Yokluk meclis inde ecel sakisi bu kimsesize bir kadeh şerbet sundu . 
Kimin yanmış çırağı satışa ç ıkarsa, e lbette felek onu yok eder.  Bu herkese 
ibret değil midir k i ,  ayın. yarıs ı karanl ık ve yarısı aydın l ıktır .  Bu mihnethanede 
bazen genç baze n ihtiyarların ömür tomarını ecel s ıkıca dürer." 
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74· Hicri 1 287, (miladi 1 870) tarihinde vefat eden Trabzonlu Hakim 
Mahmud Said Efe ndi'nin Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda bulunan mezar kitabe
sinde şöyle bir ağ ıt yazılmıştır .  

Heşlme saki-l bezm-i ecelde adetdir  
KI şeyh Cı şabe suna nev be nev şarab-ı fena 

Nihayet sarıkı başında hakim iken 
Said Efendi'ye lşrab eyleyüb hafa 

Garlba eyl.,dl mah-ı siyam içinde vefat 
Ne şek var kim oldu serendaz şehid 

Clhane oldu revani revane cismi dahi 
Bu tlr-1 hiıkde gencine veş olub ihfi 

R uz-1 şeb Sabır daşda oku tarih 
Said Efendi'ye huld-1 berin ola me'va 

Urfa'da hakimliğ i  s ı rasında ölen Trabzon lu Mahmud Sait Efendi 'nin 
hakkında verilen kısa bilg iden ,  mevtanın Ramazan ayı içtnae. vefat ettiğ ini 
anlamaktayız. "Genç , ihtiyar herkesin ecel şarab ın ı  içeceği emr-i ilahidir. 
Mahmud Said Efendi baş ında sarığı o lduğu halde ölüm kendis ine yetişti. 
Garib , Ramazan ayı içersinde şüphesiz şehit o ldu.  Onun ruhu cennetiere 
yolcu o ldu ,  bedeni de toprak a ltında hazine gibi saklandı .  Allah Mahmud Sa-
id Efendi 'ye yüksek Cennet'i mesken etsin.  " 

· 

Manzumeyi yazan Urfa' l ı  şair Sabir'dir. Son mısrada tarih düşürülmüş 
olup, son mısradaki arap harfleri toplandığında 1 289 kı.ymeh çıkrvaktıdır. Bu 
rakamdan "ruz" ve "şeb" diye işaret ettiği 2 rakamı ç ıkarıl ırsa 1 287 hicri tarih i  
çıkmış olur .  Yazı ce l i  ta' lik hattıyle yazılm ıştı r . (Resim: 1 1 )  
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75- H icr i  takvim Zilh icce 1 377, (miladi takvim Haziran 1 958) ' de vefat 
eden. Saraczade Hacı Muhammed Tevfik Efendi 'n in Bediüzzaman Mezarl ığ ı '  
ndaki mezar k itabesi nde şöyle b i r  ağıt yer almıştır: 

Geçüb gençlikde her fa ni emelden 
Şehadet şerbetin içd i ecelden 

Düşüb namerdçe kurşunlar maktülden 
Yürekler dağlayıb gitd i temelden 

Müsellem cudi ikram ve sehası 
Müberra hasleti su-i arnelden 

R ızadan başka yol var mı kazaya 
Reha m üm kün müdür hükm-i ezelden 

Kalem ahsen d üşürdü yazdı ta rih 
Yazıklar Hacı Tevfik gitd i elden 

Hacı Tevfik ' in Haziran 1 958'de katledi lmesinden duyulan acı ve üzün
tü be l irti lmeye çal ışı lmıştır. Bununla bir l ikte merhumun gençl iğ inde bütün 
geçici emel lerden vazgeçtiğini , ece l i  geldiğinde şehit olduğ unu an latı lmak
tadır. Kendisine isabet eden kurşun larla vefat ettiğinde arkas ında kendini  se
venlerin yüre klerini dağ iayarak g ittiği an latılmaktadır .  Kendis in in namazını  kı
lan . m isafirlerine ikramı  .bol ve cömert, kötü işlerden uzak durduğu kayded il
miştir. Bununla bir l ikte l<:azaya rıza göstermekten başka çare o lmadığ ı ,  ezel
den yazı lmış olan hükümden kurtuluş bulunmadığı da ifade ed ile rek  ac ı ha
tifleti lmeye çal ış ı lmıştır. 

Son beyitte bi lmecel i  bir tarih düşürül müştür. Son mısranın arap harf
leri top ladığında 1 496 kıymeti çıkar. Bir önceki m ısrada "ahsen" düşürdü de
mekle , ahse n harflerinin toplamı o lan 1 1 9  rakamını 1 496 kıymetinden çıkarır
sak , h icr i  1 377 tarih i  ç ıkmış olur .  
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76- Mart 1 965 .te vefat eden Saraczade Muhammed Naci Efendi 'n in  
Bediüzzaman Mezarliğ ı 'ndaki mezar kitabes inde şöyle b i r  ağ ıt yazı lmıştı r :  

Kıl  nazar za i r  bu hake reft u iz'a n i le 
Eyleme fahr  ü tekebbür mal ile ünvan ile 
Muhammed Naci Efendi muhteremdi ba-husus 
iştihar etmişd i hüsn-i hulk ile ünvan ile 

Bir  asırl ık muhteşem örnrün geçirdi tertemiz 
Zamm-i enfes eyledi tevhid ile Kur'an  ile 
Bu fenadan el çeküb etd i beka mülke sefer 
Gark-ı nur olsun mekanı ra hmet-i Rahman ile 

Bu ağ ıt kitabede hem güze l tavs iyede bu lunu lmuş. hem de mevtanın 
öze l l ikler i an lat ı lmıştı r .  Şöyle ki :  "Ey ziyaretçi bu toprağa anlayışla bak. Malı
n ın  çokluğu ve ünvan ın ın yüksekl iğ iyle k ibir lene ıek  övünrfıe .  Özel lik le ır.uh
te re m bir zat olan Muhammed Naci Efendi ,  güzel ah lakı ve ünvanı i le şöhret 
kazanmıştı . Bir asır terte miz b ir ö mür yaşayan bu zat . tevhid ve Kur'an i le ne
tes ler in i  geçi rd i .  N ihayet bu fe na cünyadan baki c lan ahi rete göçtü . Rahman 
o lan Allah ' ın rahmet i  i le mezarı nura gark o lsun" den i lmektedir .  
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77· Yine şair Şevket' in yazdığı bir manzume, Bediüzzaman Mezarlı
ğ ı 'nda Şeyh Oede Ali Efe ndi 'n in mezar taş ında görülmektedir. Hicri 1 320 
Muharrem,  (miladi Nisan 1 902) 'de vefat eden Şeyh Dede Al i  Efendi üzerine 
yazılan bu ağıt kitabe şöyledir :  

Gurre-1 mah-ı Muharrem ldl bu zat-ı said 
Şah Hüseyin a,kına bezl-l can kılub oldu !ehld 

Yakdı bir ate�l can süz nihai-i ömrün 
Ah kim oldu zebun-1 sitem ol nahl-1 ümid 

Gark·ı hun eyledi ler clsmlnl düzdan-ı ll ' am 
Etmedi haline 'efkat anın a kvam-ı anld 

Kıdve·l ehl·l tarikat Idi hem ehl·l kemal 
Kadlri ve Nak,lyede bulmu' ldl kurb-ı Mecld 

Söyledim cevher tarihin esefla Şevket 
Zulm i le hayf kim Dede Ali oldu 'ehid 

Şair Şevket bu ağıt kitabe sonunda da cevher tarih düşürmüştür. Son 
mısrada noktalı Arap harfleri toplandığında hicri 1 320 çıkmaktadır. Kadiri ve 
Nakşibendi tarikatleri şeyhi olan Oede Ali Efendi Muharrem ayında şehir dı
şında sefer ettiği bir s ırada eşkiya tarafından öldürülmüştür. Böylece Şehid 
olduğu belirtilen , Şeyh Oede Ali Efendi'nin vefatı ile yakınlan ve tarikat arka
daşlannın büyük bir üzüntüye düştükleri ifade edilmektedir. Şair bu manzu
meyi yazarken üzülerek tarih düştüğ ünü söylemektedir. 

insan sevdiklerinin ölümünü unutmamakta, onun sevgisini daima için
de yaşatmak istemektedir. Onun iç in mezar taşlarına yazılan bu ağıtlarda, 
genç de olsa yaşlı  da olsa, çekilen acıyı, duyulan üzüntüyü taş üzerine kazı
maktan kendilerini alamamışlardır. Yukarıdaki ağıt da bir büyüğe duyulan 
sevginin ve üzüntünün ifadesidir. Yazı celi talik hattıyle yazılmıştır . (Resim:2) 
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78- Bediüzzaman Mezarlığı'nda Hocazadelerden Naki Efendi'nin h icri 
rebiülahir 1 3 1 5, (miladi Ağustos 1 897) 'de vefat eden kerimesi Dursun Ha
nım' ın mezar taş ına yazılan ağıt şöyledir: 

Arus-ı zal-ı dehre ola meftun 
Eder damadını makbul ü meftun 
Mariz oldu verem derdiyle 'e'l mah 
Sekiaya akibet azmetdi d llhun 

Şefi' kı l  ona Zehra'yı ya Rab 
Makamın Cennet et bi's-sad ve'n-nun 
Denildi cevherl tarih Şevket 
Riyaz-ı cennet o lub dar-ı Dursun 

Manzumenin şairi Urfa şairlerinden Muhammed Şevket'tir Zaten son 
beyitte şair kendini tanıtmıştır .Yine manzumenin son riıısrasında cevher tarih 
dendiği için ,  cevher tarih düşürülmüş olup, "A iy�z-ı cennet olup dar-ı Dur
sun" mısras ındaki Arap harflerinin noktalı olanları toplandığı zaman mevtanın 
ölüm tarihi olan hicri 1 3 1 5  tarihi çıkmaktadır. 

Anlaşıldığına göre Dursun Hanım henüz evlenmemiş genç bir kızdır. 
Verem hastalığına yaklanmış ve zamanın acımasız ve ölümcül hastalığı olan 
bu derdi altı ay çekmiştir. Sonunda kurtulamamış ve vefat etmiştir. Şair bun
ları bize bildirirken,  Resululllah Efendi'mizin kızı Fatime-i Zehra'yı da Dursun 
Hanıma şefaatçi kılmas ını makamını cennet etmesini de Cenab-ı Hakk'tan 
�tilemektedir. 

79- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda bir mezar l<itabesi : 

Çe�Jm-i Ibretle nazar kı l  dünya misafirhanedir  
B i r  mukim adem bulunmaz aceb ne ki�Jinedir 
Bir kefendir akibet sermayesi ,ah ü geda 
Pes buna mağrur olan mecnun değildir ya nedir 

Dünyanın bir  misafirhane olduğunu, herkesin sadece birkefen le bura
dan ayrı lacağını ,  bu dünyaya aldananın ancak deli olduğunu belirten bu 
dörtlük,  birçok mezar taşına kazılmıştır. 
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80- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda h icr i  1 1 40 . (mi ladi  1 727) tarih l i  b ir  ağıt 
kitabes i :  

Firkata eyled i çün dar-ı fenadan rihlet 
Ola esas-ı maka mın  dar- ı  na im 

Oldu d ü  seng-i mürd i le alem-i na r-ı cehim 
Sadr-ı g ülzar-ı c inan o la makam- ı  ib rahim 

"Dünyadan göç ederek  ayrı ldı .  Makamı Cennet o lsun .  i ki mezar taş ı ,  
ölünün cehennem ateşine alemdir .  i brah im' in yeri Cennet bahçelerinin o rtası 
o lsun . "  ifade leri i le i brahim Efe ndi'ye cennet di lenmektedir .  

81- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda, Muhammed Emin Efendi 'n in h icri 
135 1 ,  ( miladi 1 932) tarihl i  mezar kitabesi :  

içer nöbetle bir bir halk-ı alem 
Ecel peymanesin cam-ı kaderden 

Emin Hi lmi  Efend i nev-c ivan kim 
Hernan  oldu yazık piş- i  nazarda n 

Semmü'l- ismi mahbub- i  Hüda'd ır  
Şefaatyab ola hayrü'l-beşerden 

Henüz nev-reside taze bir civan idi  
Vefatı ha lkı yandırd ı  c iğerden 

Bu ağıt kitabe az bir değ iş ik l ik le başka bir mezar kitabesinde de yazıl
mı�tı. "He rkes s ıras ı geldikçe ecel şerbelinden içece kti r .  Henüz genç yaşta 
gözde� kaybolmas ı çok acıdır .  Onun ismi  Allah (c.c) sevgi l is inin ismidir .  Ona 
Hz. M ıj hammed (s .a.s ) şefaat ets in .  Genç yaşta ölümü halkı ciğerden yak
mıştır ."  
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82- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda hi eri 1 353, ( miladi 1 934) 'te vefat eden 
Edibe Hanım' ın mezar kitabes i :  

Ne kasd ın  var id i ey derd-i bi-derma n canımla 
Beni kabre gömdün aheri suz-1 nihanımla 

Derunum derd ile doldu birunum gül gibi soldu 
Vücud um kana gark oldu bu çeşm-i hun-feşanımla 

Felek güldürmed t bir dem bu kadar güldü çok mu 
Aheri vah lle yevm-i c ihan doldu figanımla 

Haram o ldu bana rahat görürüm daima mihnet 
Derdie çekdiğlm zahmet ayan o lmaz beyanımla 

Benzerlerinin en iyilerinde n olan bu ağ ıt kitabede , adeta kadere bir 
kızgın l ık  bulunmaktad ır :  "Ey dermansız dert, canıma ne kastın vardı . Sonun
da ben i  g izl i  ateş imle kabre koydun. içerim de rtle doldu. yüzüm gü l  g ib i  sol
du. Gözümden akan bu kan l ı  yaşla vücudum kana gark oldu. Felek beni hiç 
güldürmedi, bu kadarcık gülrnek çok mudur? Ah vah çekmekle cihan figa
nımla doldu . Bana rahat görme k haram oldu.  Daima mihnet görürüm.  Bu 
dert i le çe ktiğ im zahmeti anlatmakla, ne kadar ac ı çe ktiğ imi açıklayamam ." 

83- 1 961  'de vefat eden Mustafa Ağa'n ın Bediüzzaman Mezarlığ ı 'ndaki 
mezar kitabesi: 

Hüda maziıar kıla lütf-i azime 
Vüc�d un yakmaya na r-ı cehime 
Oku b ir  fatiha ruhuna bahşet 
Burada işte metfundur 

Birçok mezar taş ında yazı l ı  olan bu dörtlük . yine yolculardan bir fatiha 
bekle ndiğini hatırlatmaktadır .  Çünkü Fatiha mevtanın ruhunu sevindirecek 
tek şeydir . 
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84- Devrin büyük din alimi Abbas Vasık Efendi'nin kızı Züleyha Ha
nım'ın Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki h icri 1 352, (miladi 1 933) tarihl i mezarı
nın kitabesi: 

Tefekkür eyle her dem akli Isen emr-I ukbayı 
Ecel hake etdl enis niye bu verd-I ra'nayı 

Verem derdiyle dllhun gltdl hasretle bu dünyadan 
· Eyvah maksuda ermeden terk-I mekan etdl dünyayı 

Perişan dlde giryan görmedi düryada bir rahat 
Henüz nev-reslde Iken çekdl her dem bunca belayı 

. Meğerkl Yusuf ola rahmet kabrinde me'nl.ısu 
Demadam rahmetlnle eyle ,ad ya Rabb Züleyha'yı 

Devrin korkunç hastalığ ı veremden ölen bu merhume iç in söylenen 
ağıt iyi bir manzume o_lup şairi belli değildir: "Eğer akıl l ı isen daima ahireti 
düşün. Acaba bu güzer çiceği ecel niçin toprağa yakınlaştırdı. Verem hastalı
ğından bu dünyadan maksadına ulaşamadan ahirete göçtü. Henüz genç ya
şında iken bütün bu belaları çekerek, perişan ve gözleri yaşlı olarak bu dün
yada hiç rahat görmedi. Kabrinde kendisine Yusuf gibi bir rahmet yakını ol
sun. Ya Rabbi, rahmetinle her zaman Züleyha'yı şad eyle ." 

, :  
85- Hicri 1 334, (miladi 1 9 1 6) tarihinde vefat eden Ümmühan Hatun'un 

Bediüzzaman Mezarlığ f'ndaki mezar kitabesi: 

Yakdı beni bağ-ı suz-i hasret 
Bu cay-1 teng oldu bana merkad 

Kaldım burada enis-I h lcret 
Eyleye beni fatiha l le di lşad 

Bir gün sana da gelir bu halet 

"Has ret ateşinin bağı ben i  yaktı. Bu dar yer bana mezar oldu. Hicrete 
dost olarak burada kaldım. Beni bir fatiha ile sevindir. Çünkü bir gün sana 
da ölüm hali yetişir." 
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86- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'ndaki hicri 1 303, (miladi 1 885) 'te vefat 
eden ibrahim Lebib Efendi 'nin mezar kitabesi: 

Ansızın derde düfldÜ ya Raklb 
Uğradı karnında termimin Lebib 

Hüzn-ü matemle clğer oldu biis 
Ol zamanki yerde düz oldu edib 

. . .  (bir satır okuna madı) 
Gül tenl felek ala muclb 

Kul tefi'dlr kürbet yevmü'l-ceza 
Yere Ya Rabb selsebll Hablb bana 

Hüsn-1 hatme söyle tarih Rahmi'ya 
Cennete azm etdl ibrahim Lebib 

Son mısrada tarih düşürülmüştür. Bu manzumenin şairi Rahmi adında 
bir şairdir. Bu ağıt kitabede ibrahim Lebib'in genç yaşında bir ciger hastahğı
na yakalandığ ı ve bu hastalığın ölümüne sebeb olduğu ifade edilmektedir. 
Kıyamet gününde bu ü�üntünün kendine şefaat etmesi de dilenerek, ayrıca 
kendine selsebil verilmesi de istenmektedir. 

87- 1 932 tarihinde vefat eden din alimi Abdulvahid Hoca Efendi'nin 
Bediüzzaman Mezarlığ ı'ndaki mezarı kitabesinde şu ağıt kazılmıştir. 

Esüb bad-ı ecel bu riazeninin ömrün az etti 
Henüz nev-reside taze gonca ih bi-murad etdi 

Genel olarak birçok mezar taşında bu ağıt kitabesi vardır. 
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88- H icri 1 3 1 7 . (mi ladi 1 899) ' da vefat edt:n Yorgancızade Al i 'n in  Bedi
üzzaman Mezarlığ ı 'ndaki mezar k itabes i :  

Muntazırd ı r  affına çe�m-i c ihan 
Cümleden Yorgancı-zade bir kulun 

Ki Ali ibni Muhammed b i-kemal 
Cirmini dökdü ru �ükrden i le 

Derdiyle za r oldu bin hayran 
Afvet Ya Rabb isyanını mağfi retinle 

Nur-i Ahmed a�k ına Ya Müstean 
Geldi üçler söyledi ta rihini 

Rahmet-i hakka erince verd i can 

"Bütün cihanın gözü sen in  affın ı  be kle me ktedir Ya Rabbi .  Bun lardan 
bir kulun da Yorganc ı-zade kulun Muhammed oğlu Al i 'd i r .  Şükrede n bu ku
lun cirmini  döktü. Dertleri i le in iedi  d urrlu. Yarabbi isyanını mağfiretinle affet .  
Nur-ı Ahme d (s .a .s) aş kına olsun . "  Son mısrada ta r ih düş ürü lmüştür. Son 
mısranın hatleri toplan ıp üç ilave edi l ince 1 3 1 7  tar ih i  ç ıkmış olur .  
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89- Kadızadelerden Seyyid Abdul latif Etendi 'n in k ızı Fatime Han ım' ın 
Bediüzzaman Mezarlığ ı 'ndaki hicri 1 280 (mi lad i 1 863) tarih l i  kitabesi .  zama
nın şair ler inden Sabir ' in yazd ığ ı g üze l bir ağıt manzumesidir :  

Aldanma nak� ü nigarına dehrin nigar-ve� 
Etmez ona taalluk o kim huşyar o la 

Eyler mi meyl-i dar-ı fena a ritan hiç 
Arif od ur ki mail-i dar-ı karar ola 

Değmez bu cah ü mansıb dünyaya ah kim 
Hengam-ı fevt-i makarrı cah-ı mezar ola 

Devran-ı berrakd ı Yusuf Peygamber'i o kim 
Yakub var dideleri e�kbar ola 

Ald ı felek hali lesini saldı 'fahhare 
Ukbada Ya Rabb bari ka rin-i nigar ola 

Be�ler çıkınca söyledi ta rih Sabir'e 
Cennetde ruh-i Fatime Zehra'ya car o la 

"Dünyanın şeki l  ve suretine aldanma . akı l l ı  olan k imse ona yakınl ık 
göste rmez.  Arifler h iç yokluk alemine yönel ir mi? Ası l  arif olan , gerçek olan 
aleme yönelmel idir .  Bu yer ve mansıp dünyasına değmez. Çünkü ölüm vakti 
ge l ince karar edeceğ i yer .  mezardır .  Hz. Yus uf' un babası Hz. Yakub g ib i  
gözle ri yaşlı o lur .  Onun zevcesini felek a ld ı  toprağa saldı .  Ya Rabb bari ahi
rette onu yakınlaştır , "  ifadeleri kul lanı lmış acı ve ümid bir araya da getiri lm iş
tir. Son beyitte tarih düşürülmüş olup. son m ısranın harflerin in toplamı 1 285 
eder. beş ler ç ıkt ığ ı için 1 285'ten 5 rakam ın ı  ç ıkanrız 1 280 tar ihi ç ıkmış o lur .  
Yazı cel i  ta l ik  hattı i le  yazı lm ıştı r .  



90- Hicr i  1 1 40 ,  (miladi 1 727) senesinde vefat eden Ulucami M üezzini 
Molla Mahmud'un Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'ndaki mezarı k itabesinde şu dört
lük yazı lmıştır .  

Ey mezarımı gören ehl-i vefa 
Eylerim bir fat iha sizden rica 

Kim bana hayr ile eylerse dua 
Ede mah�erde ona �efaat Mustafa 

Birçok mezar taş ında yazı l ı  olan bir  kitabedir .  Yazı cel i  s ülüs hattı ile 
yazı lmıştır. 

9 1 - Hicri 1 295 , (miladi 1 878) 'de vefat eden Tahi rzade Bekir Efe ndi 'n in 
Bediüzzaman Mezarl ığ ı'ndaki mezar taşında kazı l ı  ağıt kitabe de birçok me
zar taşında görülen bir  manzume dir :  

Bir civan- i  nazeninin 
Merkadd idir bu mezar 

Eyledi nazik tenin 
Hak i le  yeksan rüz-gar 

Almadı dar-ı fenada 
Maksadı bu bi-murad 

Eyle ruhuma rahmet 
Lütfeyle perverd igar 

Kitabe, mezar taze bir  gencin mezarıdır .  Zaman onun nazik vücudunu 
yerle bir  ey ledi .  Bu bi-muradır:ı hiç bir maksadı bu dünyada o lmad ı .  Al lah lüt
fuyla kendis ine rahmet ets in .  anlamındadır 
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92- Hicri 1 378 , (mi ladi Ocak 1 959) 'da vefat eden Ramazan Altaş' ın 
Bed iüzzaman Mezarlığ ı 'ndaki mezar taşında dikkat çekici b ir  ağ ıt kitabe yer 
a lmıştır .  

Bu gence bir  fati ha 
Ben bir genç idim 
Gezerd im d ünyada 
Bir gül  idim yeterd im anama babama 
Nişanlım kaldı orada 
Murad ım kalsın o d ünyada 
Şimdi de 
Toprak dolmuş 
Kulağıma gözüme 
Akibet ölüm 
Kasdeyled i canıma 

ifadele ri ,  b i r  gencin arkas ından b ı raktık larının ac ı ,  üzüntü ve has retini 
bi ldiren duyg u lardır. Bir  babanın bir ananın ağ ıd ı ,  b ir  kardeşin . bir bacın ın 
ağ ıtı ve bunlara i lave olarak bir  n işan l ın ın duyup da ifade edemediği ağ ıd ı  
ancak bu kadar anlatı labi l i rdi .  

93- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda hicr i  1 098, (mi ladi 1 687) senesinde 
vefat eden Hali l Bey' in mezar kitabesi: 

Eya seyreyleyen ha k-i mezarım 
Beni bir fatiha ile ana dur 

Girersin sen dahi hak-i s iyahe 
Bu gün bana ise yarın sanad ır. 

