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TAKDIM 

ll Nisan 1920, Urfalıların tek başına, işgalcilere 
ve ortaklarına karşı başlattığı savaş sonunda esaretten 
kurtulduğu gündür. 

Birinci Dünya Savaşı'nın galip devletleri tarafından 
hiçbir hukuki gerekçeye dayanmadan işgal edilen güzel 
ülkemizin bu cennet köşesi, tam 13  ay düşman işgali altında 
kalmıştır. 7 Mart 1919 tarihinde İngilizlerle başlayan işgal, 
31 Ekim 1919 tarihinden sonra Fransızlada devam etmiştir. 
Bağımsızlığı, kişiliğinin bir parçası olarak gören kahraman 
Urfa halkı bu işgale daha fazla dayanamamış ve Heyet-i 
Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal'in emir direktifleri ile 
kurtuluş hareketini başlatmıştır. Milli amaçlar uğruna 
yerel imkanlada savaşa başlayan yürekli ve inançlı Milli 
Kuvvetler, silah ve donatımı zayıf olmasına rağmen düşmanı 
topraklarından atmayı başarmıştır. Urfalılar, işgalci Fransız 
ve Ermenilere karşı 61 gün süren bir mücadeleyi milli irade 
ve inançla yürütmüşlerdir. 

Milli mücadelede gösterdikleri kahramanlıktan dolayı 
İsimleri hemşerHerince malum olan ve Urfa'nın kurtuluş 
meşalesini ateşleyerek bu mücadeleyi kazanan insanlara 
olan borcumuzu asla unutmamalıyız. 

Urfalılar ll Nisan 1920'de Fransızları yenilgiye 
uğratarak, Cumhuriyet tarihine "Kendi kendini kurtaran 
şehir" olarak geçmişlerdir. Bu zaferin anısına 22 Haziran 
1984 tarihinde T .B.M.M.'nin kararıyla Urfa'ya "ŞANLI" 
ünvanı verilmiş; daha sonra 7 Nisan 2016 tarihinde T.B.M.M 
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kararıyla Kurtuluş Savaşı esnasında verdiği destansı 
mücadele ile büyük kahramanlık gösteren Şanlıurfa'ya 
"İstiklal Madalyası" verilerek bu zafer taçlandırılmışhr. 

Dünya şehri olan Şanlıurfa'nın, tarihi dokusunu ve 
kültür değerlerini korumak ll Nisan gününün anlamıyla 
çok uyumlu düşmektedir. Bu bakımdan kurtuluş günü 
yıldönümlerinde bu şehirden elimizde neler kaldığının bir 
değerlendirmesini yapmamız gerektiği düşüncesindeyim. 

"Urfa Kurtuluş Mücadelesi"nde yedek subaylardan 
M. Akif Sözeri ve Cevdet Emiroğlu'nun hatıratlarıyla Naci 
Balak'ın günlüğüne ulaşan değerli yazarımız, bu hatırat ve 
günlüğü yeni yazıya çevirerek, Urfa Kurtuluş Savaşı ile ilgili 
bizlere ışık tutacak önemli bilgileri bu kitapta görmemizi 
sağlamıştır. 

Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda elde edilen bulgulara 
göre 12 bin yıllık bir tarihi geçmişi olan ve sahip olduğu 
kültürel değerler itibariyle bir dünya kenti özelliği bulunan 
Şanlıurfa'nın değerlerinin korunması bizim için her zaman 
önemlidir. 

Bu kitabı siz değerli hemşerHerime ve Şanlıurfa kültür 
hayatına kazandıran Tarih Araştırmacısı ve Avukat Sayın 
Müslüm C. Akalın'a bu güzel eserinden dolayı teşekkür 
ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. 

Güngör Azim TUNA 

Şanlıurfa Valisi 
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ÖN SÖZ 

Urfa'nın Kurtuluşuyla ilgili sohbet ve çalışmaların bir 
çoğunda ortak bir hayıflanma duygusu vardır. Bu, Mücade
le'ye katılmış olanların hatıralarını yazmamış olmalarının 
vermiş olduğu eksiklikten kaynaklanır. 

Konuyla ilgili olarak yayınlanmış olan ilk kitap Urfa 
Jandarma Kumandanı Yzb. Ali Saip Ursavaş'ın çok eleştiriye 
ve tepkiye yol açan "Kilikya Faciaları ve Urfa'nın Kurtuluş 
Mücadeleleri" adlı kronolojik hatıratıdır (Ankara-1924). Bu 
hatıratta Urfalllara bir iftihar payı verilmemiş olduğu gerek
çesiyle, kendisinden önceki jandarma kumandanı Bnb. Ali 
Rıza Bey'in yayınladığı hatıratının adıysa "Urfa Mücahede
si" dir (Sinop 1924/25). 

Siverek Kuvvetleriyle Urfa'ya yardıma gelen Kuvayı 
Milliye içinde yer alan muhabere yedek subayı Kerim Fı
rat'ın yaşadıkları ve gördüklerini anlatan "Urfa Savaşından 
Yapraklar" (1942) ve "Urfa Kahramanları" (1944) kitapların
dan sonra yayınlanan tek hatırat, Müftü Hasan Efendi'ye ait 
2001 yılı mart ayında yayınlanan "Urfa Kurtuluş Mücadelesi 
Hatıratı" dır. 

Uzun yıllar varlığından haberdar olduğumuz ancak 
ulaşamadığımız birkaç hatıratın son yıllarda peyderpey eli
mize geçmesi ise gerçekten mutluluk vericiydi. Bunlar, mü
cahitlerden Ahmet Mestçi vasıtasıyla Naci İpek' e intikal eden 
yedek subaylar Akif Sözeri ve Cevdet Emiroğlu'nun hatı
ratıyla yeğeni değerli sanatçı Abdullah Balak'a intikal eden 

7 
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Naci Balak'ın günlüğüydü. Her biri Mücadele'nin karanlıkta 
kalan gizli yönlerine ışık tutan bu hatıraların çevrilip, düzen
lenip, kitap haline gelmesi uzun zaman aldı. 

Naci Balak'ın günlüğünün ilk forması kayıptır. Bu ne
denle hatıralar 8 Mart 1920 gününden başlamaktadır. Ayrıca 
günlük içerisindeki Urfa'nın Kurtuluşu ile ilgisi bulunmayan 
-genel politikayla ilgili- çeşitli haber ve yazışmalar metin dışı 
bırakıldı. 

Çalışmaların kitap haline gelmesi çok sayıda insarun kat
kısıyla oldu. Hatıraları bana teslim eden ŞURKAV'ın değerli 
üyeleri Naci İpek ve Abdullah Balak ağabeyierimize minnet 
borçluyuz .. Onlar olmasa bu hatıralar de birçok değerli eser 
gibi kaybolacaktı. Bunlardan başka Mahmut Karakaş Ho
canın zorlu okumaları, Sabri ve Cihat Kürkçüoğlu'nun her 
zamanki teşvikleri yle, Mustafa Akgül'ün baskı öncesi titiz ve 
özverili destekleri unutulur gibi değildir. Hepsine teşekkür 
borçlu yum. 

Müslüm C. AKALIN 



M. Akif Söz:.e'ıf'nin 
l<u'ıtuluş Mücadelesi 

Hatı'ıatı 



Mehmet Akif Sözeri 
(Abdulkadir-Fatma) (1899-1973) 

Urfa'mn Yusufpaşa Mahallesi'nden olup aile şöhreti 
Cabirzade'dir. 26 Ekim 1916 tarihinde talimgahta başladığı 
askerliğine Baytar Mektebinde (1917) ve birliğinde devam 
etmiş (1918), Asteğmen olarak katıldığı Urfa'nın kurtulu
şunda 9/10 Şubatta Şakalaz'un damının işgalinde, 16/17 Şu
batta Külaflı Tepesi'nin alınmasında, Badıllı Cüneyt ve Sait 
Bey1erin kolunda katıldığı 4/5 Marttaki büyük hücumda ve 
Şebeke mevkiindeki çarpışmalarda büyük fedakarlıklar gös
termiştir. Urfa'nın kurtuluşunda ağabeyi yedek subay Suphi 
Sözeri (1897-1927) ile birlikte hizmet ettikten sonra 1 Ekim 
1920'de Ordu'ya katılmış, 1923'de teğmen olarak terhis edil
miştir. Urfa Şoför Mektebi Müdürlüğü ve 3 yıl kadar çalıştığı 
Belediye Başkatipliğini müteakip 1932 yılmda Sayıştay'a geç
miş, 1957 yılmda Sayıştay Baş Denetçisi olduktan sonra 1964 
yılmda emekli olmuştur. TBMM tarafından 24.05.1926 tari
hinde 6078 sayılı kırmızı şeritli İstikıal Madalyasıyla ödüllen
dirilmiştir. 



GİRİŞ 

Temmuz 1961 başlangıcından itibaren geçici memuri
yetle iki ay kadar Urfa'da bulunduğum bir sırada rüştiye ve 
idadil tahsil hayatımızcia sınıf ve daha sonra gençlik, askerlik 
ve Urfa Milli Mücadele arkadaşım ve halen de aziz sevgili 
dostum Yeni Urfa Gazetesi2 sahibi ve başyazarı Mestçi Ahmet 
Bey'in3 Yeni Urfa gazetesinin 22 Temmuz 1961 tarihli ve 619 
sayılı nüshasından itibaren "Urfa Kurtuluşu" başlığı ile tefri
kaya başladığı Urfa Milli Mücadelesine ait yazıları büyük bir 
memnuniyet ve sevinçle gördüm. Bu husustaki hizmetinden 
dolayı öncelikle Ahmet Bey' i candan tebrik ederim. 

Bu büyük memnuniyet ve sevincimin sebebi Milli Mü
cadele sıralarında büyük hizmetleri geçen ve o sıralarda Urfa 
Vilayet Jandarma Tabur Kumandanı bulunan Bnb. Ali Rıza 
Bey (şimdi Albaylıktan emekli)4 ile Kuvayı Milliye kuman
danımız Jandarma Yzb. Ali Saip Bey'in5 bu husustaki yazmış 

Rüştiye ve İdadi: Rüştiye, ortaokul; İdadi, rüştiyeden sonra yüksekokul
lara hazırlayan okul idi. 

2 Yeni Urfa Gazetesi: 1952 yılında başladığı yayın hayahru 1 976 yılında 
sonlandırmış olan mahalli gazete. 

3 Ahmet Mestçi, (1899-1994): Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'nde 
savaşhktan sonra terhis olarak Urfa'ya dönüp işgalle karşılaşhğında çok 
sayıda yedek subayla birlikte işgale karşı örgütlerup mücadele etmiştir. 
Yedek subaylardan oluşturulan taburda bölük kumandanlığı yapmış, 
Karalök'ün Bağı'na yapılan hücumda 3 yerinden yaralanmışhr. Urfa'nın 
tahliyesinden sonra Gaziantep ve Sakarya cephelerine kahlrruş olup hiz
metlerinden dolayı kırmızı şeritli İstikla.l Madalyasıyla ödüllendirilmiş
tir. 

4 Jandarma Kumandanı Bnb. Ali Rıza Bey (Türksoy) ( 1876-1948) Yarbay
lıktan emeklidir. Hahrahnın adı Urfa Mücahedesi'dir (Sinop, Hicri 1343). 
Hahrat 1995 yılında günümüz Türkçesine çevrilerek ŞURKAV tarafın
dan yayınlanmışhr. 

5 Jandarma Kumandanı Yzb. Ali Saip (Ursavaş) ( 1887-1939) Revandiz do
ğumlu olup Bağdat İdadisi ve Harbiye mezunudur. Kozan'dan Urfa'ya 
Yüzbaşı rütbesiyle tabur komutanı olarak atandıktan sonra Urfa Müca-
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oldukları Urfa Milli Mücadelesi eserlerinden başka bu mü
cadeleyi hakiki çehresiyle tasvir eden ve canlandıran tarafsız 
bir zihniyetle kaleme alınmış bir eser yoktur. Halbuki bu iki 
zat tarafından yazılmış bu eserler daha ziyade kendi açıların
dan ve aynı zamanda politik bir zihniyetle kaleme alınmış 
olduğu için Milli Mücadelemizin hakiki çehresi tamamen 
tasvir edilmemiştir. Ve birçok hakikatler ile beraber büyük 
fedakarlıklar kahramanlıklar gösteren Gazi Urfa'nın hakiki 
kimliği ve bu arada Milli Mücadelemizde büyük hizmet ve 
kahramanlıklarda daha ileri giden birçok gazi ve şehit olmuş 
milli kahramanlarımızın adları bile meçhul kalmış ve ne ya
zık ki kelle velinin (Urfalının) olduğu halde bu eseriere göre 
ad yalnız Ali'nin olmuştur. O günün kahramanı gazilerinin 
bir kısmı hayatta iseler de birçokları da rahmete kavuşmuş 
bulunuyor ki bugün hayatta olan gaziler de Urfa Milli Mü
cadelesinin hakiki çehresini tasvir edecek bir eser vücuda 
getirmeden mahrum olmaları halinde mücadele günlerin
de henüz çocuk çağda olan ya da bilahare doğmuş bulunan 
mücadelemizin gazi ve şehit kahramanlarının bugün hayat
ta olan genç evlatları ve gelecek nesil, yukarıda adları geçen 
Bnb. Ali Rıza Bey1e Urfa Kuvayı Milliye Kumandanı Yzb. Ali 
Saip Bey'in eserleriyle Urfa hakiki Milli Mücadelesini değer
lendirmeyecekler ve ne yazık ki kendilerine ve gazi ve şe
hit olmuş kahraman babalarına arncalarına ve dayılarına bir 
iftihar payı bile çıkaramayacaklardır. Bu acı hakikatleri göz 
önünde tutarak Urfa Milll Mücadelemizi tasvir eden haki
ki ve samimi bir eseri meydana getirmek lüzumunu hisset-

dele'sine Kuvayı Milliye Kumandanı olarak kahlmışhr. Şeyh Sait isyarıı 
sırasında Şark İstiklal Mahkemesi üyeliği ve başkanlığı, I, III, IV, V, VI. 
Dönemler Urfa; II. Dönem Kozan Mebusluğıı yapmışhr. Urfa savaşıyla 
ilgili hahralarıru, haktanır olmadığı için çok eleştiri alan Kilikya Faciaları 
ve Urfa'nın Kurtuluş Mücadeleleri (Ank.1924) adlı kitapta yayınlamışhr. 
Mücadele'de kullandığı takma ad (Namık) hr. 
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miş olmama rağmen Urfa ile ve aziz hemşerilerimle daimi 
ve sıkı temas halinde bulunduğu halde uzun zamandan beri 
Urfa'dan uzaklarda kalmış bir memur bulunduğum için o 
günün ha.la hayatta olan kahraman mücadele arkadaşlarımla 
devamlı temastan mahrum bulunmam nedeniyle doküman 
elde etmek zorluğu karşısında bu görevi yerine getirmeye ce
saret edernemenin daimi üzüntü ve ıshrabını yaşadım. 

Çok şükür bu gün bu hususu en büyük yetkiyle ele al
mak imkanma malik olduğuna inandığım Milli Mücadelemi
zin en kıymetli kahramanlarından Ahmet Mestçi Bey'in Urfa 
Kurtuluşu eserini tefrikaya başlaması karşısında ben bir ne
fer sıfatıyla çalışmış bir memleket eviadı olarak acizane yap
tığım gördüğüm bildiğim ve belgelenmiş olarak öğrendiğim 
hususları bir doküman olarak Mestçi Ahmet Bey'e bir yazı 
serisi ile bildirmeyi vazife bildim. O kara ve mesut günle
ri yaşamış ve bizzat bu mücadeleye katılarak büyük hizmet 
ve kahramanlıkları geçmiş bütün mücadele arkadaşlarımızı, 
yaptıkları, gördükleri bildikleri ve belgeli olarak öğrendik
leri hizmet ve kahramanlıkları ve edindikleri bütün bilgileri 
bu asil vazifeyi üzerine alan Mestçi Ahmet Bey' e yetiştirerek 
vücuda getirmek istediği Urfa Milli Mücadele ve kurtuluşu 
eserine hediye etmeleri suretiyle Urfa Milli Mücadelesinin 
hakiki ruh ve çehresini ve o günün gazi ve şehit kahramanla
rının isim ve kimliklerini memlekete tanıtmak gibi mühim ve 
tarihi bir vazifeyi üzerine almış bulunan Mestçi Ahmet Bey' e 
yardıma davet ediyorum. 

İşte ben de bu husustaki memlekete hizmet ruhundan 
ilham alarak yaşadığım hakiki sahneleri ve bildiğim ve öğ
rendiğim hususları hakiki çehresiyle burada olduğu gibi tas
vir etmeye ve canlandırmaya çalışacağım. 

*** 
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Malumdur ki 1. Cihan harbinde müttefikimiz bulunan 
Almanların garp cephelerinde mağlup düşerek barışa razı 
olmaları üzerine biz de direnmenin beyhude olduğunu gö
rerek düşmanlada mütareke imzalamaya mecbur kalmış ve 
mütareke şartnamesi gereği olarak terhis edilen ordu içinde 
bulunan biz Urfa yedek subayları memleketimiz olan Urfa'ya 
döndüğümüzde mütarekename6 hükümlerinin çiğnenmesi 
suretiyle İngilizler tarafından işgal edilmiş olduğunu derin 
bir üzüntü içinde görmüş ve aziz hemşerilerimizi, sanki yüz
lerine kül elenmiş bir halde sonsuz bir keder ve ıstırap içinde 
bulmuş idik7 ve fakat ayrıca herkeste ve kendi gönlümüzde 
bir isyan ve mücadele ruhu ve azminin bizleri yeni bir mü
cadelenin ufuklarına doğru teşvik ettiğini ve sürüklediğini 
de hissediyorduk. İşte bu ruh ve azim her gün biraz daha 
dumanlı bir duyguyla beslenerek büyüyor ve şahlanmak için 
bir zaman fırsat ve imkanlar kollanıyordu. Nihayet İngilizle
rin Fransızlada nöbet ve el değiştirmeleri ile Urfa'nın işgali
nin Fransızlara intikal etmesi ve Fransızların ise hürriyetle
rimize müdahale ve tecavüz etmelerinin zaten isyan halinde 
bulunan ruhumuza bir kıvılcım tesiri yaparak bizi bir barut 
fıçısı gibi patlama halinde getirdiği bir sırada halkla temas ve 
gizli faaliyet halinde bulunan ve bütün halkı galeyan içinde 

6 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekenamesi 

7 Mahut Mondros Mütarekenamesi şartları arasında bulunan bir madde 
Türkiye de bulunan Ermenileri himaye maddesidir. 

Bu madde Türkiye'nin herhangi bir yerinde Ermenilerin Türkler tara
fından zulüm ve eziyet görmeleri halinde müttefik işgal kuvvetlerinin 
Ermenileri himaye etmek üzere o memleketi işgal hakkını vermiş olan 
maddedir ki o sıralarda Ermenilerle kardeş gibi geçindiğimiz bir sırada 
bu maddedeki hükümden faydalanarak Adana, Konya, Antalya, Antep, 
Maraş vilayetlerinin işgal kuvvetleri tarafından işgal edilmiş olduğu 
gibi Urfa'da aynı zamanda bu vesile ile evvela İngilizler tarafından işgal 
edilmiş, sonra da Fransızlada nöbet değiştirenişierdi (Akif Sözeri'nin no
tudur). 
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bulunan Urfa'nın o zamanki Jandarma Kurnandanı Bnb. Ali 
Rıza Bey Fransızlar tarafından tutuklanıyor ve yerine o za
man Adana'da Fransızların hizmetinde olduğunu bildiğimiz 
Jandarma Yüzbaşısı Ali Saip Bey Urfa'ya Jandarma Tabur 
Kurnandanı olarak geliyor. Hakikaten o tarihlere kadar bir 
yüzbaşının Jandarma Tabur Kurnandanlığına tayini görül
memiş ve duyulrnarnış bir hadise olduğu için Urfa halkının 
bütün şüpheli ve endişeli nazariarı Ali Saip üzerine çevrili
yor ve milli galeyan azami bir hadde gelmiş bulunuyordu. 
Bu arada bir hadise vuku buluyor ve Urfa'nın ileri gelen 
milliyetçileri Fransızlar tarafından tutuklanmış bulunan eski 
Jandarma Tabur Kurnandanı Ali Rıza Bey'i güzel bir tertip
le kaçırıp kurtarıyorlar ve bu hal Fransızların kinini rnucip 
oluyor ve halka ve memleketin ileri gelenlerine karşı ters ve 
haşin davranınalarma sebep oluyor. Şüphesiz ki bu hal Ur
fa'nın kaynaşmasını daha şiddetli bir hale getiriyor. 

Bu sıralarda halkla temas halinde bulanan yeni J andar
ma Tabur Kurnandanı Ali Saip Bey' in, halkın ortak vicdanın
daki isyanın pek yakın bir anda patlak vermesinin kaçınıl
maz olduğunu gözlernesi mümkün oluyor. Ve bunun üzeri
ne memleketin ileri gelenleriyle anlaşarak Fransızlara karşı 
halkla beraber isyan bayrağını çekmeye karar veriyorlar. 
Ancak memleketin ileri gelenleri Ali Saip Bey'in Fransızla
rın adamı olmasından endişe ederek tertipli bir oyunla bizi 
arkadan vurma endişesini de bertaraf etmek rnülahazasıyla 
Urfa Kuvayı Milliye Kurnandanlığı payesini ona verrnek su
retiyle Ali Saip Bey tamamen isyan bayrağının altına alına
rak bütün endişeler bertaraf ediliyor-B Narnık takrna adıyla 
Urfa Kuvayı Milliye Kurnandanı sıfatıyla faaliyete geçen Ali 

8 Urfa Kuvayı Milliye kurmaylarının Ali Saip Bey'den şüphe ve endişele
rinde haklı olduklarını ve benim de buna iştirak ettiğimi teyit eden Ali 
Saip Bey'in Kozan mebusu bulunduğu sırada Urfa mebusu şair Yahya 
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Kemal Beyatlı ile huzurumda yaptığı bir konuşmayı aynen ve hatasız 
yazıyorum. Aynen okuyalım: 

"İstiklal harbi zaferle neticelenmiş ve Lozan anlaşması imzalanmakla birlikte 
harp hali son bulmuş ve yedek subayların terhisine başlanmış olmakla benim de 
terhisim vuku bulmuş ve bu sırada Ankara<la bulunduğum cihetle harcırahıını 
Ankara kumandanlığından takip ederken mezkılr kumandan Fuat Beyi ziyarete 
gelmiş bulunan Ali Saip Beye tesadüf ettiğimde benimle görüşüp konuşma ar
zusunu göstermiş ve kumandanın önünde bana fevkalade iltifat etmiş ve beni 
si tayişle bu kumandana takd.im etmiş ve benden o zaman Karaoğlan denen ma
halledeki büyük zevatın devam ettiği Merkez Klraathanesinde buluşmak ran
devusu almıştı. Aynı gün tam saat l'de ikimiz de randevumuza geld.ik ve henüz 
buluşmuş olduğumuz bir sırada ve henüz sandalyeye oturmadan kıraathaneye 
giren o zamanın Urfa mebusu şair Yahya Kemal Beyatlı'yı bana göstererek 'işte 
mebusunuz şair Yahya Kemal Bey, haydi seni ona takdim edeyim' dedi ve Yahya 
Kemal'in oturduğu masaya beni götürdü. Ve bu zata da beni sitayişle methederek 
takdimi Yahya Kemal'in de bana büyük iltifatını sağlamıştı. Ondan sonra Ali 
Saib Bey'e dönerek ded.i ki , 'Sizin büyük milli mücadele hatıratınızı ve Urfa'nın 
kurtuluşunu büyük bir takdir ve hayranlık duygularıyla okudum. Bu mücadeleyi 
bir de büyük mücahid.in dilinden dinlemek istesem bunu lütfeder misiniz?' Ali 
Saip Bey "baş üstüne" dedi ve anlatmaya başlarken, ded.i ki, 'Ben Adana Kozan 
ınıntıkasında jandarma müliızımıevveli olarak çalışırken herhangi bir milli mü
cadele faaliyeti olmadığı ve halkın sinmiş olduğu bir sırada işgal kuvveti bulu
nan Fransızlardan taraf görünmek ve hakiki maksadımı maskeleyerek kendimi 
onlardan taraf göstermek lüzumunu duymuş ve verd.ikleri emirleri aynen yerine 
getirmekle Fransızların itimadını kazanmaya çalışmış id.im ve buna da muvaf
fak oldum. İşte uzun süren faaliyetlerimden memnun kalmış olan Fransızlar 
günün birinde beni kendi adamları olarak Urfa jandarma komutanlığına tayin 
ettikleri sırada henüz benim Yüzbaşılığa terfiimi sağladıklan halde en az bir Bin
başı makamı olan Urfa jandarma tabur komutanlığına beni tayin ettiler. Urfa'ya 
gelir gelmez ilk işim Urfa eşrafını ve erkanını toplayıp milli mücadele harekatı
nı hazırlamaya koyulmak oldu ve az zamanda buna da muvaffak oldum. Zaten 
Urfalılar da böyle bir mücadeleye fikren hazır idiler, bunun için teşkilatlanmak 
kolay oldu. Ve milli mücadele faaliyetimiz başladı. Tabi ben bunu Urfa'yı işgal 
etmiş bulunan Fransızlara en ufak bir şey hissettirmeden yapıyordum. Nihayet 
teşkilatı iyice kurduk ve harekata geçmeye karar verince birkaç mücadele erkanı 
arkadaşla memleketi terk ettik. Ve ben ta Diyarbakır'a giderek Mustafa Kemal 
Paşa'yla temasa geldim ve Paşa'dan aldığım emir ve direktifte arkadaşlarımın bu
lunduğu Badıllı Aşireti Reisi Sait Bey'in yanına gelerek birkaç gün içinde başka
ca da topladığırn aşiretlerle ve reisieriyle beraber Urfa'ya geld.im. Ve Karaköprü 
sırtlarında Fransız komutanına Namık takma adıyla ile bir ilitimatom gönder
dim ve şehri derhal tahliye etmelerini Kuvayı Milliye kumandanı sıfatıyla talep 
ettim. Verecekleri cevabın menfi olacağını bildiğim için gün kararınca yani yat
sıyla beraber şehre girdik. Ve daha evvel halk tarafından camilere serilmiş ipek 
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v e  atlas yatak v e  yorganlara beraberimizde getirdiğimiz köylü aşiretlerini, Badıllı 
ve İzollu aşiretlerini misafır ettik. Ve ertesi günü gelen menfi cevap üzerine 9 Şu
bat 1920 günü hapishaneyi boşalttıktan sonra ilk çatışmamız başladı. Kar yağışı 
başladığı günde ve hatıratımı okuduğunuz vecihle ll Nisan günü mücadelemiz 
zaferle son buldu. İşte karşınızdaki şu ihtiyat zabiti o mücahitlerden biridir' dedi 
ve sözleri son bulunca Yahya Kemal Beyatlı Ali Saip Beye kendine mahsus şai
rane konuşmalarıyla iltifat ve takdirlerini bildirdi. Ondan sonra benim de elimi 
sıkarak iltifatlarda bulundu. Ben de 'Vazifemizi yapmaktan başka bir şey yapma
dık' demekle yetindim. Bu müddet zarfında çaylar kahveler içiidi ondan sonra 
da hep beraber kalktık ve Ali Saip Bey'le beraber Yahya Kemal Bey'le vedalaşa
rak ayrıldık. Sonra öğrendim ki Ali Saip beyin benden randevu almak istemesi
nin sebebi Urfaöa tekrar mebus olmak arzusu imiş. Ali Saip Bey'in Yahya Kemal 
Bey'e anlattığı macerasında ne kadar samimi olduğunu iz'an sahibi insanların 
takdirine bırakırım. Benim vicdanen kanaatim şudur ki Ali Saip Bey'in hakika
ten Fransızların emellerine şahsi menfaat düşüncesiyle hizmette bulunmuş ve 
Urfa'ya da Fransızların adamı olarak gelmiş ve fakat geldiğinde eski Jandarma 
Kumandanının -o zaman Bnb. Ali Rıza Bey- on iki kişiden ibaret olarak kurdu
ğu Kuvayı Milliye erkanı ile karşılaştıktan ve halkın heyecan içinde Fransızlara 
karşı harekete geçmeye hazır bir hale gelmiş olduklarını ve halkın mücadele ruh 
ve heyecanını görünce Urfaöa Adana ve Kozan gibi faaliyet gösteremeyeceğine 
kani olarak zekasını kullanmış ve hakkında hasıl olmuş kötü zanları gidermek 
üzere Urfa milli mücadelesine iştirak ederek heratını sağlanmış ve bundan çok 
faydalanmış ve milli kahramanlar meyanına girmiştir. Urfa Kuvayı Milliye mü
cadele erkanının kendisine Kuvayı Milliye kumandanlığını vermeleri, kendisini 
de Fransızlara karşı mesul bir vaziyete sokmak ve kendilerini arkadan vurması 
endişesini hertaraf etmek maksadına matuf olduğu kanaatindeyim. Esasen Ali 
Saip Bey'in milli mücadelemizde mühim bir rolü ve fonksiyonu olmamıştır. 
Ama ne yazık ki kendi hatıratında bütün kerametleri kendi nefsinde toplamış 
ve kimseye layık olduğu değere hatıratında yer vermemiştir. Aşağıda yapacağım 
açıklama Ali Saip Bey'in mahiyeti hakkında iyi bir fıkir vermeye kafi gelecektir. 

