Çete Kara Mehmet
ve
Dörtyol’da İlk Kurşun

Ramazan Velieceoğlu
Ankara, 2022

BU KİTAP,
19 Aralık 1918’de Dörtyol’un Ocaklı köyünde,
İşgalci düşmana sıkılan “ İLK KURŞUN ” olayının tarihidir.
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARIN,
Doğrusu yazılamamış yanlış bilgilerin düzeltilmesi için yazılmıştır.
Belgesel niteliğindedir.
Romansı bir yanı yoktur.
Olayları bizzat yaşayan görgü tanıklarının,
Görgü tanıklarını dinleyenlerin,
Halen yaşamakta olanların duyumlarını,
anlatımlarını içermektedir.
Yer ve zaman uyumludur…
Kitabın hiçbir sayfasında, hiçbir cümlesinde uydurma yoktur.
Hayal mahsulü bir süsleme bulunmamaktadır.
Kanıtlayamayacağımız hiçbir olay, durum söz konusu değildir.

ÖZGEÇMİŞ
28 Ekim 1938 günü Osmaniye-Akyar köylüsü Kelleci’nin tarlasında kara çadır
içinde doğdu. 8 veya 10 Ocak 1950 günü on iki yaşında iken o zaman Kadirli-Hemite
(Gökçedam) köyü ilkokuluna yazıldı. Kadirli-Araplı, Kadirli-Aşağıçiyanlı ve Kadirli
Harkaçtığı köyleri ilkokullarında okudu. 1954 yılında Kadirli-Harkaçtığı köyü ilkokulunu bitirdi.
Aynı yıl beşinci sınıf öğretmeni Mahmut Bozdoğan’ın yönlendirmesiyle Adana-Düziçi İlköğretmen Okulu’na girdi. Bu okulda altı yıl başarı ile okudu. İlkokul
öğretmeni Mahmut Bozdoğan’ın salıklamasıyla İngilizce öğrenmeye heveslendi. Öğretmeni Ömer Er’in destekleriyle İngilizce öğrenmeye başladı. Okulundaki ve yaz tatilindeki çobanlıktan artan boş zamanlarında kitap-defter-kalem ve sözlük yardımıyla
kendi kendine İngilizce öğrenmeye çabaladı. Böylece Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce
Bölümü sınavlarını kazanacak kadar İngilizce öğrendi.
1960-1961 yılında üstün başarıyla öğretmenlik diploması aldı.
Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü’nde üç yıl okudu ve 1964’de İngilizce
öğretmeni oldu. Ancak babasına yük olmak istemiyordu. O yüzden okul harçlığı biriktirmek için bir yıl öğretmenlik yapmayı uygun buldu.
1960-61 öğretim yılında Adana-Karaisalı-Karsantı-Eğner köyü ilkokulunda bir
yıl öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Ancak bir kuruş bile biriktiremedi.
Üç yakın arkadaşı Ömer Küçükduran, Büyük Ali Kızıltepe ve Ali Bilhan’a önerdi. Onlar kabul ettiler. Her biri üç ayda bir kendisine 5 TL (beşlira) harçlık yolladılar.
1961-1962 öğretim yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü’ne
girdi. Bu okulda üç yıl okudu ve 1964’te İngilizce öğretmeni oldu.
Giresun-Şebinkarahisar Lisesi’nde dört yıl, Adana-Kadirli Lisesi’nde bir yıl,
Adana-Osmaniye Lisesi’nde bir yıl çalıştıktan sonra yedek subay olarak askerlik görevini bitirdi. 1971-1974 arasında gene Osmaniye Lisesi’nde İngilizce öğretti.
1974-75’te Ankara Yapı Meslek Lisesi’nde bir yıl çalıştı. 1975’te Ankara Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’na geçiş yaptı.
1992 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden emekli oldu.
Ayrıca 1984 yılında ortaokullar ve liseler için yazmış olduğu altı çeşit İngilizce Alıştırma kitapları yüzünden yayıncılık yaşamına adım atmış oldu. Bu kitaplardan
kazandığı paralar yüzünü güldürdü. 1984-1992 arasında boş zamanlarını bu amatör
yayıncılıkla doldurdu.
Emekli olduktan sonra profesyonel yayıncılığa başladı. “ECEM Yayıncılık”
adı altında çeşitli ilköğretim ve lise ders kitapları, ilköğretim öğrencileri için yüzlerce
çocuk kitapları, İngilizce, Türkçe sözlükler yayımladı. Bu yayıncılık işini 2015 yılı
sonuna kadar sürdürdü.
2016 yılı başında yıllardan beri düşlediği kendisinin, ailesinin ve büyük atalarının yaşam öykülerini (tarihlerini) yazmaya başladı.
Haziran 2017’de “Saçıkara Yörükleri’nin Yakın Tarihi”ni yayımladı. Elinizdeki
“Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun” ikinci ata tarihi kitabıdır.
Bundan sonra sırada “Saçıkara Yörükleri’nin Uzun Tarihi” var. Ondan sonra
ise büyük büyük büyük dedelerinden “Katırcıoğlu Mehmet Paşa Tarihi”ni yazmayı
düşlüyor.
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ÇETE KARA MEHMET VE DÖRTYOL’DA İLK
KURŞUN ÜZERINE
Bu eser; aslen Aydınlı (Yörük) olup Çukurova dolaylarında ve Toros yaylalarında konar-göçer hayatı yaşayan “Saçıkara
Yörükleri”nin yetiştirdiği gözü pek, yiğit, korkusuz Çete Kara
Mehmet’in serdengeçtilik öyküsüdür. İşgalci Fransız ve yardakçıları Ermenilere karşı verdiği mücadelenin tarihidir.
Öte yandan, bir asıra yakın zaman içinde onun destansı
kahramanlıklarını dinleyerek büyüyen ve bugün herbiri birer
ihtiyar olan akrabalarının, yazılmış başka bir kitap yüzünden
uğradıkları haksızlığa ve yazdığı kitapta tarihi gerçekleri saptıran o kitabın yazarına karşı hak arayışlarının dile getirilmesidir.
Yeteri kadar araştırma yapılmadan yazılmış olan ve art
niyet taşımadığını düşündüğüm o kitap bile bu eserin yazılmasına ve tarihi gerçeklerin günyüzüne çıkmasına sebep olduğu
için değerlidir. O kitabın yazarı sayın Kadir Aslan iddia ettiği
bir yanlış bilgi düzeltildi diye alınganlık göstermemelidir.
“Kahramanlar ölmez, öldü bilinir!..”
					A. Çetin Cengiz
Kahramanları ölümsüz kılan; kanını ve canını, yaşadığı
yurt ve yurttaşları uğruna koşulsuzca verebilmeleridir. Ailesini,
öz çocuklarını bile ihmal edecek kadar kendisini vatanına adamış olmaları, toplumun çıkarlarını kişisel çıkarlarının önüne
alabilmeleridir. İşte Dörtyol’da anıtı dikilmiş olan Çete Kara
Mehmet böyle kahramanlardan biri olduğu için çok saygıyı
hak etmektedir.
Sayın yazar Ramazan Velieceoğlu kahramanlıkları dilden
dile dolaşan, destanlaşan kahraman Çete Kara Mehmet’i unutturmamak, onun adını yaşatmak için “Çete Kara Mehmet ve
Dörtyol’da İlk Kurşun” adlı bu kitabı yazmayı kendisine bir
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vefa borcu saymıştır. Çete Kara Mehmet’in arkasından edilecek her türlü dua, şükran ve minnet hislerinin doğru adrese
gitmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Çete Kara Mehmet gibi
nice kahramanlar sayesinde bugün hür yaşama şansı bulmuş
olan Türk’ün öylesi kahramanları sahiplenmesi vatandaşlık ve
yurttaşlık görevi olmalıdır.
Bu bağlamda yazılan “Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da
İlk Kurşun” adlı eser atalarının cephede kazandığı kahramanlığı, başka bir kişiye mal etme çabasına karşı haklı bir isyandır.
Gerçeği ortaya çıkarmak adına yapılan tarihsel bir araştırma ve
yiğidin hakkını yiğide teslim eden onurlu bir davranışın hayata
geçirilmesidir.
Bu kitap, tarihi bir yanlışlığı düzeltmekle kalmayacak;
aynı zamanda Dörtyol ve civarı için Kurtuluş Savaşımıza da
ışık tutan tarihsel bir belge olacaktır…
Elinizdeki eserde ‘gereksiz tekrarlar var’ diyebileceğiniz
yerler olacaktır. Yazar, son derece dikkatli ve bilinçli olarak
aynı olayı değişik kişilerin dilinden aktararak bu tekrarlara yer
vermiştir.
Tarihi gerçeklere ve tarih yazan atalarına gösterdiği duyarlılık ve sorumluluktan dolayı Sn. Ramazan Velieceoğlu’na
takdir ve minnetle teşekkür eder; daha nice değerli eserleri yazın dünyamıza kazandırması dileğiyle başarılı ve sağlıklı uzun
ömürler dilerim. 04.10.2018
Remzi AKSU
Emekli Y. Mühendis
(Titiz bir okur)
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“ÇETE KARA MEHMET VE DÖRTYOL’DA İLK
KURŞUN” ÜZERINE
Saygıdeğer dostum Ramazan Velieceoğlu’nun “Saçıkara Yörükleri’nin
Yakın Tarihi” adlı kitabın okurları tarafından büyük rağbet gördü.
Uzun yıllara dayanan ve yoğun bir araştırmayla edebiyat dünyasına kazandırılan bu eserden sonra Velieceoğlu bu defa onun yakın tarihini bir adım
daha evvellere götürecek olan ‘ÇETE KARA MEHMET ve DÖRTYOL’da
İLK KURŞUN” adlı eseriyle tarih dünyamızı zenginleştiriyor.
Arşivlerimizde, ilk yazılışı itibariyle MEHMET; Hazret-i MUHAMMED’in (SAV) hatırına değişik söylenen ve özellikle Osmanlı Devleti döneminde çok fazla kullanılan bir addır. Osmanlı padişahlarında sayısı 6 olduğu
gibi, askerimize de “Mehmetçik” dedik. İstiklâl Savaşı süresince de Çakırcalı’ya, Akçalı Kel’e, Demirci’ye, hatta Kara Mehmet’e bu ad verilmiştir.
İşte böylesine manidar bir nam ile saygıdeğer yazarımız Ramazan Velieceoğlu’nun sülalesini şereflendiren bir kişi de Gazi KARA MEHMET’tir
ki ATATÜRK’ün de itibar ettiği bu kahraman, “Dörtyol’da İlk Kurşun”u sıkandır. Çete KARA MEHMET’i; bizim acizane tarifimizin içini dolduran
nice tahayyülümüz de kafi gelmez. Gazi Çete KARA MEHMET’i anlamak,
onun bu esere hayat veren bütün mücadelesini baştan sona okumakla, sonra okuduklarımızı baştan sona iyi anlamakla mümkündür. Yani 19 Aralık
1918’de Dörtyol’da sıkılan ilk kurşunun ardından, özellikle ÇUKUROVA
bölgesinde nasıl bir İstiklâl Mücadelesi’ne giriştiğimize tanık olacaksak, kısaca Ramazan Velieceoğlu’nun “Dörtyol’da düşmana ilk kurşunu sıkan kişi
Mehmet Kara değildir. Çünkü bunun inandırıcı hiçbir kanıtı yoktur. Mehmet
Kara o gün Dörtyol’da değil, Hassa’da bulunuyordu.” şeklindeki bilgisine
kulak vermeliyiz.
“ÇETE KARA MEHMET ve DÖRTYOL’da İLK KURŞUN’ üzerine
yazılacak çok şeyler var ancak ben burada söyleyeceklerimi yeterli buluyorum, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, 80. ölüm yıldönümü olan
bugün, 10 Kasım 2018 günü saygı ve minnetle anarak Ramazan Velieceoğlu’nun babaebesi Paşabeğ kızı Fatma Abiç’in benim gönlümü çok hoş tutan
şu cümlesiyle kapatıyorum.
“Adana’nın içinden beri (Batıdan Doğuya) geçdikten songura önümüze gelenler hep sorardı, ‘Nerelisiniz?’ ‘Nerden gelip Nereye gidiyorsunuz?’
deyi. Biz de ‘Aydınlı’yız Çukurova’ya geliyoruz’ derdik. Adana’ya beri gelincek kimse biz Yörükler’e ‘Yörük’ demedi, hep ve herkes ‘Aydınlı’ demeye başladı. “Aydınlı geldi”, “Aydınlı” getti. Gonya’da, Adelle’de (Antalya),
Isparta’da, Aydın’da kimse bize “Aydınlı” demezdi. Göçebe Türkler’e “Yörük”, yerleşmiş Türkler’e “Eski Yörük” veya “Köylü” denirdi.
Öyleyse biz de bir Ispartalı olarak canı sağ olasıca Paşabeğ kızı
Fatma Abiç nenemize “AYDINLI” diyelim ve diyetimizi ödeyelim.
Şakirkaraağaç, Kasım 2018
Bekir YALÇINKAYA
Gazeteci - Araştırmacı Yazar
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ÖNSÖZ
Her mezartaşının bir öyküsü vardır. Eğer o öykü bilinirse büyük yiğitlikler yapmış o kişinin mezartaşına daha saygılı
davranırız. O yiğit kişiyi unutmaz ve unutturmak istemeyiz.
Unutmadığımız ve unutulmasını istemediğimiz kahramanların,
yiğitlerin yattığı mezarları sık sık ziyaret edip “Fatihalar” okumak boynumuzun borcu olur.
Öyküsünü bilmediğimiz mezartaşlarının karşısındaysak
ne yapabiliriz? O zaman yapabileceğimiz tek şey bir “Fatiha”
okuyup geçmek olur. Böylesi mezartaşları seneler geçtikçe,
çok yakınları da göçüp gittikçe unutulur gider.
Bir de hiç mezartaşı dikilmemiş, mezartaşına adı yazılmamış, sadece toprağın altına gömülmüş, yeri bile belli olmayan
nice kahramanlar vardır.
“Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin
battığı yerdir,
İstiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet’in
yattığı yerdir!.. N.H.Onan”
Elinizdeki bu kitap, şimdiye kadar mezartaşı dikilmemiş
bir kahramanın öyküsüdür. Yiğit Kara Mehmet, Çete Kara
Mehmet, Serdengeçti Kara Mehmet yüz yıla yakın bir süre hiç
mezartaşı bile olmayan kahramanlardan birisiydi. Yaptıkları,
kahramanlıkları, Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndaki eylemleri oğulları, torunları ve yakınları tarafından dilden dile, yıldan yıla
darbımesel gibi hep anlatılırdı. Öldüğünde gömülmüş olduğu
Osmaniye - Toprakkale Lalegölü eski mezarlığındaki yeri bile
kaybolmuştu. Sadece onunki değil o mezarlıkta daha bir sürü
mezar da onunki gibi yitip gitmişti.
1920 senesinden beri oğulları Kara Mustafa, Hacı Ali,
Kara Aplış, Kara Ahmet ve kızı Kara Aşa ve kardeşi Mulla Veli
ile onun oğulları tarafından unutulmamıştı, unutturulmamıştı.
Her sene, her “Çete Bayramı”nda bizlere, biz torunlarına hep
anlatılırdı Çete Kara Mehmet ve onun kahramanlıkları. Çete
Kara Mehmet’in tarihi yazılmalıydı, o unutulmamalıydı, o
unutturulmamalıydı.
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Kara Mehmet’in kahramanlıklarından birisi de Hatay-Dörtyol-Ocaklı’da gerçekleşmişti 19 Aralık 1918’de. O seferberlik zamanlarından yıllar sonra (76 yıl sonra) Dörtyol’un
değerbilir halkı ve değerbilir yöneticileri tarafından heykeli
(anıtı) dikildi 9 Ocak 1994’te. Heykeli dikilen, adından onur
duyulan Çete Kara Mehmet hiç unutulmadı, hep anıldı, adıyla
şeref duyuldu.
O kahraman Kara Mehmet’in anımezarı(*) da yapıldı, tarihi de yazıldı. Çete Kara Mehmet artık hiç unutulmayacak.
Ancak bir sorun var. O sorun şudur: Ocak 2008’de yazılmış
olan “Millî Mücadele’de İlk Kurşun ve Dörtyol” adlı kitapta
kahraman Kara Mehmet’in adı “Mehmet Kara” olarak yanlış
yazılmış, “Mehmet Kara” olarak anlatılmış, Kara Mehmet adı
“Mehmet Kara” olarak değiştirilmeye çalışılmış. 2016 tarihinde aynı yazar tarafından yazılmış “Yiğit Dörtyol Çeteler Kuvayi Milliyeciler” adlı kitabın 106. sayfasında aynı yanlışlık
tekrar edilmiş... Kara Mehmet’e Mehmet Kara denmiş. “Mehmet Kara (Kara Mehmet)”... Yakışıksız olmuş, çirkin olmuş...
Elinizdeki bu kitabın yazılma amacı:
1) Kara Mehmet’in yazılmamış tarihini yazmak,
2) Şerefli Kara Mehmet adının “Mehmet Kara” olarak değiştirilmesi yanlışının düzeltilmesini sağlamaktır.
“KARA MEHMET DESTANI
…
Sensin Kara Mehmet sensin kahraman,
Seni unutmayız geçse de zaman,
Müzede kalacak silahın, kaman
Kahramanlar ölmez, öldü bilinir!..
				
A.Çetin Cengiz”
…

Ramazan VELİECEOĞLU
Ankara, 28.10.2018

_________________
(*) Anımezar, Osmaniye-Toprakkale Kışla Mahallesi aile mezarlığındadır.
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ÇETE KARA MEHMET
VE
DÖRTYOL’DA İLK KURŞUN
Kara Mehmet(1), 1865?-1920 yılları arasında hızlı yaşadı,
genç öldü. Öldüğünde kendisi elliyi geçkin bir yaşta bulunuyordu. Dört oğlu ve bir kızı vardı. Öldüğünde en büyük oğlu
Kara Mustafa 25 yaşlarında ve bekârdı. İkinci oğlu Hacı Ali
on dokuz yaşlarında ve o da bekârdı. Üçüncü oğlu Kara Aplış (Abdurrahman) on beş yaşlarında ve en küçük oğlu Kara
Ahmet ise anasından daha yeni doğmuş bir bebek idi. Tek kızı
Uzun Aşa da (Ayşe) on iki yaşlarında bulunuyordu.
Kara Mehmet kendi eviyle, kendi eşiyle ve çocuklarıyla
fazla ilgilenmeyen bir kişiliğe sahipti. Çocuklarının büyütülmesi sırasında karısına yardımcı olmadığı ya da olamadığı anlaşılıyor. En büyük oğlu Kara Mustafa ile en küçük oğlu Kara
Ahmet arasında en az 25-26 yaş farkı bulunmaktaydı. Bakımsızlıktan olmuş olma olasılığı yüksek olan bir gerçek de şudur:
Kara Mehmet’in bakımsızlıktan en az dört çocuğunun bebek
iken ölmüş olduğu anlaşılabilir.

(1) Kara Mehmet’in babası Velecoğlu Mustafa, onun babası Velecoğlu Göğce
Mehmet, onun babası Veli Ece (Keser Veli), onun babası Hacı Ali Beğ (Saçıkara Yörüklerinin o zamanki beği), onun babası Veli Beğ (Saçıkara Yörüklerinin
o zamanki beği), onun babası Mustafa Beğ (Saçıkara Yörükleri’nin o zamanki
beği), onun babası Hacı Ali Beğ (Saçıkara Yörükleri’nin o zamanki beği ve Katırcıoğlu Mehmet Paşa’nın ağabeyi), onların babası Katırcıoğlu Mustafa, onun
babası Katırcıoğlu Mehmet, onun babası Katırcı Hacı Ali, onun babası … ????
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“Velieceoğlu” sözü bundan sonra hep “Velecoğlu” olarak
yazılacak. Kara Mehmet benim babadedem Velecoğlu Mulla
Veli’nin (1880-1944) bir tek ve en büyük erkek kardeşidir. İkisi
arasında en az on beş yaş kadar fark vardır. Babadedem Velecoğlu Mulla Veli Isparta-Gelendost-Yakaköy’deki din okuluna (Medrese) gitmiş, uslu, ağırbaşlı, fazla konuşmayan, işine
gücüne bakan, çocuklarını aşırıya kaçmadan belli bir terbiye
sınırları içinde yetiştirmeye çalışan bir baba…
Velecoğlu Kara Mehmet ise daha dışa dönük, ele avuca
sığmaz bir yapıda, dövüşken, biraz da uzlaşmaz, evine, malına
ve çocuklarına karşı da biraz ilgisiz bir baba. Karısına fazla söz
hakkı tanımayan, danışmayan bir adam. Yapacağı ve yaptığı işler hakkında en büyük oğlu ve sırdaşı olan Kara Mustafa dışında karısına, tek kardeşi olan Mulla Veli’ye ve öteki çocuklarına
hiç bilgi vermediği gibi onların uyarılarına da hiç mi hiç kulak
asmayan yapıda bir kişi.
Velecoğlu Kara Mustafa’yı
(1894-1980) tanıyalım. Kara
Mehmet’in en büyük oğlu. Kara
Mehmet, sadece en büyük ve en
güvendiği, umut bağladığı oğlu
olan Kara Mustafa’ya anlatırmış
sırlarını. Daha sonraki yıllarda
Kara Mehmet dedemizin ve ailemizin uzun ve derin tarihi hakkındaki öyküleri Kara Mustafa
amcamızdan kaç kereler dinlemiMehmet’in en büyük oğlu
şimdir/dinlemişizdir. Kara Mus- Kara
Velecoğlu Kara Mustafa
tafa amcamız duyduğunu unutmayan, çok bilgili, çok görgülü, çok barışçı ve barıştırıcı, çok
etkili, hatırlı, aynı zamanda da çok güzel konuşabilen bir değerli kişiydi. Kara Mustafa amcam “Biz Çukurova’ya geldiğimiz zaman ben dokuz yaşındaydım”, derdi. (1903’te Çukurova’ya geldiler.)
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ANAMAS’DAN ÇUKUROVA’YA GÖÇ
Babaebem Paşabeğ kızı Fatma Abiç(2) (1879-1971) anlatıyor:
(1903 yılında R.V.) Isparta-Anamas yaylasından göçüp,
öngüç (önce) Karaağaç ovasında (bugünkü Şarkikaraağaç
R.V.) güzledik. Eylül ayı ortalarında Adana - Çukurova’ya
göçtük. Karaağaç’tan göçüncek öngüç Beğşehri’nden(3) sonra Gonya’nın içinden, gıyısından geçdik. Her gonduğumuz

Babaebem Paşabeğoğlu Hacı Mehmet kızı Fatma Abiç.

(2) Fatma Abiç: Paşabeğoğlu Hacı Mehmet’in kızı ve aynı zamanda eşi Mulla Veli’nin dayısının kızıdır.
(3) Beğşehri: Büyük büyük dedelerimizden olan Katırcıoğlu Mehmet’e 1650 (?)
yılında beğlik olarak verilen sancak. Bugün Konya’ya bağlı ilçe. (İleride ayrıntısıyla anlatılacak.)
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yurtta bir gün ya da iki gün veya en fazla üç gün dinglenirdik. Ardından Garamungar (Karapınar), Eleğri (Ereğli),
Ulugışla, Bozantı’dan, Tekir’den sonra Gülek köyünden
geçip ünlü, adı büyük Çukurova’nın guzay batısından ovaya ayak basdık. Bakdık ki ovanın bu ucu belli, öteki ucu heç
belli değil, ucu bucağı görünmez bir yeşil ova. Gede gede
(gide gide) öngüç Tersus’a vardık, songura Yenice’yi geride bırakıp Adana’nıng içinden eski Adana-Daşköprü’den
geçdik. Köprünün altından gımıl gımıl akıp geden suyun

Kadim Adana Taşköprü. 1960’lı yıllara kadar Seyhan Irmağı üzerindeki tek
köprüydü. Şimdilerde ırmak suyu özellikle yaz aylarında Seyhan Barajı’nda
tutulup sulama kanallarına verildiği için köprü altındaki ırmak suyu hemen
hemen kurumuş durumdadır (2018). (Fotoğraf R.V.)

adı Seyhan Irmağı’ymış. Tertemiz, dupduru bir suyudu. Akan
suya baygın baygın baktık durduk. Ne kadar gözelidi ırmak,
akan su… Anlatmak zordur. Adana ırmağına bayıldık. Nasıl
bayılmazsın? Öyle uğum uğum datlı bir akışı varıdı kine heç
doyum olmaz...
Irmağı geçer geçmez yolung soluna, ırmağın gıyısına
gonduk.
4
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“AYDINLI”
Adana’nın içinden beri (batıdan doğuya) geçdikten songura öngümüze gelenler hep sorardı. “Nerelisiniz?” “Nerden
gelip nereye gidiyorsunuz?” deyi. Biz de “Aydınlı’yız. Çukurova’ya geliyoruz,” deridik. Adana’yı beri geçincek kimse
biz Yörüklere “Yörük” demedi, hep ve herkes “Aydınlı” demeye başladı. “Aydınlı” geldi, “Aydınlı” getti. Gonya’da, Adelle’de (Antalya), Isparta’da, Aydın’da kimse bize “Aydınlı”
demezdi. Göçebe Türklere “Yörük”, yerleşmiş Türklere “Eski
Yörük” veya “köylü” denirdi. Çukurova’ya geldiğimiz zaman
buralarda bizim gibi gonup göçen, kara çadırlı göçebeler de
çoğudu. Onlara kimse “Yörük” veya “Aydınlı” demez, bazılarına “Bozdoğanlı”, bazılarına “Tecirli”, “Ceritli”, bazılarına
da “Gumarlı” derleridi. Aklıma gelmiş iken bunu söyleyeyin,
dedim.

1900 başları, Batı’dan Doğu’ya doğru Adana Taşköprü’ye gelen kira ile yük
taşıyan bir deve katarı. (Gördüğünüz cadde Küçük Saat’ten Taköprü’ye uzanan
Abidinpaşa Caddesi’dir.)

Neyse biz gene başa dönelim:
Adana Daşköprü’yü geçer geçmez, ırmak gıyısında boş
bir yerlere gonduk. Çadırlarımızı gurduk. Hemen sığırlarımızı
5
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saydık dedenginen. O zaman daha çocuğumuz olmadıydı, beş
ya da altı aylık yeni evliydik. Hemen sığırlarımızı saydık. O
seneler biz sığırcılık yapardık. Neyse saydık sığırlarımızı, tam
doksan altı ak sığırımız varıdı. Bu sayı heç aklımdan çıkmaz.
Yemeklerimizi filen (falan) yedikten songura evlering erkekleri
Adana’nıng içine geri gettiler. Çarşı-bazar gezmek, bazı yeyecek, geyecek gibi alışveriş yapmak uçun. O yurtta üç gece
gonakladık.
Üçüncü günün ağşamı derlendik, toparlandık, o ırmağın
gıyısından sabah erkenden deve katarlarını çekincek doğuya
doğru gettik. Öngümüze kocaman bir ırmak daha çıktı. Bu ırmak da Cahan (Ceyhan) ırmağıymış. Bu ırmağın üstünde de

Adana yönünden Misis Köprüsü’ne giriş. Arkada Nur Dağları. Görüldüğünüz
bu köprü bundan (2018) beş-on yıl önce yenilenmiş, bu duruma gelmiş. (Fotoğraf R.V.)
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başka bir daşköprü varıdı. Adı Misis Köprüsü’ymüş. Bu koca
ırmaktan karşıya geçmek sadece bu köprü üstünden yapılıyorumuş. O zamanki tek geçit yeri bu ünlü Misis Köprüsü’ymüş.. O
da Adana’daki gibi bir daşköprüydü. (Bu tarihi R.V.) köprüyü
de geçip yolun sağına hemen karşısındaki dağ yoluna sapdık.
Dağın köprüye bakan yamacındaki Kızıldere köyününg içinden
geçip birez ilerideki bel başına gonduk. Kızıldere bir Kürt köyüydü. O yurtta üç gün dinglendik. Develerimiz de, mallarımız
da dinglendi. Oradan da sarınca evlerimizi develerimize, çektik göçlerimizi ova ile dağ ve tepeleri birleştiren yol (İpekyolu
R.V.) boyunca gettik. Doruk, Nacarlı, Gurtgulağı köylerini de
geride bırakarak Payas ve Dörtyol çevrelerine ulaştık. Görüp
geçtiğimiz ve yeni geldiğimiz buralar bizleri sevindiriyorudu.
Sürülerimiz için uygun bulduğumuz bir yere çadırlarmızı gurup gışla yurduna yerleşdik. Bu uzun göçümüzüng Karaağaç’ta
başlayıp Payas’ta sonlanması en az 20 ya da 25 konak sürdüydü. Bu da dinglenme günleriynen barabar 40-45 günü bulduydu. O ilk gış aylarını orada geçirdik.

Misis Köprüsü’nün batıdan doğuya çıkış noktası. (Fotoğraf R.V.)

Bahar gelince yayla yollarına düşdük tekrar her sene yaptığımız gibi. Nereye gedelim, hangi yaylaya çıkalım deyi go7

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

nuştular erkekler. Songunda Anamas’tan Çukurova’ya gelirke
(gelirken) yanından, solundan geçip geldiğimiz Bulgar (Bolkar) dağına çıkmaya garar verdiler. Başı dumanlı, karlı güzel
bir dağıdı. Ulugışla’nın güneyine düşüyorudu. Oraya gedip
orada yaylayalım, dediler. Çünkü o yaylaya geden yolu da geçen sene gelirke öğrendiydik ya.
BULGAR DAĞLARINDA YAYLADIKLARIMIZ

Pozantı’dan başlayıp taa Karaman’a doğru uzanan Bulgar Dağları’nın Hasan
Dağı yönünden görünüşü. (Fotoğraf R.V.)

Bildiğimiz yoldan geder, gelirken gördüğümüz o yüksek,
garlı dağın başında yaylarsak eyi ederiz, dediler. Öylece Dörtyol’dan çıkdık. Gurtgulağı, Nacarlı, Gızıldere, Misis, Adana, Yengice, Tersus, Şamlıyayla, Gülek, Tekir, Bozanta, Çakıt
boğazı, Ulugışla derke (derken) gede gede o yaylayı bulduk,
Eleğri (Ereğli) taraflarından geçerek yaylanın başına çıkdık ve
orada yayladık. Gözel bir yaylaydı. Kekikler, yavşanlar, türlü
türlü çiçekler burcu burcu kokardı.
Güz yaklaşınca yayladan göçdük. Gettiğimiz yollardan-Eleğri - Ulugışla - Bozanta - Tekir - Gülek köyü - Şamlıyayla
- Tersus - Yengice - Adana - Misis - Gızıldere - Nacarlı - Gurtgulağı’ndan geçerek gene geri Payas - Dörtyol yakınlarında
başka bir gış yurduna yerleştik.
Bulgar dağında yaylayıp Payas-Dörtyol yakınlarında gışlamamız on, onbeş sene gadar sürdü. Hep Payas, Dörtyol, Erzin yakınlarında gışladık. Çünkü oralar gış günleri hem soğuk
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değil ılık ve yağışlı hem de otluydu, yaylım çoğudu. Mallarımız heç acıkmaz ve telef olmazdı. Oralarda senelerce gışladık. Çaylı, Guzuculu, Gökdepe, Erzin, Başlamış, Tapır, Gökdere’de gışladık. Yerlilerle emmi-dayı gibi, hısım-akraba gibi
olduyduk. Çok eyiydik. O çevredeki köylülerle, Payas, Dörtyol
ve Erzin’deki dükgencilerle, zanaatkârlarla, değirmenci olsun, nalbant olsun, zehreci (zahireci, buğday-arpacı), yüncü,
üzümcü, bekmezci, bakkal ve terzi gibi…herkesle tanışıp dost
olmuşuduk. Bu saydıklarımın hepsi de Ermeni insanlarıdı. Eyi
insanlarıdı. “Parang yoğusa dursun, songura verirsing dostum” derler, müşteriyi heç geri çevirmezleridi. Oralarda senelerce güzledik, gışladık. Yerlilerle, Türk olsun, Ermeni olsun
çok eyiydik. Bu çevreler dengize yakın olduğu uçu (için) çok
soğuk olmazdı. Sık sık yağmır da yağardı. Yağmır yağınca da
yerlerde yeşil otlar erkenden biter goyunlarımız, geçilerimiz,
develerimiz eyi doyardı. Hepimiz Adelle’den buraya, Çukurova’ya geldiğimize eyi ettik deyi hep sevinirdik.
Senelerce Payas-Dörtyol-Erzin çevrelerinde ya da köylerine yakın yerlerde gışladık. Hatta benim halam Uzun Aşa,
gayınım Gara Meemet ve dedeng Mulla Veli’ning de anası olan
Uzun Aşa Erzin yakınında gışladığımız bir sene öldü. Kendisini Erzin Mezerliğine gömdüydük.

Hasan Dağı’nın batıdan görünüşü. (Fotoğraf R.V.)

Bulgar dağında birkaç sene yayladıktan songura oraya
gedip gelirke uzakdan gördüğümüz başı bazı bazı karlı, bazı
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bazı dumanlı, gözel dağlar aklımızı çeldi. Ertesi seneler Hasan Dağı’nın doğusundaki gözel Melendiz dağında da birkaç
sene yayladık. Başka başka yaylalar, başka başka gışlalar bizlere hep ve her zaman çok yaşam sevinci veriyorudu.

Sol başta Hasan Dağı ve doğu uzantısında Melendiz Dağı ve yaylaları
(Fotoğraf R.V.)

Dörtyol’da gış günleri hoyraz (poyraz, kuzey yeli) esince
havada heç bulut galmaz, hava cam gibi pırıl pırıl olurudu.
Guzaydaki uzak garlı dağlar apaçık görünürüdü. Görünen o
ıraktaki garlı dağlar Aladağ ve Erceğiş dağlarıymış. O garlı
dağlara çıksak nasıl olur deyi soruşturmaya başladık. O dağlarıng yolunu, belini sorduk bilenlerden. Çünkü Bulgar Dağı
da, Melendiz Dağı da çok aralı (uzak) geliyorudu bizlere doğrusu. Bu yüzden hemi daha yakın olur hemi de daha değişik
olur deyi o yeni yaylalara yöneldik. Nisan ortalarına doğru
göçdük, Gurtkulağı’ndan, Nacarlı’dan, Gızıldere’den ve Misis
köprüsünden geçip sağda ileride Sarışam (Sarıçam) deyi bir
yere vardık. O zamanlar Çukurova’nın çok yerleri bataklığıdı,
yol yoğudu. Cahan’dan geçip Guzan’a gedilmezidi. Anca dağ,
depe eteklerinden geçerdi hep yollar. Neyse sözü uzatmayalım.
Sarışam’dan da göçdük, İmamoğlu, Guzan-o zamanlar “Sis”
derlerdi Guzan’a – Feke’den songura sola dağa dırmanarak
gede gede İnderesi’nden geçip Keven Beli’nden aşıp Develi
yaylasına çıkdık. O yaylayı da sevdiydik. Develi Dağı’nın başında birkaç çeşit yaylalar varıdı. O yaylalarda da üç beş sene
üst üste yayladık.
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Aladağ’ın Adana-Sarıçam’dan görünüşü. (Fotoğraf R.V.)

Daha sonra Develi yaylasına yakın başka yaylalara da
çıkıp yayladık. Bunları sayarsak şöyle deyebilirin: Bakırdağı
yaylası, Naldaş yaylası, Almadağı yaylası, Erceğiş yaylası,
Aladağ yaylası ve daha başka yaylalar. Her dağın, her yaylanın ayrı gözelliği varıdı. Yengi yengi yerler, yengi yengi yaylalar öğreniyoruduk. Çok sevindirici geliyorudu bizlere o yengilikler.
TÜM ESNAFLAR ve YERLİLERİN ÇOĞU
ERMENİ’YDİ
O zamanlar Adana dışında adı bilinen belli başlı şehirler (yani köyden büyükçe yerler) şunlarıdı: İsgendorun, Payas, Osmaniye, Hamidiye (Ceyhan), Sis (Kozan), Feke, Hacın
(Saimbeyli), Everek (şimdiki Develi ilçesi), Yahyalı ve Gars
(Gadirli). Dörtyol’un adı bile yoğudu o yıllarda. O çevrelerde birkaç dene güççük güççük köyler varıdı. Özerli, Karakise,
Ocaklı, Kuzuculu, Erzin, Başlamış, Burnaz ve Gözene… gibi.
Her köyde ise çok fazla ev yoğudu. Bazı köylerde beş ya da on
ev, bazılarında belki daha fazlaca evler varıdı. Türkiye’nin her
yeri gibi Payas, Özerli, Çokmarzıman (Dörtyol), Erzin, Osmaniye ve çevreleri “el Allah’ın, çöl Allah’ın” dedikleri gibi sahipsiz, tapusuz, ekilip sürülemeyen, bayırları çalılık düzlükleri
çayırlık arazilerdi… Şimdilerde Dörtyol, Erzin, Toprakgale,
Osmaniye, Gadirli ve Payas gibi yerlerde yerleşmiş bulunan
11
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Türklerin dedeleri de o zamanlar çoğunlukla göçebe yaşamı sürmekteydiler. “Osmanlı Devleti, Çokmarzıman, Özerli,
Ocaklı ve bunun gibi Ermenisi çok olan yerlerin arazilerine
konar göçer yaşamı sürdüren aşiretleri yerleştirmek ve Müslümanların fazlalaştırılmasını düşünüyordu.”(4)
Çevrelerdeki az sayıda yerleşmiş ve çoğunlukla göçebe
Türklerin belli günlerde toplanıp zorunlu gereksinmelerini alabildikleri ya da satabildikleri toplanma yerleri (hayvan pazarları) varıdı. Payas’ta, Osmaniye’de, Sis’te, Feke’de, Hacın’da,
Everek’te, Yahyalı’da ve Gadirli’de (o zaman Gadirli’ye
“Kars” derler ya da “Bazar” derleridi), Hamidiye’de (Cahan’a “Hamidiye” derleridi) ve Dörtyol gibi büyükçe denebilecek köylerde esnafların hemen hemen hepsi Ermeni kökenli
kimseleridi. Dükkenine varınca “Sabahlar hayır olsun, dostum, buyur ne istersen verelim. Para falan istemez,” derleridi.
Sabanla tarla açıp ekim dikim yapanlar da gene Ermenileridi…Doğal olarak tarlaları işletip buğday, arpa, yulaf gibi
tahıl, portakal, erik, kaysı ve üzüm gibi meyve cinslerini, pıransa, ısmanak, ilahana ve turp gibi zebze cinslerini yetiştirip
satanlar gene demin saydığım gibi Ermenileridi. Yani dükkenler onlarıngıdı. Değirmenci, nalbant, semerci, berber, köşger,
derici, çarıkçı, şapkacı, yüncü hep onlardanıdı. Dolayısıyla
yerleşim yerleri çevrelerinde sözü geçenler gene o sözde azınlık ve yerleşik yaşamda ve ticarette tam çoğunlukta olan Ermenileridi. Ermeniler, heç gonup göçmezler, hep aynı yerlerinde
gış-yaz otururlarıdı. “ Dostum, buyurun, ne gerekiyorsa alın.
Para vermenize gerek yok. Yazın verirsiniz, güzün verirsiniz,”
derleridi, ödemede hiç sıkmazlarıdı.