Bir ibret veren ,  b i r  ders ifade eden bu k itabe b irçok mezar taşında ye r 
alan genel bir kitabed ir. 
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94- Alaybeglerden 1 323 h icri ( 1 905 mi ladi) tarih inde katled i len Musta
fa Hakkı Efe nd i 'n in Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'ndaki mezar k itabesinde şunlar 
yazı lmıştır :  

Hanedamndan Ruha'nın bu gül- i  bağ-ı  vefa 
Nahl-i kadd in  sa ld ı hake ti�e-i hükm-i kaza 

Dü�men-i bed-hahı rahmetden ümmid kesmi� m i  kim 
Eyleyüb kat'i hayatın urd ular seng-i cefa 

Cismi hun-a lud ile g itd i Hüda d ivanına 
Ona mah�erde �efi' olsun �ehid-i Kerbela 

Ünfüvan-ı ömür de g itd i cihandan hayfa hayf 
Ermed i dünyada kama afv ede c ürmün Hüda 

Çıkdı  dü ahbab Şevket tarih-i cevher söyledi 
Ola mazlumen.�ehid Ya Rabb eelis-i Mustafa 

Ağıt kitabeden anladığ ımız kadariyle "Mustafa Hakkı Efend i . U rfa 'n ın  
tanınmış ai le ler inden vefa bağ ının bir  g ülüdür .  Kaza hükmü i le bedenin i  top
rağa uzatmıştır. Rahmetten ümid kesm iş o lan kötü lük isteyen düşmanı ,  cefa 
taşıyla vura rak hayatını kesti . Kana be le nmiş vücudu Allah d ivanına yükseld i .  
Henüz genç  ve güze l l ik  ömründeyken yazık ki dünyadan ayrı ld ı .  Me rhuma, 
mahşer gününde Kerbe la şehit leri şefaatçı o lsun.  Dünyadaki mutluluğa day
mayan Mustafa Efendi 'n in günahlarını Allah affets in . "  

Bu manzumeni ı ı  şairi Şevket't i r .  Son beyitte cevher tar ih düşürLı lmüş
tür. Son mıs radaki noktal ı  harfler in toplamı 1 325 çıkmaktad ır .  B i r  evve lki mıs
rada iki anlamına gelen ç ıktı "dü" dediği iç in yukardaki rakamdan 2 ç ıkarır
sak 1 323 tarih in i  elde etmiş o luruz. Yazı tal i k hattıyla yaz ı lmıştır . (Resirr. : 1 2) 
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95- 1 958'de vefat eden Hatice Alay' ın Bediüzzaman Mezarlığ ı ' ndaki 
mezar taşında şöyle bir  ağ ıt kitabe yer almaktadır :  

Had ice Hanımın Ya Rabb makamın 
Cennet iç inde eyle kasr-ı a' hi 

O eylerdi savm-ü salatın 
Okur Kur'an-ı hem eylerdi esfa 

Fakir ve bi-kese muhtaç ve aca 
Verüb nan-ü nükCıd eylerdi arza 

Tehi dest kapına geldi i lahi 
Bağış la cürmün ey Hayy-ü Tüvana 

Duam o ldur olunca ruz-i mahşer 
Şefii olalar Havva ve Zehra 

Dua, ağ ıt ve merhumenin özel l iğ in i  de bel irten bu kitabede şunlar ya
zı lmıştır: "Yarab, Hatice Hanım' in makamın ı  cennet içinde yüce bir köşk eyle . 
Çünkü o han ım namazını kı lar, orucunu tutar ve Kur'an-ı Kerim' i  okurdu.  Fa
kir ve kimsesize ,  muhtaçlara ve açiara Allah rızası için para ve ekmek verirdi .  
Ş imdi  artık e l i  boş o larak kapına geldi .  Ey Hayy ve kudretli olan Allah,  Hatice 
Hanım' ın günahını  bağışla. Duam odurki , mahşer g ününde kendisine Hz. 
Hawa ile Hz. Fatimetü 'z-Zehra şefaatçi o lsun . "  

Evet, bu ağ ıt kitabede de mevtanın arkas ından ona o lan sevg i ,  acı  ve 
üzüntüler d ile getir i lmişti r .  Bu duygular di le getiri l i rken de çok güze l edebi 
metin veri lmesi de ihmal edi lmemiştir. 
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96- Hicr i  1 323 , (mi ladi 1 905) senesinde vefat eden Alaylardan Hal i l  
H i lmi  Efendi 'n in Bediüzzaman Mezarlığ ındaki mezar taşı üze rinde şu ağıt ki
tabe kayde di lmiştir: 

içer nevbetle bir bir halk-i a lem 
Ecel peymanesin cam-ı kaderden 

Hal i l  H i lmi  Efend i nev-civan kim 
Nihan oldu yazık p iş-i nazarden 

Sümmi' l-ismi ceddü'l-enbiya'dır 
Şefaatyab ola hayrü'l-beşerden 

Üç oğluyla kızı masumlar .kim 
Diriğa oldular  mahrum pederden 

Yazıb eşkimle Hilmi ben de tarih 
Vefatı ha lkı yandırd ı  c igerden 

Hilmi adında bir şair in yazdığ ı bu kitabe sonunda tar ih düşürülmüştür .  
Son mısranın Arap harfle rinin noktalı olanları toplandığında 1 323 tar ih i  ç ık
maktadır .  

Kısaca şöyle denmektedir: "Bütün dünya halkı nöbetleri geld ikçe, ka
der bardağ ından tek tek ecel şerbetini içecektir. Henüz genç yaşta olan Hal i l  
Hi lmi Efend i'nin ölmes i yazık o ldu.  Onun ismi Ceddü' l-e nbiyanın ismidir .  
Hayrül-beşer  olan Peygamberimiz Hz. M uhammed (S.A.S) şefaatç isi o lsun.  
Merhumun üç oğlu i le  bir kızı ge riye ·. kalarak babalarından mahrum oldular .  
Ben de gözyaşımla tar ih in i  yazarak,  vefatının halkı  ciğerden yaktığ ını söyle
d im. " 

· Görüldüğü gibi  kitabede acıma ve acındırmanın yanında herkesin öle
ceğini düşünmekle tesel l i  ve rmeye çalış ı lmıştır. Yazı cel i  ta' lik  hattı i le yazıl
mıştır .  
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97- Hicr i  1 058,  (m iladi 1 648) 'de vefat eden Safiya Hanım' ın Bediüzza
man Mezarlığ ı' ndaki mezar taşına, birçok mezarda görülen gene l b i r  dua ya
zı lmıştır . 

i lahi kabrimi pür-nur eyle 
Makam-ı menzi l im ma'mur eyle 

Fenadan g itd i hayretlerle mahzun 
Sekaada anı katından mesrur eyle 

Oldukça eski bir tarihe sahip olan bu mezar üze rindeki bu dörtlük  za
manın ıza kadar b i rçok mezar taşına kazılmıştı r. Mezar mermerden yapıldığ ı 
iç in yazısı sağ lam kalmıştır .  Yazı cel i  sülüs hattıyla yazı lmıştır. (Resim : 1 3) 

98- Bed iüzzaman Mezarl ığ 'nda Muharrem 1 347, (Haziran 1 928} 'de 
vefat eden şehit i brahim Edhem Efendi 'n in mezar kitabes i :  

Ya Rabb aman hürmet-i Kur'an içün olsun 
Farh-ı dü-cihan yani O Sultan içün olsun 

Ebubekir, Ömer ve hazret-i Osman içün o lsun 
Bağ ışla suçum şa h-ı şehidan içün olsun 

Yeş i le boyanmış olan bu mezarda med�un o lan ibrahim Edhem Efen
d i 'n in ,  istiklal Mahkemes ince 1 925'te idam edi ldiği  latin harfleriyle kazı lmış
tır .  Mezar taşındaki tarih, mezarın yapıldığ ı tarih olmalıdır .  
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99- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda (Mayıs 1 958) ' de vefat eden Oögerl i  
Aşiret Reisi Bekir Ateş Beğin oğlu katledi len i brahim Hal i l  Beğ in mezar k ita
besi :  

Genç i ken Hal i l  Beg Dögerli beği 
Sehada keremde yokd u akranı 

Gadrederdi kıyd ılar ona sebebsiz 
Bir za lim kurşunla döküldü kanı 

Şehidl ik rütbesin eyledi  i hraz 
Cay-gah eyledi bağ-ı c inanı 

Onun bu fenada hüsn-i hal ine 
Şahadet etmekden dostu yaranı  

i lahi ruhunu rahmetle şad et 
Rahmete layıktır çünkü imanı 

Kitabeden Döğerl i  Aşireti Reis i  Bekir Ateş Beğ ' in oğlu i brahim Hal i l 
Beğ ' in sebepsiz ye re katiedi lerek öldürüldüğünü anlamaktayız. 

1 00- Bediüzzaman Mezarlığ ı ' nda h icri 1 060, (miladi 1 650) 'de vefat 
ederı Sadrazam Tayyar Muhammed Paşa'nın oğlu �üseyin Bey'in mezar ki
tabesi :  

Hudaya fazl-ı lütfunla bu mahdum 
Ol gülza r- ı  firdevs içre mesrur 

Olub tarih-i rih let harf-i menkut 
Hemişe merkad-i mahd um o la nur 

Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda bir kubbe içinde bu lunan bu mezar, Su l
tan 4'cü Murad' ın Bağdat seferine g iderken 1 638 Ağustos ayında sadrazam 
o lan Tayyar M uhammed Paşa'nın oğ lunun mezarıdır. Tayyar Paşa Bağdat 
muhasarası s ıras ında şehit düşmüştür. Hüseyin adındaki oğlu ise U rfa'da 
1 650 senesinde vefat etmiş ve bu türbeye defnedi lmiştir .  

Kitabenin son m ısras ında noktal ı  harfle rle tarih düşürülmüştür. Yazı 
cel i  ta' l ik hattı ile yazı lmışt ır .  
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1 01 - Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda hicr i  1 334,  (mi ladi  1 9 1 6) ' da vefat 
eden Hacı Mekki Ete ndizade Muhammed Ete ndi 'n in kızı El it Hanım' ın mezar 
kitabes i :  

Va tirkata 
Ey za ir  kabrim etme gaflet 
Levhimde yazıldı ders-i ibret 

Bu dehr·i dunda pek genç iken ah 
Yakd ı beni dağ-ı  sCız-i hasret 

Bu ca-yı tenk oldu bana medfen 
Kald ım burada enis-i ibret 

Eyle beni fatihayla d ilşad 
Bir g ün sana da erer bu halet 

Bir i le edin tarih im ikmal 
Oldu vatanım riyaz-ı Cennet 

"Ey ziyaretçi .  kabrimi gafil o larak unutma.  Benim levhimde bu ibret al ı
nacak ders yazı ld ı .  Bu alçak dünyada çok genç yaştayken hasret ateşi bağ
rımı yakt ı .  Bu dar yer bana mezar oldu. Burada ibretle tan ışık o larak kald ım. 
Ey dünya eh l i ,  bir fatiha i le benim gön lümü mutlu et. Çünkü bir gün bu du
rum sana da u laşacaktır ." Anlamına gelen mıs ralar kullanılmı� ve son m ıs ra
da bir eklemek s uretiyle tarih düşürülmüştür. 
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102- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda hicr i 1 343 , (mi ladi 1 924) senesinde 
vefat eden Musa kızı Tevhide Hanım' ın Mezar kitabesi ( 1 3) .  

Kime me'va olur bu dar-ı dünya 
Gelen bir  b ir  g ider encam il la 

Ed ib her ferdi b ir  suretde iğfa l  
Müebbed kabz eder faniyi hayfa 

Açar t ir-i kaza bir  ya re ahir  
Olur bi-çareler düçar- i  ifna 

Zaman-ı vasf-ı haml inde vefatı 
Helaki herkesi etd i dü-bala 

Gel ip hep hizmete fevtinde huri 
Behişti eyledi Tevhid'e sükna 

Kitabe Urfa şairle rinde n Behişti tarafından yazı lmıştır .  Bu dünyaya her 
gelenin muhakkak ö ldüğ ünü,  her canl ının yok o lacağ ı ifade ed ilmektedi r. 
Surdaki mevta hamilel iği  s ıras ında vefat etmiştir. Bu da akrabalarını daha 
fazla üzmüştür . 

....... < �:ı>...�ı:;dr� !-P�.�anh��fı_ı_Ş_����!.i_ , ��!' ':!..��:-�9-��· �.�.�? ....................... .  · ---··---------.. . -.. 
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S i . ( 1 4) 
1 03- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda Şaban oğlu Ahmed' in mezar kitabe-

Dıriğa i� bu nur-i d ide-i Şaban Efendi kim 
Civar-ı Hakk'a azm ettikde ferman-ı müekkedle 

Dedi Şehd i-i da i tarihini Ya Rabbi o l  demde 
Münevver kı l  mezar-ı Ahmed'i nur-i Muhammed 'le 

Şair Şehcfı tarafından yazılan bu kitabenin son m ısras ında tarih düşü
rülmüş olup, hicri 1 230, miladi 1 8 1 5  tarihi ç ıkmaktadır . Böy lece Şair Şeh
cfı' nin yaşad ığ ı devir de be l l i  o luyor. 

1 04- Bediüzzaman Mezarl ığı 'nda h icri 1 289,  (miladi 1 872) senesinde 
vefat eden Hal i l  adl ı  b irinin mezar kitabes i .  {15) 

Almadı dünyada hayfa ki muradın ol civan 
Hake yeksan eyled i nev-salda bad-ı hazan 

i rc i'i emrini çün gu� eyleyince nass ile 
Müjde-i tahkikden kıld ı feda canın heman 

Hemdemi Ya Rab ola ol zat-ı pak-ı muhterem 
Hazret-i al-i himem pir ü fakir hem ins ü can 

Tarh ed ib üç Raika tarih-i cevher söyled im 
Na-murad g itd i tebah oldu Hali l- i nala n 

Raik' in yazdığı  bu kitabenin de sonunda noktalı harflerle tarih düşürül
müştür. Mevtanın ardından duyulan üzüntü be l i rt i lmiş ve ona Allah'dan rah
met di lenmiştir. 

(14) Bed ri Alpay, Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa 1 986. 1 .257 

____ .f:�U?.����_I_e�y! _ _  Ş_ı:_�����-Şairl�l, _Ş_�f'!!l�-��--�-��§� _ _1,_�.?.? __ _ 
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1 05- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'da hicri 1 297, (mi ladi 1 880) tarihl i  b i r  me
zar kitabes i : ( 1 6) 

Bi-deva b i r  derde d üş oldum zebun 
Ruz ü şeb bak inlerim zar ü zebun 

Ah ü vah ü hicriyle bak mecruh-ı d i l im 
Gözlerim kan yaşla doldu tab-ı hun 

Küllü şey'in Halik buyurdu Hakk 
Diyelim el-Hükmü Ii i iah mü'minun 

Murğ-i ruhum nefsden ah uçtu ah 
Tutdu Tuba zi ' l-nevaya hazirun 

Rahmi'ya gel söyle -gi l  ta rihini 
Ya Celi l i  kül lü ledeyke muhzirun 

Urfa şairle rinden Rahmi 'n in yazdığı bu kitabenin sonunda tarih  d üşür
müştür. Kitabede me rhumun günlerce acı çektiğ i anlat ı lmış ve sabretme kten 
başka çare kalmadığı ifade edi lm işt ir .  

(16) Bedri Alpay. Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa 1 986, 1 .250 
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1 06- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda Muhammed Sal ih Sani'n in  hicri 
1 268, (miladi 1 852) tarihl i  mezar kitabes i :  ( 1 7) 

Çekdi cellad-ı ecel kim hun-i mazlum dökrneğe 
Tlğ-i hCın-rizin anın gerdunu pervaz eyled i 

Riştesin kesti maarif- kanının encam-ı kar 
Ma'rifetle bir zaman anı ser-efraz eyled i 

Bülbül-i bağ-ı maarif ki o zat-ı Mevlevi 
Sundu  bes şerbet ana mest-1 mey avaz eyledi 

Geldi üçler söyledi Admi g ibi tarihini 
Ruh-i Sani lane-i hüsniye pervaz eyled i 

Urfa şairle rinden Admi ( 1 8 1 8- 1 900) tarafından yazılan bu manzume
nin son m ısras ında tarih düşürülmüştür. 

"Mazlum kanını dökmek için  ecel celladı kı l ıc ın ı  çekti ve uçarak fe leği 
do laşt ı .  Sonunda maarifin ip in i  kesti ve bi lg is iyle bir müddet yükse ldi .  Bir  
mevlevi olan o maarif bağ ının bü lbülüne şerbeti sundu ve bu ecel şe rbetinin 
etkis iyle sarhoş oldu. Sani 'n in ruhu güze l l i k  yuvas ına uçtu."  

Bu kitabede n merhum Muhammed Sal ih Sani ' nin Mevlevl olduğunu
da anlamaktayız. 

ıı7 Bedri Aıpay. Şanl ıu rfa Şairleri. Şanlıurfa 1 986. 1. 202 
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1 07- Bediüzzaman Mezarlığ ı ' nda Latin harfleriyle yazı l ı .  Müftüzade 
Ömer Efendi 'n in oğlu Avukat Mahmut Fuat Aksoy 'un 1 N isan 1 965 tarih l i  
mezar kitabes i :  

Hacc'a niyetliyd in kurban ayında 
Kahpe kurşunların kurbanı g ittin 
Adalet evinde hak sarayında 
Zulmün haksızlığın nişanı g ittin 

Gölgende dururdu yetimler d ullar 
Kapında dayard ı açlar yoksullar 
Tanrı'nın yoluydu tuttuğun yollar 
Onun çün özleyip Cinan' ı  g ittin 

Kırk dokuz senelik gençlik yaşında 
Adın yakışmazd ı mezar taşında 
Bir Nisan g ününde görev başında 
Şehitler bezminin mihmanı g ittin 

Soyun g ibi aktır bıraktıt ın ad 
Gözler kan ağl ıyor seninçin Fuad 
Tanrı'dan di lerim nur içinde yat 
Sıziattın ka lpleri, vicdanı gittin 

1 Nisan 1 965'de Avukat Mahmut Fuat Aksoy'un mahkeme salonunda 
öldürüldüğünü an latmaktadır . 

1 08- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda Latin harfle riyle yazı l ı  Reş it kızı Der
ya Parmaks ız' ın mezar kitabesi :  

Sanki hiç yaşamad ı 
Gülümsedi bir anl ık 

Gökten inip Derya 'yı 
Sarıverd i karanl ık 

Derya 22.  5 . 1 971 'de doğmuş ve 7 . 1 0. 1 993 tarihinde vefat etmiştir. D i
yarbakır D icle Ünivers itesi ' nde öğrenci  iken bir trafik kazasında vefat etmiş
tir .  
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1 09- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda 1 1 . 1 0 . 1 991 'de vefat eden Rüfai tari
katı hal ifesi Yusuf izzeddin Efendi ' nin mezar kitabes i :  

Biz gedayiz sureta amma 
Ciha n sultanıyız 
Bende-i a l-i aba �eh-i velayet 
Kuluyuz 
Lebriz-i g ınadır di l imiz gerçi 
Fa ki riz 
Sal ikan-ı pir-i Hazret-i Rufa i 
Kebiriz 
Musa göremez Tur-i Şecer'de 
Bizi billah 
Biz �ule-i sima-i tecellada 
Nihanız. 

Latin  harfleriyle yazı lmış o lan bu kitabe, Ke nan Rıfai 'den al ınmıştır . Yu
suf Halfa d iye tanınan Yusuf izzeddin Efendi ,  Nuri Baba'nın halifesidir .  

1 1 0- Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda Latin harfleriyle yazı lmış,  
30 . 1 . 1 966'da vefat eden Hacı S inan oğlu Hacı Sal ih ' in mezar kitabesi :  

Geçip bakma 
Ey Muhammed ümmeti 

Ölümün diriden 
Bir duadır minneti 

Sen de isen 
Ol Muhammed ümmeti 

Bir fatiha ver de 
Bulasın baki Cennet'i 
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1 1 1 ·  Bediüzzaman Mezarlığ ı ' nda Latin harflerle yazı lmış ,  Muhammed 
Emin' in 7 .7 . 1 989 'da vefat eden eşi Anzı lha S üze r' in mezar k itabes i :  

Felek sundu bana 
Şerbet-i mevt 

Mezarım oldu 
Zindan-ı  gurbet 

Lütfet ver bir  fatihayı 
Ey za ir  
Ümidim ola ruhuma rahmet 

Kocas ından bir sene sonra vefat eden Anzılha Han ım ' ın  arkas ından 
yapılan bi r  ağ ıt kitabesidir .  

1 1 2- Bediüzzaman Mezarl ığ ı ' nda Latin harfle riyle yazı lmış ,  
27 .7 . 1 988'de vefat eden Şeyhmüsl üm oğlu Me hmet Emin Süzer ' i rı  mezar k i 
tabesi :  

Felek sundu 
Bana ecel- i  şerbet 
Yardan  evl�ıttan ayırdı n ihayet 
Kı ld ı  beni esir-i dest- i g urbet 
Ağlasın me:zarım ta be-kıyamet 
Gel ince kabrime ziya ret 
Bekler bir fatiha ruh-i M uha mmed 

Kendis in i  ziyarete gele nlerde n bir fat iha bekleye n bu k itabe ,  ayrı l ığ ın 
ve ölümün ard ından bir  ağ ıt yapmıştır .  
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1 1 3- Bediüzzaman Mezarl ığı ' nda Latin harfle riyle yazı lmış ,  
1 6 .5 . 1 961 'de doğan ve 1 . 1 0 . 1 99 1 'de vefat eden inşaat Yüksek Müho/)dis i  
Muzaffe r U luğ 'un mezar kitabesi :  

Benim için gözyaşı döküp ağlamayın 
Kaderim böyleymiş kimseyi suçlamayın 
Beni mezarda değil, gönlünüzde arayın 

Genç yaşta ölen M uzaffer Uluğ , arkadaşıyla otomobil le ormana g ider
ken kaza geçirmiş ve bu kazada Muzaffer hayat ın ı  kaybetmişti . 

1 1 4- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda Latin harfler iyle yazı lmış,  1 943 yı l ın
da doğup ve 1 2.6 . 1 979'da vefat eden Ekrem Kara'nın mezar kitabesi : 

Ölümün pençesi 
Gerçi karanlık, siyah 
Ve çirkin ise de 
Mü'min için 
Asıl siması 
Nuranidir, 
Güzeldir. 

Ekrem Kara samimi arkadaş ımız, dostumuzdu.  Terzi l ilı: yapard ı .  R isa' 
le-i Nur öğ re nci ler indendi .  · Çok müttaki bir müs lümandı .  Çok münewerdı .  
güze l konuşur, bütün arkadaşları tarafından sevi l i rd i .  Ani bir kalb krizi sonu
cu dükkanda çalışırken vefat etti . 

Merhum hasta l ığ ından bahsettiği zaman pek inanmam ıştık .  Bir  gün 
konuşma s ıras ında : 

Pazartes i günü mü ,  yoksa Cuma günü mü ölmek daha efdaldır? Gerç i  
pazartesi günü peygambe�imiz vefat etmiştir. Be n de pazartesi g ünü ölmek 
ister im,  demişti . Ölümü de pazartesi  gününe rastlamıştı. 
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1 1 5- Bediüzzaman Mezarlığ ı' nda Latin harfleriyle yazı lmış ,  1 934'te 
doğmuş ve 3 . 1 2 . 1 984'te vefat eden Eyyub Karakeç i l i 'n in mezar kitabes i :  

Biz g idiyoruz 
Aldanmakta fayda yok 
Gözümüzü kaparnakla 
B izi burada durd uramazlar 
Sevkiyat var 

Kendisi Gaziantep'ten Urfa'ya gel irken otomobi l  içinde kalp krizi ge
çirmiş ve şehadet kel imesini getire getire vefat ett iğ i ,  arkadaşları tarafından 
anlatılm ıştır. Ke ndisi çok m üttaki, dost ve arkadaşları tarafından sevilen bir 
kimseydi .  

Eyyub Karakeçi l i  Risalei Nur öğrenci lerindendi .  

1 1 6- Bediüzzaman Mezarlığ ı' nda Latin harfleriyle yazı lmış ,  
31 .7 . 1 955'te doğan ve 1 4.8 . 1 986' vefat eden Buluntuzade Ahmet N ihat 
Efendi 'n in oğlu Abdurrahman Hal is ' in mezar kitabes i :  

Düzce'nin yolunda Hakk'ın uğrunda 
Kader kıydı ona alem ağladı 

Gonca gülken soldu yazın sonunda 
Kurban bayramında c iğer dağ iad ı 

Düğünü hazırd ı yakındı murad 
Felek bırakmad ı kabzetti canı 

Hüda ede onu bekada berat 
Lütf ü keremiyle bağışla onu 

�üzce yolunda babas ı i le bir l ikte geçirdiğ i bir  trafik kazasında vefat et
mişlerdir .  Evlenmeye hazırlanırken bu e l im o layın meydana gelmesi ailes ine 
büyük bir acı vermiştir .  Bu ağ ıt da bu  ac ın ın ifadesidir .  

- 98 -



1 1 7- Bediüzzaman Mezarlığ ı 'nda Latin harfl� riyle yazı lmış ,  Buluntuza
de Abdulkadir oğ lu  Ahmet N ihat Efendi 'nin 1 4 .8 . 1 986 tar ih l i  mezar kitabes i :  

Ciğerparesiyle Düzce yolunda 
Parelend i g itti N ihat Buluntu 

Ruhunu eyledi tesl im sonunda 
Kaderi vermedi yol, vakit dold u 

Baba, oğul hasret g itti dünyadan 
Kalanlara sabır ihsan et Mevla 'm 

Derd ile ah  ile şifa bulmadan 
Ayrılan kuluna merhamet Mevla'm 

D üzce yolunda geçirdikleri b ir  trafik kazasında oğlu i le b ir l i kte vefat et
miştir. Mezarları yan yanadır .  

