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Şanlıurfa, Türk ye'n n Güneydoğu Anadolu Bölges 'nde Sur ye'ye komşu olan, İpekyolu güzergâhındak
en esk yerleş m yerler nden b r d r. Doğu'yu Batı'ya bağlayan t carî yolların kes şt ğ kavşak noktasında
bulunması, stratej k öneme sah p b r kent olmasını beraber nde get rm şt r. Bu özell ğ nden dolayı tar h
gel ş m sürec nde, üzer nde b rçok bağımsız devlet, beyl k kurulmuş ve b rçok uygarlığa beş kl k etm şt r.
Şanlıurfa, mevcut arkeoloj k bulgulara göre dünyanın en esk yerleş m yerler nden b r d r. İlk tarım, lk
m mar , hayvanların lk defa evc lleşt r lmes , kültürler n ve nançların lk defa bağrında yeşerd ğ kültür
havzası, bereketl h lal n k l t taşı, lk ün vers ten n kurulduğu kad m b r şeh rd r. 12.000 yıllık tar h le
Göbekl tepe dünyanın en esk tapınağı olarak b l nmekted r. G zem ve ayakta duran st ller le 2018 yılında
UNESCO Dünya Kültür M rası olarak kabul ed lm ş ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da 2019 yılı
“Göbekl tepe Yılı” olarak lan ed lm şt r. Bu ves le le Sayın Cumhurbaşkanımıza Şanlıurfa Büyükşeh r
Beled ye Başkanı olarak şükranlarımızı arz eder z. Şanlıurfa'da Göbekl tepe le çağdaş olduğu b l msel
olarak tesp t ed len b rçok s t alanı, arkeoloj k kazı beklemekted r. Arkeoloj k kazılarda keşfed len eserler
tar h n yen den yazılmasına ves le olmaktadır.
Şanlıurfa sah p olduğu kültür m rası le adeta b r açık hava müzes d r. B rçok ören yer m z bağrındak
kültür m rası le s zler tar h n der nl kler ndek g zem ne götürmekted r. Dünyanın en esk arkeoloj k ve
etnograﬁk eserler Şanlıurfa arkeoloj müzes nde serg lenmekted r. Bu eserlerden b r de Hal lürrahman
Gölü (Balıklıgöl) yanı başında bulunan günümüzden 11.500 yıl önces ne a t nsan boyutundak “Dünyanın
En Esk Heykel ” olarak kabul ed len “Balıklıgöl Heykel ” d r.
Şanlıurfa, tar h süreç çer nde b rçok peygambere ev sah pl ğ yapmış b r şeh r olarak “Peygamberler
Şehr ” adıyla anılmaktadır. Tar hsel b r k m le b rçok meden yete beş kl k eden bu şeh r d n, d l, ırk, kültür
ve meden yetler n buluştuğu, kaynaştığı, b r hoş görü şehr olmuştur.
Şanlıurfa, bereketl h lal d ye tab r ed len D cle ve Fırat arasındak en öneml tarım ve su şehr d r. Bu
bağlamda adeta bereketl h lal n k l t taşıdır. Tarım lk olarak bu topraklarda başlamıştır. Türk ye'de
sulanab l r araz m ktarının öneml b r kısmı Şanlıurfa sınırları dâh l nded r. Şanlıurfa'da sulanab l r
araz lerde k yılda beş ürün almak ve ürün desen n çoğaltmak mümkündür.
Şanlıurfa, coğraﬁ özell ğ neden yle üzer nde b rçok bağımsız devlet ve beyl ğ n kurulmuş olduğu,
değ ş k kültürel oluşumların kaynaştığı b r yerleş m merkez olmuştur. B rçok uygarlığa beş kl k etm şt r.
Gerek tar h n başladığı lk çağlarda ve gerekse d ğer dev rlerde Urfa, Doğu le Batı kültürler arasında b r
köprü olmuştur. Doğu'yu Batı'ya bağlayan t car ve askerî yolların buradan geçmes , kavşak noktasında
bulunması vb. sebeplerle de stratej k b r konum üstlenm şt r. Şanlıurfa sah p olduğu b rçok özell ğ nden
dolayı, tar h süreç çer s nde st lalara da sahne olmuştur. İşte bu st lalardan b r de tar h sayfalarında şöyle
not ed lm şt r:
1. Dünya Savaşı'nda mağlup sayılan Osmanlı Devlet 'n n, Sevr Antlaşması'yla paylaşılmasıyla Şanlıurfa,
önce İng l zler daha sonra Fransızlar tarafından şgal ed lm şt r. 9 Şubat 1920'de başlayan Şanlıurfalıların
d ren ş zaferle sona erm ş ve şgalc Fransız kuvvetler 11 N san 1920'de şeh rden kovulmuştur. İşte o gün,
yan 11 N san 1920'de Şanlıurfa “Kend Kend n Kurtaran Şeh r” olarak tar he not düşmüş, kurtuluşu,
kurtuluşlara lham olmuştur. Bu ves le le TBMM' nce 1984 yılında “Şanlı” ünvanı almış ve 2016 yılında da
“İst klal Madalyası” ver lm şt r. Bu öneml günün 100. yılını, Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı
H mayeler nde, Büyükşeh r Beled yem z n organ zasyonu le “Kurtuluşunun 100.Yılında Uluslararası Kültür
ve Tar h Fest val ” olarak 2020 yılına sar etk nl kler ve çalışmalar le gerçekleşt r yoruz. “M ll Mücade
Destanı” adı le s zlere ulaşan bu yayınımızın l m z n tanıtımına öneml katkı sunacağını üm t ed yorum. Bu
yayının hazırlanmasında ve s zlere ulaşmasında emeğ olan herkese teşekkür eder m.