(4) Terzi, M.A.-A. Ergin, Kinet’ten Ümraniye’ye Dörtyol, s. 57, Dörtyol Belediyesi
yayınları, 2015.
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1918: DÖRTYOL’DA YERLEŞİM, NÜFUS VE
OKULLAŞMA
Çaylı, Kuzuculu ve Karakise (Karakilise) köylerinde oturanların hepisi Türk’üdü. Ocaklı ve Özerli’de ise çoğunluk
gene Ermeniler olmak üzere Türkler ve Ermeniler karışık olarak yaşamaktaydılar. Çünkü biz o köylerle nerdeyse iç içe çok
seneler kışladık. Dörtyol’da her evde portakal bahçeleri varıdı. Biz bu köylerin kıyısında senelerce kışladıydık.

Nubaryan Kitaplığı - Paris

1921’de Dörtyol çarşısından bir görünüm.

Dörtyol’da (Çokmerzimen veya Çokmarzıman(5)) her hafta cumayertesi günleri bazar gurulurdu. O çevrelerin en galabalık yeri orasıydı. Uzaktan-yakından herkes Dörtyol bazarına gelirleridi. Bizler de Osmaniye, Toprakkale, Erzin … gibi
başka kışlaklarda oturan hısım akrabalarımızı haftalık bu halk
pazarlarında görüp, görüşüp, haberleşiridik. Çarşı-bazardaki
esnafların hepsi Ermeni’ydi. Dörtyol pazarında ne ararsan bulurdung.
(5) 1943 yılında bizim bir Marzıman eşeğimiz vardı. Çok besili beygirlerden
ve katırlardan da büyük ve güçlüydü, kadana gibi bir eşekti. Buna ilişkin bir
de Türk bilmecesi anımsarım. “Dereye aşşağı, teke daşşağı, Bunu bilmeyen
Marzıman eşşeği… Nedir, bil? (Badılcan=patlıcan R.V.)
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Çokmarzıman (Dörtyol) Ermeni kilisesi (1918). Yıkıntıları bugün Dörtyol’un
Yeşil Mahallesinde görülebilir. (Fotoğraf R.V.)

Babaebemle söyleşimize biraz ara veriyoruz. Şimdi ben
konuşuyorum:
Ermenilerin kiliseleri vardı, okulları vardı. Onlar hep
okur-yazardı, bilgiliydi. Biz Türklerde ise o özellikler yoktu.
Kaymakam, belediye başkanı, karakol komutanı ve muhtar
gibi yöneticilerin de çoğu Ermeni olduklarını biliyoruz.
Ne üzücüdür ki, o zamanlar Dörtyol’da tek bir Türk ilkokul, tek bir cami bile yokmuş (1918). Yörükler-köylüler çobanlıktan başka ne bilebilirlerdi ki...
Doktor Ermeni’ydi, avukat Ermeni’ydi, mühendis, eczacı Ermeni’ydi, öğretmen, veteriner, ziraatçi Ermeni’ydi. Hancı
(otelci), lokantacı, kunduracı, çizmeci, çarıkçı Ermeni’ydi...
Say sayabildiğin kadar.
Bu durum sadece Dörtyol’da böyle değildi. İskenderun’da, Osmaniye’de, Sis’de (Kozan), Hacın’da, Adana’da ve
tüm öteki şehir merkezlerinde de böyleydi.
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Çokmarzıman’da Ermeni okulu, öğrenciler ve öğretmenler... (1918)

GÖÇEBELİK, O ZAMANLAR TÜRKLER’İN DOĞAL
YAŞAMIYDI
Bu toplumsal yapı, yani Yörüklük, taa eski zamanlardan
beri hep böyle sürüp gelmekteydi. Atalarımız Orta Asya’da
göçebe yaşamı sürerlerdi. Buraya gelirken göçebeydiler, geldikten sonra da göçebe yaşamını sürdürdüler ve kolay kolay
bir yerde köy kurup yerleşmeyi hiç istemedilerdi. Neden öyleydi dersiniz? Şundandı: Göçebelik onlar için bir gelenekti, bir alışkanlıktı, bir görgüydü, mutlu bir yaşam biçimiydi,
karın doyurucuydu. Koyun, keçi, sığır, deve, beygir gibi hayvanları besleyip onların gelirleri (eti, sütü, yoğurtu, peyniri,
tereyağı, yünü ... ) ile geçinmek onlara hep kolay geliyordu.
Yörükler hiçbir zaman açlık çekmezlerdi. Süt, yoğurt, peynir ve et onların doğal besinleriydi. Bir de buğday buldular
mı, onların değme keyfine gayri. Bir köye yerleşip kış-yaz
aynı dam veya huğ içinde oturmanın hiçbir çekici yanı yoktu.
Çünkü Osmanlı yönetimi süresince tarlaya tapu yoktu, üretim yerel yöneticilerin, tarla, otlak, bağ-bahçe, orman ürünleri… Rumların ve Ermenilerin ellerinde veya
Sipahilerin kontrolündeydi. Köye yerleşen Türkler köle
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gibi çalışıp, ürettikleri ürünleri Sipahi ile paylaşıyorlardı.
Köylü eker, diker, bakar, yetiştirir, ürününü toplar, getirir.
Çoğunu Sipahi alır, azını köylüye verirdi. Rumlar ile Ermeniler serbestti. Onların ürettikleri hep kendilerinin oluyordu. Türk köylüsünün elinde bir yıl yetecek kadar ürün

Yayla yolunda bir Yörük kafilesi

bile kalmıyordu. Ayrıca Çukurova gibi denize yakın ılık yerler
yaz aylarında hem çok sıcak, çok bunaltıcı oluyor, hem de sivrisinek insanları yaşamdan bezdirecek biçimde yeyip geceleri
uyutmuyordu. Böyle bir ortamda köye yerleşmenin çekici bir
yanı olabilir miydi? Olamadığı için de göçebe (Yörük) olarak
Orta Asya’dan gelenler hep alışageldikleri yaşam biçimini sürdürmek yanlısı olmuşlardı. Peki onların çarşı-pazardan kendi
yetiştirip tükettikleri ürün dışında başkaca gereksinmeleri olmuyor muydu? Örneğin buğdayı üğütüp un yaptırmak, üzüm,
pekmez, incir, helva, elma, armut, erik, kaysı … gibi meyveleri, domates, biber, soğan, pırasa, turp … gibi sebzeleri, tuz, sa-
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bun, şeker … gibi zorunlu tüketim mallarını yerlilerden, özellikle Ermeni, Rum ve Yahudi esnaftan parasıyla ya da trampa
ile satın alıyorlardı. Her türlü malın satıldığı her türlü dükkânlar, berber, terzi, değirmenci, semerci, palancı, eyerci, göncü,
derici ve bunlar gibi her çeşit sanat-zenaat gene o azınlıkların
elindeydi. Ayrıca kaymakam, jandarma komutanları, doktor,
dişçi, avukat gibi meslek sahipleri de çoğunlukla onlardandı.
Yerli olsalar bile Türklerden okuyup doktor, dişçi, avukat…
gibi meslek sahibi kimseler yoktu.

Yayla yurdunda çayırda yayılan (otlayan) koyun sürüsü.

Yörükler özgürce yaşamayı, kışın ılık deniz kıyılarında ya
da oraya yakın yerlerde kışlayarak, yazın ise yüksek ve serin
dağ başlarında soğuk sular içerek yaylarlar, mutlu yaşamlarını
sürdürüp giderlerdi. Ayrıca Payas, Dörtyol, Erzin, Osmaniye,
Kadirli, Kozan ve İmamoğlu çevrelerindeki bugün yerleşik
olan Türk köylüleri de o zamanlar çoğunlukla yaz aylarında
17
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bizler gibi develeriyle ta uzak yaylalara giderler, bizim gibi
kışları geri gelip buralarda kışlarlardı. Bunları Bozdoğanlılar,
Gumarlılar, Tecirliler, Ceritliler, Karakoyuncular, Sırkıntılılar… olarak sayabiliriz. Biz göçebeler yukarıda da dediğim
gibi tatlı, mutlu yaşayıp geliyorduk.

1900’lü yılların başlarında bir Yörük göçü. Göç katarını evin gelini ya da kızı,
onlar yoksa evin kadını çekerdi.

Seneler gelip geçtikçe (özellikle 1908’den sonra) her şey
gibi toplumsal yapıda da değişimler, bozulmalar başladı. Düşmanlıklar yaratıldı, öldürmeler, ölmeler görülür oldu. Kısacası
toplumun eski düzeni, barışçı yaşam ortamı bozuldu. İyi olmadı, çok çok kötü oldu. Bu bozulma, bu kötülükler 1900 yılı
başlarında ortaya çıktı.. Ya da o toplumsal bozulmanın farkına
bizimkiler o zamanlarda yeni farkına varmış oluyorlardı. Aynı
yıllarda Osmanlı Devleti topraklarında her yerde toplumsal huzurun tadı kaçtı. Örneğin Batı Trakya’da ve bugünkü Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk’un ilk
yerlileri Türkleri sıkıştırmaya, gözlerini korkutmaya, tehditler
etmeye, yol kesip, bel kesip Türklerin mallarına el koymaya,
dövmeye, sövmeye hatta öldürmeye başladılar. Huzursuzluklar
dayanılmaz durumlara geldi. Batı Trakya’daki her azınlık Hristiyan topluluk ayrı devletler kurmak istediler. Batı Trakya’daki o Türkleri, Müslümanları yıldırmalar, öldürmeler oldu. O
acıklı olaylar Anadolu’nun her yanında da duyulur, konuşulur
oldu. Anadolu Ermenileri ve Anadolu Rumları yer yer Osman18
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lı Devleti’ne baş kaldırıyor, daha daha fazla toplumsal haklar
istiyorlardı.
Batı Trakya’da Türk ve Müslümanlara yapılan bu haksız
baskılar, yıldırmalar, korkutmalar, öldürmeler Anadolu’da da
kulaktan kulağa duyuldu, yayıldı. Anadolu halkı Batı Trakya’daki o zulümlere çok öfkelendiler. Onların yaptıklarına
benzer olaylar, kavgalar, dövüşler, öldürmeler… Anadolu’da
da baş göstermeye başladı. Türklerin eli kolu bağlı değildi ya.
Onlardan da, Giresun’da Topal Osman, Aydın’da Yörük Ali
Efe, Nazilli’de Demirci Mehmet Efe gibi serdengeçtiler ortaya çıktı. Yukarıda adı geçen yiğitlerden biri de Kara Mehmet
idi. Kara Mehmet Doğu Kilikya’da, Payas’tan, Dörtyol’dan,
Nacarlı, Misis, İmamoğlu, Sis, Feke, Hacın, Mağara’dan Kayseri-Everek’e kadar birçok yerlerde yıldırma, korkutma, boğuşma, öldürme eylemlerine karıştı. Hem öldürdüler hem öldüler.
İKİNCİ MEŞRUTİYET’TEN SONRA AZINLIKLAR
AŞIRI İSTEKLERDE BULUNDU
Yukarıda anlatılan huzursuzluk ve boğuşmalar 1908’de
Osmanlı Devleti tarafından ilan edilmiş olan İkinci Meşrutiyet ile başladı. İkinci Meşrutiyet’le Ermeni ve Rum azınlıklara
daha fazla haklar veriliyordu. Onlar ise daha daha fazla haklar,
hatta bağımsızlık, ayrı devlet kurma hakkı istemeye başladılar.
Rumlar ve özellikle Ermeniler içindeki, elbette ki azınlığı
oluşturan ayrılıkçı veya isyancılar İkinci Meşrutiyet’le tanınan
bu hakları kötüye kullanmaya başladılar. İngilizler, Fransızlar
ve Çarlık Rusyası Ermenileri kışkırttılar, onlara destek sözü
verdiler. Ermeni ırkçılar yeni devlet kurmak sevdasına düştü.
Bugünkü Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yer karıştı, karıştırıldı.
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Almanlar, İngilizler ve Fransızlar Bağdat, Basra, Musul,
Kerkük ve Erbil çevrelerindeki petrol kaynaklarına göz dikmişlerdi. Bu bölgeyi nasıl olursa olsun ele geçirmek istiyorlardı. Ruslar, Osmanlı devletinin yıkılması ile Akdeniz’in ılık
sularına kavuşup bir köşe başı tutmak emelindeydi. Osmanlı
Ermenilerini ayrı bir devlet kurmaları için kışkırtıyorlardı. Avrupa devletleri ise ikiye bölünmüştü. Almanya öncülüğünde
Avusturya ve Macaristan Osmanlı devletinin yanında yer aldılar. İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar ise karşı tarafta. Almanların oluşturduğu blok savaş çıkarsa Osmanlı devletine arka
çıkıp saldıran devletlere karşı Osmanlı’yı koruyacaklardı. Ancak asıl amaçları başkaydı. Almanların asıl amaçları Mezopotamya’daki (Musul, Erbil, Kerkük, Bağdat ve Basra) dünyanın
en zengin petrol yataklarına ya ortak olmak ya da tamamen
kendilerine mal etmekti. Karşıdaki İngilizlerin başını çektiği
blok ise Almanların başını çektiği bloğu kıskandı. Onlar Almanlardan önce Irak petrollerini ele geçirmeyi hedeflediler.
Osmanlı topraklarında bin bir çeşit fitne çıkararak ortalığı karıştırıp Osmanlı’yı yıkmaya çalıştılar. Çünkü yukarda dediğim
gibi Almanlardan önce Irak Petrollerine kendileri el koymak
istiyorlardı. Bunun için bir yanda Batı Trakya’da Yunanistan,
Arnavutluk, Bosna, Makedonya, Karadağ, Üsküp, Sırbistan
gibi yerel halkları bağımsızlık için kışkırttılar. Oralarda yaşayan Türklerle Müslümanları yıldırdılar, Anadolu topraklarına
doğru sürdüler, kovdular. Yüzyıllardan beri kardeşçe yaşayıp
gelen Türklere ve Müslümanlara karşı isyan başlattılar, böylece Osmanlı’yı bölüp parçalamak istediler. Bu yüzden 1912’de
Balkan Savaşı patlak verdi. O savaşta Osmanlı ordusu yenildi. Bu yenilgi üzerine Osmanlı Devletini kısa zamanda yok
etmek için 1915’te Çanakkale Boğazı’na saldırdılar. Başaramayıp burada da kendileri büyük bir yenilgiye uğradılar. Ermeni Devleti kurma hayalleri aynı şekilde bugünkü Anadolu
topraklarıyla gene o zaman Osmanlı toprakları olup bugünkü
Suriye ve Irak’tan Yemen’e kadar olan topraklarda da aynı Batı
Trakya’daki gibi isyanlar başlatmak için gece gündüz demeden
çalıştılar.
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ERMENİ DEVLETİ KURMA HAYALLERİ
Üstelik bin yıldan beri Türklerle kardeşçe, dostça, içli
dışlı yaşayagelmiş olan Osmanlı Ermenilerini de baştan çıkarmak için akla gelmedik işler yaptırdılar. Tıpkı Çarlık
Rusyasının yaptığı gibi İngilizler ve Fransızlar da, kendilerine devlet kurdurma sözü vererek Anadolu’daki Ermenileri durmadan kışkırtıyorlardı. Bu kışkırtmalara inanan ve
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1918’de Dörtyol’da yapımı daha bitmemiş bir Ermeni okul yerleşkesi.

azınlıkta olan ayrılıkçı Ermeni hayalcileri ise bugünkü Türkiye’nin yarısına sahip çıkıyor, Doğu Anadolu’da olduğu gibi
Çukurova’da da “Kilikya Ermeni Cumhuriyeti” ni kurmak için
yoğun çabalar harcıyorlardı. 1878’lerde Tuna nehri boylarında
yaşanmış olan büyük Osmanlı-Rus savaşında ünlü Gazi Osman
Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu yenilmişti. Bu yenilgiden
sonra Çarlık Rusyasının desteği ve kışkırtmasıyla doğudaki
Ermeni ayrılıkçı dernekleri işi iyice azıtmış durumdaydılar.
Emperyalist Rus Çarlık orduları yerli ve ayrılıkçı Ermenilerin öncülüğünde Kars, Artvin, Rize, Trabzon, Ağrı, Erzurum,
Erzincan, Muş, Van ve Bitlis’e kadar işgal ettiler. Oralardaki
Türkleri ya öldürdüler ya da sürgün ettiler. Adana, Sis, Hacın
ve Zeytun (Maraş-Göksün yönünde) merkez olmak üzere neredeyse her yerde isyan hareketi başlattılar.
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Arapları da kışkırtıyorlar, taa Yemen, Mekke, Medine,
Irak, Filistin, Suriye topraklarında Arapları Osmanlı ordularına
sağdan soldan saldırarak, saldırtarak (İngiliz casusların kışkırtmasıyla) Osmanlı ordusunu zayıflatıp, günden güne eritiyorlardı.
Osmanlı Devleti nerdeyse dört yandan sarılmış ve bir kaşık suda boğulmak isteniyordu. Osmanlı Devleti batıdan, kuzeyden ve güneyden aşırı ve güçlü saldırılara karşı boğuşmaya
devam ediyordu. Bu kargaşa ortamında kapı komşu da olsalar,
içli dışlı bile olsalar Ermeniler ve Türkler birbirlerini düşman
gibi görmeye başladılar.
***
“PAYAS-DÖRTYOL BAŞKAYDI”
Öykümüzün başına dönelim ve Paşabeğ kızı Fatma Abiç’i
dinlemeye devam edelim:
Bizler Payas ve çevresine geldiğimizde (1903 R.V.) burasını eskiden yaşadığımız Aydın, Isparta, Adelle (Antalya)
yörelerine göre daha az güvenli, daha çok Ermeni etkisinde
bulduk, huzur ve güven kaygıları seneden seneye, günden güne
artmaya başladı. Payas, Dörtyol, Erzin ve çevrelerinde on,
on beş sene kışladık, yaz aylarında Bulgar dağında, Melendiz
dağında yayladık. O yaylalara gediş gelişlerimiz bir ay kadar
sürerdi. Heç zorsunmazdık. Çünkü o yaylalar bizim eski yaylamız olan Anamas’a da yakın oluyordu. O yaylalarda iken
bazı böyüklerimiz atlarına biner, Anamas’a geder, oralarda
galmış olan akrabalarımızı görür gelirleridi. Oralardan sonra
daha önce hiç bilmediğimiz yaylalara çıkdık. Sonraki yıllarda belki daha yakın olduğunu düşünerek belki de daha değişik
ve gözel olduğunu hayal ederek Melendiz yaylalarına, Aladağ
yaylalarına, Develi yaylalarına, Erceğiş yaylalarına, Binboğa
yaylalarına çıkıp yayladık. Dörtyol, Payas çevrelerindeki kış
yurtlarından sarınca evlerimizi develerimize ya Payas-Dörtyol-Erzin-Kısık-Mustafabeyli-Lalegölü-Azizli-İmran-Hamdilli-Adatepe-Ceyhan’dan gemiyle (sal) ya da Dörtyol-Yanıkdeğirmen-Gurtgulağı-Nacarlı-Gızıldere-Misis daşköprüsünden
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geçip İmamoğlu köprüsü yakınlarına gonardık. Buradan yayla
yolu ikiye ayrılırımış. Biri sola yokarı Karsantı-Aladağ yönüne, öteki Sis-Feke yönüne. Sis-Feke yönünü seçdik ilk kez. İmamoğlu’ndan guzaya Sis’e doğru yöneldik. Sonra Sis’i geçip Feke’den sola dağlara dırmandık. İnderesini geçip (şimdiki adı
Mansurlu R.V.), Keven Beli’ni aşarak Develi yaylasına çıkıp
yayladık. Belki de ertesi yıl İmamoğlu-Eğner-Karsantı-Aladağ
yolunu seçdik, hindi aklımda yok. Aladağ’ın başında, kuzey
yönündeki Sarımahmut Gölü’nde veya yakın-uzak o yöredeki
yaylaların birinde yayladıydık. Bu arada yeni yeni yaylalar da
keşfetdik bilenlere sorarak.
Gettiğimiz yayla yollarından gene geri gelip Payas-Dörtyol-Erzin-Burnaz-Gözene çevrelerinde kışlardık. Daha sonraki
yıllarda yaz gelince Develi, Bakırdağı, Almadağı, Naldaş, Erceğiş… gibi yaylalarda yaylayıp kış gelince gene senelerden
beri alışageldiğimiz kışla yurtlarından birisine gelip kışlardık.
Gerek yayladığımız yayla yurtları gerek kışladığımız kış yurtları ve çevrelerindeki tüm köylerle dostça yaşardık. Bir yıl, beş
yıl, on yıl gibi belki de daha fazla yıllar Çaylı, Payas, Özerli, Karakise, Kuzuculu, Gıraçyazı, Başlamış, Gözene, Erzin,
Hapılı, Tapır ve daha başka uygun yerlerde kışlayıp ilkbahar
gelince de uzak değişik yaylalara gidip yaylamayı sürdürdük.
Bu yaylalar daha çok Develi yaylaları, Bakırdağı yaylaları, Almadağı yaylaları, Erceğiş, Aladağ, Niğde’nin batısındaki Melendiz yaylaları, doğuda Göksün ile Sarız arasındaki Binboğa
yaylaları… Böyle böyle yıllarca yazın yayla kışın kışla yaşadık.
Ancak toplumsal huzur yukarıda da belirttiğimiz gibi gittikçe
bozulmaya başladı.
Ermeni göçü başladı (1915 yılında R.V.) Dörtyol’dan,
İsgendorun’dan ötelere. Benim gayınım Gara Meemet varıdı.
Çok Ermeni öldürmüş derlerdi o senelerde. Ermeniler suçlu
muydu, suçsuz muydu ben heç anlayamazdım.
Meğer Ermeniler durdukları yerde azmışlarımış. Çukurova’da bir Ermeni Devleti kurmak isderlerimiş. O yüzden
Türkleri Çukurova topraklarından sürmek isteeyorularımış.
Kendilerine direnen Türkleri öldürünce bizimkiler de onlardan
kimseleri öldürmüşler. Hele hele Hacın, Höketçe (Mağara) ve
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Everek köylerinde böylesi olaylar çok oluyorudu. Biz evdekiler
duyardık gayınım Gara Memet’in yaptıklarını. Çünkü o evde
heç durmaz, nerde bir olay olduysa oraya geder, ne olmuş ne
olmamış öğrenir geliridi. Öldürmeler, ölmeler çok oldu. Ermenileri sürgün etmeye başladı devlet. Bu boğuşmalar senelerce
sürdü getti (1915-1918, 1919 arasında R.V.). O sürgün zamanında dayanılmaz acılar yaşadık, Ermenilere de çok acıdık,
içimiz yandı. Suçsuz, Türklerden ayrılmak istemeyen bir sürü
Ermeni hep ağlaşarak göz yaşlarıyla ayrılıp gettiler.

Yaylada çayırda yayılan (otlayan) bir kara keçi sürüsü.

BIRINCI DÜNYA SAVAŞI
Şimdi 1914 (Birinci Cihan Savaşı) ile 30 Ekim 1918
Mondros Mütarekesi arasında yaşanan olaylara kısaca göz atalım.
Birinci Dünya Savaşı 18 Haziran 1914’te başladı. Osmanlı ordusu sekiz cephede aynı zamanlarda savaşmak zorunda bırakılmıştı. Savaş sırasında şehit olan, hastalıktan ölen
ve firar eden askerlerin yerine konacak yetişkin asker adayları
tükenmekteydi. Bunun üzerine İttihat ve Terakki hükümeti 3
Ağustos 1914’te seferberlik ilan etti. Çocuk yaştaki (15,16,17
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yaşlarındaki) gençler de savaş alanlarına sürülmeye başlandı
(Bkz: Bu kitap s.36).
Bütün bu asker yetersizliği yanında yurtiçi güvenlik güçleri (jandarma gücü) de yetersizdi. Her kırsal karakolda belki
iki veya üç jandarma bulundurulabiliyordu. Karakol komutanlarının çoğu ise Ermenilerden oluşuyordu(7) (Bkz: Bu kitap s.
95-96). Şehirlerde polis örgütü de bulunmuyordu. Böylece yurtiçi güvenliği hiç mi hiç yok sayılabilirdi.
İşte böylesi bir boşluk ve yetersizlik ortamında Ermeni
ayrılıkçı güçleri cephe gerisinde, Kuzey doğu ve Doğu Anadolu’da Çarlık Rusyası ordularına yardım ediyorlar, yurt içinde
Türkleri kendi anayurtlarından sürüp kovuyor , devlet dairelerini yakıp yıkıyorlardı. Osmanlı devletini dize getirmek isteyen
Çarlık Rusya ordusunun desteğiyle önce Doğu Anadolu’da bir
Ermeni Devleti kurma hayaline kapıldılar. Türkleri yıldırmaya, korkutup sürmeye veya onları öldürmeye başladılar. Bu tür
acı olaylar bir yerde değil, Erzurum’da, Trabzon’da, Van’da,
Bitlis’te, Muş’ta, Elazığ’da ve Erzincan’da da yaşanmaktaydı.
Bu manzara karşısında Osmanlı Devlet yöneticileri zaten
cephelerde eksilen askerlerin yerine savaşkan yeterli yedek
asker bulamazken cephe gerisinde yurtiçi güvenliği nasıl sağlayacak, isyancıları, Türk köylüsünü öldürenleri nasıl durdurabilecekti?
Tek çare olarak yukarıda adı geçen bölgelerdeki düşman
ordusuna yardım edebilecek Ermenileri o zamanlar Osmanlı
toprağı olan Suriye ve Irak topraklarına zorla da olsa göçürmeye karar verdi. Önce Doğu Anadolu’daki Ermeniler için düşünülen göçürme kararı daha sonra tüm Türkiye için de geçerli
sayıldı.
Bu arada Doğu Kilikya-Hacın Ermenileri Doğu Anadolu’dakiler gibi Kilikya’da da bir devlet kurmak için silahlanma,
yığınak yapma çabasına girmiş bulunuyorlardı. Bunu haber
(7) Yurtsever, Cezmi, Haçin, Bir Yangının Külleri, s. 21, paragraf 4.
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alan Osmanlı jandarması Hacın’da silah ve cephane araması yaptı, çok çok sayıda silah ve cephane buldu. Bu bulgular
üzerine Osmanlı daha göç yasasını çıkarmadan önce 1915 Nisan-Mayıs aylarında Hacın’daki ileri gelen Ermenileri Suriye
tarafına göçürmeye başladı.
1915-1916 bahar ayları: Kara Mehmet’in obası her zamanki gibi yayla yoluna çıktılar. Payas-Dörtyol-Erzin-Kurtkulağı-Misis-İmamoğlu-Kozan-Feke-Hacın-Obrukbaşı-Gezbel-Everek yönlü göç yoluna düşmüşken karşılarından eskiden
beri hiç görmedikleri insan toplulukları geliyordu. Gelenlerin
çokları yayan, üzgün, bezgin, yere bakarak gelen Ermeni kafileleri idi. Fiskos şeklinde sorup soruşturmalardan anladılar
ki, Ermeniler Çukurova’da da bir Ermeni devleti kurma peşine
düşmüşler. Kara Mehmet bunu duyup ve anlayınca kendiğinden beyninden vurulmuşa döndü. Bölük bölük karşılarından
gelip geçen Ermenilere diş bilemeye, kafasını kerkerek onları
tehdit etmeye başladı. O andan itibaren Kara Mehmet için suçlu ya da suçsuz her Ermeni bir düşmandı, onların dövülmesi,
kovulması, gerekirse öldürülmesi gerekirdi, kendisi öyle düşünmeye başlamıştı. Bu duygu ve düşüncelerini yakın arkadaşlarıyla, büyük oğlu Kara Mustafa’yla da paylaşıyordu.
Kara Mehmet içlerinden gelip geçtikleri köylerde, ilçelerde ya da yollarda gördüğü, karşılaştığı her Ermeni’ye –eskiden
tanımış olsun olmasın-hep yan bakıyor, bir an önce evlerini
terk edip gitmeleri için tehdit dolu sözlerle onlara sataşıyordu.
ERMENI TEHCIRI(8)
1914’te başlayan Birinci Cihan Savaşı sırasında Osmanlı ordusunu arkadan hançerleme eylemlerinde bulunan tüm
Ermeni isyancılardan bir ölçüde kurtulmak için Osmanlı hükümeti 27 Mayıs 1915’te “Tehcir Kanunu”nu çıkardı (Tehcir:
Zorla göç ettirme). Bu kanunda Doğu Anadolu savaş bölgesin(8) Bardakçı, Murat, “Tehcirin Uygulanması...” mektup, www.haberturk.com
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deki (Sivas, Elazığ, Erzincan, Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis ve
Diyarbakır) Ermenilerin gene Osmanlı toprağı olan Suriye ve
Irak topraklarına gönüllü-gönülsüz göçürülmesi (tehciri) emrediliyordu. Kısa zaman sonra bu Tehcir kapsamına Çukurova-Hacın Ermenileri de dahil edildi.
Ermenilerin göçürülmesi sırasında onlara eşlik edecek ve
güvenliklerini sağlayacak jandarma güçleri de doğal olarak
yeterli değildi. Bu yetersizliği karşılamak için birçok bölgenin
yetkilileri yerel sivil milis güçlerinden de doğal olarak ve zorunluluktan dolayı gayri resmi olarak faydalanma yoluna gitmekteydiler. Bu cümleden olarak Çete Kara Mehmet ve öteki
çete arkadaşları da özellikle Hacın’dan, Kozan’dan Suriye’ye
göçürülen Ermeni kafilelerine eşlik ettirilmekteydi. Bu Ermeni
zorunlu göçü 1916 yılı sonuna kadar köy köy, kasaba kasaba,
ilçe ilçe hep sürüp gitmişti.
1920 yılında Kozan Fransız işgal komutanı Taillarda tarafından Kozan Türk jandarma komutanlığına getirilen Ali Saip’ten önceki Kuvayi Milliye inançlı Kozan jandarma komutanı/larının ( 1915-1919 arasında) Çete Kara Mehmet’le gayri
resmi işbirliği yaptığı/ları ve ona iş verdikleri onun bazı eylemlerinden anlaşılmaktadır:
1.”Kozan jandarma komutanı, dedem Kara Mehmet’i
yanına çağırtmış. Ona şu öneride bulunmuş: ‘Göçe gitmemek
için jandarmaya direnen Ermeni zorbalarını hapse attık. Onları bekleyecek yeterli jandarma gücümüz yok. Kendin gibi güvendiğin beş on arkadaşını da getir. Bunları başımızdan uzaklaştırıp halledin,’ demiş. Dedem Kara Mehmet de dediği gibi
birkaç arkadaşıyla gelmiş, 260 kadar Ermeniyi götürmüşler,
bir kireç ocağına doldurmuşlar…” (Kara Mehmet Ablay).
2.”Başka bir zaman da dedem Kara Mehmet Kozan jandarma komutanının isteği üzerine (Bu kitap s. 82’de belirtilen)
Payas hapishane baskınını gerçekleştirmiş.” (Kara Mehmet
Ablay)
3.”Kara Mehmet dedem, bir başka zaman –gene Jandarma komutanının isteği üzerine-300 kadar Ermeni kafilesini
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Kozan-Ceyhan-Yılan Kalesi-Misis yoluyla Suriye’ye götürmek için çete arkadaşları Eşki Veli, Konaklı Şahin ve ötekilerle
yola çıkmışlar, Ermeni ka ilesi ile Misis köprüsünde çatışma
yaşamışlar…” (Bkz: Bu kitap s. 103-106)(Tahsin Eşki)
Burada ebemle söyleşimize gene biraz ara veriyoruz. Ben
kendim biraz aydınlatıcı bilgi vermek istiyorum.
BU ÖLME-ÖLDÜRME NOKTASINA NASIL GELDİ BU
İNSANLAR?
1915 yılına kadar şehirlerde, ilçelerde, beldelerde, büyükçe köylerde halkın gerek duyduğu semercilik, demircilik,
kalaycılık, köşkerlik, terzilik, nalbantlık…gibi tüm zenaat
hizmetleri, bakkallık, kasaplık, çerezcilik, tatlıcılık, buğday,
arpa üretimi… gibi tüm tarım ve ticaret Ermenilerin elindeydi. Türkler büyük çoğunlukta hayvancılık, az yoğunlukta tarla
tarımıyla uğraşıyorlardı. Dolayısıyla yerleşmiş olan Türkler ile
Ermeniler iç içe, dostça geçinip gidiyorlardı. Birbirlerine misafirliğe gidip-gelip, birlikte yemekler yeyip içiyorlardı. Düğünlerde, bayramlarda birbirlerini ziyaret edip kutlaşırlardı. Kavga
gürültü de yapmazlardı.(9)
Böylece ballım güllüm yüz yıllarca yan yana iyi ilişkiler
içinde kardeş gibi yaşayıp gelmişlerdi. Hatta Türkler ve Ermeniler 1915 Çanakkale Savaşı’nda emperyalist İngilizlere karşı
Osmanlı ordusunda çiyin çiyine ölümüne savaştılar. Bu Ermeni
gençlerin sayısı az değildi. Bu iki ayrı ırk ve iki ayrı dinden, iki
ayrı dilden insanlar arasına düşmanlık tohumu 1878’den, özellikle 1908’den sonra yıldan yıla ekilmeye başlanmıştı. Kimler
tarafından? Elbette şimdi herkesin iyi bildiği emperyalist (sömürgeci, yağmacı) ülkeler tarafından.
Kimlerdi onlar? Başta İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve
Çarlık Rusyasıydı. Irak’taki, İran’daki, Azerbaycan ve Basra
Körfezi’ndeki petrol yataklarına el koyup, yüzyıllarca kullan(9) Milli Mücadelede Dörtyol ve İlk Kurşun, s.68 “Türk-Ermeni Dostluğu” ve devamı, Dörtyol Belediyesi Kültür Yayınları, 2008.
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mak, çok çok zenginleşmek ve o zenginliğin verdiği şımarıklıklarla tüm dünyayı egemenlikleri altına almak için. (2018.
Bugün ABD’nin Irak ve Suriye’de, Rusya’nın Suriye’de ne
işi var?) Bu emellerine ulaşabilmek için önlerindeki engelleri
aşmaları gerekiyordu. Önlerindeki en başat engel neydi? Osmanlı Devleti’ydi. Neden? Çünkü yukarıda saydığım petrol
yataklarının hepsi de o sırada Osmanlı Devleti topraklarında
bulunuyordu da ondan. Onu nasıl yapmalılardı? Osmanlı Devleti’ni parçalayarak, yıkarak, ortadan kaldırarak… Nasıl yaptılar? Önce Batı Trakya’daki Sırpları, Bulgarları, Yunanları
kışkırtıp isyana yönlendirdiler. O zamanlar bugünkü Bulgaristan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Üsküp
Osmanlı Devleti’ne bağlı idiler. Aynı şekilde bugünkü Suriye, Irak, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Körfez ülkelerinin
tümü Kuveyt, Katar, Umman, Yemen gibi devletler de öyleydi, Osmanlı Devleti’ne bağlıydılar.. Kuzeydoğuda Gürcistan
ve Azerbaycan da Osmanlı toprağıydı. İngilizler, Fransızlar
ve İtalyanlar Batı Trakya’dakileri kışkırtıp kendi devletlerini
kurmalarını desteklediler. O yetmemiş gibi Arabistan yarımadasına casuslar yollayarak Arapları da kışkırttılar. Siz de ayrı
ayrı devlet kurun, biz sizleri destekleyeceğiz, dediler. Araplar
da taa Yemen’den beri, Irak’ta, Filistin’de, Suriye’de Osmanlı
ordularını arkadan hançerlediler.
Bu arada Çarlık Rusyası ne yaptı? O da boş durmadı.
Gürcistan üzerinden Kars’ı, Trabzon’u, Erzurum ve Erzincan,
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’a kadar olan topraklarımızı ele
geçirdiler. Bu sırada Osmanlı topraklarında yüzyıllardan beri
kuzu kuzu yaşayıp gelen oralardaki Ermenileri kışkırttılar. Size
Doğu Anadolu’da bir devlet kurduracağız. İngilizler ile Fransızlar da Kilikya’da başka bir Ermeni devleti kurduracaklar.
Rus ordusuna yardımcı olun. Ordumuza yol gösterin. Silahlanıp Türkleri yerinden yurdundan edin. Onları buralardan sürün, kovun. Nereye giderlerse gitsinler, dediler. Ermeniler de
aynısını yaptılar. Kimi Ermeniler, Rus askeri elbisesi giyerek
orduda görev aldılar, kimileri de sivil silahlı olarak Fırat’ın doğusunu Türklerden temizlemeye çalıştılar. Bu olaylar Birinci
Cihan Savaşı sırasında yaşandı (1914-1918).
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Osmanlı Devleti her cephede yenilmeye başladı. Çünkü
Osmanlı devleti bitmez tükenmez savaşlar yüzünden yorgun,
ırgın, parasızdı. Askerler açtı, süvari atları, cephane taşıyan
develer açtı. Yeteri kadar silah ve cephane yoktu. Osmanlı ordusundaki askerler fırsat bulunca sıvışıp kaçıyorlardı. Kısacası her asker kendi başının çaresini düşünmeye başlamıştı. İşte
bu ve daha başka nedenler yüzünden güneyde Arap cephesinde olsun, kuzeyde Kafkas cephesinde olsun, Kuzey Afrika’da
Trablus cephesinde olsun yenilgiler birbirini izlemeye başladı. Devletin bu zayıflığını fırsat bilen Osmanlı Ermenilerinden
ayrılıkçılar, ayrılıp Ermeni devleti kurma hayaline kapılanlar
(kuzeydoğuda Çarlık Rusyasının, batıda İngiliz ve Fransızların

Kaynak: Gabriel Brotecg

1915 - 16 yıllarında Hacın ve Kozan çevrelerinde zorunlu göçe uğramış Ermeni kafilesi (Kozan’dan Misis, Kurtkulağı, Payas, İskenderun, Belen, Suriye
yönüne).