- 99 -



I I I .  EYYUB PEYGAM BER CAMi i  M EZARLIG I  MEZAR 
TAŞLARJ : 

1 1 8- Eyyub Peygamber Cami i  Kabristanı ' nda 22 Şubat 1 935'te vefat 
eden Emekl i  Tabib Yarbay Urfa Memle ket Hastanesi Başhekimi Dahi l iye M ü
tehassisi Dr .  Mehm�t Ali Alkaya'n ın mezar kitabesi : 

Urfa 'yı bu münevver etdi ihata nam u nişanı 
Hakikat pek ali idi bu zatın şanı 
Hem vatan uğrunda zeki hizmetleri can u gönülden 
Ne yazık ki hak içinde defneyled i o nazik canı 

Mezarl ıklar bir kenar Bedr'e anlatır esrar-ı Hakk'dan 
Kabirierden oku dehşetle encam-ı hal dünyalı (dünyayı) ? 
Hastaganı eyler idi nida-yı bu al i  zat 
Bir fatiha ile şad et za ir sende ruh ü revanı 

Urfa Devlet Hastanesi 'nde baştabibl ik yapmış ,  Emekl i  Tab ib Yarbay 
Mehmet Ali Alkaya 22 Ş ubat 1 935'te vefat edince Eyyub Peygamber Camii  
bahçes indeki kabristana defnedi ldi .  

Kitabede Yarbay _Mehmet Al i  Bey'in Urfa'ya birçok h izmette bulundu
ğu ifade edi lmektedir ,_J<itabeyi Bedir adında bir şairin yazdığın ı  sanmakta
yım. 

Mezar 1 982 senes inde kızı  tarafından tamir ett ir i lm iştir .  

-------------·--------------- ----------------------·-----·------
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IV. EYYUBNEBi MAHALLESi CAM i i  MEZARLIG I  MEZAR 
TAŞLARI : 

1 1 9- Eyyub Nebi Mahallesi 'nde, kendi yaptırd ığ ı cami avlusuna defne
di len Hacı Ş ükrü Efe ndi 'n in mezar kitabesi: 

Ey za ir kı l  ihtiram meşhed-i arif-i Rabbani'd ir 
Mürşid-i kamil Hac Muhammed Şükri-i_ Şirazi'dir 

Hem halife-i Nakşibendi-i Ha lidi'd ir kim bu zat 
Himmet ve faziletde nice salikin kalbi buldu hayat 

Ey ihvan deme kim mürded ir nice imdad eder vel i 
Şüphesiz her dü alem tasarruf ehlidir ruh-ı veli 

Her ne kadar bir methiye ise de , yine de sevilenin arkasından söyle
nen bir ağ ıt olduğunu göstermektedir. 

Hacı Ş ükrü Efe ndi ,  Adıyaman'ın Akpınar nahiyesinin Ş i raz köyünde 
1 905 yı l ında doğdu .  Urfa'ya gelere k din i  tahsi l in i  yaptı . Tarikatta önce Kanta
ra köyünde oturan Hoca Osman Efendi adındaki Nakş ibe ndi  şeyhinden fay
dalandı. Sonra bu zat vefat edince istanbul 'da, y ine Nakşibendi Şeyhi olan 
Abdulhakim Arvasi (öim . 1 942} Efendi'den halife l ik aldı .  1 967 senesinde Ur
fa'ya ye�leşti . 1 985 senesi ,  N isan ayında vefat etti. 
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V. EYYUBNEBİ KÖYÜ MEZARLIG I MEZAR TAŞ LA RI : 

1 20- Eyyub Nebi köyünde Hz. Eyyub peygamber' in türbe kitabesi :  

O'nda rahmet O'nda nimet 
Şükür O'nda teslimiyet 
Allah verir derd i  evet · 
Eyyub Nebi sabrederd i  
Allah g üzel kulum derd i  

Malı mülkü dağ kadard ı  
Evlat sağlık O'nda vard ı 
Varl ığını sabra verd i 
Eyyub Nebi sabrederd i 
Allah g üzel kulum derdi  

Girdiğinde kullar dara 
Kula gerek Hakk'a vara 
Örnek oldu insanlara 
Eyyub Nebi sabrederd i  
Allah g üzel kulum derd i  

Yarattığ ın her nimete 
Kemiğ!mi örten ete 
Adi l  tesilm adalete 
Eyyub Nebi sabrederd i  
Allah g üzel kulum derd i  

Bu kitabe Mehmet Ad i l  Oymak tarafından yazı lmış v e  yine kendisi ta
rafından türbenin tamiratı yapı ldıktan sonra Hz. Eyyub Peygambe r' in  türbe
sine konmuştur. Kitabe 1 992 yı l ında ilahi o larak bestelenmiştir. Türbe nin ta
miratı Urfa· Val isi ,  T. Ziyaeddin Akbulut 'un tal imatıyla 1 994 yı l ında Mehmet 
Adi l  Oymak' ın  nazareti alt ında yapı lmıştır. Zamanımızda şairin adı  bel irt i lerek 
yazılan tek kitabedir . Kitabe latin harfleriyle yazı lmıştır. 
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VI .  HARRAN KAPI MEZARLI G I  MEZAR TAŞLARI : 

1 21 - Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda , M üftü Abdurrahman Efendi 'n in oğ lu ,  
Muharrem 1 1 33 ,  (Kas ım 1 720) 'de vefat eden ibrahim Paşa'nın mezar kitabe
s i :  

Ah mine'l-mevt 
i lahi kabr-i ibrahim'i  kıl nur 
B ihişt içre et gül bunu mesrur 
Cihanda ber-murad olmad ı çünkim 
Sekaada Cennet içre ver buna hur 

Yukarıdaki dörtlükte merhumun dünyada murad almadığ ın ı  h iç olmaz
sa ahirette Cennet'e g irmes in i  istemektedir .  1 720 senesinde vefat eden bu 
ibrahim Paşa'n ın babası da müftü imiş. Nerenin M üftüsüyd'ü ve ibrahim Pa
şa Urfal ımıd ır? yoksa başka bir şehirden mi ge lmiştir? bi l inmemektedir .  
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1 22- Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda Hacı Hamza' nın h icri 1 3 1 0  Ramazan . 
(Mart 1 893) 'te vefat eden kızı Züleyha'nın mezar kitabesi :  

Gönül verme c ihan-ı bi-vefaya 
Edersin intihade haki me'va 

Gülistan-ı cihanın yok bekası 
Kani iskender Dara ve Kisra 

Felek mahv etdi gör kim bu nevcivanı 
Sağir eviad ını terk etdi daha 

Enisi kasıratü'l-tavaf olsun 
Şefii Adn'de hem-saye-i Zehra 

i lahi rahmete gark eyle ruhun 
B i-hakkı sure- i Yasin ve Taha 

Ded im üçle ana tarih-i cevher Şevket 
Fenadan g itd i hayfa ki Züleyha 

Şair Şevket' in yazd ığ ı bu k itabenin son mısrasında cevher tarih düşü
rü lmüş olup, noktalı harflerin toplamına üç ekleyince 1 31 0  tarihi ç ıkar. 

"Bu vefasız dünyaya gönül verme, çünkü sonunda toprağ ı meske n  
edin i rs in .  C ihan gü listanın ın devamı yoktur. Hani iskender, Dare� ve Kisra gi
bi c ihan padişahları nerede? Bak bu genç, küçük eviadını bırakarak öldü. 
Yakınları , tavaf edenler in köş kü olsun.  Adn Cennet' inde de Fatimetü'z-Zehra 
(R.A) ' nın gölgesinde olsun.  Ya Rabb, onu Yas in ve Taha s ureler inin hakkı 
için rahmetine gark et ." Anlamına gelen beytlerle dua ve üzüntüs ü di le geti
rilmiştir. 
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1 23- Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda şair Şevket' in de defnedi ld iğ i  abias ı 
Emine binti Eyyub Naccarzade' nin h icri 1 287, (mi ladi 1 870) tarihl i  mezar ki
tasesi :  

Neden kıydın niye felek sen buna 
Ki pünhan eyled in zir- i  zemine 

Götürd ün müradam cihandan 
(bir mısra kırılmıştır) 

Be-nam-ı ümmühanım el-mürselindir 
Kenize rahmeten l i la lemindir 

Penah-ı Eyyub'dur ruz-i cezada 
Dergahında medfun Sa bir yine de 

Dua guna dü�üb bir tarih-i tam 
B ihişt içre ola ruh-i Emine 

Şair Sabir' i n  yazdığı bu kitabe nin sonun da tarih düşülmüştür. Son 
mısranın harfleri toplanıp  bir ç ıkarı lanca 1 287 tarihi çıkmaktad ır .  Deni l iyer ki , 
adım peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s .a.s) ' in annesinin adıdır .  O da 
Al lah' in rahmetini çeken Amine'dir .  Defnedi ldiği  yer ise Hz. Eyyub Peygam
ber' in dergahıdır . · 

Bu mezara şair Şevket' in abiası Aınine 1 870'te defnedilmiş , sonra bu
nun üzerine Hacı Eyyub'un ikinci kızı Fatime 1 32 1 , miladi 1 903'de defnedil
m iştir. Daha sonra da h icri 1 337, miladi 1 91 8-1 9 1 9  senesinde Neccar Ey
yubzade oğlu Muhammed Şevket defnedi lmiştir. Bunların isimleri mezar ta
ş ın ın arkasına yukardan aşağ ı yazı lmıştır. 
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1 24· Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda Rebiülevvel 1 341 , (Kas ım 1 92 1 ) ' de ve
fat eden Halaf Ağa'nın oğlu Gazi Mustafa Hakkı 'nın mezar kitabesi : 

Va tirkata 
Yine bir va lideynin nevbaharı tirkata 
Ki defnoldu bu kabre nevcivane iken fena merkad 
Anın çün ederse ruz ü şeb çok mudur ihvan efgan 
Ki derd i bi-deva olmadaydı gün be gün minnet 
Gelince fevc fevc ahbab tarih-i imsa dendi 
Hüda'nın rahmine olsun vasıl Mustafa Hakkı 

Kendisin in gazi olduğunu baş dikme taşındaki yazıdan an lad ığ ımız 
Mustafa Hakkı, yakalandığı hastalıktan kurtu lamamış ve vefat etmiştir. Son 
mısrada tarih düşürü lmüştür. 

1 25· Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda imam oğlu Dabbağ Muhammed' in Ce
maziyelevvel 1 371 , (Ş ubat 1 952) senesi mezar kitabes i :  

Ah elinden ey felek bu nazik tenin 
Ola hayfa zir-i hak içre nihan 

Valideynin bağrını pür kan edüb 
Yandırdı nar-ı firkate bu civan 

Kılmadan etrafına bir kez nazar 
Bir dem içre gül gibi soldurd un heman 

Dest-gir olsun 6na rCız-i cezada 
Şah Hasan ile Hüseyn al işan 

Fazl-ı lütfunla Hüda Muhammed'i 
Ey lesi n hem fırka-i ehl-i c inan 

Dabbağ mesleği i le iştigal eden Muhammed' in genç olduğunu da yi
ne kitabeden anlamaktayız. Kitabede Anne ve babas ının bağrını yaktığ ı ,  
genç yaşta ölere k  toprak  altında saklandığ ı ifade edi lmiştir. 
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1 26- Harrankap ı Mezarl ığ ı 'nda Ramazan 1 294, (Eylü l  1 877) tarihl i  
Sem'ozade d iye meşhur o lan , Sem'o oğlu Osman'ın mezar k itabes i :  

Ah mine'l-mevt· 
Maraz Cımevt nev-i insani 
Kı ld ı Hakk vahdetinin burhanı 

Vechehu küllü zamana bak 
Etme kan-i gayre fani 

Ramazan ayı Bes'o'nun oğlu 
·Mağfiret ola gururlu canı 

Ola hemnama kıyametde şefi' 
Hazret-i Hakk'ın ere ihsanı 

Hisabiyle çıkar bir tarih 
Nevvera llahü kabr-i Osman'i 

Manzumede, son m ısra harfleri top lanır -bir ç ıkarı lırsa 1 294 h icr i  tarihi 
bulunur. 

1 27- Harrankapı M ezarlığ ı 'nda Kadir i tarikatı şeyhi Abdulkadir Efen
di'nin h icr i  1 3 1 6, (mi ladi 1 898} tarih l i  mezar kitabesi :  

Mi.irşid-i ehl-i tarikat 
Kidvetü ehl-i fena 

Terk edüb dar-ı fenayı 
Eyledi azm-ı beka 

Bu tarikat şeyhi dünyas ın ı  değ iştirere k beka alem ıne göç ett i .  Anlamı
na gelen kısa bir ağ ıt ifadesi kul lanı lmıştır .  
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1 28- Harrankapı Mezarlığ ı 'nda Şeyh M üslüm Hafız' ın mezar kitabesi :  

Ya Rabb aman hürmeten 
Kur'an içün olsun 

Fahr-i dü cihan ya ni 
O sultan içün olsun 

Ebubekir, Ömer, Hz. Osman 
iÇün olsun 

Vasi en-Nebi ol Şah-ı 
Merdan içün olsun 

1 958 senesinde vefat eden al im, hafız ve Nakş ibendi  hal ifesi olan 
Şeyh M üs lüm Hafız' ın mezar taşında kaydedi len bu yakarış ve ağ ıt kitabe 
birçok mezar taşına da yazı lmışt ı r .  

Aynı mezar taş ında bir farsça ağıt kitabe de bulunmakta olup şöyledir .  

Müflisanim amede der ku-yi tu 
Şey'en I i i iah cemal-i  Ru-yi tu 
Dest be g uşa canib-i zenbil-i tu 
Aferin ber dest-ü ber bazu-yı tu 

"Müflis ltrim Al lah için,  senin yüzünün g üze l l iğ i için Ya Allah , senin kö
yüne ge lmişler El  senin zembil inin tarafına açı lmış,  yaşamak senin e linde ve 
senin kudretindedir . "  

Şeyh M üs lü m  Hafız, Nakş ibe nd i  şeyhi  Kerküklü Şeyh Abdurrahman 
Efendi 'n in halifesidir .  Harrankapı Mezarl ığı 'nda kendis i için yaptırdığ ı türbe
de medfundur .  
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1 29- Harrankapı Mezarl ığ ı 'ndaki Şeyh Muhammed Şefik' in h icr i  1 338 , 
(miladi 1 91 9-20} tarih l i  mezar kitabes i : ( 1 aı 

Yine açdı şehadetle bu merhum bab-ı Fettah-ı 
Firakını işitenler ciğerden kıldı efganı 

B ırakdı maderi bir ateşe hicran i le Ya Rabb 
Siyahlar g iysin hep görenler iş bu ahzanı 

Şefi'olsun ona şah;ı şehidan Cafer-i Tayyar 
M isal-i ta l r  olub sayran ede hur ile g ı lmanı 

Çıkıb (kum) yazd ı tarihi vefatla eşk ile Vehbi 
Beni afv eyleyib Gaffar' ı vere lütf ile fermanı  

Vehbi 'n in yazdığ ı bu kitabenin son mısrasında y ine tarih düşürü lmüş
tür. Noktal ı  harfler toplanıp (kum) kel imesinin karşı l ığ ı  o lan rakam ç ıkarı l ınca 
1 338 hicri tarih i . ç ıkmaktadır .  

"Bu merhum ,  Fettah o lan Allah ' ın kapısını şehadetle açt ı .Onun ayrı l ığ ı
nı duyanlar, yüre kten feryat etti ler .  Ya Rab, annesini  bir  hicran ateşina b ı rak
tın ,  öyleki  onu görenler s iyahlar g iyins in .  Şehitle rin şahı Hz. Cafer-i Tayyar 
ona şefaatç i olsun ki bir kuş gibi  huri ve ğ ı lmanları seyrets in . "  

eıeı Bedri Alpay, Şanlıurfa Şairleri, Şanlıurfa 1 986, 1,257 
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1 30- Harrankapı Mezarlığ ı 'nda h icri 1 1 46, (mi ladi1 733) 'de vefat eden 
Seyyid Cafer' in mezar kitabes i : ( 1 9) 

Bekaya etdi rihlet çünkü Cafer 
Felek kıldı o dem matemin ezher 

Diriğa etmedi dünyada ikame 
Şefi'ola M uhammed ruz-i mahşer 

Çekib verd im ezel camına tarih 
Nasibi o la Ya Rab ab-ı Kevser 

Nasibi'n in yazdığ ı bu kitabenin sonunda tarih düşürülmüştür. Merhu
mun vefatından duyulan üzüntü belirtilere k Hz. Peygambe r' in kendisine şe
faatçi olmasını ve Allah'ın (c.c) kevser suyunu vermes i  di lenmektedir .  

(19) Bedri Alpay. Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa 1 986, 1 ,  256 
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1 31 - Harrankapı Mezarlığ ı 'nda şair Ratib' in babası Hacı ismai l ' in hicri 
1 292, (miladi 1 875) tarih l i  mezar kitabes i : (20) 

Fehm eden devlet-i ikbal ine etmez hahiş 
Za il-i zıl l-ı ser oduğunu nakş-ı ciha n 

Pederim işte Hacı ismail Efendi ah kim 
Etti bu çarh-ı deni cismini hak içre nihan 

Bi-huzur olduğunu bildi sipirh-i dunun 
Göz yumup oldu o dem azm-i Firdevs-i Cinan 

E�tiler şer' ile tebşir şehid olduğunu 
Oldu çün şehr-i Muharremde vefatma zaman 

Ratıba Hakk'a niyaz ile ded im tarihin 
Ede Ya Rabb pederim g ülşen-i Firdevsi makam 

Şair Ratib ' in { 1 8 1 2-1 886) babasının mezartaş ına yazdığı  bu kitaben in  
son mısrasında tarih düşürülmüştür . "Hacı is mai l ' in beden i  bu  toprak içinde 
yok o ldu .  Uzak yıldızlar onun huzursuz olduğunu bi ldi ler .  Gözünü kapadığı  
anda Cennet' in  bahçesine g itti Muharrem ayında vefat ettiğ i iç in onun şehit 
olduğunu müjdeledi ler." Rat ıb;  bu kitabeyi kendi babasının mezar taşına 
yazmıştır. 

(20) Bed ri Alpay. Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa 1 986. 1 . 1 72 
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1 32- Harrankapı Mezar l ığ ı ' nda Muhammed' in oğlu Bekir ' in hicr i  1 263, 
(mi ladi 1 847) tarihl i  mezar kitabesi  : (2ıı 

Ah sad ah kim bu gerdiş-i dotabmdan 
Kimi kı lmıştır acep ma hfuz ü şad ü kamuran 

Bulmadı gülzar-ı dehr içre nihat-i ihtizaz 
Gonca-i ömrün esip so ldurdu  bir bad-ı hazan 

Hake saldı c ism-i nazın çarın-i (?) giç-rev akibet 
Tir-i firkatle bütün ahbablar ağladı kan 

iki gözden geldi eşkim Ratıba ta rih için 
Gitdi ukbaya Bekir de pir id i hem nevcivan 

Urfa şairlerinden Ratıb' ın ( 1 8 1 2-1 886) yazdığı bu kitabenin son mısra
sında tarih düşürülmüştür .  

Şair ,  mevtanıh arkasından üzüntüs ünü bi ldiren ifade ler kul lanmıştır: 
"Bu dünyada birçok mutlu ve sevinç l i  yaşarken ,  ne yazık ki bir kısmı da üz
gün yaşamıştır. Bu dünya bahçes inde gençl iğin tad ın ı  almadan eceli geld i .  
Nazik bedeni topraklara seri ld i ve dostları arkas ından ağlad ı . "  

(21) Bedri Alpay, Şanlıurfa Şairleri, Şanlıurfa 1 986, 1 , 1 72 
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1 33- Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda h icri 1 297, (mi ladi 1 880) senesinde ve
fat eden Köroğ lu Haydar Ağa'n ın mezar kitabesi : (22l 

Hüdaya rahmetin eyle müyesser 
Kıyamette beni kılma mükedder 

Eğer çi ru-siyeh-i pür-günahım 
Günahım lütfuna nisbetle ahker 

Resulündür şefaatte penahım 
Ona muhtacdır alem seraser 

Ümidim kesmezem la taknetudan (23) 
Hayatımda ki kıld ım anı ezber 

Çıkıp kırklar dedi tarihi Halid 
Şefi' olsun sana Haydar-ı Kerrar 

Şanl ıurfa Şairlerinden Hal id ' in ( 1 823-1 893) yazd ığ ı bu kitabede son 
mısrada tarih düşürülmüştür. Şair ezcümle şunları ifade etmekted ir .  "Ya Rab
bi. bana rahmet et. Kıyamette be ni kederlendirme . Her ne kadar çok günah
karsam ve yüzüm karaysa da, senin lütfunun yanında çok değers izdir .  Bana 
şefaat edecek olan bütün alemin muhtaç olduğu Resulündür. "La takne
tu"dan ümidimi kesmem , Çünkü hayatımda onu ezberledim . " 

(22) Bed ri Alpay. Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa 1 986, 1. 79 
(23) Kur'an-ı Kerim.  39 - 53 
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1 34- Harrankapı Mezarlığ ı 'nda Hemhemo oğlu Kahveci Sabri Erdal ' ın 
1 988 tarihli mezar J<itabesi :  

Meskenim mezarımd ır 
Sahraya hacet kalmadı 
içtım ecel şerbetini 
Lokman'a hacet kalmadı. 

Dörtlüğü i le aitık herşeyin bittiğ ini ifade etmektedir. 

1 35· Harrankapı Mezarlığ ı 'nda, 1 983 senesinde vefat eden Mahmut 
oğlu Mehmet' in latin harfleriyle yazılmış mezar kitabesi:  

Haberiniz var mı 
Duvarsız evden 
Nice dostlar gelmiş 
Şehirden köyden 
Çok misafir o lmuş 
Paşadan beğden 
Size de s ıra gelir 
Bir gün ecelden 

ifadeleri ile kaçınılmaz kader anlatılmıştır. 
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1 36- Harrankapı  Mezarl ığ ı 'nda ,  izzettin Demirkol 'un oğlu Fethi  Demir
ko i 'un 8 . 1 2 . 1 977 tarih l i  latin harfle riyle yazı lmış mezar kitabes i :  

izmir'.den ç ıkt ım 
Başım selamet 
Urfa 'ya varmadan 
Koptu kıyamet 
Bir tek yavrum 
Allah'a emanet 

Fethi Demirkol benim çocukluk arkadaş ımdı. Ayn ı  mahallede, aynı  so
kakta ve hatta aynı aviulu evde b irlikte arkadaşlık ettik, oynadık. Evlerini iz
mir'e götürmüşlerdi .  Amcası oğ lu Şavak Hacc'a g itti .  Dönüşte , onu karşı la
maya Fethi de g itmişti. S ın ırda Kilis yakınlarında trafik kazası o ldu .  Her iki 
amcaoğlu vefat etti . Fethi arkasında bir çocuk bırakmıştı . 

1 37- Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda Hacı Muhyidd in' in oğlu 8. ·ı 2 . 1 977'de 
vefat eden Hacı Şavak Demirkol 'un latin harfleriyle yazılmış mezar kitabesi : 

Mekke'den çıktım 
Başım selamet 
Urfa 'ya va rmadan 
Koptu kıyamat 
iki yavrum 
Allah'a emanet 

Hacı Şavak çocukluk arkadaşımdı .  Hacca gitti o se ne . Hac dönüşü 
amcası oğlu Feth i  Demirkol ile trafik kazası geç irdiler. Her ikisi de K il is yakın
larındaki bu kazada vefat ettiler. Hacı Şavak' ın iki çocuğ u geriye kaldı .  
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1 38- Harrankapı Mezar l ığ ı 'nda latin harfle riyle yaz ı lmış Rukiye Uslu
soy'un 24.9 .1 974 tarihl i  mezar kitabesi :  

Kanım kanımı yedi 
Kanım canımı yedi 
Dermansız denile'h dert 
Son nefesimi yedi 

inandım Alla h' ıma 
Sığ ınd ım Resulüme 
Rabbi Rabbi d iyerek 
Geldim senin kapına 

Man umes ı lginc bir ağ ıttır .  Mevtanın kan kanserinde n öldüğü anlaşı l
maktadı r . 

1 39- Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda latin harfleriyle yazılmış Sal iha Saie Ha
tun Anzı lha Us lusoy ' un 1 3 . 7 . 1 986 tar ih l i  mezar kitabesi : 

Yaşım seksen altı 
Yolumun sonu bitti 
Üç yıl körlük 
Altmış yedi gün yatalak hasta lığım 
Göz yaşı, gam, ıztırab, 
işte hayat romanım 
Yetmişbeş yıl oruç, namaz, 
Son nefes salavatım 
Allah'ım en son beratım 

Hayatını kısa bir şeki lde an latarak,  çektiğ i  acıyı d i le getirmiştir .  
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1 40- Harrankapı Mezarlığ ı 'nda Latin harfleriyle yazı lmış, Abdurrahman 
oğlu Vatan i lkokulu Müdürü Mehmet· Baki Uslusoy'un 29.7 . 1 975 tar ih l i  mezar 
kitabes i : 

iyilik aşıkıyd ım ben 
Bir can kurtarmak için 
Terk-i can eyled im dünyadan 
Gözü yaşlı anamı 
Canım eşimi 
Üç sevgili yavrumu bıraktım Yaradana 
Gözyaşı denizinde sevgi gemisiyle 
Sığ ındım bu limana 
imdat Allah' ım imdat 

Manzumede anlatı ldığ ı üzere başkas ını kurtarmak isterken ,  kendi ca
nından olan Vatan i lkokulu Müdürü Mehmet Baki Uslusoy'a ait bir ağıt yazı l ı
dır .  