Zeynel Ab d n BEYAZGÜL
Şanlıurfa Büyükşeh r Beled ye Başkanı

Mondros Mütarekes 30 Ek m 1918 tar h nde mzalandı ve 2 Kasım 1918'de Urfa Sancağı’na
b ld r ld .

Mutasarrıf Nusret Bey, Jandarma Kumandanı Al Rıza Bey le eşraf ve memleket aydınlarını
çağırarak b r m l s kuvvet oluşturulmasına karar verd ler. Oluşturulan heyete ‘’Merkez
Heyet ’’ adı ver ld ve bu heyet Müftü Hasan Efend , Esk Müftü Şeyh Müslüm Efend ,
İshakzade Hacı Esat, Hacıkâm lzâde Büyük Hacı Mustafa, Hacı Kâm lzâde Hacı Yusuf,
Hat pzâde Ahmet, Yağlıcızâde Beled ye Re s Hacı Ahmet, Hartav zâde Bed , Hacı Hüsey n
Ağazâde Haydar’dan oluştu.

5

Mondros Mütarekes ’n n, Urfa yetk l ler ne tebl ğ nden sonra, Urfa’da hareket
başladı.

6

Mart 1919'da, Urfa yaşayacağı acı dolu b r serüvene hazır g b yd . Çünkü İng l zler şgale
gel yorlardı.

7

Antep, Cerablus ve N z p’e kadar lerlem ş bulunan İng l zler, B rec k’ şgal ett kten
sonra Urfa’ya doğru yola çıktılar.

1919 Mart ayında halkın şaşkın bakışları arasında İng l zler Urfa’ya g rd ler.
Artık Urfa şgal altındaydı.

8

Beykapısı’ndak Mahmutoğlu Kules olarak b l nen yere İng l zler g rmek
sted ler. Tekl f ed len paraya rağmen, Mahmutoğlu Mustafa Ağa ne para aldı ne
de kuley İng l zlere verd .

9

İng l z kumandanı, otomob l le Hükümet Konağı’nın avlusuna g rd .

Galip bir hükümetin
askeri neden
karşılanmıyor!

?

İng l z Komutan Beddy, s n rl b r tarzda
merd venler çıktı.

Hükümet Da res nde kend s n karşılayan
k mse olmadığını görünce, Nusret Bey’ n
odasına hışımla daldı.

10

Haksız yere
memleketimi işgal eden bir kuvveti
karşılayamam! Bu bir Türk
mutasarrıfına yakışmaz. Bir misafir
gibi gelseydiniz sizi Birecik’te
karşılardım!

Mutasarrıf Nusret Bey, yer nden kalkmadan İng l z komutana cevap verd .

Zaten Bayburt’ta
Ermenilere
yaptıklarınız nedeniyle
yargılanacaksınız

Komutan, Nusret Bey’ suçlayarak h tap
ett . Sonra askerler ne dönerek, em rler
yağdırdı.