30

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

kışkırtmaları ile) Kars’ta, Erzurum’da, Van’da, Adana’da (Kilikya) Osmanlı Devleti’ne baş kaldırdılar, kargaşa çıkardılar.
Ayrıca Ermeni devletleri kurmaya kalkıştılar. Osmanlı ordusunu arkadan hançerlemeye çalışıyorlardı. Bu durum karşısında
Osmanlı Devleti Osmanlı topraklarındaki tüm Ermenileri güneye, Suriye, Lübnan ve Irak topraklarına sürmeye karar verdi.
Neden? Şundan: Türkiye ile savaşa tutuşmuş olan Rus, İngiliz
ve Fransız ordularına yardım ederek Türk (Osmanlı) ordularını
arkadan vurmasınlar diye. Düşünün bir kere. Bugünkü Türkiye’nin her yerinden, her ilinden, her ilçesinden, her köyünden
Ermeniler çoğunlukla yaya olarak günlerce yürüyüp Suriye,
Irak topraklarına ulaşmaya çalışmışlardı. Haklı ya da haksız
çok Ermeni, yaşlı-genç, kadın-kız açlık, hastalık, yorgunluk
yüzünden yok yere ölmüş veya öldürülmüş olabilir. Evlerinden, işyerlerinden, ceplerinden paraları, altınları alınmış olabilir. Karşı gelenler acımasızca kurşuna dizilmiş olabilirler. O zaman yaşanmış olan öylesi acı olayları onaylamak, alkışlamak,
sevinmek kendisini insan sayan hiçbir kimsenin işi değildir.
Uzun sözün kısası iki yönlü nasıl acı olaylar yaşandı ki nasıl
acı olaylar, anlatılamaz.
Bu acı gerçekler yaşanırken yukarıda adı geçen bizim dedemiz Kara Mehmet de yanındaki çete arkadaşlarıyla birlikte,
çok Ermeni ve Fransız’ı öldürmüş olduğunu duyduk (?). Zenginlerin evlerini, işyerlerini kurşunlamışlar, onların korkup bir
an önce yurdumuzu terk etmeleri için onları her gün her yerde
tedirgin etmişler. Bunun gibi çeşitli olayları sadece onlar değil,
daha kimler, kimler yapmamış ki. Ancak adı geçen Kara Mehmet yapılan soygunlardan evine hiç mi hiç ne para ne de bir
parça eşya getirmemiş.
Amcam Abdurrahman Velecoğlu’dan duyduğuma göre
Kara Mehmet bir partinin emrinde çalışıyormuş (?!). (İttihat ve
Terakki Partisi mi? Teşkilatı Mahsusa mı?)
Sürgün olayından sonra İngilizler ve Fransızlar başta olmak üzere batılı devletler Osmanlı hükümetini sıkıştırdı, sürgün
ettiğiniz Ermeniler gittikleri yerden eski evlerine, yurtlarına
dönsünler diye yasa, karar çıkarttılar (1918). Sürgüne gidenle-
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rin çoğu gene eski yerlerine döndüler. Giderken bıraktıkları ya
da sattıkları evlerini, tarlalarını, dükkânlarını, bağ-bahçelerini
geri istediler, ancak aldıkları paraları geri vermek istemediler.
Bu yüzden de çok kanlı bıçaklı dövüşler, ölümler gerçekleşti.
Çukurova özelinde geri gelenlerin çokları Kilikya Ermeni
Devleti kurmak için yeniden silahlandılar, Adana’daki Fransız
Genel komutanın da kışkırtmasıyla. Kimisi Fransız asker elbiseli, kimisi sivil giyimli Dörtyol’da, Adana’da, Sis’te (Kozan),
özellikle ve yoğun olarak Hacın’da (Saimbeyli), Zeytun’da ve
daha başka yerlerde.
İşte Kara Mehmet’in sözü geçen Fransız posta memurlarını vurup öldürmesi bu sıralardaki Fransız işgaliyle birlikte başlayan Ermeni isyanı zamanında oldu. Hem bu Dörtyol’daki ilk
kurşunla öldürdüğü iki Fransız askerlerinin suçu(!?), hem öldürdüğü/kleri posta memurlarının suçu(!?), hem de 1915-1918
yıllarındaki Ermeni sürgünü sırasındaki işledikleri suçların(?!)
soruşturması başlamış.
Nasıl? 1915-1918 yıllarındaki yaptıkları için önceleri hiç
soruşturma, araştırma, suçlama yapılmamışken Fransız işgalciler ve sürgünden geri dönüp gelen Ermeniler geldikten sonra
Kara Mehmet’in sevmeyenleri ya da çekemeyenleri tarafından
hem Osmanlı-Türk makamlarına, hem de Fransız makamlarına ihbarlar yapılmaya başlanmış. Neymiş? Kara Mehmet filan
yerde şu kadar Ermeni öldürdü, filan yerde yol kesti, köprü
kesti toplu öldürmeler yaptı … gibi bazıları da asılsız suçlamalar…
Kara Mehmet’in çemberi günden güne daraldı...
***
ERMENİ SÜRGÜNÜ NEDEN YAPILMIŞTI?(10)
28 Temmuz 1914’te Birinci Dünya Savaşı başladı. Osmanlı orduları kuzeyde, doğuda Rus ordularıyla, Suriye’de,
Yemen’de, Irak’ta İngiliz, Fransız orduları ve Arap şeyhleriyle
savaştaydı. Ayrıca İngiliz ve Fransızlar Çanakkale’ye de saldır(10) Erdal, Dr. İbrahim, MÜBADELE – Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan 1923-1925, Yunan Mezalimi, s. 39 ve devamı.
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dılar. Osmanlı Devleti baştan kara geldi. Ölen askerlerin yerine
yedek asker bulamayacak kadar zorlanmaktaydı.
Bu sırada saldırgan düşmanların da kışkırtmalarıyla Osmanlı yurttaşı olan Ermeniler de azdılar. İşgalcı düşman ordularına yardım ederek, onlara yol göstererek Osmanlı Devleti’ni
çökertmeye çalıştılar. Ermenilerin bu eylemleri tam bir iç isyandı.
Bu Ermeni isyanlarının yıkıcı etkisinden kurtulmak için
bu Osmanlı Devleti yöneticileri devlet sınırları içindeki Ermenileri Anadolu topraklarından Suriye bölgesine zorunlu olarak
göç ettirdiler. Bu eylemlerinde haksız oldukları düşünülemez.
Çünkü Osmanlı yöneticilerinden çok önceleri Rusya Hükümetleri Kırım Tatarlarını, Kafkas Çerkezlerini, Yunanistan
Hükümeti de kendi topraklarında sadece Rumların yaşadığı bir
millet-devlet oluşturmak için ülkelerindeki tüm Müslümanları,
Türkleri, hatta Bulgarları, Arnavutları ve Ulahları da sınırları
dışına sürmüşlerdi. Gitmek istemeyenleri ise zorla, şerle, döverek, söverek, türlü türlü işkenceler uygulayarak göçe zorlamışlardı. Birçoklarını da öldürmüşlerdi. Hatta birçok yerlerde
azınlık Bulgarları, Ulahları ve Arnavutları asimile olmaya zorlamışlardı.
Batı Trakya’daki Türk ve Müslümanlar Anadolu’ya doğru kovulup sürülmeye başlayınca Anadolu Türk halkı da doğal
olarak Anadolu’da yaşamakta olan Hıristiyan Rumlara karşı
kinlendiler. Anadolu’nun her yerlerinde de Batı Trakya’dakilere benzer şekilde eski yerli Rumlar da dövülüp, sövülüp, Türkiye’den kovulmaya çalışıldı.
Bir de Rumlar gibi eski yerli Ermeniler vardı. Onlara
Türkler hiçbir şey demiyorlardı. Hatta Çanakkale’de ve öteki cephelerde işgalci düşmanlara karşı Ermeniler de askere
gidip bu vatanı savunmak için İngilizlere karşı Türklerle çiyin çiyine canla başla savaşmaktaydılar. Ermenilerle Türkler
kardeş kardeş yaşayıp gelmekteydiler. Ne var ki, Ermenilerden
ırkçı ve ayrılıkçılar, Çarlık Rusya’sı, İngilizler, Fransızlar ve
Yunanlılar tarafından devlet kurdurma vaadiyle kışkırtıldılar.
“Siz Ermeni devleti kurun. Biz sizi destekleriz. Osmanlı devleti hasta adama benzer. Bugün, yarın ölecek. İyisi mi onu bir an
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önce öldürelim,” dediler. Bu ve buna benzer başka kışkırtmalara kanan azınlıktaki ırkçı Ermeniler -yukarıda da anlatıldığı
gibi- Kars’ta, Ağrı’da, Bitlis’te, Van’da, Adana, Kozan, Hacin
ve Zeytun’da(11) isyan çıkardılar, Türkleri öldürmeye, köylerinden, evlerinden sürmeye başladılar.
KARA MEHMET ORTAYA ÇIKIYOR
Babaebem Fatma Abiç anlatırdı:
Böyük gayınım Gara Meemet, ele avuca sığmaz bir adamıdı. Bir yere gonunca hemen geder, o köyüng, o şehiring ileri
gelenleriynen tanışır, gonuşur, ahbaplık gurardı. Bir yerlerde
dövüş gavga duysa hemen oralara goşar, ne oldu, ne olmadı,
öğrenmeye, görüp gelmeye, belki de gavgaya garışmaya çalışırıdı.
***
Kara Mehmet’te Ermenilere karşı ilk öfke, ilk düşmanlık
duyguları 1909 Adana isyan girişimini duyunca ateşlendi.
Kitabın başlarında okumuş olduğunuz gibi Kara Mehmet
ve obası 1903’te Antalya-Isparta-Anamas’tan Dörtyol-Payas’a
geldikten sonra sekiz-on sene kadar Bulgar Dağı yaylalarına
çıkmışlardı. Hem Bulgar Dağı’na giderken hem de Dörtyol
çevresine geri gelirken Adana’nın içinden geçiyorlardı. Kara
Mehmet,1909 Adana Ermeni isyanını hem Bulgar Dağı’na
yaylaya giderken hem de oradan geri gelirken duymuş, ondan
bundan nedenlerini sormuş, soruşturmuş, anlamaya çalışmıştı. Sonunda Ermenilerin haklı olduklarını gösterecek bir sebep
görememişti. Bu yüzden Ermenilere öfkelenmeye başlamıştı.
Kara Mehmet ve onun gibi çok duyarlı kimseler Ermenilerin isyanı, öldürme ve yıldırma işlerine akıl erdiremediler.
Onlara karşı savaşmanın şart olduğunu düşünmeye başladılar.
Kara Mehmet 1909 Adana olaylarında etkin görev aldı(12). Za(11) Zeytun: Kahramanmaraş’tan Göksün-Kayseri yönüne giderken (eski yoldan)
Toroslar’ın doğuya uzanan dar geçit yeri olan Saraycık Beli’ne çıkmadan sağ
yanda bir yerde bulunuyor(du).
(12) YESAYAN, Zabel, Yıkıntılar Arasında, Aras Yayıncılık, İstanbul, s.295.
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man geçtikçe de kendilerini o düşünceye inandırmış olacaklar
ki, gördükleri yerlerde Ermenilere saldırmalar, belki de suçlu-suçsuz demeden öldürmeler, ev veya işyerlerini basıp Ermenileri huzursuz etmeler başladı. Doğu Kilikya (Yukarıova)
bölgesinde bu korkutma ve yıldırma işini kendine görev sayanların başında Çetebaşı Kara Mehmet ve arkadaşları geliyordu (Ali Köse, Karakoyuncu Hacı Veli, Eşki Veli, Konaklı
Şahin). Bir ana-baba günü, bir ölüm-kalım boğuşması başladı.
Tıpkı Giresun yöresinde Topal Osman, Aydın’da Yörük Ali
Efe, Nazilli’de Demirci Mehmet Efe gibi… Yukarıova, özellikle bizim Saçıkara Aşireti’nin göçüp kona yaşamakta olduğu
Payas - Dörtyol - Erzin - Toprakkale - Osmaniye - Kadirli Ayas - Gurtgulağı - Gızıldere - Misis - Sarışam - İmamoğlu
- Kozan - Feke - Hacın - Mağara - Develi - Kayseri - Aladağ
- Melendiz Dağı - Bulgar dağı arasında gidiş geliş yolların-

Kara Mehmet (ortada ayakları çarıklı, başı kalpaklı) Fransız askerlerine nişan
almış. (Fotoğraf Barış Velieceoğlu)
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da ölmemek için öldürmeler haklı ve doğru sayıldı. Özellikle
1914’te başlayan Birinci Cihan Savaşı sırasında “Kilikya Ermeni Cumhuriyeti” kurmak için önce İngilizlerin sonra Fransızların desteğini arkalarına alan ırkçı ve ayrılıkçı Ermeniler
Osmanlı Devleti’ne Adana’da, Sis’te (Kozan), Hacın’da (Saimbeyli), Zeytun’da baş kaldırdılar ve iç savaş başlattılar. Bu
Ermeni isyanını bastırmaya Osmanlı ordusunun asker gücü de,
silah gücü de yeterli değildi. Çünkü Osmanlı ordularının tümü
kuzeydoğuda Ruslara karşı, güneyde Fransızlar, İngilizler ve
batıda özellikle Çanakkale-Gelibolu yarımadasında İngilizlere
karşı ölümüne yurdunu ve milletini savunuyordu. Yıllar süren
uzun savaşlarda ölen askerlerin yerine yeteri kadar yeni asker
de bulunamıyordu. O nedenle 15, 16, 17 yaşlarındaki çocuklar
bile askere alınmaya başlandı.

GKB Arşivi

1918 yılından önceki savaşlarda yetişkin Türk erkekleri savaşlarda ölüp azalınca onların yerine 15 yaş ve üstündeki çocuklar da askere alınıyordu.

“Hey on beşli, on beşli, …” türküleri de bunlar için söylenmemiş miydi? Osmanlı ordusu kendisini boğmaya, yutmaya çalışan dış düşmanlarla boğuşurken Ermenilerin içeride
komşularına saldırıp arkadan hançerlemeye çalışmalarına da
ne oluyordu. Askerlerimiz sınır boylarında bin bir yokluk, kıtlık, açlık içinde savaşıp dururken yurt içinde yeterli jandarma
gücü de yoktu. Her karakolda varsa yoksa iki veya üç jandarma
ancak bulunuyordu. Karakol komutanlarının belki de hepsi Ermenilerden oluşuyordu (onlar okur-yazar oldukları için mi?).
Çünkü onlar okur-yazardı. Bunu da bilen Ermeni isyancılar,
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fırsat bu fırsat deyip başkaldırdılar, Türkleri sırtından hançerlemeye başladılar. İşte böylesi bir ortamda iç düşmanlara karşı gelmek, onlarla savaşmak, onlarla baş etmek Kara Mehmet
gibi yiğitlere, serdengeçtilere düşmüştü.
Devlet bu Ermeni iç isyanlarına karşı geçici önlem almak
zorunda kalmıştı. İsyan çıkaranlardan kurtulmak için Osmanlı
hükümeti demin adı geçen isyan yerlerindeki Ermenileri yurt
dışına, özellikle bugünkü Suriye ve Irak topraklarına zorla göçürmeyi uygun gördüler, 1915’ten sonra bu zorla göçürme kararı uygulamaya konuldu. Göçürme olayı 1916 sonuna kadar
sürdü.
KARA MEHMET UZUN UZUN KAFA YORDU
Kara Mehmet, Ermenilere ne oluyor, bu Ermeni isyanı neden çıktı gibi soruları kendi kendisine hep sorup duruyordu.
Yüz yıllardan beri kardeş kardeş yaşayıp gelirken şimdi ne oldu
da isyan çıkardılar, ayrı devlet kurmak isterler? Kendilerini bu
memleketten kovmak isteyen olmuş mu? Yok, öyle bir şey olmamış. Bu ve benzer soruları kendi kendine, kardeşi Mulla Veli’ye, en büyük oğlu ve kendisinin tek güvendiği ve sırdaşı olan
Kara Mustafa’ya, yakın arkadaşlarına, ayrıca konu komşusuna,
daha başka tanıdıklarına, dostlarına sordu, onların düşüncelerini öğrenmeye çalıştı uzun zaman. Hatta alışveriş yaptıkları ve
az-çok dostluları olan Ermenilerle de konuştu. Onlar da ayrılıkçı ve ırkçı Ermenilere karşı olduklarını söyleyip, onlara lanet
okuyorlardı. Konuşup danıştığı Ermeni dostlarından da haklı
bir isyan gerekçesi duymuyordu. Bunun üzerine Kara Mehmet
bu isyanda bir kötü niyet aramaya, Osmanlı devletine bir ihanet
niyeti olduğuna inanmaya başladı, öfkesi günden güne yüreğinde kabarmaya başladı. Yerinde duramaz, geceleri uyuyamaz
oldu. Önünü ardını düşünmeden, düşünemeden güvendiği ve
kendinin sözünden çıkmayacağına inandığı Karakoyuncu Hacı
Veli, Hacaluşağı’ndan Ali Gözel (Ali Köse de derlerdi kendisine) ve İmamoğlu’ndan Eşki Veli, Kozan-Konak köyünden
Şahin… gibi arkadaşlarıyla birlikte önce Türklerle çatışmaya
giren komşu Türk köylerine saldıran silahlı Ermenilere karşı
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saldırıya geçtikleri, onlarla kanlı çarpışmalarda bulundukları
anlaşılıyor. Varlıklı ve kendi çevrelerinde sözü geçen Ermenilerin evlerini, işyerlerini basmaya, kurşunlamaya, “vur-kaç”
yaparak onları huzursuz etmeye ve Anadolu’yu bir an önce terk
etmelerini sağlamaya çalıştılar. Öfkelerini alamamış, silahsız
ve suçsuz Ermenileri de öldürmüş olmaları muhtemeldir. Daha
da ileri giderek Mağara’dan, Hacın’dan, Sis’ten gelip Suriye
yönüne gitmekte olan Ermenilerin Kozan-Tırmıl Hüyük köprüsünde, Kozan-İmamoğlu köprüsünde, Misis köprüsünde yollarını kesip onlarla çarpıştıklarını duyduk, biliyoruz. Bu kargaşalık bir sene kadar sürdü (1915-1916).
Kara Mehmet’in bu eylemlerinden dolayı adı yayılmıştı,
her yerde duyulmuştu. Herhangi bir yerde Ermenilerle ilgili
bir öldürme olayı olsa - doğru veya yanlış - “Bunu yapsa yapsa
Kara Mehmet yapmıştır,” diye konuşulur oldu. Kendi çevresindeki bir küme çetesiyle bu ve benzeri eylemleri Payas, Dörtyol,
Erzin dolaylarında yaptığı gibi yaz gelip de yaylaya giderken
Ceyhan köylerinde, İmamoğlu’nda, Kozan’da, Feke ve Hacın
yollarında, Develi köylerinde de yapmaya devam etti. Bu eylemler 1915’ten 1919 yılına kadar artarak sürdü gitti. Böyle
böyle Kara Mehmet’in adı her yerde duyuldu. Yörük olsun,
köylü olsun, jandarma-hükümet olsun, bir yerlerde Ermenilerin öldürülmesi olayı olunca doğru-yanlış demeden herkesin
aklına Kara Mehmet geliyordu.
1919’da her yerde çok sıkı bir şekilde aranmaya başlanan
Kara Mehmet’i Kuvayi Milliyeci Türk jandarması görmezden
gelirken Fransız jandarması onun izine kurşun sıkıp yakalanması için ihbarcılara ödül sözü veriyorlardı.
1915’te Suriye taraflarına sürgüne giden Ermenilere
1918’de eski yerlerine geri gelme izni çıktı (Mondoros Mütarekesi 30 Ekim). Bu gelişler başlayınca işler iyice çığırından
çıktı. Karşılıklı öldürmeler daha da çoğaldı.
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EKİM 1918: KARA MEHMET KIŞLA YURDUNDA

Kara Mehmet (ortada) ve silah arkadaşları...

Kara Mehmet Ekim 1918 ayı ortalarında kış yurduna çekilmek istedi. Ekizoğlu Hüseyin’e sordu: Hüseyin Efendi biz
bu kış nerde oturup kışlayabiliriz, diye. O da, canın nereyi istiyorsa orada kışlayabilirsin Kara Mehmet, dedi. Bu söz üzerine
Kara Mehmet, bugünkü Dörtyol-Özerli-Karakise çevresinde
dağa yaslanmış uygun yerlere çadırlarını kurmak istedi. Çünkü
orası hem koyunlar için, hem keçiler ve develer için yaylımı
bol, güvenceli bir yerdi.
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Ekizoğlu Hüseyin Efendi’nin torunu Ekizoğlu Mustafa Bey (solda) ile bu kitabın yazarı Ramazan Velecoğlu (Mayıs 2018).

Kara Mehmet’le Ekizoğlu Hüseyin Efendi’nin yakın dostlukları eskiden beri geliyordu. Kara Mehmet 1920’de öldükten
sonra o eski dostluk ilişkileri Kara Mustafa ile Ekizoğlu Hüseyin Efendi ve onun oğlu Ekizoğlu Hasan Bey’le ölünceye
kadar sürdü geldi.
Kara Mehmet ve obasının çadırları bugünkü Dörtyol-Yeşiltepe çevrelerinden göçüp Özerli’den yukarıda Karakise köyünün kuzeydoğusu dağ eteğinde uygun bir yerde kış yurduna
yerleşmiş bulunuyordu.
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MONDROS SİLAH BIRAKIŞMASI
Ekim 1918 sonlarına doğru Osmanlı ordusu Filistin-Suriye cephesinde İngiliz ordusuna yenilmişti. Bu yenilgi üzerine
İtilaf Devletleri’yle (İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar) aralarındaki savaşı bitirmek için bir antlaşma imzaladılar (30 Ekim
1918, Mondros Silah Bırakışması)
Bu antlaşmanın en önemli üç maddesi şunlardı:
1) Osmanlı ordusu silahlarını bırakacak, İtilaf Devletleri’ne teslim edecekler, askerlerini terhis edip evlerine yollayacaklardı...
2) Osmanlı Devleti bütün Posta, Telgraf, Telefon, Mektup
İşletmesi, Tren İşletmesi, Vapur İşletmesi gibi her türlü işletmeyi İtilaf Devletleri’ne teslim edecekti.
3) Güneydeki Toros Dağları tünelleriyle dağ geçitleri (belleri) İtilaf devletlerine teslim edilecekti.
Böylece Osmanlı Devleti’nin eli, kolu bağlanmış oluyordu. Anadolu’da Osmanlı Devleti memurları yerine azınlık Ermeni ve Rumların sözü geçer oldu. Türkler ve Müslümanlar
kendi evlerinde, yurtlarında sanki misafirdi veya sığınmacı gibiydiler. Bu durumlar çok acı, çok ağır ve hiç çekilmezdi.
Bu acı, üzücü manzara, kendi onurunu, milletinin onurunu aklından hiç çıkaramayan Türkler gibi Mustafa Kemal’in
de uykularını kaçırıyor, “Ne yapmalı, nasıl yapmalı, kimlerle
yapmalı?” diye özellikle 31 Ekim 1918’den sonra derin derin
düşünmeye başlamıştı. Hep düşünüyordu. Otururken düşünüyor, yatarken düşünüyor, yerken, içerken, yürürken, gezerken
hep hep düşünüyordu.
MUSTAFA KEMAL KARA MEHMET’İ YANINA
ÇAĞIRTTI
Mustafa Kemal İstanbul’a, Padişah’a gidip düşüncelerini
anlatmak, devletin kurtuluşu için önerilerde bulunmak istiyordu. Buradan İstanbul’a gitmek var, ama bir daha buralara geri
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Mondros Mütarekesi’nden sonra Mustafa Kemal, İskenderun’dan geçti.

gelememek var, diye düşünmüş olacak ki, bu bölgeyi, Çukurova, Yukarıova (Doğu Kilikya) bölgesini iyi tanımaya, gelecek
aylarda, gelecek yıllarda neler yapılabilir, kimlerle yapılabilir,
nasıl yapılabilir diye kafa yoruyordu. Bu yüzden ordusu ile bulunduğu Afrin’den İskenderun’a gelirken sağda solda gördüğü
Yörük çadırlarına ilgi duymaktaydı. “Bu gün için Türklüğünü, yiğitliğini, mertliğini, yurt ve vatan sevgisini unutmayan, o
sevgiyi en iyi taşıyabilen insan topluluğu bu Yörüklerdir. Ben
onlarla, onların ileri gelenleriyle, sözü geçenleriyle görüşsem
iyi olur,” diye düşünmekteydi. Çukurova bölgesinde Yörükler
arasında sözü geçgel, önderlik gösterenleri öğrenmeyi kafasına
koymuştu.
1918 yılı Ekim sonu Kasım başı. Mustafa Kemal, birliklerini Halep’in kuzeyinde Afrin-Raco’da bırakıp Kırıkhan-Top-
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boğazı-Belen yoluyla İskenderun’a, oradan geçip Adana’ya
gitmek üzere yola çıkmış geliyordu..
Orda burda, sağda solda, yol kıyılarında Yörük çadırları
görülüyordu. Onlara ilgi duydu. Yörükler göçebedir, gezgindir,
yolları, belleri iyi bilirler. Aynı zamanda hem temiz, hem garip
yiğit, hem mert ve güvenilir insanlardır, diye içinden değerlendirmeler yaptı.
Kırıkhan-Top Boğazı’ndaki Yörüklerle tanışmak, konuşmak, bilgiler almak istedi. Durdurdu arabasını. Yörüklerle yol
üstünde buluştu. Onlarla hoşbeş etti, ordan burdan konuştu, onları konuşturdu.
Bu arada on iki yaşlarında bir Yörük kızı Mustafa Kemal’e
Yörük kahvesi(13) ikram etti. Mustafa Kemal çok mutlu oldu.
Çünkü kendisi çocukluğundan beri hep şekerli kahve içermiş.
Kıza adını sordu. Kız: Iraz, dedi. Iraz’ın kıvırcık saçları vardı.
Mustafa Kemal Iraz’ın güzel örülmüş beliklerini okşadı. Kendin mi ördün bu belikleri, dedi. Iraz, yok ben örmedim, bacım
ördü, dedi. O Iraz yıllar sonra Kara Aplış’ın eşi oldu.

Mustafa Kemal yol kıyısında Yörüklerle görüşürken

(13) Yörük kahvesi, şekerli kahve demektir.
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Çukurova bölgesindeki Yörüklerin ileri geleni kim, sözü
geçgel olan kim, diye sordu. Onlar da “Kara Mehmet” dediler.
Nerdedir şimdi, diye sordu. Onlar da Kara Mehmet’in Payas ya
da Dörtyol yakınlarında olması gerektiğini söylediler. Vedalaştılar, ayrıldılar.

(Üç tülü deve(14) arasında) Mustafa Kemal görüşüp konuştuğu Yörüklerle
vedalaşıyor.

İskenderun’a geldi. Osmanlı Devleti’nin başında “kara
bulutlar” dolaşmaya başladığının bilincinde olarak kendi kafasında “Ben gelecekle ilgili, bu vatanın kurtuluşu için neler
yapabilirim, kimlerle el ele verebilirim, nasıl yapabiliriz,” gibi
bin bir sorulara cevap bulmak için gece, gündüz düşünmekteydi. İskenderun’a gelirken yol yakınlarında gördüğü Yörük
çadırlarına uğramıştı. Onlarla söyleşmişti. Nerde kışlayıp nerde yayladıklarını, yaylalara nerelerden gidip nerelerden geri
geldiklerini, Torosların dağ bellerinin geçitlerini öğrenmeliydi.
Çete Kara Mehmet’in en büyük oğlu Kara Mustafa anlatıyor:
(14) Tülü deve, Yörük devesi demektir.
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Mustafa Kemal Paşa İskenderun’a gelince sivil, köylü ya
da Yörük giyimli iki adam seçmiş kendi adamları arasından.
Onları yollayarak İskenderun, Payas ve Dörtyol çevrelerinde
bulunan Yörük çadırlarına gidip, babam Kara Mehmet’i bulup
getirmelerini söylemiş.. O görevli iki kişinin sorduğu her Yörük
de babam Kara Mehmet’in yerini söylemişler. Evini (çadırını)
sormuşlar, geldiler, Karakise yakınındaki çadırında buldular
babam Kara Mehmet’i. Uygun bir dille Kara Mehmet’e anlattılar, alıp Mustafa Kemal’e götürdüler. Mustafa Kemal, babam
Kara Mehmet’i karşısına alıp, hoşbeş edip, onu konuşturmuş.
Yanında ikisinden başka kimse yokmuş. Yörükler’in Fransızlara, Ermenilere karşı tutumlarını, yerli Türk ve Ermeni halkın
genel durumunu sormuş. Yörük obalarının buralardan başka
daha nerelerde yoğun olarak bulunduklarını sormuş, babam
Kara Mehmet anlatmış. Nerde kışlayıp nerde yayladıklarını,
yaylalara nerelerden gidip nerelerden geri geldiklerini öğrenmeye çalışmış. Babam Kara Mehmet, Mustafa Kemal’in her
sorusuna açık seçik yanıtlar vermiş, onu iyice aydınlatmış.
1) Gâvurdağı’nın doğusunda kışlayan Yörüklerimiz Antakya ile Samandağ; Antakya-Reyhanlı-Kırıkhan-Hassa-İslahiye-Maraş’tan sonra Saraycık Beli’nden aşınca Göksün yaylalarına çıkarlar. Saraycık Beli, Urum’a(15) (Orta Anadolu)
geçit veren en doğudaki tek beldir, dar geçittir..
2) Gâvurdağı’nın batısında kışlayan Yörüklerimizin bir
bölümü yayla zamanı gelince İskenderun-Payas-Dörtyol-Osmaniye-Andırın’dan geçip Meyremçil Beli’nden aşınca gene
Urum’a ulaşırlar ve Göksün yaylalarına giderler. Meyremçil
Beli de bu yayla yolunun Urum’a geçit veren en dar yeridir.
3) İsteyen Yörük obalarımız İskenderun-Payas-Osmaniye-Kadirli üzerinden de yaylaya gidebilirler. Bu yayla yolunu
Urum’a ulaştıran en dar geçit yeri ise Mazgaç Beli’dir.
4) İskenderun-Payas-Dörtyol-Ayas-Misis-Sis-Feke-Hacın
- Obrukbaşı’ndan gidenler de olur. Buradan giden Yörüklerimiz Gezbel’den aşarak Urum’a ulaşırlar.
(15) Urum: Osmanlılar zamanında Torosların kuzeyine (Orta Anadolu’ya) Urum
(Rum) denirdi.
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5) İskenderun-Payas-Dörtyol-Ayas-Misis-Sis üzerinden
yaylaya giden Yörüklerimiz de olur. Bu yoldan yaylaya gidenlerimiz Payas-Dörtyol-Erzin-Burnaz-Kurtkulağı-Nacarlı-Doruk-Kızıldere-Misis-İmamoğlu-Sis-Feke-İnderesi’ini geçip giderler. Bu yoldan giden komşularımız Keven Beli’nden aşarak
Urum’a varırlar.
6) İskenderun-Payas-Ayas-Misis-İmamaoğlu-Karsantı-Aladağ Beli’nden sonra gene Urum’a ulaşırsınız.
7) Ayrıca bir zorlu geçit de Adana’nın kuzeybatısında vardır. Adana-Yenice-Tarsus-Gülekboğazı-Akçatekir Beli-Pozantı-Ulukışla yolundan yaylaya gidenler Kardeşgediği Beli’nden
aşmak zorundadır. Böylece gene Urumeli’ni bulursunuz.
Anlattığım tüm o yollar bizim Çukurova Yörük obalarının
gidiş-geliş yollarıdır. Son anlattığım batı Çukurova (Batı Kilikya) bölgesinde daha çok Tekeli Yörükleri bulunur.
Yörük obalarını Urumeli’ne ulaştıran önemli yollar ve
dağlardan geçit veren belleri tekrarlarsak 1) En doğuda Saraycık Beli, 2) Onun batısında Meyremçil Beli, 3) Onun da
batısında Mazgaç Beli, 4) Feke batısında Keven Beli, 5) Hacın-Obrukbaşı’ndan sonra Gezbel, 6) Aladağ Beli, 7) Kardeşgediği Beli’dir.
(Dağ yolları, dağ yolları, ah o dağ yolları... Hiç güvenli
değildi o dağ yolları. Yer yer kimsesiz mezarlar görülürdü bel
başlarında, dar boğazlarda... R.V.)
Böylece yaylalara gidiş-geliş yollarını, Çukurova’yı
Urum’a (Orta Anadolu’ya) ulaştıran önemli dar geçit yerleri
(dağ belleri) hakkında Mustafa Kemal’e bilgiler vermiş babam
Kara Mehmet.
Eğer bir karışıklık olursa, işgalci İngilizler ve Fransızlarla bir savaş çıkarsa neler yapabilirsin/siniz Kara Mehmet, diye
sormuş Mustafa Kemal. O da, “Sizin emriniz olur. Nasıl derseniz biz/ben ve arkadaşlarım aynen yerine getiririz. Zaten 4-5
seneden beridir arkadaşlarımla silahlı Ermenilerle hep boğuşagelmişizdir. Ölümden korkmayız. Gerekirse öldürürüz ya da
ölürüz. Düşmana geçit vermeyiz,” demiş babam Kara Mehmet.
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Mustafa Kemal yaz aylarında hangi yaylalarda yayladıklarını, kışın hangi kış yurtlarında kışladıklarını, hangi yollardan gidip başka hangi yollardan geri geldiklerini de sormuş.
Babam Kara Mehmet de anlatmış. Çoğunlukla Kayseri-Everek
yaylalarında, Bakırdağı, Erceğiş yaylalarında yaylarız, kışın
ise İskenderun-Payas-Dörtyol-Erzin ve Osmaniye çevrelerinde
kışlarız diye cevap vermiş. Bunun üzerine Atatürk (o zamanki
adı Mustafa Kemal) “Öyleyse ben senin adını unutmayacağım
Kara Mehmet. Sen de benim adımı unutma. İskenderun’da,
Payas’ta, Dörtyol’da, Adana’da, Sis’te, Hacın’da ve Everek’te
senin gibi yiğitlerle birlik olup düşmana karşı savaşacaksınız.
İngilizler, Fransızlar ve isyancı Ermeniler bizim düşmanlarımızdır. Şimdiden sonra bu dediklerimi yapar mısınız?”
Babam Kara Mehmet de “Nasıl da yapmayız, elbette yaparız,” demiş. “Biz söz verdik mi sözümüzden dönmeyiz. Ya
ölürüz ya da öldürürüz.”
Bunun üzerine Mustafa Kemal, babam Kara Mehmet’in
gözlerinin içine dik dik bakmış. Babam da gözlerini onun gözlerinden kaçırmadan mertçe bakmış. Mustafa Kemal, bunları
senin ağzından duyunca çok bahtiyar oldum, demiş. Belki ilerideki zamanlarda gene haberleşiriz, görüşürüz.. Sakın düşmanlar karşısında yılmayın, onlara aman vermeyin. Sana uğurlar
olsun Kara Mehmet. Şu kalpak da benden sana andaç olsun.
Bunu yere düşürme. Başkasına kaptırma. Benim adımı da
unutma. Benimle görüştüğünü, konuştuğunu, benim sana söylediklerimi boşboğazlık yapıp hiçbir kimseye söylemeyeceksin.
Söylersen en çok zararı sen görürsün. Çevrende kendin gibi
güvenebileceğin arkadaşlarınla birlik olup Fransız ve İngiliz
askerlerine, silahlı Ermenilere gece baskınları yaparak onlara
rahat uyku uyutmayınız.
Kuvayi Milliyeci jandarma komutanlarıyla işbirliği yapacaksınız. Onlarla gizli gizli görüşüp destek olacaksınız yurdumuzu kurtarmaya. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu vatanın sahibi sizler ve sizler gibi yiğitlerdir. Bunu hiçbir zaman aklınızdan
çıkarmayın. Kendi yurdumuzda esir olarak yaşayamayız. Ben
en çok siz Yörüklere güvenirim. Elbette yerli Türklere de güve-
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nirim ama sizler kadar değil. Çünkü onlar uzun zamanlardan
beri Ermenilerle komşuluk, belki de iş ortaklığı yapmış olabilirler veya hısım akrabalık ilişkileri içinde bulunabilirler. O
yüzden savaş durumlarında gevşeklikler, -istemeyerek de olsahaber sızdırma, Ermenileri koruma, kollama gibi davranış içine girebilirler. Onlar da öylesi durumlarda haklı sayılabilirler. Ancak yerli Türklerden çok az da olsa savaş durumlarında
bizlerin mücadelesini zayıflatıcı durumlar yaratabilirler. İş
ortaklıkları, iyi komşuluk ilişkileri, evlenme veya başkaca gönül ilişkileri içinde bulunabilenler olabilir. Ama sizlerin yerli
Türklerde olabileceği gibi Ermeni esnaflarla-alış veriş dışında-duygusal bir bağınız olamaz. O nedenle sizlere daha çok
güvendiğimi söyledim.
Babam Kara Mehmet, görüşmelerinde, konuşmalarında
Mustafa Kemal’i can kulağı ile dinlemiş, onun söylediklerine
kulak asmış. Mustafa Kemal’in her dediği babam Kara Mehmet’in de aklına yatmıştı.
***
Bir Yörük oğlu olan Karac’oğlan’dan dinlendirici bir yolculuk şiiri okuyalım mı?
KALK GİDELİM ATIM HARAPHANE'DEN
Kalk gidelim atım harap haneden,
Kısmetimiz versin Mevlâm Yaradan.
Eğrikol’da yem yedirem haradan,
Gece Eğrikol’da yatalım atım.
Atıma bineyim, edeyim sökün,
Sağına, soluna hamayıl takın.
Ağyar’ım(16) ırak derler, Keferdiz(17) yakın,
Gece Keferdiz’de yatalım atım.
Haraphane: Halep
(16) Ağyar: Akyar, Akyokuş’un eski adı.
(17) Keferdiz Beli: Kömürler’den (Nurdağı) eski yoldan Antep’e giderken Akyokuş’u çıkınca vardığımız yokuşun başı, Keferdiz Beli.
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At ile Harım’ı aştıktan keyri,(18)
Dizgini boynuna düştükten keyri,
Aksu(19) köprüsünü geçtikten keyri,
Bu gece Maraş’ta yatalım atım.
Maraş’tan ötesi ırak bir yoldur,
Tatar Deresi’nde(20) dizgini kaldır.
Öğlen namazını Göksün’de kıldır,
Bu gece Göksün’de yatalım atım.
İyi derler Elbistan’ın ovasın,
Yaz getirir ılık ılık havasın.
Koca Binboğa’da şahan yuvasın,
Gece Binboğa’da yatalım atım.
Öğrek’te dokutam atım çulunu,
Üç güzele ördüreyim şalını.
Som gümüşten döktüreyim nalını,
Bu gece Öğrek’te yatalım atım.
Karac’oğlan der ki: Yârin var ise,
Ağyar ile muhabbetin çok ise,
Atım sende küheylanlık var ise,
Gece yâr koynunda yatalım atım.
Karac’oğlan
Irak: Uzak

(18) keyri: sonra
(19) Maraş yakınından geçip Ceyhan Nehri’ne karışan ırmak.
(20) Maraş-Göksün yolunda Saraycık Beli’ne varmadan aşağıda soyguncuların
soygunlar yaptığı ıssız bir yer.
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İLK DIRENIŞ
Mustafa Kemal ilk direnişi buralarda, güneyde başlatmaya karar verdi. Düşmanlara karşı ilk direniş Güney’de, (Çukurova’da) başlayacak demişti arkadaşlarına… Dediği gibi
orada başlamış oldu.