1 41 - Harrankapı Mezarl ığ ı 'nda Latin harfleriyle yazılan, Hacı Hüseyin 
oğlu Mehmet Sabri Uslusoy'un 1 4 .2 . 1 984 tar ih l i  mezar kitabesi: 

Ömrüm bitti yer g izledi 
Fani dünya kime kald ı 
Vedat'ım sen gittin g ideli 
Dünya bana zindan oldu 
Ben ömrümde hiç gülmedim 
Sen dünyada g ün görmedin 
Goncayken kopard ı lar  seni elimden 
Mahşerde kavuşmak üzere 
Yavrum yanına 

Mehmet Sabri Uslusoy'un,  futbolcu olan oğ lu Vedat'ın yirmi yaşların
da vefatına dayanamadığı ve bu acı içinde vefat ettiğ i ,  an laşı lmaktadır . 
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1 42- Harrankapı Mezarlığ ı 'nda latin harfle riyle yazı lmış , Hasan oğlu 
Bek i r  Rat ' ın 29.9. 1 979 tarihl i  mezar kitabesi :  

Geçme ey Zair görüpde seng imi 
Sanma azade bu yerden kendini 

Rikkat ile bana bak da ibret al  
Öğren o çarh-ı deninin renğini 

Gezdirir eğlendirir  bir dem 
Fakat.. .  

Mısraları gayet ibretlid ir .  

1 43- Harrankapı Mezarlığ ı 'nda lati.n harfleriyle yazılmış, Bekir oğ lu Be
dir Rat' ın 6 .2 .  1 989 tarih l i  mezar kitabesi :  

Derd ile geld i enbiya 
Muhabbetle geçti evliya 

Dar-ı beladır  dar-ı fenad ır 
Bu dünya 

Ne kadar yaşarsa bir kişi 
Akibet ölümlüdür onun işi 
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VI I .  HALİ LURRAHMAN CAM i i  MEZARLIGI MEZAR 
TAŞ LARI : 

144· Hali lürrahman Mezarl ığı'nda 1 332 hicri, (miladi 1 91 4} tarihli bir 
mezar kitabesi: (24J 

Dlrlga bulmadım derd lme çare 
Felek koydu beni ahir mezare 

Bu fanl çarhdan şad olmadım ben 
Nihayet genç iken geldim bu dare 

i lahi nahl-1 rahmet sayesinden 
Beni dur eyleyib yandırma na re 

Aman ben zulmet-i· duzahde ka ldım 
i lahi rahmetin kıl aşikare 

.Rıza tarihimi son beyte yazmış 
Anı da noktasız harflerden are 

Urfa şairlerinden Rıza' nin yazdığı bu kitabenin de sonunda noktasız 
harflerle tarih düşü�ülmüştür. 

Kitab�de, ne yazık ki hastalığ ına çare bulmadığ ını bu yüzden genç 
yaşında vefat ettiğ ini be lirtmiştir. Dünyada hiç mutlu o ladığını söylerek, Ce
nab-ı Hakk'tan kendisini ateşten korumasını ve kendisine rahmet etmesini 
dilemektedir. 

(24) Bedri Aıpay, Şanlıurfa şairleri, Şanlıurfa 1 986, 1 ,  250 
---�--·-- ------·--- ------------------------ --· - - ------- --- ----- .. .. 
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1 45- Hali lürrühman Cami i  M.ezarlığ ı 'nda Rebiülahir 1 1 24 ,  (Mayıs 
1 7 1 2) 'de vefat eden Mahmud oğ lu  Şeyh Hüseyin Mazlum'un mezar kitabe
s i :  

Ah mine'l-mevt 
Ey mezarımı  seyreden ehl-i vefa 
Eylerim bir fatiha sizden rica 
Şeyh Mahmud beka şehrine sefer edende 
Ki edecek cihan halkı ona memdud 
Şeş cihetden ona etd i Nidayi ta rih 
Eyledi cennet-i Bihiştden kasr-i makam Mahmud 

Bu mezarın baş . dikme taş ında "Şeyh Hüseyin Mazlum ibni  Mahmud" 
sene rebiü lahir 1 1 24" yazısı bulunmaktadır .  Ayak dikme taş ındaki kitabe ise 
yukarıda verd iğ imiz manzumedir .  Bu manzumede "Şeyh Mahmud"un vefa
tından söz etmektedi r .  

Bu mezar ve Şeyh Mazlum Hüseyin hakkında anlatı lan h ikaye de d ik
kat çekicidir :  Şeyh Mazlum Hüseyin, istanbu l 'dan Urfa'ya gelmiş ve Şaze l i  
Tarikatı Şeyhi Şazeli A l i  Dede'ye damat olmuştur .  1 65 1  senesinden sonra 
vefat ettiğ in i  bi ldiğimiz Şaze l i  Ali Dede'nin oğlu olmadığı iç in ,  soyu ,  damadı 
Mazlum Hüseyin' in çocuklarıyla devam etmiş o lup ,  bu gün "Ere n" ve "Gül lü
oğlu" soyadlarını a lmış lard ır .  Mazlu m  Hüseyin ' in ö lüm tarih i  1 71 2  olup,  çok 
ile ri b ir  tarihtir. Kitabede adı  geçen "Mahmud" Mazlum Hüseyin ' in  babası 
"Şeyh Mahmud" da olabil ir, oğlu "Şeyh Mahmud" da olabi l i r .  Çünkü babası
nın adı da, oğ lunun adı da Mahmud'dur. N idai, şairin adıdır .  
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1 46- Hal i lü rrühman Camii Mezarlığ ı 'nda Buluntu Hacı Abdurrahman 
Hoca Efendi 'n in 1 968 tar ih l i  mezar kitabes i :  

Nola kan ağ iasa çe�m-i c ihanın 
Buluntu Hocası göçtü Ruha'nın 

Büyük allarnesi din-i müblnin 
itaatkar-ı �er-i Mustafa 'nın 

Fakıh id i i l irnde hem arnelde 
Bütün sa'yı rızasiydi Hüda'nın 

Ed ib i lmiyle yüz yıl ha lka hizmet 
Vekil-i hassı oldu enbiyanın 

Saçılsın ruhuna envar-ı rahmet 
Açıls ın kabrine bab-ı c iniının 

"Urfa'nırı büyük al imlerinden Buluntu hoca, bütün bir as ır l ık  ömrü bo
yunca Allah rızas ın ı  isteyere k halka hizmet etmiştir. Allah' ın rahmeti üzerine 
olsun ve cennet kapısı kabrinde açılsın . " 

Buluntu Hacı Abdurrah man Efendi 1 865 yıl ında doğdu .  Tahs il in i  Hacı 
Mustafa Efendi 'den yapt ı .  Yıl larca Hali lürrahman Medreses inde öğre nci  ye
tiştird i .  25 Kas ı;rı 1 968'de vefat ett i .  Hocası Hacı Mustafa Efendi 'n in mezarı
nın ayak dibine detn edi ld i .  Kitabenin şai ri , Hulusi  Kılıçars lan'dır .  
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VI I I .  HEKİ MDEDE CAM i i  MEZARLlGI MEZAR TAŞ LARI :  

1 47- Hekimdede Camii Kabristanı 'nda hicri 1 340, (mi lad i  1 92 1 ) 'de ve
fat eden Osman Vehb i  Efendi'n in mezar kitabesi : 

Tez etdi güzer bahar- ı  ömrüm 
Dar oldu şükufe zar-ı ömrüm 

Kar etmedi b ir  takım müdavat 
Ferman-ı kaza döner mi heyhat 

Ey bülbül-i na le-saz-ı gamgin 
Eviadımı git sen eyle teskin 

B içare yetim ve bi-nevadır 
Bu b ir  g i riyv-i i bti lad ır  

Göründü bana bir melek-i Cennet 
Her vechine bir d iyar- ı  gurbet 

Yukardaki manzumeden,  ölen kişinin genç olduğunu anlamaktayız 
: "Ömrümün baharı kısa sürdü.  Hasta lığ ıma hiç bir tedavi fayda vermedi .  Al
lah ' ın takdiri ye rini buldu .  Ey feryat eden bülbül ,  yetim kalan yavrumu g it ,  
sen teskin et .  Çünkü o biçare yetim sessizce bu belaya feryat etmekted ir. 
Bana, her yönü gurbet olan bir Cennet meleğ i göründü." 

_1 48 - Hekimdede Camii Kabristanı ' nda, Halepl i  Ömer Behçet ' in oğ lu  
Ahmed Nuri 'n in zi lhicce 1 3 1 6 , (N isan 1 899) tarih l i  mezar k itabes i : 

Bir açı lmış gonca idi Nuri ah  
Valideynin yakdı nar-ı hasrete 
Nev-c ivan idi  bu tıfl-ı nazenin 
Şem-i ömrü söndü d üştü zulmete 
Çıkd ı  bir er söyledi tarihini 
Bükdü boynun Nuri g itdi Cennet'e 

Çocuk yaşta vefat eden Ahmed Nuri 'n in arkasından söyle nen bu kita
bede tarih düşürülmüştür. 
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IX .  M EVLİD-İ  HALİL  CAM i i  M EZARLIGI M EZA R TAŞLARI : 

1 49- Mevlid-i Hal i l  Camii Mezarlığı'nda Dede Osman Efendi 'n in h icri 
1 300, (miladi 1 883) tarihl i mezar kitabes i :  

Günahım çok makarrım Ya i lahi 
Ümidim gerü sen perverdigare 
i lahi red kılma mürüvvetinden 
Kapına gelmişim ben yüzü kare 
Günahkarım deyü derviş ümidin kesme Cennet'den 
Muhammed M ustafa g ibi şefaatkarımız vardır  
Katre-i eşkimle Rumi fevt-i tarihin verdim 
Kurb-i Hakk'ı tutdu menzil-i münevveri Osman'i 
Son mısrada cevher tarih düşürülmüştür. Noktalı harfler toplanarak bir 

eklendiğinde 1 300 tarih in i  vermektedir. Burada kul lanılan "Rumi" kel imesi 
takvim olan "rumi" takvim değ i l ,  "Rumi" sanır ım bu ağ ıtı yazan şair in mahlası
dır .  Bu is im Bedri Alpay' ın hazırl,adığ ı "Şanlıurfa Şairleri" adl ı  kitabında yer al
mamasına rağ men bir şair mahlası olduğu kanaatindeyim. . 

Cenabı Hakk'ın rahmetinden ümit kesmemeyi :  Çünkü g ünahının çok 
olduğunu söylemektedir .  Dede Osman Avni g ibi devrin büyük evliyas ının b i
le mezar taşına yazı lan bu ağıt kitabe , herkesin Al lah' ın merhametine ne ka
dar ihtiyac ının olduğunu göstermektedir .  

Dede Osman Avn i  Efendi  Kadir i şeyhi  o lup,  hal ifel iğ i  Erbi l l i  Abdulkadir 
Efendi 'den almıştır. Dede Osm?.n Efendi 'n in dedesi Eyyub Efendi ve babası 
Abdal Muhammed Baba Efendi de b irer Kad iri şeyhidir ler. Dede Osman 
Efendi  70 yı l Mevlid-i Hal i l  Cami i 'nde Kadiri tekkes inde hizmet etmiş ve 1 883 
senesinde vefat etmiştir .  
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1 50- Mevlid-i Hali l  Cami i 'nde Dede Osman Avni Türbes i 'nde Seyyid 
Muhammed Tayyib Derviş ibni Abdulcel i l  Efendi i le ik inci  defn Derviş Hüse
yin bin seyyid Ahmed' in hicri 1 282 . ( mi ladi 1 865) tar ih l i  mezar kitabes i : 

Devr edüb geld im c ihane benden devran ola 
Ben ki abd im ve on bin saray yıkı lub viran ola 

Cevr edüb arnalına can ( ı) cism kimisin dağıla 
Yerler altında bu tenim hak ile yeksan ola 

Kabrime dostlar gel ib fikr ede ahval imi 
Her b i ri bi lmekde hal ima hayran ola 

Her tarafdan nar-ı abadı ibza k (?) eyler hücum 
Benle kim anlar olub bu varl ığımız talan ola 

Dağıla terkib-i c ism otuz iki ha rf ola 
Noktasız okunur gevherine kan ola 

Bu vücudum dağı kalka atıla yünler g ib i  
Şeş-cihar temm açı la b ir  c iddi  yok meydan ola 

Her kim bu Niyazi-i derd ımendi  ol zaman 
Okusun bu sözleri k im s ırrıma mihman ola 

"Ben  bu dünyaya döne döne �:e ld im. Benim devrimden dönüşümden 
zaman meydana gels in .  Ben sadece bir ku lum,  bu cihanda onbin le rce sa
raylar yık ı l ıp harabe olsun. iş le rine eza ve re rek ,  can ı .  c ismi dağ ı ls ın . Bu ca
nım ye r altında toprak olsun.  Dostlar kabrime ge lere k hal imi  düşüns ünler ve 
durumumu an ladıktan sonra her bir i  hal imi beğe nerek şaş kınl ık gösters inler .  
Her taraftan saldıran düşmanlardan dolayı varl ığ ımızın talan olduğunu anla
sınlar. Cis mi meydana getiren cevhe rler dağ ı larak 32 parça ya ayrı ls ın . Nok
tasız okunan cevherine maden olsun. Bu varl ığ ın üzerindeki dağlar halaç 
pamuğ u g ibi atıls ın .  Her taraf tamamen açılarak benzeri olmayan bir mey
dan olsun. Her kim bu dert l i  Niyazi 'n in sözlerini okursa,  o zaman benim sı rrı
mı anlar" diye rek ölümü ve kıyameti tasvir etmek suretiyle şair bir bi lmece 
sormuştur. 
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1 51 - Mevlid-i Hal i l  Camii ' nde Dede Osman Avn i Efendi ' nin türbesinde 
hicri 1 329,  ( m i ladi 1 9 1 1 )  tarih l i  mezar kitabesi : 

Bahse mecal ka lmadı 
Halkiyle yok inadımız 
Şişe müreffeh kalsun 
Pakd ır itikadımız 
Fikr-i maşiyet etmez 
Kısmetimiz olan gelür 
Bahs-i kasem umuduna 
Vard ır itikadımız 
Cismimize fekevn künbend 
Nutkla ruh ka lmasun 
Mülk-i vücud yare nola 
Ruhi olursa adımız 
Bu kitabe de tam dervişce bir manzume olmuş . Şa ir, her şeyden el 

etek çektiğ in i ,  itikadının tam olduğunu, kısmetine razı o lduğunu ifade etmek
tedir .  Ruhi şairin mahlas ı o labi l i r .  

1 52- Mevl id- i  Hal i l  Camii ' nde Dede Osman Avni Efendi Türbesi' nde 
Derviş Seyyid Hali l Hafız Efendi bin Müs lüm'ün hicri 1 325 ,  (miladi 1 907) ta
rih l i  mezarı ve defn-i sani  olarak aynı mezarda Dede Osman Avni Efe ndi ' nin 
diğer hal ifesi Antepli Baba Mustafa Efendi 'n in Aral ık 1 92 1  tarihl i  mezarı üze
rinde ki  kitabe : 

Ümid-i atv ile geld im kapuna 
Çıka rma sen i lah i  a h-ı mezarım 
Bağışla suçlarım etme nev Huda 
Ki sensin Hal ik-ı büzürgarım 
i lahi fazl-i lütfun kerem kıl 
�ünahım çok (bir kelime okunamadı) şermsarım 

Düşüb bir harf-i "lam"la bulub tarihi 
Bit irdi fevt fücceten istibarım 
Tam o larak okuyamadığım bu ağ ıt kitabe de Allah 'a yalvarış ve gü

nah larını iti raf etmekle , affını di lemek suretiyle duygular d i le getiri lmiştir. 

Bu mezardaki her iki kişi de Dede Osman Avni Efendi 'n in Kadir i  halife
leridir. Son m ısrada tarih düşürülmüştür. Arap harflerinin noktalı harflerinin 
toplamı 1 357 rakamından "lam" harfinin karş ıl ığı o lan 30 rakamı ç ı ka rı l ı rsa 
1 327 ölüm tarihi ç ıkar. 

- 1 25 -



. 1 53- Mevlid-i Hal i l  Camii Mezarl ığ ı 'nda h icr i  1 3 1 7, ( miladi 1 899) 'da ve-
fat eden Kelleoğlu Ahmed' in oğlu Hacı Al i 'n in mezar kitabes i :  

Hüve'I-Hayyü'I-Baki la yezal ve layemut 
Figan ki görmed i kimse cihanda ca-yı aman 
Hemişe şu merdi takabbül eder arus-i cihan 

i=igan ki Hacı Ali a lmadı cihanda neva 
Küşade etmedi .bir g ül-i nihai-i ömrü fidan 

Cihanda olmadı ewel o gitd i hasretle 
Dem-i vefatı olub mevt fücceten nalan 

Figan ki ne hanesi oldu garki-i bahr-i cefa 
Ocağı söndü olub na r-ı firkate suzan 

i lahi cürmünü mağfur ü mestur et 
Makam-ı kurbde olsun karn-ı zevk-i cinan 

Denildi nokta tarihi mücevherin Şevket 
Riyaz-ı cennet evine oldu revan 

Şair Şevket'in yazdığ ı bu kitabe sonunda. cevher tarih düşürü lmüştü_r. 

"Aman; kimse, dünyada emin bir yer görmed i .  Daima dünya gel in i  bu 
mer�i kabul  eder .  Aman; Hacı Al i ,  dünyada bir ses a lmadı.  Hiçbir  yeni  yetiş
miş g ülün kapıs ını açmad ı .  C ihandan hasretle g i�'i .  Ölümü aniden oldu.  
Amarı ki ,  ev i  cefa denizine gark olmadı .  Ayrı l ık ateşi i iP. yanarak ocağı söndü. 
i lah i .  g ünahlarını sakla ve ona mağfiret et .  Onun makamı ,  cennetie rin zevki
ne yakın bir makam o lsun .  Ey Şevket, tarih in i  noktalı harflerle söyle . Hacı Al i .  
Cennet bahçesindeki evine g itti . "  
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1 54- Mevlid-i Hal i l  Camii Mezarlığ ı 'nda ,  h icri 1 25 1 , (miladi 1 835) 'te ve
fat eden Seyyid Ahmed' in oğ lu Hacı Muhammed Reşid Efendi 'n in mezar ki
tabes i : 

Diriğa çarh-ı zilal yakdı bağrımı kebab etdi 
Akıtd ı d ideden hfınab-ı eşki hubab  etdi 

Beni yar-i vefadarımdan ayırdı fe lek ah kim 
Diğer gun eyleyüb hal-i.perişanım bitab etdi 

Cihanda koymadı  bir yad iğarım d ua o la hayfa 
Dağıtd ı eşyam dane dane nihan etdi 

Ne çare teslim nazik tenim ısmarladım hake 
Gıda-yı mar-ü mur oldum beni Yezdan türab  etd i 

Dedim ey Ferd i ya bu beyti merhumun kütah etdin 
Sene -bin iki yüz ell i  birinde hisab etd i 

"Yazık,  bu dünya be n i  yaktı bağrım ı  kebap etti. Gözlerimden kan l ı  yaş
lar akıttı, su kabarc ıkları meydana geti rdi .  Ah, fe lek beni vefakar yarimden 
ayırdı. Perişan hal imi başka şekle çevirerek beni hals iz b ırakt ı .  Yazık ki dün
yada h içbir yadigarımı bırakmadı ki bana duacı olsun.  Bütün eşyalarımı te
ker te ker dağıtarak sakladı .  Çaresiz nazik vücudumu toprağa tes l im ettim . 
Allah (c.c) beni toprak ederek y ı lan ve karıncalara yiyecek ynptı. Dedim ey 
Ferdi, bu merhumun beytini kısa yazdın . O da 1 251  senesinde hesapladı." 

Bu kitabenin şair inin Ferdi olduğ u son beyitte be l irti lmiştir. Her ne ka
dar Bedri Alpay' Ferdi 'n in ölüm tarihini 1 825 olarak göstermişse de, demek 
ki Ferdi 1 835 tarihlerinde yaşıyordu . (25) 

(25l Bedri Alpay, Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa 1 986, 1. 254 
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1 55- Mevlid-i Hali l  Cami i  Mezar l ığ ı ' nda Hacı Yahya'nın oğlu Hacı M u
hammed Efendi 'n in ,  Cemaziyelevvel 1 296, (Nisan 1 879) tar ih l i  mezar k itabe
si : 

Cihanda subh mu ka lır kimse sermed 
Eğer şah u geda nig u ger bed 

Degi ld i r  kimseye ca-yı ikamet 
Bu tak-ı nilgün kasr-i zirhad 

Diriğa kim yine Saatçı lardan 
Felek k ı ld ı  bu zat varıb merkad 

Penah etdi Hali lul lah makamın 
Şefi' olsun ona O zat-ı emced 

Semmü'l-ismi Fa hrü'I-Enbiya 'd ır 
N'ola olsa şefaatle müebbed 

i lahi rahmetin ister bu merhum 
Rizay-ı cennet o lsun işbu meşhed 

Ded i bir ere Hikmet koya tarih 
Fenayı etdi terk Hac Muhammed 

Bu kitabeyi Urfa şair lerinden H ikmet ( 1 832- 1 879} yazmıştır . Son mıs
rada tarih düşürülmüştür .  

"Kimse dünyada ebedi kalmaz. Ş a h  da olsa, köle d e ,  iyi veya kötü de 
olsa herkes ölecekt i r .  B i r  mavi gök kubbe ve bu yer k imseye kalacak yer de
ğ i ld i r .  Yazık, Saatçı lardan olan bu zata mezar yapı ld ı .  Hal i lu l lah makamına 
sığ ındı .  O yüce zat (Hal i lu l lah) kendisine şefaatçi olsun. Adı Fahrü ' l-e nbiya 
(S .A.S) 'n ın adıdır .  inşallah kendisine şefaat eder .  Ya Rab, bu merhum senin 
rahmetini iste r .  Bu mezar kendisine Cennet bahcesi olsun . "  - . 
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1 56- Mevlid-i Hali l  Camii Mezarlığ ı ' nda 1 951  ' de vefat eden Abdussa
med oğ lu Osman Özbek' in mezar kitabes i :  

Felek kıydın kodun bu nazenine 
Bir sermest zatı etdin ifna 

Hazin etd in c ihanda validaynin 
Fira kiyle demadem mihnet- efza 

i lahi rahmetinle eyle mesrur 
B i-hakk-ı sure-i Yasin ve Taha 

Gülistan-ı Bihişt olsun makamın 
Bula gülistan-ı Cennet'de tevella 

Gelib bir hur ded i tebşir-i tarih 
R iyaz-ı Cennet içre buldu safa 

Son mısrada tar ih düşürülmüş olup,  şairi bel l i  değildir .  "Ey felek ,  bu 
nazlıya kıyarak onu yok ettin .  Anne ve babas ın ı  üzüntüye garketti n ,  merhu
rnun ayr ı l ış ıy la üzüntüleri her an arttı. i lahi, Yas in ve Taha sureler i  hakkı için 
onu rah metinle mutlu kı l .  Makamını  Cennet bahçesi eyle . Cennet bahçesin
de kendine dost bulsun. Bir huri ge lerek tarih i  müjdeledi k i ,  merhum Cennet 
bahçes inde safa buldu . " 
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1 57- Mevlid-i Hali l  Camii Mezarl ığ ı 'nda Hacıkamil lerden M ustafa Re
şid' in 1 966 tarih l i  mezar kitabesi : 

Sığınıbdır  rahmet-l Rabb-ı Celil 'e 
Atıla hak-ı Dergah-ı  Hal i l 'e .. 

Bu toprak mazhar-ı berd-I selam'dır 
N'ola saydımsa gufrana vesile 

Her okudukça garlbe se la vü evrad 
Erer ruhum bu yerde selsebile 

i lahi cürm ü isyanımla geld im 
Kapında affa ermek gayesiyle 

Dedi yaz tarih-i fevtim eşkile çıkdı ümem 
Bende-i aba el-Hac Reşid oğlu Mustafa 

Son mısrada tarih düş ürülmüştür. Noktalı harflerin toplamı 1 467 raka
mından (ümem) kelimesinin karşıl ığı olan 8 1 . çıkarılarsa 1 386 rakamı çıkar ki , 
bu da vefat tarihidir : 

"AI Iah'ın rahmetine sığınarak, ME!VIid-i Hal i l  toprağ ına atıldı . Bu topra
ğın Hz. i brahim (A.S) 'a,"berdü selam" olduğunu vesi le e derek mağrifet d ilen
mişsam ne o lur? Bu garibin ruhuna her fatiha okundukça, ruhum burada 
"se lsebi l" s uyuna kavuş ur. Ya Rabbi ,  ben senin huzuruna günah larımın affe
di lmesi ümidiyle geldim. " 

, __ ____ _ 
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1 58- Mevlid- i  Hali l Cami i  Mezarlığ ı ' nda, Urfa Sabık Müftüsü Şeyh Müs
lüm Efendi 'nin oğlu Ömer Faruk'un hicri 1 336, (miladi 1 91 7) tarihli mezar ki
tabesi :  

Şeyh Müslüm müfti-i sabık-ı Ruha 
Fazi ü i lmi a lemi irşad eder 

Gam hücum etd i bu zat-ı a'lama 
Fevt olub mahdumu yandırd ı  ciger 

Terk edib üç oğlunu ol bi-murad 
i rcl' iye intlkalen etdi ser 

Namdaşı Hazret'i Faruk'dur 
Cismlni yandırmasın nar-ı sakar 

Ruh-i Faruk ç ıkd ı bir tarih dedi 
Hayfa terk eyledi dehri Ömer 

Son mısrada tarih düşürülmüştür. Kitabe de şunlar an latı lmaktadır: 
"Urfa'nın sabık müftüsü Şeyh Müslüm Efe ndi 'n in oğ lu  Ömer Faruk .  vefat etti. 
Bu merhum üç oğlunu yetim bıraktı. i rci'i emrine uyarak dünyadan ayrı ld ı .  
Hazret-i Ömer Faruk'un (R.A) namdaşı  olan merhumu cehennem ateşi  yak
mas ın . "  

Müftü Şeyh Müs lüm Efendi ,  1 9 1 1  seMsinde müftülükten aziedi lmiş ve 
1 937 senesinde vefat etmiştir. 