-Türk Alayı şehr terk ets n! Ermen
tems lc ler davet ed ls n, aş ret re sler n
de çağırmayı unutmayın!

11

İng l zler, aş retler kend tarafına çekmek ç n para tekl f ederler. Aş retler tekl ﬁ
kabul etmed kler g b , tepk göster p kızdılar.

Ali Rıza Bey, Ali İhsan Paşa’nın tavsiyesi ile
eşraftan bir milis güç oluşturduk bu mumtaz
şahsiyetlere güvenebilirsiniz. Bu şahsiyetlerin
memleket müdafasında canını malını ortaya
koyacaklarından emin olabilirsiniz.

İng l zler n baskısı üzer ne, Nusret Bey’e
görevden alındığına l şk n belge tebl ğ
ed ld .

Gözünüz arkada
kalmasın Allah’a
emanet olun

Mutasarrıf Al Rıza Bey’e görev tesl m ...

12

Nusret Bey, b r jandarma ve b r pol s nezaret nde Akçakale İstasyonundan trene
b nd r lerek İstanbul’a götürüldü.

13

Halep ve başka yerlerden gelen akın akın gelen Ermen ler taşkınlıklarını arttırdılar.

Mutasarrıf Bey milis kuvvetleri dağıldı
ama, silahları alınmadı. Müsaadeniz olursa
eşraf ve aydınları toplayıp bir kurtuluş
cemiyeti kuralım.

Mustafa Bey: Mustafa Kemal’in
başlattığı Erzurum Kongresi’ne Müftü
Hasan Efendi (Açanal) gidecek

Uygundur.
Gizlilik içinde derhal
toplanın

Öyle mi?

Urfa yönet c ler kurtuluş çareler n
konuşmaya başladılar.

Bunlardan en öneml s B nbaşı Al Rıza Bey
le Mutasarrıf Al Rıza arasındak

14

Urfalılar ayaklanırlar diye şüpheleniyorlar.
Halbu ki hiç öyle birşey görünmüyor.
Onlar başka şeylerle meşguller.
Öyle mi sanıyorsun?
Öyleyse yatsıdan sonra Hasan Paşa Camiine
gel bakın Urfalılar neyle meşguller

Ve B nbaşı Al Rıza Bey le Hacı Kâm lzâde Hacı Mustafa arasındak konuşma

B nbaşı Al Rıza Bey yatsı namazındna sonra
Hasan Paşa Cam ’nde kend s n beklemekte olan
şahsın peş ne takıldı.

15

Tanınmayacak şek lde yüzü sarılı b r , B nbaşı Al Rıza Bey’ Hasan Paşa Cam ’nden
alarak Kaleboynu Mahalles Güllüzade Osman Efend ’n n ev ne götürdü.

Jandarma Komutanı Al Rıza Bey, Kaleboynu Mahalles ’ndek eve g rd .

16

4-5 Eylül 1919 geces Güllüzâde Osman Efend ’n n ev nde Al Rıza Bey le eşraf ve
aydınları görünce Komutan Al Rıza Bey’ n ted rg nl ğ geçt . Orada bulunan 12 k ş
şunlardı;
1-Beled ye Re s Hacıkâm lzâde Hacı Mustafa Efend (Hacıkâm loğlu)
2-Hacı Kâm lzâde Hacı Mustafa Reş t Efend (Yetk n)
3- Barutçuzâde Hacı İmam Efend (Barutçu)
4- Mollazâde Mahmut Efend (Özbay)
5- Kom ser Arab Kat b zâde Şak r Efend (Yazgan)
6- Güllüzâde Osman Efend (Güllüoğluı)
7- Şell zâde Al Efend (Şell )
8- Nebozâde Hacı İmam Efend (Elç )
9- Hacı Bed r Ağazâde Hal l Ağa (Aydoğdu)
10- İzm rl Ad l Hulus Efend
11- Teğmen Hüsey n Pertev Efend (Savaş)
12- Jandarma Çavuşu Soﬁzâde Hacı Mustafa Çavuş (Güven)

17

1919 senes n n 4 Eylülünü 5 Eylüle bağlayan geces nde toplanan bu k ş ler Urfa’nın
kurtuluşu ç n çalışacaklarına Kur’an-ı Ker m’e el basarak yem n ett ler.