Mustafa Kemal, Kara Mehmet ile özel görüştü.

Mustafa Kemal İskenderun’dan Adana’ya, oradan da İstanbul’a gitti bilenler bilir. İstanbul’a ulaştıktan yedi ay kadar
sonra 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı, Anadolu’nun kurtuluş bayrağını açtı, çete savaşlarını başlattı ve başlatma çağrısı
yaptı tüm Türkiye’de. Elbette ki Payas-Dörtyol-Erzin-Osmaniye-Düziçi-Kadirli-Sis-Adana-Tarsus-Mersin-Pozantı, Feke,
Hacın, Mağara, Everek ve köyleri çevrelerinde de…
Önemli bir anımsatma yapmalıyım: Mustafa Kemal Paşa,
hiç olmazsa Anadolu’yu kurtararak Türklüğün onurunu korumak düşüncesindeydi. İskenderun’da Kara Mehmet’le görüşerek yaptığı işbirliği ile düşmanlara karşı yapılacak direniş girişimini Türkiye’nin her yerinde de yapmayı aklına koymuştu(21).
O yüzden kendisi 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkar çıkmaz
(21) 1) Hatipoğlu, Süleyman, Millî Mücadele ve Anavatana Katılım Sürecinde Hatay, Ankara, 2012, s. 12, 13.
2) Mustafa Kemal Atatürk, NUTUK (Söylev), Say Yay. İst., 2004, s. 25-36 arası.
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çevreden duyduğu ve Doğu Kilikya’da tıpkı Kara Mehmet ve
arkadaşlarının yaptığı gibi Giresun ve çevresindeki Ermenilere ve Rumlara karşı kendiliğinden direniş ve yıldırma eylemlerinde bulunmakta olan Topal Osman’a ulak gönderdi, kendisini
Samsun-Kavak’a çağırıp tıpkı İskenderun’da Kara Mehmet’le
yaptığı gibi Topal Osman’la da başbaşa özel görüştü(22).
Kara Mehmet-önceki yıllarda da olduğu gibi-bu görüşmeden sonra kendisini bilinçli olarak o Kurtuluş Savaşı’na
tam olarak adadı, evin yolunu unuttu, kendisini çağırıp gizlice
görüşen Kuvayi Milliyeci jandarma komutanları veya onların görevlendirdiği habercilerle işbirliği yaptı, istenilen yerlere
koşarak gitti.
Önemli bir nokta: Mustafa Kemal’in bir Yörük çete başı
olan Kara Mehmet’i İskenderun’da yanına getirtip onunla görüşmesine, Dr. Bahattin Şakir’in Kara Mehmet’i önceki zamanlarda Mustafa Kemal’e önemle salık vermiş olmasının bir
etkisi olmuş olamaz mıydı?
Aşağıdaki bilgileri okuyalım:
Mustafa Kemal, Bahattin Şakir’le çok öncelerden beri
yakın dosttular. Anadolu’nun kurtarılması konusunda her ikisi
de aynı kaygıları taşımaktaydılar. Mümkün mertebe sık görüşmeleri çok doğaldı. Böyle olunca Bahattin Şakir’in, Çukurova
bölgesinde Kuvayi Milliyeci komutanlarla ve Kara Mehmet
gibi ölümüne yollarda, dağlarda, bellerde savaşmış ama adı
yazılmamış sivil milislerle görüşüp onları örgütledikten sonra
Adana’dan geçip, Diyarbakır’da, Suriye-Filistin’de Mustafa
Kemal ile kaç kereler buluşup görüştüğü, Ermeni tehciri konusunda bilgi alışverişinde bulundukları, Çete Kara Mehmet gibi

(22) Dinamo, H.İ. Kutsal İsyan Cilt 2, s.267: “Ermeni ve Rum tehciri suçlusu olarak … asılacak olanların listesinde Topal Osman da vardı.” s.374: “İttihatçı
olduğundan ‘Teşkilatı Mahsusa’nın … sabotaj eylemlerinde bulundu.” s.375:
“Teşkilatı Mahsusa’nın milis kumandanı…” s.382: “Mustafa Kemal Topal Osman’la baş başa görüştü. ‘Osman bey, ordularımızı dağıttılar. Kumandanları
askersiz bıraktılar. İşte bundan sonra bizim askerlerimiz sizin gibi çeteler olacaktır.’ ”
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yiğit bir çeteyi kendisine anlattığı, ileriki günlerde Çete Kara
Mehmet’le görüşmesini Mustafa Kemal’e salık vermiş olması
ve onunla işbirliği yapılmasının doğru olacağını söylemiş olması çok doğal, çok doğru ve gerekliydi.
Dr. Bahattin Şakir ile Mustafa Kemal’in dostlukları ne
düzeydeydi? Bunu iyi bilmek için aşağıdaki bilgiler bence aydınlatıcı olabilir.
“Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki’nin yeminli bir üyesiydi.” (23)
(Salih Bozok’un Hatıralarından)(24):
“8 Aralık 1915’te Ali Fethi Okyar, Dr. Bahattin Şakir, Dr.
Tevfik Rüştü Aras Beyler akşam Mustafa Kemal’in Anafartalar
Grubu Karargâhına geldiler, iki gün Mustafa Kemal’in misafiri
oldular.
10 Aralık 1915’te Mustafa Kemal ve arkadaşları Fethi Okyar, Bahattin Şakir ve Tevfik Rüştü Aras İstanbul’a gittiler.”
(O görüşmeler sizce sadece yeme, içme, gülüp eğlenme
için mi yapılmış yoksa “Vatan elden gidiyor. Hep birlikte neleri, nasıl, kimlerle, ne zaman, nerede yapabiliriz?”i konuşmak,
bir karara varmak için mi yapılmış olabilirdi?)
10 Aralık 1915’te Mustafa Kemal, Bahattin Şakir ve arkadaşlarıyla Çanakkale-Anafartalar’dan İstanbul’a döndüğü
sırada Ermeni Tehciri başlamış bulunuyordu ve tehcir işlerini
Bahattin Şakir bizzat yönetip yürütüyordu.
İstanbul’a dönüşünden üç ay kadar sonra Mart 1916’da
Mustafa Kemal Kafkas Cephesi’ne (Doğu Anadaolu’da Muş,
Bitlis, Diyarbakır ve Mardin) 2.Ordu komutanlığına atandı.
Ruslara karşı zorlu savaşlar vererek Muş’u, Bitlis’i ve çevresini Ruslardan geri aldı.
Mustafa Kemal’in Diyarbakır bölgesinde bulunduğu sırada Ermeni Tehciri Dr. Bahattin Şakir tarafından halen yürütülmekteydi. Dr. Bahattin Şakir tehcir işlerini Sivas, Erzincan,
(23) Dinamo, H. İ., Kutsal İsyan, cilt 2, s.67, May Yay. 1966, İst.
(24) www.biyografi.net
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Elazığ, Diyarbakır ve Kilikya (Çukurova-Adana) bölgeleri arasında sanki mekik dokuyarak başarı ile yönetmekteydi.
Dr. Bahattin Şakir’in, bu sıralarda Diyarbakır bölgesinde Ruslara karşı savaşmakta olan Mustafa Kemal Paşa’yı kaç
kereler ziyaret etmiş olması, onunla görüşmesi, tehcirle ilgili
bilgi verip bilgi alması, nerelerde neler yaptığı, nasıl yaptığı,
kimlerden yardım aldığı, gelecekte Anadolu’nun kurtarılması
için daha neler yapabilecekleri, cephe gerisinde kimlerle yapabilecekleri, sivil milisleri nasıl eyleme sokabilecekleri konularını konuşması, konuşmaları çok akılcı mıydı, akıl dışı mıydı
veya gerekli ve zorunlu muydu yoksa değil miydi? Dr. Bahattin Şakir ile Mustafa Kemal Paşa’nın yerlerine siz olsaydınız
siz de aynısını yapmaz mıydınız? Ayrıca Kilikya’da Çete Kara
Mehmet, Giresun’da Topal Osman gibi yiğitleri, serdengeçtileri Mustafa Kemal’e salık vermesi akılcı değil miydi?
Mustafa Kemal, daha sonra 15 Ağustos 1918’de Suriye-Filistin’deki 7. Ordu komutanlığına gönderildi. 30 Ekim
1918’de ise aldığı emir üzerine ordusunu Afrin-Raco’da bırakıp Adana’ya yola çıktı. İşte bu yolculuk sırasında Mustafa Kemal, Kara Mehmet’i buldurdu, yanına getirtti, onunla görüştü,
konuştu.
O sıralarda Kara Mehmet zaten millî güçlerin, İttihat ve
Terakki-Teşkilatı Mahsusa’nın sivil kanadında görev yapıyor
olmalıydı (?!). Bazen tetikçilik, bazen baskın, bazen yol kesme, çete grup komutanlıkları yaparak hizmetini sürdürüyordu.
Olan olmuş, giden gitmiş. İyi yapmış, kötü yapmış yargılaması
yapacak durumda değiliz. Çünkü o karışıklık ortamında kim ne
kadar haklı, kim ne kadar haksız, kim suçlu, kim suçsuz bu gün
için bunun içinden çıkmak olanaksızdır.
Doğu Kilikya ilçelerindeki Kuvayi Milliyeci Jandarma
komutanları bulundukları çevrelerde bilinen, duyulan silahlı
ve düşmanlara karşı kendiliğinden saldırarak onları canlarından bezdiren çetelerden faydalanma yoluna gidiyorlardı. Tıpkı
Mustafa Kemal’in istediği gibi (Topal Osman, Çerkez Ethem,
Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe gibi…) Mustafa Kemal’in yolunda olan Kuvayi Milliyeci jandarma komutanları
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taaa 1915’teki Ermeni sürgününden beri Ermenilere hiç dirlik
vermeyen, bildiği, gördüğü ve duyduğu yerlerdeki Ermenileri
haklı ya da haksız döven, söven, canından bezdiren Kara Mehmet’i de yanına çağırtıp gerekli gördüğü yıldırma ve tetikçilik
görevleri verip onları uygulatıyorlardı. Böylesi bir görev verildiği zaman hiç düşünmeden, sonu nereye varır diye hesap
etmeden, evdeki eşine, kardeşine ve çocuklarına da danışmadan verilen görevleri gözü kapalı kabul eder, eksiksiz yerine
getirirdi. Bunu bir devlet görevi bilir, bundan da büyük onur
duyardı. Kişilik yapısı gereği her yerde yerli yersiz çok konuşmaz, çok iyi sır saklardı. Ser verir sır vermezdi. Bu özelliğini
bilen bir komutan başka ilçedeki tanıdığı öteki komutanlara da
Kara Mehmet’in bu özelliklerini anlatan pusula yazar, onlara
tanıtırmış.
1916’dan başlayarak Bahattin Şakir de Adana’da bulunuyordu.(25) Niçin? Çünkü Adana ve çevre ilçelerde İttihat ve
Terakki Partisi yandaşlarıyla ve Kuvayi Milliyeci Türk jandarma komutanlarıyla da silahlı sivil direnişi örgütlemeye çalışıyor ve Kara Mehmet gibi gözü pek, korkusuz, gözünü daldan
budaktan sakınmaz serdengeçtileri örgütlüyordu. Onun ardından da hızla Kuvayi Milliye’nin ilk kuruluş çalışmaları yapılıyordu. Bahattin Şakir aynı zamanda “Teşkilatı Mahsusa”nın
beyni durumunda bulunuyordu. Teşkilatı Mahsusa ise bugünkü
‘MİT’in o zamanki görevini yapıyordu. Sivil direniş örgütünü,
sivil halkın önceden beri kendiliğinden direnişi başlatmış olan
Kara Mehmet gibilerle ilişki kurabileceği gerçeğinden hareketle yapıyordu. Güney bölgesindeki sivil direnişin ilk çekirdeği
1915-1916 yıllarında Bahattin Şakir ve arkadaşları tarafından
Adana’da, Payas’ta, Sis’te, Hacın’da ve daha başka yerlerde
başlatılmıştı.(26)
(25) Atay, Falih Rıfkı, Zeytindağı, s.81, Pozitif Yay.-İst. “Adana’dan ileride (İskenderun-Halep yönlü) bir istasyonda kompartmana… (Teşkilatı Mahsusa’nın başı
olan) Bahattin Şakir geldi. Uzun bir konuşmadan sonra Bahattin Şakir trenden indi.” (1916 yılı güz ayları. Acaba trenden niçin inmişti, kiminle görüşüp
neler konuşacaktı? R.V.)
(26) “İskeçeli Arif Bey Bulgarların Batı Trakya’da Türklere yaptığı korkunç zulümlerin önüne geçmek için İttihat ve Terakkice oraya gönderilmişti. O da Batı
Trakya’da Bulgarlarla çarpışan Teşkilatı Mahsusa çete reislerinden biriydi.
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Kara Mehmet’in en önemli özelliği ise İskenderun-Payas Dörtyol’dan Erzin-Osmaniye-Ceyhan-Kozan-Feke-Hacın-Develi-Kayseri arasındaki tüm yolları, belleri, geçitleri, akarsuları, köprüleri, dağları ve ovaları çok çok iyi biliyor olması idi.
Ayrıca hangi köylerin Türk köyü, hangilerinin Ermeni köyü ya
da nerelerde Ermeniler çoğunlukta bulunuyordu, bunları iyi biliyor olması idi. Bu ve buna benzer yerel ve toplumsal bilgiler
sivil direniş ve çete savaşlarını kazanmak için çok değerli bilgiler olduğu su götürmez bir gerçekti. Teşkilatı Mahsusa’nın
(Dr. Bahattin Şakir’in) arayıp da zor bulduğu, belki de öpüp de
başına koyduğu kişilerden birisi işte bu Kara Mehmet’ti. Aşağıdaki kaynaklarda da belirtildiği gibi Kara Mehmet nice kanlı
savaşlarda canlar almış kelle koltukta bir serdengeçtiydi.
“Adana yolunda kafilelere hücum eden birkaç kişi idam
bile edildiler.”(27)
Bu arada düşünebiliyor musunuz, Kara Mehmet ve arkadaşlarının yaptıklarıyla İskeçeli Arif ve arkadaşlarının yaptıkları Giresun’da Topal Osman’ın yaptıkları aynı şeylerdi. Bunlar da Doğu Kilikya/Yukarıova bölgesinde onlarla aynı görevleri yapıyorlardı. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmamalıdır.
1919 ve öncesinde Giresun’da Topal Osman neler yaptıysa, Aydın’da Yörük Ali Efe neler yaptıysa, İskeçeli Arif bey ve
arkadaşları Batı Trakya’da neler yaptılarsa, Nazilli’de ve Denizli’de Demirci Mehmet Efe neler yaptıysa Çete Kara Mehmet de arkadaşlarıyla birlikte kendi Doğu Kilikya-Yukarıova
bölgesinde aynı şeyleri yapmıştı.

Manastırlı Hüsrev Sami, Çerkez Ethem, ağabeyleri Reşit ve Tevfik, Kuşçubaşı
Eşref ve kardeşi Hacı Sami, Sapancalı Hakkı, Topçu İhsan … gibi birçok gözü
pek yiğit subay Batı Trakya Türk halkını korumak üzere kanlı savaşlar vermişlerdi.”
(27) Atay, F. Rıfkı, Zeytindağı, s.84.
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EKIZOĞLU HÜSEYIN EFENDI(28)

Ekizoğlu Hüseyin Efendi (.... - 1943) 1938’de Hatay Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Tayfur Sökmen (1892-1980) ve Reyhanlı’nın ileri gelenlerinden
Mursaloğlu (1914-1987) ile birlikte.(29)

(28) Efendi: Bey.
(29) Mustafa Ekiz arşivi.
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İngilizlerin, Fransızların öncü işgal birliklerinin geldiği
günlerden önceki günler...
11 Aralık 1918 günü Fransız işgal birlikleri Dörtyol’a
geldiler, yönetime el koydular. Her Türk kara kara düşünceler
içindeydi.
Ekizoğlu Hüseyin 1918 yılı ve öncelerinden beri Kara
Mehmet’in en yakın dostlarından birisiydi. Yayladan gelince
Burnaz’daki çiftliğinde olsun, kış yurduna yerleştikten sonra
ve Dörtyol’a halk pazarına geldiği zamanlar olsun Ocaklı’daki
evine uğrayarak Ekizoğlu Hüseyin Efendi’yle sık sık görüşürdü. O yıllarda Dörtyol’da gerek Türkler arasında gerekse Ermeniler arasında en çok sözü geçen, kendisine fikir danışılan,
ağırbaşlı, barıştırıcı ve saygın insanlardan birisiydi.
19 Aralık 1918 Günü
Kara Mehmet’in aklında hep yukarıda anlatılan Mustafa
Kemal’in kendisine söylediği o sözleri, onun tembihleri vardı.
19 Aralık 1918 günüydü. Kara Mehmet ve Dörtyol’daki Türklerin hatırlı, sözlü geçkel, ileri görüşlü birisi olan Ekizoğlu Hüseyin Efendi’nin Ocaklı’daki evinde ziyarete gitmişti. Fransız
işgal birliklerine karşı neler yapabileceklerini konuşup dertleşmek istiyordu.
Fransızların Dörtyol’u işgaliyle birlikte her Türk’ü (köylü
olsun, Yörük olsun) bir üzüntü, bir şaşkınlık, bir bilinmezlik
kaplamış durumdaydı. Komşular, tanıdıklar, arkadaşlar bir araya gelip fiskos konuşup, ne olacak, nasıl olacak, bizler neler
yapabiliriz gibilerinden konuşmaya, dinleşmeye başlamışlardı.
19 Aralık 1918 günüydü: Ekizoğlu Hüseyin Efendi’yle
konuşup, dertleşmekteydiler. Bu sırada Kara Mehmet-Mustafa
Kemal’in tembihlerini hiç unutmayarak- “Hüseyin efendi, biz
bunları davul zurna ile karşılayıp ağırlayacak, bağrımıza basacak değiliz ya. Onları huzursuz etmeliyiz. Onlara yüz vermemeliyiz. Görmez yanlarından, geceleri onları kurşun yağmuruna tutmalıyız. Onlara rahat uyku uyutmamalıyız. Namusumuzu, malımızı, mülkümüzü de korumaya çalışmalıyız. Bunları
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çok sürmeden bu memleketten sürüp çıkarırız inşallah, diye
Ekizoğlu’na cesaret vermiş ve onu da korkmadan direnmeye
yönlendirmeye çalışıyordu. Ekizoğlu Hüseyin Efendi de Kara
Mehmet’in düşüncelerini tastiklemiş, ondan başka çare de yok
zaten Kara Mehmet diye eklemişti.
Böyle güzel güzel halleşip dertleşirlerken yoldan gelip bir
yerlere gitmekte olan iki tane Fransız (Ermeni) jandarması, yol
kıyısındaki bahçede portakal toplayan Ekizoğlu’nun komşularından ya da yakınlarından bir genç kadına uygunsuz laflar attılar. Bu sarkıntılıklarına devamla bahçeye girmeye de çalıştılar.
Kadın çığırarak evine doğru kaçıp kurtuldu. (Bu kadar zulümden bıktı ahali, Fransız’da bunun gerçek vebali… A.Çetin Cengiz) Fransız askerleri de bunun üzerine geri dönüp yollarına
devam ediyorlardı.
Bu olaya Kara Mehmet ile Ekizoğlu Hüseyin Efendi
uzaktan tanık oldular. Bu sırada Kara Mehmet, Ekizoğlu’na:
Ekizoğlu, bu terbiyesizliği karşılıksız bırakırsak bunlar yarın
başımıza bela kesilir. Her yerde, her köyde, her evde ırzımıza,
namusumuza el uzatırlar. En iyisi mi, en başta bunun cezasını
vermemiz gerek. Sen hiç konuşma, hiç bağırma, öfkelenme.
Ben şimdi onlara yetişip cezalarını vereceğim. Sana soran olursa “Kim yaptı bunu?” diye, “Ben görmedim, duymadım, hiçbir
şey bilmiyorum, dersin,” dedi. Yolun sağı solu insan boyunu
aşkın yüksek çalılık, ormanlıktı. Kara Mehmet, Fransız jandarmalara görünmeden çalıların arasından hızla yürüdü, yürüyen
jandarmalara sezdirmeden ileride iyice yol kenarına yaklaştı,
pusu kurdu, çalıların arkasından gez-göz-arpacık deyip tetiğe
bastı ve o iki Fransız (Ermeni) jandarmasını oracıkta yerlere
serdi. (Kara Mehmet “bir, iki, üç” sayınca, Düşman dayanmadı tek namlumuza… A.Çetin Cengiz) Kara Mehmet geri döndü,
atının bağlı olduğu yere kadar gene görünmeden kaçtı gitti,
atına binip tırısla doğruca Çokmerzimen’den, Özerli’den geçip Karakise yakınındaki çadırına, evine ulaştı. (Kara Mehmet
kaçıp gider oradan, … A. Çetin Cengiz)
Elbette Kara Mehmet’in Fransız jandarmalara sıktığı silah
sesleri doğal olarak o çevrede bulunanlar tarafından duyuldu.
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Kim sıktı silahı, neden sıktı, ne olmuş diye soran sorana oldu.
O çevrelerde oturan kimselerin çoğu da zaten Ermeni yurttaşlardı. Ocaklı, Çokmerzimen, Özerli’den tırısla Karakise’deki
evine doğru atıyla kaçıp giden Kara Mehmet’i yoldaki esnaflar
da zaten tanıyorlar, biliyorlardı.
Kara Mehmet evine-çadırına ulaştı. Evinde beklemeye
başladı ne olacak, neler konuşulacak, diye. Bir ara Karakiselilere gitti. Havadis kokladı. O değilcikten köylüleri dinledi.
Ocaklı’da iki Fransız (Ermeni) jandarma vurulmuş yolda giderken. Her yerde Fransız askerlerini vuranı arıyorlarmış. Kim
vurmuş olabilir ki, diye herkes birbirine fiskosla onu soruyorlardı. Kara Mehmet, doğal olarak hiç oralı olmadı ve sadece
konuşulanları dinledi. Sonra usulca kalktı, yürüyerek çadırına
vardı. Kafası iyice karışıktı. Başına neler gelebileceğini düşünmekteydi.
Kara Mehmet’in aklına bir kurampa (çözüm) geldi. “Biz
buradan hemen göçüp uzaklaşmalıyız. Yerin kulağı vardır, derler. İki Fransız jandarmasını benim vurmuş olduğumu gören de
olmuş olabilir.” Çünkü o zamanlar Suriye’den geri gelenlerle
birlikte Dörtyol’da on iki bin kadar Ermeni nüfus oluşmuş bulunuyordu. Böylece Türk’ten çok Ermeni vardı her yanlarda.
“Benim oradan tırısla geldiğimi mutlaka görenler olmuştur,
tanıyanlar olmuştur. Bu gün olmasa da yarın, öbür gün benim
adım duyulur, sora sora bulup yakalarlarsa beni yaşatmazlar.
Benim yapmam gereken işler daha bitmedi, belki de yeni başladı,” dedi. Evine vardı. Yarın sabah erkenden oturduğu bu kış
yurdundan göçüp uzaklaşmaya karar vermiş durumdaydı yolda
yürüyüp gelirken.
Kara Mehmet, en büyük oğlu Kara Mustafa’yı Ekizoğlu
Hüseyin’in evine yolladı karanlık çökünce. Ona da buradan
göçüp uzaklaşma fikrini, görüşünü anlattırdı. Ekizoğlu Hüseyin de aynı görüşü doğrulamış. En iyisi siz buralardan göçüp,
uzaklaşın. Fransızların kolay bulamayacağı bir yere gidip konarsınız. Kara Mehmet’in adı yarın o bir gün mutlaka duyulur.
Ne edip ederler kendisini yaşatmazlar. En iyisi mi hemen göçüp uzaklaşın. Kara Mehmet’in vurduğu daha sonra duyulsa
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bile onu kim nerede bulacak. Uzaklara gidip gözden kaybolursunuz. Bizler yerliyiz. Böyle durumlarda bizleri her zaman
bulup, götürüp öldürebilirler. Kara Mehmet iyi düşünmüş.
Hemen buralardan göçüp uzaklaşın. Fazla da ortalık yerlerde
dolaşıp gezmesin, görünmesin baban Kara Mehmet. Onu Ermeniler de tanır. Onun öldürdüğünü duyan ve onu sevmeyen
birisi ihbar eder ve yakalatır. Dikkat etmesi, kendisini kollaması gerek Kara Mehmet’in, demiş oğlu Kara Mustafa’ya.
Kara Mustafa geri çadırına geldi, Ekizoğlu’nun söylediklerini babasına bir bir anlattı.
Şimdi bu konuda bir de Kara Mehmet’in en büyük oğlu
Kara Mustafa’yı dikkatle dinleyelim:
İki Fransız jandarmasının ilk kurşunla öldürüldüğü gün
(19 Aralık 1918 günü R.V.) öğleyi geçe bir saatti. Babam acele beni çağırtmış. Hemen gittim. Kendisi evdeydi. Dışarı gel,
dedi. Gittik, evden uzakça bir çalının kuytusuna çömeldik. Babam düşünceliydi, endişeliydi, kaygılıydı.
-Baba, sende bir hal var. Anlatsana, dedim.
Anlatmaya başladı:
-Oğlum, ben bugün mühim bir halt işledim. Ocaklı’da iki
Fransız jandarmasını vurdum, öldürdüm. Ondan sonra kaçtım, eve geldim. Oğlum, şu saatten itibaren buralar bize haram
oldu gayrı. Buradan hemen bu gece göçüp uzaklaşmalıyız.
-Nasıl oldu baba, anlatsana.
-Şöyle oldu: Bugün kaba kuşluk, öğleye doğru Ekizoğlu
Hüseyin Efendi’nin Ocaklı’daki evine gitmişidim. Fransız işgalinden nasıl kurtuluruzu konuşuyoruduk. Genç bir kadın sesi
duyduk. “İmdat, yetişin!” diye çığırıyordu. Kulak kabarttık,
baktık. İki Fransız jandarma, yol kıyısındaki kendi bahçesinden
portakal toplamakta olan o genç kadına sarkıntılık edip dokunmak istemişler. Neyse kadın evine doğru kaçtı kurtuldu. Biz
bu olayı Ekizoğlu ile uzaktan gördük. İkimiz de çok öfkelendik.
Ancak ben Ekizoğlu’nu durdurdum. “Sen içeri gir. Evinde otur.
Hiç dışarı da çıkma. Hiçbir şey yokmuş gibi davran. Onların
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cezasını ben vereceğim,” dedim. Yolda yürüyen jandarmalara
görünmeden çalıların arkasından ileriye gidip pusuya yattım.
Jandarmalar yaklaşınca ‘Hay Allah!’ deyip kurşunları döşedim. İkiciği de oracıkta yığıldı kaldı. Ben de geldiğim gibi gene
çalılar arkasından seğirttim, gittim, ata bindim. Tırısladım.
Çokmarzıman’dan, Özerli’den geçip eve geldim. Biraz bekledikten sonra yürüyerek Karakise’ye gittim. O değilcikten köylülerin ağzını yokladım neler duymuşlar, diye. Şu bilgiyi verdiler.‘Birisi Ocaklı’da iki Fransız jandarmasını vurup öldürmüş.
Ermeniler de karakolda toplanmış. Jandarmaları öldüren kişi
ata binmiş Özerli-Karakise’ye doğru kaçıp gitti. Onu da biz öldürelim, diye bağırıp çağırıyorlarmış,’ dediler. Ben de oradan
usulca kalktım, eve geldim, sana acele habar saldım.
Oğlum, zaman kısa. İşler kötü. Sen hemen karıları sıkı
sıkı tembihle. Evleri (çadırları) karanlık çökmeden toplasınlar.
Gece göçecek gibi hazırlansınlar. Sen de develeri, beygirleri ve
eşekleri toparla getir. Bağla. Yükletmeye hazır et. Akşam gelince çobanlara da durumu anlatırsın. İşler bildiğin gibi değil.
Baskına uğramadan buradan göçüp kaçalım, dedi.
Ben de babamın dediklerini aynen yaptım. Herkes gece
göçebilecek durumda hazırlandı.
Akşam yemeğini yedikten sonra babam beni Ekizoğlu’nun
evine yolladı, bu bizim buradan göçüp uzaklaşmamızı haber
vermem için. Vardım, Ekizoğlu Hüseyin emmiye babamın selamını söyleyip, o gece göçüp uzaklaşacağımızı söyledim. O da
“Çok iyi edersiniz. İyi düşünmüş baban,” dedi.
Gündüz olanları anlattı Ekizoğlu Hüseyin emmi:
Baban iki Fransız jandarmasını öldürdükten sonra, Ocaklı’daki Ermeniler bağırıp çağırarak birbirlerine haber vermişler. Toplanmışlar, karakola gitmişler. Orada da bağırıp
çağırmışlar. Katili bulalım, biz de onu öldürelim, diye. Özerli
muhtarını çağırtmış komutan. İfadesini almış. Sonra onları karakol kapısında vurup öldürmüşler. Sonra Ermeni kalabalığı
Özerli’yle Karakise’ye saldırıya geçmişler. Akşama doğru savaş olmuş. Çok ölenler olmuş. Durum çok karışık oğlum Kara
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Mustafa. Yarın neler olur, neler olmaz, kimse bilemiyor. Sizlere
uğurlar olsun, dedi.
-Allah’a amanat ol Hüseyin emmi, dedim ve ayrıldım.
Geri eve geldim. Babam beni dışarı götürdü. Babama durumu anlattım. Kulaklarıma fisildeye ek, “Oğlum, ben şimdi
gidiyorum. Ne olur, ne olmaz. Ben tuzağa düşüp yakalanırsam,
olmaz. Beni merak etme. Ben sana habarcı salarım, bilgi veririm. Beni soran kim olursa olsun, hepsine şunu söyle. Babam,
‘Ben biraz sonra geleceğim,’ dedi ve gitti. O gidişinden sonra
bir daha da gelmedi. Şimdi nerde olduğunu ben de bilmiyorum.
Ben de çok merak ediyorum kendisini, dersin, dedi.
Babam o akşam gittikten sonra biz de gece yarısını geçe
yıktık çadırlarımızı, sardık yüklerimizi develerimize, koyun ve
keçi çanlarına otlar tıkadık sesler duyulmasın, diye, sapa yollardan geçerek Erzin yakınına konduk. Oradan da ertesi gün
erkenden göçtük, Burnaz’a, Burnaz’dan da göçüp Akpınar’a
varmadan denize yamaç bir yere konduk, orada kışladık bahara kadar.
***
Biz şimdi gelelim gündüzkü öldürme olayındaki gelişmelere. Ocaklı Ermenileri ölüleri görüp olayı duyunca bir araya
toplanmışlar. Bağırıp çağırarak Dörtyol’daki karakola doğru
yürüyüşe geçmişler. Ocaklı’daki olayı kısa zamanda herkes
duymuş. Duyan gelmiş, duyan gelmiş. Duyan gelmiş. Çevredeki Ermeniler de, Ermeni esnaflar da Çokmerzimen’deki
jandarma karakolunun önünde toplanmışlar. “Katili bulalım,
asalım, keselim. Katil atına binmiş Özerli’ye, Karakise’ye
doğru kaçmış, gitmiş. Kaçarken herkes görmüş zaten. Gidelim,
bulalım, getirelim, onu da biz öldürelim” gibilerden durmadan
bağırıp çığırmışlar.
Bu olayı duyup öğrenince Fransız jandarma komutanı da
iyice şaşkına dönmüş. Göstericilerin baskısı üzerine daha da
hırslanan komutan Özerli muhtarı ve iki arkadaşı karakola çağırtmış, onları sıkıştırmış. Kim işledi bu cinayeti, askerlerimizi
kim öldürdüyse bulup getirip hemen bu gün, bu gece bize tes-
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lim edeceksiniz. Bunun başka yolu yok. Bak bir sürü insan görmüş. Ocaklı’dan gelip Özerli-Karakise tarafına kaçmış gitmiş
suçlu, diye bir sürü işkence yapmışlar, dövdürmüşler… Öfkeli
Ermeniler karakolun önünde bekleyen adı geçen zavallı Türkleri (muhtar ve iki arkadaşı) vurup öldürmüşler.
Jandarma komutanlığı önünde toplanmış bulunan, Ermeni
göstericilerin bağırıp çağırmaları, tehditleri birkaç saat sürmüş,
öğleden sonra saat ikiyi üçü bulmuş.
Çünkü Kara Mehmet’in atıyla tırıslayıp Özerli-Karakise
yönüne gittiğini yolda, çevrede herkes görmüş olması doğaldı. “Bu cinayeti işleyen kimse Özerli’ye, Karakise’ye doğru
tırısla kaçtı. Mutlaka o katil ya Özerlili ya da Karakiselidir,”
diye konuşulur olmuş. Bunun üzerine o azgın Ermeniler, jandarma kılığında Özerli ve Karakise’dekilere saldırıp, bu cinayeti siz yaptınız. Görenler var, bizim askerleri vurup öldüren
adam atıyla tırısla bu taraflara kaçmış. Onu teslim edeceksiniz,
demişler Özerlili ve Karakiselilere. Yoksa cezasını sizler çekeceksiniz, diye baskı yapmaya başlamışlar. Fransız jandarmaları
ve Ermeni kalabalığı Özerli ve Karakise’ye saldırmışlar. Karakiseliler yolları taş yığınlarıyla kapatıp savunmaya geçmişler. Karşılıklı çatışmalar, kurşunlamalar olmuş. İki taraftan da
ölenler olmuş. Ama Ermeniler’den daha çok kimseler, on beş
kişi ölmüş. Bu soruşturmalar, katili bulun diye yapılan baskınlar, olaylar akşama kadar oladursun…
“Yerin kulağı vardır” derler ya, Kara Mehmet’in obası
Karakise yakınındaki yurdundan o gece daha sabah tam olmadan göçüp, sapa yollardan geçip önce Erzin yakınlarına kondu.
Ertesi sabah alaşafakta gene göçtü uzaklara, Burnaz taraflarına
gitti, kondu. Oradan da göçüp daha batıya Kurtkulağı yönüne
doğru varıp uygun bir yere çadırlarını kurup oturdular.
Şimdi tekrar gelelim Dörtyol’a. Fiskos şeklinde Kara
Mehmet’in adı Türkler arasında yayılmaya başlamış. Fransız
jandarmalarını Kara Mehmet’in öldürdüğünü duyan Türkler
içten içe, sessizce, “Oh olmuş. Eline sağlık Kara Mehmet’in.
İyi etmiş. Onlara ders olsun,” demişler. Nasıl olmuşsa olmuş,
Kara Mehmet’in adı dilden dile dolaşmaya başlamış. Fransız
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jandarması bir yandan yerli Türkleri sıkıştırırken öte yandan
Kara Mehmet’i tanıyan Ermeniler Kara Mehmet’ten şüphelenmişler. Çünkü yerli Türklerle yerli Ermeniler hep birbirlerini
tanıyorlar, haber havadis alış verişinde bulunuyorlarmış. Nerde bu Kara Mehmet? Evi nerde? Sorunca kimisi bilmiyoruz
demişler, kimisi de o çok oldu buralardan göçüp gideli. Hayvanları burada aç kalmış. Bir gece kimselere haber vermeden
daha otlu yerlere göçüp gitmiştir. Nereye gittiğini de bilmiyoruz, diye yanıtlar vermişler. Zaten Kara Mehmet de artık gündüzleri ortalıkta hiç görünmez olmuş/tu, hatta evinde durmadı.
Uzaklardaki akrabalarının yanlarına gitti. Her birinin evinde
birer ikişer gün geçirip bir süre saklandı. Ceyhan-Akpınar
köyü kırsalında Kara Mehmet’in obasına birkaç kere jandarma
baskını da yapıldı. Toprakkale, Osmaniye, Adana, Kozan’daki
İmamoğlu ve Sis’teki mücadelelere katıldı. İşgalci Fransızlara
karşı başlattığı savaş üzerine yakalayamadılar. Ama yerli Türklerin hepsi Kara Mehmet’i duyup öğrenmişler ve yürekleri soğumuştu.
Kara Mehmet’i tanıyanlardan ve düşmana ilk kurşunu sıkanın Kara Mehmet olduğunu babasından, anasından, dedesinden ve onlar gibi öteki yaşlı büyüklerden duyup öğrenen Dörtyol’un ilk yerli Türk ailelerinden olan sayın Ekizoğlu Hüseyin
gibi Ocaklı’da oturan Ali Cengiz oğlu sayın Ahmet Çetin Cengiz ilk kurşun olayını şiirlerinde apaçık dillendirmiş ve Kara
Mehmet için bir destan yazmıştır.
İlk kurşunu sıkanın Kara Mehmet olduğunu, (Mehmet
Kara olmadığını) apaçık anlatması açısından Sayın Cengiz’in
o destan şiirinden üç dörtlüğü buraya alıyorum:
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EKİZOĞLU HÜSEYİN EFENDİ
MUSTAFA KEMAL'İ EVİNDE AĞIRLADI

Mustafa Kemal Paşa 1925’te Dörtyol’u ziyaret etti, ilçede üç gün
kaldı. O sırada Ekizoğlu Hüseyin Efendi Ata’yı evinde ağırladı.
Ekizoğlu, Paşa’ya Dörtyol’da düşmana sıkılan ilk kurşun olayını
ve Çete Kara Mehmet’i uzun uzun anlattı.