1 59- Mevlid-i Hali l  Camii  Mezarlığ ı ' nda Cemazie lah i r  1 3 1 2 , (Kasım 
1 894) 'te vefat eden Kadiri dervişi Sal ih oğlu M uhammed Ali Hoca'n ın mezar 
kitabesi :  

Genc-i menba'-ı muhabbet salikan-ı  Kadiri 
Reh-i  vakıf-ı aşıkan ta rikat-ı Kadiri 

Badehu merhum el-merhum ve zat-ı muhterem 
Dar-ı bekaya azm edub bendegan-ı Kadiri 

Namı Mecd-i Ali şöhretidir o na kafi 
Destiyle Hazret-i Sultan-üş-Şeyh-i Kadiri 

Rahmetinle yarğıla ey Padişah-ı Zü'l-celal 
Bu fakir-i a bd-i aciz dervişan-ı Kadiri 

Yazulsun şefaat ile ehl-i beytiri aşkına 
Cennet içre kıl sefasın intisab-ı Kadiri 

Kadiri tarikatı dervişler inden o lan bu zatın mezar kitabesin in şairi yazıl
mamıştır . Bu manzumede şun lar ifade ed i lmeye çalışı l mıştı r. "Kad iri tarikatı
nın salikieri sevgi kaynağın ın hazinesidir .  Aşıkların vakfettikleri ,  durdukları 
yol yine Kadiri tarikatıdır.

· 
Dünyadan ahirete göç eden bu muhtere m  zata ve 

daha önce vefat eden Kadiri dervişlerine Allah rahmet ets in .  Şerefli Al i 'n in 
şöhreti , Kadiri şeyhlerin in su ltan ının e l iyle ona ka.tidir .  Ey celal sahibi olan 
Pac!işah,  bu Kadiri derviş i .  olan aciz kulunu rahmetın le yarğı la. Ehl- i  beyt in 
aşkına ona şefaat yazıls ın .  Kadiri tarkikatına intisab ede nleri cennet içinde 
mutlu k ı l  Ya Rabbi . "  
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1 60- Mevlid- i Hali l  Cami i  Mezarl ığı '(lda mezarı bulunan Suruç Kadıza
delerinden Fazi let l i  Muhammed Efendi 'nin oğlu ibrahim Efendi 'n in 1 336 Zil
hicce, (Ey lü l 1 9 1 8) tarih l i  mezar kitabesi: 

Teveffiye oldu çü yevmi'l-firkat 
Ruhuna rahmet edüb buldu necat 

i rci i  emrine anın can verdi 
Kabe hakkı mağfur camii 'I-memat 

Merkad-i gülşen-i Firdevs ola Ya Rab 
Saki-i kevser elinden nCış edüb ahyat 

Geld i Rauf mücevherle tarihin dedi 
Ruhuna rahmet ede mahv ile seyyiat 

"Ölüm anı kendisine ayrıl ık oldu. Al lah rahmet edince ancak insan kur
tulur."i rci i  " emrini duyunca hemen can verdi . Bütün ö len ler Kabe hakkı için 
mağfiret edi l i r ler .  Ya Rabbi, mezarı Cennet ' in gül bahçesi olsun. Kevser saki
s in in el inden hayatı içsin. Rauf ke l imesin in harflerini e klemek üzere cevher 
tarih deni ldi .  Allah günahlarını s ilerek ruhuna rahmet ets in . "  Bu kitabe, yuka
rida verdiğimiz ismin kitabes i  değ i l ,  daha önce vefat edenin kitabesidir sanı
r ım. 
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1 6 1 - Mevlid-i Halil Camii Mezarlığ ı'nda hicri 1 322, (miladi 1 904) 'te ve-
fat eden Kolagası Bahaeddin Beğ'in mezar kitabesi :  

· 

Ya Rab sana a ncak ittikarım 
Şayan-ı keremdir inkisarım 

Mevtimde garib ve bi-kes idim 
Fevtimde de işte hakisarım 

Vardı  vereme vukufum amma 
Takdire ne yapsın iktidarım 

Evvelce reflkamı götürdü 
Eserinden tükendi istlbarım 

Encam hoş a mediye geldi 
Cennetdir fake-i mezarım 

Parlatsa nola Behişti tarih 
Şimdi mülkümle bahtıyarım 

"Ya Rabbi, ben sana ancak muhtacım. Be nim kınimam senin keremi
ne layıktır. Ölümümde kimsesiz ve garib idim. Yine ölümümle toprak oldum. 
Gerçi verem hastalığının varlığını bil iyordum amma bu varlığ ım takdire ne 
yapabil ir ki? Önce verem zevcemin ölümüne sebeb oldu. Onun eserinden 
sabrım tü kendi. Sonunda cennet olan fakir mezarıma hoş ge idi ne· 

·
g_eldi .  Be

hişti, bir tarih yazsa n'olur ki? .Ben şimdi yerimde mutluyum ." Behi�ti, şairin 
mahlasıdır. 
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1 62- Mevlid-i Halil Camii Mezarlığı ' nda Cemaziyelewel 1 323, (miladi 
Ağustos 1 905) 'te vefat eden Hacıkamilzade Hacı Ahmed Ağa'nın kızı Ra hi
me Hatun 'un mezar kitabesi " :  

Ahvallmlze lazım iken ağlamak her gah 
Biz yine bu dünyada safa isteriz eyvah 

Bu meclis-i alem kurulalıdan beri var mı  
Cam-ı ecell lçmed i devrlş eğer şah 

ibret nazariyle nazar etsin bu fenaya 
Bil lah ne mümkündür o la itmamın ikra h  

Amma k i  tutub dldemlzl perde-l gaflet 
Ol perdeyi ref'ede meğer Hazret-i Allah 

Bin kerre desen ağlayarak günde sezadır 
L8 havle veli kuwete veli kudrete illa billah 

Bu kabirde medfune o lan hatuna bak kim 
Dün blster ld l cayı turab oldu bu gün ah 

Bu halet-i medhu�ururken göz önünde 
Aldatması pek ayb değil ml bizi mal ü cih 

Tarihine isna aşerln hlmmetl oldu 
Rahmetle ede yid bu.merhumeyl Allah 

Büyük bir ders ve i b ret verici bir kitabe . . .  "Eyvah ,  halimize ağiamam ız 
lazımken biz yine de bu dünyada safa istiyoruz. Bu dünya kurulalıdan beri 
ölmeye n bir devriş veya bir padişah var mı? insan bu· geçici dünyaya ibretle 
bakarsa, ikrah edilen şeyierin bitmediğini görür. Amma gafiet perdesi örtü
len gözümüzü Allah'tan· başkası açamıyor. Günde bin defa "la havle" çeksek 
yeridir . işte bu kabirde yatan hatun daha dün döşeklerde yatarken ,  bugün 
yattığı yer toprakdır. Bu müthiş durum göz önündeyken, hala bizi mal ve 
mevkinin aldatması ayıp değil mi? Bunun tarihine on iki imarnın himmeti ol
�u. Allah bu merhumeye rahmet etsin. "Son mısrada tarih düşürü lmüştür. 
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1 63- Mevl id- i  Hali l Cami i  Mezarl ığ ı ' nda Rebiülevvel 1 342,  (Ek im 
1 923) 'te vefat eden Azabistan Ağa's ı  Ömer Nafi Efendi 'n in büyük oğlu Bek i r  
Sami Efendi 'n in mezar kitabesi : 

Ey felek ey cellad-ı kaza-yı dest 
Kimse bulmaz tez adedinden re ha 
Bir binayi işe kahrının yıka r  
B i r  nihal i  kat' eder tiğ-i  cefa 
işte bir şem' ümidi sevindirib 
Halka gösterin dine a ks-i heva 
Zulm ile döktün hake hC.ınunu 
Geldi istikbale şah-ı Kerbela 
Ol şehide bu dua tarihidir 
Pek reva etsün Bekir Firdevs'i ca 
inna li ' l lah ve inna ileyhi raci'Cın 

Kitabe , mevtanın katiedi lerek zulümle öldürüldüğ ünü be l i rtmekted i r .  
Sonunda tarih düşürülmüş ve son mısraya da b i r  ayet-i kerime yazı lmıştır .  

1 64- Mevlid-i Hal i l  Camii  Mezarlığ ı 'nda Züleyha adında b i r  çocuğ un  
mezar kitabes i .  

Duhteridir  M i r  i lyas' ın bu kabr içre yatan 
Reşk ederdi hüsnünü gördi.Jkçe hayfa mihr ü mah 

Ayntabda maderi kaldı zade vahdesi 
Eyler ol yerde ğarib bu da Ruha şehrinde va h 

Geldi Hafız iki bülbül söyledi tarihini 
Tıfl iken güller gibi soldu Züleyha ah ah 

Urfa'da Züleyha vefat ederken annesi de Gaziantep'te bulunuyordu. 
Urfa şairlerinden Hafız' ın (doğ . 1 842} yazdığ ı bu kitabenin son mıs rasında ta
rih düşürü lmüştür. Son mısranın harfleri toplandığ ında 1 308 çıkmakta, buna 
iki eklendiğinde h icri 1 31 O, ( m i ladi 1 892} senesi çıkmaktad ı r .  
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1 65- Mevl id- i  Hali l  Camii Kabristanı ' nda, Urfa Pol is Kom iser i  Urfalı 
Öm.er Cemal Efendi 'n in oğ lu ,  istanbul Galatasaray'da Jandarma yüzbaş ısı 
Hafız Eyyub Sabri Efendi 'n in kardeşi oğ lu Hüseyin Rüşdü Bey ' in hicri 1 309 , 
(mi ladi 1 89 1 )  tarihli mezar kitabes i :  

Yansın bana cihan alem ağ lasın 
Peder mader ciğerciğin dağlasın 
Amucacığım karaları bağlasın 
Bu fani d ünyadan uçdum elveda 

Üç yüz üçde Hüsnü karındaşım göçdü 
Üç yüz altıda Şükrü karındaşım uçdu 
Üç yüz yedide ecel bana erişdi 
Yaman bir faciadır aman elveda 

Çaresi bulunmaz boğaz il leti 
Hanemizi yakub mahvetdi 
Peder maderimi yakub kül etd i 
Hasret kıyamete kaldı elveda 

Bu kitabe, birbiri arkasına vefat eden üç kardeşten söz etmektedir. 
Hüsnü,  1 303'te Şükrü 1 306 senesinde ve son o larak da bu mezarın sahibi 
1 307'de boğaz hastal ığından vefat etmişlerdir . Halbuki mezar taş ında 1 309 
tarihi yazı l ıdır .  Manzumede veri len 1 307 tarihi Rumi tarih olabilir .Öiümler yü
zünden anne ve babalarının çok perişan oldukları belirti lmektedir .  
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1 66· Mevlid-i Halil Camii Mezarhğı ' nda. hicri Ramazan 1 31 2 ,  (miladi 
Şubat 1 895) 'te vefat eden, Köroğluzade Şeyh Mustafa'n ın kızı Ümmühan 
Hatun'un mezar kitabesi : 

Duhter-i necl-i hasib-i handan 
Gülşen-i alemde nevreste civan 

Oldu pejmürde semuni müteveffa 
Nev bahar ömrüne erdi hazan 

Na muraz nuş etdi zehr-ab-ı ecel 
Cevr-i cennet şivesine verdi can 

Her gören bu haleti kan ağladı 
Valldeynin oldu çeşmi hunfeşan 

Çıkdı üçler söyledi tarih-i cevher Şevketa 
Ravzai Cennet'de mesrur o la Ya Rab Ümmühan 

ilahi Ha llkı erhamü bekai 
Tekabbel nevbeti v' ağflr hatayi 

Kitabenin şairi Şevket'dir ( 1 86 1 -1 9 1 7) .  Mevtanın genç yaşta yefat 
eden bir hatun olduğ unu be lirtmekte olup, son mısrada cevher tarih düşü
rülmüştür. Böylece noktah harflerin toplamından üç çıkardığ ımız zaman 
1 '3 1 2  tarihi çıkar. 

-----·----------------------�---------------'--------------------------------.:__ ___ _ 
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1 67- M evlid- i Hali l Camii Mezarlığ ı'nda h icri 1 309, ( miladi 1 89 1 )  tarihli 
Köroğluzade Şeyh Ramazan Efendi'nin ayak dikmesinde yer alan Ayşe isim
li bir hatunun mezar kitabesi : 

Etdl ltimad ehl-1 basiret 
Bu çarh-I bi-bekay-i .mutemidlne 

Ne zulm etdl kıyas et devr-I gerdun 
Bu duhter-1 nazperver-1 nazenlne 

Ederken pertav-i ömrl terakki 
Dlrlğa siyeve' saldı zemine 

Turaba zülf-1 sünbüller serildl 
Bl-cevr-1 ,ıven vah u enine 

Fetekler nem döküb ba temekkün olsun 
Cihan suz bu hal-l pür hazine 

Nida-yi ircl l  guş eyleyince 
Baş eğdl emr-i Rabbü'l-alemlne 

Meserretle bedenden murg-i ruhu 
Per açd ı  ravza-i huld-i Berrlne 

Dem-I fevtinde Hilmi yazdı tarih 
Erlşdi Aylşe çün hur-i lyne 

Şair Hi lmi ( 1 857- 1 9 1 0) tarafından yazılan · bu mezar kitabesinin son 
mısrasında tarih düşürülmüş olup, hicri 1 31 0  tarihi çıkmaktadır: "Basiret sa
hipleri ,  itimat edilmesi lazım olan lara itimat etti . Bu nazl ı kıza , fe lek ne zulüm 
etti . Yeni hayata doğru ilerlerken yazık ki yere gölg� saldı. Acı ve üzüntüyle 
sümbül gibi zülüfleri toprağa seri ldi. Bu hale cihan yanar ve te lekler yaş dö
küp yer tutar. "ircii" nidasını duyunca, Rabbü' l-alemin'in emrine boyun eğdi. 
Bedeninden ruhu sevinçle kanat açarak Cennet' e uçtu ." 
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1 68- Mevlid-i Hali l  Cami i  Mezarl ığ ı 'nda hicr i  1 3 1 2 , (miladi 1 894) 'te ve
fat eden Hafızzade Bekir Ağa kızı Ayşe Hatun'un mezar kitabes i :  

"Ey sahib- i  ibtisar, bu mezarı imale- i nigah-ı iti bar etmezden güza r 
etme ki alemin fani  olduğuna bir misal-i maildir. Derununda günude-i 
sükut olan bu zaval l ı  nazeninin ruhunu bir fatiha ile şad eyle ki akibet 
senin de karargahın bu hak-ı s iyeh- d ild ir. Dest-i ecelden ne pir kurtulur 
ne c ivan. inna I i i iah ve inna i leyhi rac i'Cın." 

"Ey gözleri gören kişi, bu mezara iti bar  bakışla rını çevirmeden 
geçme ki; bu, alemin fani  o ld uğuna bir örnektir. içerisinde sessizce 
uyuyan bu zavallı nazl ının ruhunu bir fatiha i le şad eyle, çünkü senin de 
kara rgahın bu kara topraktır. Ecel cellad ının e linden ne yaşl ı  kurtulmuş
tur ne de genç. Muhakkak Allah'tan geld ik ve yine dönüş O'nadır." 

Aynı mezara Şavak Demirko l 'un kızı ve Ahmed Zaman ' ın  hanımı Hati
ce hanım 1 952 yılında gömülmüştür. 

1 69- Mevlid- i Halil Cami i  Kabristanı 'nda S iverekl i  Mustafa Ağa' nın h icri 
1 3 1 6, mi ladi 1 898 tar ih l i  kitabesi :  

Dil  verme zulmet-i dehre o hiç bulmaz neva 
Akibet erer fenaya m ir ger şah Cı geda 

Bulmadı bu tumturak-ı ayşde gamdan necat 
Genç i ken fevt oldu k im Mir Hacı Mustafa 

Sırr-ı "men mate gariben" neşvesinden mest olub 
Kurb-i Dergah-ı Hal i l 'de  buldu feyz-i inziva 

Geldi hatif birle Şevket cevher tarih ded i 
Dar-ı Huld içre muhal led ola Ya Rabb Mustafa 

Urfa şairle r inden Şevket ' in yazdığ ı bu ağ ıt şi ir in sonunda .r.ıoktal ı  harf
lerle tarih düşürülmüş olup 1 31 6  tarih i  ç ıkmaktadır .  

"Bu dünyan ın karanl ığ ına gönül verme , hiç ses vermez. Akibet bey de 
şah da köle de ö lecektir .  Bu karmakarışık hayatta üzüntüden kurtuluş bul
madı .  Öyle ki Hacı M ustafa, genç yaşında vefat ett i .  "Kim garib o larak ö lürse 
şehit sayıl ır " had is-i şerifin in müjdesi s ırrının neşes inden mest o larak, Mev-

. l id-i. Hali l  Dergahı yakınında inzivaya çeki ldi ."  

--------------·---;--·------------------·---�-----.--------------·----------------------------------
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1 70- Mevlid-i Hal i l  Camii Kabristanı 'nda hicri 1 300,  (miladi 1 882) 'de 
vefat eden Alaybegizade Müslüm kızı Rahime Hatun'un mezar kitabesi : 

Can verib rah-ı sevaba yol bulub imanla 
Arzu-yı bi-kes bu dünyadan kalmaz devlete 

işte genç iken Rahime terk-i a lem eyledi 
Gark ede Bari Tea la ruh-i pakin rahmete 

izzet ü ihtiramla giydi kefen ber-dCış olup 
Elemin hayfa ki yakdı nar-ı hasrete 

Rahmetin ile günahın mağfiret kıl ya Gafur 
Geldi merhume niyaze-i bargah- ı izzete 

Söyledi tarih-i fevtin hüzn i le Vefik 
Per Cı bal i  açarak uçdu Rahime cennet'e 

Urta şairlerinden Vefik'in (dağ. 1 860-ö lm . 1 923) yazdığ ı bu ağ ıt kitabe 
sonunda tarih düşürü lmüştür . "  Doğru yolu bularak imanla öldü . Rah ime, 
genç yaşta dünyayı terk eyled i .  Al lah, onu rahmetine gark ets in .  Hürmetle 
kendisine kefen g iydiri lerek  omuzlara al ındı .  Üzüntüsüyle ne yazık ki geride 
kalan ları hasret ateşine yakt ı .  Ya Rabb' i  merhametin ile günahlarını mağfiret 
eyle . Merhume, izzet otağ ına duayla geldi . "  
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1 7 1 - Mevlid-i Halil Camii Mezarlığ ı' nda h icri 1 235, (miladi 1 8 1 9) sene
sinde vefat eden Serturnayi Devriş Hacı Muhammed Bakır Ağa'nın mezar ki
tabesi : 

Bu mezar bir Ağa-yı Turnal'nin merkadidir 
Bu makamda eyledi arimgahın ihtiyar 

Remzl sırr-ı tarikat tercih-I şeri'atden 
Hadim-i fakr-ü fena eylerdl ihsar bi-şümar 

Hanümanı tekessürgih-i dervişan hllm ü lmtlsal 
Eylemlşdl Hallakk'ın reh-1 hakkına lntlsar 

Matemine cümle a lem razı hem olub mahzun 
Kıldılar ah ü flganı cümleten bi-ihtiyar 

Kul Mustafa Allah Allah der pirimizdir Hazret-i Şeyh 
Allah'dan lstlmdad edib teslim-i ruh kı ldı karar 

Ol nüvlsende nlş içre nihandır onu fehmet 
·Gaybetmişdir  gül-i kisve-i hara anla da seyret 

Bu mezar bir serturnai ,  yani turnacıbaşının mezarıdır. (Turnacı başı ,  
Hrıstiyan çocuklarını Yeniçeri ocağına yazdırmak için toplayan yeniçeri ağa
sıdır.) "işte bu ağa bu makamda istirahat etmeyi istedi .  Şeriata uyan tarikat 
sahibi, fakir fukaraya hesapsız hizmet ederdi. Evi hi lm sahibi dervişlerle do
lardı .  Vefatına herkes üzülerek rıza gösterdi. Elde olmadan feryat ve figan et
tiler. Pirimiz Kul Mustafa'nın Allah 'tan istimdadı ile ruhunu tesl im etti. O yazı
cı iğne içinde gizlidir, onu anla. Anla da , d ikenli elbises inin içinde kaybolan 
gülü seyret." 
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1 72· Mevlid-i Halil Camii Mezarlığı'nda şair ve Kadiri Halifesi Sakıb 
Efendi'nin hicri 1 291 , (miladi 1 873) tarihli mezar kitabesinde şunlar kayıtlıdır 

Ah bu çarh-ı fena bir kimseye olmadı yar 
Kim ki meyletdl ona ahlrl oldu tarümar 

işte bu zat-ı klram Sakıb Efendi Hazretl 
Nice devran sürmüş Iken yine etd l nakl-I bar 

Nice hayrat nice asar etmiş ldl dehrde 
Nice mlsklne tasadduk vermiş Iken bl-şümar 

Mevtden lh.lasına vermedi hiçbir falde 
Etdl dünya aklbat süknasını dar-i mezar 

Eyle d ünyası veş uhrasını ma'mur anın 
Rahmet-l Gufranına nail ede perverdlgar 

Allm'a tarih ded i  mu'cemle çıkdı yediler 
Cennet-I Adn'ını Sakıb eyledi ci-yi karar 

Hacı Muhammed Emin Sakıb Efendi,  şair ve Kadiri şeyhidir. Mezarı 
Akarbaşı semtinde kendi yaptırdığı tekke ve mescidin bahçesinde idi. Son
radan burası satı lınca tekke ve mescid yıktırılmış ve mezarı da Mevlid-i Halil 
Camii Mezarlığ ı'na taş ınmıştı. Mezarındaki ağıt kitabesi Urfa şairlerinden 
Alim -tarafından yazılmıştır. Son mısrada taritı düşürülmüş , mu'cem olduğu 
için noktalı harflerin toplamı 1 298'den yedi rakamı ç ıkarılınca 1 291  senesi el
de edil iyor. 

Şair, burada: "Geçici dünya kimseye yar o lmadı. Kim ona meyletti ise 
tarümar olmuştur. Sakıb Efendi bir Kadiri şeyhi ve çok hayır hasenat yapmış 
bir kim� olmasına rağmen ölümden kurtl;lamadı. Allah dünyası gibi ahireti
ni de ma'mur etsin.  Kendis ini af ve mağfiret eylesin" diyor. 
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1 73- Mevlid-i Hal i l  Camii Kabristanı 'nda Hacı Sakıb Efendi ' nin oğ lu  
Hal i l  Begefendi 'n in Şevval 1 297,  (mi ladi Eylül 1 880) tarih l i  mezar kitabes i :  

Ah bu çarhın el inden nice yüzbin ah  Cı vah 
Nicesin nabud edüb kıld ı heman ömrün kütah 

işte Hac Sakıb Efendizade nev zat genç iken 
. Eyledi nuş ecel şerbetini ha h Cı ne-ha h 

Dehrinde ehl-i süha ehl-i vefa bir zat idi 
Günbegün yu ağlatırs ın ·ona yar ile şah 

Etmesin arif olan meyl-i vefa dünyaya kim 
Aheri nabud o lur meyl eyleyen bi-iştibah 

Doymadı  ömrüne bu zat genç iken vefat etdi 
Eyleye ruhuna rahmet ol Gani pad işah 

Geldi üçler Alimil cevher gibi tarih dedi 
Genç iken Hali l  Beg eyled i can berah 

Son mısrada tarih düşürülmüştür. Kitabeyi ,  Urfa şairlerinden Al im yaz
mıştır. Şair ezcümle şunları ifade etmektedir :  

"Ah bu dünyanın el inden, bu dünyaya binlerce vahlar o lsun.  Birçok 
kimseyi yok edere k  ömrünü kısaltmıştır. işte Hacı Sakıb Efe ndi 'n in genç oğ
lu da ister istemez ece l şerbetin i  içti. Zamanında 'tefakar ve cömert bir kimse 
idi .  Günlerce dostları ona ağ layadursun .  Arif ol3n dünyaya bağ lanmas ın .  
Çünkü dünyaya meyleden şüphes iz yok o lmuştur. Bu zat genç yaş ına day
madan vefat etti. Allah ona rahmet eylesin .  Ey Alim ,  üçler gelerek cevher g i
bi tarih söyledi .  Hal i l  Beg genç iken vefat ett i . "  Hal i l  Bey, babası Sakıb Efen
diden yedi sene sonra vefat etmiştir. 
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1 74- Mevlid-i Hal i l  Camii Mezarl ığ ı 'nda, Sakıblardan Hali lbeyzade Ah
med Bey'in oğlu Hal i l  Bey' in Zilkade 1 331 , (Ekim 1 9 1 3) tarihl i  mezar kitabesi 

va tirkata 
Ben de Sakıbzade mir Ahmed'e mahdum id im 
Va lidem söylerdi  sensin taze verd-i gül�enim 

Genç ya�ımda bir merd-i ter beni katletd i 
Ah kim kam almadan �u kabre defnoldu tenim 

Munkati' oldu usulüyle füruğum kalmadı 
Kald ı  ancak va l idemle kanlı bir pirahenim 

Fatiha ihda ederse ruhuma ihvan-ı din 
Belki Mevla ruhum edub Firdevsi eyler meskenim 

Yaz Vefik seng-i mezara �u hazin mersiyemi 
i�te (dağ ım yaresi) tarih-i fevtim benim 

Bu mezar k itabesin i  Urfa şairlerinde Ahmed Vefik yazmıştır .  Son m ıs
rada tarih düşürülmüştür .  Parantez içine aldığ ımız kel ime le r in harfle r in in top
lamı ,  merhumun ö lüm tar ih i  olan h icri 1 331 rakamını  ve rmektedir .  