Ş urası malumdur ki Ali Saip Bey'in Urfa Kuvayı Milliye kumandanı idiyse de ha
kikatte bu hususta fonksiyonu olmayan ve emir kumandayı büyiik Hacı Musta
fa'nın verdiği emir ve direktif üzerine yapan Hacı Mustafa Bey'in bir emir subayı 
mahiyetinde bir durumda idi. Ve bu sebeple her hususta büyiik Hacı Mustafa 
Bey'in dediği olurdu. Çünkü büyiik Hacı Mustafa halk tarafından tutulmuş ve 
sevilmiş ve hakiki Kuvayı Milliye komitesinin reisi olan ve bütün olan biten işle
rin inisiyatifini elinde tutan bir şahsiyet idi. Badıllı Sait Bey de onun en büyiik ve 
sözü geçer bir yardımcısı idi. Bu sebeple Ali Saip Bey Fransızlara karşı lafzimurat 
bir Kuvayı Milliye kumandanı idi ve büyiik Hacı Mustafa Bey'in bir emir subayı 
mahiyetinde bir fonksiyon sahibi bulunuyordu. 

İçin için bunu hazınedememiş olan bu zat Kuvayı Milliye harekatının muvaifaki
yet ve kurtuluşla başarılmasından sonra Urfa mebusu olarak seçiliyor Ankara'ya 
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gönderiliyor ve fakat Urfa'ya mahiyeti ve vefasızlığı anlaşılarak ikinci devrede 
Urfa'dan mebus olamıyor. Ve hükümete ve daha doğrusu o zaman gazi Mustafa 
Kemal Paşa olarak anılan Atatürk'ün yardımıyla Kozan mebusu olarak meclise 
iştirak ediyor amma bilhassa Urfalıların başında bulunan büyük Hacı Mustafa 
Bey'e ve onun muavini mahiyetinde bulunan Badıli ı Aşireti Reisi Sait Bey'e kin
leniyor. Ve günün birinde Şark İstiklal Mahkemesi üyesi bulunduğu bir sırada 
büyük Hacı Mustafa Bey'le Badıllı Aşireti Reisi Sait Bey'in İstiklal Mahkemesi 
tarafından muhakeme edilmelerini temin ediyor. Ve kendilerini muhafaza altı
na, Diyarbakır'a dava vekili Hasan Hartavi Efendi ve diğer bazı kişilerle birlikte 
celp ettiriyor. Meğer bunların suçlan Urfa'nın İngiliz işgali altına bulunduğu ve 
Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçtiği ve faaliyete başladığı sırada İstan
bul Hükümeti'nin emir ve telkiniyle Urfa'da bir Kürt Teali Cemiyeti açmış ol
malanymış. Şıh Said isyanının bastırılmasından sonra Diyarbakıröa kurulan 
İstiklal Mahkemesi üyesi bulunan Ali Saip Bey'in kinlendiği Hacı Mustafa ve 
Sait Bey'den intikam alma zamanının geldiğini görüyor. Ve Büyük Hacı Musta
fa reisliğinde vaktiyle kurulan Kürt Teali Cemiyeti faaliyetini Şıh Said isyanıyla 
ilişkilendirerek Büyük Hacı Mustafa Bey ve Said Bey'le Cemiyet arkadaşlarını 
Diyarbakır İstiklal Mahkemesince muhakemelerini yapıp mahkum ettirmek 
zihniyetiyle Diyarbakır'a celp ettiriyor. Ve bunları vaktiyle kurmuş oldukları 
lafzimurat faaliyetsiz kalmış o sözü edilen Kürt Teali Cemiyeti açmış olmalann
dan dolayı muhakeme ettiriyor. 

Gerçi bu Kürt Teali Cemiyeti açılıyor ve bu cemiyet büyük Hacı Mustafa Bey, 
Badıllı Aşireti Reisi Sait Bey ve dava vekili Hartavi Hasan Efendi ve diğer ar
kadaşları tarafından kuruluyor amma bu kuruluş İstanbul hükümeti emir ve 
telkirıiyle değil bu emir telkinin yapıldığı Büyük Hacı Mustafa Bey tarafından 
Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya bildiriliyor. Ve ne yapmalan lazım geldiği husu
sunda Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerini soruyor. Telgrafla gelen cevapta Kürt 
Teali Cemiyeti'nin açılması hususundaki İstanbul Hükümeti tarafından verilen 
emir ve telkinin Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmeden ve İstanbulöa 
bulunduğu sırada kurduğu teşkilat tarafından emir ve telkin edildiği ve kendisi
nin bundan haberdar olduğunu ve derhal tereddüt etmeden Kürt Teali Cemiye
ti'ni açmalarını ve kendisine bilgi vermelerini bildiriyor. Ve Cemiyet bu suretle 
Urfa'da kuruluyor. Eğer bu Cemiyeti kurmaktan maksat Adana, Antep, Maraş, 
Urfa dahil olmak üzere ta Van vilayetine kadar İtilaf Devletleri tarafından ku
rulması hayal edilen dar uzun Ermenistan hükümetinin önlenmesine dönük 
bir teşebbüs mahiyetinde imiş ki ve bu teşkilat ve siyasi faaliyetlerle ve Kuvayı 
Milliye hükümetinin zaferle sonuçlanan başarısı sayesinde İtilaf Devletleri'nin 
hayal ettikleri Ermenistan hükümeti hayalde kalıyor. Ve nihayet Sovyet Rusya 
devleti içinde ve Kafkasya eteklerinde merkezi Erivan olmak üzere küçük bir 
Ermenistan hükümeti kuruluyor ve Kars, Ardahan Artvin ve civarındaki birçok 
yerler şark ordusu kumandanı Karabekir Kazım Paşa tarafından milli hüküme
tin kurulmasında ve Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu' ya geçmesinden evvel 
Türkiye'ye ilhak ediliyor. 
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Saip Bey memleketin ileri gelenleriyle kararlaştırdıkları şe
kilde Jandarma Kumandanlığı vazifesini terk ederek firar 
ediyor. Ve Diyarbakır'dan Mustafa Kemal Paşa ile yaptığı 
muhabereden sonra zaten hazır bir halde bulunan Badıllı ve 
İzollu aşiretlerinin hazır kuvvetlerini alarak günün birinde 
Urfa'nın Karaköprü sırtlarında milli bir kuvvet olarak beliri-

İşte bu Kürt Teali Cemiyeti'nin açılması Atatürk'ün İstanbul'da bulunduğu sıra
da kurduğu Anadolu Mücadelesi'ne bağlı teşkilat tarafından emir ve telkin edil
mekle beraber Milli Mücadeleyle kıyam eden ve Mustafa Kemal Paşa'nın emir ve 
muvafakatiyle kuruluyor. 

Zeki ve basiretli olan Büyük Hacı Mustafa ve arkadaşları İstanbul Hükümeti ta
rafından verilen emir ve telkinle Kürt Teali Cemiyeti'ni kurdukları nıAli Saip 
Bey'e naklediyor. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın bu hususta emir ve muvafakatine 
ait olan cevabi telgrafından bahsetmiyor. Yani madalyonun yalnız bir tarafını 
gösteriyor ve diğer tarafını kasten Ali Saip'e söylemiyor. Madalyonun diğer tara
fını İstiklal Mahkemesi huzurunda ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bu hususta
ki telgraf emrini okumak suretiyle gösteriyor. Ve Ali Saip Bey' i rezil ve perişan 
etmek suretiyle beraat ediyorlar. Ali Saip Bey'in ihanetkar ve kindar bir insan 
olduğunu ve Kuvayı Milliye harekatı sırasında yapamadığı arkadan vurma iha
netini burada gösterdiğini ispatlıyorlar. Ondan sonra Ali Saip Beyin Urfa'dan 
mebus olması şöyle dursun bir daha Urfalıların yüzlerine bakacak halleri kalmı
yor. 

İşte madalyonun ikinci tarafını vaktiyle Ali Saip Bey'e göstermemelerinin sebebi 
günün birinde Ali Saip Bey'in Kürt Teali Cemiyeti'ni açanlara bir oyun yapmak 
ihanetini göstereceğini teyit ve ve tecrübe etmek maksadına matuf olduğu an
laşılıyor ve tahminle tecrübeler tahakkuk ediyor. İşte Ali Saip Bey kuvvetli bir 
halde geldiği zaman mayasını ortaya koyuyor ki Adana ve Kazan'daki Fransızlara 
hizmetlerini ve Urfa'ya geldiğinde bizim Kuvayı Milliye'ye iltihakını bu zaYiye
den mütalaa etmek icap eder. Halbuki UrfaClaki Kürt aşireti olarak kendilerini 
vaktiyle zanneden Badıllı Aşireti Beğdilli aşiretidir. Döğerli aşireti Dügeroğlu 
aşiretidir. Diğer Türk isimleriyle yadedilen Milli Aşireti, Karakeçili aşireti ve di
ğer aşiretlerin bugün ellerinde bulunan zamanın padişahları tarafından verilen 
fermanlarla Orta AsyaClan gelmiş Türk kabileleri olduğu sabit olmuş bulunmak
tadır. Ve aşiretler arasında ne Şıh Said'in isyanı sırasında ne de daha evvel veya 
daha sonra Kürtlük tezahürü göstermiş bir aşiret göriilmemiştir. Ve Kuvayı Mil
liye mücadelemizde büyük kahramanlık göstermek suretiyle bu merrıleketten 
müdafaasına koşmuşlardır. Ve daima Türk milliyetçilik ruhu büyük bir vatan
perverlik ile temsil ettikleri ve temsil etmekte oldukları tarihen sabit ve ayandır. 
Kürt Teali Cemiyeti politik bir sebeple doğmuş ve yaşamadan ölmüştür. Ve yeri
ni Türk milliyetçiliğine bırakmıştır. Milli kahraman Büyük Hacı Mustafa ve Sait 
Bey'ler ve arkadaşlarının ruhu şad olsun (AkifSözeri'nin notudur). 
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yor ve ilk defa ve Namık takma adıyla Urfa'nın Fransız işgal 
kuvvetleri kumandanına derhal memleketi terk etmeleri ve 
aksi taktirde meydana gelecek can kaybından kendilerinin 
sorumlu olacağını bir ültirnatorn ile bildiriyor. Fransız işgal 
kuvvetleri kumandanı tarafından verilen cevapta 24 saat 
mühlet isteniyor. Ve halbuki o gece Fransızlar gereken mü
dafaa tertibatını alıyorlar ve ertesi günü verdikleri cevapta 
asker oldukları için bağlı oldukları askeri kumandanlarından 
emir almadıkça Urfa'yı terk edemeyeceklerini bildiriyorlardı. 
Zaten bunun böyle olacağı malum olduğu için gece kararınca 
heraberlerindeki Badıllı ve İzollu aşiretleri silahlı kuvvetle
riyle şehre giren Ali Saip Bey, yedek subaylar ve haber alan 
şehir halkı tarafından tezahüratla karşılanıyor. Ve Ali Saip 
Bey gereken tertibatı almak üzere Belediyeye geliyor. Ve ma
iyetinde gelen Badıllı Aşireti daha evvel hazırlanan ve ipekli 
yatak ve yorganlarla tefriş edilmiş Camii Kebir rnabedine9 ve 
İzollu Aşireti de aynı suretle hazırlanan Surneydanı Camii 
mabedine yerleştiriliyor. Belediye'ye gelen Ali Saip Bey et
rafını saran büyük bir şevk ve mücadele azirn ve imanıyla 
vazife isteyen yedek subaylara muhtelif mıntıkalarda vazife
ler veriyor. Ve bu meyanda merhum Suphi ağabeyirne10 Der
gezenli bölgesi11 ve Badıllı aşireti silahlı kuvvetleri kurnan
danlığı ve bana da Surneydanı mahalle bölgesi İzollu aşireti 
silahlı kuvvetler kumandanlığı veriliyor ve her birimize birer 
de yedek subayı yardırncı olarak veriyor. Benim yardımcım 

9 Ulu Cami 

10 Yedek subay Suphi Sözeri (1897-1927). Kardeşi Akif Sözeri ile birlikte 
Fransız işgalinin başından sonuna kadar Kuvayı Milliye Hizmetinde çalış
mıştır. 17 Şubat'taki Külaflı Tepesi Baskını'nda, Badıllı Cüneyt ve Sait Bey1e
rin kolunda katıldığı 4/5 Marttaki büyük hücumda yararlıklar göstermiştir. 

ll Bugün Atatürk Mahallesi adıru taşıyan ve Topçu Meydanırun güney ve 
güneybahsında eski şehir surları dışında yer alan mahalle. 
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yedek subay Taha idi12, bu rnahallelerin halkı da ayrıca ku
rnandarnıza tabi bulunuyorlardı. 

Bütün yedek subaylar gibi vazifelerirnizi tebliğ eder et
mez hemen bölgelerimizdeki vazHelerimize başlıyoruz. Ve 
bir gece zarfında tertipleniyoruz. Benim bölgem ve görevim 
Ermeni mahallelerinin Surneydam mahallesine isabet eden 
kısmını içine alacak şekilde ne Ermenilerin Fırfırlı Kilise
si'ne13 daha evvel yerleşmiş bulunan bir takım miktarındaki 
Fransız askerlerine ve ne de Müslümanlada karşılıklı olarak 
biri birlerine saldırı ve tecavüzde bulunmalarına meydan 
vermernek ve mücadelenin gelişimine göre verilecek emirle
ri beklemek idi. 

Benim bölgemdeki halkın başında o tarihte emniyet 
başkorniseri olarak bulunan Şakir Bey14 var idi. Ve bunlar 
da kumandarn altında bulunuyordu. Vaziferni teslim aldı
ğım zaman Başkomiser Şakir Bey' i Samsat Kapısı tarafındaki 
evinde buldum. Ve bölgenin kurnandanlığına tayin edildi
ğirni ve derhal harekete hazır bir hale gelmemiz lazım gel
diğini ve ancak Kuvayı Milliye Kumandanı Ali Saip Bey'in 
Narnık takrna adıyla Fransız Kurnandanına gönderdiği ülti
rnatorna yarına kadar gelecek cevabı beklerken herhangi bir 
harekete bulunulrnayarak sadece Müslüman ve Ermeni rna
hallelerinin birleştiği sokak başlarına barikat yapmakla yeti
neceğirnizi oradaki silahlı arkadaşlarıma söylemiş ve bunu 
o gece ilk defa başlayan ve sabaha kadar devarn eden kar 

12 Mehmet Taha Tülay (1900-1963) Beykapısı mahallesinden olup S 17204 
sayılı İstiklal ma dalyası sahibidir 

13 Fırfırlı Kilise, bugün Vali Fuat caddesi adını taşıyan Büyük Yol'un batı
sında yer alan Ermeni Protestan kilisesi. 

14 Arabikatibizade Komiser Şakir (Yazgan) (1876-1969). Milli Mücadele'de 
İstanbul'da Karakol Teşkilatı'nda çalıştı. Urfa'nın Kurtuluşu'nda Onikiler 
diye bilinen Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nin üyesiydi. 
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yağışı alhnda yaptırmıştım ve merhum Ali Rıza Kürkçüoğlu 
Bey'in selamlığını da mıntıka karargahı olarak seçmiştim. Er
tesi günü o gece yağan kardan her taraf beyazlara bürünmüş 
olarak büyük bir sessizlik içinde emir bekler halde idik. O 
günü Fransız Kumandam'ndan menfi cevap üzerine aldığı
mız emirle sükı1t iki taraftan da ihlal edildi ve çatışmalar baş
ladı. Ali Saip Bey'in bugün ilk işi hapishaneyi tahliye ederek 
mahkumları serbest bırakmak oldu ki bunlar Kuvayı Milliye 
mücadelesinde büyük fedakarlıklar göstermişlerdi. Çatışma 
günü tarihi 9 Şubat 1920 idi. O gün ve gecesi ilk işim Fransız 
karargahı ile Ermeniler arasındaki bağlantıyı kesmekti. Ve 
bu arka cepheyi emniyete almak maksadıyla Samsat Kapı 
denilen mevkiden ta Telfutur tepesine15 kadar sur duvarları 
boyunca devam eden evierden Ermenilere ait olanlarını işgal 
etmek oldu. Ermeniler zaten korkularmdan bu evleri boşal
tıp Ermeni Mahallesi merkezine sığmmış oldukları için bu 
evleri ta en sondaki Şakalaz'un evine kadar işgal etmemize 
kadar müşkülata rastlamadık Ve bu sayede arka cephe ta
mamen emniyet alhna alınmakla Fransız karargahma daha 
sonra tertiplenen bütün saldırılarımız Ermenilerin her türlü 
tehdidinden korunmuş oldu. Ve bilhassa Fransızları bu cep
heden muhasara altına almak ve Ermeni mahallesinde kalan 
Fransız askerlerinden herhangi bir tecavüz olmadığı takdir
de meydana getirdiğimiz barikatlar arkasında ve işgal etti
ğimiz evlerde geeeli gündüzlü nöbet beklemeden ibaret bir 
hal aldı. 

Bu hareketsizlik beni tatmin etmediği için daha büyük 
faaliyetlerde bulunabilme ve daha faydalı olabilmem maksa
dıyla en uygun bölgeyi Suphi Ağabeyime verilen Dergezenli 
Mahallesini bulmuştum. Ve bu bölgede göstereceğimiz başa-

lS Tılfındır tepesi. Üzerinde Ermeni mahallesi bulunmaktaydı. 
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rının şerefini iki kardeş arasında paylaşmamızda da mahzur 
görmeyerek her gün biri birimizce nöbetleşerek vazife gör
memizi ve Badıllı aşireti ile Dergezenli Mahallesi halkının 
silahlı güçlerinin iki bölüğe ayrılarak birisinin ağabeyimin 
ve diğerinin benim kumandama verilmesinin daha uygun 
olacağı hususundaki teklifim derhal Ali Saip Bey tarafından 
uygun görülmekle Dergezenli Mahallesi bölgesinin 2. bö
lük. Komutanlığına getirilmiştim. Ve 12 Şubat 1920 tarihinde 
Dergezenli Mahallesindeki görevime başladım. 

Bu bölgenin komutanları olarak iki kardeş ilk işimiz ara
mızda vazife taksimi yapmak oldu. Ve her gün her birimizin 
24 saat müddetle nöbeti teslim almak suretiyle iki bölük nö
betleşmeye başladık. O gün ilk nöbeti ben almıştım. O gece 
yaptığım incelemelerde Parmaksız Hacı Bekir Bey'in, sahip
leri tarafından tahliye edilmekle boş ve ayrı bir halde kalmış 
bulunan Dergezenli Maha�esi'ne bakan hanı ve evini16 işgal 
etmemizi zorunlu buldum. Ve ikinci gün nöbeti teslim ala
cağım zaman bu işgali yapmayı kararlaştırdım ve 14 Şubat 
1920 gecesi bu kararımı uygulayarak adı geçen hanı ve evi 
işgalimiz altına aldım. Bunun farkına varmayan Fransızlar 
bir gece sonra herhalde bu evi işgal maksadıyla bir keşif kolu 
gönderdiyse de ateşimizle karşılaşınca bu maksatlarından 
vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Halbuki Külaflı Tepesi'n
den Dergezenli Mahallesi'ne yakın bulunan Hacı Sait Ağaza
de merhum Ali Ağa' nın 17 bağına kadar devam eden bağlar ve 

16 İran Şehbenderi Parmaksızzade Bekir Bey'e ait olan ve Bugün Topçu 
Meydanı'nda Topçu Hanı olarak bilinen han. 

17 Hacı Sait Ağazade Ali Ağa (1897-1948) Müdafaayı Hukuk ve İaşe ku
rullarında ve çeşitli cephelerde önemli hizmetleri geçmiştir. İstiklal Ma
dalyası sahibidir. Ali Ağa'nın Bağı olarak bilinen mevki bugün Topçu 
Meydanında Cengiz Topel İlkokulu civarından kuzeye uzanan alan. 
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bu arada "Alman Bağı"18 dediğimiz Hacı Bedir Ağa'nın bağı 
Fransızların ileri karakolları tarafından vaktiyle işgal edildiği 
için Hacı Bekir Bey'in hanının ve evinin Fransızlar tarafından 
işgaliyle düşmanın ta Köprübaşı meydanı ve Atatürk Caddesi 
dahil olmak üzere bütün Dergezenli Mahallesi'ni kontrolle
ri altına almaları kabil olacağı için Dergezenli Mahallesi'nde 
barınmamız çok güç olacakh. Hacı Bekir Bey' in ham ve evini 
işgal edişim ile hem bu bölgeyi güvenlik ve koruma altına al
mayı mümkün kılmış ve hem de birkaç gün sonra Külaflı Te
pesini işgal etmeme imkan sağlanmışh. Hahrımda kaldığına 
göre 17 Şubat 1920 günü akşamı nöbeti teslim almak üzerek 
bölgeme giderken eski hükümet konağı zamanındaki jandar
ma bölük komutanlığı odasından çağrıldım. Bölük komutan
lığının odasında ağabeyimi ve Şam'da 1. Cihan Harbi sırasın
da tanışhğım hemşerimiz Ferhat'ın oğlu jandarma yüzbaşısı 
Hüsnü Bey'P9, o zaman jandarma üsteğmen bulunan Ömer 
Bey' i (bu zat Urfa'yı Fransızlar terk ettiğinde rehberlik vazife
si gören müfrezenin komutanlığını yapmışh) buldum. Hüs
nü bey merhum üzülerek bir şeyler anlatıyordu. Meğer Ku
vayı Milliye komutanı Ali Saip Bey 400'ü İzollu Aşireti 200'ü 
de şehir halkı silahlı güçlerinden olmak üzere 600 silahlı 
adamdan ibaret bir tabur teşkil etmek ve komutanlığına da o 
zaman jandarma yüzbaşısı bulunan Hasan Fehmi adında bir 
zah getirmek ve KüliHlı tepesinin zaptım sağlamak istiyordu. 
Hüsnü Bey hem Urfalı hem de esasen piyade subayı oldu
ğu halde bu kumandanlığın bir yabancı jandarma subayına 
verilmesine kızıp duruyordu ve bu üzüntüsünde pek haklı 
idi. Kumandanlığın Hüsnü Bey'e verilmemesi anlamlıydı. 

18 İçinde Almanlar tarafından yapılan iki taş binanın yer aldığı Külaflı tepesinin 
eteklerinde bulunan ve "Haa Bedir Ağa'nın Bağı" olarak da bilinen bağ. 