A.Çetin Cengiz

Ahmet Çetin Cengiz’i (D. 1944-...) tanımalıyız.

A. Çetin CENGİZ
Dörtyol’un yetiştirdiği değerli şair
yazarlardan Ahmet Çetin Cengiz
(Mustafa Cengiz arşivi)

Ahmet
Çetin
Cengiz,
1944’te Dörtyol-Ocaklı’da
doğdu. Dörtyol’un yetiştirdiği değerli şairlerdendir.
Kendisi Milli Mücadeledeki Dörtyol tarihini iyi
bilen, ana-babalarından ve
zamanının büyüklerinden
dinlediklerini unutmayan
değerli bir tarihçi de diyebileceğimiz subay kökenli
bir aydındır. Nitekim emekli olduktan sonra Ocaklı’da
kendi adına bir halk kütüphanesi kurmuş ve halkının
hizmetine sunmuştur.

(30) Milli Mücadelede İlk Kurşun ve Dörtyol, s.128.
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KARA MEHMET DESTANI(30)

Kara Mehmet kaçıp gider oradan,
Biliyor ki Gâvur gelir sonradan,
Can kıymetli maldan, mülkten, paradan
Karakiseli’ye haber salınır!..
Bu kadar zulümden bıktı ahali,
Fransız’da bunun gerçek vebali,
Ermeniler verdi bütün eşkali, (Kara Mehmet’in...)
Sora sora Kara Mehmet bulunur.
Sensin Kara Mehmet sensin kahraman,
Seni unutmayız geçse de zaman,
Müzede kalacak silahın, kaman
Kahramanlar ölmez, öldü bilinir!..

Şiirlerinde, Kara Mehmet’in Dörtyol-Ocaklı’da öldürdüğü
iki Fransız jandarması olayını, ondan sonra karakoldaki olayları, Kara Mehmet’in kaçıp gitmesini, kaçıp gitme sebeplerini
şiirlerinde sanki görgü tanığı gibi anlatmıştır. Şiirlerini dikkatle
okursanız sizler de onun gibi olayları açıkça anlayacaksınız.
Kardeşi Mustafa Cengiz de ağabeyi A.Çetin Cengiz gibi
ana-babasından, öteki Dörtyollu büyüklerinden duyduğu Kara
Mehmet adını şiirlerinde dile getirmiştir.
…
Kara Mehmet sıktı burda kurşunu,
Alamadı düşmanından hırsını,
Çünkü Atatürk’ten aldı kursunu,
Göğüs gere gere çıktı Dörtyollu!..
…
Tarihler yazıyor Kara Mehmet’i,
Onlar çekti bizler için zahmeti,
Bütün şehitlere Hak’kın rahmeti,
Dualar üstüne döktü Dörtyollu!..
…

Mustafa Cengiz

Sayın A. Çetin Cengiz ve Mustafa Cengiz gibi başka şair
ve yazarlar da hep Kara Mehmet’ten söz ediyorlar şiirlerinde,
Mehmet Kara’dan değil.
…
Kara Mehmetler, Hacı Eminler, Kara Hasanlar,
Bırakmadılar güzel Dörtyol’u düşman elinde!..
…

Nurgül Kılçık, Karakise
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Şair yazar Ahmet Çetin Cengiz, Ocaklı’da kendi adına açtığı halk kütüphanesi
önünde. (Mustafa Cengiz arşivi)
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Burada özellikle bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. O
da şudur: Dörtyol’da düşmana ilk kurşunu sıkan yiğit Türk’ün
bir tek adı vardı, o da Kara Mehmet’ti. Ne Kara Mehmet Çavuş’tu, ne Çavuş Mehmet Kara’ydı, ne Mehmet Kara’ydı, ne
de Mehmet Kara Çavuş’tu. Bu böyle bilinmeli ve yanlışlığa
meydan verilmemelidir. Yanlış konuşanların, yanlış yazanların düzeltme yapacaklarına inanıyorum. Çünkü yanlışın alıcısı
yoktur, yanlışın değeri de yoktur, bir gün gelir yapılan yanlış
veya yanlışlar yapanları mahcup eder.
İlk Kurşunun Öyküsü 1: Kara Mehmet’in küçük erkek
kardeşi Velecoğlu Mulla Veli’nin oğlu Abdurrahman Velecoğlu’nun (D. 1922-...) dilinden:

Şu anda 96 yaşında olan amcam Hacı Abdurrahman (solda) ile ben Ramazan
Veliecoğlu (D. 1938-...) (Mayıs 2018).

Bu ilk kurşun olayından sonra ecem Kara Mustafa ile
babam Mulla Veli yükletmiş evlerini develerine Erzin, Gözene, Burnaz’dan geçmiş ve Kurtkulağı’na doğru gidip denize
yamaç bir yerde kışlamaya başlamışlar. Kara Mehmet amcam
ev ve mal bakımını kardeşi olan benim babam Mulla Veli’nin
gözetiminde en büyük oğlu Kara Mustafa’ya emanet etmiş.
Her yerde aranmaya başlandığını da öğrenince artık çadırı68
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na uğramamaya başlamış, yani eşini ve çocuklarını görmeye
bile çok seyrek gelir olmuş. Ben o zaman daha doğmamışıdım. Evden bir kez gidince amcam Kara Mehmet bazen yirmi
gün, bazen bir ay, bazen üç ay kadar hiç geri evine gelmez
olmuş (sene 1919 Ocak, Şubat, Mart). Fransız jandarması çadırlara birkaç kere gece baskını yapmış. Bulamamışlar
emmim Kara Mehmet’i. Eee nerelerde yaşamış? Başka başka yerlerdeki, Toprakkale-Tapır’daki, Karabağdır’daki, Alhanlı’daki, Osmaniye-Akyar, Fakıuşağı, Gebeli, Çardak’taki,
İmamoğlu, Kozan çevrelerindeki emmi, dayı ve dost evlerinde misafir olarak ve gene de fazla sır vermeyerek oralarda

Yaylada dört direkli bir Yörük çadırı.

yaşamış. Ya da Misis, İmamoğlu, Sis dolaylarında eylemlerde
bulunmuştu. Evine çok seyrek olarak geldiği zamanlarda bile
soran olunca hiç sır vermez, nerelerde olduğunu, neler yaptığını kimseye söylemezmiş. Gece gelir, gene gece gidermiş. Gelince de gündüzleri çadırından hiç çıkmaz, en fazla bir, iki gün
kalır ve hemen bir gece kimselere görünmeden geri gidermiş.
Nerelerde kaldın, sen neden gidip de uzun zaman gelmiyorsun,
diye soran eşine, kardeşine, çocuklarına hiç sır vermezmiş. ‘Bu
vatan elden gitmesin diye düşmanlara karşı devlet büyüklerine
yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer bir gün benim öldüğümü
duyarsanız hiç üzülmeyin, hiç ağlamayın. Sizler birbirinizle
iyi geçinin, malımıza iyi bakın, hırsıza çaldırmayın, canavara
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kaptırmayın,’ diye öğüt verip geldiği yere aceleyle geri gidermiş. Nereye gittiğini de hiç söylemezmiş. Önemli sırlarını sadece en büyük oğlu olan Kara Mustafa’ya veriyormuş. Kardeşi
Mulla Veli bir din adamı olduğu için ve hiç yalan söylemediği
için ona bile hiç mi hiç sır vermezmiş. Biz bu gibi bilgileri Kara
Mehmet amcamın büyük oğlu ünlü Kara Mustafa ecemden çok
seneler sonra dinleyip öğrenebildiydik.
İlk Kurşunun Öyküsü 2: Bu olayı bir de Kara Mehmet’in
torunu Kara Mehmet Ablay’dan (D. 1942-...) dinleyelim:

Çete Kara Mehmet’in torunu Kara Mehmet Ablay (Şu anda Toprakkale ilçe
merkezinde oturur, 78 yaşında)
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Ben bu anlattıklarımı babam Kara Mustafa’dan çok kereler dinlemişimdir:
Bir gün Fransızlar Dörtyol’da yönetimi ele aldıklarında Ocaklı, Karakise ve Özerli’deki ileri gelen Türklerle “Bu
gün böyle, yarın ne olacak, sonumuz ne olacak, başımıza neler
gelecek,” diye düşünüp dertleşirlerken dedem Kara Mehmet
de onlarla beraber bulunuyormuş. Onlardan birisi de Ekizoğlu Hasan Bey’in babası Ekizoğlu Mustafa Bey’in dedesi olan
Ekizoğlu Hüseyin Efendi’ymiş.. Dörtyol-Ocaklı’da devriye gezen Fransız askeri elbisesi içinde ama kendisi Ermeni olan iki
jandarma yol kıyısındaki portakal bahçesinden portakal toplayan bir genç bayana laf atıp sarkıntılık yapmış. Buna o sırada
oralarda bulunup dertleşenlerden Ekizoğlu Hüseyin ile dedem
Kara Mehmet de aralıdan tanık olmuşlar. Kara Mehmet, Hüseyin efendi, ben bu terbiyesizliğe dayanaman. Onu temizlemeden geceleri uyuyaman, diyerek ileri atılıyor ve o Fransız
askeri kılıklı Ermenileri orada yere seriyor.
Kara Mehmet’i o yakın çevredeki ve daha uzakça yerlerdeki Türk olsun, Ermeni olsun Dörtyollu herkes tanıyormuş,
biliyormuş. Yerli Türkler kendileri yapsa bugün değilse bile
yarın kimliği ortaya çıkabilir, Fransız komutan ve jandarma
hem çok işkence yapar veya kurşuna dizer endişesiyle çekinceli
davranıyorlarmış. Bu öldürme işini Kara Mehmet’in yapmasına Dörtyollu Türkler çok sevinmişler. İçlerinden, “Oh olsun.
Kara Mehmet çok yaşasın. Onu kimse bulup, tutamaz. Göçünü
sarar, akşamdan sabaha, sabahtan akşama çok uzaklara gidip
bulunmaz olur,” diye sevinmişler.
Çünkü Kara Mehmet Yörük olduğu, bu gün burada ise yarın yirmi-otuz kilometre uzaklara gidebilip ve kovuşturmadan
kurtulabilir olduğu için böylesi tetikçilik gibi eylemlerin çoğunu Kara Mehmet’e önerirler ve ona yaptırırlarmış. O da hiç
duraksamadan tetiği çeker, o kişinin defterini dürermiş.
O iki Fransız askerini öldürünce dedem Kara Mehmet,
doğruca Karakise’deki çadırına getmiş. Gene de heç kimseye
iki Fransız askerini öldürdüğünü söylememiş. O gün, öğleden
sonra akşam, gece ve ertesi sabah Ermeniler ve Fransız asker-
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leri Karakise’ye saldırmak isteyedursunlar usulca çadırlarını
söküp develerine sarmışlar ve dış yollardan geçerek Erzin yönünden ta aşağılara, deniz kıyısına Burnaz taraflarına doğru
göçüp oralarda kışlamaya başlamışlar.
***
“DÖRTYOL’DA İLK KURŞUN” OLAYI
Dörtyol’da ilk kurşunun yeri ve zamanı kuşkuya yer olmayacak biçimde iyice nettir. Çünkü bizce yamalı duyumlarla
ve yetersiz bilgilerle bilgi kirliliği 2008 yılından beri sürüp gelmektedir. Bunun için şu soruların doğru yanıtlarını iyi bilmeliyiz ve unutmamalıyız. O sorular şunlardır(31):

dü?

1. Dörtyol’da “ilk kurşun” nerde sıkıldı?
2. Dörtyol’da “ilk kurşun”u kim sıktı?
3. Dörtyol’da “ilk kurşun” hangi saatte sıkıldı?
4. Dörtyol-Ocaklı’da “ilk kurşun”(lar)la kimler öldürül-

5. Dörtyol-Ocaklı’da “ilk kurşun”(lar)la iki Fransız (Ermeni) jandarması neden öldürüldü?
6. İki Fransız jandarmayı öldürünce Kara Mehmet ne yaptı?
7. Kara Mehmet, atına binip tırısla nereye gitti?
8. İki Ermeni jandarmasının öldürülmesini gören, duyan
Ocaklı Ermenileri nerde toplandı?
9. Çokmerzimen (Dörtyol) Jandarma komutanlığında neler yaşandı?
10. Karakolda toplanıp taşkınlık yapan, bağırıp çağıran
Ermeni kalabalığının Özerli’ye doğru atıyla tırısla kaçıp giden
Kara Mehmet’in yakalanması ve öldürülmesi için jandarma
komutanına yaptığı baskı ne sonuç verdi?

(31) 2018 yılında Ocaklı’da oturanların çoğu, Dörtyol’dakilerin hepsi, Özerli’de
oturanların da çoğunluğu Ermenilerden oluşuyordu.
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11. Özerli muhtarı Şehmuzzade Mehmet Ağa, üyeler Abdülkadir Ağa ve Yusuf Ağa karakola niçin çağrılıp getirtildi?
12. Özerlili o üç kişinin başına neler geldi?
13. 19 Aralık 1918’de öğleden sonra ikindi üzeri düşmana
“Dörtyol’da ikinci kurşun” nerde sıkıldı?
14. Tüm bu olaylar 19 Aralık 1918 günü olup gelirken Çavuş (?!) Mehmet Kara nerde bulunuyordu? Dikkat: Kara Mehmet değil, Çavuş (?!) Mehmet Kara neredeydi?
15. Hassa ile Dörtyol’un merkezi arası dağlar arasından
yaya yürüyüşle kaç saat çekiyordu?
16. Kara Mehmet-dikkatinizi çekerim-Mehmet Kara değil, Kara Mehmet, Ocaklı’da sıktığı ilk kurşun/lardan sonra
aynı gün ne gibi karar verip, onu nasıl uyguladı?
Şimdi de yukarıdaki soruları teker teker cevaplayalım. O
zaman “İLK KURŞUN OLAYI” gün gibi aydınlanacaktır.
CEVAPLAR:
1. Dörtyol’da ilk kurşun Dörtyol-Ocaklı’da sıkıldı.
2. Dörtyol-Ocaklı’da ilk kurşunu Kara Mehmet (Çete
Kara Mehmet) sıktı.
3. Dörtyol-Ocaklı’da ilk kurşun, öğleye yakın bir zamanda, saat 11:00 -12:00 gibi sıkıldı.
4. Dörtyol-Ocaklı’daki ilk kurşun(lar)la köyde devriye
gezen Fransız jandarma elbisesi giymiş iki Ermeni jandarması
öldürüldü.
5. Devriye gezen iki jandarma, yol kıyısındaki kendi bahçesinden portakal toplamakta olan genç bir Türk kadına sarkıntılık ettiler. Genç Türk kadını bağırıp çığırarak evine doğru
kaçtı, kurtuldu. Bu sarkıntılık olayına Ocaklı’nın ileri gelen
insanlarından Ekizoğlu Hüseyin Efendi ile Çete Kara Mehmet
işgalci düşmanlara karşı neler yapabileceklerini konuşmaktayken biraz uzaktan da olsa tanık oldular.
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6. Kara Mehmet, Ekizoğlu’ndan izin aldı, yol boyundaki yüksek çalıların arkasından ileriye gitti, jandarmalara pusu
kurdu, jandarmalar yürürlerken onları kurşunladı, ikisini de
orada öldürdü. Ardından gene çalıların arkasından, kimseye
görünmemeye çalışarak koştu, gitti, bağlı olduğu yerden atını
çözdü, bindi atına, tırıslayıp oradan kaçtı.
7. Kara Mehmet’in evine (çadırına) giden yol, Çokmerzimen’den, Özerli’den geçiyordu. Karakise’nin kuzey yakınındaki çadırına ulaştı.
8. Kara Mehmet’in Ocaklı’da sıktığı ilk kurşun seslerini
duyan Ocaklılı Ermeniler kulak kabarttılar. Olay yerine koştular, vardılar, jandarmaların öldürülmüş olduklarını gördüler.
Öldürülen jandarmalar belki de tanıdıkları kimselerdi. Bağırıp
çağırdılar, öteki bütün komşularına, değirmencilere, esnaflara
da duyurdular. “Kim öldürdü? Öldüren nereye gitti?..” diye
sordular, soruşturdular. Olayı duyup gelenler ölülerin başında
toplandılar. Daha sonra bağırıp çağırarak Çokmerzimen’deki
(Dörtyol’daki) jandarma komutanlığına gittiler. Bu sırada karakol önündeki bağırıp çağırmaları, tehditleri Dörtyol esnafı
da, evlerindeki Ermeniler de duydular. Gelen geldi, gelen geldi. Herkes karakol önüne akın ettiler, yığıldılar.
9. Karakol önünde toplanmış olan kalabalık, “Jandarmaları öldüren kişi atıyla Çokmerzimen’den geçti, Özerli’ye doğru
kaçtı, gitti. Kaçan atlıyı tanıyanlar da var. Tutalım, onu da biz
öldürelim,” gibi bağırıp çağırdılar. Jandarma önünde gösteri ve
taşkınlık yapmakta olan çok sayıda Ermeni, jandarma komutanını sıkıştırıyorlardı.
10. Bu ve benzeri baskılar üzerine Fransız jandarma komutanı, Özerli’ye jandarma yolladı, Özerli muhtarı Mehmet,
üyeler Abdülkadir ve Yusuf’u karakola getirtti.
11. Jandarma komutanı, atıyla tırısla Özerli’ye doğru kaçıp giden Kara Mehmet’i yakalatmaları için muhtar ve arkadaşlarını sorguladı, onları sıkıştırdı. “Ocaklı’da iki Fransız jandarmasını vurup öldüren katil sizin köye kaçmış gitmiş. Onu
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bulup bize teslim edeceksiniz. Yoksa sonunuz kötü olacak…”
diye tehditler savurdu Fransız komutan. Muhtar ve arkadaşları
yemin billah ettiler.
“Bizim Ocaklı’daki öldürme olayından da, jandarmaları
öldürenin kim olduğundan da haberimiz yok. Bilsek söyleriz,”
dediler. Komutan ve gösterici Ermeniler onların ifadelerine
inanmadılar.
12. Muhtar ve iki arkadaşı karakol önünde beklerken öfkeli Ermeniler, hiç suçları olmayan o üç kişiyi orada, jandarmanın gözleri önünde öldürdüler.
13. Gösterici Ermenilerin baskıları üzerine komutan, bir
manga (?) jandarmayı göstericilerlerle birlikte Özerli-Karakise’ye yolladı. Öfkeli Ermenilerden oluşan kalabalık bir küme,
jandarmaların önünden, arkasından ya da yanından Kara Mehmet’i arayıp, bulup, yakalayıp öldürmek için Özerli’ye doğru
bağıra çağıra yürüdüler.
O üç Özerlilinin karakol önünde öldürülmelerini ve Özerli ve Karakise’ye doğru baskın yürüyüşünü duyan Özerlili ve
Karakiseli Türkler, canlarını korumak için Özerli-Karakise yolunu taşlar, kayalarla geçilmez yapıp sipere yattılar. Jandarma
eşliğinde Özerli’den geçip Karakise’ye doğru yürüyen silahlı
Ermeniler ve jandarmalar bu barikatı yarmaya çalışınca işgalci
düşmana karşı burada aynı gün 19 Aralık 1918 günü ikinci kez
silahlar sıkıldı. Bu çatışmada Ermeniler geride on beş ölü bırakarak geri çekildiler.
14. Dörtyol’da bütün bu olaylar kuşluk ile öğlen arasından,
ikindiye kadar olup gelirken Çavuş(?!) Mehmet Kara Hassa’da
bulunuyordu. Dikkatinizi çekerim: Çavuş(?!) Mehmet Kara ilk
kurşunun sıkıldığı gün 19 Aralık 1918 günü bulunduğu Hassa’dan sabah yaya olarak yola çıkmış Dörtyol’a gelmekteydi.
15. Hassa’dan yaya olarak yola çıkan birisi Dörtyol’a
ulaşmak için hiç durmadan yürürse en az on iki saatte ancak
gelebilirdi (Bak: Google>Haritalar>Yol).
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19 Aralık 1918 günü saat 7:45 gibi sabah olmuştu. O gün
sabah yaya olarak yola çıkan Mehmet Kara-yolda hiç mola
vermediğini kabul etsek bile-en erken 12 saatte Dörtyol’a gelebilmiş olmalıdır. Mehmet Kara’nın Döryol’a ulaşabilmesi
ancak akşam saat 19:45 gibi karanlık bastıktan sonra olabilirdi. O zaman da Özerli-Karakise arasındaki savaş çoktan bitmiş
bulunuyordu.
Böyle olunca Mehmet Kara’nın Özerli-Karakise arasındaki savaşa katılmış olması mümkün görülmemektedir.
16. İki jandarmayı Ocaklı’da vurup öldüren Kara Mehmet
atına binip tırısla Çokmarzıman’dan, Özerli’den geçip doğruca Karakise yakınındaki evine (çadırına) gitti. Kaçıp gelirken
kendisini tanıyan Ermeniler ihbar eder diye o gece erkenden
göçüp Erzin tarafına gitmeye karar verdi.
Düşündüğü gibi yaptı. Gece yarısından sonra göçtüler,
Erzin yakınlarına kondular. Ertesi gece gene göçtüler, Burnaz’dan, Yanıkdeğirmen’den geçip Kurtkulağı bölgesinde başka bir kış yurduna yerleştiler.
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KARA HASAN’LA İŞBİRLİĞİ
Kara Hasan, Çete Kara Mehmet’in oğlu yaşında bir gençti.
Kara Mehmet’in büyük oğlu Kara Mustafa, Kara Hasan’ın akranıydı ve yazda güzde tarlada, köyde kırda tanışırlar, konuşurlardı. Çünkü Kara Mehmet’in obası bazen de Küçükçaylı köyü
civarında kışlardı. O tarihlerde Küçükçaylı köylüleri de tıpkı

Kara Hasan (1891-1936)

Kara Mustafa (1894-1980)

Yörükler gibi hep koyun, keçi veya sığır besleyerek geçimlerini sağlamaktaydılar. Türklerden tarla tarımı ve bahçecilik gibi
ziraatle uğraşan pek fazla kimseler yoktu. Bu yüzden de zaten
doğal olarak Kara Hasan’la Kara Mustafa’nın çobanlık arkadaşlıkları hiç eksik olmazdı.
Kara Mehmet ve en büyük oğlu Kara Mustafa, Kara Hasan Ermenilere kinlenip onları öldürmeye başlayınca ona gizliden destek oldular, onunla hep haberleştiler, yardımlaştılar,
işbirliği yaptılar, ona yardım ve yataklık da yaptılar.
Kara Hasan olsun Kara Mehmet oğlu Kara Mustafa olsun
birbiriyle işbirliği yaptıklarını, yardımlaştıklarını o zamanlar
uluorta herkesin bilmesi gerekmiyordu.
Her yaptıklarını gizli yapar, çok yakınlarına bile söylemezlerdi. Söylenmemeliydi. Neden? Çünkü “Yerin kulağı vardır.” Sen birisine söylersin, o da gider başkasına söyler. İşin
gizliliği kalmaz. Yapılan işler faydadan çok başlarına bela açabilirdi.
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KARA HASAN’IN VURARAK
ÖLDÜRDÜĞÜ İKİ ERMENİ
AVCIYA NE OLDU?
Velecoğlu Kara Mustafa anlatıyor:
Yıl 1919 kış ayları. Kara Hasan’nın yeni evli olan küçük kardeşini Ermeniler Kurtkulağı’ndan
Küçükçaylı’ya gelirken yolda bıçaklayıp öldürmüşler. Kara Hasan
çok sevdiği bu küçük kardeşinin
öldürülmesi üzerine deliye dönmüş. “Ben de onlardan bir sürü
Ermeni’yi öldürmezsem ben adam
değilim,” diye yemin içmiş. Bir
gün silahlanmış ve kardeşinin vurulduğu Kurtkulağı’na gitmek için
köyünden yaya olarak yola çıkmış.
Bugünkü Yeşiltepe, Burnaz, Yanıkdeğirmen köprüsünden geçmiş.
Yürümeye devam etmiş. Zaman
öğlen ile ikindin arası gibiydi.
Yolun sol tarafına düşen ve
denize bakan bir yerde bizim Yörük çadırlarını görmüş. Kimlerdendir diye çadırlara uğramış. Bir
de bakmış ki ben (Kara Mustafa)
oradayım. Yanıma geldi, Kara Hasan’ı eve götürdüm, yemek yedirdim. Kara Hasan da bana kardeşinin başına gelenleri anlattı yana
yanıla.
Çete Kara Mehmet’in en büyük oğlu Kara
Mustafa: İki metre kadar boyunda etkili ve
önder bir kişiydi.
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Kara Hasan benden izin isteyip yoluna düştü. Az bir zaman geçti geçmedi, Kara Hasan geri geldi. Kara Mustafa, dedi
Kara Hasan, ben giderken şo tepenin arkasında tavşan avlayan iki Ermeni’ye rastladım. İçim kabardı, öfkeden yüreğim
patlayacak gibi oldu. Onlara o değilcikten yaklaştım. Bir fırsatını yarattım ve ikisini de öldürdüm. Bu ölüleri orada bulurlarsa sana zarar gelebilir. Ne yapsak, nasıl yapsak ki, diye sordu.
Ben biraz düşündüm, Kara Hasan’dan ölülerin tam yerini
sorup öğrendim. Peki, onları vurduğunda uzaktan, yakından
seni gören mören oldu mu? Kara Hasan, yok olmadı, dedi. Öyleyse sen hiçbir şey yokmuş gibi buradan doğruca evine git.
Yollarda kimseciklere görünmemeye çalış. Buralara geldiğini,
benimle görüştüğünü, adam vurduğunu hiç bir Allah’ın kulu
duymasın. Gerisini sen bana bırak, dedim ve Kara Hasan’ı
yolcu ettim, yolladım.

Yörüklerin yorgan, döşek, yastık ve kap kacak dışındaki tüm giysi vb. eşyalarını
koydukları ala çuvallar.

Akşam ile ikindinin arasıydı. Kara Hasan ayrıldıktan sonra o değilcikten gittim, Ermeni ölülerinin yerini buldum. Geri
eve geldim. Kendimden küçük iki kardeşim Hacı Ali ile Kara
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Aplış’ı tenhaya çektim. Durumu anlattım. Anamı amcam Mulla
Veli’nin evine yolladım. Ben seni çağırmadan eve gelme ana,
dedim.
Adı geçen iki kardeşimle birlikte çadırın içinde sıralı ala
çuvalları çadırın ortasına çektik. Çuvalların sıralandığı yer
boyunca iki insanın ayaklı-başlı sığacağı biçimde bir metre
kadar derinlikte çukur kazdık. Üçümüz bir olup gittik, Ermeni
ölülerini birer çadır sitiline sardık, tek tek getirdik, kazdığımız çukura gömdük. Üstlerini toprakla sıkı sıkı bastırdık. Ala
çuvalları gene eski yerlerine, gömütlerin üzerine yerleştirdik.
Fazla toprakları da evin içlerine yaydık, üstlerine keçeleri, çulları ve kilimleri üst üste serdik, oturduk. Ondan sonra normal
yaşamlarımıza devam ettik. Hiç de bir sorun yaşamadık. O iki
ölü öylece kaynayıp gitti.
1919 Nisan ayı ortaları: Adana, Ceyhan, Toprakkale, Osmaniye, Kadirli, Kozan, Feke, Hacın... gibi her şehir Fransızlar tarafından işgal edilmekteydi. 1915-1916 yıllarında Suriye taraflarına göç ettirilmiş olan Ermeniler de akın akın geri
gelip eski evlerine yerleşmek, tarlasını, bağını bahçesini geri
teslim alma çabasındaydı. Bu sırada bir sürü de verdin-vermedin gibi alacak-verecek cangaması, kargaşalar, dövüşmeler, öldürmeler oluyordu. Herkes bir korku, bir tedirginlik içindeydi.
İlkbahar geldi. Artık yaylaya doğru göçüp buralardan
uzaklaşma vakti geldi. Belki yaylada biraz huzur buluruz umudu vardı.
Kış yurdundan göçtük. Kurtkulağı, Nacarlı, Doruk, Kızıldere, Misis Köprüsü’nden geçtik. Sarıçam’dan sonra İmamoğlu’na yakın bir yere konduk.
Kara Mehmet’in obası olarak, göçerek, konarak önce
Sis’ten geçtik. Feke’ye varınca sola dönüp dağlara tırmandık.
İnderesi’nden geçip Keven Beli’ni aştık. Sağa yukarı giderek
Develi yaylasına çıktık, yayla yurduna yerleştik.
***
Amcam Abdurrahman Velecoğlu 1922 doğumludur ve halen yaşamaktadır, aklı başındadır, her olayı apaydınlık anlatabilmektedir.
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Burada ince bir ayrıntı gizli: İmamoğlu Köprüsü dışında
Adana’dan Sis’e geçip gitmek imkânsızdır. Çünkü köprünün
altındaki su yatağı en az beş altı metre derinliktedir. Ancak
Fransız postasına orada pusu kurmak için birilerinin Kara
Mehmet’e haber vermesi gerekmez miydi? Mutlaka bilen birisi
Kara Mehmet’e haber veriyordu, o da pusu kurup öldürüyordu.
Her iki örnekte de olduğu gibi, postaların ne zaman, hangi
yoldan, nereye gideceğini Kara Mehmet nasıl bilebilirdi? Her
iki durumda da Kara Mehmet’e o posta görevi almış kişilerin
ne zaman ve nereden gideceğini bilen birilerinin haber uçurmasından başka bir yol olmadığı anlaşılabilir.
Payas-Dörtyol ile Cebelibereket (Yarpuz) arasındaki ve
Adana ile Sis arasındaki Ermeni-Fransız haberleşmelerinin kesilmesi Milli Mücadelenin başarıya ulaşması için çok önemliydi. Gerek bu iki olaydan gerekse Çete Kara Mehmet’in adının
geçtiği öteki olaylardan kesin anlaşılabilir ki, Çete Kara Mehmet Türk olan Kuvayi Milliyeci (ittihatçı) jandarma komutanlarıyla sıkı işbirliği içindeydi.
KARA MEHMET’IN ÇEMBERI DARALDI
11 Aralık 1918 Fransızların Dörtyol’u işgaliyle birlikte
Kara Mehmet’in çemberi daraldıkça daralmaya başladı. Tehcirden dönen Ermeniler eski defterleri de karıştırdılar. Osmanlı
Hükümeti’ne, Fransız işgal komutanlarına belki birin yanına
beş katarak şikayetler ulam ulam oldu.
Kara Mehmet’in Karıştığı Olaylar:
1) Dörtyol’da İlk Kurşun Olayı
2) Payas Hapishane Baskını ve Deli Boran’ın Kurtarılması
3) Fransız (Ermeni) Postalarının Öldürülmeleri
4) Ermeni Sürgünü
5) Misis Köprüsü Olayı
6) İki Jandarmanın Soyulması
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Şimdi bu olayları teker teker açıklayalım:
1) Dörtyol’da İlk Kurşun Olayı (Daha önce anlatıldı.)
2) Payas Hapishane Baskını ve Deli Boran’ın Kurtarılması
Kara Mehmet’in torunu Kara Mehmet Ablay anlatıyor:
Babam Kara Mustafa’dan duydum. Sis’in Fransız işgalinden önceki günler, yayla yolundayken bir gün Kozan Türk
jandarma komutanı Çete Kara Mehmet dedemi o değilcikten
yanına çağırtmış. Onunla gizlice konuşmuş. “Kendin gibi gözünü daldan, budaktan sakınmayan birkaç arkadaş daha bulacaksın. Payas zindanında (hapishane) yatan “Deli Boran”(32)
adında benim kardeşim gibi sevdiğim senin gibi bir yiğit var.
Onu alıp bana getireceksin. Hapisteki Türklerin tümünü de
serbest bırakacaksın. Herkes kendi yerine gidip silahlansın ve
Ermeni ve Fransızlara karşı savaşa başlasınlar, diye tembih
etmiş. Dedem Kara Mehmet, bu söylenenleri hiç duraksamadan kabul etmiş, arkadaşlarını almış, gitmiş Payas kalesini
gece basmışlar, hapisteki tutuklu Türklerin tümünü serbest
bırakmış, kendisini oraya yollayan Jandarma subayının adını
verdiği Deli Boran’ı yanına almış, getirmiş, öylece söyleneni
yapmış.
Bu Deli Boran olayı Dörtyol’daki ilk kurşundan sonra
Kara Mehmet’in evini terkedip İmamoğlu-Kozan çevrelerinde çete arkadaşlarıyla buluştuğu, Kuvayi Milliyeci Topaloğlu
Halil, Sehlikoğlu Hasan, Kurdoğlu Hulusi gibi Kozanlılarla
görüştüğü daha Kozan’ı Fransızların işgal etmediği günlerde
oluyor.
3) Fransız (Ermeni) Postalarının Öldürülmeleri
Abdurrahman Velecoğlu anlatıyor:
Emmim Kara Mehmet pusu kurarak iki tane Fransız postasını öldürmüş. Birincisi Erzin’de olmuş. Payas Dörtyol’dan
Yarpuz sancak merkezine (ilçe merkezi) haber götürüp, getirmesi istenen Fransız asker elbisesi giymiş Ermeni postasını
Erzin-Osmaniye arasındaki Hapılı belinde Kara Mehmet pusu
kurup o postayı öldürmüş/ler.
(32) Deli Boran, Kozan’ın Hamamköyü’nden.
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Adana - İmamoğlu Köprüsü (Derenin derinliği en az 5 - 6 metredir). Bu dereden köprüsüz geçilmesi mümkün değildir.

İkincisi de Adana-İmamoğlu Köprüsü’nde olmuş:
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İmamoğlu Köprüsü’nden ikinci görünüm.