"Bel" de Sakıbzade lerde n Ahmed Bey' in  oğ lu id im.  Annem bana "Gül  
bahçemin gülü sensin"  derdi .  Genç yaşımda genç bir  adam ben i  ö ldürdü.  
Dünyadan bir  tat alamadan beden im bu kara taprağa g irdi . Soyum sopum 
kes i ld i .  kalr.ıadı . Benden ge ri kalan annemle, kanl ı  gömleğimdir .  D in kardeş
lerim eğer bana bir fatiha hed iye ederlerse belki Mevla' m ruhumu Cennet'e 
koyar .  Ey Vefik .  mezarımın taşına şu hazin h ikayem i  yaz ; i şte benim ölüm ta
r ihim (dağım yaresi) kel imeler idir . "  
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1 75- Mevlid-i Hal i l  Camii Mezarl ığ ı 'nda Muhammed Sal ih Yekta 'n ın  
hicri 1 275, ( miladi 1 858) tarih l i  mezar k itabes i :  (26) 

Hazle- gu-yı nüktedan �a ir- i  Yekta kulun 
Bezm-i hass-ı ravza-i R ıdvana Ya Rab kıl ned im 

Ru s iyehle suk-ı amal  s iyahıyle o zat 
Bab-ı lütf-i rahmete yüz döndü g itti Ya Rahim 

Lütfun ümidinden özge elde_vok ser-ri�tesi 
Müznibine çün azimü'l-afv ser:ısin Ya Kerim 

izzetinle sen dedin la teknetu min rahmeti(27) 
Bu haberden ka lb- i  mü'minde kal ır  mı h iç bim 

Geldi üçler söylediler Natıka tarihini 
Ola Ya Rab meskeni ukbada Cennetü'n-Naim 

Urfa şair !arinden Natık ' ın (ölm . 1 869) yazdığı bu k itabenirı son mısra
sında tarih düşürülmüştür :  

"Ya Rabbi bu yüzü karayı ,  s iyah amel ler sokağ ında o lan bu adamı 
Rıdvan bahçesin in özel mec l is inde nedim k ı l .  Ya Rah im ,  yüzünü rahmet lüt
funun kapıs ına dönerek g itti .  Senin lütfunun ümidinden başka merhumun 
el inden tutacak bir  şeyi  yok. Günahkarların aff�dicis i  sensin .  

Çünkü sen " la teknetü min rahmeti" dedin . Bu haberi duyan mü' minde 
korku kalır m ı?" 

125) Bed ri Alpay. Şanlıurfa Şairleri. Şanlıurfa 1 986, 1 .  237 
(27) Kur'an-ı Kerim. 39-53 
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1 76- Sakıbiye Mezarl ığ ı ' nda hicri 1 309 , (mi ladi 1 89 1 -92) tarihinde ve
fat eden Hartavi Şeyh Muhammed Sel im Efendi 'n in Hanımı Hatice Hanım' ın 
mezar kitabes i : c2aı 

Rical-ı Hal idi'den Şeyh Hac Hafız Muhammed nam 
Olub bir fazıla hemser bu banu-yi şeref- maye 

Zaman görmüş el a lmış kesb-i feyz etmişd i bulmuşdu 
Arlıs-i hüsn ü hulku zahir ü batında ser aye 

Muhibb-i  hanedan bir bülbül-i i rfan id i uçub g itdi 
Bu nahl istanı gamden gülşen-i Firdevs-i a ' la 'ye . 

Meğer zen suretinde Hakk'a ermiş merd-i kamilmiş 
Nigah-i i 'tibare düşmemiş mir'at-ı dünyaye 

Verib sabrın kıla ecr-i cezile mazhar evlad ın 
Verdikçe makamın lütf-i Ba ri bağ-ı me 'vaye 

Ola ha kk-ı sarihi gülistan-ı Adn ile hem feyz 
Döne lahd-ı sabihi ha ne-i  çarh-ı mual laye 

Hesab etd im nukat-ı eşk ile tarihini Kazım 
Hatice Hanım' ı  hemdem ede Allah Zehra'ye 

Urfa şairlerinden Kazım' ın yazdığı bu kitabenin son mısras ında noktal ı  
harflerle tarih düşürülmüştur. 

"Şeyh Muhammed Efendi 'n in hanımı Hatice Hanım da feyz bu lmuş 
kami l  bir k imse olmuştu . Evinde sevilen ve irfan bülbülü olan bu hanım, garn 
bahçesinden Ce nnet- i Ala bahçesine g itti .  Allah onun sabrına karşı çok sg
vaplar vers in .  Makamı Adn Cenneti olsun , Allah onun mezar ın ı  muaalaya çe
virs in . "  

Sakıbiye mezarlığ ı ,  Sakıbiye Küll iyes i içinde o lup ,  burası satı l ınca, me
zarlar da tamamen ortadan ka ldır ı lmıştır .  Dayısıyla bu mezarın taş larıda kay
bolmuştur. 

(28) Bedri Aıpay, Şanlıurfa Şairleri, Şanlıurfa 1 986. 1 ,254 
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X. U LUCA M i i  M EZA RLI G I  M EZAR TAŞ LARI :  

1 77- UlucarTıii Mezarlığ ı 'nda 1 8  z i lkade 1 307, ( 7  Te mmuz 1 890) 'da ve-
fat eden Harran Şeyhizade Ömer Sabri Efendi 'n in mezar kitabes i :  

Nazar kıl nim nigehle bu cihane 
Vefadan zerresin kı lmış mı erzan 
Gam-ı şadına tev'em bir fena kim 
Nice mesruru kıld ı  zar ü giryan 
Biri ezcümle Harran-Şeyhizade 
Olurken kasr-i d ilcude hira man 
Vücudun çak edüb hançerle sundu 
Ecel peymanesin saki-yi devran  
Görenler ağ lasın ta  ruz-i mahşer 
Yazı k  kim genÇ yaşında o ldu pCıyan 
i lahi sen ata kıl rahmetinden 
Şefi olsun habibin ruz- ı mizan 
Ded im Tevfik-i şeyda tam tarih 
Ömer Efend i tutdu kurb- i Subhan 
Urfa şairlerinden Tevfik ( 1 86 1 - 1 907) ' in yazdığı bu kitaben in  sonunda 

tam tarih düşürülmüş ve h icri 1 307 tarihi ç ıkmıştır. Kitabede Harranşeyh iza
de Ömer Efe ndi ' nin genç yaşta hançerlenerek öldürüldüğü kaydedi lmekte
dir: "Şu dünyaya yarım gözle bak ki, vefadan zerre kalmış mı? Üzüntüsü de 
sevineide bu ikiz yokluk, birçok mutluyu ağ latmıştır. Bu cümleden olarak 
Harranşeyh izade de gönül köşkünde sal ınıp gezerken devran sakisi ece l  
bardağ ın ı  hançerle vücudunu parçalayarak sundu.  O n u  göre nler  k ıyamete 
kadar ağ iasaiar hakkıdır ,  çünkü genç yaşta seğ irt ip öldü.  Ya Rabbi ,  hesap 
gününde onu rahmet ve habibinin şefaatinden mahrum etme." 
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1 78- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda Kürkçüzade Bican Ağa' nın kızı Şükri
ye 'n in mezar k itabes i :  

Taze iken ömrüne erdi  hazan 
H icrine yansam sezasın Şükriye 

Cennet içre mis in ki der aceb 
Hangi hure aşinasın Şükriye 

Derdine ağlar zaval l ı  va liden 
Derd ine onun devasın Şükriye 

Bul mahşerde havz-i kevseri 
Saki-i ümm ü abasın Şükriye 

Razi tarih-i vefatın söyledi 
(B ir mısra kırık.) 

Çocuk yaşta vefat eden Şükriye iç in yapılan ağıttır. Ölenin cennet için
de huri le rle arkadaş olduğu belirtilmiş ve a nnes in in derdi i le ağ lad ığ ı anlatı l
mıştır .  Mahşerde anne ve babasına kevser ve ren saki olacağı da ifade edi l
miştir. 

Son mısrada tarih düşürülmüş ,  fakat satır taşa fazla gömüldüğü ve 
üzeri ç ime nto i le s ıvandığı  için yazı görünmemektedir .  Manzumeyi Razi 
( 1 850- 1 922) adında bir Urfa şairi yazmıştır . _ 
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1 79- Ulucami Mezarl ığı ' nda Hacı Ömer Efendi ' nin oğlu Saatç ı Hacı 
Osman Nuri Efendi ' nin Şaban 1 306 , (Nisan 1 889} tarih l i  mezar kitabes i :  

i lah i  gerçi isyanla hüvarım 
Velakin lütfuna olaydım 

Garik-i be-his lücce-i günahım 
Eğer atv o lmaz isem şermsarım 

Der-i gufran ü ihsan ü günahdan özge 
Daha bir kapu ya Rab yok ki varım 

Beni a'mal ım i le etme meşgul 
KI yoktur rahmetinden gayri çarem 

Bana mahşerde Osman'ı şefi ' et 
ism- i  paki ile imdad pınarım 

" i lahi ,  her ne kadar isyanla yüklü isem de , senin lütfuna ümid im vardır . 
Eng in denizler kadar günaha batmışsam da, affını d i l iyorum ve eğer affet
mezsen ben çok mahcup olacağ ım.  Ya Rabbi senin günahları affeden ihsan 
kap ından ba�ka bir kapı yok ki, oraya g ideyim. Ya Rabbi, be n i  iş iediğ im 
ame llerimle sorg ulama. Çünkü sen in  rahmetinden başka b i r  çare m yoktu r. 
Bana mahşerde Hazreti Osman(r.a.) ' ı  şefaatçı k ı l .  Benim adaş ım o lan Hz. 
Osman pak ismi i le bana imdat ets in . "  
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1 80- Ulucami Mezarl ığ ı 'nda hicri 1 239, (mi ladi 1 823) 'te vefat eden 
Mevlana Hal id' ın oğlu Şehabeddin Ahmed' in (K .S . )  hicri 1 262, (miladi 1 845) 
tarih l i  tü rbe kitabesi : 

Zamanın kutbu Mevlana-yı Halıd kuddise si rruh 
Otuzdokuzda hicret eyleyince Şam'a ol tühbe 
Ruha'da necl-i pak-i Şeyh Şehabeddin edüb ri hlet 
Geçüb o kasr-ı taniden çekildi alem-i lübbe 
Muhtal kıld ı esbab-ı sefer ol Şam'a sayfiye 

Beyaz tülbendden son ana hayyat kadar cübbe 
Ziyaretgah-ı ehl- i  hacet kı lsın işte bu ya Hu 
Yapıldı üstüne nur a la nur oldu o türbe 
Çıkub b ir  hatıf-ı gayb dedi pey Nuri pey türbe tarihin 
Kafesd i r  tuti-i ruh-i Şehabeddin'e nev kubbe 

Yazı Cel i  Tal i k  hattıyla yazılmıştır. (Resim : 1 4) 

Kitabede Nakşibendl şeyhi Mevlana Hal id (K.S. ) ' ın 1 823 tarih inde Bağ
dat'tan Şam'a g iderken U rfa'da vefat eden küçük oğlu Şe habeddin Ah
med' in mezarı üzerine 1 845 se nesinde Devrin Rakka- Urfa valis i Osman Nuri 
Paşa tarafından bir türbe yaptır ı ld ığını bi ldirmektedir .  Kitabede adı  geçen şa
ir Nuri ,  Os man Nuri Paşa'n ın kendisi olabi l ir . Çünkü Arabça yazılan ik inci bir 
kitabede de şöyle be l i rti lmişti r  

"Dayyih şeyh Şahabeddin Ahmed Efendi  bin gavsi sakaleyn Mevlana 
Ziyaü ' l-mi ! leti ve'dd in .  eş-Şeyh Halid Efendi  kaddesallahu taala s ırrahu ve 
efada aleyna berekatuhüma. Safere min Bağdad l i -mülahakati eb ih i  fi 'ş-Şam 
tevaffa ve dufineha huha . Benaha es-seyyid Osman Nuri Paşa eş-şe hir  bi 
Şeyhzade Sirruh Paşa. Fi sene 1 262" 

Görüldüğü g ibi hicri 1 262 (mi ladi 1 845) 'te türbenin Osman Nuri Paşa 
tarafından yaptır ı lmış o lduğu bel irti lmiştir. 
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1 81 -Uiucamii Mezarlığ ı ' ndaki türbe içinde bulunan Mevlana Hal id 
(K.S) Hazretleri 'n in oğlu Şahabeddin Ahmed efe ndi 'n in mezarın ın  baş dikme 
taşı kitabesi :  

Entekale Hazreti'ş-Şeyh Şehabeddin 
Ahmed Efendi'  bin gavsü'l-vasi l in 

Mevlana Ziyaü'l-milleti ve'-d in eş-Şeyh Hal id 
Bahaeddin Nakşibendi mine'l-bedeli ' I-Bağdad ila'r-Ruha 

Kitabede Mevlana Hal id' in (K.S) oğlu Ş ehabeddin Ahmed Efe ndi 'n in 
Bağdad'tan Şam'a giderken Urfa'da vefat ettiğ i  bel irt i lmektedir .  Mezarın 
ayak dikme taşındaki kitabe de şöyled ir .  

Şeyh Halid oğlu Ahmed necl-i kutbü'l-a rifin 
Hazret-i sultan Ziyaaddin-i gavsü'l-vasi l in 
Hak-ı pak-i türbesine yüz sürüb tahkik bu 
Nur-i ayn-i ferd i Mevlana-yı kehfü'l-za irin 
Allah ede makamın ma'mur onun 

Mevlana Hal id ' in (K.S) oğlu Şehabeddin Ahmed' in türbe toprağ ına 
yüz sürüp, Allah 'tan (c.c) makamını marnur etmes ini di lemelerini istemekte
dir. Şahidi mahlasında bir şair tarafından yazı lmıştır .  Alttaki tarih hicr i  1 275 
o larak veri lmiştir. (29) Oysa ki türb� kapısındaki tar ih hicr i  1 262 'dir .  Yani on üç 
sene sonranın tarihi mezara yazılmış o luyor. Be lk i  de kitabe sonradan yazıl
mıştır. Merhum Bedri Alpay bu kitabeyi okurken ,  beşinci mısrayı okumamış 
ve a ltıncı mısraya geçmiştir. Oysa ki beşinci m ısra okunuyordu.  ama altıncı 
mısra mezar taşı aras ında kalmış olduğundan görünmüyordu .  

(29) Bedri Alpay. Şanlıurfa Şairleri, Şanlıurfa 1 986. 1 .258 
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1 82- Ulucamii  Mezarl ığ ı 'nda hicr i 1 1 07, ( mi ladi 1 695) 'te vefat eden 
Rakka-Urfa val is i Kadızade Hüseyin Paşa'n ın mezar k itabes i :  

Rızai l i l lahi' ı-Fatiha 
Haza merkad-i Kadızade merhum 
Civar-ı rahmete etd i cihet 
Gelib rah-ı hatıf dedi tarih 
Ola mesken Hüseyin Paşa 'ya Cennet 
Sene: 1 1 07 

Bu mezar merhum Kadızade Hüseyin Paşa'nın mezarıdır . Paşa rah
mete g itti. Paşa' nın ölüm tarihini"Cennet Hüseyin Paşa'ya meske n  ola" mıs
ras ı  vermektedir .  Son m ıs ra harfler i  1 1 07 h icri tarih in i ,  yani mi ladi 1 695 tarihi
ni vermektedir .  Yazı cel i  sülüs hattiyle yazılmıştır . (Res im: 1 5) 

Kadızade Hüseyin Paşa Rakka-Urfa val is idir .  Kadızade Hüseyin Pa
şa' nın adına 1 5  Temmuz 1 691  tar ih l i  fe rmanda rastlamaktay ız. Çevredeki 
halkı rahatsız eden eşk ıyanın temizle nmesi iç in ,  padişah tarafından görev
lendiri len Kadızade Hüseyin Paşa bu s ırada Rakka Bey lerbeyidir . (30) Kadıza
de Hüseyin Paşa'n ın Val i l iğe atanma tarih i  b i linmiyor. Yan l ız kendinden önce 
1 684 senesinde Ulucamii  tamir eden Ali Paşa 'dan sonra atandığı  kes indir .  
Kadızade Hüseyin Paşa'ya gelen son ferman 7 Ocak 1 696 tarih l idir .  Zaten 
kend is i  hicr i 1 1 07, mi ladi 1 695-96 tarih inde vefat etmiştir. 

Mezarı yeşile boy<ınmış , baş dikme taşı büyük bir paşa kavuğ u şel� l in
de yapılmış ve kitabesi bu taşa yazılmıştır. Ayak d ikme taşı si l indirvari ve · ya
zısızd ır. 

Kadızade Hüseyin Paşa, Su Meydanı'ndaki Kadıoğlu Cami is i'n i  yap
mıştır. Bu mahalleye kendi adından do layı Kadıoğ lu mahal lesi deni lmiştir. 

(30) Ahmed Refik, Anadolu'da Türk Aşiretleri. istanbul 1 930. s.93 
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1 83- Ulucam ii Mezarl ığı 'nda Hüseyin Vasfi Paşa'nın Ramazan 1 300,  
(Temmuz 1 883) tarih l i  mezar kitabes i :  

Baş dikme taşı kitabes i :  

Haza kabrü'l-merhum el-mağfur 
Be�inci kolordu-yi Hümayun 
Redif sınıf-ı ta l i  Otuzaltıncı fırkası 
Kumandanı erkan-ı harb terikan-ı kiram ından 
Saadetlü Hüseyin Vasfi Pa�a 
Bin Hacı Ra�id Pa�a Hazret'lerinin 
Merkadidir. Rahmetul lahi aleyhi ve ala 
Cemii ' l-mü'minine ve'l-mü'minat 
Teveffa fi �ehri Ra mazan-ı  �erif 
Sene: 1 300 

Hacı Raşid Paşa'n ın  oğlu Ferik Hüseyin Vasfi Paşa' nın ayak dikme ta
şındaki kitabe : 

Hüve'I-Hayyü'I-Baki 
i kbal ine nihayet verd irmed i bu dünya 
Geçmedi �ad ü hürrem vakt ü zaman asla 
Gösterdi çok harb-i sakit Plevne içre 
Ahir esir olunca nice tevel lüdü gavga 
Vasfi tahallüs iyle aske1·-i cedid anı  me�hur 
Askerl ik uğrunda ömrünü etdi ifna 
Erkan-ı harbden etd i ne�'et ferik olunca 
Gitdi bu dehr-i dundan kırk be� ya�ında hayfa 
Yazd ım esefle Rumi tarih-i fevtini hayfa 
Ukbaya gitd i eyvah ruh-ı Hüseyin Pa�a 

"Dünyada hiçbir zaman Hüseyin Paşa mutlu olmad ı .  Ömrü neşe l i  geç
medi. P levne için çok savaşt ı .  Birçok kavgadan sonra esir  düştü. Es ir l ikte n 

· kurt_u lduktan sonra ye niden ömrünü asker l ikte geçird i .  Paşa olduğunda kırk
beş yaş ı nda i ken vefat ett i . "  

Bu P levne kahramanı Hüseyin Vasfi Paşa Urfa'da görevde iken vefat 
ederek Ulucamii Kabristanına defnedi lmiştir. Mezar Kitabesin i  Rumi mahlası 
olan bir şair yazmıştı r .  Son mısrada tarih düşürülmüştür. Yazı celi ta ' l ik hat-
!ıyl_�--���_ı l�!�t_II_. ___ . -· ---- -------- ........... -- ---- ----- - -------- ... ----------.----
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1 84- Ulucami i  Mezarl ığı 'nda hicri 1 280 , ( miladi 1 863) 'te vefat eden 
Kaplamalardan Ömer Ağa ve Ahmed Naim' in mezar kitabeler i :  

Hakim-i mutlakın ger olmasa bir işde takd iri 
Müfid olmaz hezar erbab-ı aklın rey'i tedb i ri 

inayet eylese bir  bendesine Hazret-i Mevla 
Sevab olur hatası heb kemal-ı ma hz-ı taksiri 

Hezar men-i kader ne denlü kuşiş eylesin 
.Kaza-yı mührün mümkün değil sa' i  ile tağ.yiri 

Hezaran huş nola dun bu dil-i kab- ı  kaydan köhne 
Kişi men'edemez kavs-i kazadan i btiladan bir şeyi 

Mukadderdir  ğ ına ve fa krünün deyü elem çekme 
Nedir " nahnü kasemna" ayetinin anla tefsiri 

Müessirdir mahakkak Fail-i Muhtar her işde 
Kevakible felekden ey müeccim b i lme te'sir i  

Nakşed ilse usta d ilden anı aynıd ı r  cümle 
Kema l-ı sıfat eyler a l- i  aba hüsn-i tasvi ri 

Alayişden mücerred ol ki hurşid-i c ihan asa 
Teceddüden mesihin oldu çarh çarenin yeri 

Di lersen rahat-ı d i l  ehl- i  tes lim ü tevekkül o l  
Kabul  et ha l i le Derviş nüvid-i hazret'i 

Aynı kitabenin sondan ik inci ve üçüncü beytinin dış ında diğer beyitler i  
bazı ke l ime lerde değiş ik olarak aynen Bediüzzaman Mezarl ığ ı 'nda Yorğancı
zade Muhammed Nuri ' n in 36 no' lu mezar kitabes inde de yazı lmıştır. Aç ıkla
masın ı  orada yapmıştık .  

- ı :'5 -



1 85- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda hicr i  1 332, (mi lad i 1 9 1 4} tarih l i  Ahmed 
Efendi 'n in mezar kitabes i :  

Bu merhumu derman eyle mağfur bekada 
Ola her dem şad ve mesrCır 
Günahı o lsa da a lemden efzCın ne lazım 
Rahmetin ondan da mevfCır 

Genab-ı Hakk' dan af ve mağfiret dileyen bu kitabe de bütün günahına 
rağmen, Allah ' ın affından ümit kesilmemesi ge rektiğ in i  bel irtmektedir .  

1 86- Ulucamii Mezarlığ ı 'nda Sıdıka Hanım'ın mezar kitabes i :  

Eder mi fehm edenler itimat ikba l-i dünyaya 
imaretd ir bütün bir zil l-i zail-i nakş ol zandan 

Hele bir gonce-i nev-naz iken Sıd ıka kim 
Reha-yab olmadı biçare bad-ı hazandan 

Bari yad ü şad ede bir fatiha ruhunu 
Her gelen geçtikçe ebna-yı zamandan 

Du çeşmden gelen eşkimle ta rihin dedim 
Cigerhun eyleyüb göçdü cihandan Sıd ika 

Son mısrada tar ih düşürülmüş olup 1 3 1 0  tarih i  çıkmaktadır. "Anlayışl ı 
olanlar dünyanın ikbal ine itimat ederler mi ? Onun zannından nakşıl)ın göl
gesinin bir imaretidi r .  S ıdika Hanım; genç, bir gonce iken ,  sonbahar rüzga
rından kurtulamadı .  Zamanla gel ip geçenler ruhuna bir fat iha okuyarak onu 
ans ın lar ve şad ets in ler". 
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1 87- Ulucamii Mezarlığ ı 'nda Fatime Hatun 'un mezar k itabesi :  

Arus-i zal-ı cihane na-murad olmaz 
O kes ki olmasa mesrur-i g ülşen-i dünya 

Yazık ki Fatime Hatun'a sundu cam-ı ecel 
Kemal-i ye'sle evlad ın etd i mest-i aza 

Sürı�n-i iyışle dil-ışad-ı hurrem iken 
Diriğ hufre-i kabr içre oldu na-peyda 

i lahi merkadi olsun riyaz-ı bağ-ı cinan 
Hemişe mahremi olsun visal-i hur-lika 

Geldi Şevket ded i tarihi ebka mest Hüda 
Şef'i o ld u  ona Fatimetü'z-Zehra 

Urfa şairle rinden Şevket ' in yazdığ ı bu ağ ıt kitaben in son mıs rasında 
tarih düşürülmüş olup 1 31 7  h icr i  çıkmaktadır .  