19 Yzb. Hüseyin Hüsnü Aslarıer (1883-?) Beykapısı Mahallesinden olup İs
tiklal Ma dalyası sahibidir 
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Ali Saip Bey bu şerefi Urfalı olan Hüsnü Bey' i rakip gözüyle 
gördüğü için olsa gerek ona çok görmüş idi. Halbuki Ali Saip 
Bey'in bu endişesi yersizdi. Ben o gece Külaflı Tepesi'ne böy
le bir gece baskısını kararlaşhrdığım ve buna da muvaffak 
olacağıma çok ümitli olduğum için verdiğim cevap, "Hüsnü 
Bey, hakiısınız merak etmeyiniz inşallah bu arzunuz yerine 
gelir" demek oldu. Bu sözlerimin hakiki anlamı inşallah gece 
buna muvaffak olurum da üzüntüleriniz kökünden hallolur 
demekti. Tabii hakiki maksadını açıklayamadım. Çünkü 600 
kişilik tabura tevdi edilecek kadar ehemmiyet verilen bir işin 
40 kişilik bir kuvvet tarafından başanlamayacağı endişesi ile 
bu teşebbüsüme mani olunması mümkün idi. Bu sebeple bu 
husustaki kararımı Suphi ağabeyimden bile gizli tutmuştum. 
Çok şükür Cenabı Hakkın bana kolay kıldığı bu başarıyı o 
gece hakikaten yalnız Badıllı Aşiretinden ayırdığım 40 silahlı 
ile başarmak şansına kavuştum. Ve başta Ali Saip Bey olmak 
üzere herkes hayret sevinç ve heyecan içinde kaldı. Ve Hüs
nü Bey merhumun da büyük üzüntüsü hertaraf edildikten 
sonra karşılaşhğımızda bir gün evvel söylediğim cinaslı söz
lerimin manasını sonra aniayarak beni candan tebrik etmişti. 
Şimdi bir harp tarihi kabilinden meydana gelen olayın nasıl 
meydana gelmiş olduğunu acizane olduğu gibi anlatayım: 

Bu bölgeye verildiğim günden itibaren bütün hedefim 
Külaflı Tepes'ini zapt etmek ve bu sayede bu tepeden ta Hacı 
Sait Ağazade Ali Ağa bağına kadar uzanan ve Alman Bağı 
diye bilinen Hacı Bedir Ağa'nın20 bağını da içine alan bütün 
bağlardaki Fransız ileri karakollarının gerilerini tehdit ede
rek onları kendi karargahlarına çekilmeye mecbur etmek su
retiyle bir taraftan Sırrın ve Karaköprü yollarını ve bir taraf-

20 Hacı Bedir Ağa (Fırat): Adıyarnan Rışvanh aşireti reisi (1872-1928) 
TBMM 1, 2 ve 3. Dönem üyesi olup kırmızı ve yeşil şeritli İstikıal Madal
yası sahibidir. 
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tan da Eski Kehriz ile Moksomor Deresini21 ve Halepli Bahçe
si'ni22 Fransızların kontrolü tehdidinden kurtararak bilhassa 
Fransızların bu ileri karakollarını ele geçirerek Fransızları 
kendi karargahıarı içinde kuşatma imkanını sağlamaktı. 

17 Şubat 1920 gününü 18 Şubat'a bağlayan gece hiçbir 
kimseye ve dahi ağabeyime bile hissettirmeden 40 kişiyle 
bu kararımı tatbike koyuldum. Tesadüfen o gece kuzey ya
nından o kadar şiddetle ve soğuk bir rüzgar hatta bir fırtına 
esiyordu ki ufacık bir buz tanesi haline gelen karın bir taba
kasını savurarak yüzlerimizi kırbaçlıyordu ve insanı dondu
ruyordu. Bu havada kurt bile ininden çıkamazdı. Bu sebeple 
bu hava tam bir baskın havası idi ve bu baskını başarmak için 
en uygun hareketi Külaflı tepesinin en tatlı meyilli tarafı olan 
Hacı Bedir Ağa'nın bağından başlayarak Külaflı tepesine 
baskın yapmada buldum. Ve bu maksatla Hacı Bedir Ağa'nın 
bağına Badıllı Aşiretinden en açıkgöz 4 kişiyi keşif kolu ola
rak gönderdim. Bunların görevleri Hacı Bedir Ağa'nın Ba
ğı'nı ve içindeki binaları keşfetmek ve şayet bu bağ Fransız
lar tarafından işgal edilmemiş ise ikisinin sessizce yanında 
kalıp bizi beklemek üzere diğer iki kişi ile bize haber gön
dermeleri ve şayet bu bağ Fransızlar tarafından işgal altına 
alınmış ise, yine sessizce Fransızların kuvvet derecesini keşfe 
çalışarak dördünün de beraberce durum hakkında bana bil
gi vermeleriydi. Takriben yarım saat sonra bu 4 kişilik keşif 
kolundan dönen iki kişi Hacı Bedir Ağa'nın Bağı'nın Fransız 
işgali alhnda olmadığı ve boş olduğu haberi getirince zaten 
daha evvel hazır bir halde bulunan kuvvetimizle mümkün 

2 1  Eski Kehriz ve Moksomor dereleri: Urfa'nın kuzey batısında yer alan 
dereler. 

22 Balıklıgöl'ün kuzeybatısında yer alan ve içinde şair/mutasavvıf Sakıp 
tarafından yaptırılan köşkün bulunduğu, türkülere komu olan bahçe ve 
ci van . .  
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olduğu kadar Fransız ileri karakollarının uzağından geçerek 
Hacı Bedir Ağa'nın bağına geldiğimiz zaman orada kalan 
iki kişinin binanın dalda yerinde alevii bir ateş yakarak ısın
makta olduklarını gördüğümüz zaman büyük bir endişeye 
düşmüştük Ve derhal oradaki birbirinden ayrı bir halde bu
lunan iki büyük binayı kontrole başladık. Konuşmamaları ve 
ses çıkarmamaları hususundaki bütün tavsiyelerime rağmen 
kırk kişinin konuşarak çıkardıkları ses sanki üç yüz kişilik 
bir kuvvet hissi veriyordu. Bereket versin ki rüzgar Fransız 
işgal bölgesinden bize doğru estiği için seslerimizin düşman 
tarafından duyulmayacağı kanaatiyle teselli buluyorduk. 
Birinci binanın bodrum ve zemin katında hakikaten bir ses 
duymayınca 2. binaya geçtik. Ve bu binanın bir köşesinden 
dama çıkan merdivenin dibinde rastladığımız ilk odayı çak
makla ışıklandırarak içini tetkik ederken bir Fransız sömür
ge askerinin filinta silahını iki kolu arasında sarmış ve sırt 
üstü uzanmış bir halde hayretler içinde görünce bunu can
lı olarak tutmamızı söylememe kalmadı Badıllı Aşiret Reisi 
Sait Bey'in23 akrabası olduğu için Hasan Bey24 dediğimiz pek 
kısa boylu bir zatın bu askerin göğsüne bir kurşun sıklığını 
gördüm. Hiçbir hayat işareti göstermeyen bu askerin nöbet 
yerinde olduğu ve soğuktan donarak öldüğü anlaşılıyordu. 
Maalesef ki bu binaların Fransızlar tarafından işgal edilmiş 
olduğu halde keşif kolunun vazifesini yapmamış olduğu gö
rünce derhal her tarafı yeniden ve bizzat kontrol etmem icap 
etti. Ve o odanın yanındaki merdivenden dama çıktığımız 
zaman damın bir kısmının kardan temizlenerek ve yerine 
saman konularak üzerine de sekiz on hattaniyenin serilmiş 

23 Badıllı Sait Bey:(1882-1944): Badıllı Aşiret Reisi Sait Bey, işgal süresince 
ailesi ve aşiretiyle birlikte Urfa savaşının fedaisi olarak çalışmışhr. 

24 Badıllı Hasan Bey: (Badıllı)(1887-1945): Badıllı aşireti reisierinden olup 
aşiret kuvvetleriyle savaşın başlangıcından sonuna kadar mücadelenin 
içinde olmuştur. 
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olduğunu ve etrafıarında da sandıklar dolusu cephane gör
dük. Diğer 1 .  binanın bodrumunu da kontrol ettiğim zaman 
kuytu bir yerde yine saman üzerine sekiz on hattaniyenin se
rili olduğunu ve yanı başındaki iki oyuk yuvarlak tuğladan 
yapılmış bir duvarın iki adamın geçeceği kadar bir deliğin 
açılmış olduğunu gördük ki bu bağda kalmakta olan on beş 
kişilik bir Fransız ileri karakolunun herhalde çıkardığımız 
büyük gürültüden büyük bir kuvvetin baskına geldiği zan
ruyla ve mukavemet ederneyerek öldürülecekleri korkusuyla 
bizim bağa yaklaştığımız sırada görünmeden karargahiarına 
katıldıkları anlaşılıyordu. Bu durum karşısında yapacağımız 
iş Fransızların karşı bir tedbir almalarına fırsat bırakmadan 
asıl hedefimiz olan KüHiflı Tepesi'ne tırmanarak bir gece bu 
sıkıntıyla Tepeyi ele geçirmek idi. Derhal bunu uygulamaya 
koyulduk Tepeye vardığımız zaman vakit şafağa yakın idi, 
zaten baskına çıkarken bu husus ona göre hesaplanmıştı. 

Verdiğim talimata göre Fransız Karargahı ve Moksomor 
Deresi istikametleri açık bırakılmak suretiyle hilal şeklindeki 
tarifimiz ve hemen kuşatma çemberini daraltmamız üzerine 
Külaflı Tepesindeki binaya takriben elli metre mesafedeki bir 
çukurdan (meğer sonra gördüğümüz ve cephanelik yapılan 
bir küçük mağara) iki kişinin fırlayarak tepedeki binaya doğ
ru koştukları görününce yaylım ateşimiz üzerine bunların 
birisinin yere yığılarak düştüğü ve diğerinin binaya sığındığı 
ve akabinde tepedeki binadan sinerek fırlayan Fransızların 
Moksomor deresi istikametinde kaçtıkları görüldü. Ve bu 
suretle Külaflı tepesi tarafımızdan kolaylıkla işgal edildi. Bu 
baskında Badıllı aşiretine ve Bitlis muhacirlerinden ve Resul 
adında birisinin yalnız sağ elinin hafifçe yaralanmasından 
başka bir vukuatımız yoktu. Buna mukabil beri tepede yı
kılarak düşen Cezayir sömürge askerlerinden Abdulkadir 
adındaki bir askerin bir ayağının ökçe yerinden isabet eden 
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bir kurşunla ayağı kınldığı için kaçamamış ve esir edilmişti 
ki bu askerin ayağı şimdiki PTI binasındaki hastanede teda
vi edilmişti. Ayrıca Fransız karargahına doğru kaçan Fransız 
askerlerinden ikisinin, yarım saat sonra gün ağardığı zaman 
uzaktan görülüyordu ki tam isabetle öldükleri anlaşılan bu 
askerlerin cesetleri ertesi günü görülmemekle bunları erte
si gece karargahıarına taşındıkları anlaşılıyordu. Bu sayıya 
Alman Bağı'nda ölenleri de eklemek gerekir. Öte tarafta er
tesi günü ayrıca öğreniyoruz ki Moksomor Deresine kaçan 
Fransız askerlerinden Karakoyun deresini takiben Hastane 
civarına gelen ve karargaha iltica etmek üzere hrmandıkla
rı sırada Şakalaz'un Damı'ndan25 görülüp yaylım ateşimize 
uğramalarıyla kendi karargahiarına iltica edemeyen on beş 
Fransız askerinin başlarında astsubay kumandanları olduğu 
halde Yenikapı26 tarafından Karakoyun deresine inen milli 
kuvvetlerimiz tarafından esir edilmişler ve Harran kapısın
daki merhum Hacı İmam Nebo'nun27 evine hapsedilmişler
di. Kurşunsuz bir halde bulunan mavzerleri de ellerinden 
ganimet olarak alınmıştı. 

İşte bu tepeyi zapt etmemizle bu tepenin etek kısmında 
Hacı Sait Ağazade Ali Ağa' mn bağına kadar olan bütün bağ
lardaki Fransız ileri kuvvetlerinin tehlikeye düştüğü Fransız
lar tarafından görülmekle bu bağların hepsi boşaltılrruş ve 
bilahare bu bağlar Urfa yedek subaylarının kumandanlığı 
altında teşkil edilmiş 400 kişilik bir Kuvayı milliye taburu 

25 Şakalozun damı ya da evi: Samsat kapıdan Büyük Yol'a (Vali Fırat Cad
desi) çıkan caddenin sol başında bulunan köşedeki ev. 

26 Yenikapı: 19001erin başında, Mahmutoğlu Kulesi'nden Karakoyun'u takiben 
batıya uzanan surların köprüye yakın bir yerinden şehre, bugünkü Gençlik 
Banyo'nun bulunduğu sokağa açılan kapı. 

27 Hacı İmam Nebo (Elçi) (1863-1940): 121er üyesi olup Müdataayı Hukuk 
Cerniyeti ve iaşe kurulunda yer almış, maiyetiyle önemli hizmetler yap
mışhr. 
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tarafından işgal edilerek Fransız karargahı tam bir kuşatma 
altına alınmak imkan dahiline girmiş ve bu kuşatma Fran
sızların Urfa'yı tahliye etmek rnecburiyetinde kalmalarına en 
büyük bir etken olmuştur. 

Külaflı Tepesini işgal etmemizi müteakip uykudan kal
dırtarak bu müjdeyi telefonla verdiğim zaman sevinç ve he
yecandan çılgına dönen ve önce bu müjdeye inanmayan Ali 
Saip Bey bu işi başarmak için 600 kişilik bir tabur teşkiline 
lüzurn görecek derecede önem verirken Ku va yı Milliye hare
ketimizin kurtuluş ile neticelenrnesine büyük bir etken olan 
bu büyük zafere hatıratında "Külaflı tepesine gönderdiğim 
bir müfreze tepeyi zaptetti." demekle yetiniyor. Ve tepeyi 
işgal eden kahraman müfrezenin ve hatta başlarındaki ku
rnandanın adını bile hatıra defterine anınayı kıskanıyor. Ve 
Külaflı tepesine saldırı konusunda değil kendisinden emir 
almak kendisinin önceden ruhunun haberi olmadığı halde 
bu saldırı yine kendine mal ediliyor halbuki ben kendisine 
rakip olacak yaşta da değildirn. Yaşırn ne rnebusluğa ne de 
belediye azalığına müsait değildi. Ve fakat daha sonra çıkan 
kanuna göre istiklal rnadalyasıyla taltif edilmerne ait inhasın
da Ali Saip Bey aşağıya aynen aldığım yazısında28 -bu yazı 

28 9. Şubat 336 tarihinde Urfa'da başlayan Kuvayı Milliye hareketinde milli 
ve vatarıi görevlerini tamamen ifa ettiğinden dolayı İstikiili Madalyası 
ile taltifini istirham eden ihtiyat mülazımı sarıilerinden ve halen şoför 
mektebi müdürü bulunan dilekçe sahibi Mehmet Akif Efendi herkesten 
evvel memnuniyetle koşup vazife talep etmiştir. Onu İzollu aşireti birin
d bölük kumandanı olarak pek mühim olan İslam ve Ermeni Mahallesi 
mınhkalarına Telfutur ve Sumeydanı bölgelerine tayin eyledim. Kendisi 
ilk fırsatta bizim için çok gerekli bulunan Şakaloz'un Damı namıyle bili
nen binayı vukuatsız işgal ile Fransız ve Ermenilere pek hakim bir bölge 
temin etmiş ve Fransız-Ermeni bağlantı ve görüşmelerini önlerneyi ba
şarmakla birlikte o bölgedeki bütün harekahmızı kolaylaştıran Telfutur 
tepesi gibi gayet hakim bir tepenin elimize geçmesine etken olmuştur. 
Onu iyi yönetimini göz önüne alarak daha sonra daha rnühim bir bölge 
olan Dergezenli mahallesine nakleyledim. Bölgesinin Fransızlara karşı 
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hatırımda kaldığına göre Yeni Urfa gazetesinin 1957 yılı Ni
san ayının on birine ait Urfa kurtuluş yıl dönümüne ait fev
kalade nüshasında aynen yazılıdır- hakikati olduğu gibi yaz
makta sakınca görmemiş ise bu, yazının herkesin malumu 
olamayacağını ve dosyasında kalacağını idrak edeceğimden 
ileri gelmiş olsa gerektir. Ve bu irıhada dahi tepeyi zapt eden 
müfrezeyi kendisinin tertipleyerek gönderdiğini yazmaktan 
ve kerameti kendi nefsine inhisar ettirmekten geri kalmamış
tır. 

Ne yazık ki bu büyük ve çok mühim tepede ve başarıyı 
gerektiği gibi kendi hatıratında tasvir etmeyi ihmal etmesi 
Urfa kurtuluşu zafer ve başarısını hiç kimse ile paylaşmaya 
razı olmadığından ve bütün kerameti kendi nefsine de topla
mak istemesindendir. 

Yeri gelmiş iken şunu belirteyim ki Ali Saip Bey belki 
bir jandarma subayı olabilir ve fakat kıta hayatı görmediği 
ve hiçbir harbe iştirak etmediği içün askeri kültürü olmayan 
bu zat Urfa Mücadelesinin devamı boyunca hiçbir kimseye 

olan kuşatma hattım emniyet alhna alan adı geçen şahıs daha yüksek 
bir başarı sağlamak maksadıyla bölgesini maiyetinden 25-30 nefere bı
rakarak geri kalan 30-40 mevcutlu müfrezeyi bölgesinin dört-beş kilo
metre açığında bulunan ve bütün şehre hakim olan ve Fransızlar'a yirmi 
yirmibeş km .lik geniş bir daire bahşettiren ve tek dayanakları bulunan ve 
önemli bir Fransız birliğince korunup savunulan Külaflı tepesi namıyla 
bilinen yüksek tepeye bizzat yaphğı gece baskını üzerine Fransızlar'a bir
kaç ölü ve yaralı verdirmiş ve başların- da kumandanları bulunduğu hal
de onbeş esir ve bütün silahlar, cephane ve bir otomatik tüfek bırakarak 
çekilmelerini sağlamış, kendini Urfa halkına pek fedakar ve kahraman bir 
genç olarak tarutmışhr. Başarının en önemli ve dikkate değer yaru Külaf
lı tepesinin alınmasından dolayı tepeden Dergezenli mahallesine kadar 
dört-beş km .lik bir hat üzeride mevcut bütün Fransız ileri karakollarının 
geriye çekilmesiyle yirmi yirmibeş km.lik bir alana sıkışhrılmalarıdır. 
Evvelce Frarısızlar'ı her taraftan kuşatma imkanı yokken bu başarı üze
rine tam anlam1yla sıkı bir çember içine alınmalarına imkan doğmuştur. 
Bunun içindir ki bu başarı bir harikadır. (1 1 Teşrinievvel 1341 tarihli inha 
yazısından-Yeni Urfa Gazetesi 1 1 .4.1957) 
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askeri noktadan bir emir verememiş ve bütün cepheler hep 
kendi insiyatifleri ile hareket etmişlerdir. Ve Kuvayı Milliye 
teşkilalına daha ziyade merhum ve kahraman Büyük Hacı 
Mustafa Kamil hakim olmuştur. Zahiren Kuvayı Milliye ku
mandanlığı unvanı Ali Saip Bey'de görünüyordu ama bütün 
insiyatif büyük Hacı Mustafa Bey'in elindeydi. Bunu kabul 
ve itiraf etmek her Urfalı için bir vicdan ve kadirşinaslık bor
cudur. Gerçi Ali Saip Bey mücadelenin son günlerinde hal
kın heyecanından istifade ederek şehrin silahlı güçlerini kale 
gibi aşılması mümkün olmayan Fransız karargah binalarma 
saldırı emrini vermiş ve buna da topçu yüzbaşısı İzzet Bey 
adında kara yağız bir adamı memur etmiş ise de bu beyhude 
saldırılarda birçok şehitler verilmiş ve hiçbir netice alınma
mıştır. Bunun üzerine yedek subayların müdahalesiyle bu 
lüzumsuz taarruzlardan vazgeçilerek sıkı kuşatma nizarnı 
sürdürülerek düşmanın tahliye zorunda kalması sağlanmış
tır. Ve neticede ll Nisan 1920 tarihinde Urfa'yı tahliye etme
ye mecbur kalan Fransızlada benim de iştirak ettiğim Urfa 
şehir halkı silahlı milli güçleri arasında şehirden takriben 2,5 
saat mesafedeki Şebeke mevkiinde vuku bulan çarpışmada 
düşmanın mühim bir kısmı imha edildiği ve geriye kalanla
rın da teslim olarak esir edildikleri sırada ele geçen ve sonra 
o tarihte sorgu hakimi bulunan merhum avukat Nureddin 
Nabi Bey'e29 nasılsa intikal eden (bugün avukat Adnan Ak
çar Bey'de saklı bulunduğunu ümit ettiğim) Fransız askeri 
kumandanlığıyla hakimi siyasiye ait resmi ve gayrı resmi ev
rak ve hatıraları merhum Nureddin Nabi Bey bir gün resmi 

29 Nureddin Nabi Akçar: (1887-1947): Milli Mücadele'de iaşe kurulu üye
liği yapmış olup 1925 yılında çıkarılmaya başlanan Urfa gazetesinin sa
hip ve başyazand ır. 1927 Urfa Samarnesi'nin hazırlayıcılarından olup en 
çok bilineni Urfa Tarihi adıru taşıyan çok sayıda yayınlanmamış eserin 
sahibidir. TBMM tarahndan 15.02.1926 tarihinde kırmızı şeritli İstiklal 
Madalyasıyla ödüllendirilmiştir. 
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dairesinde tasnif ederken rastlamış ve Külaflı tepesinin tara
fımızdan zaptı münasebetiyle hatırımda kaldığına göre şöy
le bir hatıraya rastlamış idim: "Türkler üç yüzden fazla bir 
kuvvetle karargahımızın kuzey tarafından işgalimiz altında 
bulunan tepeye ani bir hücum yapmışlar ve esasen tepe bize 
lüzumlu olmadığı için terk edilmiştir. Ve fakat bu çatışmada 
Türkler, Almanlardan öğrendikleri yanaşık nizamla hücum 
ettikleri için çok zayiat vermişlerdir" diye yazmışlardı. 

Halbuki bu çatışmada yukarılarda belirttiğim gibi silah
lı kuvvetimize mensup Resul adlı bir kişi elinin başparma
ğından hafifçe yararianmış buna karşılık Fransızlardan biri 
Hacı Bedir Ağa'nın bağında diğeri üçü Külaflı tepesindeki 
çatışma sırasında toplam dört erieri ölmüş ve birisi de Külaflı 
tepesinde yakalanarak esir düşmüş Cezayirli bir er bilahare 
Kuvvayı Milliye hastanemizde tedavi edilerek Gaziantep'in 
Fransızlardan tahliyesini mucip olan Ankara Anlaşması ge
reğince diğer Fransız esirleri arasında Fransızlara teslim 
edilmiştir. Fransızların bizim 40 kişilik bir kuvvetimizi 300 
kişiden fazla tahmin etmeleri bütün ısrarlı tavsiyelerimize 
rağmen o geeeki baskın sırasında bir türlü önleyemediğimiz 
gürültülerinin hakikaten kuvvetimizin çok fazla hissini ver
mesinden ve Fransızların maneviyatının çok sarsılmış olma
sından ileri gelmiş olduğu ve belki de tepeyi terk etmelerini 
mazur göstermek maksadıyla kuvvetimizi çok fazla göster
mek lüzumu gördüklerini anlaşılmaktadır. 

Külaflı tepesinden Moksomor deresine kaçan ve ertesi 
gün Karakoyun deresinden kendi karargahlarına sığındıkla
rı sırada kurşunsuz kalan silahlarıyla diğer milli kuvvetleri
miz tarafından esir edilmiş on beş Fransız arasında bulunan 
ve merhum Hacı İmam Nebo'nun Harran Kapısındaki evin
de muhafaza altına alınmış olan Fransızların Külaflı tepesi 
kumandanı bulunan halis bir Fransız başçavuşunu bilahare 
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merhum Suphi abim merhum yedek subay Veysi Arar ve 
yine yedek subay Osman İlhami Keskinkılıç1a beraber ziya
ret ettiğimiz zaman tepenin 49 kişilik bir müfreze tarafından 
rnüdafaa edildiğini ve tepenin zapt edilmesiyle ricat hatları 
tehlikeye düştüğü için karargililarına çekilrnek zorunda ka
lan bağlardaki Fransız ileri karakolları mevcudunun ayrıca 
40 kişiden ibaret olduğunu ve bu suretle Külaflı Tepesinden 
Ali Ağa'nın Bağına kadar uzanan bölgenin 89 Fransız eri ta
rafından rnüdafaa edildiğini öğrenrniştik. 

İşte büyük fedakarlıklada zapt edilen bu tepeye Fran
sızların büyük bir kuvvetle herhangi bir baskın yapmaları 
ihtimalini önleyici bir tedbir olmak üzere ve büyük bir kuv
vetle ve rnakineli tüfeklerle tepeye gelinip bir baskın tertip
lerneyi lüzumlu bulduğumu açıkladığım Ali Saip Bey bunu 
çok muvafık görmüş ve iki gün içinde tertipiediğim bir müf
rezeye birçok milli kuvvet meyanında başta Ali Saip Bey ol
duğu halde hatırımda kaldığına göre Badıllı Aşiret Reisi Sait 
Bey, Küçük Hacı Mustafa KamiP0, Hacı Mustafa Güven31 ve 
bir rnakineli tüfek ile Hacı Ahmet Bey1erin iştirakiyle kurşun 
menzili içinde Sırrın ve Karaköprü'den Katırdağı32 yoluyla 
Külaflı Tepesine gelinmiş ve Hacı Ahmet Bey'in bizzat kul-

30 Mustafa Reşit Kamil: (Yetkin) (1887-1966): "Küçük Hacı Mustafa " adıyla 
anılır. İngiliz işgalinin başlangıcında Nusret Bey tarafından oluşturulan 
Milis teşkilatında çete reisiydi. Fransız işgali yaklaştığında kurulan Mü
dafaayı Hukuk teşkilatı 121er ve 9 Şubat sabahı Urfa'ya giren Kuvayı 
Milliye'nin iaşe kurullarında yer aldı. TBMM tarafından 22.02.1926 tari
hinde kırmızı şeritti İstikiiii Madalyasıyla ödüllendirilmiştir. 