Mutasarrıf Al Rıza Bey, 3 Ek m 1919 tar h nde, Müdafaa- Hukuk Cem yet ’n n
kurulduğunu Mustafa Kemal’e b ld rd .

18

Mustafa Kemal Paşa teşk latın ve örgütlenmen n tamamlanıp gen şlet lmes ç n
gayret göster lmes n ve D yarbakır’da k 13.Kolorduyla temas kurulmasını sted .

19

Arkadaşlar:Bize İngiliz işgalinin geçici
olduğu söylenmişti. Gelen haberlere göre,
bölgemizi Fransızlara devredecekleri
anlaşılıyor. Bu kabul edilemez.
Bende duydum
Bizde duyduk

Bu arada Fransız şgal söylent ler g derek yoğunlaştı.

20

15 Eylül 1919'da İng l zlerle Fransızlar arasında şgal bölgeler n n değ şt r lmes yle
lg l anlaşma mzalandı.

Fransızlar, Urfa’yı işgal
edecek!
Duydunuz mu?

Urfa, artık Fransızların h sses ne düşmüştür.Haber halk arasında hızla yayıldı.

21

İng l zler, şgal süres nce aş retler kışkırtmaya çalıştıkları g b …

Ermen ler de s lahlandırmış ve eğ tm şlerd .

22

Ek m ayı sonunda İng l z şgal Kuvvetler ,

Urfa'yı Fransız şgal kuvvetler ne tesl m ett .

23

30 Ek m 1919-İng l zler Urfa’dan g tt …

Fransızlar geld .

24

Fransızlar şehr n hak m tepeler ne ve korunaklı b nalara el koyarak yerleşt .

25

Fransız şgal ,Urfa halkı ve cem yet tarafından sürekl protesto ed ld .

Al Rıza bey,Arap aş retler n d ren şe
katılmak ç n kna ett …

Bu arada Fransızlar baskılarını
yoğunlaştırdı.

26

B nbaşı Al Rıza Bey, aş retler örgütled ğ gerekçes yle, Fransızlarca sorgulanıp
tutuklandı…

B r yolunu bularak ﬁrar eden Al Rıza Bey

27

H lvan üzer nden V ranşeh r ve S verek'e geçt aş retlerle görüştü

Fransızlar baskılarını yoğunlaştırdı. S verekl Al Efend ’y Fransızlar aleyh nde
çalışma yaptığı gerekçes yle tutukladılar.

28

Aş retler n ve Badıllı Sa t Bey’ n baskısı üzer ne tahl ye ed len Al Efend

Son Osmanlı Mecl s ne Mebus (M lletvek l ) olarak seç ld .

29

Al Sa p Bey, Jandarma Komutanı olarak Urfa'ya atandı.

Göreve başladıktan sonra şehr n ler gelenler ve eşraﬂa görüştü.

30

İşgal boyunca b r b r taraftan protestolar devam ederken, Al Sa p Bey, ayaklanma
planını Mustafa Kemal Paşa’ya b ld rd .

31

32

D ren ş planı, hem şeh rde , hem de aş retler desteğ yle başlayacaktı.

Bu yüzden aş retlere ulak ve
beyanname gönderd .

33

Ayaklanma hazırlığı Fransızlara hbar ed l r. Al Sa p Bey, ayaklanma planının
Fransızlara hbar ed ld ğ n ve Fransızların plandan haberdar olduğunu anladı.

Aynı gün akşam, Urfa 'yı terk ederek S verek'e doğru yola çıktı.

34

Al Sa p Bey S verek'te Cud Paşa ve Odabaşızâde Mahmut Efend le görüştü. Bu
arada şeh rde şgalden duyulan rahatsızlık devam etmekteyd .

Fransızlar şeh rde olay çıkarmaya başladılar.

35

Vez r hamamı önünde k Fransız asker n n kadınlara laf atması üzer ne halk galeyana
geld .

Protesto göster ler başladı.

36

Al sen bu yaşmağımı başıya bağla,
fesini bana ver. Kalk orada ben
oturayım.
Ne yapisan
Fatma aney?

Fatma Aney, Beled ye Re s Hacı Mustafa'nın odasına g rd .

Bu had se,akşam toplanan cem yette, büyük end şe ve üzüntüye yol açtı.