"Bir  k imse dünya bahçes inin mutlu luğuna kavuşmasa, ihtiyar dünya
nın gel in i  o lamaz. Yazık ki Fatime Hatun ecel şerbetini  içti. Evlatlarını üzüntü 
içinde bıraktı. Hayatta mesut olduğ u sırada yazık ki mezar çukurunda görün
mez oldu.  Ya i lahi ,  onun mezarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Onu 
hurilerle karşı laştır ." 
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1 88- Ulucamii  Mezarl ığ ı 'nda h icri 1 3 1 2 , (mi ladi 1 894) senesinde vefat 
eden Ye ngice Ağasızade Ali Ağa'n ın mezar kitabesi :  

"Merhaba ey kabristan-ı mukaddes, ey hara bezar-ı tenha,  ey d i
var-i beht ü hayret, müracaatgahım sensin.  Sana nigah eden avam man
zara-i hun a ludende mahfi, hevl ve deh�etinden g irittar-ı ızdırab  olur. 
Amma ben seni tema�a eyledikçe gönlüm hissiyat-ı münewere ve et
kar-ı ulviye i le zevk-yab olur. Merhaba ey sengistan-ı hayret, ey mamu
re-i harabeyt, ey uzletsaray-i va h�et, ey deh�et abad-ı ibret , bu fena ki�
verinin serhad hitamısın. B ilmem ne cazibe-i mukavemet g üzare maz
har olmu�sun ki ebna-yı beşer her adımı senden tirare yol bulmak içün 
atar. Yine biçare her ayak atdıkça sana bir  adım daha takarrüb eder" 

Yazı cel i  tal ik hattıyla yazıl mıştır. 

D iğer ağ ıt kitabelerden farklı bu nes ir kitabe de : 

"Ey mukaddes kabristan merhaba sana. Ey kimsesiz olan harabe yer, 
ey şaş kın ve hayret dolu divar, döneceğim yer sens in .  Sana bakan halk,  
kanla karışık manzaranda gizl i  korku ve dehşet inden ızdırab duyar. Amma 
ben seni  seyrettikçe gönlüm nurla dolar ve yüksek fik irle rle zevk bulmuş 
olur.  Merhaba ey hayret taşl ığı , ey ·mermer taşla mamur olan yer. ey yaban
cı l ığ ın yalnızlık sarayı ,  ey dehşet ve rici ibret yeri, bu yokluk ülkesinin son sı
nır ısın sen. Bi lmem bu geçici mukavemetin cazibesine nası l  mazhar olmuş
sun k i ,  insanoğlu senden kaçmak için her adımını attıkça, aKsine sana bir 
adım daha yaklaş ır," denmektedir .  
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1 89-Uiucamii Mezarlığ ı ' nda hicri 1 338, (miladi 1 9 1 9) 'da vefat eden 
Parmaksızıade Hacı Bekir Beğ in kızı Lütfiye Han ım' ı� mezar kitabesi :  

Ne kasdın var id i ey  derd-i bi-derman canımla 
Beni kabre götürdün aheri suz-i nihanımla 

Derunum derd i le doldu birunum gül gibi  soldu 
Vücudum kana gark oldu bu çeşm-i hunfeşanımla 

Felek g üldürmed i ruyum büküldü kadd-i d il cuyum 
Ağardı ah i le muyum cihan doldu figanımla 

Hara m  oldu bana rahat görürüm daima mihnet 
Veremle çektiğim zahmet ayan olmaz beyanımla 

Emin'a katre katre çıkdı gözlerden sirişk ab ı  
Şükr tarih olur teveffuk hayy Lütfiye Hanım'la 

Son mısrada tarih kel imesinden sonraki noktalı harfler in toplamı 1 340 
eder.  Bir ewelki  mısrada katre katre ke l imesinin he r biri bir olduğundan ik i  
eder.  Böylece 1 340 rakamından ik i  çıkarırsak 1 33il tarih i ç ıkar. 

Urfa şairle rinden Emin' in yazdığı bu ağ ıt kitabe,  diğer bir kaç mezar 
taşında son beyti yazı lmadan ku l lanı lmışt ı r .  Böylece şair in adı g izlenmiştir .  

"Ey dermansız de rt,  canımla ne kastın vardı. Sonunda ben i  g izl i ate
ş imle kabre koyd un.  içer im dertle doldu .  D ış yüzüm gül  g ib i  soldu.  Gözüm
den akan bu kanlı yaşla vücudum kana gark oldu. Felek beni h iç g üldürme
di ,  sevdiğimin boynu büküldü. Ah i le saç ım ağardı ve cihan figanımla doldu .  
Bana rahat yüzü görmek haram o ldu .  Verem derdinden çektiğ im ac ıyı aç ık
layamam". Yazı ce l i  talik hattıyla yazılm ıştır . 
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1 90- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda h icri 1 320,  (mi ladi 1 902) se nesinde vefat 
eden Alaybeğ izadelerden Hacı Abdu rahman ' ın  mezar kitabes i :  

Baki kalmaz bu c ihanda had isat ancak amel 
Pençe-i mevte zebundur bi-güman cümle ümem 

Amir-i dareyn idi hem mecma'-ı hulk-i hasen 
Tanrının her l ütfunu görmüş iken bu muhterem 

Zühd-ü takva hem salah- ı ha l ile meşhur id i 
Meskenin Cennet-i a'la eylesin ol zü'I-Kerem 

irc i'iden bir nida geld i esir-i ferş idi  
Davet-i Rabbe icabet eyled i a l i  h imem 

Bir ç ıkub mu'cem dedim tarih-i fevtin ya i lah 
Feyzi me'va'ya vara bu za ir- i  kütüb e l-harem 

Son mısrada noktalı harfle rle 1 320 tarih ini düşürmüştür. 

"Bu dünyada arnelden başka hiç b i r  şey baki kalmaz. Bütün üm met 
şüphesiz ölümün pençesine düşecektir. Merhum her iki dünyada güzel ah
lak sahibi  idi . Bu muhterem zat . Tanrı 'n ın bütün lütuflarını görmüş idi .  Zühd 
ve takvada doğrulukta meşhur idi. Kere m sahibi  ola:n Al lah , onun yerin i  Ce n
net-i ala eyles in .  Yatakta hasta iken ö lüm e mrine boyun eğdi . "  Anlamına ge
len ifade lerle şair üzüntüsünü be l irtmiştir. 

Yazı ce'l i tal ik hattı i le yazı lmıştır. Feyzi şairin is midir .  Ancak terkip bi
çimde yazılması tevriye sanatından kaynaklanmaktadır .  
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1 91 - U lucamii Mezarl ığ ı 'nda Sekine Züleyha Han ım' ın .hicr i  1 287, (mi-
ladi 1 870) tarih l i  mezar kitabesi : 

La yezel ve lem yezel lem kayy ü hayy ancak kader 

Gayri fani olduğun dünyada fehm et evvela 

Olamaz takdir-i Hakk'ın çare bir tağyirine 

Hem kitab içre yazılm ışdır yere yaşa 

irci'i emrin kim Iş ittiysa bu bezm-i dehrde 

Cam-ı ba's nuş eder elbetde bir vakt-ı rıza 

Ezcümle bu zehr sundu tuten sağirin 

Eşkin bağ-ı alemden emr onun hal i . .. 

Söndü hayfa bir nefesde rah kim şem'i ömrü 

Ağlayıb fevtine cümle ehli ' l-ard ve's-sema 

Sahn-i Firdevs içre yap huld-i berrin mesken 

Ola onun hem şefi'i ümmühat-i enbiya 

Düşdü üçler Mihri'ya tarih-i mu'cem fevtine 

Kıldı çün ruh-ı Züleyha matiab-ı bekaya rihlet 

Urfa şairlerinden M ihri ( 1 832- 1 878) tarafından yazılan bu ağıt kitabe
nin sonunda noktalı harflerin toplamına üç ilave ekmek suretiyle tarih düşü
rü lmüştür. 

"insan dünyada ezeli ve· ebedi deği ld ir .  D ir i l iği ancak kendis ine takdir  
edi len kadardır. Önce sen bu dünyada fan i  olduğunu anla. Takdir-i Hakk' ın 
değiştir i lmesine hiç kimsenin g ücü yetmez. i rc i ' i  emrini duyan , ölüm şe rbeti
ni içer.  Bu zehri içen Züleyha Hanım'ın bir nefeste ömrü söndü. Ona bütün 
yer ve gök eh l i  ağlasın. Cennet'te onun yeri yüksek olsun .  Peygamber' in 
anne leri ona şefaatç i olsun." 
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1 92- Ulucamii Mezarlığ ı'nda 1 348 hicri , (miladi 1 929) 'de vefat eden 
ibrahim Hali l  Haki Efendi'nin mezar kitabesi :  

Diriğa eşya-yı ğarndan küşad-ı per ü bal etdim 

Boyandım kan l le  aher diyare intika l etd lm 

Hitab-ı irci'lyle rahmet-l Rahman'a gark oldum 

Fakat ahbabımı düçar-i enduh ü melal etdlm 

Şebab-ı nev-nihal iken girlftar oldum a'daya 

Hayat ümit ederken kaddiml manend-I dal  etdlm 

Emin eşkimle yaz tarihi kim ezvak-ı dünyayı 

Koyub cümle şehid oldum bekaaya irtihal etdlm 

Urfa şairlerinden Eniin' in ( 1 884-1 941 ) yazdığ ı bu ağıt kitabenin sonun
da noktalı harflerin toplamı ve bir e klenmesi ile tarih düşürülmüştür. 

"Ne yazık gam yükünden kanat açarak al kan içinde d iğer aleme göç 
ettim. irci ' i  emrini duyunca Allah' ın (c.c) rahmetine gark oldum. Amma dost
larımı üzüntüye düşürdüm.  Yeni yetişmiş bir gençken düşman eline düştüm.  
Henüz hayat ümit ederken da l  g ib i  budandım." 
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1 93- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda hicri 1 333, ( miladi 1 9 1 5) 'te vefat eden Ali 
Haydar'ın mezar kitabes i :  

Oermedi bağ-ı emelde gonce-i ferah-feri 

Bir g ül-i nevres iken gördü firak maderl 

Soldurub gül ruhların har-ı ecel kim ah vah 

Eyledi pinhan pederden pak masum Haydar'ı 

Zahl r  oldu gerdanında bir cariha vah kim 

Nale-l can-gahı yakdı asümanı hem yeri 

Çaresiz olmadı hayfa derd ine hiçbir deva 

Sundu sakl-l ecel cam-ı fena-yi kaderi 

iki hur ç ıkub cevherle yaz Şevket tarihin 

Parlasın Cennet zlyası ile ruhum gevheri 

Urfa şairlerinden Şevket' in (ölm. 1 9 1 7) yazdığ ı bu ağ ıt kitabenin so
nunda cevher tarih düşürü lmüştür. Noktalı harflerin toplanarak, bu sayıdan 
iki çıkarılmas ıyla vefat tarihi çıkmaktadır. 

"Bu emel bağında bir gonca gül dermedi. Kendisi gonce gü L ike n  an
nesi ayrılığ ın ı  gördü .  Ecel dikeni g ül yanaklarını soldurdu ve mas um Hay
dar'ı babasından g izledi. Boğazında bir yara ç ıkması ile acısından, feryadın
dan yer gök inledi. Kimse onun bu derdine çare bulamadı ve o, ecel şerbeti
ni içt i . "  
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1 94- Ulucamii Mezar l ığ ı 'nda Şerife Hanım' ın mezar kitabesi :  

Aceb şah Cı geda dest-i ecelden 

Cihan içre bulan var mı amanı 

Suna r peymane-yi saki-i devran 

Bu bezmin böyled ir  hep hal ü şanı 

Hele seyret Şerife nazenine 

Felek hak ile yeksan etd i anı 

Edüb gusl gidüb Mevl idiha l i l 'e 

Kı lub tevbe edib teslim-i canı 

H ıtab-ı  izzet la-tekaddürden 

Eden kat'ettiğ im et beyan ı  

Huda atveyleye ismet kusurun 

Şerife'ye Hakk vere C inan-ı  huri 

Çıkub üçler dedi tarih i  mu'cem 

Şerife terk edüb g!td i c ihanı 

Urfa şair lerinden ismet tarafından yazılan bu ağıt kitabe sonunda tarih 
düşürü lmüştür. Mucem tarih düşürülmüş olup, noktalı harflerin toplamı 1 255 
çıkar. Bundan üç ç ıkarıl ınca 1 252 h ic ri tarih i  ç ıkar. 

"Acaba şah da köle de dünyada ecel in elincien kurtu labi imiş midir ? 
Dev�an sakisi şerbetini s unar, bu mec lis in her zaman durumu böyledir. Şeri
fe Hanım' ın durumuna bakın ki, fe lek onu yerle bir etti. Önce gusl  etti ve 
Mevlidihal i l  Camii 's ine giderek namaz kı l ıp tevbe etti .  Arkasından hemen ca
nını tes l im etti." Yazı cel i ta' l ik hattıyla yazı lmıştır. (Res im:  1 6) 
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1 95- Ulucamii Mezarl ığı 'nda Fatime Hatun'un mezar kitabesi :  

Çün nidai irci ' i  lafzın i� itd i kaime 

Can u damdan imtisa l içre oldu kaime 

Çünkü hazret-i Hüda'dan erdi murad 

(bir satır kırılmı�) . . . . . . . .  . 

Cam-ı mevtanın nu� etd i geldi mesiret merzine 

Sanki vakt-i fıtrda �erbet verdiler sanma 

Terk-i dünya eyleyüb kazayı kıldı ihtiyar 

Cennet içre Hazret-i Zehra'ya oldu hadime 

Çıkdı bir hatıf onun tarih-i tamın söyledi 

Hurlarla Fatime cennet'de oldu na'ime 

"Fatime Hatun'un irc i ' i  emrini duyunca, Allah' ın e mrine uyarak ö lüm 
şerbetini içti. Dünyayı terk ederek Cennet'te Hz. Fatime-i Zehra'ya hizmetkar 
oldu. " 

Son mısrada tam tarih düşürülmüş olup h icri 1 294 ç ıkmaktadır .  
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1 96- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda 1 292 h icri ,  (miladi 1 875) 'te vefat e den  
Şeyh Hacı Abdulkadir'in oğ lu  Şeyh Muhammed Ali Efendi ' nin mezar kitaba
s i :  

Çünkü olub ruh-I Muhammed Ali 

Talib-i Firdevs ve l ika-yı Kerim 

ircl' l  emrine şltab eyledi 

Verdi ona bu matiabını o l  Halim 

Ceddl olan Hazret-i Sıddiyk'den 

Erd i  meded ruhuna oldu selim 

Hem erlşüb himmetl şah-ı veli 

Rahmet edlb afv i le Rabb ü Rahim 

Mülhem-i Gaybi dedi tarihini 

Udhulu'l-cennet-i fl alim 

Urfa şairlerinden Gaybl'nin yazd ığı bu k itabanin son mısras ında tarih 
düşürülmüştür. 

"Muhammed Ali'nin ruhu Firdevs cennet' ini ve orada Cenab-ı Hakk' la 
karşılaşmayı istediği için ,"irci ' i "  e mrine koştu ve Halim o lan Al lah kendisine 
istediğini verdi . Ceddi Hz. Ebubekir Sıddik'den imdat al ınca ruhu selamete 
erişti. Veli ler şahının h immeti erişince Canab- ı Hakk ona rahmet etti. " 
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1 97- U lucamii Mezarlığ ı 'nda Ramazan kızı Rah ime Hatun' un mezar 
kitabesi ki bu Hanım h icri 1 327.  (milad i 1 909) 'da vefat etmiştir: 

Varmıdır alemde bir nail-i mera m 

Her gelen dest-l ecelden içdi cam 

Rahmet etd i Hak Rahime Hanım'a 

Ki verem derdiyle buldu ecr-1 tam 

Dökdü cürmün derd ile haylı zaman 

Pak olunca ömrüne verdi hltam 

Fatihayla �ad edin virdanını 

Hak anı uhrada �ad lle tamam 

Yazdı cevherle FürCıği tarihin 

Verdi Hak bağ-ı cinanda bir makam 

Urfa şairlerinden Füruğl'nin yazdığı bu ağıt k itaben in  son mısrasında 
cevher tarih düşürülmüştür. Böylece noktalı harflerin toplamı 1 327 tarih in i  
vermektedir :  

" Rahime Hanım verem hastalığ ına yakalanmıştır. Bu hastalıktan çok 
acı çekmiş ve bu yüzden bütün günahlarını dökmuştür. Böylece günahın
darı temizlendikten son ra vefat etmiştir. 
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1 98- Ulucami i  Mezarl ığ ı 'nda hicr i  1 2 67,  ( miladi 1 85 1 )  senesinde vefat 
eden Muhammed Şerif Buhari Hazretle r i 'n in meza r kitabesi :  

Bil irs in dar- ı  dünya k imseye baki değ il ey d i l  
Fenatil lah o lub eyle vücud-i sermedi hasıl 

Du a lemde nefisd ir ademe sermaye-i izzet 
Hüda'dan gayre sarfetme onu maksuda ol vasıl  

Cenab-ı Şeyh efendi e i-Buhari kaddese sirruh 
O zat-ı pak-i gavse'l-vasi l ln kutbü'l-zamanı bil 

Fena seecadesinde neşr-i feyz etd i reşahatle 
Beka tekyesinin tamirine sa'y eyledi bu yıl 

Oku bir fatiha ihvane Admi söyle tarihin 
Makam-ı vuslata davet olub ol merdum-i kamil 

"Ey gönül,  bi l i rs in dünyada kimse baki değildir . Fenafi l lah olup vücu
dunu ebedi leştir .  Her iki dünyada da insana izzet sermayesi nefsidir .  Onu 
Allah'tan başkasına sarfetme ki maksada u laşabi les in. Buharalı Şeyh Efen
di ,  zamanın kutbu ,  Gavsü' l-vasi l in o lan bu temiz zatı tan ı .  Fena seecades in
de gözyaşları i le feyzin i  yaydı. Bu yıl bekaa tekkesinin tamirine çalıştı . Ey 
Admi, kardeşlere bir  fatiha oku ve tarih in söyle ki , bu kamil zat vuslat maka
mına davet olundu."  

Urfa şairlerinden Admi 'n in yazdığı bu ağ ıt kitabenin son mısrasında 
tarih düşürülmüştür. Yazı celi sülüs hattıyla yazılmıştır. 
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1 99- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda h icri 1 337, (mi lad i 1 9 1 9) senesinele vefat 
eden Muhammed Ağa'nın mezar kitabesi: 

Merhaba ey kabristan-ı mukaddes 
Ey harabe-zar-i dünya-yı müracaatgahım 
Sensin sana nigah eden avam 
Manzara -i hüzn-1 a ludende muhteva 
Mevla d irahşinden girittar-i lzd ıra b  olur 
Aman seni temaşa eyleyince 
Gönlüm hissiyet-i şevk ile zevkiyab olur 
Merhaba ey ma'mure-i ribbiyet 
Ey deşt-i abad-ı ibret 

Diğer kitabe lerden farkl ı bir ağıt kitabedir .  "Ey mukaddes kabristan ,  
me rhaba. Ey müracaatgahım olan dünyanın harabesi ,  s e n ,  sana bakan hal
kın hüzünlü manzarasını ihtiva edensin. Seni seyrettiğimde gönlümde ki h is
ler. Mevla'nın nurunun karıştığ ı ızdırap olur .  Şevk i le zevk bulur. Ey top lu
mun ma'mur ettiğ i  yer merhaba. Ey ibret alınan ma'mure çö lü ,  merhaba sa
na". 
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200- Ulucamii Mezarlığ ı 'nda h icri 1 338, (mi ladi 1 920) 'de şehid düşen 
Rastgeldilerden Hacı Ahmed Efendi 'n in mezar kitabesi :  

Fl- sebl l l l l lah  şehid-i seyf-i a'dayım bugün 
Defn edin bu c lsmimi ey dostlar alkanla 

Ayet-l "litehsebenne" o lmu� benim hakkımda 
Kurtarırım yetmiş bin ehl-i fıskı ol burhanla 

Bu tarik Içre Hüseyin ibnl All'dir rehberim 
Ruhu terk etdim rıza-yı Hakk'ı buldum canla 

Medtenim cennat-ı Ad nın tahte'l- enhar olup 
Müjdelendlm ayet-i "zü'l-as fl ve'r-reyhan" lle 

Hamse il-I aba geldi Emin tarih Için 
Cennet-i didare yetdlm rahmet-l Rahman lle 

Urfa şairlerinden Emin' in yazdığ ı bu ağ ıt kitabenin son mısrasında 
noktalı harflerle tarih düşürülmüştür. Noktalı harfler toplandığında ve bir ön
ceki mısrada "hamse" dediği için toplama beş ilave edildiğinde 1 338 tarihi 
çıkmış olur.  

"Ey dostlar, cismimi defnedin, bugün ben düşman kılıcıyla şehidim. 
"La tahsebenne"ıa1ı ayeti benim hakkımda nazil olmuştur. Yetmiş bin fas ıkı 
ben o delil ile kurtarırım .  Bu yol içinde Hz. Ali 'n in oğlu Hz. Hüseyin (RA) reh
berimdir. Ben can verdim amma Allah' ın rızas ını kazandım. Mezarım, altla
rında ırmaklar akan Adn cennetleridir . Ben "zü' l-asfi ve'r-reyhan"ıa2ı ayeti ile 
müjdelenmişim." Yazı celi talik hattıyla yazılmıştır . (Resim:  1 7) . 

(31) Kur'an-ı Kerim, 3/169 
(32) Kur'an-ı Kerim, 55/1 2 
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201 · U lucamii Mezarl ığı 'nda hicri 1 338, (mi ladi Ocak 1 920) 'de şehit 
düşen Ercişli Abdülhamid Efendi 'n in mezar kitabesi : 

Kadri a l t  bir misafir geldi medfen sana 
Fl-sebillllah cfhad eyler iken oldu şehid 

Hançer-i a'da lle buldu hayat-I cavld l 
Rah-ı dinde can veren Ercişll genç Abdülhamid 

Ruh-ı piki oldu yetmişbin usatın melcel 
Müjde vermiştir habib-1 Hazret-i Rabbü'I-Mecld 

On iki imam gelince yazdılar tarihini 
Oldu maktulen şehld sad hayf Cı vah Abdülhamld 

"Ey mezarlık sana kadri yüce bir m isafir gelm iştir. Bu Al lah yolunda 
cihad ederken şehid düşmüştür. Düşman hançeri i le ebedi hayatı kazanmış 
olan Ercişli genç Abdulhamid 'tir . Onun pak ruhu yetmişbin asinin iltica e de
ceği yerdir. Çünkü Allah ' ın (c .c) habibi bunu müjdelemişt ir .  Orı iki imam ge
lince ölüm tarihini yazdılar. Yazık, Abdulhamid katiedi lerek  şehit düşmüş
tür". 

Son mısrada tarih düş ürülmüş olup, Arap harfleri toplandığında ve bu  
rakamın üzerine 12  eklendiğinde 1 338 tarihi çıkar. 
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202- Ulucamii Mezar l ığ ı 'nda hicri 1 281  (m iladi 1 864) 'te vefat e de n  Zu
leyha Hanımın mezar kitabes i :  

Gelen g itmektedir elbet c ihane 
Ne sultana kal ır  dünya ne hane 

Be-nas küllü nefsün zaika heb 
içer camı fenayı ka ne ka ne 

Sunub bir cur'a-1 şan-ı şarab 
Fena ermede iş bu natüvane 

Koyub etfalini hep zar ü giryan 
Firakın ateşiyle yane yane 

Dedim tarihini mu'cemle Sabir 
Yapub ruh-i Züleyha hulde lane 

Urfa şairlerinden Sabir ( 1 8 1 9- 1 893) tarafından yazı lmış bir  kitabedir .  
Son mısrada mu'cem tarih düşürülmüş olup, noktal ı  Arap harfle r inin toplamı 
1 28 1  senesini vermektedir .  

"Bu cihana gelen e lbette g itme ktedir .  Çünkü bu dünya ne sultana ne 
de hana kalmıştır . "Kül lü nefsün zaika" ayeti hükmünce yok luk şarabını kana 
kana içer .  Bir yudum ecel şarabını sunarak ,  güçsüz kişi fenaya erdi .  Ayrı l ığ ı
nın ateşiyle çocuklarını ağ lar bırakarak gitti. Sabir, mu'cemle tarih in i  söyled i ;  
Züleyha Hanımın ruhu Cenr.et'e yuva yaptı . "  
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203-Uiucamii Mezarlığ ı' nda 1 320 h icr i ,  (m i ladi 1 902} 'de vefat eden 
Hüseyinpaşazade Ali Yaver Beg'in kızı Lütfiye Hanım'ın mezar kitı'ibesi :  

Böyledir gerdaş-ı çarhın düzeni 
Mahveder nik ü bed her düzeni 

Genç iken kahr-i mezare saldı 
Niye bu duhteri nazik bedeni 

Kara giyse gerek arz ü sema 
Ne reva Lütfiye giydi kefeni 

Sırma g iysularını serdi yere 
Halk-ı a lem nice etmez şivanı 

irci' i  emrine fermanber o lub 
Hemen atd ı hake nevreste teni 

Eşkiyle suz-i c igerle Hi lmi 
Sonki mısrada dedi tarihini  

Gaib etdi maderi kan döksün 
Kızı Lütfiye-i gonce deheni 

Urfa şairlerinden Hi lmi  ( 1 857- 1 9 1 0} 'n in yazdığı bu kitabenin son mıs
rasında tarih düşürülmüştür. 