3 1  Sofizade Hacı Mustafa Çavuş (Güven) (1894-27.01 .1965) 121er ve Mü
dafaayı Hukuk Cemiyeti'nde yer almış, Cemiyet çalışmalarının dışında 
Jandarma taburundaki görevi nedeniyle çetelerin yönetiminde bulunan 
Hacı Çavuş, Şebeke'de Kuvayı Milliye'nin önemli bölümünü yönlendi
rip idare etmiştir. Kırmızı şeritli İstikiiii Madalyası sahibidir 

32 Katırdağı: Bugün Mehmet Akif caddesinin kuzeyinde yer alan bölgenin 
eski adıdır. 
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landığı tüfek ile tepeden Fransız karargaruna isabetli ateşler
le bir baskın yapılmış ve akşam karanlığında şehre dönüyor
ken tepenin büyük bir kuvvet tarafından muhafaza edildiği 
hissi yaratılrnıştı. Bilahare karda ve soğukta Badıllı aşiretinin 
silahlı kuvvetlerinin tepede beklerneğe tahammül ederne
mesi üzerine zaten büyük bir kuvvetin tepede atıl kalmasını 
doğru bulrnadığırn için tepenin bir jandarma müfrezesi tara
fından muhafaza edilmesini ve kurnandarn altındaki Badıllı 
Aşiretinin tamarnının Dergezenli Mahallesindeki mevzile
rinde sıkı kuşatma vazifelerine devarn etmeleri hususunda 
Ali Saip Bey' e yaptığım teklif uygun bulunmuş ve Külaflı te
pesi birkaç gün sonra bir jandarma müfrezesinin korumasına 
terk edilmiş idi. 

Bilahare yedek subayların teklifi üzerine ve kendi ku
rnandanlıkları altında Urfa şehir halkından ayrıca bir Kuv
vayı Milliye taburu teşkil edilmiş ve Bölük kornutanlıklarına 
Hacı Ahmet, Muallirn FikrP3 Rernzi Canbeyli34 ve hatırımda 
kaldığına göre Fikri Hatipoğlu35 ve diğer yedek subaylarca 
ileri karakollarını teşkil eden bağlar işgal edilmiş ve bu sa
yede Fransız karargahı tarafından esaslı bir kuşatma çern-

33 Hocazade Yedek subay Muallim Mustafa Fikri (Demirel)(1896-1961): 
Ku va yı Milliyede önemli hizmetler yapmışhr. Listesi yapılan Urfa yedek 
subaylarının koroutasında oluşhlrulan yüzer mevcutlu 4 çete bölüğün
den dördüncüsü Hocazade Fikri'nin komutasına verilmiştir. 

34 Canbeylizade İsmail Remzi (Gönül)(1900-1995): Milli Mücadele'de ye
dek subay olarak Kuvayı Milliye taburunun bölük komutanlığında bu
lunmuş, işgalin çeşitli safhalarında hizmetleri geçtiğinden TBMM tara
fından 22.05.1926 tarihinde kırmızı şeritli İstikiiii Madalyasıyla ödüllen
dirilmiştir. 

35 Hatipzade Hacı Mehmet Fikri (Sözen)(1899-1975): Sina Cephesinde 
ve Yıldırım grubu hücum taburu ağır makineli bölüğünde askerliğini 
yaparken Mütareke ilan edilince terhisen Urfa'ya gelmiştir. Fransız iş
galinde teşkil edilen Kuvayı Milliye Taburunda bölük kumandanlığına 
getirilmiş olup hizmetlerinden dolayı verilen kırmızı şeritli İstiklal Ma
dalyası sahibidir. 
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beri alhna alınmış ve nefes alamaz hale gelen ve dışarıdan 
gelecek bir Fransız yardımından da ümidini kesen Fransızlar 
nihayet direnmelerinin boşuna olduğuna kanaat getirip Ur
fa'yı tahliyeye mecbur olmuşlardır. Ve 9 Nisan 1920 tarihin
de teklif ettikleri mütareke ve görüşmeler sonunda ll Nisan 
1920 tarihinde Urfa'yı tahliye etmişler ve bu gün Urfa'nın ta
rihi kurtuluş günü olmuştur. Her sene büyük bir heyecanla 
kutlanan mesut Kurtuluş Bayramı bütün Urfalılara mübarek 
olsun. İşte ehemmiyet derecesi bu derece belirgin olan KüliH
lı Tepesinin büyük zaferini Ali Saip Bey'in kendi hatırahnda 
önemsemeyerek ve benimserneyerek önemsiz gibi göster
mesindeki gizli anlamı ve bu zaferi sağlayan müfrezeden ve 
kumandanından bahis bile etmemesi hususundaki duyguyu 
insaf sahiplerinin takdirine terk ederim. 

Hele jandarma taburu eski kumandanı Bnb. Ali Rıza 
Bey'in bu başarıdan hatıratında bahse bile lüzum görmemiş 
ve her halde politik zihinle olacak bazı muhterem zevattan 
bahsetmekle hatıratını doldurmuştur. Buna rağmen gerek 
Ali Saip Bey'in ve gerekse Ali Rıza Bey'in bu uğurdaki hiz
metlerini şükranla anınayı kadirşinaslık borcu telakki ede
rim. 

İşte Külaflı Tepesinin arz ettiğim şekilde zaptı üzerine 
her taraftan sıkı bir kuşatma çemberi altına alınan Fransız
ların er geç Urfa'yı tahliyeye mecbur olacakları malum ol
duğu halde Fransız karargahı içinde bulunan ve zaptı müm
kün olamayan binalara topçu Yzb. İzzet bey kumandasında 
Dergezenli Mahallesi bölgesinden Ali Saip Bey'in' gündüz 
tertipiediği hücumlar hiçbir fayda sağlayamamış ve birçok 
şehitlerin düşmesine ve ağır yaralıların birçoğunun sakat 
kalmasına sebep olmuştur ve memleketimize çok pahalıya 
mal olmuştur. Yine yedek subayların ikazıyla bu neticesiz 
hücumlardan vazgeçilmiştir. Bu hücumlara bir müddet ara 
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verdikten sonra bu sefer bir gece ay karanlığından istifade 
edilmek düşüncesiyle üstünde bina bulunmayan ve kayalık 
mevzileri Fransızlar tarafından işgal edilmiş bulunan Keşişin 
Bağı'na -şimdiki Şehitlik tepesi- merhum Suphi ağabeyim ile 
birlikte bir gece baskını hazırlamış idik. Bu baskına maiye
timizdeki Badıllı Aşiretiyle Dergezenli Mahallesi halkından 
başka Küçük Hacı Mustafa Kamil emrindeki halk kuvveti 
iştirak etmişti. Ne yazık ki daha mevzilere yaklaşmadan ve 
henüz şehitliğin dibinden geçen şose yolunun yanına gel
diğimiz sırada içimizden birkaç kişinin Fransız mevzilerine 
birkaç el silah atmaları düşmanları harekete geçirmeye kiHi 
gelmiş ve düşmanın yoğun ve sıkı bomba yaylım ateşi karşı
sında baskmımız da neticesiz kalmış ve çok şükür o gece hiç
bir vukuat vermeden kendi mevzilerimize dönmemiz kabil 
olmuştur. Merhum Suphi ağabeyirn mücadelenin başladığı 
günden sonuna kadar benden ayrı olarak Dergezenli Mahal
lesindeki evlere Fransızların sızmaması için Fransız karar
giliını Dergezenli Mahallesinde tam bir kuşatma çernberine 
almaya önem vermiş ve korkudan önceleri sahipleri tarafın
da tahliye edilmiş bulunan bu mahalledeki Müslüman evle
rinden başka Ermenilere ait bir kısım binaları da işgal altına 
almak suretiyle bu bölgedeki çevirme ve kuşatma çemberi
ni tamamlamıştır. Birçok çatışma vuku bulmuş ise de hiçbir 
kimsenin burnu kanarnarnış ve fakat Fransızları bu bölgede 
zarar vermeyecekleri kadar kuşatma altına almak Dergezenli 
Mahallesindeki bütün hareketlerirnizi kolaylaştırmıştır. Bu 
faaliyetleri sırasında birçok defalar ölüm tehlikesi geçirmişti. 
Bir defasında gerek benim gerekse ağabeyimin aynı zaman
da ölürnden mucize kabilinden kurtulmamız rnukadder ol
muştur. 

Suphi ağabeyimin bu bölgeyi düşman karargahı ile kar
şı karşıya gelecek derecede kuşatma çemberi içine alması sa-
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yesinde icabında bu bölgede bıraktığımız küçük bir kuvvet
le bu bölgeyi müdafaa etmek imkarn sağlanması sayesinde 
benim Külaflı Tepesine saldırmak hususundaki teşebbüs ve 
başarım etken olmuştur. Ve bu suretle iki kardeş bu bölgede 
büyük bir ahenkle çalışmamız mümkün olmuştu. Diğer ta
raftan başka bölgelerde baskınlar tertipieniyor ve birçok şe
hitler de veriliyordu. Nitekim Fransız işgali altında bulunan 
ve hastanenin arkasında bulunan Karalök'ün Bağı'na yedek 
subay Mestçi Ahmet Bey tarafından tertiplenen birçok gün
düz hücumlarında Mestçi Ahmet Bey ve merhum Kürkçü 
Nedim Bey'in evine kışla tarafından tertiplenen hücumlara 
katılan yedek subaylardan eski ortaokul müdürü Cevdet 
Emiroğlu36 ve yedeksubay İlhami Keskinkılıç37 muhakkak 
ölüm tehlikeleri atıatıyorlar ve bu hücumlarda birçok şehit
ler veriyorlar. Bu husustaki kahramanlık menkıbelerini bu 
kişilerin kalemlerinden okursak bu hücumların safahatı ve 
hücumdaki kahramanları daha iyi anlamamız mümkün ola
cağı için burada bu husustaki tafsilat vermeye kendimi sala
hiyetli görmüyorum. 

Özetle diyebilirim ki bütün Urfa halkı kaza köy ve aşi
retleriyle bu büyük savaşa bütün heyecanlarıyla katılmış ve 

36 Cevdet Emiroğlu: Muallim Mahmut Cevdet (Baykal/Emiroğlu)(1896-
1981): Adana Sultanisinden mezun olup öğretmenlik ve Turan İlkokulu 
Müdürlüğü yapmış, Kurtuluş Savaşı'na yedek subay olarak kahlmışhr. 
Hizmetlerinden dolayı verilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibi
dir. 

37 Osman İlhami Keskinkılıç: Muradın oğlu Hacı Osman İlhami (Kes
kinkılıç)(1898-1975): Hekimdede mahallesindendir. Yedek subayların 
aralarındaki görev bölüşümünde birlikte olduğu Cevdet Emiroğlu ile 
Kışla'nın arkasında Köprübaşı'nda görevliyken 4 Mart 1920'de Mahmut 
Nedim'in Konağına yapılan büyük hücuma Millet Ham'ndan hareketle 
İzollu Bozan Ağa'nın kolunda katılmışhr. Top ateşi desteğinde girilen 
Mahmut Nedim'in Konağınm bahçesinde, top arızalanınca Fransızların 
makineli tüfek ateşi alhnda mahsur kalmış, ölü taklidi yaparak canmı 

kurtarmışhr. 
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bütün servetlerini bu uğurda feda ederek bütün varlıkların 
ortaya dökmüşlerdir ve nihayet Urfa kahramanları Şebe
ke'de düşmanın mezarını kazmışlar ve güney sınırında Ur
falılar Türkiye'nin ebedi bekçileri olduğunu bütün dünyaya 
tanıtmaya ve milli kurtuluş tarihimizin de şerefli mevkilerini 
almışlardır. Şunu ilave edeyim ki Şebeke savaşı Urfa kah
ramanları için ve bütün Urfalılar için çok acı olmuş ve biz
zat iştirak etiğim bu savaşta birçok kahramanlar gözümün 
önünde şehit düşmüşlerdi. Mücadele boyunca bütün kardeş
leriyle beraber büyük kahramanlıklar göstermiş bulunan Şe
kerci Emin Bey38 de şehitler arasında bulunuyordu. Ruhları 
şad mekanları cennet olsun, ne mutlu kahraman Urfalılara. 

Şimdi bu güne kadar meçhul kalmış ve Ali Saip Bey'in 
hatıratında hiç de hakikate uygun olmayan bir şekilde yazıl
mış mühim bir hususu açıklamak istiyorum. 

Ali Saip Bey hatıratında l l  Nisan 1920 de Urfa'yı tahliye 
eden düşmanın yollarındaki köylere tecavüzde bulunmala
rı yüzünden köylülerin düşmana rnukabele etmesi neticesi 
meydana gelen çatışmada Fransızların köylüler ve imdatla
rına yetişen Urfa milli kuvvetlerince imha edildiğini yazar. 
Hakikatin iç yüzüne gelince: 

Külaflı Tepesinin zaptından sonra bana büyük bir tevec
cüh ve sempati besleyen Ali Saip Bey ekseriya beni yanında 
bulundurmak isterdi. İşte yanında bulunduğum bir gün beni 
beraberinde Ellisekiz Meydanı'ndakP9 Erkek Numune Mek
tebine40 götürmüştü. Gittiğimizde orada o günün mutasarrıfı 

38 Şekercizade Mehmet Emin (Akyol) (1888-11 .04.1336): Şekercizade 
Eyüp'ün ağabeyi, Kuvayı Milliye reisierinden Şeyho Ramazan'ın yeğe
nidir, Fransızların Urfa'yı tahliyesinde meydana gelen Şebeke çarpışma
sında kahramanca şehit olmuştur 

39 Bugün Kurtuluş Mahallesinde Kurtuluş İlkokulunun yer aldığı meydan. 

40 Bugünkü Kurtuluş İlkokulu. 
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Ali Rıza Bey"1 de vardı. Biraz sonra da hafızamda kaldığına 
göre merhum büyük Hacı Mustafa Kamil, Ali Şelli42 ve Şe
kerci Eyüp43, Hacı İmam Nebo ve şimdi adlarını hatırlayama
dığım milli kahramanlar geldi. Bu toplantı tarihi, emrindeki 
alayla birlikte gönüllü olarak Urfa Kuvvayı Milliyesine ilti
hak etmek ve Kuvvayı Milliye Kumandanlığını eline almak 
üzere Piyade Alay Komutanı Yarbay Pehlivan Nuri Bey adın
da bir zatın Urfa'ya geleceğinin şayi olduğu tarihe tesadüf 
eder. 

Bu toplantı o sırada Fransız Kumandanından Urfa Mu
tasarrıfına hitaben gelen ve tahliye şartnamesini ihtiva eden 
bir yazı üzerine vaki olmuştur. Bunu orada öğrendim. Fran
sız kumandanı bu tahliye şartnamesinde Kuvayı Milliye'yi 
resmi bir teşekkül görmemekle kumandanını muhatap tut
madığını anlaşılıyordu. Tahliye şartnamesinde birçok şartlar 
arasında Fransızların ağırlıklarını nakletmek üzere hatırım
da kaldığına göre 130 kadar deve ve salimen en yakın Fransız 
ordugahına gitmelerini temin maksadıyla Urfa eşrafından 10  
kişilik bir heyetle beraber ayrıca rehberlik vazifesinde bu
lunmak üzere bir subay kumandasında bir süvari jandarma 
müfrezesi isteniyordu. Bu şartların tamamen yerine geti-

41 Mutasarrıf Ali Rıza Bey (1870-1950?): Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Kuruoğ
lu, 1870 Akseki doğumludur. Mütarekede Süleymaniye'nin işgali üzeri
ne Urfa'ya tayin olmuş, daha sonra Siverek ve Genç mutasarnflıklarında 
bulunmuştur. Urfa Mutasarrıflığında İngiliz işgalindeki davranışları 
Atatürk tarafından pasif ve yetersiz bulunarak Nu luk'ta eleştirilmiştir. 

42 Şellizade Ali Ağa (Aybar) (Mustafa-Zeliha)(1882-1952): 121erdendir. 
Kuvayı Milliye'nin mahalle örgütlenmelerinde, Müdafaayı Hukuk Ce
miyeti ve İaşe kurullarında, Suruç cephesinde önemli hizmetleri olmuş
tur. 

43 Şekercizade Eyüp (Akyol) (Mehmet-Rabia) ( 1890- ?) Kuvayı Milliye ör
gütlenme ve mücadelesinde önemli hizmetlerde bulunması nedeniyle 
TBMM tarafından kendisine 06.05.1926 tarihinde kırmızı şeritli İstiklil 
Madalyası verilmiştir 
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rilmesi halinde Urfa'yı tahliye edeceklerini bildiriyorlardı. 
Ali Saip Bey evvela tahliye isteğini içeren yazının ve buna 
eklenen tahliye şartnamesinin Kuvayı Milliye kumandanlı
ğına hitaben yazılması gerektiğini ve çünkü sivil ve askeri 
idarenin Kuvayı Millliye'ye ve milli hükümete intikal ettiği 
cihetle tahliye talebindeki yazıya Kuvayı Milliye kumandan
lığının muhatap olması gerektiğini Fransız kumandanlığına 
bildirilmesini Mutasarrıf Ali Rıza Bey' e söyledi. Haklı olarak 
bu hususta mutabık kalınınakla beraber şartnamenin diğer 
hususları da müzakere edilmiştir. Ali Saip Bey Urfa eşrafın
dan teminat maksadıyla istenilen 10 kişilik bir heyetin rehine 
istenilmesinden başka diğer şartları mülayim ve kabul edile
bilir buldu ise de oradaki Ku va yı Milliye kurmayları Fransız
ların silahlarını başka taraftaki vatandaşıara kullanmamaları 
maksadıyla silahları Kuvayı Milliye'ye bırakmaları şartıyla 
kendilerine en yakın Fransız karargahına salimen yetiştirme
yi taahhüt edeceklerini ve aksi takdirde bu şartlar dahilinde 
tahliyeyi hiçbir vakit kabul etmeyeceklerini büyük bir asabi
yet ve heyecanla ifade ettiler. Ali Saip Bey'in galiba Fransızla
rın teklifinin kabul edilmemesi halinde düşmanlığın devam 
edeceği bu taktirde yerini Yarbay Pehlivanzade Nuri Bey'e44 
'terk etmek ( devretmek) zorunda kaldığı takdirde bu müca
delede muvaffak olmamış sayılarak besledikleri ernellerin 
tahakkuk ederneyeceği endişesiyle Fransızların bu şartlada 
Urfa'yı tahliye etmeleri teklifini kabullenmenin daha uygun 
olacağını ve başımıza tekrar gaile açmanın doğru olmadığı 
teklifini ileri sürdü. Kuvayı Milliye kurmayları kendi fikir-

44 Binbaşı Pehlivanzade Nuri Bey: 24. Alay kumandaruyken, Ali Saip Bey 
mebus seçildiği için 2. Tümen kumandanlığından gelen bir emirle 6 Ni
san 1920'de Urfa Kuvayı Milliye Kumandanlığı'na atandı. Urfa'nın tahli
yesinden sonra Fransızların intikam güdüsüyle yeni kuvvetlerle Urfa'ya 
doğru hareketlerinde Suruç, Bırdırej ve Sarımağara çarpışmalarında 
Urfa Kuvayı Milliyesini başarıyla yönetti ve Fransızların geri çekilmele
rini sağladı 
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lerinde ısrar ettiler. Ve bu fikirlerine aykırı olarak Fransızla
rın silahlarıyla tahliyelerine müsaade edildiği taktirde yolda 
karşılarına çıkacaklarını ilave ettikleri zaman Mutassarrıf Ali 
Rıza Bey Kuvayı Milliye kurmaylarının bu fikrini haklı buldu 
ve Kuvayı Milliye'nin bu fikrini Fransızlara ilaveten bildir
menin doğru olduğu mütalaasında bulundu. Bunun üzerine 
Mutasarnfın verdiği cevapta tahliye şartnamesinin Kuvayı 
Milliye kumandanı ve kurmayları tarafından incelenerek 
önce tahliye hususundaki teklifin mülki ve askeri idareyi 
elinde bulunduran Kuvayı Milliye kumandanlığına yapılma
sı gerektiği hususu bilhassa belirtilerek ve silahlı olarak tah
liye teklifini kesin olarak reddeden Kuvayı Milliye kuman
danlığının silahlan teslim ile Urfa'yı silahsız olarak tahliye 
etmeyi kabul etmeleri halinde Fransız askeri kıtasını en ya
kın Fransız karargahına kadar Kuvayı Milliye'nin koruması 
altında salimen teslim etmeği taahhüt ettiği ve aksi takdirde 
çalışmanın devamının kaçınılmaz olduğu bildirilecekti. Ku
vayı Milliye kurmayları bu kararla ayrılırken bundan başka 
şekilde anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ve hele Fransızların 
silahlı olarak Urfa'yı tahliye etmeleri hususu kabul edildiği 
takdirde Fransızları yolda çevirmek zorunda kalacaklarını 
kesin bir dille ifade ederek ayrıldılar. Arkalarını takip ede
rek dışarı çıkhğım zaman bu hususta çok kararlı olduklarını 
gördüm ve ben de onların fikirlerine kahldım ve herhangi bir 
hareketlerinde beni haberdar etmelerini ve beraberlerinde 
olduğumu söyledim. Sonra öğreniyoruz ki Fransızların yine 
Mutasarrıf Ali Rıza Bey'e hitaben yazdıklan cevapta birinci 
tekliflerinde teminat olarak Urfa eşrafından istedikleri on beş 
kişilik heyetten sarfınazar etmişler yalnız rehberlik yapmak 
üzere bir subay kumandasındaki bir müfrezenin refakatiyle 
memleketi silahlı olarak tahliyeyi kabul ettiklerini ve Kuvayı 
Milliye'nin kendilerinin yollarını çevirmeleri halinde savun-
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maya güçlerinin yeteceğini bundan bir kimseyi de sorumlu 
tutmayacaklarını bildirmişler. Bunun üzerine tahliye şartna
mesinde tarafımızdan önceden kabul edilmiş diğer şartların 
yerine getirilmesi hususundaki teklif Kuvayı Milliye erkam
nın haberi olmadan Ali Saip Bey tarafından kabul ediliyor. 
Ve bu anlaşmanın son tezahürü olarak da Kuvayı Milliye 
kumandanı Ali Saip Bey ile Fransız askeri kumandanı Bnb. 
Hauger arasında 10 Nisan öğleden sonra Urfa'nın Millet 
Köprüsü'nün ortasında bir buluşma tertipieniyor ve karşılık
lı olarak l l  Nisan 1920 günü şafakla beraber Urfa'yı tahliye 
etmeleri Kuvayı Milliye erkarnnın arzusu hilafına kabul edi
liyor ve gerçekten de ertesi günü tahliye gerçekleşiyor. Öte 
taraftan Kuvayı Milliye erkanı ve Kuvayı Milliye mensupları 
bu emrivakiyi kesin olarak kabul etmeyerek ve Fransız Ku
mandanı'nın kendilerini çevirecek Kuvayı Milliye'ye karşı 
kendilerini savunmaya muktedir olduklarını bundan dolayı 
kimseyi sorumlu tutmayacakları hususundaki beyanı karşı
sında Fransızların yollarını kesrnek hususunda yapacakları 
hareketin ahde sadakatsizlik sayılmayacağını ve Ali Saip 
Bey' in de kendilerinin anlaşması husustaki harekete karşı 
gelmenin zaruri takdir ederek Fransızların yolda çevirmeye 
karar vermişler ve şebeke mevkiinde Fransızları pusuya dü
şürmek üzere zamanında gereken tertibah almışlar ve bu ka
rarlarından da şehir halkı milli kuvvetlerini derhal haberdar 
etmişlerdir. Şafak söktüğü zaman bütün Urfa halkından mü
teşekkil Kuvayı Milliye kamilen Şebeke45 mevkiinde ve yolun 
iki tarafındaki dağlarda hazırlanmış bulunuyordu. Fransız
lar buraya geldikleri zaman güneş henüz doğmuş bulunu
yordu. İşte bu sırada Fransız kuvvetlerinin önü ve arkası tam 
pusuya girdiği sırada evvela ön taraftan silah sesleri üzerine 

45 Şebeke: l l  Nisan sabahı Kuvayı Milliye ile Fransız işgal güçlerinin ça
hşhğı Suruç yolunun 5. Kilometresinde bulunan ve Firuzpaşa boğazı de 
denilen dağlık alan. 
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önde rehberlik etmek üzere giden süvarİ jandarma müfreze
sinin başındaki üsteğmen Ömer Bey'in46 güya ufak bir baskın 
yapmaya cesaret eden hareket etmek üzere ileri atıldığı gö
rülüyor. Ve bu suretle kendini tamamen kurtardıktan sonra 
her tarafta başlayan yaylım ateş karşısında Fransızlar şaşkına 
dönüyorlar ve takriben bir saat sürmeden eriyip gidiyorlar. 
Askeri kumandan Hauger ve hakimi siyasi Sajous ölüler ara
sında bulunmuştur. Direnmenin beyhude olduğunu gören 
bir kısmı da teslim olmak zorunda kalıyor ve esir ediliyorlar 
ve Urfa'nın kurtuluşu bu suretle büyük bir zaferle neticele
niyor. Ve bunun neticesi olarak Kuvayı Milliye'nin tahliye 
hususundaki ciddi muhalefetini değerlendirmeyen Fransız 
kumandanı hatasının gafletinin cezasını çekiyor. Ve aynı 
zamanda Kuvayı Milliye komutanı Ali Saip Bey de büyük 
bir utanca uğruyor. Kuvayı Milliye bu hareketinde tamamen 
mazur ve haklıdır \re ahde en ufak bir aykırılık olmamıştır. 
Her ne kadar bu zaferde birçok şehitler veriyor isek de sağ
lanan büyük zafer karşısında teselli imkam buluyoruz. Ruh
ları şad olsun. Amerika'nın Urfa'daki yetimhanesi yöneticisi 
bulunan Holmes47 adındaki Amerikalı bir kadın ve maiyeti 
Fransızlar ile beraber Urfa'yı terk etmişti. 

46 Jandarma Yarbay Ömer İzzet Durakbaşa (1890-1980). Manashr doğurn
ludur. Fransızların Urfa'dan ayrılışında kendilerine refakatçi olarak 
verilen 10 askerin kurnandanı olarak görevlendirilmiştir. Fransızlar
la birlikte Suruç'a doğru ilerlerken Şebeke Mevkiinde Kuvayı Milliye 
ile Fransızların çahşrnalarına tanık olmuş, olaydan sağ kurtulrnuştur. 
Ömer İzzet Efendi İstiklal Madalyası sahibidir. 