Yaylaya göçüyoruz. İmamoğlu’nun Adana tarafına konduk. Babam ile ben ikimiz kuzularımızı güdüyorduk. İmamoğlu
da ilerimizde yakınımızdaydı, İmamoğlu Köprüsü de görünüyordu. Babamın aklına gelmiş eskiki olay. Bana anlatmaya
başladı.
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Yanında Karakoyuncu Hacı Veli (Eşki Veli’nin amca oğlu)
adındaki arkadaşı ile birlikte amcan Kara Mehmet, Fransız askeri elbiseli Ermeni postaya sezdirmeden arkasından yetişmiş,
postaya hiç sezdirmeden tırısla ileriye gitmişler, İmamoğlu
köprüsünde pusu kurmuşlar, posta memurunu at üstündeyken
“dur” emri vermişler postaya, ancak posta durmayıp dörtnala
kaçıp kurtulmak istemiş, aynı zamanda gerisin geriye silahını
sıkarak onları püskürtmeye çalışıyormuş. Bizimkiler de dörtnala koşup yetişmişler, yere düşürmüşler, boğuşmuşlar, sonunda posta ölmüş. Ölmüş olan postanın atını, heybesini alarak
kaçıp getmişler (Nisan 1919).
Bu olay çok yankı yapmış. Nasıl olur da Fransızların resmi posta memuru pusuya düşürülüp öldürülür, onu öldüren
mutlaka bulunacak ve idam edilecek diye, dört bir yanda aranmaya başlanmış gardaşım Kara Mehmet. Sis’teki, Adana’daki
Fransız komutanlar işin peşini bırakmamışlar. Her zaman ve
her yerde olabilen küçük paralar karşılığında kendi ırkdaşlarını düşman komutanlara ihbar eden nice hainlerden bazıları da gitmiş Sis’teki Fransız komutana ihbarda bulunmuş/lar.
İmamoğlu’ndaki postacı cinayetini Kara Mehmet işledi, diye.
Bu ve bunun gibi daha başka ihbarlar çoğalmaya başlamış.
Bunun üzerine Payas’taki Fransız Jandarma komutanı ile Kozan’daki Fransız komutan işbirliği yaparak Kara Mehmet’i yakalama kurampaları kurmuşlar, Kara Mehmet’i sıkı takibe almışlar. İstanbul hükümetine, İngiliz İşgal komutanlıklarına şikayet üstüne şikayetler yapmışlar ardı arkası kesilmeden. Kara
Mehmet her yerde aranmaya başlamış. Tüm Yörük obalarında,
yaylalarda, kışlaklarda Payas’ta, Osmaniye’de, Kadirli’de,
Kozan’da, Feke’de, Hacın’da, Everek ve köylerinde… Kara
Mehmet’i ara ki bulasın. Karakise’de ilk kurşunla öldürdüğü
Fransız askeri elbiseli Ermenilerin öldürülmesinden beri çok
sıkı araştırılıp soruşturulan, bulunup yakalanmaya çalışılan
fakat bir türlü yakalanamayan Çete Kara Mehmet gıyabında
yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmışmış.
Yaylaya göçüp giderken İmamoğlu’nun Adana tarafına
konduğumuz zaman babamla kuzu güdüyoruduk. Bu iki olayı
babam köprüyü yakından göstererek bana burada aynen anlattı. O zaman ben on yaşlarındaydım.
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4) Ermeni Sürgünü
1915’ten başlayarak 1918’e kadar Misis-Sis-Feke-Hacın-Mağara-Everek yollarında, bellerinde, köylerinde İmamoğlu, Kozan, Ceyhan ve Misis dolaylarında Hacaluşağından
Ali Köse, Karakoyuncu Hacı Veli ile, Eşki Veli, Konaklı Şahin
ve öteki arkadaşlarıyla Ermenilere ve Fransız askerlerine karşı
giriştikleri yıldırma savaşları…
5) Bu kitap s. 103 ve devamında Misis Köprüsü Olayı anlatılıyor.
6) Bu kitap s. 105 ve devamında İki Jandarmanın Soyulması anlatılıyor.
Kara Mehmet Ablay:
İşte bu yıllarda adı geçen dedem Çete Kara Mehmet haklı
ya da haksız çok sayıda kanlı olaylara karışmış olduğu kesine
yakın görülüyor. Bu olaylar 1919 yılında Kara Mehmet daha
hapse girmeden önceki zamanlarda gerçekleşmiş. Ben bu anlattıklarımı bobam Kara Mustafa’dan duydum. Osmaniye’de
olsun, Kadirli’de, Dörtyol’da veya başka yerlerde olsun her
nerede bir çete bayramı olacağı veya olduğu zaman bobam
bizlere dedem Kara Mehmet’in yaptığı yiğitlikleri uzun uzun
anlatırdı.
EVEREK’TE (DEVELİ’DE) JANDARMA TAKİBİ
Hacı Abdurrahman Velecoğlu anlatıyor:
(Yıl 1919. Mayıs, Haziran, Temmuz ayları, R.V.) Herkes
gibi Kara Mehmet’in çok seveni olduğu gibi sevmeyeni de,
kıskananları da varımış. Kara Mehmet her yerde sorulup aranırken, nerede olduğunu bilenler, duyanlar gider, Fransız veya
Ermenilere ihbar eder, “aferin ya da biraz bahşiş” almak için
yerini bildirirlermiş. Ancak Kara Mehmet ne yapar yapar, bir
türlü yakalanamazmış.
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Amcam Velecoğlu Abdurrahman (2017)

Kara Mehmet evinde duramaz oldu/muş. Osmanlı Hükümeti, Fransız jandarmasıyla zaten işbirliği yapmak durumunda olduğundan Kara Mehmet’i her yerde aramaya, aratmaya
başlamış. Her jandarma karakolunda bir Fransız jandarma
komutanı bir de Türk jandarma komutanı bulunuyormuş. Ancak Türk jandarma komutanı Fransız jandarma komutanın
yardımcısı durumundaymış. Neden? Çünkü 30 Ekim 1918’de
imzalanmış olan Mondros Mütarekesi’nde (Mondros Silah Bırakışması) öyle yazıyormuş. Bu sıralarda Dörtyol ve Payas’ta-
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ki ve Kozan, Feke ve Saimbeyli’deki Ermeni ileri gelenleri,
İstanbul’daki Ermeni milletvekilleri ve hükümet üyesi Ermeni
bakanlar Osmanlı hükümetini sıkıştırmışlar, Kara Mehmet’i
üst üstüne şikâyet etmişler. Çünkü Ermeniler gibi birçok Ermeni işbirlikçisi Türkler de Kara Mehmet’in cinayetlerini gidip
gerek Osmanlı jandarmasına ve gerekse Fransız işgal jandarmasına ihbar edip yakalanması için Kara Mehmet’in bulunduğu yeri bildiriyorlarmış. Kara Mehmet bütün bunları öncelerden beri bildiği veya duyup sezdiği için zaten evinde duramaz
olmuşumuş. Evinden gider, arkadaşlarıyla buluşur, bilinmeyen
yerlerde eylemler yapar, evine ancak bir ayda, üç ayda falan
gece geç saatlerde kimselere görünmeden gelir, ertesi gün de
evinden hiç çıkmadan dinlenir, çamaşırlarını değiştirir, gene
bir gece geç saatlerde çıkar giderimiş.
KARA MEHMET’E ATILAN SUÇLAMALAR
Velecoğlu Abdurrahman anlatmaya devam ediyor:
Yıl 1919, Haziran-Temmuz aylarında bir gün emmim Kara
Mehmet’in yakalanması için sıkı emir gelmiş Payas jandarmasına (Osmanlı Hükümeti destekli Fransız jandarması). Üstüne
atılı suçlar ise şunlarımış:
(1) Dörtyol’daki ilk kurşun cinayeti,
(2) Cebelibereket-Yarpuz’a gidip gelen posta memurunun
Hapılı Beli’nde pusuya düşürülüp öldürülmesi,
(3) İmamoğlu köprüsünde gene Adana’dan Sis’e haber
götüren Fransız (Ermeni) postasının köprüde pusuya düşürülüp öldürülmesi,
(4) Bir de 1915’ten beri Everek köylerinde, yollarında,
bellerinde, Mağara-Hacın-Feke-Sis-Adana yolunda ve Misis
köprüsünde ve başka bir sürü yollarda, bellerde özellikle Suriye tarafına kaçıp gitmekte olan ve daha sonra gene geri evlerine dönmekte olan Ermenilerle girdiği çarpışmalar,
(5) Payas hapishane baskını,
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(6) Jandarmaların silahlarını alıp kaçmaları,
(7)Tırmıl Köprüsü olayı..
Kara Mehmet’in Everek yakınındaki Develi yaylasında
olduğunu sorup öğrenen Payas Jandarması yakalama emrini
iki jandarmaya vermiş. O iki jandarma ceplerindeki yakalama
emrini Kozan jandarmasına teslim etmiş, geri Payas’a dönmüş. Kozan’dan gene iki jandarma ile yakalama emri Feke’ye,
oradan İnderesi’ne, İnderesi’nden Everek (şimdiki adı Develi)
jandarma komutanına ulaştırılmış. “Kara Mehmet adındaki
Yörük eşkiyası Develi yaylasındaymış. O yakalanıp Payas’a
getirilmelidir. Bu iş çok aceledir, idam edilecektir,” diye. Bu
yazılı emri alan jandarma komutanı Develi’deki ileri gelen o
zamanki Belediye Başkanı Kamberli Osman’ı(33) (--) karakola
çağırtmış. Kara Mehmet adındaki eşkıya Develi yaylasındaymış. Bu adamı bize bulup yakalatacaksın, diye başkanı sıkıştırmış Osmanlı hükümeti yanlısı jandarma komutanı. Komutanım,
ben o adamı tanırım, bilirim, çok azılı, korkusuz bir adamdır,
ancak benim onu yakalama gücüm olamaz. Ancak sana şöyle
yardımcı olabilirim. Onun bir küçük kardeşi var. Kendisi hocadır, din adamıdır, adı Mulla Veli’dir.. O adamı da yıllardan
beri tanırım. O adam hiç mi hiç yalan söylemez. Mulla Veli
derler kendisine. Onu çağıralım. Durumu anlatalım. Yakalatabilirse o yakalatabilir, demiş. Öyle yapalım o zaman demiş,
komutan. Benim babam Velecoğlu Mulla Veli’ye haber salmış
Everek Belediye Başkanı Kamberli Osman, kendi evine çağırtmış. Bobam Mulla Veli’yi o gece evinde misafir etmiş. Fransız
Jandarma komutanıyla yaptığı görüşmeyi, konuşmayı bobama
açık açık anlatmış. Kardeşin Kara Mehmet çeşitli cinayet suçundan dolayı çok sıkı olarak aranmaktaymış. Komutan bana
sakız gibi sıkı sıkıya yapıştı, o Kara Mehmet’i bulacaksın da
bulacaksın. Nerdeyse her gün beni karakola çağırıyor, Kara
Mehmet’i bulmadın mı daha diye beni sıkıştırıp duruyor. Seninle birlikte gidelim, sen kendin anlat ona ne anlatacaksan.
Yoksa adamın niyeti kötü. Sana da iyi demeyecek, bana da iyi
demeyecek Mulla Veli, demiş.
(33) Kamberli Osman: Develi-Eşelik köyünden, okur-yazar değil, ama aklı başında, işbilir birisiymiş.
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Ertesi sabah karakola gitmişler. Jandarma komutanıyla
görüşmüşler. Bobam Mulla Veli komutana şunları söylemiş:
Komutan beğ, Kara Mehmet benden on beş yaş kadar büyük
kardeşimdir. Benim sözümü heç dinglemez. Aklına ne gelirse
onu yapar. Kendi kendine düşünür, kendi başına karar verir, ne
yapacaksa yapar, sonra da başına ne gelirse onu çeker. Kardeşi olarak bana yapacağı işleri heç danışmaz. Ne yapar, nereye gider, nereden gelir, neden gider, neler yapar, neden yapar,
nasıl yapar hiçbir zaman bilgi vermez. Bana danışmadığı gibi
kendi karısına da, kendi oğullarına da danışmaz, onları da dinlemez. Ben onu görsem, bu durumu kendisine anlatsam o anda
oralardan gaçar gider, belki de bir daha evine bile heç gelmez.
O öyle bir adamdır. Ha şunu yapabilirin. Eğer evine gelirse
ve evine geldiğinden benim habarım olursa kendisine heç sezdirmeden size habar saların, siz gelip yakalarsıngız, demiş.
Bunun üzerine Jandarma komutanı bobam Mulla Veli’ye “Dinine, imanına, Allah’ına, Kuranı’na” yemin eder misin, demiş.
Bobam da “Ederin,” demiş.. Korku belası, başka ne yapsın?
Bobam Mulla Veli’yi böylelikle serbest bırakmış Everek jandarma komutanı.
Everek’ten yürüyerek akşama doğru Develi yaylasındaki
evine gelmiş bobam Mulla Veli. Konu komşu bobamın evine çokuşmuşlar, ne var ne yok diye öğrenmek için. Bobam, kimseye
şöyle ya da böyle diye cevap vermemiş. Kaşları çatık, gözleri
hep yere bakar, put gibi dururmuş. Birden uykudan uyanır gibi
yapmış, çadırın orta direğini sağ eliyle avuçlayıp sıkı sıkı tutmuş. Sonra orta direğe avuç içiyle üç kere şap, şap, şap şamar
vurmuş ve şöyle demiş: Direk, direk!.. Beni duyuyor musung
orta direk?!.. Sana söyleeyorun direk. Hiçbir kul oğluna söylemeyeceğin deyi yemin ettim Everek’te. Jandarma komutanı
bana yemin içirdi. Ben şimdi hiçbir kul oğluna söylemeeyorun. Sadece sana söyleeyorun direk. Kara Mehmet’e idam emri
çıkmış. Onu arayıp, bulup, tutup, götürüp asacaklarımış. Ben
bunu sadece sanga söyleeyorun orta direk, senden sır çıkmaz
deyi sana güvendiğim için sana söyleeyorun orta direk. Ben
çok yorgunun ve üzgünün direk, orta direk, dediklerimi duydung mu orta direk, Kara Mehmet’e “as” emri gelmiş, nerde
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olursa olsun dutup Payas’a götürüp asacaklarımış, demiş ve
babam Velecoğlu Mulla Veli yan gelmiş uzanmış. Uzanmış da
uyumak için mi uzanmış yoksa uzanıp gözlerini kapayıp da düşünmek için mi uzanmış, orasını biz şimdi bilemeyiz. Everek’ten
(Develi) yeni gelen bobamı dinleyip haber havadis almak için
gelen komşular bobamın orta direğe karşı bu söylediklerini
dinledikten sonra bobama hiç mi hiç başka soru sormadan
sessizce evlerine dağılmışlar. O sıralarda Kara Mehmet, evine
iki gün önce gelip, çamaşırlarını değiştirip, birkaç gün dinlenip hemen gidip (Haçin mi?) kuşatmasına katılacakmış. Bu
haberi kardeşinden duyan Kara Mehmet o gece hemen evinden
sıvışmış. Yayla sonuna dekili de bir daha evinin yakınına bile
gelmemiş.
Kara Mehmet’i, Fransız jandarması sıkı sıkı ararken Kuvayi Milliyeci Türk jandarması ise Kara Mehmet’i gizliden
gizliye hem koruyor, hem kolluyor, hem de onunla işbirliği
yaparak istilacı Fransızlara ve onların işbirlikçisi Ermenilere karşı yıldırma savaşımı verdiriyorlarmış. (O günlerde Kara
Mehmet’i Kuvayi Milliye adına Everek’te sorup arayanlar olması gerektir.)
Bobam Mulla Veli şöyle anlatırdı:
Everek jandarma komutanı bir süre benden habar beklemiş, beklemiş. Bakmış ki, benden bir habar gelmeeyoru. Jandarma komutanı Belediye başkanı Kamberli Osman’a söylemiş. O da bana bir habarcı adam yollamış. Bir gün o adam
Develi yaylasında çadırıma geldi. Jandarma komutanı beni
istemekteymiş. Kalktım, düştüm yola, Everek’e vardım. Beni
dama soktular. Hani kardeşin Kara Mehmet’i getirip teslim
edecektin, neden getirmedin? Onun yerine seni hapse atıp, Payas’a seni yollayacağım, dedi. Ertesi gün yanıma iki jandarma
verdi. Ellerime kelepçek daktılar. Yayan olarak getirdi beni o
Everek jandarmaları, İnderesi jandarmasına teslim ettiler. İnderesi karakolunda bir gece yattık. Sabah oldu.
Karakolda ikicik candırma ile bir karakol komutanı varıdı. Komutan da Ermeni idi. Komutan, jandarmalarına şöyle
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dedi: Jandarmalar siz karakolu bekleyin, Feke’ye bu suçluyu
ben teslim edip geleceğim, dedi. Benim ellerimi önden kelepçeklediler. Ben önde yayan, Ermeni jandarma komutanı bir at
üstünde benim arkamda düştük yola, Feke’ye gediyoruz. Benim aklım fikrim bundan sonra başıma neler geleceğinde. Ben
hem yörüyorun, hem de hep düşünüyorun.
Bir ara komutan bana şöyle dedi: Veli hoca, hiç konuşmuyorsun. Konuşsana. Böyle sen sus, ben sus, yol biter mi,
dedi. Ben de kumandan beğ ben ne konuşayın? Suçum yok,
sungum yok. Ellerime kelepçek daktıngız, beni götürüyorsung.
Benim malım melalım başı boş kaldı dağlarda. Bir sürü güççük
çocuklarım var. Beni yolda gederken vurup öldürseng benim
elimden ne gelir? Benim sonum nasıl olacak? Beni vurup öldürürlerse evim barkım, çoluğum çocuğum nasıl olur, onların
başlarına neler gelir Allah bilir, diye hep bunları düşünüyorun,
dedim. Olur mu öyle şey. Suçun yoksa seni neden vursunlar,
dedi. Bundan sonra ben de sustum, o da sustu. Böyle böyle
aykırı uykuru eniş aşağıya giderken önümüze bir davar (keçi)
sürüsü çıktı. Eşli (sayıca çok) bir sürüydü.
Hemen aklıma bir fikir takıldı. Eğer sürününg içinden ağrı
çabucak seğirtip kaçarsam kurtulabilirin. Jandarma komutanı
sürününg içinden atını goşturup beni dutamaz, deyi düşündüm. Fırsatını bulunca sürününg içinden yola aşağıya doğru
var gücümle seğirttim. Bu sırada davar sürüsünü sürüp geden
yaşlıca bir kadın, önüme doğru gelip kollarını gererek, nere
gedip gedeng ülen, arkangdan candırma gelip geli ya, diyerek
beni dutup durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine kadına sağ dirseğiminen öyle bir vuruş vurdum ki, kadın dereye aşağı tengdi
getti. Komutan arkamdan bağırıyorudu: Getme biroo, getme,
getme!.. Dur getme, getme!..
Ben dingler miyin onu? Gaça gaça onun gözünden kayboldum. İleride aşıt bir yere varınca yolung soluna yokarı
ormana garıştım. Yokarılara doğru çıktım. Orada saklandım,
komutanı seyretmeye başladım. Atıynan aşşaya Feke’ye doğru
getti Jandarma komutanı. Ben de birez dinglendikten songura
ormandan ormana yörüdüm. İleride bir yerde bir taşa sürte
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sürte kelepçeği çıkardım. Yayan yapıldak yörüye yörüye bir iki
gün songura evi bulabildim.
“KARA MEHMET MUTLAKA BULUNUP
YAKALANACAK!” EMİR VAR
Şimdi bu olayı bir de Mulla Veli’nin torunu Döne Velecoğlu’ndan(34) (D. 1945-...) dinleyelim:
Bir zaman gelmiş, Kara Mehmet için kesin ve en kısa zamanda yakalanması için acil emir gelmiş Payas’a. O çevrelerde onu tanıyanlardan sorup soruşturmuş jandarma: Kara
Mehmet nerede? Yaylada. Hangi yaylada? Develi yaylasında.
Payas jandarması bu “yakalama emrini” iki jandarmaya verip, Sis (Kozan) jandarmasına götürüp vermişler ve geri Payas’a dönmüşler. Sis’ten iki jandarma almış bu yakalama emrini, Feke jandarmasına, Feke jandarması da aynı emri almış
İnderesi (bugünkü adı Mansurlu R.V.) jandarmasına teslim
etmiş. İnderesi jandarması da götürüp Develi jandarmasına
vermiş o emri.
Develi jandarma komutanı Develi’nin ileri geleni ve Yörükleri, bu arada Kara Mehmet ve onun kardeşi Mulla Veli’yi
öteden beri iyi tanıyan Everek Belediye Başkanı Kamberli Osman’ı karakola çağırtmış. Ona durumu anlatmış. Kara Mehmet ve aşireti Develi yaylasında imiş. Kara Mehmet’in mutlaka
yakalanması gerek, emir yüksek yerden geliyor. Bunu bize yakalatacaksın, bunu senden istiyorum, demiş. O da, Komutan,
ben nasıl yakalatayım? Ancak şöyle olabilir. Kara Mehmet’in
küçük kardeşi vardır. Din adamıdır, ulemadır. Adı Mulla Veli’dir. Hiç yalan söylemez. Onu çağırırız. Yakalatabilirse o
yakalatabilir, demiş. O adam Everek’in belediye başkanıymış,
adı da Kamberli Osman’mış. Bu adam dedem Mulla Veli’ye
haber salmış. Ertesi gün Mulla Veli kendini çağırtan adamın
evine gelmiş. Ev sahibi durumu anlatmış. O adamın evinde
(34) Döne şu anda (2018) 74 yaşında. Aklı başında, bilgili birisidir. Toprakkale’de
kendisine “Erkek Döne” derler.
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yatıp ertesi gün ikisi bir olup jandarmanın yanına gitmişler.
Komutan durumu dedem Mulla Veli’ye anlatmış. Bu kardeşini
bize getireceksin, demiş. Mulla Veli, Efendim ben size onu nasıl
getireyim? O evinde hiç durmaz ki. Yıllardan beri ben bile yüzünü göremedim. Bilinmeyen bir gece gelir, bir gece evinde yatar, gene kimseye görünmeden çekilip gider. Çocukları benim
gözetimimdedir. Jandarma: Olmaz, yakalatacaksın. Beyefendi,
nasıl yakalatabilirin? Bana yol gösterin, size yardımcı olayın.
Eve geldiği zaman bize haber uçuramaz mısın? Haberim olursa hemen haber uçururun, o olabilir, demiş. Jandarma: Uyanık
olacaksın. Evine geldiği an bize haber uçur, biz baskın yapalım, olmaz mı? Böyle olur. Ben hayatta hiç yalan söylemedim,
şimdi de söylemen. Size söz veriyorun. Evine gelir, benim bilgim olursa hemen ben kendi çocuklarımdan birisini size yolların. Siz gelir, yakalarsınız. Benim kendi başıma onu yakalayıp
size teslim etme gücüm olamaz.
Jandarma, dedem Mulla Veli’ye dinine, imanına ve Kuran
üzerine yemin vermiş, verdiği sözü tutacağına. Dedem Mulla
Veli de yemin içmiş. Oradan ayrılmış, akşam evine varmış.
Mulla Veli dedem evine varınca konu komşu hep onun
evine toplanmışlar. Herkes merak ediyormuş doğal olarak, neden çağırmışlar Develi’ye diye. Mulla Veli dedem yorgun, yüzü
asık, yere bakar durur. Gelen konu komşu ikide bir sorup soruşturuyor, kendisini sıkıştırıyor, neden çağırmışlar diye. Mulla Veli dedem onlara gene bir bilgi, haber, havadis vermemiş.
Ocak başında otururken çadırın orta direğine avucunun içiyle üç kere şamar gibi sert sert vurmuş. “Direk, direk!.. Sanga
söyleeyorun, orta direk!..Kulağını aç ve beni eyi dingle. Bana
eyi gulak ver orta direk. Beni eyi dinle, beni beni. Dediklerimi
unutma. Bana bir daha soru sorma. Bana yemin verdiler, direk.
Kimseye bilgi verme, deyi banga yemin içirdiler. Kara Mehmet’e idam cezası vermişler. Nerde görürlerse tutup götürecekler. Direk bunu sadece sana söyleeyorun. Başka bir kul oğluna
söylemeyeceğime, banga yemin verdiler. Duydun mu direk?!...
Duydung mu, duydung mu, duydung mu?!..”
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Mulla Veli dedemin evine haber havadis almaya gelenler, sizler şimdi ne anladıysanız öyle bir şeyler anlamışlar ve
herkes hiç soru sormadan, hiçbir şey konuşmadan sessizce çıkmışlar, evlerine gitmişler. Çete Kara Mehmet de o gün evindeymiş, gelmiş, dinleniyormuş. “Fransız hükümeti(35), İstanbul
hükümeti aracılığı ile bu gibileri tutuklattırıyormuş.” O haberi
duyar duymaz hemen evinden çıkmış, kaçmış gitmiş.
Şimdi gene Hacı Abdurrahman Velecoğlu’nu dinleyelim:
Babamdan Kara Mehmet emmimin yakalanması için bir
haber gelmeyince on, on beş gün sonra yaylaya gene Everek
Belediye Başkanı Kamberli Osman’ın yolladığı bir haberci
gelmiş. Babam Mulla Veli Hoca Belediye Başkanı ile beraber
Develi jandarmasına gitmişler. Jandarma komutanı sormuş:
Hoca, sen Kara Mehmet adındaki kardeşini yakalatacaktın
bize, ne oldu? Babam demiş, efendim o zamandan beri evine
gelecek diye hep bekledim, bekledim. Şimdiye kadar evine hiç
gelmedi. Bu gün gelir mi, yarın gelir mi diye her gün beklemekteydim. Siz haber göndermişsiniz, ben de geldim. Nerede olduğunu bilsem size söylerim. Ama bilmeeyorun. Bu durumda ben
ne yapabilirin ki… Jandarma komutanı, o zaman onun yerine
seni götürüp teslim edeceğiz, onun cezasını sen çekeceksin. Sen
de o zaman gününü görürsün. Ona idam cezası kesilmiş. Ya
onu bulur bize teslim edersin ya da seni götürüp Payas’a teslim edeceğiz.
Babam gene cevabını vermiş: Gumandan beğ, ben suçlu
değilim ki, beni neden götüreceksiniz, demiş.
Kumandan, ben orasını bilmem. Bana söyleneni ben de
sana söylüyorum. Kardeşin Kara Mehmet’i bize yakalatırsan
sen kurtulursun, olmazsa ben seni yarın götürüp teslim edeceğim, demiş ve babamı o gece jandarma nezaretinde yatırmış.
Babacığım ne yapsın? Susmuş, beklemiş. O gece jandarma
nezarethanesinde sabahlamış. Ertesi gün olmuş. Babamın iki
eli önden kelepçeli yaya olarak iki jandarmaya teslim etmişler
doğru İnderesi Jandarma Karakolu’na. Bir gece de orada yat(35) Onar, Mustafa, Saimbeyli, s. 171, Ulusoy Ofset, Adana 2009.
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mış nezarette. Ertesi sabah gene eller önden kelepçeli Feke’ye
diye yola çıkmışlar. İnderesi karakolunda da sadece iki tek jandarma eri varmış. Karakol komutanı ise Ermeni’ymiş. Komutan erlere demiş. Ben burada sıkıldım. Siz karakolda kalın. Bu
suçluyu Feke’ye ben teslim edip geleyim, demiş. Ermeni komutan atlı, Mulla Veli Hoca yayan, Feke’ye doğru dayan dizlerim
dayan. İnişli-yokuşlu, eğri-büğrü yollardan gitmişler.
Bundan sonrasını babam Mulla Veli Hoca kendisi aynen
şöyle anlatırdı bizlere:
Gomutan atlı benim arkamdan, ben yayan onung öngünden yörüyüyorun. Eğri büğrü, eniş yokuş dağ yollarından get
ha get, get ha get. Bir türlü yol bitmez. Hemi yoruldum, hemi
acıktım. Hep düşünüyorun. Kardaşım Kara Mehmet’in yerine
beni mi asarlar deyi. İçimde bir şüphe, bir korku ki, sormang
getsin. İkide bir banga soruyoru candırma gomutanı. Veli
Hoca, hiç konuşmuyorsun. Bu yol böyle zor biter. Bir şeyler konuşsana yahu. Ben de gonuşacak bir şeyim yok ki, deyiyorun.
Emme gözüm uygun bir yerler arayıyoru gaçmak uçun. Gede
gede bir gapızdan geçiyoruz (gapız, yukarıdan aşağı inen küçük çatal vadicik). Bakdım, bir yaşlı Sarıgeçili garısı davarları yolda sürmüş gediyoru. Hemen gaçmanıng tam zamanı
dedim. Davarlarıng içinden ağrı bir fırlarsam ellerim önden
kelepçekli. Gomutan davarlarıng içinden atıyla nasıl seğirtip
de banga yetişsin. Ehdiyar Sarıgeçili garısı önüme geçdi, iki
golunu gerdi beni durdurmak uçun “Nere gedip gedeng ülen,
candırma ardıngdan gelip geli ya,” dedi. Garıya dirseğiminen bir çarparsam, garı dereye aşşağı yuvarlandı vardı getti.
Gomutan arkamdan çağırıyoru: Getme biroo. Getme, getme.
Ben durur muyun heç. İleride gomutandan aşıt bir yere varınca yokarıya doğru, ormanın içinden dağa dırmandım. Arkamdan gelip beni dutamazdı gayri. Yokarılarda aşıt, görülmez bir
yerde oturdum, birez dinglendim. Daşlara sürterek kelepçeği
de çıkardım. Dağdan dağa, aç susuz, bir iki günde evi buluverdim. Yayladan hemen göçüp uzaklaştık. Göçüp gaçmasang
jandırma gelip gene götürecek. O zaman ayıkla pirincing daşını gayrı…
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Şimdi de söz Kara Mehmet Ablay’ın:
Ben şimdi dedem Kara Mehmet’in
en büyük oğlu babam Kara Mustafa’dan duyduklarımı anlatacağım.
Dedem Kara Mehmet’in bu Ermeni saldırganlığını Yörük olsun,
köylü olsun, Ermeni olsun duymayan
kalmamış. Kara Mehmet’in bu silahlı eylemleri, (Kurtuluş Savaşı’ndan
R.V.) önce de çok olmuş. Ondan sonra
Kara Mehmet Ablay (2017)
ise iyice artmış. Çünkü o aralar (İngilizler-Fransızlar İskenderun, Payas,
Dörtyol, Mersin, Adana, Ceyhan, Sis, Feke, Haçin, Kadirli,
Osmaniye gibi R.V.) hükümet merkezlerini günden güne işgal
etmeye başlamışlar. Kara Mehmet’in adı özellikle yakınları öldürülen Ermeniler tarafından ilgili makamlara sık sık şikâyet
edilir olmuş. Bu şikâyetler önce Payas jandarmasına yapılmış.
Şikâyet makamları zaten Fransızlardan oluşuyormuş ya. Şikâyetler ciddiye alınmış ve Kara Mehmet aranmaya başlanmış.
Kara Mehmet ele geçmemiş. Kara Mehmet’i görenler, nerede
olduğunu bilen muhbirler, Türk olsun Ermeni olsun en yakınlarındaki jandarmaya yerini bildiriyorlarmış. Kara Mehmet
evine gelemez, evinde geceleri yatamaz olmuş. Gelse bile gece
yarısı gelir, kimseye görünmeden bir gece kalıp, çamaşırlarını değiştirip dinlenmeye çalışır gene bir gece yarısı kimselere
görünmeden gider arkadaşlarıyla buluşurmuş. Bir yerlerde,
yolda, belde, dağda, köyde, şehirde Ermenilerden öldürülenler
olunca herkesin aklına ilk gelen Kara Mehmet olurmuş. Kara
Mehmet yapmamış bile olsa Ermeni olsun, Türk olsun, “Bunu
yapsa yapsa Kara Mehmet yapmıştır,” diye konuşulurmuş.
1915 yılından sonra sürgüne giden Ermenilerden 1918’de
geri gelenler bu şikâyetlerin daha çok üstüne gitmeye başlamışlar. Kara Mehmet her yerlerde aranmaya başlamış. (Özellikle
30 Ekim 1918’deki Mondros Silah Bırakışması’ndan sonra
R.V.) Ermeniler yakınlarını veya ırkdaşları Ermenileri öldür-
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düğü için ihbar ederken Kara Mehmet’i, Türklerden ihbarcılar
ise sırf Fransız işgal komutanlarına yaranmak, onlardan biraz para koparmak için haince düşüncelerle ihbar ederlermiş.
Kara Mehmet o ihbarcıları öldürerek hıncını almak istemiş ve
bazılarından da hıncını almış.
KARA MEHMET’İN İDAM KARARINA GİDEN YOL
Bu arada dedem Kara Mehmet’le ilgili cinayet şikâyetleri artmış da artmış. Kendisi de bir türlü yakalanamadığı için
gıyabında idam cezası verilmiş (?!). En sonunda bir yerlerde
pusuya düşürülmüş ve yakalanmış. Nerede yakalanmış diye sorarsan orasını bilmiyorum. Payas hapishanesinde dama sokulmuş. 5-6 ay kadar Payas hapishanesinde yattıktan sonra idam
cezasının uygulanması (?) için trenle Adana’ya götürülmüş.
Kara Mehmet hakkında şimdi de Hacı Abdurrahman Velecoğlu konuşuyor:
1915 yılına kadar geçen zamanlarda hangi köyde, hangi
kazada etkili, yetkili olan, sözü geçer kimler varsa bizim Saçıkara aşiretinin önde geleni Kara Mehmet her zaman olduğu
gibi doğal olarak onlarla dost olurmuş. Dörtyol’da Ekizoğlu
Hüseyin, Erzin’de Karakurumlar, Toprakkale’de İbicek Ahmet, Osmaniye’de Çalıkoğlu Hacı Ahmet Ağa, Hacı Hüseyin
Efendi (Sezgin), Çenet Yusuf, Fettah Emin (Ersoy), Abasıkeleş,
Ceyhan’da Ali Caf, Kozan’da Topaloğlu Halil, Sehlikoğlu Hasan, Kurdoğlu Hulusi ve Emmi Mustafa... Onlara konuk olur,
kahvesini içer (o zamanlar çay yok), yemeğini yer, izzet ikram
görürmüş. O da yerli dostlarını Emmim Kara Mehmet çadırına
çağırır, iyice ağırlamak için daha fazla izzet ikramda bulunurmuş. Bu izzet ikram zaten onun geleneği imiş. İster yaylalarda
ister kışlalarda olsun yakınındaki köylerin veya kasabaların
ileri gelenlerinin hepsine öyle izzet ikramda bulunur, onlardan
da aynı şekilde yakın sevgi saygı görürmüş. Böylesi ilişkiler
sonucu karşılıklı dostluk, sevgi, saygının doğmasından doğal
ne olabilirdi. İster Türk, ister Ermeni, ister Rum, Arap veya
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Çerkez, ister Kürt olsun… Kara Mehmet, aşiretinin kışlayacak
oldukları kış yurdunu, yaylayacak oldukları yayla yurdunu o
ileri gelenlerle konuşarak ya kiralar ya da kira vermeden izin
alır ve aşireti ve komşuları ile o yurtlakları kullanırmış.
Ayrıca gerek yiyecek gerek giyecek veya hayvanlar için
gerekli ilaç ve yem gibi gereksinimleri alırken hemen hemen
her esnafı da (Ermenileri) tanıyormuş. Onlar da kendisine saygı gösterip, alış verişlerde, şimdi dursun parası, yazın süt zamanı, yapağı zamanı ödersin derler, Kara Mehmet’in gönlünü
hoş tutmaya çalışırlarmış. Büyüğü de küçüğü de bu esnafların
(hemen hemen hepsi de Ermeni olan) Kara Mehmet’i en azından ismen tanıyorlarmış, sayıp seviyorlarmış.
(1903’ten 1915 yıllarına kadar bu dostluk ilişkileri güzel güzel sürüp gelmiş. Türkler ile Ermeniler arasında ayrılık
gayrılık olmamış. Yerli halk arasında(36) (Dörtyol’daki anılar)
yakın komşuluklar, birbirlerine misafirliklere gidip gelmeler,
düğünlerde bayramlarda birbirlerini kutlamalar, gülüp oynamalar, eğlenmeler… hep sürüp gelirmiş. Ne zamanlardan beri?
Taa 1300 yıllarından, belki de 1071 Malazgirt Savaşı’ndan beri
bu güzel komşuluklar, dostluklar, eğlenmeler hep böyle sürüp
gelmekteymiş. R.V.)
Kara Mehmet’in torunu ve onun adını taşıyan Kara Mehmet Ablay:
Nerde bir kargaşa patlasa, Kara Mehmet hiç önünü, sonunu düşünmeden yanına o yakın arkadaşlarını da alarak koşar, oralardaki çatışmaya, vur-kaçlara, baskınlara gidermiş.
Ermeni sürgününde kafilelerin sevkinde görev vermişler Kara
Mehmet’e (?!)… Hikâye uzun…

(36) Aslan, Kadir, Milli Mücadelede İlk Kurşun ve Dörtyol, s.57 ve ötekiler.
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KARA AHMET(37) OĞLU VELİ’NİN ANLATTIĞI
Kara Ahmet oğlu Veli Abi
(D. 1951-...) bir gün bana: Ramazan Hoca, sen Eşki Veli adında
bir adam duydun mu, dedi. Ben
de, yok duymadım, dedim. Öyleyse ben sana biraz bilgi vereyim, dedi. Ben de iyi olur. Anlat
da dinleyelim, dedim. Anlatmaya
başladı.
Çete Kara Mehmet torunu
Kozan’ın batı taraflarında
Veli Abi.
Eşki Veli diye bir adam varımış.
O adam dedem Kara Mehmet’in çete arkadaşıymış.