"Bu dönen dünyanın düzeni böyledir ,  iyi ve kötü her düzen i  yok eder. 
Niçin bu nazik vücutlu kızı genç yaşta mezara koydu .  Yer ve göğ ün kara 
g iymesi gerektir. Çünkü Lütfiye 'ye keten g iymes i reva görüldü. Bütün alem 
nas ıl feryat etmesin,  ecel onun s ı rma saçlarını yere serdi . "i rc i ' i" e mrini du
yunca hemen yen i  yetişm iş beden ini yere attı .  Hi lmi,  göz yaşiyle ve ciğer 
ateşiyle son mısrada tarihi söyledi .  Annesi kızı Lütfiye'yi kaybetti, gözlerin
den kan dökse yeridir." Yazı cel i  ta' l ik hattıyla yazı lmıştır .  (Res im: 1 8} 
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204- Ulucamii  Mezarlığı 'nda hicri 1 31 2 .  (miladi 1 894) 'te vefat etmiş 
Hüseyinpaşazade Ali Yaver Beğ' in mezar kitabes i :  

Arif eyler ml  bu  dehr-i  bi-sebata Itibar 
Mahvolur kalmaz hemin edvar-ı alem ber devam 

Niye bu merhum eviad-ı H üseyin Paşa'yı gör 
iktlsab etmiş ldl  şekve-yı şan-ı lhtişam 

Bir muhlbb-1 al lman ve kerim ü adil ldl 
Flrkat-1 d ilsuzına yas gerekd ir hass ü amm 

Ruz-1 mahşerde şefll ola Damad-ı Resul 
Nam-i merhum çünkü nam-ı pakine olmuş be-nam 

Fevtlne gam-ı blrle Hi lmi geldi tarihin dedi 
Ruh-I mercl' i  All flrdevsl kı ldı yek makam 

Şair H ilmi'nin ( 1 857- 1 9 1  O) yazdığ ı bu ağ ıt kitabenin son mısrasında 
tarih düşürülmüştür .  Son m ısra harfleri toplandığ ında 1 342 eder. Bu rakam 
"yek" kel imes inin karşı l ığ ı 30 çıkarıl ırsa 1 3 1 2  senesi çıkmış olur. 

"Arif olan , bu sebatı olmayan zamana itibar eder mi ? Bu alem de
vamlı böyle devreder. Bu Hüseyin Paşa'n ın eviadını gör ki ,  şan ve ihtişamı 
şikayet etmeyi alışkanlık haline getirmişti . Alimleri seven·, adil ve cömert idi .  
Bütün halkın, onun ayrılığına yas tutması gerektir. Mahşer g ünün de Resu
lullah' ın damadı kendisine şefaatçı olsun. Çünkü adı, onun adının ayn ıdır .  
Ölümüne Hilmi, bir  anlamındaki ''yek" kelimesinin son mısradan düşürülme
siyle tarih söyledi ."  
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205- Ulucamii  Mezarlığ ı 'nda, hicri 1 3 1 4, (miladi 1 896) 'da vefat eden 
Hacı H ızırzade M uhammed Reşid Efendi 'nin mezar kitabes i : 

Fani ile beraber imiş adude-1 alem 
Olmaz cihanda onun içün bakaya imkan 

Hacı H ızırzade Işte Reşid'in 
Nagah etdi cismln teslim-I hak-i Gufran 

Ali hlmemdl ilahi verme gam-ı kıyamet 
Kabrini Cennet eyle sensin amimü'l-lhsan 

Var ise cürmü afvet lütfun lle nihayet 
Bir şey değil ona nisbette günah-ı insan 

Etdl sünuh böyle tarih-I fevti Süha 
Ya Rabb bu merhumu eyle mahşer-i tubada ıskan 

Urfa şairlerinden S üha'nın yazdığ ı bu  ağ ıt kitabenin son mısrasında 
tar ih d üşürülmüştür. 

"Alemin düşmanı tan i  i le beraber olduğu için cihanda ebedil ik o lmaz. 
Hacı H ızırzade Reşid aniden cesedini  toprağa tesl im etti. O zat himmet sa
hibiyd i ,  kıyamette ona üzüntü verme . Herkese ihsan e®n sensin,  bunun da 
kabrini cennet eyle . Günahı var ise, lütfunla affet. ·Çünkü affın ın yanında in
s�nın günahı bir  şey değ i ldir .  Ölüm tarihi kalbe doğdu .  Ya Rabb bu merhu
mu Mahşerde Tuba'nın yanına yerleştir." 

- ı 75 -



206- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda hicri 1 307, (miladi 1 890) 'da vefat ede r:ı.  
Ali Haydar Efendi 'n in mezar k itabes i :  

Bu çarh-i bi-amanın inkırazı 
Nüsus-i emr-i kat'iyle muktedir 

Görün n'etdl felek bu nevelvane 
Ona derd-i veremle çekdi hançer 

Zava ll ı Haydar'a yanmaz mı a lem 
Murad a lmad ı  karnınca müyesser 

Ten-i me'luf iken firaş-ı harire 
Yazıklar şimdi toprak oldu püster 

Şeb-i Mi 'rac'da bahşetd i canın 
Hem oldu rahmetde Hakk'a mazhar 

Firak-ı can-güdaz-ı Hayda r' ın hep 
Umumen di l leri kıld ı mükedder 

Nida-yı irci'i guş eyleyince 
Bekaya m ürğ-i ruhu açdı şehper 

Şefi' olsa seza damad-ı Ahmed 
Semi'nü'l-ismidir  saki-i kevser 

Ba-esef söyledim tarih Hilmi 
Mukim-i kasr-i cennet oldu Haydar 

Urfa şairlerinden Hi lmi 'n in yazd ığ ı bu  şiir in son m ısrasında tarih düşü
rülmüştür. Herhalde genç yaş ında verem hasta lığ ından vefat etmiştir. Hay
dar adındaki bu merhumun dünyadan bir m utlu luk duymadığ ı ve ölümü ile 
herkesi üzdüğü belirti lmiştir. Burada mevtan ın Mi ' rac geces inde vefat ettiğ i  
söylenmekte ve  isminin Resu lu lah' ın (s.a .s) damadı Hz. A l i  (r .a) ism i  ile ayn ı  
o lmasından, Hz .  Ali 'nin kendisine şefaat etmesi di lenmektedir. 
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207- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda hicri 1 297, (miladi 1 880) 'de vefat eden 
Urfa Mutasarrıfı Germiyanoğ lu Süleyman Rüşdü Bey' in mezar k itabesi :  

Ah kim tiğ-i sitemle c igerim kan oldu 
Hane -i iyş ü hayatım nice viran oldu 

Olmad ı kimse muha lled bu fena alemde 
Hele fikr et o Süleyman'ı ki sultan oldu 

el -Hazar etme mübahat cah-ı ikbale ahi 
Bu mezellet-i hake bak n icesi pinhan oldu 

Üç oğul gül  gibi  etd im bu garib ilde yetim 
Her gören onları bu hal ile g iryan oldu 

Hufre-i ka brde seylabı  yurd etd im ey di l  
Başıma şehr-i Ruha hüzn ile zinda n oldu 

Hele yüz şükür ola ol Bar-geh-i Sübhane 
Deri-i ukbada gönül mazhar-ı gufran oldu 

Hatıfa müjde ile söyledi tarihi Nedim 
Asitanı i rem'e atv ile derban old u 

Urfa ' l ı  şair le rde n Nedim'in yazdığ ı bu kitabe nin son m ıs rasında tarih 
düşürü lmüştür .  

"S ite m oku ile c iğer im kan oldu.  Hayatımın evi viraneye döndü . Kim
se bu fani alemde ebedi olmad ı .  Düşün ki bir  su ltan olan Sü leyman bi le 
göçtü , g itt i .  Ey kardeş, ta l ih in le övünmekten kaç ınma, bu a lçak toprağa bak 
ki b i rçok k imse burada saklandı. Gül gibi üç oğlumu bu garib i lde yetim b ı
rakt ım. Onları her gören bu duruma ağ ladı .  Ey gönül bu kabir çukurunda 
seylabı kendime yurt ett im.  Urfa şehr i  başıma üzüntüyle zindan oldu. Al
lah'a yüzlerce şükür olsun ki, gönül ahi ret kapısında Allah ' ın  mağrifeti ile 
karş ı laştı . "  Yazı ta ' l ik hattıyla yazı lm ıştı r .  
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208- Ulucamii Mezarlığ ı 'nda h icri 1 328,  ( mi ladi 1 91 O) 'da vefat eden 
Bakır Hi lmi Efendi 'nin mezar kitc'ibes i :  

Vah kim g itd i cihandan bir merd-i kerim 
Şair-i �irin eda merd-i suhendan be-nam 

Çekdi bin kahr-i sitem çün felekden herdem 
Görmedi rahat-i dil derd-i beladan aram 

Her gelen merkad ine dua kı lsın ona 
Ola kim mülk-i bekada bula bir a li makam 

Eylesin hazret-i Hakk merhum ruhuna rahmet 
Merkadı Ya Rabb ola gül�en-i Firdevs-i Selam 

iki ahbabı çıkub söyled i Şevke� tarih 
Evsalü'r-rahmetehu fadlen ve kemali' l- in'am 

Şi i rin sahibi Şevket 'tir . Son mısrada cevher tarih düşürülmüş olup, ' 
noktalı harflerin toplamından iki çıkarınca vefat tar ihi olan 1 328 rakamı orta
ya çıkar. 

"Cihandan bir büyük adam ayrıldı ne yazık .  O tatlı ş iirler söyleyen ve 
güze l konuşan bir kiş iydi .  Felekten çok incinmiş,  onun çok kahrını çekmişti. 
Çünkü devamlı  derde ve b-:? laya uğ ramış, hiç rahat yüzü görmemişti. Meza· 
rına her gelen kendisine d'.Ja ets in, be lki dünyada rahat görmeyen bu adam 
ahirette yüksek bir makam kazanır. Allah ona rahmet eylesin ,  mezarı da Se· 
lam cennet' in in bahçesi olsun." 
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209- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda hicri 1 340 (miladi 1 92 1 ) ' de vefat eden 
Nakş ıbendi Hal ifesi Hafız i brahim Hal i l  Efendi 'n in mezar kitabes i :  

Dinle gel bu kapri a l  ecr-1 cezi l 
Zikreder Al lah' ı  b i-mesel ü misil 

Bunda medfun hafız-ı ayat-ı Hakk 
Nur-ı Hakk'ı gör deği lsen ger a l i l  

Görmeyib fanide çün Rabb'in beka 
Hulde dönderdi heman veeh-i Cemil 

KCı-yi Adn'e istemez rehber ona 
Hazret-i Kur'an olur elbet deli l  

i rc i ' i  emr-i Celi l ' in gCış edib 
Hatm- i enfas eyled i Hafız Hal i l  

Namına nam-ı Hal i lul lah' ı  gel 
Fevtine ·oldu bu tarih Cel i l  

"Çok sevap a lmak ister isen,  gel bu kabri dinle.  Eşs iz b i r  şeki lde her 
an Al lah ' ı  zikreder. Burada Al lah ' ın ayetle rinin hafızı yatma ktadır .  Eğer hasta 
değilsen Hakk'ın nurunu gör. Genab-ı Hakk tanide devam l ıl ık  · görmediği 
için hemen güze l yüzünü ebedil iğe döndürdü .  Al lah ' ın " irc i ' i" emri gel ince 
Hafiz Hal i l  Efendi 'n in netes i bitti." Yazı celi ta' l ik hattıyla yazı lmıştı r . (Resi m :  
1 9) 
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21 O- Ulucamii Mezarl ığ ı 'nda h icri 1 348 , ( miladi 1 929) 'da vefat eden 
Neş'et Bey' in kızı ve Reşid Kemal Bey' in Hanımı Şamiye Hanımın mezar ki
tabesi baş d ikme taşının s ı rt tarafına yazı lmış olup şöyledir :  

Hak verir aleme Kemal  bu halet-i hüzn-i od ·a 
Hasretinle Şamiye kan ağia rsa kardaşların 
Şerh ü tafsile ne hacet ateş-i hicranını 
Gösterir dağ-ı derunun herkese bu taşların 

"Ey Kemal, bu hüzünlü hal i  a leme ancak Hak verir . Şamiye , hasretin
le kardeş lerin kan ağiasa yeridir . Senin hicran ateşini şerh edip açıklamaya 
lüzum yok .  Bu mezar taş ların ,  içindeki yarayı herkese gösterir ." Yazı celi sü
lüs hattıyla yazılmıştır . (Res im:  20) 



XI.  YUSU FPAŞA CAMii  M EZARLIGI  M EZAR TAŞLARI 

21 1 - Yusuf paşa Camii Mezarlığ ı 'nda h icri 1 303,  ( miladi 1 886) 'da ve
fat eden Miralay Mustafa Bey'in mezar kitabes i :  

Bu dünyaya gelenler bir gün elbet 
Ciger-i cam-ı ecel geldikçe növbet 

Sadakatgir-i devlet-i Mustafa'nın 
Diriğa eyledi ukbaya rıhlet 

iki farzendini bu garib ilde 
Bırakdı hüzn içinde g itdi hasret 

Hemişe eylesin Hakk ruh-ı pakin 
Garik-i lü.cce-i derya-yı rahmet 

Ded i d i l  yaş acu ta rih Abd i 
Ede bari makamın kasr-i Cennet 

Son mısrada tarih düşürülmüştür. Şair Abdi 'n in yazdığı bu manzu me
de şöyle bir ağıt di le geti rilm iştir."Eibette dünyaya gelenler kendilerine nö
bet geldiğ i  zaman ecel şerbetini içecekierair. Mustafa Bey'de ah irete göç 
etti. i ki küçük _Çocuğunu bu garip ilde hüzün içinde b ı rakarak onlara has re! 
g itti . Al lah (c .c) onun pak ruhunu rahmet deryas ına gark ets in . "  
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2 1 2- Yusuf Paşa Cami i  ·Mezarlığ ı 'nda h icri 1 345, (mi ladi 1 926) 'da ve
fat eden Saraçzade Hal i l  Efe ndi 'n in mezar kitc:ibes i :  

Şu kabr-i samit ve divar içinde 
Yatan hiffet-i l i-abd ibni Halil ' i  

B ırakdı kainat-ı bi-bekaayı 
Gel ince i rci,'i emr-i eeli l i  · 
Göçerken bargah-i Kibriya'ya 
Şefi'-i Ruz-i Mahşer'd i r  deli l i  

Duyarsa bir kişi zevk-i mahfuru 
Ne yapsın a lem-i dCın- i  zel i l i  

Duyanlar ağlasın tarih-i fevtin 
Verem kahr eyledi bezm-i Hali l ' i  

"Şu sessiz kabir ve duvar iç inde yatan Hali l  Efendi , Al
lah' ın" irc ii"emrine uyarak bu fani dünyayı bıraktı .  Onun Cenab-ı Kibr iya'ya 
göçtüğünün del i l i  mahşer gününün şefaatç isidir .  Bir kişi ki mezar zevkini 
duyarsa, bu alçak ve rezil dünyayı ne yaps ın .  Vefatının tarih ini duyanlar ağ
las ın. Hal i l ' i  kahreden verem hastal ığıdır . "  

21 3- Yusuf Paşa Camii Mezarlığ ı 'nda 1 33 1  h ic ri ,  (mi ladi 1 91 3) tarih in
de vefat eden Harran M üftüsü Ali Efendi 'n in mezar kitabesi :  

dır. 

Cihan fe lek camı eceli saki 
Halaik bade nCış etd i sihhata 
Halas asla hiç nist kesra 
Ezin cahi ezin şahi ezini  

Urfa mezarl ıklarındaki Farsça yazılmış ik inc i  kitabe bu mezar taşında-
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21 4·- Yusuf Paşa Camii Mezarlığ ı 'ndaki H icri 1 320, (mi ladi 1 902) 'de 
vefat eden Abdü lkerim Bey' in mezar kitabes i :  

Bak Azlmet Pa�a'nın mahdumuna 
Vay yazık g itd i bekaaya bu civan 

Fevt-1 dl lsuzuna hep ağlayarak 
Dide-1 ahbabın etdi hun-fe�an 

Gark-ı nur-I rahmetinden et  Ya Kerim 
Eyle rubun tuti-i bağ-ı c inan 

Geldi bir hatif mücevher söyledi tarihini 
Ravza-i cennet'tedir Abdülkerim Beg ba-eman 

"Azimet Paşa'nın oğluna bak, zaval l ı  genç yaşta beka ale mine göç 
etti. Yürek yakan ölümüne herkes ağlad ı .  Dostlarının gözü kan çanağına 
döndü.  r<erim o lan Allah (c.c) , onu rahmetine gark olan lardan ets in ,  ruhunu 
cennet bağın ın papağanı eyles in . "  Son mısrada tarih düşürülmüş o lup,  nok
tal ı  harflerin toplamına bir eklemekle 1 320 tarihi bulunur .  

2 1 5- Ayşe Hanım' ın Yusuf Paşa Camii Mezarl ığ ı 'ndaki 1 285 hicr i ,  
1 868 miladi tarihl i  mezar kitabesi :  

Şibli Pa�a duhterinin duhteri 
�azenin nazik beden tifl-i teri 

Mürğ-i ruhu etmi� arzu-yi Cinan 
Geld i pervaze uçub bal-i peri 

Tarihi oldu gafur Ai�e'nin 
Cennet içre kani'an olsun yeri 

Urfa mutasarrıfı Ş ib l i  Paşa'n ın terunu ( kızının kızı) Ayşe Hanım' ın ve
fatı ile arkas ından yapılan ağ ıtın ifadesi manzumesidir .  "Henüz genç kız ya
şında vefat eden Ayşe Hanım' ın ruhu Cennet'e uçarak g itti ." Son beyitte 
"gafur" kel imes i i le tarih düşürülmüş olup, bu kel ime ö lüm tarihini vermekte
dir. 
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2 1 6- Yusuf Paşa Camii Mezarl ığ ı ' nda 1 327 hicr i ,  (miladi 1 909} sene
sinde vefat eden Muham med Bozan Efe ndi 'n in mezar kitabes i :  

Yad edüb ahvalimi her demde ihvan ağlasın 
Matem eylesin val ideynim halime kan ağlasın 

Beytü'l-ahzan eylesin ehl-i musibet merkadim 
Nazeninler cem'olub kabrimde her an ağlasın 

Dil  perişan sine suzan hakisard ı r  izzetim 
Genç iken ömrüm tükend i ehl-i iman ağlasın 

B i-vefa a lemde yokdur Şevket asar-ı beka 
Fikr ed ib bu vakayı erbab-ı i rfan ağlasın 

Şair Ş evket' in yazdığ ı bu ağ ıt, zamanının güzel örnekle r indendir :  "Her 
zaman kardeşle rim halimi hatıriayarak ağlas ın .  Annem, babam mate m ede
rek hal ime kan · ağ las ın lar. Böyle musibete uğrayanlar mezarımı hüzün evi 
yaps ın lar. Yeni yetişmişler mezarım baş ında top lanarak ağlasınlar. Gönül  
perişan,  bağrı yanık ,  izzetim yerle birdir . Genç iken ömrüm tükendi ,  bütün 
iman eh li ağ las ın .  Bu vefasız alemde baki olan bir eser yoktur Şevket. Bu 
olayı düşüne n irfan sahipleri ağlasın." 
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2 1 7- Yusuf Paşa Camii Mezarl ığında ki 1 327 hicr i ,  (mi ladi 1 909) se
nesinde vefat eden Lütfiye Han ım' ın mezar kitabesi : 

Gül istan- ı  hayatın yok sebatı 
Geçer ehl-i basiret ma-sivadan 

Esef bu duhter-i neclü' l-necibe 
Ecel camın 4çüb göçdü fenadan 

Edenler tCıde-i kabrin ziya ret 
FeramCış etmesün hayı r duadan 

Kılan bir fatihayla ruhunu şad 
Bula feyz-i beka Rabbü'l-veradan 

Gelüb çar huri Şevket yazd ı menkut 
Ola nail- i  cennet Lütfiye lütf-i Hüda'dan 

Son mısrada noktal ı  harflerle tarih düşürülmüştür .  Noktal ı  harflerin 
toplamı 1 323 eder.  Bir evve lk i  mısrada "çar h.uri" dediği iç i n  "çar" kel imesi
nin karşı l ığ ı  4'ü yukarıdaki sayıya e klersek 1 327 senesi ç ıkar .  Bu ş i i r  de şair 
Şevket' indir .  

"Hayat bahçes inin devamı yoktur .  Basiret sahibi  o lanlar ın gözünden 
bütün alem geçer. Yazık ki bu pak kız çocuğu ecel şerbetini içerek tani 
dünyadan göçtü . Kabrini ziyaret edenler zaval l ıy ı  duadan unutr:ıasın: Bir fa
tihayla ruhunu şad edenler alemierin Rabb'inden devaml ı  feyz bulsunlar." 
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2 1 8- Yus uf Paşa Camii  Mezarlığ ında ki Hicr i  1 326 , (miladi 1 908) 'de 
vefat eden Hafız Ahmed Efe ndi ' nin mezar taş ında yazılan ağıt kitabes i :  

Alemin ahvaline dikkat eden im'anla 
Serteser zerratını şücCın görür ahzanla 

. 1 
Şad ü handan etse, de bir kimseyi encamkar 
Derd-i-nasazıyla anı ağ ladır efganla 

Sima bu yerde neden muhterem bir zat iken 
Sund u cam-ı kahrini sürer bi-derm.anla 

Hak Teala kabrini müstağrik-i nur eylesün 
Rahmet-i rahmanla hem ruh ü hem rayhanla 

Hürmet namı muzaat o ld u  bu tarih ile 
Hacı Hafız buldu hüsn-i muhtemir Kur'an'la 

"Alemin durumuna çok dikkat eden · kimse, zerreler inin baştan başa 
dal budak saldığ ın ı  üzü lerek görür. iş in sonunda bir kimseyi memnun etse . 
de , derdiyle onu feryat ve figan ederek ağlatır .  Bu merhum sayg ı d uyulan 
bir zat i ken ,  dermans ız kahır kadeh i  kendisine sunu ldu .  Allah (c .c) kabrini 
rahmeti i le he m ruh ve hem rızkıyle nura gark ets in . "  

Şair son m ısrada tarih düşürmüştür. Noktal ı harflerin top lam ı  2206 
eder. Bu rakandan bir evve lld mısrada m uzaat dediği iç in,  bu ke l imenin de · 
"dat" ve ''fe" harflerinin toplamı 880 ettiğinden, 880 rakamını  2206 rakamın- . .  
dan ç ıkarırsak, 1 326 senesi ç ıkmış olur. 
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- Ti rmizi , Sünen,  (O .Zeki Mol lamehmetoğ lu tercümesi) , istanbul .  

- Ahmed Davudoğ lu ,  Sahih- i  Müsl im Tercüme ve Şerhi ,  i stanbul  
1 977. 

- Sü leyman Toprak. Ölümden Sonraki Hayat, Konya 1 986.  

- Prof. Dr .  Şükrü Elçin ,  Halk Edebiyatma G iriş , Ankara 1 981 . 

- Mehmet Akif, Safahat, istanbul 1 966. 

- Bedri Alpay , Şanl ıurfa Şairle ri ,  Şanl ıurfa 1 986 

- Beyhan Karamağaral ı ,  Türk Mimari Eserlerinde Ah lat Mezartaş ları ,  
Ankara 1 993. 

- Gül Tuncel .  Batı Anadolu Bölgesinde Camii Tasfirli Mezartaşları , 
Kültür Bakanlığı Yayın ları ,  Ankara 1 989. 
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ŞURKA V YA YlNLARI 

Sıra Yayın 
No Kitab ın  Adı Yazarın Adı Yı.!! 

1 Hz. lbrahim Konulu Yeni Besteler Sabri KÜRKÇÜOGLU 1 992 

2 Urfa Mustasarrıfı Şehit Nusret Bey' in Müslüm AKALIN 1 992 
Nem rut Mustafa Paşa Divan-ı 
Harbindeki Savunması 

3 Hz. lbrahim (A.S.) ' ı  Anma Şanl ıurfa 1 .  Sabri KÜRKÇÜOGLU 1 992 
Kültür ve San'at Haftası Faaliyetleri 

4 Hz. Eyüp Konu lu Şiirler Sabri KÜRKÇÜOGLU 1 992 

5 Şanl ıurfa Falklorunun Kaynak Kişisi Abuzer AKSIY lK  1 992 
Tenekeci Mahmut Güzelgöz 

6 Takvimden Kopan Yaprak (Şiirler) Mahmut Şevket AKKAYA 1 993 

7 Sanl ıurfa Camileri A.Cihat KÜRKÇÜOGLU 1 993 

8 Şanl ıurfa Sanayi Rehberi Abuzer AKS IY lK  1 993 
Sabri KÜRKÇÜOGLU 

9 Hz. Eyyüp Konulu  Yeni Besteler Necmi KlRAN 1 993 
Sabri KÜRKÇÜOGLU 

1 0  Ali R ıza-Ahfada Yadigar Urfa Müslüm AKALIN 1 995 
Mücahedesi 

1 1  Şanl ıurfa'da Canlanan Tarih A. Cihat KÜRKÇÜOGLU 1 995 

1 2  Bir Damla Söz (Şiirler) Şükrü ALG I N  1 996 

1 3  Şanlıurfa Cülha Dokumacılığı Yrd.Doç.Dr. Feriha AKPl NAR LI 1 996 

1 4  Şanl ıurfa Mezar Taşları Mahmut KARAKAŞ 1 996 
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