47 Mary Caroline Holrnes: Ermeni Yetirnhanesinin Amerikalı yöneticisi. 
Urfa'da yaşadıklarını 'Ermeni Yetiınhanesi' adıyla Türkçeye çevrilen 'Kü
çük Asya'da Cepheler Arasında' adlı kitabında anlatrnışhr. Bu kitapta Ur
fa'dan ayrılış tarihi olarak 1921 yılı verilmektedir (sf.168) 
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(Hatıratın baş tarafı kayıptır) 

8 Mart Pazartesi: 

• Fransızlar Arappınarı'na1 iki lokomotifle otuz bir va
gon asker getirmiş ve Suruç aşayirinden yalnız Şahin Bey
zade Mustafa Bey2 direnç göstererek bir müddet çatışmadan 
sonra düşmanın üstün sayısına ve mevkiinin müstahkem 
ve korunaklı olması nedeniyle direnmeye dayanamayarak 
lokomotifin ileri hareketini önleyememiş ve bundan üzüle
rek kardeşi ve adamlarıyla köyündeki evini yakan düşmanı 
takibe koyulmuştur. Düşman Harapnaz3 istasyonuna doğru 
inmiş tir. 

Diğer Kuvayı Milliye, düşmanın imdat kuvvetlerinin 
çokluğundan korkarak geri çekilmiştir. Yangının Fransızlar 
tarafından yaptınldığı daha sonra ortaya çıkmıştır. 

9 Mart Salı, sabah saat 2: 

• Urfa bu hadiseyi haber alır almaz büyük bir karışık
lık içerisinde gürültü patırtıyla çalkalanmaktadır. Korkuya 
kapılan bazı kimseler göç hazırlığına girişmişlerdir. Kuvayı 
Milliye reisieri düşmandan aldıkları haber üzerine derhal 
kafileyi Telabyad• istasyonuna gönderip memleket civarın-

Urfa'yı güneyden çevreleyen demiryolu üzerinde Harapnaz ve Siftek 
istasyonları arasında bugün, Araplarca A ynelarap, Kürtlerce Kobani 
olarak adlandırılan istasyon. 

2 Berazi Aşireti reisi 

3 Urfa'yı güneyden çevreleyen demiryolu üzerinde Kültepe ve Arappınar 
istasyonları arasında bulunan istasyon. 

4 Urfa'yı güneyden çevreleyen demiryolu üzerindeki istasyonlardan biri. 
Bugün Akçakaleden geçen sınırın Suriye tarafındaki kasabanın adıdır. 
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da kuvvetli siperler inşasına başladı. Öğlene kadar bununla 
meşgul olmuş ve öğlene yakın hazırladığı kuvveti hareket 
ettirmiş tir. 

• Öğleden sonra Harapnaz istasyonu civarındaki aşa
yirden alınan haber, düşmanın durduğunu bildiriyordu. Şe
hirdeki heyecan alevi yavaş, yavaş sönmeğe başladı. Akşa
ma doğru gelen özel haberci düşmanın Kültepe5-Harapnaz 
arasında durdurularak çalışmanın devam etmekte olduğunu 
ihbar etti. Arhk memlekette sükunet kurulamıyordu. 

10 Mart Çarşamba: 

• Kahta aşayiri emirlerinden Hacı Bedir Bey6 ve Hısnı
mansur7 aşayir reisierinden Veysi Bey ve arkadaşları tara
fından çekilip 9 Martta alınan telgraf Kuvayı Milliye'ye ka
hlacaklarını bildirmiş olmaları üzerine derhal gereken cevap 
verilerek hareketin çabuklaşhrılması istendi. 

• Siverek Kuvayı Milliyesi 200 kişilik kuvvetin 9 Martta 
hareket ettirildiğini ve daha başka kuvvetler sevk edilmek
te olduğunu bildirdi. Heyet-i Merkeziye bütün civar Kuvayı 
Milliye şubelerine emir vererek Urfa'ya imdat gönderilmesi
ni istedi. 

• Bugün öğlene kadar harekat hakkında açık bilgi alına
madı. Suruç'ta elde edilen bir casusun taşıdığı evrak tercüme 
edildi. Bu evrakta Arappınar'da erzak, yiyecek ve malzeme
nin azaldığını ve Kuvayı Milliye tarafından her türlü saldırı
ya dayanmak için vasıtaların yokluğundan şikayet edildiği 

5 Urfa'yı güneyden çevreleyen demiryolu üzerinde Telebyad ve Harapnaz 
istasyonları arasında bulunan tren istasyonu. 

6 Rışvanlı Aşiret reisi 

7 Adıyaman. 
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anlaşıldı. Harapnaz donanımından söz edildiği gibi burada 
düşmanın 2000 tüfek mermisine malik olduğunu ve el bom
basıyla tüfek bombalarından 25 kadar kaldığını ve bütün 
kuvvetler hakkındaki cetvelde mevcudun üçte birinin hasta 
diğer ikisinin perişan bulunduklarını gösteriyordu. 

• Siverek'teki Urfa Kuvayı Milliyesi'nden alınan telgraf 
Osmaniye'den8 9 Martta bir alay muazzam Kuvayı Milliye ile 
üç sahra topunun donanımıyla gönderildiğini bildiriliyordu. 

• Bugün akşama doğru alınan kesin bilgi Suruç aşayi
rinin Şahinbeyzadeler dışındakilerinin hıyanet ve cinayetini 
gösteriyor. Ve bu yüzden Arappınar istasyonunun geçildiği 
itharn ediliyordu. 

• Bugünkü harekat karakol çatışmalarından ibaret kaldı. 

ll Mart Perşembe: 

• Sabah bir resmi duyum: Münbüc9 kaymakamlığından 
Suruç Kuvayı Milliyesi'ne yapılan bildiriyle Nizip, Münbüc 
havalisinden koşup Cerablus'a10 doğru gelen Kuvayı Milliye 
çetelerinin beraberlerinde iki top olduğu halde Cerablus is
tasyonunu muntazam surette kuşattıklarını bildiriyordu. Te
lebyad istasyonuna giren düşman imdat kuvvetleri 9 Martta 
istasyona ulaşarak Ayne1-arus11 değirmenine doğru bir müf-

8 Ergani. 

9 Bugün Suriye sınırları içerisinde, Cerablus ile Halep arasında bir kaza. 
Eski Hierapolis 

ı o Kurtuluş savaşı sırasında Fransızların önemli birliklerinin yerleşmiş ol
duğu, tren istasyonunu barındıran ve Karkamış antik kentinin karşı ta
rafında bugün Suriye'de kalmış olan, Fırat'ın Türkiye sınırından çıkhğı 
yerdeki yerleşim 

ı ı Akçakale'ye hemen yanında olan ve bugün Suriye'de kalmış olan bir 
yerleşim. Efsaneye göre Hz. İbrahim, Hz. Sara ile burada zifafa girmiştir. 
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reze çıkarmış ve keşif harekatı yaptırmak istemiş ise de orada 
pusuda bulunan Kuvayı Milliye keşif kuvvetleri ile meyda
na gelen çatışmada Fransızlarm dört ölü bırakarak arkadan 
imdada koşan milli kuvvetlerden ürkerek geri çekildiği özel 
memur tarafından getirilen bilgilerden anlaşıldı. Urfa'dan 9 
Martta hareket ettirilen Kuvayı Milliye'nindün sabah vakti 
Cinpolat köyünden Telebyad istasyonuna merkezden aldığı 
donanıını tamamlayarak hareket eylediği alman raporda bil
diriliyordu. 

• Antep Heyet-i Milliyesi'nden Martta alman telgraf, 
7 Martta Sacur köprüsünü 12 tahribe çıkarılan fen heyetinin 
görevini tamamlayarak döndüğünü ve köprünün tamamen 
tahrip edildiğini bildirmektedir. 

• Öğlen vakti Siverek Kuvayı Milliyesi'nden 100 kişilik 
bir müfreze merkeze ulaşıp karargaha gelmiştir. 

• Akşama doğru Telebyad istasyonuna sevk edilen kuv
vetin, istasyon civarında keşif harekatmda elde ettikleri bilgi
lerden; düşman kuvvetlerinin üç lokomotifle istasyona gele
rek bazı hareketleri yaptıktan sonra bir kısım kuvveti orada 
bırakarak döndükleri, kuvvetlerimizde merkezde vaziyet 
almak üzere şehir civarında ihtiyati bazı tedbirlerin alınma
sının gerekeceği kanaati doğduğundan Sultantepe köyüne13 
çekildiği anlaşılmıştır. 

• Gece yine yeni bir heyecan kamuoyunu oyalamaktan 
uzak kalmadı. Bu havalideki Fransızlarm şu harekatında
ki esas maksadm kesinlikle açıklık kazanamaması herkesi 
kaygılandırıyordu. Bütün ruhlar, irfanlar, dimağlar faaliye-

1 2  Fırat nehri üzerindeki köprülerden biri. 

13 Urfa-Akçakale yolu üzerinde büyükçe bir höyüğü bulunan, eski bir yer
leşim. 
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tini yitirmiş hale geldi. Bazen ümitsizliğe ve bazen ümit ve 

sevince dönüşen kamuoyunun gücü şu zor anda bir türlü 

muhakeme yapamıyordu. Genel harekatta tam bir disiplinin 

yokluğu üzüntüyü arttırmakta ve heyecanın esasını oluştur

makta idi. 

• Gündüz gece şehir dahilinde ufak tüfek karşılıklı mer

mi ateşleri yapıldı. 

• Milli14 reisi Mahmut Bey, aşayir mevcuduyla bugün 

hareket eylediğini bildirdi 

• Kilis'ten hareket ederek Antep'e Fransız kuvvetlerine 

katılmak üzere gelmekte olan 100 kişilik Fransız müfrezesiy

le Milli çeteler arasında çatışma çıktı . .  

12 Mart Cuma, sabah saat 3:  

• Telebyad istasyonundaki Fransız kuvvetleriyle ora

daki milli kuvvetler arasında karşılıklı piyade ateşi yapıldığı 

bilgisi geldi. Heyecan akşamki gibi devam ediyordu. Haki

katİn ışığı karanlığın perdesi altında kalmış, yalan dolan şey

ler kamuoyunu işgalden geri durmamıştı. Herkes anladığını, 

işittiğini, iyi-kötü abartarak söylüyordu. 

Bir gün işitilen bir havadisin yarım saat sonra aksi or

taya çıkıyordu. Bu suretle halkın güvenliği suni, harekattan 

tamamen ümitsiz idi. Kumandanlık ciddi teşebbüsleri yap

mada tereddüt gösteriyor, kesin tedbirlerden kaçınıyordu. 

• Merkeze avdet eden Milli Kuvvetler tekrar Telebyad'a 

doğru harekat hazırlığına başladılar. 

14 Viranşehir ve civarının büyük aşireti 
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• (Harapnaz-Kültepe) istasyonuna doğru 9 Martta sevk 
edilen müfrezeden alınan rapor; düşmanın 10 Mart akşamı 

3 lokomotif ile 90 vagon alarak Cerablus'a doğru ilerlerken 
müfrezeler tarafından açılan ateşe bir rnakineye bağlı vagon

lardan karşılık verildiğini ve anılan yerden geçen Fransız tre

ninin tekrar döndüğünü ve orada rnühirn miktarda tahribat 

yapıldığını ve yiyecek-içecek, malzeme ve tahrip aletleri is

tendiğini gösteriyor idi. 

• Siverek'e Milli aşiret reisi Mahmut Beyle alay ku

rnandaru Akif Beyl5 dün gelmişlerdi. Akşam Birecik'ten ve 

Suruç'tan gelen jandarmalar Cerablus'taki düşmanı imha, 

Sırrin16 tarafından bombardırnan edildiklerini ve top sedala

rının işitildiğini rivayet etmektedirler. 

• Diğer taraftan Karacurun'a17 düzenli milli kuvvetle

rin keşif kollarının ulaştığı ve bazı ihtiyati tedbirler alarak 

bugün Resülayn köyüne18 vardıkları yolcuların ifadesinden 
anlaşılmıştır. Heyecan, bu akşam geçici bir süre için olsun 

sükunete dönüşmektedir. 

• Kilis-Antep arasında dünkü gün yapıldığı haber alı

nan çete ve düşman çatışması halen devarn etmektedir . .  

1 5  Kurtuluş savaşında 13. Kolordunun 2 .  Tümen Kumandan Vekili Yarbay 
Akif Bey. Tümgeneral Akif Erdemgit 

16 Bugün Suriye sınırları içerisinde Arappınar/Kobani'nin güneyinde yer alan 
bir yerleşim. 

1 7  Hilvan. 

18 Bugün Urfa ile Hilvan arasında yer alan Pınarbaşı Köyü 
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13 Mart Cumartesi sabah: 

• Karacurun'a bir tabur kuvvetindeki milli kuvvetlerin 

ulaştığı ve cephane vesairenin öncülük göreviyle daha ileriye 

geldiği telgraf havadisiyle doğrulandı. 

• Gizlidir: Urfa Fransız kurnandanlığına Birecik Fransız 

kurnandanlığından bir şifre telgraf gelmiştir. Bu telgrafın he
nüz metni anlaşılarnadı. Milli kuvvetlerden rnühirn miktarda 

bir müfreze Suruç havalisinde vaziyet almak üzere öğleden 

sonra hareket ettiler. 

• Harekat her günkü gibi siper çatışmalarından ibaret 

idi. 

• Milli karargaha sürekli gelen kişiler ufku sınırlı, tecrü

besiz, idaresiz kimseler olmakla beraber kurnandanın bizzat 

kendisinin ağır davrandığı ve harp hareketlerinde kesin ba

şarıya pek uzak bulunduğu ilk anda anlaşılmaktadır. 

• Bu gece yine sükunet devarn etti ve fakat düşmana 

cephane harcattırıldı. Genel siyasi durumumuzun barış de
legasyonurnuza bildirildiği ve bu kurulda bazı seçkin kişi

ler bulunduğu haberi alındı ise de doğrulanarnadı. Barışın 

19 Marta kadar hazırlanması kaçınılmaz olduğu hususu da 

doğrulanarak rivayet olunuyordu. Bütün bu noktalar akşa

ma ve geceye kadar konuşuluyordu. 

• Di yarbekir'den H. İrnzasıyla rnutasarrıflığa gelen telg

rafta düşmanın İskenderun !imanlarına irndat kuvvetleri çı

kardığı. .  
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14 Mart Pazar, sabah: 

• Suruç havalİsinden alınan bilgilere göre, Cerablus böl

gesine 1000 Halep havalisinden, 1500 Suruç'tan, Şahin Bey

zadeler kumandasında 200 mevcutlu çete kuvveti gönderil

miştir. 

• Harapnaz noktasını tahribe memur müfrezenin bir 
kısmı ileriye Arappınarı'na doğru hareket etmişlerdir. Ayrı

ca Urfa'dan çıkarılan tahrip ekibi ve kuvvetinin hedefledikle

ri yere ulaşarak faaliyetlerine başladıkları haberi alındı. 

• Mühimdir: Kuvayı Milliye kumandanlığı, Siverek ve 

havalisi kumandanlığınca Re'sülayn köyünde buluşmak 

üzere 15 Martta anılan köyde hazır bulunmasına emir aldı. 

Kuvvetli hareket için hazırlıklarda bulunuyor. Yarın bildiri

len yere gidilecektir. Bu buluşmaya Kuvayı Milliyece önem 

verilmektedir. 

• Bugün kuzeyden bazı milli kuvvetlerle ağırlık levazı

matı geldi. Batı ve güney semtlerinde mühim hadiseler ol

muştu. Merkezdeki bölgelerde gündüz tek tük silah atılmış 
ise de gece keşif kollarımız kafilelerle düşmana fazla miktar

da cephane harcatarak rahatsız etmişlerdir. Bu akşam siyasi 

durumla ilgili alınan haberler mernnuniyet vericiydi . 

• Arap hükümeti İslam alemine karşı sakinierin hakkı

na saldırıya fiilen katılmaya telgrafla karar vermiştir . .  

• Sulh konferansına davet vaki olmuş ve delegelerimiz 

hareket etmiştir. Henüz belirsizlikten kurtulamayan bu ha
ber doğrulanırsa tabii ki memnuniyet vericidir. .  
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15 Mart Pazartesi, sabah: 

• Kumandanın hareketi; öğleye kadar memleketin 

sükfıneti devam etmiştir. 

• Mühim bir telgraf metni: 

Urfa'da ahali ve Fransızlar arasında çatışmanın devam 

etmekte olduğu anlaşılıyor. Şu mühim ve nazik zamanda 

bu gibi hareketlerin iyi sonuçlar vermeyeceği açık bulundu

ğundan taraflarca düşmanlığın ve çatışmanın önlenmesi için 

yapılan müzakere ve haberleşmeden sonuç alınıncaya kadar 

ahali tarafından saldırı hareketine asla meydan verilmemesi 

önemle tavsiye olunur. 

13 Mart 1920 1 Dahiliye Nazırı Ebubekir Hazım19 

• Bu telgraf kamuoyunda büyük bir güven duygusu ya
rattığı gibi milli ernellerin kutsal tecelli yerini de pek güzel 

bir surette göstermekte olduğundan artık geleceğin düşünü

lebilecek her türlü felaket ve tehlikesinden uzak kalmak ümi

di daha ziyade kuvvetlendi. 

• Suruç Kuvayı Milliyesi'nden alınan mektuplarda; Ce

rablus'a doğru Siftek20 istasyonundan tahribata başlandığı 
ve tahrip kuvvetlerinin Urfa milli kuvvetleriyle beraber 1000 
civarında bulunduğu ve Arap hükümeti tarafından yardım 

maksadıyla Akçakoyunlu21 istasyonuna gönderilen 3 tabur 

kuvvetle 5 top ve bir mitralyözün orada düşman trenine kar

şı açılan şiddetli bir ateşten sonra trenleri Cerablus'a dönme

ye mecbur eylediği ve Allah'ın yardımıyla düşmanın çıkar

tılmasına her suretle çalışılmakta olduğu ve Suruç aşayirinin 

19 Ebubekir Hazırn Tepeyran 

20 Urfa'yı güneyden çevreleyen demiryolu üzerinde Arappınarı ile Cerab
lus istasyonları arasında bulunan istasyon. 

2 1  Gaziantep'in güneyinde Suriye sınırında yer alan tren istasyonu 
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evvelce düşmanın imdat kuvvetlerinin çokluğundan korka

rak çekildiklerine pişman olarak bu kere kahldıkları ve hep 

birlikte sebatla çalışıldığı bildirilmektedir. 

• Bu gece ve bugün sükunetle geçti ise de dünkü gece 

yine bazı noktalarda düşmana cephane harcatarak rahatsız 

edildi. 

• Siyasi Durum: Sulh delegasyonumuz içerisinde Me

busan Meclisi reisi Reşat Hikmet Bey'in de yer aldığı haberi 

alındı. 

16 Mart Salı: 

• Kumandan merkeze Resülayn köyünden döndü. Mer

keze bir saat mesafede Karaköprü köyünde22 Kuvayı Milliye 

Merkez Heyeti'yle haberleşrnek üzere Urfa Kuvayı Milliye 

heyeti anılan yerden hareket etmiştir. 

Harekat her günkü gibi sükunetle ve karakol taciz ateş

leriyle geceyi geçirmiştir. Bazı kötümser kimseler bu haber
leşme meselesini kötü yorumlamaktadır. Fakat genel olarak 

durumda kaygılanacak bir işaret görülmüyordu. Ancak kötü 

yorumlara ve halkın moralini bozmaya elverişli olan en bü

yük etken Milli Heyet'in düzenli bir idareye malik olamama
sıdır. Bu da heyeti temsil edenlerin içinde düşünen kişilerin 

olmamasındandır. 

17 Mart Çarşamba: 

• Sabahtan akşama kadar hiçbir bilgi alınamadığı gibi 

Karaköprü'deki Heyet de dörunedi. Yalnız Heyet sabahleyin 

22 Bugün Urfa'nın Merkez Karaköprü ilçesi 
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Li va Müftüsü Hasan Efendi23 hazretlerini yanlarına çağırmış
lardır. Öğleden sonra milli kuvvetler kumandanı dönmüş

tür. 

• Harekat bu gece de karakol çatışmalarıyla oldu. Kay

da değer başka bir hadise olmadı. 

• İkindi zamanı Kilis' ten alınan yazılarda pek mühim 

haberler mevcut idi . .  

18 Mart Perşembe: 

• Heyet-i Temsiliye'den alınan telgraf: Bu sabah (16 
Mart 1920) İngilizler Şehzadebaşı Karakolunu basarak ora

dakilerden altı eri şehit ederek arasını ve bütün Telgrafhane

leri ve Harbiye Nezaretini ve Tophaneyi işgal etmişlerdir . . .  

• Heyeti Temsiliye'ye Kazım Karabekir'in cevap sureti: 

" . .Düşmanların yok edici politikasını takibe başladılar. Za

ten düşünülen ve bilinen şu ahval bir olağanüstülük taşımaz. 

Ordu ile millet baş başa vererek memleketin selamet ve sa
vunmasına hizmet edecektir .. Yüksek heyetinize gereken 

tedbirlere bütün milletle beraber hazırız."  

19 Mart, Cuma: 

• Gündüz akşama kadar sükunetle geçmiştir. 

23 Müftü Hasan Efendi (Açanal): (1874-1953): İşgal kuvvetlerinin Urfa'ya gire
cekleri haberini alınca yabancı devlet temsilcilerine gönderilen protestola
rı kaleme almış, 1919 yılı Eylül ayında Urfa'nın Fransızlar tarafından işgal 
edileceği haberleri gelmeye başlayınca sonra işgalcilere karşı mücadele için 
yapılacak mahalli milis örgütlenmelerinde görev alrruştır. TBMM tarafından 
15.02.1926 tarihinde 3488 sayılı beyaz şeritti İstiklal Madalyasıyla ödüllendi
rilmiştir. Urfa'run kurtuluşuna ilişkin değerli bilgileri içeren " Urfa Kurtuluş 
Mücadelesi Hatıratı'' adlı eseri 2001 yılında yayınlanmışhr. 
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• Suruç'tan alınan haberlerde Cerablus civarına kadar 

demiryollarının tahrip edildiği bildiriliyordu. Müfreze ora

da Urfa ile haberleşmektedir. Bazı bu zaman yardım talep 

ediyor. Hareketleri uygun görülür ise ikmal eksiği ile ileriye 

geçeceklerdir. Siyasi vaziyeti değiştiren kayda değer bir bilgi 

alınamadı. 

• Heyet-i Temsiliye'den alınan telgraflarda İstanbul'da

ki İngiliz askeri işgalinin Bab-i Ali'den Milli Meclise kadar 

genişlediği ve devlet dairelerinin her tarafının çevrildiği an

laşılıyor . .  

20 Mart Cumartesi, sabah: 

• Alınan şifre telgraf, Kolordu'dan idi. Düzenli Kuvayı 

Milliye sevkine karar verildiği cihetle her türlü tedbirin alın

ması gereği bildiriliyordu 

• Sabahtan alındığı bildirilen şifre telgraf düzenli kuv

vetlerin sevkini bildiriyordu. Halbuki telgraf yanlıştır. Esası 
öyle değildir. Hakikat ayrıca izah edilecektir. Şimdilik dü

zenli kuvvetlerin hareketine ait henüz bir bildirim olmadı

ğını kayıt ile yetiniriz. Harekat bütün bölgelerde sükuneti 

korumuştur. Gece saat S'e doğru Suruç'a sevk edilmiş olan 
milli kuvvetlerden bir kısmı merkeze döndü. Raporlarında 

yolların tahribatı tamamlanmıştır. 

21 Mart Pazar: 

• Bütün siyasi ve savaş durumlarında tam sükunet de
vam etmiş yalnız gece düşmana keşif kolları tarafından taciz 

ateşleri açılmıştır. 
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22 Mart Pazartesi: 

• Kuvayı Milliye heyeti civardaki merkezlerle haberleş

rnek için Karaköprü'ye makine başına gittiler. Alınan telgraf

ta Milli aşiretinin büyük bir kuvvetle hareket ettiği bildirili

yordu. 

• Akşama kadar yine sükunet cephelerde karakol böl
gelerinde devam ediyordu. Akşama yakın bir zamanda 

Rumkale'den24 bir jandarma zabiti geldi. ifadesinde önemli 

sayılacak bir olay var. O da Ayntab Fransız İslam subayların

dan bir yüzbaşının firaren Rumkale'ye geldiği ve orada Reşit 

Efendi'nin evinde mukim bulunduğu ve Fransızların manevi 

kuvvetlerinin son derece vahim olduğunu bildiriyordu. 

• Gece sükunetle geçmiştir. Siyasi durum hakkında bu

gün de ne yüzeysel ne de kesin bir bilgi alınamadı. 

• Heyet-i Temsiliye'den alınan telgrafta İstanbul etrafın

dan tevkif edilen kişilerin listesi bildiriyordu . .  

23 Mart Salı: 

• Heyet-i Temsiliye'den gelen telgrafta İstanbul'da İngi

lizlerin tutuklamalara devam ettikleri ve bu cümleden olarak 

şehzade Abdulhalim ve Ömer Faruk Efendimiz hazretlerinin 

dahi gözalhna alındığı25 ve Bab-ı Ali muhafız bölüğü ile itfa-

24 Halfeti 

25 Şehzade Abdülhalim Efendi mağfur hakan cennetmekan Sultan 
Abdulhamid Han hazretlerinin mahdumları olup askeriyede top
çu albaylığı mertebesini kazanmış Harb-i Umumi'de Avrupa savaş 
meydanlarında Almanya imparatoru nezdinde harekata kahlmış
hr. Mütarekeden sonra İtilaf'ın haksızlıklarına karşı vatanı koruyup 
ve savunmak üzere Anadolu'da oluşan Milli Konferans'ın reisi idi. 
Şehzade Ömer Faruk Efendi saltanahn yüce veliahh, temiz soylu devlet
li Abdulmecid Efendi Hazretleri'nin yüce nişanıru taşıyan mahdumları-
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iye alayırun silahlarırun mekanizmalarırun alındığı bildirili

yordu. 

• Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti narnma 

Mustafa Kemal'den Alem-i İslam'a Beyanname: 

"Mukaddes İslam Hiltifetinin başşehri olan İstanbul, Mebus
lar Meclisi ve bütün hükümetin resmi kurumlarına el konul
mak suretiyle resmen ve cebren işgal edilmiştir. Bu tecavüz 
Osmanlı saltanatında n daha ziyade hürriyet ve bağımsızlıkla
rının tek dayanağını Hilafet Makamında gören bütün İsitim 
tilemine dönüktür. Asya 'da ve Afrika 'da peygamberi hoşnut 
kılacak büyük bir çalışmayla hürriyet ve inkıltip savaşımını 
sürdüren ehl-i İsitim 'ın manevi gücünü kırmak için son tedbir 
olarak İtilafDevletleri tarafından kalkışılan bu harektit; hilafet 
makamını esaret altına alarak, 1300 seneden beri var olan ve 
sonsuza kadar var olacağına şüphe bulunmayan İslamiyelin 
h ürriyetini hedef almak üzere Mısır'ın l O.OOO'e ulaşan şehit
ler zümresine Suriye ve Irak'ın binlerce fedaktir saygıdeğer ev
/adına, Azerbaycan 'ın, Kuzey Kafkasya 'nzn, Türkistan'ın, Af
ganistan 'ın, İran 'ın, Hindista n 'ın ve7-hasıl bütün Afrika 'nın 
ve bütün Doğu'nun bugün büyük bir heyecan, derin bir 
kurtarılma emeliyle titreyen kamuoyuna havale edilmiş olan 
bu hakaret ve tecavüz darbesinin, düşmanlarca sanıldığı gibi 
maneviyalı bozmak değil belki bütün şiddeti ile mucizeler gös
terecek bir yeteneğin gelişmesine ulaştıracak sonucu doğura
cağına şüphemiz yoktur. Osmanlı Milli Kuvvetleri, Hiltifet ve 
Saltanatın uğradığı zincirleme suikastların başladığı günden 
beri süren samimi birlik ve dayanışma içinde, durumu bütün 
korkunçluğuna rağmen azim ve dayanıklılıkla kabul etmekte, 
bu son Haçlı hücumlarına karşı bütün İsitirniyet dünyasının 
ortak hayat azınine güvenmekten doğan bir yardım duygu
suyla azim ve imanın etken olduğu savaşlarda ilti/ıi bir yardım 
ve başanya ulaşacağına giivenmektedir. 

dır, muvazzaf ordudandır. O da Avrupa savaş alanında bulunmuştur. 
Her ikisinin tutukluluğu büyük üzüntüye değer (Naci Balak'ın notu) .  
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Orta Çağın şövalye akınlarından bugünün ittifak ve anlaşma
larına kadar uğursuz bir acımasızlıkla süregelen Haçlı taşkın
fığının bu son alçakça girişiminin, İslamiyetin bilgi ışığına 
ve bağımsızlığına, Halifeliğin birleştirdiği kutsal kardeşliğe 
bağlı olan bütün Müslüman kardeşlerimizin vicdanında aynı 
direnci, aynı görev ve başkaldırı coşkusunu uyandıracağına 
güvenerek Cenab-ı Hakk'ın kutsal savaşımııda cümlemizi 
ildlıi yardıma ulaştırması ve peygamberin ruhlarına dayanan 
birlik içindeki örgü tüm üze yardımcı olması için dua ederiz. 1 7  
Mart 1 336 

Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Adına 

Mustafa Kemal 

24 Mart Çarşamba: 

• Urfa Kuvayı Milliye Kumandanlığına: 

61 

Kolordu'dan gelen emir telgrafı sureti yukarıya alın

mışhr. Ona göre bundan böyle millet ve ordunun büyük bir 

azim ve iman ile müştereken ve birlik olarak çalışmalarını 

tavsiye eylerim. 23 Mart 1920 

Siverek Kuvayı Milliye Kumandanı Timur26 

• Bu telgraf kamuoyundaki heyecanı söndürmeye yara

yabilecek resmi belgelerden ise de durumun henüz gelişmiş 

olmaması hasebiyle bu konuda hadisenin doğrulanmasına 

kadar kesin hüküm verilemez. Bu konudaki açıklama halkın 

bilgisine sunuldu. 

26 O sıra Siverek' e gelmiş olan 2. Tümen Kumandan vekili Ya bay Akif Bey 
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25 Mart Perşembe: 

• Diyarbekir'den Urfa'da teşekkül edecek muntazam 

milli taburu için 400 tüfek ve kafi miktarda cephane ve top 
merrnilerinin hareket ettirilmesi 2. Tümen kumandanlığın

dan bildirilmiştir. 

26 Mart Cuma: 

• 13. Kolordu Kumandanı Ahmet Cevdet Bey le Antep' te 

Kılıç Ali Bey'den Türkiye'nin genel siyasi durumu hakkında 

telgraflar . .  

27  Mart Cumartesi: 

• Mücahitler Arappınarı'na hücum ederek düşmana üç 
ölü ve üç yaralı verdirmişlerdir. 

28 Mart Pazar: 

• Memleketteki durum ve harekat birkaç günden beri 

devam ile sükunet bugünü de muhafaza ettirmiştir. Elde edi

len bir casusun taşıdığı evrak, düşmanın Urfa karargahında 
iaşe ve cephane cihetinden son derecede zorluk içerisinde 

bulunduklarından imdat kuvvetlerinin çabuk gönderilmesi 

Cerablus kumandanlığından rica, aksi halde zaruri olarak 

teslim olunacağını bildiriyordu. 



Naci Balak'ın Kurtuluş Mücadelesi Hatıratı 63 

Kilikya27 ve Cezire28 hattı üzerindeki yerlerden esaslı bir 

malumat alınamadı. Bugün kuzeyden merkeze 600 mermi, 

400 tüfek ve cephanesi dahil olmuştur. 

• 13. Kolordu Kumandanı Ahmet Cevdet Bey'den İstan

bul'un işgali ve genel siyasi durum hakkında Urfa Mutasar

rıflığına verildi. 

29 Mart Pazartesi: 

• Bugün de dün gibi harekatta sükfınet vardır. Yalnız 

Milli Kuvvetler geceleri düşmanı taciz ateşleriyle oyalamak
tadır. Kuzeyden mühim miktarda cephane ve savaş gereçleri 

gelmiştir. Bugün dahi beş adet casus yakalanmış ve tutuklan

mışhr. 

• Heyeti Temsiliye narnma Mustafa Kemal'den genel si

yasi durum hakkında bilgilendirmeler: 

• Beyrut'tan 38 kadar ulema ve eşraf ve ileri gelenlerin 

imzalarıyla Mebusan Meclisi Başkanlığına çekilen ve aslı 
Sulh Konferansı'na gönderilen telgraf: "Hilafet-i Osmani

ye'ye olan bağlılığımız irsi ve ebedidir." 

• Kalküta'dan 29 Şubatta Times'a çekilen telgraf: İslam 

aleminde mevcut Hilafet Hukuku cemiyetleri delegelerin

den oluşan Kalküta Konferansı aşağıdaki kararı almıştır: " 

Hilafet Hukukunu imkansız kılan bir kararı büyük Britanya 

hükümeti onayladığı taktirde Müslümanlar, bilhassa Hin

distan'daki 75 milyon Müslüman, İngiliz mailarına boykotaj 

ilan edecektir.. 

27 Çukurova'dan Gaziantep' e, Torosların güney yamaçlarını ve bazı kayıt
lara göre Urfa'yı da içine alan bölge. 

28 Cizre. 
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30 Mart Salı: 

• Kuvayı Milliye buradaki Fransızlara karşı kesin bir 

saldırı hareketi yaparak meseleyi tamamlamak üzere ciddi 

ve esaslı hazıdıkta bulunmaktadır. Heyet-i Temsiliye'den 

gönderilen talimat dairesinde örgütlenme yapılmakta olup 
yakında maksada ulaşınaya Allah'ın lütfuyla başlanacağı an

laşılmaktadır. Kamuoyu bu taarruzu can atarak beklemekte

dir. 

• Bugün Heyet-i Temsiliye'den alınan telgrafa göre İtal

ya gazeteleri Sulh Konferansının Türkiye andtaşmasının ta

mamlanarak yazım kuruluna havale edildiğini yazmıştır. Bu 

hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir. 

• Sükunet gündüz ve gece devam etmiştir. 

31 Mart Çarşamba, sabah: 

• Merkezdeki harekatta her gün olduğu gibi süklinet 

devam ediyordu. Geceleri keşif kolları müsademeleri fasıla

lada vaki olmaktadır. Bu akşam Antep'ten malumat alına

madı. 

• Nizip merkezinden çekilen bir telgrafta Katma'dan29 

Kilis yoluyla Anteb'e doğru inmek isteyen ve miktarı 3000 
kadar tahmin kılınan Fransızlada çatışma başladığı ve Ku va

yı Milliye'nin Antep yönüne gelen 400 kadar Ermeni gönül

lüleri tarafından iki ateş arasına alındığı ve vaziyetin tehlikeli 

olduğu bildirilmekte ve ci var merkezlerden imdat kuvveti ve 

mümkün ise ordudan da bir mitralyöz sev ki rica olunmakta

dır. Ancak gecenin heyecan ve telaş uyandıran olan bu bilgisi 

teyit edilineeye kadar ihtiyati kayıtla karşılanmalıdır. 

29 Gaziantep'in güneyinde Suriye sınınnda yer alan tren istasyonlarından. 
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1 Nisan Perşembe: 

• Merkezdeki harekatta sükılnet vardır. Keşif kolu çatış

malarında bu gece iki yaralı verdik 

• Öğleye kadar Antep ve Kilis arasında duruma dair ha

ber alınamadı. Sükılnet devam ediyordu. 

2 Nisan Cuma: 

• Önemli ve belgeli bir kaynaktan alınan bilgilerde; ha

zır durumun aldığı şekil Kolordu'nun da iştirakine lüzum 

gösterdiğinden Urfa'da yapılacak saldırı için askeri kuvvet

lerin gelmesine kadar beklemek lazım geleceği bildirilmiştir. 

Bu bildirim tabii ki yetkili bir makamdan ilgili bir makama 

idi. Gayet gizli olan bu hadise tabiatıyla açıklanamaz. Yalruz 

bize ait olan nokta olay ve günlük hadiselerdir. İşte böyle bir 
bilgi de bugün gelmiştir. Biz de o maksatla kaydediyoruz. 

• Bugün saat beş buçuk sıralarında düşman hedefle

ri etrafında vaziyet almakta olan piyadelerimizin düşman 

ateşinden korunması için Külaflı30 tepesinden top atılmıştır. 

Merrnilerin atılması aralıklarla olmuş ve bir saat kadar bom

bardıman devam etmiştir. Akşam üzeri guruptan sonra Os

man Efendinin Köşkünden31 hastaneye geçmekte olan düş
mandan dört nefer öldürülmüştür. Kuzey noktalarının bazı 

bölümleri çevrilmiştir. 

• Kilis'e tekrar dönmek üzere yola çıkan Fransa kuvve

ti Küçük Kızılhisar köyünde Kılıç Ali Bey tarafından karşı

lanmış olup çatışmanın devam ettiği ve hakikaten köye top 

30 Urfa'nın kuzeybatısında yer alan şehre hakim tepe. 

3 1  Kürkçüzade Osman Efendi'nin, bugün yerinde Dedeman Otel i'nin bu
lunduğu evi. 



66 Urfa'nın Kurtuluşu'na Dair Üç Hat1rat 

sesleri geldiği, Küçük Kızılhisar'dan Kilis'e kadar sekiz saat 

devarn eden sırtlar üzerinde çetelerimizin siperler vücuda 

getirdikleri anlaşılmıştır. Fransızlar ahaliye hitaben iki be
yanname duvara asarak Türklerden memnun oldukları, ka

saba ve ahaliye karşı bir diyecekleri olmadığı yalnız çetelerin 

ortadan kaldırılması sorumluların cezalandırılması ve dola

yısıyla da asayişi koruyacaklarını bildirmiş ise de ahali bu 

beyannarneyi boyalamak ve yırtmak suretiyle yok etmişler

dir. 

• Gece keşif kolu harekatından çatışma meydana gelmiş 

ve bir neferirniz şehit olmuş iki nefer de yaralanrnıştır. Siper
lerde piyade ateşi sabaha kadar aralıklarla karşılıklı olarak 

devarn etti. Durum ve harekatta başka bir olay olmadı, 

3 Nisan Cumartesi: 

• Halk arasında Antep'te Fransızlara karşı vukuat ve 

çatışmaya başlandığı ve milli çetelerin ansızın telgrafhaneye 

baskın yaparak, gerek orada ve gerek çarşıda 30 neferi esir 

edip sansür memurunu öldürdükleri ağızdan ağıza dolaşa

rak rivayet olunuyordu. Öğleye kadar bu havadisin doğru

lanmasına dair resmi bir bilgi elde edernedirn. 

• Fakat Kilis-Antep arasındaki çete çatışmalarının iyi 

gitmesi ve her tarafta ki milli coşkunluğun bu hadiseyi yap

mada zaruret hissettirdiği cihetle Antep'te oturanlarca bir 

emri vaki hükmünde anlaşılacağı şüphesizdir. Şunu da söy

leyelim ki dururnun henüz gelişrnekten biraz uzak olması 

veya haberleşme araçlarının yeterli derecede olmarnası se

bebiyle gereken bilginin alınamaması noktaları kamuoyunu 

kaygıdan kurtararnarnaktadır. 
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• Milli aşiret reisi Mahmut Bey tarafından Fransız ku

mandanlığına cevaben yazılan teslim teklifine kumandan 

tarafından gönderilen cevapta emir alınmadıkça buradan 
ayrılamayacaklarını ve Cerablus'a emirname gönderilerek 

cevabı alınmak üzere bir adet yazı gönderildiği ve bu yazının 

cevabının alınmasıyla kendisine tebliği rica olunmaktadır. 

Kuvayı Milliye heyetince bu hususta ne yolda karar alındı

ğı ve yazının anlamının neden ibaret bulunduğuna dair gece 

geç vakte kadar açık bir haber alamadım. Söylenti olarak id

dia edildiğine göre Kuvayı Milliye heyeti bu yazıyı dikkate 

alacak imiş. 

Hakikat hal bunun aksi olsa gerektir. Mamafih bu hu

susta kesin bir hüküm vermek için belgeli ve güvenilir bir 

bilgi elde edilmek lazımdır. Yarın bu hususta yapacağım so

ruşturma sonucunda meselenin şekil ve mahiyeti hakkında 
biraz ayrıntı verilebilir. 

• Harekatta yine sükunet vardır. Gece si per taciz ateşle

ri, keşif kolu harekatı vaki oldu. Bugünkü çatışmalarda dört 
yaralımız vardır. 

4 Nisan Pazar: 

• Antep - Kilis arasında harekat icra etmekte olan Ku va

yı Milliye Um um Kumandanı32 Kılıç Ali Beyin Antep' e vardı

ğı ve Urfa Milli kumandanı Namık Bey'i33 haberleşrnek üzere 

makine başına çağırdığı haberi alındı. 

• Kumandan saat beşte makine başına gitmiştir. İkindi 

vaktine kadar haberleşme devam etmektedir. Hala kuman-

32 Kılıç Ali'nin taşıdığı Antep ve Maraş Kuvayı Milliye Kumandanlığı kas
tedilmektedir. 

33 Yüzbaşı Ali Saip Bey'in takma adı. 
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dan haberleşmeden dönmemiştir. Saat ona doğru kumandan 

haberleşmeden geldi. Fakat getirdiği bilgi gizli tutuldu. 

• Dün bildirilen ve Fransız kumandanı tarafından gön
derilen yazıya dair bugün de sağlam bir haber alınamadı. 

Harekattaki sükfınet bugün de devam etti. Gece keşif 

kolu harekatı yapıldı, başkaca hadiseler olmadı. Genel siya
set hakkında iki gündür ki malumat gelmemiştir. 

5 Nisan Pazartesi, sabah: 

Kumandanın dünkü haberleşmesi hakkında icra ettiğim 

tahkikat şudur: Cuma günü Antep'te ahali, "çeteler bastı! "  

diyerek memlekette bir velvele çıkarmış hemen telgrafha

neye hücumla oradaki Fransız efradını ve ötede beride do

laşan perakendeleri derhal yakalayıp sansür memurunu öl
dürmüşlerdir. Hadise önce Ermenilerle başlamış ve bilahare 

Kılıç Ali Bey'in Antep'e varmasıyla oradaki Amerika Heyeti 

çağrılıp kendilerine Milli Emeller hakkında bazı açıklamalar 
yapılarak Ermenilerin bu vatan eviadı olmak itibariyle onlar

la arada nefreti, çatışmayı gerektiren bir hal olmadığı ve iki 

vatandaşın yek diğere karşı böyle ecnebi bir vaziyet alması

nın hiçbir şekilde caiz olamayacağı gibi milletin emellerine 

faydalı olduğundan hemen gereken bildirim yapılmış bunun 

üzerine Amerika misyonerleri Ermeni mebusları nezdinde 

gerekli etkiyi yaparak meselenin kapatılmasını ihtar eylemiş 

bunun üzerine Ermeniler milli kumandanı nezdine ileri ge

lenlerini yollayarak ederek meseleyi teskin eylemişlerdir. 

Şimdiki vaziyet sükCmetle geçmektedir. Fransızlar ka

rargahlarına çekilerek harekatıarına dair düzenlemelerle 

meşguldürler. İslam ahali de her taraftan yardım kuvvetleri 

ve savaş gereçleri istemekle hazırlanmaktadırlar. 
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Kılıç Ali Bey Antep'ten Ağcakoyun'a dönecek ve ora

daki Fransızların temizlenme işini tamamlayacak ve Katma 

yönünde düşmanı çıkardıktan sonra Antep' e dönecektir. Bu 
suretle Urfa hadisesinin çalışarak kapanması gerektiğinden 

ona göre hızla gereken tedarike önem verip gayret etmesi 

rica olunmaktadır. 

İşte Antep hakkındaki duyulanların belgesi budur. Ge
lecekte doğacak olaylara dair alacağımız bilgileri kaydederiz. 

• Harekatta yine sükfınet devam ediyor. Keşif kolu ça

tışmaları bu gece de oldu. 

6 Nisan Salı: 

• Bugün harekattan, olaylardan bilgi alınamadı. Süku
net her tarafta hüküm sürüyor. 

• Yalnız bir casus daha yakalandı. Nezdinde belge elde 

edilemedi. Bütünüyle dikkate değer hal ve belirtiler gösteri

yordu ve ahlakı ve tabiatı da kendisinin casusluğuna işaret 
ediyordu. Hele eski casusun annesi olmak ihbarıyla hayatın

daki iştiraki daha kuvvetlendiriyordu. Casusun da önemli 

bir bilgi olmayan durumları söylemekle ve adı geçen kadının 

tevkif edildiğini kaydetmekle yetiniyoruz. 

• Bu gece keşif kolu düşmandan bir nakliye arabası ga

nimet aldı. Kaybımız yoktur. 

7 Nisan Çarşamba: 

• Urfa'daki harekatı idare etmek üzere pek büyük yetki

ye sahip bir kumandanla maiyetinin bu akşam buraya ulaş

tığı ve karargah hazırlanması teşebbüsünde bulunulacağı 
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rivayet olunuyordu. Öğleye kadar bu mesele doğrulanmış 

ve kumandanın maiyetiyle güney yönünden memlekete ula

şacağı anlaşılmışhr. 

• Bir tabur milli düzenli kuvvetin Karaköprü'ye geldiği 

de tahakkuk etti. Bu kuvvet her türlü donanıma sahip bu

lunuyordu. Öğle vakti Urfa Ermeni milletvekili ile ileri ge

lenlerden Beşliyan34, Mutasarrıf Bey ve kumandan beyi zi

yaret ederek, Ermenilerin kuşatma nedeniyle yiyecek-içecek 

yönünden son derece perişan kaldıkları ve tarafsız oldukları 

halde böyle sefaletierine meydan verilmiş olmasının vicda

nen caiz olamayacağı itibarıyla kendilerine iaşe verilmesi 

rica edilmiştir. 

Kumandan tarafından, Tılfutuı-35 mahallesindeki Fran

sızlar boşallılmaz veya kumandanlarınca oradan aldırılması 

temin edilmezse iaşeye yardımın mümkün olamayacağı ce
vabı verildi. 

• Cevaben Fransız kumandanlığı nezdinde teşebbüs
lerde bulunmaları teklif olundu. Bu teklif tarafımızca kabul 
edilerek muhafız eşliğiyle Fransız kumandanlığı nezdine 

gönderildi. 

Yarım saat sonra döndüklerinde kumandaniıkça soru
larının karşılandığı anlaşılmış ise de Ermeniler emre arnade 
olduklarını ve iskanları arzu edilirse ve İslam mahallelerinde 

hane tedariki temin kılınırsa derhal Ermeni mahallesini terk 

edeceklerini şayet muvafık görülürse kendi mahallelerinde 
müstesna bir mevkie çekileceklerini kesinlikle söz vererek 

bildirmişlerdir. 

34 Dr. Agop Beşliyan, Ermeni cemaati lideri. 

35 Halk arasında Tılfındır olarak bilinen ve Ermenilerin oturdukları mahal
lenin üzerinde yer aldığı Balıklıgöl'ün kuzeyindeki tepe. 
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Bunun üzerine meselenin milli kumandanlıkça müza

kere edilerek neticesi yarın tebliğ ve ona göre gereğinin yapı

lacağı bildirildi. Her ikisi de yerlerine döndürüldü. 

Akşam ve gece aralıklı taciz ateşiyle geçmiş, keşif kolu 

çatışması bu gece de vaki olmuştur. Bu harekatın nasıl cere

yan ettiğine dair sahih bir bilgi alınamadı. Yarın bu konuda 

alınacak raporlardaki haberleri alçakgönüllülük kabilinden 

kaydımız gerekirse onu da yazarız. 

8 Nisan Perşembe: 

• Saat beşte yeni Milli Kumandan36 Urfa'ya vardı. 

• Telabyad civarında Sülüklü37 nahiye merkezine İbra

him Paşazadelerden 500 asker, iki top müteaddit mitralyö
zün ulaştığı haberi geldi. Katma da Kuvayı Milliye tarafından 

düşürülmüştür. Suruçlu Bozan Bey'in 300 kadar kuvvetle ve 

harekatı idareye memur Binbaşı İlyas Bey ve bir mitralyözle 

Kumludere'den Ağçakoyun'a hareket ettikleri anlaşıldı. An

tep vukuatının Urfa vaziyetinde cereyan etmekte olduğu te

yit etti. 

• Karaköprü'deki kıtanın donanımıyla merkeze bu ak

şam gelmelerine dair emir verildi. 

• Saat on buçuk raddelerinde Fransızlardan gönderilen 

bir tezkerede 60 deve ve 20 beygirin bu akşam tedariki temin 

edilirse hemen Urfa'yı terk edeceğine dair teklif vaki oldu. 

Bu teklifler kumandanlıkça açıklanınca halk arasında pek 
büyük sevince neden oldu. Aldığımız son bilgilerde kuman-

36 Pehlivanzade Binbaşı Nuri Bey. Bkz. sf. 41 

37 Bugün Suriye sırurları içerisinde Telabyad'ın güneyinde bir yerleşim. 
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danlık bu teklifiere bazı şartlar ekleyerek tarafsız bir bölgede 
görüşülüp kararlaştırılmasını bildirmiştir. 

Gece yine keşif kolu çatışması vaki oldu. Gece saat ikide 

14/1 mevcudiyle şehre dahil oldu. Başkaca kayda değer bir 

hadise olmadı. 

9 Nisan Cuma: 

• Sabahtan öğlene kadar önemli bir hadise olmadı. 

Fransızlada dünkü gün gerçekleştiği haber verilen görüşme 

bugün saat onda köprü38 üzerinde icra olunarak çatışmalar 

sona erdirildi. Binaenaleyh bugün saat on birden itibaren 

Urfa hadisesi bitme sınırına vardı. Şartlar hakkındaki ayrın

tıyı yarın elde edersek kaydedeceğiz. 

10 Nisan Cumartesi: 

• Bugün yaptığım soruşturmaya göre Fransız kıtası bu 

gece saat on bir bitiminde hareket edecektir. Bütün takip ve 
soruşturmama rağmen şartlar hakkındaki anlaşmayı aynen 

elde edemedim. 

Yalnız söylentilerdeki iddiaya göre Fransızlar tarafın

dan ileri sürülen bütün şartlar tarafımızdan kabul olunmuş

tur. Şartları aynen elde edersek yine kaydedeceğiz. Akşama 

kadar genel siyasi duruma dair belgeye dayalı bir bilgi elde 

edilemedi. 

38 Karakoyun üzerinde bulunan ve daha sonra Ali Saip Köprüsü adı verilen 
Millet köprüsü 
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ll N isan Pazar: 

• Fransızlar dün gece saat yedide bütün rnevcuduyla 

hareket etmişlerdir. Bunlara öncü vazifesini 10 süvari jan

darma ile bir subay ve artçılık hizmetini de bir subay ile 100 
piyade jandarması ifa ediyordu. 

• Sabahleyin ahalide bir heyecan vardı. Herkes akın, 

akın silahını alarak Fransızların hareket ettiği hattı takip 

ediyorlardı. Telaş, endişe artmaya başladı. Bir süvarİ geldi, 

taşıdığı evrakta şu (Fransızlar geçtikleri mevkideki köylere 

taarruz etmelerinden aşiretler ayaklanrnış ve Şebeke civarın

da çatışma başlamıştır. İrndat kuvveti olarak rnakineli tüfek 

gönderilmesi önemle bekleniyor) ifadesi mevcut idi. Şimdi 

ikinci bir ateş daha başladığı anlaşıldı. Milli aşayir kuvvetleri 

irndada tamamen gittiler. 

• Mernlekette sükunet devarn ediyordu. Çatışma alanı

na gelen postalar, düşmandan 40-50 civarında kayıp vukua 

geldiğini ve düşmanın durumunun pek kötü olduğunu ak

şam olmazdan kuşatma kuvvetlerinin tamamlanmasını tav

siye eyliyorlardı. 

Saat yedide yaralıların merkeze ulaşmalan çetelerle 

aşayirin faaliyetini gösteriyor, hücurn eden rnücahitlerin fe

dakarlığını ispat ediyordu. 

Herkeste sevinç işaretleri görülmeye başlandı. Yavaş 

yavaş gelen yaralılardan alınan bilgiler rneselenin kesin so

nuçlandırılıp düşman kuvvetinin yok edilerek kısmen esir 
edildiğini bildiriyordu. 