Ben sordum. Nerden duydun Veli sen bunu, ne zaman
duydun? Veli anlatmaya başladı:
Bunu bana/bize Kara Mustafa emmim anlatmıştı. Sene ya
1958 ya da 1959 yılı olacak. O kış, bizler bugünkü Sumbas
ilçesinin batısında Karaömerli köyünde kışla yurdundaydık.
Emmim Kara Mustafa, İmamoğlu-Sarıçam çevrelerindeki Yörüklerden deve almak için gitmiş. Oradan üç tane deve almış.
Gelirken Eşki Veli’nin köyüne uğramış. Eşkiler köyünde Eşki
Veli’nin oğlu Eşki Ali’nin evinde misafir olmuş. Emmim Kara
Mustafa ve Eşki Ali, gece yarısına kadar dedem Kara Mehmet
ile Eşki Veli’nin çetecilikte savaşlarını, nerelerde, neler yaptıklarını konuşmuşlar.
Şimdi aklımda kalan, unutmadığım bir bilgi de şudur:
Fransız (Ermeni) jandarması dedem Kara Mehmet’i yaylada
bir yerde kıstırmış. Dedem Kara Mehmet, artık kaçıp kurtulacak bir umudu kalmadığını anlayınca, saklandığı kayanın
başından jandarmaya seslenmiş: Komutan bana silah sıkma,
silah sıktırma. Sana söz veriyorum, teslim olacağım. Senden
bir tek şey istiyorum. Eşki Veli’yi bulsunlar, getirsinler. Ona bir
çift sözüm var. Ondan sonra kendim teslim olacağım, demiş.
(37) Kara Ahmet, Çete Kara Mehmet’in en küçük oğlu.
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Buna karşılık Jandarma komutanı, şimdi Eşki Veli’yi nerede
bulayım? Sen teslim ol, onu sonra bulunca seninle görüştürürüm, demiş. Sonrasında dedem Kara Mehmet’i teslim almışlar, önce Kozan’a oradan da Payas hapishanesine koymuşlar.
Payas hapishanesinden sonra olanları hepimiz zaten biliyoruz.
Benim duyduğum, bildiğim şeyler bu kadar emmioğlu Ramazan Hoca, dedi.
Veli Abi’nin verdiği bu bilgiler önemliydi. Eşki Veli yoksa da onun mutlaka yakınları bulunabilirdi. Bunun üzerine ben
adı geçen bu Eşki Veli’yi, onun oğlu Eşki Ali’yi ya da onların
oğullarından birilerini bulmayı aklıma koydum. Kara Mehmet’in en büyük oğlu Kara Mustafa’dan torunu Kara Mehmet
Ablay ile Toprakkale’den yola çıktık. Ceyhan’dan geçip İmamoğlu’ya vardık. Eşkiler köyünü sorduk. Köyün yolunu tarif
ettiler. Gide gide Eşkiler köyünü, Eşki Veli’nin yaptırdığı evini, aynı evde oturmakta olan Eşki Veli’nin torunu Eşki Tahsin’e konuk olduk.
Tanıştık, hoşbeş ettik. Eşki Veli hakkında bilgi almak için
geldiğimizi söyledik.
EŞKİ VELİ’NİN TORUNU TAHSİN EŞKİ’NİN
ANLATTIKLARI
Adana-İmamoğlu’nun Eşkiler köyünden Eşki Veli’nin torunu Tahsin Ekşi(38) anlatıyor:
- Sizi tanıyabilir miyiz? dedim.
- Ben Eşki Veli’nin torunuyum. Babam Eşki Ali de dedemin en büyük oğluydu. İkisi de öldü. İçinde oturduğumuz bu evi
dedem-babam yaptırmışlar.
- 1919 Fransızlar buraları işgal ettiği zamanlar veya işgal
etmeden önce ve sonraları Eşki Veli’nin Fransızlara ve Ermeni-

(38) Tahsin Ekşi: Şu anda 86 yaşlarında, aklı başında, geçmişte olanları unutmamış
dinç bir yurttaş. İmamoğlu’nun Ekşiler köyünde oturur.
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lere karşı savaşları olmuş mu, yani çetecilik yapmış mı dedeniz
Eşki Veli? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz?
- Ohoo, çok var. Çoklarını unutmuş olabilirim, amma aklımda kalan da epeyce bilgiler var, dedi. Şimdi hangi birisini
anlatayım ki?

Eşki Veli’nin torunu 82 yaşında Tahsin Eşki (2016) (D. 1935-..).

Ben sordum: Kara Mehmet adında bir çete arkadaşı var
mıymış? Kara Mehmet’i hiç duydun mu, dedim.
- Duymaz olur muyum, belki de en çok Kara Mehmet’le
ilgili bilgiler duydum.
Anlatırsanız seviniriz, dedim. Anlatmaya başladı:
1) Ağa’nın Köprüsü Olayı:
1915-1919 yıllarında dedem Eşki Veli ile Kara Mehmet’in
arkadaşlıkları, çetecilikte birçok olayları var. Bazılarını, ak-
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lımda kalanları size anlatayım. Dedem, Kozan-Adana yolunda
kaçıp gitmekte olan Ermeniler kendilerine eşlik eden güvenlikçi Türkleri öldürüyor, diye duymuş. Kara Mehmet göçüyle yaylaya giderken babam onun arkasından haberci salmış.
Kara Mehmet Feke’den hemen geri dönmüş, Eşki Veli ile Kozan’ın Konak köyünde buluşmuşlar. Her nasılsa o sırada Kara
Mehmet’in altında atı da yokmuş. Babam onun altına da bir at
vermiş. Kara Mehmet, dedem Eşki Veli bir de Konaklı Şahin
üçü bir olmuşlar, birlikte gitmişler Türkleri öldüren o Ermeni kafilesinin peşinden. Ağa’nın köprüsünde(39) yetişmişler(?),
bir sürü Ermeni’yle çarpışmaya girmişler, Ermeniler sağa sola
dağılıp kaçmışlar.
2) Misis Köprüsü Olayı

Misis Köprüsü Adana’dan gelip batıdan giriş

(39) Ağanın köprüsü, Tırmıl Köprüsü ile İmamoğlu arasında başka bir köprü.
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Bir zaman şöyle olmuş: Kara Mehmet’le dedem Eşki Veli,
Konaklı Şahin ve yanlarında daha başka arkadaşları da varmış. Yılan kalesinden sürüsüyle yayan olarak Suriye tarafına
gitmekte olan yüzlerce Ermeni’nin arkasından atlarıyla yetişmişler, onlardan ileri geçip Misis köprüsünde arkadan gelmekte olan Ermeni topluluğunu beklemişler. Bazıları köprünün
karşı çıkışına geçmiş, orada mevziye yatmışlar, bazıları da
köprünün bu yakasında, köprü girişinde bir yanda beklemişler.
Ermeni kalabalığı gelmiş, köprüden yürüyüp geçmeye başlamışlar. Bu sırada köprünün çıkışında bekleyen Kara Mehmet
ve arkadaşları köprüden geçmekte olan Ermenileri engellemişler… Köprü girişinde bekleyen dedem Eşki Veli ile arkadaşları
da arkadan sıkıştırmışlar... Kimisi kurtulmak için can havliyle
Cahan Irmağına atlamış… Boğularak öldüler mi yoksa yüzerek kurtuldular mı, orasını bilen yok.
(Aklıma takılıyor: Kara Mehmet ile Eşki Veli bu Misis olayı ve ötekilerini acaba kendi başlarına mı yapıyorlardı? Yoksa
onları yönlendiren, cesaretlendiren birileri mi vardı? Adana’da,
Kozan’da, Payas’ta, Dörtyol’da... Mutlaka”..)

Misis Köprüsü’nden doğuya çıkış

Bizim evde babam Eşki Ali bize gelmiş olan misafir arkadaşlarıyla konuşuyorlardı bu Misis’teki ve başka yerlerdeki
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olayı. Bu arada babam dedi kine onlara, “Eğer Kara Mehmet olmasaydı bok ö... dürürdünüz o kadar Ermeni’yi orada,
bok ö... dürürdünüz, bok, bok.” Babamın yüksek sesle böyle
konuştuğunu hiç unutmadım. Ben anamın dizinin dibinde oturur, babamın misafir gelen arkadaşlarıyla öylesi saldırma,
sıkıştırma, korkutma, yıldırma, ölme, öldürme olaylarını can
kulağıyla hep merakla dinlerdim. “Kara Mehmet” adını ben
çok duydum. O eski Ermeni olaylarını sık sık konuşurlarken
çok duydum.
Topçu Ali de söylerdi bu Misis Köprüsü olayını. Bize gelirlerdi o Ermeni olaylarını, ölme, öldürme olaylarını konuşmak için. Bizim bu ev şimdiki gibi köyün en yüksek yerinde
bulunuyordu ve o zaman yeni yapılmıştı. Babam Eşki Ali löküsü yakınca akşamleyin çok uzaklardan bile görünürmüş bizim löküsün ışığı. Üçhüyüklü Hacı Efendi, Camızağılı’ndan
Veli Akka ve başka arkadaşlarıyla atlarına binerek bizim eve
konuşmak için gelirlerdi. Nerde bir Türk öldürüldü, nerde Ermeniler öldürüldü, onları kim öldürdü, nerde öldürdü, nasıl
öldürdü, hep onları konuşurlardı. Her zaman en çok da Kara
Mehmet’in adı geçerdi o öldürme olaylarında… Çok gözü pek,
korku nedir bilmez, saldırgan bir adammış… (Üçhüyüklü Hacı
Efendi ile Camızağılı’ndan Veli Akka’ya ulaşmamız mümkün
olmadı. R.V.)
3) İki Jandarmanın Silahı
Başka bir zaman da şöyle bir olay olmuş: Düşününce hemen akla gelmiyor Ramazan Bey. Aradan çok zaman geçti. Laf
lafı açınca adamın aklına geliyor. Onu da anlatayım size:
Dedem Eşki Veli, Kara Mehmet, bir de Konaklı Şahin
Bey’i her neredeyse galan bir yerlerde yakalamış Fransız jandarmaları, üçünü birden içeri atmışlar Kozan’da. Ertesi gün
mü gayri, birkaç gün sonra mı neyse üçünü birden kelepçelemişler, iki jandarmaya teslim etmişler, Hatay’a (Payas olmalı)
hapishaneye götürsünler diye. Ağa’nın köprüsü yok mu, işte
orada bir Türk adam ölüsü görmüşler. Kara Mehmet yürüme-
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miş, durmuş. Arkadaşlar, yazık şu adamcağızın ölüsü açıkta
kalmasın, hepimiz bir olup süngülerle şuraya bir çukur kazıp
gömüverelim, sonra yolumuza devam ederiz, çok zaman almaz,
demiş. Jandarmalar da insafa gelmişler, kelepçeleri çıkarmışlar. Toprağı nasıl kazacaklar? Kara Mehmet gene boyun
bükmüş jandarmalara, şu süngüleri verin de hemen çabucak
bir çukur deşiverelim, ölüyü gömüverelim de yolumuza devam
edelim, demiş. Jandarmalar vermişler süngüleri, bizimkiler
üçü bir olup çukur deşerken Kara Mehmet, dedem Eşki Veli ile
Şahin Bey’e usulca fısıldamış, ikimiz jandarmaların üstüne çökelim, Şahin de tüfekleri ellerinden alsın. Tüfeklerle süngüleri
alıp kaçalım, kurtulalım, demiş. Jandarmalar da oturmuşlar
dinlenip ordan buradan konuşuyorlarmış. Dedikleri gibi yapmışlar, ikisi jandarmaların üstüne çökmüş, onlarla boğuşurken
Şahin de jandarmaların silahlarını kapmış, onlara doğrultmuş,
gözlerini korkutmuşlar, haydi yallah, kaçıp kurtulmuşlar. Yıllar
oldu o zamandan bu zamana, en az seksen sene geçti. Böylesi
acı olaylar kolay unutulmuyor Ramazan Bey.
***
KOZANLILAR EVEREK’E NASIL ULAŞTILAR?
Çete Kara Mehmet’in oğlu Velecoğlu Kara Mustafa anlatırdı:
1919 yılı Nisan ortaları... Ceyhan-Akpınar’daki kış yurdundayız. Bize atlı bir misafir geldi. Babam Kara Mehmet yollamış. ‘Oğlum Kara Mustafa’yı bul. Tek başına onunla konuş.
Göçsünler. Sen de onlarla birlikte gel. Misis’ten geçince sen
ileri gel, beni bul. Onlar ertesi gün Sarıçam’a konunca ben
onlarla buluışacağım,’ demiş. Bunun üzerine hazırlandık. Bizim oba Akpınar köyündeki kış yurdumuzdan göçtük. Kurtkulağı-Nacarlı-Doruk-Kızıldere-Misis’ten geçtik. Oraya konduk.
Ertesi gün göçtük. Sarıçam’a konduk. Babam geldi. Orada iki
gün oturduk. Babam Adana’ya gitti. Ertesi gün oradan göçtük.
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İmamoğlu’na varmadan yakınına konduk. Babam öğleden evvel Adana’dan geldi. Yanında çete arkadaşı Karakoyuncu Hacı
Veli de vardı. İkisi birlikte İmamoğlu köprüsünde bir Fransız
postasını öldürmüşler. O günlerde Kozan da Fransızlar tarafından yeni işgal edilmiş durumdaymış.
Babam Kara Mehmet
çok sıkı şekilde aranıyormuş.
O yüzden babam Kara Mehmet göçle birlikte gelemiyordu. Kendi obasının göçünü
uzaktan gözleyerek izleyerek
dağdan dağa gidiyordu.
Çünkü sürgünden yeni dönmüş olan Ermeniler Kara
Mehmet’i yakalatmak için
can atıyorlarmış.
Fransızların 8 Mart
1919’da Kozan’ı işgaliyle
birlikte öncelerden beri Çetebaşı Kara Mehmet ve çete
arkadaşlarını isyancı ErmeKaynak: Recep Dalkır, Yiğitlik Günleri
nilere karşı destekleyen Ko- Hulusi Kurdoğlu (solda), Topaloğlu Halil
zan’ın Kuvayi Milliyecileri (ayakta), Sehlikoğlu Hasan (sağda eli kırbaçlı)
Topaloğlu Halil, Kurdoğlu Hulusi, Sehlikoğlu Hasan’ın da
canları tehlikede bulunuyormuş. Babam Çete Kara Mehmet’e
sormuşlar: Everek’e gitmek (kaçmak) istiyoruz, ancak normal
yoldan gitsek yollarda, bellerde bizi pek çok tanıyanlar çıkabilir. İhbar ederler ve bu da bizim için tehlikeli olabilir. Nasıl
yapsak ki, demişler. Babam Kara Mehmet onların bu kaygılarına çözüm önermiş. ”Eğer sizler bizim Yörük kılığına girer,
bizim göçle birlikte gitmek isterseniz sizleri Everek’e ulaştırabilirim,” demiş. Onlar da bu öneriyi uygun bulmuşlar.
Yörük kılığına girdiler, bizim göçe karıştılar. Böylece bir
hafta on gün içinde bizler Develi yaylasına vardık. Babam onları Develi yaylasına çok yakın olan Everek’te Kamberli Osman’a teslim etti. Daha sonra da bizler Develi dağının başına
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yaylamıza çıktık. Babam birkaç gün dinlendi. Sonra atına bindi
çekti gitti. Nereye? Biz ne bilelim? Herhalde çete arkadaşlarıyla buluşmaya…
Ama özel habercilerle de olsa bu Kozanlılar Çete Kara
Mehmet’le hep haberleşiyorlardı. Nitekim Ekim-Kasım
1919’da Kozan delegeleri (?!) olarak Sivas’a giden yukarıda
adı geçen Kozanlılar, Kara Mehmet’in Yörükler üzerindeki
etkisine güvenerek Mustafa Kemal’e, “Toros Dağlarında Çete
Kara Mehmet, Aydınlı Aşireti’nden çete savaşına katılacak
5000 (beşbin) asker(40) toplayabilir veya toplayacak,” gibi bir
bilgi sunmuşlar. Ancak Mustafa Kemal, çok abartılı bulduğu
için o bilgiye hiç itibar etmemiş.
Aydınlıoğlu Osman Tufan Kasım 1919’da Everek’e geldiğinde Everek Belediye Başkanından ilk önce Çete Kara Mehmet’i sormuş, Develi yaylasından onu çağırtıp görüşmek istemiş olması muhakkak gibidir.
Önceki sayfalarda da anlatıldığı gibi, Sivas Kongresi sırasında (4 Eylül ve sonraları) ne yazık ki Çete Kara Mehmet Toros Dağlarında güvenerek saklandığı bir evde (Haziran, Temmuz veya Ağustos aylarında) bir baskın sonucu yakalanmış ve
Payas hapishanesine konmuş bulunuyordu.
1919 yılı yayla mevsiminde (Haziran-Temmuz ayları içinde) Kara Mehmet, Develi yaylasındaki evine sadece bir kez
gelip bir gece kalabilmişti. Develi Jandarma Komutanının sıkıştırması sonucunda çok tedirgin olup eşini, çocuklarını, kardeşi Mulla Veli’yi bir daha görmeye gelememişti. Geride kalan
dört beş ay içerisinde Develi’nin, Mağara’nın, Hacın’ın ve İnderesi’nin köylerinde ve ilçe merkezlerinde çete arkadaşlarıyla birlikte Ermenilere ve Fransızlara karşı savaşmakta olduğu
duyuluyordu.

(40) Gnl. Kur. Bşk.lığı, Türk İstiklal Harbi IV.Cilt Güney Cephesi, s.78.
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KARA MEHMET TEDİRGİN
19 Aralık 1918’de Dörtyol-Ocaklı’daki ilk kurşun olayından sonra Çete Kara Mehmet kış aylarını Payas ve Dörtyol çevrelerinden uzaklarda, çoğunlukla Kozan çevrelerinde geçirdi.
1919 yılı Mayıs ayından sonra Çete Kara Mehmet ve
çete arkadaşlarının yaşamları çehenneme dönmüştü. Özellikle Fransızlar Dörtyol, Mersin, Adana, Toprakkale, Osmaniye,
Kadirli ve Kozan’ı işgal etti. Bu Fransız işgalinden güç alarak
1915-1916’da Suriye’ye zorunlu göç etmiş olan Ermeniler de
ulam ulam Anadolu’ya, geride bırakıp gittikleri evlerine, köylerine döndüler. Suriye’den dönen tüm Ermeniler öfke ve kin
doluydu… Giderken belki de çok ucuz fiyata sattıkları mallarını Türklerden geri istediler. Develi ve köylerinden tutun da
Mağara, Hacın, Feke, Sis, Kadirli, Osmaniye, Dörtyol, Ceyhan
ve köylerinde bu alacak verecek kavgaları ilk günden itibaren
sürmekteydi. Aralarında sayısız derecede, haklı ya da haksız
anlaşmazlıklar çıktı. Toroslardaki birçok köylerin nüfusu çoğunlukla Ermenilerden oluşuyordu. Suriye dönüşü Ermeniler,
Fransız işgalcilerin de desteğiyle kendilerini çok güçlü görüyorlardı. O yüzden Türklere hep saldırgan davranmaktaydılar.
Dövmeler, sövmeler, ölmeler, öldürmeler yaşandı. Bu kargaşa
ve çatışmalar sırasında Türk köylüleri Çete Kara Mehmet ve
arkadaşlarından yardım ve destek istediler. Aladağ yaylaları,
Yahyalı, Everek, Erceğiş, Tomarza, Mağara, Hacın, Feke, İmamoğlu köylüleri yıllardan beridir Kara Mehmet’i ve onun Ermenilere karşı eylemlerini (1914-1919) çok iyi bilmekteydiler.
Sözü geçen anlaşmazlıklar çıkınca Türklere arka çıkacak jandarma yoktu, polis, kaymakam yoktu, vardı da Türklerin dertleri dinlenmiyordu. İşte bu yüzden haksızlığa uğrayan Türkler
kendilerine arka çıkacak, dertlerini dinleyip sorunlarını çözecek bir güç olarak Çete Kara Mehmet’e başvuruyorlardı. Çete
Kara Mehmet ise öteki çete arkadaşları Eşki Veli, Karakoyuncu
Hacı Veli, Konaklı Şahin gibi arkadaşlarıyla o dertli köylülerin
yardımlarına koşup, sorunlarını çözmekteydi.
1915-1916 yıllarından bu yana Kara Mehmet’e karşı zaten kinle dolu olan Ermeniler, şimdi onun Türlere arka çıkmasına karşı daha da çok kin ve düşmanlıkla dolmaya başlamış
olacaklar ki, Çete Kara Mehmet ve arkadaşlarını köy köy, ev
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ev, çadır çadır izlediler, izlettiler. Nerde görürlerse, nerde olduklarını duyarlarsa hemen en yakın jandarmaya ihbar etmeye,
Türklerden para vaadiyle muhbirler de tutarak başta Kara Mehmet olmak üzere öteki çeteleri yakalatmaya ya da öldürtmeye
çalıştılar. Çeteler her gün ev veya köy değiştiriyorlardı. Kara
Mehmet’i yıllardan beri tanımakta olan Ermeni olsun Türk olsun köylülerden sayısız muhbirler Kara Mehmet’in yerini en
yakın jandarmaya haber verip yakalatmak için yarışıyorlardı.
Payas - Dörtyol - Kozan - Feke - Hacın - Mağara bölgelerinde dağı taşı Fransız-Ermeni jandarma müfrezeleri nerdeyse
işgal etmiş bulunuyordu. Özellikle Kara Mehmet’in çadırlarının bulunduğu Everek’in Develi yaylası ve sağdaki soldaki
öteki yaylalardaki Yörük obalarını göz hapsinde tutuyorlar, sık
sık obalara gece baskınları düzenliyorlardı. Kozan-Feke-Hacın-Mağara-Tomarza eksenindeki Toros dağları neredeyse ateş
çemberine alınmıştı.
Yukarıda belirttiğimiz 1919 Mayıs’tan itibaren Kara Mehmet ve çete arkadaşları ilk hedefteki kişilerdi.
Bu Toros Dağları arasındaki köylerde Ermeni-Türk çatışmaları hemen en yakın jandarmaya yansıtılıyordu. İşgal dönemiydi ve jandarmalara hep Ermeniler komuta ediyordu.
Nitekim Eşki Veli Türk muhbirlerden birileri tarafından
İnderesi’nde pusuya düşürülüp öldürüldü(41). Bu öldürme olayından birkaç gün sonra da Çete Kara Mehmet gece konuk olduğu bir evde/çadırda baskına uğradı ve yakalandı (1919 yılı
Temmuz-Ağustos aylarında).
KARA MEHMET HAPSE ATILMIŞ
1919 Ekim - Kasım aylarında Kara Mehmet’in Payas’ta
hapse atıldığı duyuldu.
Kara Mehmet’in yakalanmasına Eşki Veli’nin torunu Eşki
Tahsin’in anlattıkları bir ipucu verebilir.

(41) Eşki Tahsin, Bkz. Bu kitap s. 111.
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EŞKİ VELİ’Yİ KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?
Eşki Tahsin’i bir kez daha ziyaret ettik. Eşki Veli’nin
torunu Eşki Tahsin anlatıyor:
Sene 1919, Haziran
veya Temmuz ayları gibi.
Dedem Eşki Veli’yi D..suzlar öldürtmüş. Olay şöyle
olmuş:
Kara Mehmet ile dedem
Eşki Veli’nin birlikte çeteleri
varımış. Kara Mehmet çete
başıymış. Öteden beri taa
İmamoğlu, Sis, Feke, Hacın, Eşki Veli torunu Eşki Tahsin (2018).
İnderesi, Everek köylerinde
Ermenilere ve dolayısıyla Fransızlara karşı sıkıştırma, dövüp
sövme, yıldırma gibi eylemler yapıyormuş bizimkiler. D..suzlar
denen bir aşiret varımış gene o yaylalarda, Guzoluk yaylası
mı, Karaköy mü, Bakırdağı yaylası mı, Develi yaylası mı tam
bilemeyeceğim şimdi.
Sürgüne giden Ermeniler 30 Ekim 1918’den sonra geri
evlerine dönmüşler. Ermeniler Suriye’ye sürgüne giderken
ucuz fiyata sattıkları evlerini, bağ-bahçelerini, mallarını geri
isteyip almak isterlermiş. Giderken ucuza sattıklarını geri istemişler. Bu yüzden verirdin-vermezdin, ucuzdu-pahalıydı, şöyleydi, böyleydi, öyle değildi, böyleydi gibi Türklerle Ermeniler
arasında dövüşler kavgalar oluyormuş. O zamanlar Ermeniler,
Fransızlara da güvenerek, kendilerini Türklerden daha güçlü
görüyorlarmış. Türkler de gidip Kara Mehmet’e, Eşki Veli’ye
söyleyip arabuluculuk yapmalarını istiyorlarmış. Uzlaşamayan, anlaşamayan Ermeniler kavga, gürültü çıkarınca çatışmalar oluyor, dövme, öldürme gibi olaylar da yaşanıyormuş.
Bizimkiler (Kara Mehmet ve Eşki Veli), Ermeniler ve
Fransızlara karşı Türklere arka çıkarken D..suzlardan birisi
jandarmaya gidip Eşki Veli’yi, Kara Mehmet’i şikayet ediyormuş. İşte filan köyde, falan yerde Ermeni öldürdüler, kur-
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şunladılar gibi… Bir değil, beş değil aynı D..suzlar nerde bir
jandarma varsa gidip gidip ihbar ederlermiş. Bu ihbarları D..
suzlar’ın yaptığını dedem Eşki Veli’ye tanıdığı birisi haber vermiş. “Sizi jandarmaya ihbar eden kişi filancadı ,” demiş. Bu
haberi duyan dedem Eşki Veli gelmiş çete başı Kara Mehmet’e
bu durumu anlatmış. Bunu duyan Kara Mehmet Eşki Veli’yi
o ihbarcıya yollamış. Git, ona sor. Neden öyle yapmış.... Eşki
Veli gitmiş, o ihbarcıya, “Ayıp değil mi? Bizi gidip jandarmaya
neden ihbar ediyorsun? Sen Türk değil misin? Bizim Türklere
bir zararımız yok ki,” demiş. İhbarcı gene de inkar ediyormuş.
Bunun üzerine Kara Mehmet o ihbarcının peşine bir adamını salmış, aratmış, sordurmuş, yerini buldurmuş, çektirmiş,
vurdurtmuş, öldürtmüş o ihbarcıyı.
D..suzlar, “Bizim adamımızı Eşki Veli öldürdü”, diye
şüphelenmişler. Yakınları gidip şikayetçi olmuşlar. Jandarma
bizimkileri sıkı sıkı takip etmeye başlamış. Bizimkiler yakalanmamışlar. Ancak dedem Eşki Veli jandarma baskısından bunalınca kaçıp İmamoğlu’ndaki Eşkiler köyüne gelmek istemiş.
Fakat D..suzlar dedem Eşki Veli’yi her nasılsa birilerine takip
ettirmişler.
Dedem Eşki Veli İnderesi’nin yukarısındaki Karaköy yaylasından buraya (Eşkiler köyüne) gelirken İnderesi’nin aşağısında Kapıkayası denen yerde pusuya düşürülüp öldürülmüş.
Mezarı halen oradadır.
Bu olaylar 1919 yaz aylarında olmuş. Çete başı Kara
Mehmet de o sıralar yakalanmış olmalıdır.
Bir sorum daha var Tahsin Bey. Kara Mustafa adında birini tanıyor musunuz?
Tanıyorum tabii. Kara Mustafa, Sarıçam taraflarındaki
Yörüklerden üç tane deve almış. Kadirli’ye giderken bize (Eşki
Veli’nin evine) geldi. Dedem Eşki Veli ölmüştü zaten çoktan.
Babam Eşki Ali’yle Kara Mustafa gece yarısına kadar Çete
Kara Mehmet ile dedem Eşki Veli’den konuştular. Sabah kahvaltıdan sonra uğurladık gitti. Kara Mustafa, Kara Mehmet’in
oğluymuş. Çok uzun boylu, kalın, gür ve tok sesli, babayiğit bir
adamdı.
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KARA MEHMET NASIL YAKALANDI?
Çete Kara Mehmet, Eşki Veli’nin öldürüldüğü günün hemen ertesinde hiç beklemediği ve ummadığı bir gece uyumakta
olduğu bir dost (?!) evinde-çadırında baskına uğramış ancak
yakalanmamış, kaçmış. Yüksek bir kayanın başına sığınıp sipere yatmış.
İşgalci Fransız jandarma komutanının rüşvet vererek yemlediği Türk veya Ermeni ihbarcılar yerini bildirmiş. Fransız
(Ermeni) jandarması kaldığı eve baskın yaparak kendisini yakalamış. Elleri kelepçeli olarak önce Sis (Kozan) jandarmasına
teslim etmişler. Orada ne kadar işkenceler yaptıysa gayri işgalci
Fransız jandarması… Oradan da doğruca iki Fransız (Ermeni)
jandarmasını 19 Aralık 1918’de öldürdüğü Dörtyol-Ocaklı’nın
bağlı olduğu Payas hapishanesine getirip kapatmışlar.
Velecoğlu Kara Mustafa anlatıyor:
1919 yılı Ekim’de Dörtyol-Kuzuculu yakınlarında kış
yurduna oturduk. O sırada babam Kara Mehmet’in yakalandığını ve Payas hapishanesinde yatmakta olduğunu öğrenmiş
bulunuyorduk. Bazen emmim Mulla Veli, bazen de ben Payas
hapishanesine babam Kara Mehmet’i görmeye giderdik. Babamı görmeye ilk gittiğimde babam Kara Mehmet bana nasıl
yakalandığını uzun uzun anlattıydı.
Anlattığı şöyle: Biz çete arkadaşlarımla İnderesi-Yahyalı-Everek-Feke-Hacın-Mağara arasında bulunan tanıdığımız,
güvendiğimiz ve dost bildiğimiz evlerde barınırdık. Suriye’den
geri gelen Ermenilerle eski komşuları Ermeniler arasında mal,
bağ bahçe ve ev gibi alacak verecek cangamaları oluyordu(42).
Bizi tanıyan köylüler de bizden arabuluculuk isterlerdi. Biz çete
arkadaşlar bu gün bu evde ise ertesi gün başka bir evde, daha
sonra gene başka bir evde yatar kalkardık. Hep Fransızlarla
Ermenilerin baskınından korkar dururduk. Onun için her gün
başka başka evlerde yatardık. Bir gece sabaha karşı yattığımız
eve baskın yedik. Ben en uçtaki ve kayalık bir tepenin dibindeki
çadırda uyumuştum.
(42) www.kozan.bel.tr/?/kozan1
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Ben yanımda yatan iki arkadaşa akşam söylemiştim. Eğer
baskın yersek ben şu arkamızdaki kayalığa kaçacağım. Sizler
de başka yerlere kaçıp kurtulmaya çalışın demiştim. Neyse bir
kurşun falan yemeden kayalık tepenin başına çıkıp sipere yattım. Aşağıya bağırdım. “Komutaaan komutan!.. Bana kurşun
sıkma, kurşun sıktırma. Benim kaçıp kurtulacak yanım kalmadı
gayri. Ben teslim olacağım sana. Yalnız senden bir tek isteğim
var. O da şudur. Benim Eşki Veli derler bir çete arkadaşım var
idi. Onu bana getir. Ona uzaktan, senin yanındayken bir tek şey
soracağım. Sonra sana teslim olacağım. Sana söz veriyorum.
Ben erkek adamım. Ben sözümü yemem. İnan bana, dedim.
Komutan(43) da bana şu cevabı verdi: Ben şimdi Eşki Veli’yi nerde bulayım? Sen şimdi teslim ol. Ben de sana söz veriyorum. Onu bulunca sana getirip konuşturacağım, dedi.
Bu söze karşı bir şey deyemedim. Ölmeden teslim olayım.
Belki bir çaresi bulunur, dedim kendi kendime ve teslim oldum,
oğlum. Yalnız içimde şöyle bir şüphe var. Eşki Veli iki günden
beri kayıp olmuştu. “Beni o mu yakalattı ola?” diye içime bir
kurt düştüydü. Sanmıyorum. Ama babalı boynuna.
Bobam Kara Mehmet’in yakalanma işi işte böyle olmuş.
Sonraki başka bir görüşmemizde de bana amanat attı babam: “Oğlum, evden deri peyniri al, tereyağı al. Ekizoğlu Hüseyin Efendi’nin evine git, onu evinde ziyaret et. Çok selamımı
söyle. Geçmişte çok dostluğumuz oldu. Aramızda tuz-ekmek
hakkımız var. Birbirimizi çok sevmiştik. Hakkını halal etsin.
Bir daha ya görüşürüz ya görüşemeyiz. Görüşmemiz şimdilik
mahşere kaldı gayri.” demişti.
Babam Kara Mehmet’in bu vasiyetini eve varınca ertesi
gün yerine getirdim. Gittim, Ekizoğlu Hüseyin Efendi’yi evinde
ziyaret ettim. Babamın vasiyetini söyledim. O da babamın iyi
dostluklarından söz etti, üzüldü. “İnşallah kurtulur,” diye iyi
dileklerde bulunduydu.
O sırada söz açıldı. Babamın ilk kurşunu nasıl sıktığını,
ilk kurşundan sonra Ermenilerin nasıl kalabalık topladıkları(43) O komutan Ali Saip miydi?
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nı, Ocaklı’dan Dörtyol’a bağırıp çağırarak nasıl yürüdüklerini, Karakolda da bağırıp çağırdıklarını, Özerli köy muhtarı
Mehmet, azalar Abdulkadir ve Yusuf’u karakola getirttiklerini,
atıyla sizin köye kaçıp giden katili bulup bize teslim etmezseniz sonu sizin için kötü olacak dediklerini, onlar da katilin kim
olduğunu duymadıklarını, bilmediklerini söyleyince onları karakolun önünde göz göre göre öldürdüklerini, sonra Özerli’ye,
Karakise’ye doğru babam Kara Mehmet’i arayıp bulmak ve
öldürmek için yürüyüşe geçtiklerini, savaş çıktığını ve Ermenilerin on beş ölü verdiklerini uzun uzun anlatmıştı.
Payas hapishanesinden ölümüne kadar yaşadığı öteki serüvenleri başka sayfalarda anlatılmış bulunmaktadır.
***
KARA MEHMET İDAMDAN NASIL KURTULMUŞ?
Çete Kara Mehmet Adana hapishanesinde kaç gün beklediyse idam olacağı günü, beklemiş. Yarın idamlar başlayacak
diye haber yayılmış. Kara Mehmet de herkes gibi üzülmeye
başlamış, yüzü asılmış, gülmeyi, konuşmayı unutmuş, hep
yere bakıp düşünüyormuş, eşini, çocuklarını, kardeşi Mulla
Veli’yi…
O sırada tavuk hırsızlığından tutuklu bulunan bir Abdal
oğlu da Kara Mehmet’in karşısında oturuyormuş. Onun yaşı
da Kara Mehmet’in yaşına yakın, esmer tenli ve biraz da birbirine benziyorlarmış. Ağam ne oldu sana? Karadeniz’de gemilerin mi battı? Bu gün sende bir hal var, demiş Abdal oğlu.
Sorma kivra, demiş Kara Mehmet. Ben çok hastayım. Ayakta
duracak dermanım yok dizimde. Yarın beni ifadeye çağıracaklar. İfade verirken ayakta durmam gerek, fakat dizimde can
yok. Ayakta duramazsam beni döve döve öldürürler. Hep onu
düşünüyorum, demiş. Vah, vah, vah demiş Abdal oğlu. Eee,
ben senin koluna girsem de seni ayakta durdursam olmaz mı,
demiş. Kara Mehmet, olmaz öyle kivra, demiş. Peki sen bana
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iyilik mi etmek istiyorsun? Heye, iyilik etmek istiyorum. Yahu
sen ne kadar iyi bir insansın böyle! Eğer bana istediğim küçük
bir iyilikte bulunursan sana iki tane kırmızı lira (altın) vereceğim. Yarın sabah beni “Kara Mehmeeet!” diye çağıracaklar.
Sen “Buyur” deyip içeri gireceksin. Sana soracaklar: Adın ne?
Sen diyeceksin, Kara Mehmet. Sen önce ifade vermişsin. Şimdi başka diyeceğin var mı, varsa söyle diyecekler. Sen: Başka
diyeceğim yok, ifadem eski ifadem, diyeceksin, o kadar. Bu
kadar mı, demiş Abdal oğlu. Heye bu kadar, demiş Kara Mehmet. Adın ne derlerse Kara Mehmet, diyeceksin. Babanın adı
ne derlerse Mustafa, ananın adı ne derlerse Aşa, diyeceksin,
hepsi o kadar. Abdal oğlu: Ondan kolay ne var ağam, demiş.
Ben dediklerini aynen yaparım, demiş. Sabah sen içeri girmeden sana şu iki tane kırmızı lirayı çebine koyacağım, sonra
içeri girersin, dediğim gibi konuşursun olmaz mı, demiş Kara
Mehmet. Olur, demiş o da.
Yatmışlar, uyumuşlar, kalkmışlar, ertesi sabah olmuş. Abdal oğlu ile buluşmuş Kara Mehmet. Sana dün söylediğim ifadeyi içeri girince konuşabilir misin, kivra, diye sormuş Kara
Mehmet. O da, söyleyebilirim ağam. Gece hepiciğini ezberledim, demiş. Öyleyse al şu iki kırmızı lirayı cebine koy. Bunlar
sana halal olsun. Abdal oğlu sevinerek o iki kırmızı lirayı sevinerek almış, cebine koymuş. İkisi de çağıracaklar diye bekliyorlarken çellatlar çağırmış: Kara Mehmet, Kara Mehmeeet!..
Abdal oğlu oturduğu yerden dapduru kalkmış, corp içeri girmiş. Gidiş o gidiş…
“… Halbuki devlet kuvvetlerinin yerini hangi şahsi kuvvet tutabilirdi? En azılı katili eli titrek bir hâkim mahkum eder
ve bir Çingene asar.”(44)

(44) Atay, Falih Rıfkı, Zeytindağı, s.41, Pozitif Yayınları, Cağaloğlu-İsatanbul.
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KARA MEHMET SALIVERİLMİŞ
Çete Kara Mehmet hapishanede kimseciklere şöyle oldu,
böyle oldu gibilerden hiçbir bilgi, hiçbir sır vermeden bir iki
gün beklemiş hapishanede. Bu kez de Abdal oğlunu çağırmışlar ifadesi için. Kara Mehmet Abdaloğlu’nun yerine içeri girmiş. Çağırdıkları adam kim, içeri girip gelen adam kim, nasıl
anlasınlar? Osmanlılar zamanında kimlik cüzdanı yok, soyadı
yok. Kara Mehmet’i bilen, tanıyan başka kimse yokmuş zaten.
Sormuşlar Kara Mehmet’e: O adamın tavuğunu neden çaldın
sen? Efendim, çocuklarım çok acıkmıştı. Tavuğa verecek param da yoğudu. O yüzden çaldım. Böyle olacağını bilseydim
çalar mıydım? Yalvarırım size, beni affedin. Bir daha tavuk
çalmayacağıma söz veriyorum, yemin içerim, demiş. Tamam
öyleyse bir daha hırsızlık yapma, tavuk da çalma, başka bir şey
de çalma, demişler ve serbest bırakmışlar kendisini.
KARA MEHMET EVINE DÖNÜYOR
Kara Mehmet (Velecoğlu Kara Mehmet, Çete Kara Mehmet veya Hayta(45) Kara Mehmet) hapishaneden çıkınca arkasına bakmadan yola düşmüş.
Kara Mehmet hapishaneden çıkıp yayan yapıldak evinin
yolunu tutmada olsun, biz kardeşi Mulla Veli’nin öyküsüne dönelim:
MULLA VELİ KARDEŞİ KARA MEHMET’İ
ZİYARETE GİTMİŞ
Mulla Veli, ecesi (büyük kardeşi) Kara Mehmet’i Payas
hapishanesinde her ay gidip yoklarmış. Son bir gidişinde kardeşini Payas hapishanesinde bulamamış. Oradakiler, onun asıl(45) Saçıkara Aşireti dışındaki (Horzum, Tekeli, Honamlı, Sarıkeçili… gibi) öteki
Yörük oymakları Saçıkara Yörüğü’nün tümüne her nedense hep “Hayta” demektedirler. “Hayta” mahallesi ise Saçıkara Aşireti içindeki 12 mahalleden
birisidir.