37

Al Sa p Bey, S verek ve H lvan aş ret kuvvetler yle b rl kte Karaköprü'ye geld .

38

Akşama doğru, S verek'ten gelen kuvvetler de Karaköprü'ye vardı.

Urfa'yı terk etmeler

ç n gönder len ült matom Fransızlarca redded ld .

39

Urfa Müdaafa- Hukuk Cem yet , Karaköprü'ye gelerek,aş ret kuvvetler yle görüştü.

Her türlü destek ver leceğ söylend .

8 Şubat akşama doğru, Karaköprü’dek kuvvetler, Beykapı ve Harrankapı'dan şehre
g rd .

40

Gelen kuvvetler halk coşkuyla, kadınlar zılgıtlarla karşıladı.

Evler, hanlar, cam ler bu karşılama tören ç n hazırlandı.

41

9 Şubat günü, Cezaev Kuvvay- M ll ye tarafından boşaltılırken durumdan habers z
b r nöbetç , mahkumların ﬁrar ett ğ n düşünerek havaya ateş açtı.

Kim var orada?
Dur kaçma ateş
ederim!

42

Saldırıya geçtiler!
Herkes siperlere
Ateeş!

Savaşın başladığını zanneden Fransızlar, şehr n üzer ne ateş açtılar.

Şehr n yüksek yerler nden ateşe karşılık verd .

43

Kuvvay- M ll ye, Fransız karargahı olan Ömer Ed p Efend ’n n ev n zaptett .

Fransızlar, Mahmut Ned m Efend ’n n konağına çek ld ler.

44

Maraş'ın Fransızlardan kurtulduğu haber , Urfa’da sev nçle karşılandı.

Urfalıların “tesl m olun“ tekl ﬁn Fransızlar y ne reddett

45

46

17 Şubat tar h nde, Külaﬂı Tepes ’ndek Fransız mevz ler ele geç r ld …

47

21 Şubatta, İzol ve Bucak aş retler , İzollu Bozan Bey kumandasında Bed üzzaman
Karakolu zapted ld .

28 Şubatta,Kuvvay- M ll ye Karalök’ün bağındak Fransız mevz ler ne hücum ett .

48

Teslim olun !
Dışarı çıkın !

Rastgeldi Ahmet !
Yere yat yandan ateş
ediyorlar !

Fransızlar tesl m olacakken…

Yan taraftak hastanede bulunan Fransız askerler n n ateş le çok şeh t ve yaralı
vererek ger çek ld ler.

49

Urfa Kuvvay- M ll ye ve Aneze aş ret kuvvetler tren hattını tahr p ett .

B r Fransız uçağı şeh r üzer nde uçarak, Fransızlara moral verd .

50

4 Mart 1920'de top atışı desteğ nde,Mahmut Ned m Konağı’ndak Fransız karargahına
büyük b r hücum düzenlend .

Fransızlar tesl m olmayı düşünüyorken, top arıza verd .

51

Kuvvay- M ll ye askerler otomat k tüfek atışı altında kaldı.

Çok sayıda ölü yaralı verd .

52

Aynı gün Kürkçüzade Osman Efend 'n n ev ne de saldırı düzenleyen KuvvayM ll ye…

Y ne çok sayıda ölü ve yaralı vererek ger çek ld .

53

Hastane olarak kullanılan b na yaralılarla dolup taşmaktaydı.

Aş retler ölüler n köyler ne götürdüler.

54

Fransızlara yardım kuvvet geleceğ ne l şk n söylent , Kuvvay- M ll ye’de ﬁk r
ayrılığına sebep oldu.

Reis Bey
Karaköprüye
çekilelim!

Katiyen olmaz !

55

Bu arada, Suruç tarafında Fransızların kmal yolları kes lmeye çalışılmaktaydı.

56

Urfa'lılar Mustafa Kemal'den telgraﬂa n zam kuvvet desteğ sted .

57

Topçu Hanı’ndan, Ş şkonun Bağı’na yapılan hücumda, çok sayıda şeh t ve yaralı
ver ld .

58

Urfa aş retler m l sler n n d ren ş .

4 N san’da, Büyük M llet Mecl s ç n seç m yapıldı.

59

Doktor F scher, Fransızlar adına Kuvvay- M ll ye'ye başvurarak tahl ye pazarlığı yaptı.