Saat sekize doğru kurnandanlığa ulaşan rapor oradaki 

Fransız kuvvetlerinin savunmalarının yok edilerek geri kala

nının esir edilmiş şekilde merkeze sevk edilmek üzere bulun

duğunu bildiriyordu. Yarım saat sonra Amerika tebaasından 
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bir kişi Fransızlada beraber Halep'e gitmek üzere iken olay 

sebebiyle giderneyerek oradaki milli kuvvetiere sığınınaya 

mecbur kaldığından merkeze geldi. Hakkında son derece iyi 

muamele yapıldı. 

Saat dokuzda esirlerin takım takım gelişleri şehir civa

rında görünmeye başladı. Ahali, kadın, çocuk, erkek genel

likle karşılamaya memleket civarındaki kabristanda39 birik
mişler, bütün halk çağrışarak bağrışarak milletin azim ve 

yiğitliğinin gösterdiği harikaları anarak milli emeller uğrun

da her türlü fedakarlık hususunda kesinlikle hiç bir şeyden 

kaçınılmayacağınıilan eylediler. 

Yaralılar ve esirler saat ona doğru tamamıyla şehre gel

di. Gereken yerler hazırlanarak istirahatlerinin sağlanmasına 

çalışıldı. Milli kuvvetler de döndü, bu suretle mesele kapan

dı. Şu önemli çatışmanın lehimize olarak kesin sonuçlanması 

bütün ahalinin yüzünü güldürdü. 

Ermeniler hakkında iyi davranılması, gereken bölgelere 

emir olunarak derhal noktalar kaldırıldı. Ve bu hadise şu su
retle cereyan etti. Milli Kumandan, Mutasarrıf Bey ve eşraf

tan birçok kişiler Amerika Yardım Kurumu müdiresi40 nezdi

ne giderek ziyaret edildi. Orada gereken karşılıklı nutuklar 

verildi. Ermeniler ve milletler hakkında Kuvayı Milliye'nin 

gösterdiği iyi muamele müdire tarafından takdir ve sitayiş

le hatırlatılarak bu milli hareketin düzen ve yönetimindeki 

kudretin harika suretinde telakki olunduğunu ve bu durum

ların bütün basma bilhassa Avrupa, Amerika kamuoyuna 
duyurulacağını bildirdi. Mutasarrıf Bey cevaben teşekkür 

ederek Ermeniler ve diğer unsurların bu vatanın eviadı ol-

39 Samsatkapı'daki Bediüzzaman mezarlığı 

40 Mary Caroline Holmes, Urfa Ermeni yetimhanesinin Amerikalı yönetici
si. Bkz. syf. 44 
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mak ve Osmanlı bulunmak itibariyle Müslümandan katiyen 

ayırt edilerneyeceği ve Osmanlı adaletinin onları merhamet 

ve şefkat gölgesinde bütün hukukiarına malik eyleyeceğini 
ve kutsallarının tamamen korunacağını bildirdi. Müdire ve 

orada hazır bulunan Ermeni ileri gelenleri bu nutka teşekkür 

ettiler. Bu ve daha bazı önemli görüşmeleri takiben Ermeni 

kilisesine gidilerek orada toplanan Ermeni milletine hitaben 

aynı duygular, fikirler açıklanmış ve buna karşı alınan ce

vaplarda; Errnenilerin Osmanlı tabiiyeti altında olarak hiçbir 

zaman başka bir surette kandırılarnayacağı ve kandırılına

dığı ve binaenaleyh şu insaniyetli davranışlara bütün millet 

narnma teşekkürler eylediği ifade kılınmış ve siperlerin he

men kaldırılması teklif olunarak her iki millet mahallelerinin 

nezaretleri hakkında gereği yapılmış, Ermeni mahallesine ait 

kuşatma kaldırılmıştır. Bu suretle Ermeniler çarşıya inerek iş 
ve güçleriyle meşgul olmaya başlamışlardır. 

• Düşmanın çekilmesine ait şartları elde edernedirn. Ar

tık elde edilmesine de hacet kalmamıştır. Genel siyasi durum 

hakkında bilgi alınamadı. 

12 Nisan Pazartesi: 

• Bugün merkezde ve milli karargahta hazırlıklar gö

rülüyordu. Bu hazırlıklar Kuvayı Milliye'nin ileri hareketini 

hissettiriyordu. Başkaca rnühirn bir hadiseye dair etrafta rna

lurnat gelmedi. 

13 Nisan Salı: 

• Suruç'ta Kuvayı Milliye kurnandanlığına bildirildiği
ne göre Cerablus'taki düşman bazı sefer hazırlıklarında bu-
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lunduğundan durumun düzenlenmesi için şimdiden bir top 

ve gerekli takviye kıtalarının yollanması rica olunuyordu. 

• Memlekette dünkü hazırlıkların pek şiddetiisi bugün 

yapıldı. Çeteler, milli tabur, merkezde kalan aşiret kuvvetleri 

karargaha toplanıyorlar, oradan emirler alarak gereken nok

talarda belli zamanda toplanmalarını sağlamak için gereken

Iere tebligah yapıyorlardı. 

Bir taraftan yük taşıma hayvanları toplanıyor, diğer 

taraftan yardımlar toplanıyor ve dağıhlıyordu. Akşama ve 

gece saat dörde kadar bu hal devam etti. Saat beşe yakın bir 

zamanda Milli Kuvvetler hareket ettiler. Yönleri bahya oldu

ğundan derhal sabahki bildirilen Suruç kazasına gitmeleri 

gerekiyordu. 

• Gündüz saat onda Süvari Alayı merkeze geldi. (Bozuk 

olduğundan Antep'de şehirde muhabere yapılmadığı anlaşı

byord u.) Bugün başka bir havadis yayılmadı. 

14 Nisan Çarşamba. 

• Sabah Milli Kuvvetlerden bir kısım kişiler ve çeteler 

hareket ettiler. Saat ikiyi on dakika geçe bir düşman uçağı 
Urfa ufuklarında ve eski Fransızların eski yerleştiği mevkile

rm üzerinde üç - dört defa dolaşarak bir aydınlatma fişengi 

ve otomatik merrnilerini atarak cevap almayı başaramadı, 

çekildi gitti. Çünkü hadise kapanmış Urfa'da hamdolsun 

düşmandan eser kalmamışh. Uçağın bu hareketi kamuoyun

da iyi etki bırakmadı ise de kötü etki de yapmadı. Öğleden 

sonra Milli Kuvvetlerin Suruç'a vardığına dair telgraf geldiği 

işitildi. 
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Geri kalan sevkiyat için bugün de hazırlık vardı. Fakat 

dünkü gibi gelmedi. 

15 Nisan Perşembe. 

• Harran nahiyesinde Milli aşiret reisi İbrahim Paşaza

delerle orada ki bazı hynetsiz aşayir arasında çatışma başla
dığı işitildi. Henüz teyit edilmedi. 

• Cerablus'a düşmanın 300-400 miktarında bir kuvveti

nin bazı teçhizatıyla ulaştığı haberi geldi. 

• Akşama kadar sükU.net devam etti. Akşamdan sonra 
Nizip'ten alınan telgrafta düşmanın 1000 kadar kuvveti Ni

zip'e gelerek orada kaldığı ve bunlara ait hazırlıklarda bu

lunulduğu ve neticesinin de ayrıca bildirileceği açıklandı. 
Urfa'dan dönen uçağın düştüğü hakkında bir söylenti dolaş

ınağa başladı. Geceye kadar bu havadisler teyit edilmedi. 

16 Nisan Cuma: 

• Bu gece gelen telgraflar Nizip'ten 15 Nisan sabahı ha

reket eden düşman kuvvetinin "Gavur köyü" nam mevki

de Nizip'ten çıkan ve Antep'ten gelerek orada vaziyet alan 
çeteler tarafından ateş altına alındığı ve çatışmanın devam 

etmekte olduğu ve düşman kuvvetinin 200 ölü bıraktığı ve 

birçok da yaralı olduğunu bildiriyordu. 

• Kilis merkezinden Antep' e imdat kuvveti sevk edilmiş 
ise de o da Kılıç Ali Bey'in çetesi tarafından karşılanarak tu

tulduğu ve çatışmanın halen devam etmekte olduğu bildiri

liyordu. 
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• Saat onda Suruç'tan merkeze gelen jandarmalar taşı
dıkları evrakla kumandanlık vekaletine gitmiş ve dönüşlerin

de şu ifadede bulunmuşlardır. "Dördüncü ayın on dördüncü 

günü Arappınarı'na Kuvayı Milliye vardıktan sonra oradaki 
düşmanı kuşatarak topla dövmeye başladılar. Ve akabinde 

bazı noktalardan hücum etmişlerse de düşman kuvveti bina 
dahilinde yer yüzeyinde imal ettikleri tabya ve siperlerde 

bulunduklarından bu hücum ve bombardıman başarılı so

nuç vermemiş ve bu meşguliyet sırasında Siftek cephesinden 

düşman imdat kuvveti görünmeye başladığından taarruz 

harekatından kaçınılarak imdat kuvvetleriyle karşılaşmışlar 

ve çatışmaya koyulmuşlardır. Topların etkisiz kalmasından 

Suruç merkeze geri gönderilmesi bazı yanlış anlarnalara yol 

açmışsa da gerçek ortaya çıkınca ortadan kalkmıştır." 

• Memlekette heyecan alametleri görülmeye başlamış 
ve Suruç'a imdat kuvveti ve cephane vesairenin sevkine te

şebbüs edilmiştir. 

Saat on ikiden sonra Suruç merkezinden gelen telgrafta 

14 Nisanda başlayan çatışmanın 15 Nisan'da düşmanın rica

tıyla neticelendiği ve Milli Kuvvetin takibe koyulduğu bil

dirilmiştir. Yeterli silah mevcut olup endişe edecek bir hal 

olmadığı ortaya çıkmıştır. 

• Gece cephane kuvvetleri ve süvari kıtasından bir mik

tar müfreze sevk edilmiştir. Başkaca kayda değer bir hadise 

olmadı. 

17 Nisan Cumartesi: 

Erzurum. 

Urfa Mutasarrıflığına ve Kuvayı Milliye Kumandanlığına 
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Urfa kahramanlarının Kuvayı Milliye aslanlarının yi

ğitlik ve fedakarlıkları sevgili bayraklarımızın yine Urfa 

üzerinde dalgalandığını haber almakla Kolordumuz büyük 
sevinçler duymaktadır. Osmanlılığı, Osmanlı vatanı ve Os

manlı sancağını muhafaza için canlarını siper eden Urfalı

lar ve Kuvayı Milliye fertlerinin ve sizin pak ellerinizi öper. 

Kolordumun samimi duygularını arz eylerim. Müteakip ha

rekatınızın dahi başanlara nail olmanızı temenni ederim. Ko

lord um bölgesinde Urfa şehitlerinin ruhlarını şad ediyoruz. 

13 Nisan 1920 

Erzurum 

lS.ci Kolordu Kumandanı 

Kazım Karabekir 

• Bu telgraftan başka daha başka mevkilerden tebrik 

telgrafı gelmektedir. 

Biz önemi gereği diğerlerine numune olarak kaydediyo

ruz. Akşam Suruç'tan Kuvayı Milliye kumandanlık vekaleti

ne gelen bir telgrafta 15 Nisanda takibine koyulan düşmanın 
tamamıyla telef edilip kuvvetlerinin dağıtıldığı bildirilmek

tedir. 

• Di yarbekir'den huzur ve asayişi temin etmek üzere iki 
tabur piyadenin 17 Nisan'da Diyarbekir'den hareket ettirildi

ği Kolordu'dan çekilen telgraftan anlaşılmıştır. 

18 Nisan Pazar: 

• Bugün alınan kesin haberlere göre Arappınarı'na gel

mekte iken döndürülen düşmanın (Siftek) istasyonuna sığın

dıkları ve kuşatıldıkları anlaşıldı. Mahalli asayiş hamdolsun 

tamamen iade edilmiş memleket sükunetini korumaya baş-



80 Urfa'nın Kurtuluşu'na Dair Üç Hatırat 

lamışhr. Amerika Kızılhaç heyeti dünkü gün merkeze gelmiş 

idi. Bugün karargahı, hastane ve diğer mevkileri dolaşan He

yet, Mutasarnf Beye şu beyanatta bulunmuşlardır: 

l.Bütün inceleme ve gözlemlerimizi özetiediğimizde 

Urfa hadisesinde Kuvayı Milliye'nin diğer unsurlar hakkın

daki iyi davranışlarını takdir ettik. Bu yüce fikre hiçbir kuv

vet dayanamayacak ve aciz kalacaktır. Bizim kanaatimiz bu

dur. Ve bunu basma, yüksek makamlara arz edeceğiz. 

2.Fransızların Urfa ile ilgisi kesilmiş ve binaenaleyh Ur
fa'ya harekat yapmaya hiçbir yetki ve haklan kalmamıştır. 

3.Uçak Cerablus'a girmeden Arappınarı'ndan ileride 

düşerek ederek harap olmuştur, 

ifadesinde bulunmuşlardır. Biz de şu bilgilerin bir kısmı cid

den dikkate değer olmakla kayıt ettik. 

• Bugün kayda değer bir olay görülmedi. 

19 Nisan Pazartesi: 

• Diyarbakır'da 13. Kolordu Kumandanı Ahmet Cevdet 

Bey'den Urfa Mutasarrıflığına 17.04.1920 tarihli yazı: Nisanın 

21.ci Perşembe günü Ankara'da olağanüstü Meclis, üyelerin 

çoğunluğu ile toplanacaktır. Harekat 1 136/2382 

• Suruç'taki Kuvayı Milliye ile Fransızlar arasında çatış

manın devam ettiği ve Kuvayı Milliye tarafından Arappınar 

istasyonuna taarruzla bombardıman yapılmakta olduğu ha
beri alındı. Merkezde asayiş ve sükfınet tamamen tesis etmiş

tir. 
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• Bugün Suruç'tan kumandanlık vekaletine gelen telg
rafta Basravi41 ile Fransızların Arappınar civarındaki vaziyet

terini iyice izah ediyordu. 

Düşmanın bütün kuvvetinin 300-400 kadar olduğu, kü

çük çapta bir de topları bulunduğu, 18 Nisan'da tarafımızdan 

tahliye edilen siperlerin düşman tarafından işgal edilerek 

top muharebesi başladığı ve topçumuz tarafından topların 

yerleştirildiği ve düşman asli hatlarına geri döndürülerek si

perlerin işgalle çatışmanın kızıştığı bildirilmektedir. Durum 

lehimize uygundur. 

• Amerika Kızılhaç heyeti bugün Urfa'dan Halep'e doğ

ru hareket ettiler. Ermeni milletinin Urfa Kuvayı Milliyesi'n

den haklarında gösterilen iyi muameleden dolayı müteşek

kir olduklarını ve bütün haklara kavuşmuş olmakla beraber 
İslamlada müştereken işleriyle güçleriyle meşgul bulunduk

larını ve Fransız işgallerinin kabul edilmeyeceğini ve askeri 

harekat yapıldığı takdirde Müslümanlada omuz omuza ve

rerek Fransızlara kurşun atacaklarını ve böyle aksi harekete 

meydan verilmemesini rica ile General Gouraud'nun dikka

tini çekmeye söz konusu heyeti tevkil etmektedir. 

• Mutasarrıf Bey'in Cerablus kumandanına hitaben Ur

fa'dan çıkan Fransızlar hakkındaki söylentiye dair yazdığı 
yazıda özellikle şu cümleler mevcut idi: 

"Urfa' dan Fransız kuvvetleri silahsız değil, silahlı olarak 

çıkmışlar ve memlekete iki saat mesafede aşayir ve çeteler ta

rafından çatışmaya tutulmuşlardır. Fransız askerlerine katli

am yapıldığı ve İslam askerlerinin42 ayrı tutulduğu yalandır. 

41 Suruç bölgesinde Fransızlada işbirliği yapan Ketkaruı aşireti reisi. 

42 Fransız işgal kuvvetinde bulunan Cezayirli ve Senegaili Müslüman as
kerler kastediliyor. 
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Kuvayı Milliye'nin hükümete teslim ettiği esirler ve yaralıla

rın kendileri ordadır. Bu kimselerde cins ve mezhep ayrımı 

yapılmadan, teslim olanlar iyi muamele görmüşlerdir. Esir

Iere tatbik edilmekte olan iyi rnuarneleye Amerika Kızılhaç 

heyeti adil bir şahittir. Binaenaleyh Suruç'ta bulunan Kuvayı 

Milliye kurnandanlığıyla haberleştikten sonra bunların bura

dan aldırılması hususunda reyiniz saklıdır." 

Kızılhaç heyeti Kuvayı Milliye'nin diğer unsurlar hak

kında gösterdikleri iyi muameleyi tekrar takdir ederek halkı 

siyasi mahfiHere keyfiyeti arz ve bütün basma gözlemlerini 

yazacağını beyan ve veda ederek Urfa'dan ayrıldı. 

• Akşama doğru Suruç'tan gelen bazı milli postaları ku

rnandanının telgrafını teyit ediyorlardı. Genel siyasi durum 

hakkında bugün ordudan bir bildiri yoktur. 

Gece Suruç'taki milli kurnandandan buradaki kurnan

danlık vekiHetine gelen telgrafta Fransızların Birecik, Nizip, 

Cerablus havalisine kendi casusları vasıtasıyla kamuoyunu 

etkilernek üzere altı tabur miktarındaki kuvvetlerin İskende

run'dan şarka hareket etiirildiği ve Trablus bölgesinde 3000 

miktarında kuvvetleri mevcut olup bunları da Arappınarı'na 

doğru sevk ettikleri bildirilmiş, hepsi de bildirilen olayın 

kesinlikle asıl ve esası olmadığı gibi Cerablus bölgesindeki 

kuvveti de 1000 civarında olduğu ve öteye beriye sarkıntılık 

ederek dağınık olan müfrezelerinin himayesine çalıştığı ta

mamen tahakkuk etmiştir. Binaenaleyh orada bu yolda söy

lenti varsa hemen yalanlanıp düzeltilmesi bildiriliyordu. 

• Bugün başkaca bir hadise görülmedi. 
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Sayın Hernşerilerirn, 

Bay Ahmet Mestçi, benden, Urfa Kurtuluşunda bulun

duğum bölgeye dair bazı notlar istedi. Aradan 41 sene geç

miş. O zamana ait elirnde hiç bir not belge mevcut değil. Faz

ladan, yaşınun 65 olmasıyla hafızarnın zayıflaması yüzünden 

yazılarımda bazı noksanlar bulunabileceğini itiraf ederek 

özür dilerim. Notları objektif ve gayrı şahsi olarak aşağıya 

yazarken doğrultacak dostlarıma şimdiden teşekkür ederim. 

*** 

Lapa lapa yağan karlar altında savaş fiilen başlamıştı. 

Fransız kuvvetleri şehrin hakim ve stratejik noktalarını tut

muştu. Külaflı Tepesil, Askeri Hastane, Arnerikan yetirnha

nesi2, Karalök'ün Bağı3, Bediüzzarnan Karakolu4, Memleket 

Hastanesi5, Alman Hastanesi6, Osman Kürkçü ve Mahmut 
Nedim Kürkçü Bey1erin konakları, Keşişin Ağılı7 vs. ileri 

emniyet karakollarıydı. Tek hamlede yedek subay arkadaş

lardan Suphi ve Akif Sözeri kardeşlerı Badıllı aşiret reisi Sait 

ı Urfa'nın kuzey bahsında yer alan ve bugün Askeriyenin elinde bulunan 
stratejik tepe. 

2 Bağlarbaşı'nda bugünkü Sağlık Müdürlüğü binası. 

3 28 Şubat 1920'de Kuvayı Milliye'nin taarruzuna uğrayan Fransızların 
işgalindeki bağ evi. 

4 Bugün yıkılmış bulunan ve Samsatkapı'daki Bediüzzaman mezarlığının 
Suruç'a doğru çıkışında bulunan karakol 

5 Uzun zaman Devlet Hastanesi olarak kullanılmış bulunan bugün diş 
hastanesinin bulunduğu taş bina. 

6 Uzun zaman ortaokul olarak da kullanılmış olan Mahmut Nedim 
konağının kuzeyindeki Dr. Fischer'in başında bulunduğu hastane. 

7 Bugün Şehitlik çamlık sınırları içerisindeki bağlağıl 

8 Akif ve Suphi Sözeri kardeşler için bkz: syf. 10, 20 
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Bey'in9 kuvvetleriyle Külaflı Tepesine taarruz ederek Fran

sızlara ilk darbeyi indirmişler 14 makineli tüfenkle hayli cep

hane ve 30'a yakın esir de almışlardı. 

İkinci taarruz, -tarihi hatırımda değil- bir sabah Urfalılar 

tarafından Mancı deresinden Karalök'ün bağ evine yapılmış, 

30 cm. kalınlığındaki kara rağmen hedeflerini göstermernek 

için beyazlar giyerek geniş bir yamaç üzerinde mücahitler gü

pegündüz yoğun makineli tüfek ateşine doğru ilerliyorlardı. 

Maalesef bu taarruz bize çok pahalıya mal olmuştu. Cesaret 
yarışı yapareasma ilerliyorlardı. Burada açıktan yapılan ateş 

yağmuru altındaki bu taarruzda Rastgeldi Hacı Ahmet Beyl0 

ve Mestçi Ahmet Beyle11 Fuat Kemancı Bey'in12 ve daha adla

rını hahrlayamadığım kimselerin şehit ve mecruh olmalarıy

la sonuçsuz kalmış, fakat Fransızlar da bu ağıldan çekilmeye 

mecbur edilmişlerdi. Hatta o derecede ki Mestçi Ahmet Bey 

ağılın duvarına kadar gidip aralıksız ateş eden dışarıya ve

rilmiş makineli tüfek namlusunu tutarak sarsmış Fransızları 

hayli hayret ve korku içinde bırakmış idi. 13 

Bu usulsüz ve başıbozukça yapılan ve adeta kahraman

lık yarışı şeklindeki taarruzun sonucu bizleri çok üzmüştü. 

Düşmanın ve bizim ateş eden kuvvetlerimiz: Fransızların 

kırk yedi makineli tüfeğine rağmen bizim elimizde jandar

ma dairesinden senetle aldığımız Rus tüfenkleri ve mahdut 

9 Sait Bey için bkz. syf. 27 

10 Rastgeldi Hacı Ahmet:(Rastgeldi)(1891-1336): Karalök'ün Bağı'na yapı
lan hücumda şehit oldu. 

ll Mestçi Ahmet Bey için bkz. syf. l l  

12  Kemancızade Fuat (Toksöz) (1901-1955): Kuvayı Milliye'nin gözü pek 
savaşçısı. Geeeli gündüzlü baskınlarıyla düşmanı yıldırmış, 28 Şubat 
1920'de Kuvayı Milliye'nin Karalök'ün Bağı'na hücumunda üç yerinden 
yaralanmış tır. 

13 Ahmet Mestçi kendisiyle yaptığım konuşmada bunu Arif adlı mücahi
din yaptığını söylemişti. 
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sayıda cephanemiz vardı. Onların topları yok ise de bizim iki 

makineli top, az miktardaki cephanesiyle ancak maneviya

h takviye etmekten başka işe yaramıyordu. Hedefler taş ve 

müstahkem binalara tesir bile etmiyordu. 

Yaralılarımıza eski Sanat Okulu'nda (Halkevi)14 bakı

lıyorsa da sayılarının çokluğu ve güpegündüz sipersiz açık 

hayırlardan yapılan bu taarruzu askeri bakımdan doğru 

bulmadık Diğer taraftan Halilürrahman'dan Samsat Kapı

sındakP5 Şakaloz16 sİperlerine kadar uzanan ve Türk Ermeni 

mahallelerini ayıran çizgi halindeki barikatlar da gelişigüzeli 

başsız gençler tarafından tutulup nöbetieşe bekleniyorsa da 

Tılfındır'da17 hakim tepeyi tutan 1 7  Fransız askeri Ermenile

rm yardımıyla siperler kazarak Kalaboynu18 ve sair mahalle

leri ateş altına almış idiler. (Unutmamak için ilave ederim ki 

kurtuluştan sonra Tılfındır'da gördüğünüz siperler yalnız on 
dört kişilik Fransızların değil yüz seksen kişilik Ermenilerin 

idi) ve Fransızların başında Tunuslu Yzb. Abdullah adlı bir 

Fransız Müslümanı vardı. Bu suretle Ermenilerin Fransızlar 

ile işbirliği yaptığı bir kez daha anlaşılmış oldu. Zira sava

şın başında ve birçok defa Tılfındır'ı elde etmemiz için yol 

vermeleri hususunda Ermenilere yapılan müracaatlarda "biz 

tarafsız kalacağız" diye ayak diriyorlardı. 

Halbuki Bediüzzaman Karakolundaki Fransızlada Tıl

fındır'daki Ermeniler arasında bağlantı vardı ve bunu kesrnek 

gerekiyordu. Bu karakol bir gece baskınında Türklerin eline 

14 Bugün Karameydanı'nda bulunan PTI binasının yeri 

15 Urfa'nın Kuzeyinde Sumeydanı'ndan Karakoyun'a doğru inen yolun 
ağzında bugün yıkılmış bulunan kapı 

16 Şakalaz'un evi için bkz syf. 29 

17 Bkz. Tılfındır için bkz. syf. 22 

18 Şehir merkezinden Urfa kalesine çıkan doğu ve güney yamaçtaki mahal
le/mevki 
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geçerek evvela Fransızlardan kurtanımış oldu. Cephanesi 

bol iaşesi sınırlı düşmanı yıpratmak derhal çemberi daralt

mak doğru; gerilla hareketi yanlış idi. Açıksu (Kehriz)'nun 

mecrasını değiştirmek düşmanı susuz bırakıp teslime mec

bur etmek gerekiyordu. Kehrizbaşı'nda,19 Kürkçü Osman 

Bey'in evinden20 başka kuyu yoktu. Düşmanı susuz bırakıp 

teslime mecbur etme planını on iki yedek subay arkadaşla 
düşündük. Bunun için bir muhhra hazırlayarak Kuvayı Mil

liye Kumandanı Ali Saip'e verdik. Vaktiyle Sultaru21 Mektebi 

olan şimdi Sami Barlas Bey'in evinde22 varılan kararın hafı

zamda kalan özeti şöyleydi: 

1) Şehirli ve aşiretlerden oluşan milli kuvvetler düzen

siz olarak taş binalara ve bazen güpegündüz açıktan taarruz 

etmekteler. Bu hücumlar fayda sağlayamayacağı gibi beyhu

de yere yaralı ve şehit verilmektedir. 