Fakat tahl ye şartları Kuvvay- M ll ye’de tartışılır, ﬁk r ayrılığı oluştu.

60

M llet Köprüsü üzer nde, tahl ye şartları görüşüldü.

61

10 N san’ı 11 N san’a bağlayan gece…

Fransızlar Urfa'yı terk ett .

62

Yol üzer nde Şebeke Mevk ’nde aş ret kuvvetler yle Fransızlar arasında çatışma
başladı.

63

ALLAH...ALLAH...
ALLAH...

ALLAH...ALLAH...
ALLAH...

ALLAH...ALLAH...
ALLAH...
ALLAH...ALLAH...
ALLAH...

Bütün c var köyler savaşa katıldı.

64

Fransızlar tesl m oldu.

65

ALLAH...ALLAH...
ALLAH...ALLAH...ALLAH...
ALLAH...

Ölenler dışında, 100 Fransız asker tesl m alındı.

66

Zafer haber alınmasından sonra, Al Sa p Bey, olay mahall ne hareket ett .

Emredersin Komutanım

Atınız hazır Beyim

67

Fransızların gittiği yönden
silah sesleri geliyıor. Atımı
getirin çabuk!

Şebeke de manzara korkunçtu. Urfa'ya n ç n geld ğ n b lmeyen Fransız ve sömürge
asker yerlerde yatıyordu.
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Şebeken n nt kamını almak ç n b r süre sonra Urfa'ya hareket eden Fransız
kuvvetler , Sarı Mağara’da karşılandı ve püskürtüldü. Daha sonra yapılan Ankara
Anlaşması’yla, Fransızlar bölgeden çek ld .

SON
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URFA SAVAŞI VE KURTULUŞ ŞARKISI
Fransızın başında kırmızı fesler
Atılıyor bombalar gelm yor sesler
Ruhları uçmuş kalmış kafesler
D yörü, yörü, Hacı Kam l yörü
Çeteler n g d yor dönmüyor ger
Külaﬂı hastane karşıma karşı
Kâﬁr Fransızın bomba ataşı
Urfa çetes n n süngü takışı
D yörü, yörü, Kumandanım yörü
Çeteler n g d yor dönmüyor ger
T lﬁt r tepes nde tabya kazıldı
Ermenn ler Fransıza asker yazıldı
Şebeke de düşmana mezar kazıldı
D yörü, yörü, Sa p bey m yörü
Çeteler n g d yor dönmüyor ger
Şebeke dağından end m dereye
Bombalar atılıyor b lmem nereye
Urfa y ğ tler dönmez ger ye
D değme, değme çetelere değme
Düşmanları vursunlar, Aslanlara değme.
Şebeke Dağları yüce yüce dağlar
Fransız asker hüngür hüngür ağlar
“Sajo” oturmuş yarasını bağlar
D değme, değme çetelere değme
Düşmanları kırsınlar, Aslanlara değme.
Şebeke dağından hopladım geld m
Cephanem döküldü topladım geld m
Düşman asker n pakladım geld m
D yörü, yörü, Hacı Kam l yörü
Çeteler n g d yor dönmüyor ger

Anon m
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URFA DESTANI
Kahramanlar yatağı, erler otağı
B r eş bulunmaz d yar bu Urfa.
İç açar kırları, bahçes , bağı
Yılın her ayında bahar bu Urfa.
Taşları cevherd r, takasım gel r;
Otlarını gül g b kokasım gel r;
Durup şen yüzüne bakasım gel r,
Gönlümden kaygıyı atar bu Urfa.
Kara koyun coşar, döner b r sele,
Anzıha sefası g r nce ele,
Gamı, kasvet ver r de yele,
C hanı b r pula satar bu Urfa.
Bülbülü susturan şakrak ses var
Tadına doyulmaz ç ğ köftes var
Dünyaca b l n r efsanes var,
Cana yakın cennet kadar bu Urfa.
B r yüce tar ht r, 11 NİSAN'ı
Duymayan var mı şanlı destanı,
Uğrunda sel g b akıtır kanı,
Sonrada cana can katar bu Urfa.
Kadını erkeğ soyca kahraman..
Yurda yan bakana s lles yaman
Aslan yet şt r r, bağrında aslan,
Y ğ tler kalb nde yatar bu Urfa....
Hal de Nusret Zorlutuna
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