2) Düşman sağlamlaşhrılmış binalarda korunarak sa

vunmada oldukları halde bizimkiler sırf memleket sevgisiyle 

kumandansız ve yurtseverce gayretle bu taş binaların önün
de erimekteler. 

3) Bu taarruzlar Kurtuluş Heyeti Merkeziyesi arasında
ki hiç askerlik görmeyen ağa ve eşraftan ibaret olan kişilerin 

uygun görmesiyle böyle oluyor. Halbuki bu savaş işini dört 

seneden beri muhtelif cephelerde tecrübe görmüş ve muh

telif askerlik kollarında yetişmiş 60'dan fazla yedek subay 

arkadaşımız peka.Ia becerebilirlerdi: Yedirip-içirme, yardım

laşma, idari ve siyasi hususların Kurtuluş Heyeti Merkeziye-

1 9  Bugünkü Meteoroloji'den Bağlarbaşı'na Açıksu'ya uzanan mahal. 

20 Bugünkü Dedeman Oteli'nin yeri 

21 Lise. 

22 12 Eylül (Demokrasi) caddesinden Rastgeldi Sokağa girişte sağ köşedeki 
bina. 
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sine; savaş işlerinin ise bu gibi arkadaşlara bırakılması, bey

hude hücurnlardan vazgeçerek kuşatma çemberinin daral

tılması Kehriz suyunun mecrasınırı değiştirilerek düşmanın 
susuz bırakılması, Ermenilerle bağlantılarının kesilmesi ve 

cephanelerinin bir önce tükenınesi için gizli gizli ve yer yer 

ateş açılması gibi tedbirler alınarak düşmanı teslime mecbur 

bırakmak vs . .  

Yukarıda özetiediğim hususlar ve şimdi hatırımda kala

bilen (zira kırk bir yıl aradan geçmiş ve ben altmış beş yaşın

da olup hafızamdan belli kayıplara uğradığına göre eksikler 

ve yanlışlar varsa tashih huyurulmasını isterim) arkadaşlar 

şunlardı: Ahmet Mestçi, Akif ve Suphi Kardeşler, Dava vekili 

Muhlis, Öğretmen FikrF3, Öğretmen Salih Saraç, Yahlizade 

Sabri, Maarif Başkatibi Canbeyli Remzi, Yorgancı İbrahim, 

Faik, Osman İlhami vs . .  

Bu muhtırayı Haşimiye Çarşısındaki Karakolun24 alt ka

tındaki loş bir odasında Kuvayı Milliye Kumandanı Yzb. Ali 

Saip Bey'e verdik. 

Hepimizi iyi karşıladı, fikrirnizi uygun gördü ve bu hu

suslarda Şube Reisi Bnb. İlyas Beyle bağlantı kurarak tedbir 

almarnızı istedi. Bu arada bize "çocuklar dikkat ediniz, içi

mizde casus vardır, herkese güvenrneyiniz" deyince hepimiz 

hayret ve dehşetle birbirimize bakıştık Kendisine "bu casu
sun kim olduğunu öğrenelim ki sakınalım", dedik. Bunun 

üzerine (Yahli Sabri adında bir yedek subay) deyince birden 

afalladık. Zira Sabri hepimizin sevdiği, özellikle güvendiği-

23 Hocazade Muallim Mustafa Fikri (Demirel)(1896-1961): Kuvayı Milli
ye'de önemli hizmetleri geçmiştir. Listesi yapılan Urfa yedek subayla
rının kamutasında oluşturulan yüzer mevcutlu 4 çete bölüğünden dör
düncüsü Hocazade Fikri'ye verilmiştir. 

24 Haşimiye çarşısının kuzeyinde yer alan ve bugün yıkılmış olan karakoL 
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miz fedakar bir çocuktu. "Bunda bir yanlışlık olsa gerek," 

diyerek bunun üzerine şimdi adını hahrlayamadığım şiş

manca eski bir Jandarma Çavuşunu çağırdı. Güya Sabri'nin 

eniştesi Suruç'ta Aşiret reisi Hüseyin Paşa'nın25 Fransızlada 

birlikte bir ziyafette çekilmiş bir fotoğrafını gördüğünü söy

ledi. Bunun üzerine aramızda bulunan Sabri tabancasını Ali 

Saip Bey'e uzatarak "casus isem şimdi bu tabancayla beni 

vurunuz" diye karşılık verdi ve "Eniştesinin davranışından 

kendisinin sorumlu olamayacağını şimdiye kadar çeşitli cep

helerde kahramanca dövüştüğünü şimdi de fedakarlıktan 

çekinmeyeceğini, şahsi ve düşmanca iftiradan üzülmüş oldu
ğunu" ekledi. (Hemen ilave edelim ki bu kahraman arkada

şım daha sonra İstiklal Harbine de katılarak şehit olmuştur). 

Ertesi günü Sultani Mektebinin odasında Şube Reisi 
İlyas Bey1e bir toplantı yaptık. Mücadelenin başıbozukça 

yapılacağına düzenli bir kıta halinde daha çabuk sonuç alı

nacağı kanısına varılarak henüz hatırımda kalan tedbirlerin 

alınmasına karar verildi. 

1) Babam nüfus başkatibi olduğu için biz babamla 

birlikte geceleyin devriye giderek nüfus kütüklerini gö

türecektik. 

2) Her cami e iki arkadaş giderek orada gönüllü ge

lenleri yazacaklardı. 

3) Bu husus Belediye tellah Hacı Ömer vasıtasıyla 

halka duyurulacak idi. 

Bir gün sonra vazifeyi alan arkadaşlar işlerinin ba

şına gitmekle beraber Hacı Ömer de gür sesiyle gençleri 

vazifeye davet ediyordu. 

25 Nebibeyzade Hüseyin Paşa (1876-1934) Haltanlı aşiret reisi. 
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İki saat geçrnernişti ki o zaman geçici olarak po

lislik vazifesini alan yedek subay arkadaşlardan Reşit 

Rastgeldi Bey1e Kako Ömer, karargili yaphğırnız Sami 

Barlas'ın evine gelerek bizlerin merkeze çağrıldığırnızı 

tebliğ ettiler. Biz savaşa fiilen başlandığı için yönetim 

gücünün Ali Saip Bey'in elinde olduğunu sanıyorduk. 

Meğer duruma Belediye Reisi Hacı Mustafa Karnil Bey 

hakirnrniş. 

4) Bizim bu hareketirnizi kendi otoritesine aykırı 

saymış milli kuvvetlerin elinden alınacağını sanarak öf

kelenmiş imiş. Bu kişiyle aramızda biraz da hoş olma

yan konuşmalar oldu. Nihayet "bu çarşı karakolunda 

konuşmak rnarifet değil, yarın yapılacak umumi taar

ruzda sizi cephede görrnek isteriz dedik" ve ayrıldık 
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Halvetiye Karakolu'ndaki toplantı: 

Bütün aşiret reisleri, Heyeti Merkeziye üyeleri, Küçük 

Hacı Mustafa Ka.miF6, Ali Saip ve İlyas Beylerle27 yedek su
bay arkadaşlardan oluşan bir heyet ertesi günkü "umumi 

taarruzu" kararlaştınyorduk. Kehrizbaşı'nda Fransızların 

işgalindeki sağlam taş binalar ve hakim evlere çeşitli kollar

dan hücum edilerek Ermenilerle Fransızların biri birlerine 
yardımiarına meydan vermemek için aynı anda harekete ge

çilecekti. Bunun için Eski Kışla'dan toplar binalarda gedikler 

açacak ve bizler de bu gediklerden binalara girecektik. Bir

kaç havai fişekle alarm verilecekti. Yedek subaylardan Suphi 
ve Akif, Badıllı Sait28 ve Cüneyt Bey1erin29 kolunda Osman 

Kürkçü'nün evine; Canbeyli Remzi, Döğerli Aşiret Reisi Be

kir Beyin kolunda (Bu arkadaşımız da hacağından yaralandı) 

Tahtasız1arın evinden yürüyerek Kesişin Ağılı'na; benimle 

Osman İlhami30, İzollu Bozan Ağa'nın kolunda Mahmut Ne

dim Kürkçü'nün evine taarruz edecektik. Daha bazı arkadaş

lar görev aldılarsa da kimler hatırlayamıyorum. Ben içimden 

bu hücumun bize pahalıya mal olacağını ve bir sonuç alın

mayacağını, düşmana cephane sarf edilmekten başka bir işe 

26 Hacıkamilzade Mustafa Reşit Yetkin Bkz. syf. 34 

27 Askerlik şube başkanı Bnb.İlyas Bey: Yzb. Ali Saip Bey'in Jandarma ku
mandaru olarak Urfa'ya atanmasını müteakip oluşturduğu ve yemin ettirdiği 
danışma kurulunda yer aldı. Fransızların ayaklanma hazırlığını haber alma
ları üzerine tutuklanrnamak için Urfa'yı terk eden Ali Saip Bey1e birlikte Si
verek ve Viranşehir'e gitmiş, kaymakam Şevket Bey1e birlikte Resulayn'da 
bulunan Uceymi Paşa'nın yardımlarıyla Suruç ve Aneze aşiretlerini birleşti
rerek Cerablus ve Arappınar arasındaki şimendiler hattını tahrip etmişlerdir. 

28 Badıllı aşireti reisi Sait Bey. Bkz. syf. 27 

29 Badıllı Cüneyt Bey (1876-1939): Badıllı aşireti reisierinden olup aşiret 
kuvvetleriyle savaşın başlangıcından sonuna kadar önemli hizmetlerde 
bulunmuştur. 

30 Muradın oğlu Hacı Osman İlhami (Keskirıkılıç)(1898 - 20.05.1975): He
kimdede mahallesindendir. Yedek subay olarak savaşın birçok cephe
sinde önemli hizmetleri geçmiştir 
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yaramayacağını ve diğer taraftan başarısızlığın maneviyah 

da bozabileceğini düşünüyordum. 

Fakat karakolda söylenen bir namus borcu vardı. Gece 

vakit karakol toplantısından ayrıldık Osman İlhami gelip 

beni evden alacaktı. Kimde uyku var .. Taarruz edeceğimiz 

binaların iç teşkilatını biliyoruz. Atılan top merrnilerinin taş 

binaların, o da üst katlarda bazı taşları yerinden oynatabile
ceğini, bizler ise kuş misali 10  m. yüksekteki gediklerden içe

riye gireceğimiz vehmiyle bilinç dışı bir harekete girişmiştik. 

Evimizin iki anahtarı vardı. Birisini babam almış kapıyı 

kilitlemişti, ben öbürünü gizlice almıştım. Kendimi yatağım
da uyur gibi göstererek ev halkına bir şey hissettirmiyordum, 

elbise ile yatmıştım. Gece yarısı hayli geçmişti, sabırsızdım. 

Yavaşça kalkarak kilitli kapıyı açtım, usulca dışarı fırladım. 

Osman, beni evde bularnazsa eski hükümetin polis karako

lunda birleşecektik. Osman geliyor, kapıyı çalarak bana ses

leniyor, benim uyuduğumu sanan babam, "gitti gitti" diye 

onu savdığına inanıyor. Ben ise çoktan evden ayrılmıştım. 

Osman1a birlikte Ali Saip Bey de geliyor, birlikte dışanki kış

laya31 gidiyoruz ki, Siverekli köylüler silah deposunu çoktan 

açmışlardı. 

Kazma küreklerle kalın duvarlar deliniyar Millet Ha

nma gedik açıyorlardı. Zifiri karanlıkta görünmemeğe ve 

gürültü yapmamaya gayret ediyor nefes bile almıyorduk. 

Bu suretle Millet Ham'nın birçok oda duvarları delindikten 

sonra kapıya yaklaşıyoruz. Gün ağarmak üzere, hücumun 

heyecaruyla hepimiz titriyoruz. Osman İlhami yerinde dura
mıyor, hücuma kalkacakları teşvik ediyor, Allah Allah ses

leriyle birbirimizin maneviyahnı takviyeye çalışıyorduk. Şe

hirlilerden Aboyun oğlu Yahya, Parmaksız Müslüm, Küçük 

3 1  Eski Kışla ya da Millet Haru denilen sur dışındaki kışla kastediliyor. 
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Hacı Mustafa Bey'in kardeşi (o zaman jandarma başçavuşu 

idi sanırım) Ahmet RamP2, Harnarncı Sa'do, 'Neşetbey1erin 

adamı' dedikleri Remo (Ramazan), tanıdıklarırn arasında idi. 
Yüz elli kişi kadar vardık. İçeriki kışladan atılacak top sesle

rine kulak kesilrnişiz, gözlerimiz alarm fişeği arıyor, Millet 

Ham'nın kapısında namus yemini ediyoruz. Şahadet geti

renler, ilahi okuyanlar var. 

Nihayet toplar patladı, bir daha, bir daha, rnerrni sayısı 

lO'u buldu, fakat biz bir şey görmüyoruz. Millet Ham'ndan 

Mahmut Nedim Bey'in evine giden sırtta toplanmışız, Rus 
tüfeklerimiz hazır, namluları öpüyoruz. Yüksek perde çektik 

fakat başıbozuk köylülerin bağrışmaları düşmana yerimizi 

belli etti, seddin kayasına makineli tüfek ateşi yapmaya baş

ladı, tek tük tüfek bombası da patlıyor. Dikkat ediyoruz, top 
atınca rnakineli tüfek susuyor. İşte bundan faydalanarak hü

cuma kalkıyoruz. Derken bir-iki vurulan, aşağı yuvarlanan 

oldu. Bu yüzden 150 kişiden 40 kişi taarruza kalkabildi. 

Mahmut Nedim Bey'in evine taarruz: 

Hücurn edeceğiz, fakat nereye? Mahmut Nedim Bey'in 

evine nereden gireceğiz? Top merrnileri en üst katta bir iki 

taşı yerinden oynatrnış, kanatlarımız yok ki uçalırn da o de

liklerden girelim. Artık gözlerimiz bir şey görmüyor, hep bu
lutlu. Önümüze Nedim Bey'in bahçesinin sonunda bir boya

cı dükkanı çıktı. Buraya girelim, oradan da bahçeye ve bina

ya girelim, diyorduk. Dükkanın kepengi çinko kaplı, sağlam 

fakat kuvvetli denilecek darbelerle kırarak içeriye giriyoruz. 

32 Hacıkamilzade Ahmet Rami Yetkin, (1889-1940): Hacıkamilzade Küçük 
Hacı Mustafa'nın kardeşidir. Urfa Mücadelesi'nde Kuvayı Milliye saflarında 
o tarihlerde başçavuş olarak önemli hizmetlerde bulunmuş, Mahmut Ne
dim'in konağına yapılan hücumda, Arappınar ve Harapnaz istasyonundaki 
Fransızlara aşiretler le birlikte yapılan saldırıda büyük başarı sağlamıştı. Hiz
metlerinden dolayı verilen 5.2140 sayılı İstiklal Madalyası'run sahibidir. 
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Tam karşımızda bahçeye bakan bir büyük pencere var, insan 

boyunda. 

Barut dumanları arasında birkaç kişinin pencereden 

bahçeye aHadığının farkına vardık. Fransızlar ise hücumun 

yerini keşfettiler pencereyi makineli tüfek ateşi altına aldılar. 

Pencereye yanaşan vuruluyordu, yaralılarm sayısı dokuz ol

muştu. Bir ara bahçeden pencereye tırmanan -başı sarılı kas

ketli- birinin pencereden üzerimize doğru atladığı görüldü. 

Göz gözü görmüyordu, duman, barut.. Önce bu gelenin bir 

Fransız eri olduğu ve Fransızların karşı taarruza geçtiklerini 

sanarak onu vurmaya kalkıştık Bilhassa Aboyun oğlu Yahya 

diz çökerek tam nişan alıyordu ki fark ederek kolunu çektim. 

Nişanı bozuldu ateş edemedi. Meğer gerisin geri gelen ve 

bizim Fransız eri sandığımız, Osman İlhami değil miymiş? 

Çünkü pencere bahçeden bir insan boyu yüksekmiş, Osman 
o hengamede kimseye görünmeden bahçeye atlamış, fakat 

binaya yaklaşınanın imkansız olduğunu görünce ölmüş rolü 

yaparak yattığı yerden kımıldamamış, bir ateş kesme anın

dan faydalanarak silahını dahi bırakıp geri dönmeye mecbur 

olmuştu. Fakat kendisi gibi bahçeye atıayan dört Siverekli 

köylü talimsiz olduklarından derhal vurulmuşlar ve şehit 

edilmişlerdi. Eğer Osman İlhami de silahımı kurtarayım ça

basıyla gerisin geri pencereye tırmanmaya çalışsaydı öbürle
rinin akıbetine uğrayacağı muhakkaktı ve silahı ona serbest 

hareket etmesine engel olurdu. 

Artık pencerenin önünde kimse duramıyordu sağ ve 
solundaki duvar kollarına sığınmıştık ne içeri girebiliyor ne 

de gerisin geriye kaçabiliyorduk, mahsur kalmıştık orada. 

Yaralıların feryadı, öbürlerinin yüksek sesle şahadet getir

meleri Fransızları harekete getirdi. Biz dükkanın önündeki 

kolları siper almıştık. Önündeki kayalıklara tüfek bombala-
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rı yağmaya başladı. Önce Mangırlı Bahçe'l deresine düşen 

bombalar ayariaya ayariaya bize yaklaştıkça yaklaşıyordu. 

Sağımda Parmaksız Müslüm solumda Ahmet Rami Çavuş, 

önümde Remo, Osman İlhami, dükkanın önünde bekliyor

duk. Karşımızdaki su terazisi acep ateş tutuyor muydu, 
oradan Mangırlı Bahçe duvarı dibinden emekliye emekliye 

Mangırlı Bahçe kahvesine geçmeyi düşünüyorduk. Bomba

lar bir metre önümüze düşüyor, Ramazan belinden ve ko

lundan, Parmaksız Müslüm boynundan, şahdamarından ya

ralandı, kanlar fışkırıyordu. Oturduğumuz yerde yanımdaki 

sargı ve pamukla Müslüm'ün boynunu sardım, puşusuyla 

da sımsıkı bağladık. Fakat Ramazan'ın durumu çok ağırdı. 

Şöyle ki beyaz patiska entarisi boydan boya al kan içinde idi. 
Ayağa kaldırdık tam bir Türk bayrağı rengini almıştı. 16-17 
yaşında olmasına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmesi 

hepimizi hayran bırakmıştı. Bugün bile karşılaşsam bu kah

raman çocuğun boynuna sarılırım, acaba sağ mı? Altı Sive

rekli köylü daha yaralandı, artık burada kalmamıza imkan 

yoktu. Birer birer hepimiz yaralanacaktık derken bir fedai 

kendini karşıya su terazisinin dibine attı, orasını ateş tutrna
dığını görünce birer birer kaçmaya çalıştılar. Bu suretle yara

lılar kalacaktı, Osman ve Rami Beğle hemen müdahale ettik, 

sağlamlar yaralıları sırtlarında taşısınlar dedik, nitekim öyle 

oldu. Öğleye doğru kendimizi Samsat kapısının karşısındaki 

kahvenin önüne atmıştık Altı yaralıdan ikisi kan kaybından 

burada can verdiler, ne sıhhiye çantası, ne bir damla su vardı. 

Su künklerini kırdık avuç avuç su taşıdık ellerimizle yaralıla

rın ağızlarına akıttı k. 

Kaybımız, heyecanımız, üzüntümüz son haddini bul

muştu. Halk o zaman henüz yıkılmamış olan Samsat Kapı-

33 Karakoyun deresi kenannda içinde kahve bulunan bahçe 
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sının (burasını niçin yıktılar anlarnadım, bir abide idi) sağ ve 

sol koliarına sığınarak bize bağrışıyorlardı babam, dayım, ta 

oradan bağırıyorlar, "yaran var mı kollarını ayağını kaldır 
görelim" diyorlardı. Çünkü bütün elbisem kaputum yaralı

ları kaldırıp kucaklamaktan onların üzerine örtrnekten kan 

içinde idi. 

Kışlanın darnından yapılan her top ateşinde Fransızlar 
atışlarını kesiyorlardı. Muhakkak ki top rnerrnisinden sini

yorlardı. İşte bu fırsattan istifade eden bazı arkadaşlar Sarn

sat Kapısı'na doğru çıkış yaparak kurtuluyorlardı, aynı anda 

Samsat Kapısından da torbalar içinde (Muhamrned'e Seli!) 

diyerek ekmek getirenler biz kuşatılanlara katılıyor ve bir 

daha geri dönemiyorlardı. Mecburen karanlığa kadar yaralı

ların ve iki şehidin başında kalrnıştım. Geç vakte kadar bun

larla meşgul olduk. Ve Sanat Okulu'ndaki eski Halkevi ilk 

yardım yerine naklettik 

Diğer cepheleri bilmiyorum ama benim Osman İlha

rni'nin ve Ahmet Rami'nin bulunduğumuz Mahmut Nedim 

binasına yapılan hücumda dördü bahçede olmak üzere altı 

şehit on dört yaralı vermiştik. Bunların hepsi İzollu aşiretin
den idi. Tanrı mükafatlandırsın. 

Ertesi günü bu umumi ve büyük taarruzdan olumlu bir 

sonuç alınrnadığını gören Kuvayı Milliye kurmayları başta 

Belediye Reisi Hacı Mustafa Karnil olmak üzere beni çağır

dılar. Sizin dediklerinizi yapacağız, muntazam kıtalar haline 

koyacağız, Fransızların Ermenilerle bağlantısını ve bilhassa 
sularını keseceğiz, bizimle çalışın dediler. Hatta ben oraday

ken eski Maarif başkatibi Rernzi Bey34 de gelmişti. 4 bölük 

teşkil edildi 1 .  bölüğe Canbeyli Rernzi ve Faik (soyadını bil-

34 Canbeylizade İsmail Remzi (Gönül) (1900-1995): Milli Mücadele'de ye
dek subay olarak Kuvayı Milliye taburunun bölük komutanlığında bu-
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miyorum) 2. bölüğe Arabikatibizade Nuri Bef5, 3. bölüğe 

Mestçi Ahmet kumanda ediyordu ve 4. bölük ise sade jan

darma erierinden teşekkül etmişti. 36 

Arhk bundan ötesi malum. 10 Nisan günü akşama doğ

ru köprü37 üstündeki mütareke şartlarına Fransızların silah

larıyla ve hatta bir kısım er ve Amerikalı müdire Mis Holmes 

ile Şebeke sürprizi ile dram sona ermişti. 10/1 1 gecesi ağır 

tabya, kara hayaletler gibi şehirden ayrılırken bizler biri biri

mizi kucaklıyor, tebrik ediyorduk. Sürprizi maalesef birçok

ları gibi ben de ancak sabaha doğru silah sesleriyle öğrenmiş

tim. Daha uyuyamamışhm, hemen sokağa fırladım, müfettiş 

Baki Bey'e uğradım, birlikte zorlu bir yürüyüşle Şebeke'ye 

cenk meydanına koştuk. Olan olmuştu. Gaziler süngülerine 

taklıkları kesik başlada kimin güftelediği ve hemen kimin 

bestelediği bilinmeyen kurtuluş şarkılarını söyleye söyleye 

şebekeden dönüyorduk: "Şebeke dağları yüce yüce dağlar 1 

Sajo oturmuş yarasını bağlar 1 Fransız askeri çöküp çöküp 

ağlar /Külaflı dağından aHayamadım 1 Beş on Fransızı pak

layamadım 1 Cephanem döküldü toplayamadım/ De çetelere 

değme 1 Vursun Fransızı aslana da değme." 

Bu davanın başından sonuna kadar büyük bir cesaret ve 

mertlikle çalışan Belediye Reisi Hacıkamilzade Hacı Musta

fa'nın38 büyük ve ebedi hizmetlerini minnet ve şükranla an-

lunmuş, işgalin çeşitli safhalarında hizmetleri geçmiştir. İstiklal Madal
yası sahibidir. 

35 Arabikatibizade Mustafa Nuri (Yazgan) (Nuri Baba) (1872-1951): 121er
den Komiser Şakir'in kardeşidir. Milli Mücadele'nin çeşitli safhalarında 
yedek subay olarak hizmet etmiştir. 

36 4. Bölüğe Hocazade MuaUim Fikri (Demirel) kumanda ediyordu. 

37 Millet Köprüsüyken sonradan Ali Saip Köprüsü adını alan köprü. 

38 Hacıkamilzade Hacı Mustafa (1870-1933): Urfa MiliJ Mücadelesi'nin sivil 
lideri ve Kuvayı Milliye reisidir. İşgalde Urfa Belediye Reisi oldu. Jandarma 
Kumandanı Bnb. A.Rıza Bey' e göre " . .  ileri görüşlülüğü ve fedakiirlığı konusım-
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mak bir memleket borcudur. Ben bir yetki sahibi olsaydım 

Kurtuluş anıh yanında bir heykelini yaptıramadıysam bile 

hizmetlerini mermere kazıtırdım. Bu arada çalışan, yarala

nan ve şehitlik mertebesine erenleri de araştırarak o abideye 

daha yüksek bir değer verdirirdim. 

Doğduğum büyüdüğüm memleketim var olsun. 

da ne kadar yazılırsa yazılsın miibalağa edilmemiş olur. Olağanüstü tahsil görmüş 
birinin kudret ve yaraşırlığını gösterecek derecede hizmet ve alkış/anmaya değer dav
ramşlarıyla birlikte vatan duygusuyla dolu kalbinin pek derin ve kuytu köşelerinden 
kopup gelen pek sıcak ve içten vatan aşkıyla tehlikelere atıldığı için almndan öpül
meye değerdir. Yüzbaşı Ali Saip Bey'in başarısınm büyük bölümü Hacı Mustafa 
Efendi'ye ait kalır." Mücadele devam ederken 04//04/1920 tarihinde 1 .  dönem 
BMM üyeliğine seçilmiş, 09.10.1920'de devamsızlıktan müstafi sayılmıştır. 
TBMM tarafından; 24.10.1339 tarih, İ: 41, 1 no1u oturumda 1930 sayılı yeşil 
şeritli ve 05.04.1925 t. İ: 94, C: 1,124 sayılı kararla 2615 sayılı kırmızı şeritli 
İstikiili Madalyasıyla taltif edilmiştir. 
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