117

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

ması için Adana’ya götürüldüğünü söylemişler. Bunu duyan
Mulla Veli’yi derin bir üzüntü sarmış. Oradan Dörtyol-Kuzuculu yakınlarındaki evine gelmiş. Evdekilere haberi söylemiş.
Herkes gene bir yas’a boğulmuş.
Ertesi gün Mulla Veli atına binmiş, yola düşmüş, Adana’ya varmış. Sora sora hapishaneyi bulmuş. Kardeşi Kara
Mehmet’i sormuş görüşmek için. Görevliler, ohoo Kara Mehmet asılalı üç gün oldu, işte sırtları (çamaşırları) burada, demişler. Tuh demiş Mulla Veli, asılmadan eveli bir kerecik daha
görebilsem de gardaşımınan bir daha halallaşabilseydim diye
ah, puh çekmiş, üzülmüş, kıvranmış. Artık yapacak bir şey olmadığını anlayınca kardeşi için getirmiş olduğu ufak tefek hediyeleri hapis arkadaşlarına vermiş, geri dönmüş evine doğru.
Mulla Veli Dörtyol Kuzuculu’daki çadırına geri varmış.
Evdekilere, Kara Mehmet’in oğullarına ve bir tek kızına babalarının asıldığını anlatmış. Bir ağıt, bir figan... Ağlayanları
teselli etmeye çalışmış.
Mulla Veli:
- Yarın sabah olsun, gardaşım Gara Meemet için yokluğunda bir cenaze namazı kıldıracağın. Bir kısır koyun kesip
mevlüt okuyacağın. Ölenle ölünmez. Bağrımıza daş basıp işimize bakacağız, demiş. Öyle de yapmış.
Şimdi Kara Mehmet’in yolculuğuna dönelim:
Hapishaneden çıkmış Kara Mehmet. Bineceği at yok, eşek
yok, cepte para yok, borç para isteyecek bir tanıdık da yok.
Yayan yapıldak, parasız pulsuz, aç karınla yeldir yelemeç boz
bulamaç yürümeye başlamış idamdan kurtulduğuna sevinerek… Önce Misis, sonra Ceyhan, sonra Osmaniye diye diye
yürümüş de yürümüş. Ocak, Şubat veya Mart gibi kış günleriymiş. Yolda yağmur yağmış, ıslanmış. Misis’ten, Kızıldere köyünden geçip Nur dağlarını aşınca oralarda yabancı bir Yörük
çadırına varmış. Üstünü başını ateşte kurulamaya çalışmış ama
ne kadar da olsa iyice kurutamadan yatmış, sabah olmuş, kalkmış. Fakat kendini iyi bulmamış, hasta olduğunu anlamış. Bir
şeyler yese de istediği gibi olmamış. Hasta hasta gene düşmüş
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yola. Bir an önce evime, çocuklarıma, gardaşıma gavuşabilsem
diye düşünceli düşünceli yürümeye çalışmış. Yılankale’nin
güneyinden, Sirkeli’nin batısından başlayıp taa denize kadar
uzanan Nur Dağı’nın (Cebeli Nur) doğu eteklerinden yürümüş
de yürümüş… Yorulmuş, ırılmış, bitkin düşmüş, bazen dizlerinin bağı çözülmüş, başı döner gibi olmuş, umutları tükenmeye
başlamış…Gide gide Ceyhan’ın doğusuna düşen Adatepe’deki
Yörük çadırlarına ulaşabilmiş. Akşam yakın olduğu için orada misafir olmuş. Ama hastalığı sabaha göre daha da artmış
durumdaymış. İçinden hep düşünüyormuş. Yolda, yabancıların
evinde ölmeden evime bir ulaşabilsem, diye hep Allah’a yalvarıyormuş. Onlara sormuş, bizim evler nerede diye. Sizin evler
Dörtyol’da. Lalegölü’nde Arıcı Mustafa’nın evi var, demişler.
Arıcı Mustafa ise kendisine amca düşüyormuş. Bunu duyunca
biraz sevinir gibi olmuş. Ertesi sabah çıkmış yola. Baş ağrısı,
mide bulantısı çeke çeke yarı ıslak elbise içinde ve terli terli
yürümüş, yürümüş, yürümüş. Kışta kıyamette, yağmurda çamurda aç susuz gele gele Lalegölü’nde Arıcı Mustafa’nın evine
ulaşabilmiş. Hasta, halsiz, güçsüz, yemeden içmeden kesilmiş
durumdaymış. Arıcı Mustafa amcasına başından geçenleri,
idamdan nasıl kurtulduğunu, Adana’dan oraya kadar nasıl geldiğini, nerelerde kimlerin evlerinde yattığını hasta hasta, inleye
inleye anlatmış.
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ARICI MUSTAFA’NIN ÇADIRI

Tipik bir Yörük çadırı ve önde köpenli bir deve

Aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz bugün (2018) için branda bez çadırlarda yaşayan bu Yörük obasının bulunduğu Lalegölü kırsalında 1920 yılında Arıcı Mustafa ve öteki komşuları
kara kıl çadırlarda kışlamaktaydılar. Ölüm olayı öteki sayfalarda anlatılmış olan Çete Kara Mehmet’in cenazesi o zamanki
eski köy mezarlığında toprağa verilmiş.

Lalegölü kırsalında branda bez çadırlı Yörükler, arkada Kuşkayası tepesi (Mayıs 2018).
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Çadırların 2 km kadar batısında Lalegölü eski köy mezarlığı görülüyor. Dağ
eteğindeki top ağaçlar.

O zamanlar (1920’li yıllar) Lalegölü köylüleri arkada görülen Topal Omar Tepesi eteklerinde oturuyor ve çoğunlukla
hayvan besleyerek geçim sağlıyorlardı. Ölülerini ise fotoğrafta
görülen o eski mezarlığa gömerlerdi. Adı geçen köy bugün eski
mezarlığın birkaç kilometre kuzeyine düzlüğe taşındı. Şimdi
daha çok tarla tarımı ile, daha az hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Elbette ki köyün yeni yerleşkesinde yeni mezarlıkları
bulunmaktadır. Eski mezarlık doğal olarak terk edilmiş, ilkel
mezar taşları bugün nerdeyse toprağa karışmış, mezar yerleri
belirsiz durumdadır.
KARA MEHMET’İN ÖLMESİ OLAYI
Bir gün, iki gün… Arıcı Mustafa emmisi kendisini ne
kadar iyileştirmeye çalıştıysa da bir türlü olmamış, iyileştirememiş. İyileşeceği yerde gittikçe kötüleşmiş ve orada, çadırda
bir gün kuşluk vakti artık soluyamaz olmuş ve geçinmiş. Arıcı
Mustafa da kendisini Lalegölü mezarlığına gömmüş, 1920 yılı
Ocak ya da Şubat-Mart ayları içinde olabilir.
Arıcı Mustafa, Kara Mehmet’in öldüğünü, kardeşi Mulla
Veli’ye haberci yollayarak bildirmiş. Evleri, Kara Mehmet’in
oğulları ile birlikte Dörtyol-Kuzuculu yakınlarında kış yurdun121
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da imişler. Arıcı Mustafa’dan gelen bu Kara Mehmet havadisini
duyunca biraz kafası karışmış dedem Mulla Veli’nin. Bu nasıl
iş böyle diye şaşkınlık yaşamış. Dedem ecesi (abisi) Kara Mehmet’in ikinci en büyük oğlu olan Hacı Ali’yi Lalegölü’ndeki
Arıcı Mustafa’nın evine yollamış. Hacı Ali gitmiş, görüşmüş,
sormuş, dinlemiş. Orada babasıyla ilgili bilgileri uzaktan amcazadesi olan Arıcı Mustafa’dan öğrenmiş, babasının mezarını
da ziyaret ettikten sonra geri Kuzuculu’daki çadırlarına gelmiş.
Duyduklarını, dinlediklerini önce amcası Mulla Veli’ye, sonra
da kardeşlerine enine boyuna anlatmış. Kara Mehmet’in yaşam
öyküsü işte böylece sona ermiş. Kısacası kendisi hızlı yaşamış,
genç ölmüş. Öldüğünde tahminen elli beş yaşlarında bulunuyormuş.
Kara Mehmet’in en büyük oğlu Kara Mustafa’nın anlattıkları:
- Babam Çete Kara Mehmet’in asılacağı Payas Hapishanesi’nde iken belli olmuş. Küçük kardeşi ve benim de emmim
olan Mulla Veli Payas’ta kardeşini son ziyareti sırasında onunla konuşmuş, helalleşmiş. Emmim din adamıydı. Askerlikten
de muaftı. Kendisini tanıtarak devlet dairelerine rahatça girip çıkar, gerekli bilgileri alır, verirmiş. O gidişinde de sormuş hapishanedeki yetkililerden. Kardeşi Kara Mehmet’in bu
idamdan kurtulma imkanı olup olmadığını sormuş. Yetkili kişi,
buna imkan yok. İdam kararı almış çok ünlü kişiler var. Onlar
bile kurtulamıyor. Onların içinde valiler var, kaymakamlar var.
Daha kimler kimler var, sana şimdi sayamam, diye yanıtlamış.
Emmim Mulla Veli gene sormuş, ne zaman asılacağını. Orasını
biz ne bilelim, demiş oradaki yetkili.
Emmim gitmiş, kardeşi Kara Mehmet’le bir daha görüşmüş, birbirlerine haklarını halal etmişler. Emmim, ben işte şu
kadar gün sonra gene gelirim kardeşim. Allah’a sığın. Tevekkel
taalallah, de. Belki yaptığın bir iyilik sana karşı gelir de seni af
ederler inşallah, demiş ve ayrılıp evine gitmiş. Daha sonra bir
gün emmim Mulla Veli, bobam Kara Mehmet’i bir daha ziyaret
için Payas’a gittiğinde emmime, kardeşin Kara Mehmet Adana’ya götürüldü, demişler.
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Bu havadisi duyan emmim Velecoğlu Mulla Veli Kuzuculu’daki çadırına geri geldi. Bir gün sonra atına bindi, tekrar
çıkdı yola. Varmış Adana hapishanesine. Sormuş kardeşi Kara
Mehmet’i, onunla görüşmek istemiş. Kara Mehmet asıldı, haberin yok mu, demişler. O da yoook, ne zaman asıldı? Birkaç
gün oldu. Elbisesi ve çamaşırı şu torbanın içinde. Al, götür,
demişler. Emmim çok üzülmüş, bozulmuş, yorgun ırgın olduğu
yere oturup düşünmeye başlamış. Keşke birkaç gün evvel gelebilseymişim, kardeşimle son kez görüşebilirmişim, diye düşünmüş, üzülmüş, kıvranmış. Kardeşi için almış olduğu hediyeleri
oradaki hapis arkadaşlarına vermiş. Onlara geçmiş olsun dileklerinde bulunmuş. İster istemez kardeşinin çamaşırlarını ve
giysilerini almış, binmiş atına, taa Dörtyol Kuzuculu’daki çadırına kadar üzgün üzgün, düşüne düşüne, boynu bükük, yere
bakarak geldi çadırına. En başta beni ve öteki kardeşlerim ve
tüm yakınlarımız ve komşular emmimin evine toplandık. Emmim durumu olduğu gibi anlattı. Bobam Kara Mehmet’in idam
edildiğini duyan herkes hönk verip ağlaştılar. Kadınlar birbirinin boynuna sarılıp, kucaklaşıp ağıtlar yakmaya başladılar. Bu
ağlaşma, ağıt yakmalar epey sürdükten sonra gözyaşlarını silenler emmim Mulla Veli’yi dinlemeye başladı. Emmim, “Ölenle ölünmez. Ağlamak, sızlamak öleni geri getirmez. Hepimiz
ona Allah’tan rahmet dileyelim. Yarın sabah olsun. Kuşluk
vakti ‘selâ’ vereceğim. Kardeşim Kara Mehmet’in gıyabında
bir cenaze namazı kılacağız. Ondan sonra da bağrımıza taş basıp, işimize gücümüze bakacağız,” dedi. Sabah olunca emmim
Mulla Veli önce bir selâ verdi. Toplanan cemaatla kardeşi Kara
Mehmet’in gıyabında (yokluğunda) cenaze namazı kıldırdı ve
arkasından cenaze yemeği yaptırıp gelenlere ikram ettirdi…
Üç gün boyunca başsağlığına gelenleri ağırladık, konuştuk,
dertleştik, teselliler aldık…
Bu cenaze namazından üç beş gün sonra bir akraba adam
geldi emmim Mulla Veli’ye. “Veli emmi, kardeşin Kara Mehmet
dün öğlene doğru Arıcı Mustafa’nın evinde öldü. Arıcı Mustafa onu Lalegölü köyünün mezarlığına gömdürdü, hep birlikte
gömdük. Arıcı Mustafa beni size haber vermem için yolladı,”
demiş.
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Emmim bu işe şaştı kaldı. Bu olayı iyice anlamak için kardeşim Hacı Ali’yi yolladı gelen haberci ile birlikte Arıcı Mustafa’nın evine, Lalegölü köyü yakınındaki çadırına.
Emmizademiz olan Arıcı Mustafa, kardeşim Hacı Ali’ye
şunları anlatmış: Oğlum, bobang Kara Mehmet, bundan beş
altı gün kadar evvel yorgun ırgın, perlim perişan halde benim
bu çadıra geldi. Yağmurda ıslanmış, aç susuz kalmış, hasta olmuş, son halde benim eve ulaşabilmiş. Cebelinur dağındaki,
Adatepe’deki, Azizli’deki çadırlardan sorarak en yakın benim
evi öğrenince doğruca buraya gelmiş. Sizin evlerin Guzuculu’da olduğunu duymuşmuş ama oraya yetişemeyeceğini anlayınca kendisini bizim eve atmış. Buraya geldiğinde durumu çok
kötüydü. Sırtını çıkarttık. Yeni ve kuru sırtlar giydirdik, demesi
kötülük, bir kısır koyun kestirdim, yemekler yaptırdık, dinlensin, yesin içsin, iyileşsin diye uğraştık. Emme bir türlü beceremedik. Dün değil de evelki gün hakkın rahmetine kavuştu.
Başın sağ olsun oğlum, başınız sağ olsun, başımız sağ olsun,
demiş.
Bizim Hacı Ali sormuş: Mustafa emmi benim burada anlamadığım, şaştığım bir durum var. Mulla Veli emmim Adana
hapishanesine gitti geldi. Orada bobamın asıldığını söylemişler. Emmim geri gelince bobamın sırtını (giysilerini) de getirdi.
Bobamın gıyabında cenaze namazını da kıldırdı. Mal kestirdi.
Yemek verdik cemaate, mevlüt okuttuk. Senden gelen bu haber
bizim kafamızı iyice karıştırdı. Bu öldü dediğin adam sahiden
bobam mıydı?
Oğlum ben senin bobanı bilmez miyin? Bobanla biz hep
barabar böyümedik mi? Bobandı tabii. Şimdi beni eyi dinle.
Bobanın bize anlattıklarını sana bir bir söyleyeceğin: O asılan
adam senin boban Kara Mehmet değil de bir Abdal oğluymuş.
Bobana benzer esmer bir Abdal oğluymuş. Nasıl olmuş biliyor
musun? Şöyle olmuş: Boban asılacağı günden bir gün evvel üzgün üzgün oturmuş, düşünüyormuş. Abdal oğlu bobana yaklaşmış. Ağam sen böyle kara kara ne düşünüyorsun? Karadeniz’de
gemilerin mi battı? Nedir bu halin böyle, diye sormuş. Boban
da ona anlatmış: Kivra ben çok hastayın. Ayakta duracak ha124
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lim yok. Dizlerimde hiç can yok. Yarın beni ifadeye çağıracaklar. İfade verirken ayakta durmam gerek. Ayakta duramaz da
yere düşersem beni döve döve orada öldürürler, demiş boban.
Abdal oğlu da eee, sen içeri girerken ben senin koluna girip de
sana dayak olsam olmaz mı, demiş. Boban, olmaz, öyle olmaz,
demiş. Sen iyi bir adama benziyorsun. Bana bir iyilik yaparsan
ben de sana iyilik yaparım, sana iki tane kırmızı lira veririm,
demiş. Nasıl bir iyilik yapabilirim ağam, diye sormuş Abdal
oğlu. Boban, ben daha evvel ifademi verdiydim. Yarın bir ifade
daha alacaklarımış. Kara Mehmeeet, diye beni çağırınca birisi, sen benim yerime içeri gireceksin. Sana, “Eski ifadenden
başka diyeceğin var mı,” diye soracaklar. Sen de,”Yok. İfadem
eski ifadem,” diyeceksin. Hepsi o kadar, demiş. Bobanın adı
ne derlerse “Mustafa”, ananın adı ne derlerse “Ayşe” diyeceksin. Hepsi bu kadar, demiş. Abdal oğlu, onda ne var ağam.
Ben bu dediklerini aynen yaparım, demiş. O gün konuşmuşlar,
akşam sözleşmişler, yatmışlar, uyumuşlar (mı?). Sabah olmuş,
kalkmışlar. Dün sözleştikleri gibi, mahkeme kapısında buluşmuşlar. Dün konuştuklarımız aklında mı, demiş boban Kara
Mehmet. Abdal oğlu da aynen aklımda, demiş. Gece yatarken
ezberledim, demiş. Bobang iki kırmızı lirayı (altın) Abdal oğlunun cebine koymuş. “Kara Mehmet, Kara Mehmeeet!” diye
çağırmışlar. O sırada boban oralarda görünmemiş. İçeriye boban gireceği yerde, Abdal oğlu girmiş ve onu bobanın yerine
idam etmişler. İki gün sonra Abdal oğlunu ifadeye çağırmışlar.
Boban da onun yerine girmiş içeri, ifade vermiş. Bir daha kimsenin tavuğunu çalma diye nasihat edip, bobangı salıvermişler.
Boban hapishaneden çıkınca yayan olarak yola çıkmış. Parası
da yoğumuş. Aç, susuz, yağmurda, çamurda, yorgun ırgın eve
tezlemek yetişeyin deyi durmadan yörümüş. Yolda iki yerde Yörük çadırlarında yatmış. İşte oralarda eyice üşütmüş ve hasta
olmuş. Kendisini zar zor bizim eve atabilmiş. Bir gün akşama
doğru bize çıkageldi. Bize geldiğinde çok kötüydü. Boban Kara
Mehmet bu sana anlattıklarımı yavaş yavaş, of, puh çekerek,
durarak, duraklayarak, düşünerek anlattı. Yemek de yediremedik. O gün öğlen üzeri ruhunu teslim etti. Lalegölü mezarlığına
gömdük. Başımız sağ olsun yeğenim. Elden gelir başka bir şey
yok. İşte anlatacaklarım budur yeğenim Hacı Ali.
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Gardaşım Hacı Ali bunun üzerine durumu anlamış, haberin doğru olduğuna inanmış. Geri Kuzuculu’daki evimize
geldi.. Duyduklarını emmim Mulla Veli’ye anlattı. Herkes bobam Kara Mehmet’in asılma ve ölüm öyküsünün son perdesini
böylece öğrenmiş oldular.
***
BABAM MULLA MUSTAFA’NIN (1908 - 1975) BİR
ANISI

Babam Mulla Mustafa sol önde oturan.

Bizler o kış (1919-1920) Dörtyol-Kuzuculu’da kışlamaktaydık. Ben on bir yaşlarında filen bulunuyordum. Bobam Mulla Veli, koyun gütmem için beni yolladı koyunlarımızın başına.
Ben her zamanki gibi koyunlarımızı güdüyordum. Başkalarının
koyunlarına karıştırmamak, başka sürülere yaklaştırmamak istiyordum. Bobam da zaten hep öyle tembihler ederdi.
Yabancı bir çoban koyunlarını bizim koyunlarımızın yanına iyice yaklaştırmaya çalışıyordu. Ben ise uzaklaşmak istiyordum. O çoban saçlı, sakallı, 20-25 yaşlarında bir adamdı. Benim üzerime doğru geldi. Bana karşı yüzünü azdırdı, kaşlarını
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çattı. Çek lan koyunlarını buradan. Sür götür. Bir daha buralara gelme, koyunlarını da buralara bir daha getirme. Buralarda
bizim koyunlarımız yayılacak. Yoksa seni gebertirim, dedi.
Ben de: Nedenmiş? Her zaman buralarda güdüyoruz biz
koyunlarımızı, dedim. Benim üzerime yörüdü, omzumdan itekledi. Şimdi senin ağzını yırtarsam görürsün, dedi. Ben de kolaysa yırt bakalım, dedim. Bunun üzerine bana iki, üç tokat
atınca ben de ona: Görürsün sen. Beni kimsesiz mi sandın. İşte
gidiyorum. Bizim koyunların başına bir şey gelirse sen cezanı
çekeceksin, dedim ve eve koştum. Evde bobama durumu olduğu
gibi anlattım. Bobam çok öfkelendi. Kardeşi Kara Mehmet’in
böyük oğlu Kara Mustafa’yı çağırdı. Benim başıma gelen olayı
anlattı ona. O terbiyesize bir terbiye verebilir mising oğlum,
dedi.
Kara Mustafa ecem eline
bir Mısırodunu(46) aldı. Kadir
dayımı da çağırdı. Üçümüz bir
gittik, koyunlarımızı bulduk. O
çoban da oralarda koyun güdüyordu. Kara Mustafa ecem o çobanın yanına getti. Hiç utanmadıng mı şo parmak kadar çocuğu döverken lan, dedi. Ona, koyunlarını öte sür dedim, öte
sürmedi, bana karşı geldi. Onun
için tokatladım onu, dedi. İleri-geri derken Kara Mustafa
ecem elindeki Mısırodunu ile o
çobanın kafasına kafasına, omzuna, sırtına vur ha vur etti. Kafasından şorul şorul kanlar akmaya başladı. Bunun üzerine
biz koyunlarımızı sürerek evimize geldik.

Tipik bir mısırodunu.

(46) Mısırodunu: Çobanların taşıdığı kalınca, orta kısalıkta, kiraz, gürgen, meşe
gibi çürümez ağaçlardan yapılmış dövüş değneği. Değneğin tutulacak başı delikli olup, bilek geçecek kadar ip bağlanmıştır. Değneğin 30-40 cm’lik alt ucu
keskin dört köşelidir.
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O çoban Dörtyol’a koşmuş gitmiş, Fransız jandarma komutanına varmış. Kara Mustafa’dan davacı olmuş. İki candarma geldi, Kara Mustafa ecemi aldı, Dörtyol’a götürdü. Jandarmalar Türkçe konuşuyorlarmış, meğer Fransız jandarma
elbisesi giymiş Ermenilermiş.
Bobam Mulla Veli Kara Mustafa ecemin arkasından getti.
Bundan sonrasını bobamın ağzından dinleyelim:
Babam Mulla Veli:
- Dörtyol jandarma karakoluna vardım. Komutanın odasına girdim. Benim gardaşımıng oğlu Kara Mustafa’yı getirmişsingiz. Onun için geldim. Onun heç suçu yok, dedim. Bana
otur, dedi. Ben oturdum. Jandarma komutanı Fransızmış, ancak o komutan Türkçe konuşuyordu. Masanın üzerinde cığara
tabakası gördüm. Gumandan beğ, tabakayı ver de bir cığara
da ben sarayın, dedim. Verdi tabakayı. Tabakayı açtım, içine
üç dene kırmızı lira koydum, tabakayı geri uzattım. Kumandan
beğ, benim gardaşımıng oğlu Kara Mustafa’nın hiç suçu yok.
O çoban benim on bir yaşındaki oğlumu dövmüş. Kara Mustafa da gitmiş, utanmadın mı bu küçük çocuğu dövmeye deyince,
ne olmuş dövünce deyi diklenmiş. Bunun üzerine Kara Mustafa
da ona birkaç değnek vurmuş. Şimdi sen düşün, kim haklı, kim
haksız, demiş. Bu sırada cığara sarmak için tabakasını açan
komutan vekili içindeki kırmızıları görünce nöbetçiyi çağırmış.
Kara Mustafa’yı bırakın, evine gitsin, demiş. Nöbetçi: Efendim nasıl olur, başı-gözü yaralı adam ölürse ne olacak, demiş.
Ölürse ölsün. Öte yanı bir it öldü deriz. Küçücük çocuğu döverken düşünseydi. Bırakın Kara Mustafa’yı buraya getirin,
demiş. Getirmişler. Bobamla Kara Mustafa ecem eve çıka geldiler. Hepimiz sevinmiştik. “Paranın açamayacağı kapı yoktur,” derler ya.
***
Kara Mehmet’in o kadar çok Ermeni’yle çarpışmalara
girmesi, belki de bir sürü Ermeni’nin öldürülmesi alkışlanacak bir olay değildir ve ben anlattığım o eylemleri övünmek
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için anlatmadım. Yaşanmış gerçekleri dile getirdim. Ancak ben
şuna da inanıyorum ki, Kara Mehmet ve arkadaşları anlatılan o
kadar (yerli-yersiz) eylemleri kendileri isteyerek ve bilerek mi
yaptılar veya birileri öyle istediği için mi yaptılar?!.. İttihat ve
Terakki Partisi mi?..
İTTIHAT VE TERAKKI PARTISI(47)
İttihat ve Terakki Partisi 1908-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti’ni yönetti. Bu yönetimde üç paşaların (Enver
Paşa (1881-1922) ile Talat Paşa (1871-1922) ve Cemal Paşa’nın (1872-1922) ) bir dedikleri iki edilmiyordu. Astıkları
astık, kestikleri kestikti. Kumandanlara “İdam hükümlerini
doğrudan doğruya yerine getirme yetkisi verilmişti. s.52.”
“Kumandanların idam kararlarını (yargılamadan önce) yerine getirdikleri … s.87.” “ … öldürmek, astırmak, vurdurmak
sözleri beş lira ceza gibi hafif kıymetler almıştı. s.99.” Cemal
Paşa: “Bir şey yapmak istiyorum, kanun karşıma çıkıyor. Kanun nedir? Ben yaptım, ben bozarım. s.103.” Enver Paşa: “Yok
kanun, yap kanun. Yaparım olur, bozarım olmaz. s.103.”
İttihat ve Terakki yöneticilerinin yönetim anlayışı işte
böyleydi.
TEŞKILATI MAHSUSA VE DR. BAHATTIN ŞAKIR
Teşkilatı Mahsusa, 1914’te Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra kuruldu. Anadolu’da Kuvayi Milliye ve Müdafaayi Hukuk örgütlerini kuranların hemen hepsi Teşkilatı Mahsusa üyeleriydi. Kurucusu Enver Paşa’dır. 1 Kasım 1918’de
kapatıldı. O zaman bugünkü “MİT”in yaptığı görevi yapıyordu. Bahattin Şakir (1874-1922) , Teşkilatı Mahsusa’nın baş
yöneticisiydi. 1915’ten itibaren önce Doğu Anadolu’da sonra
Kilikya’da (1916 ve sonraları) Ermeni Tehciri’ni yönetti ve sonuçlandırdı. 1 Kasım 1918’de Talat, Enver ve Cemal Paşalar’la
birlikte bir gece İstanbul’u terk etti.
(47) Atay, Falih Rıfkı, Zeytindağı, s. 41, s.52, s.87, s.99, s.103, Pozitif Yayınları, İst.

129

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

Fatih Rıfkı Atay (1894-1971) yazıyor:
“Halide Edip’le (1884-1964) ikimiz İstanbul’dan Şam’a
giderken (Eylül, Ekim, Kasım gibi R.V.) Adana’dan ileride bir
istasyonda kompartmana rahmetli Bahattin Şakir geldi. (Adana’dan ileride o istasyonda Bahattin Şakir acaba ne arıyordu?
R.V.) Halide Hanım’a taktim ettim. Kendisi Bahaattin Şakir’in
ismini ve ehemmiyetini biliyorsa da Ermeni politikasında rolünün ne olduğunun o güne kadar farkında değilmiş. Bahattin
Şakir ise gene o güne kadar bu işte kendisi gibi düşünmeyecek bir Türk milliyetçisine rast geleceğini hatırına bile getirmemişti. Uzun bir konuşmadan sonra Bahattin Şakir trenden
indi. Halide Edip: Bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız,
dedi.”(48)
(Bahattin Şakir o zaman acaba Çakaldere istasyonunda
mı, Ceyhan istasyonunda mı, Veysiye istasyonunda mı, Mustafabeyli istasyonunda, Toprakkale istasyonunda mı yoksa Erzin,
Dörtyol, Payas, Sarıseki, İskenderun istasyonlarından birinde
mi inmişti? Kiminle veya kimlerle görüşüp ne emirler verecekti veya vermişti, kim bilir? R.V.)
MONDROS MÜTAREKESİ SONRASI
Yargılamalar ve İdamlar Nasıl Yapıldı?(49)
1. “İtilaf Devletleri, Ermeni ve Rumların tehciri sırasında
Türklerin katliam yaptıkları iddiasıyla onların tutuklanmalarını
ve yargılanmalarını istediler. Ancak Türklerin suçlu olduklarına dair kanıt bulunamamıştı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri,
Osmanlı Devletine baskı yaparak ‘Divan-ı Harb-i Örfi’ adında
özel yetkili mahkemeler kurdurmuşlar, Ermeni sevkinde sivillere görev veren yetkili kişilerin ceza almalarını sağlamışlardı.” s.15
(48) Atay, Falih Rıfkı, Zeytidağı, s. 81, Pozitif Yay. İst.
(49) Ata, Ferudun, İşgal İstanbulu’nda Tehcir Yargılamaları, Türk Tarih Kurumu
Yay. Ankara, 2017.
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2. “Divan-ı Harb-i Örfi” mahkemeleri sadece sivilleri yargılamışlardı.” s.16
3. “ Yargılamalar yapılırken İtilaf Devletlerinin baskısıyla
onların istediği biçimde cezalar verildiği görülmüştür.” s.17
4. “Ermeni meselesine karışanların bile bile feda edilebileceği ortaya çıkmış bulunuyordu.” s.62
5. Örneğin, İstanbul’da kurulan bir Divan-ı Harb-i Örfi
mahkeme üyeleri şu kişilerden oluşuyordu: “Başkan M. Hayret
Paşa, üyeler: 1) Ali Nadir Paşa, 2) Kürt Mustafa Paşa, savcılar:
1) Şevket ve 2) Artin Musdiçyan, yargıçlar: 1) Moiz Zeki, 2)
Misak Mukaryan, 3) Nazif Efendi ve 4) Abdussamed Efendi.”
s.76-77
6. “Antep Divan-ı Harbi Örfi mahkemesi, Adana, Urfa ve
Mersin’deki yargılamalara da bakıyordu.” s.81
7. “Divan-ı Harb-i Örfi mahkemelerinin tutukladığı ilk
kişi 5 Kasım 1918’de Diyarbakır eski valisi Dr. Reşit Bey’di.”
s.85
8. “Ermeni meselesinde suçlular (?!) listesini İttihat ve
Terakki Partisi üyeleri, Teşkilatı Mahsusa üyeleri ve Kuvayi
Milliyeciler oluşturuyordu.”s.146
9. “Tehcir sırasında bazı yetkililerin ‘tehcir kafilelerinin
başına sorumsuz kişileri’ tayin ettikleri…” s.168.
10. “Divan-Harb-i Örfi kararlarının temyize tabi tutulamayacağı…” s.169.
***
Yukarıda kitabın başından bu yana, bir sürü olaylar anlatıldı, duyumlar anlattım. Anlatanların tümü benim yaşlı yakınlarım veya onların salık verdiği başka yaşlı kimselerdi. Kendim
de şu anda seksen yaşında bulunuyorum. Elbette benim de tanık olduğum epeyce olaylar vardır. Şimdi rahmetli olmuş veya
halen yaşamakta olan büyüklerimden çok kereler dinlediğim
olayları birinci tanık gibi gönül ve vicdan rahatlığı ile anlattım.
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Herkesin çevresinde vardır özel insanlar. Duyduğu olayları, akrabalık ilişkilerini hiç unutmayan veya çok az unutan…
İşte sözünü ettiğim o özel kişiler olmasaydı hiçbir tarih yazılamazdı desem yanlış sayılmaz. Ben daha okur yazar değilken ve
yedi, sekiz yaşlarındayken o zamanın en yaşlılarımızdan Battal
Koca derlerdi bir büyüğümüzle aşiretimizin geçmişini, nerelerden nereye, ne zaman, nasıl geldiklerini sorup öğrenmeye
çalıştığımı anımsıyorum, sene 1947 (Kadirli-Bozkuyu köyü
kırsalı). (Ben 1938 doğumluyum ve ilkokula 12 yaşındayken
1950’de başladım.) Daha sonraları zaman buldukça ve gerektikçe öteki yaşlılarımızın veya bilge kişilerin anılarını, yaşam
öykülerini öğrenmek istemiş, onlara aklıma gelen soruları sormuş ve onları zevkle çok çok kereler dinlemişimdir. O konuda kendimi hep mutlu hissederim. Ben de duyduklarını kolay
unutmayanlardan birisi olduğumu söyleyebilirim. Anlattıklarımın bir bölümü kendi tanıklıklarım ise de çoklarını şimdi adlarını saygıyla anacağım ve öteki dünyaya göçmüş olan büyüklerimizden dinlemişimdir. Onlar babaebem (babaannem) Fatma
Abiç, 300-400 yıllık aile-aşiret tarihimizi uzun uzun kendisinden öğrendiğimiz bize göre ünlü, şanlı rahmetli Kara Mutafa
amcam, rahmetli babam Mulla Mustafa, anam Kaymak kızı
Fatma, rahmetli Gök Mehmet amcam, şükür ki 96 yaşında ve
şu anda yaşamakta olan Abdurrahman Velecoğlu amcam, Çete
Kara Mehmet’in üç torunu Kara Mehmet Ablay, Kara Mehmet
Abi (Çavuş) ve Veli Abi, Döne Velecoğlu. Ayrıca Hacaluşağı’dan Ali Köse ile Adana-İmamoğlu-Eşkiler köyünden Eşki
Veli torunu Eşki Tahsin. Bunlardan ölmüş olanlara Tanrı’dan
rahmet, yaşayanlara uzun ömürler dilerim.
***
Ceyhan’da Bir Anı
Kara Mustafa anlatıyor:
Ceyhan-Akpınar köyü kırsalında kış yurdundayız. Birinci
Cihan Savaşı’ndan yenik çıkmışız. Savaş yüzünden devlet yoksul, millet yoksul, köylü yoksul, şehirli yoksul. Asker aç, atlar
aç, develer aç. Silahlara el kondu. Silah az, top az, mermi az,
her şey ya yok, ya da çok az…
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İtilaf Devletleri de, Rusya da Osmanlı Devleti’ni yıkıp,
öldürüp toprağa gömmek, yok etmek, onun yerine Ermeni Devleti ya da devletleri kurdurmak istiyorlar.
Kuvayi Milliyeci Ceyhan jandarma komutanı veya kaymakam haber salmış gelsinler diye. Herkes gibi bizden de emmim
Mulla Veli gitti. Ceyhan’da görüşmüşler. “Devlet elden gidiyor. Para yok pul yok. Herkes bari birer kırmızı lira versin.
Yoksa diri diri gömecekler milletimizi, hepimizi,” demişler.
Emmim geri geldi. Durumu anlattı. Ne yapalım, nasıl yapalım?
Emmim: Birer altınla iş yapılmaz. Biz fazla verelim, dedi.
Birkaç gün içinde elimizde avcumuzda ne var, ne yoksa birleştirdik. Yüz altın yaptık. Emmim Mulla Veli götürdü Ceyhan’a,
teslim etmiş, geri geldi. Çok memnun olmuşlar.
Sonra düşünmüşler, konuşmuşlar. Bu kadar para veren
kimselere bizler de bir iyilik yapalım. Onlara yeteri kadar arazi tapulayalım, demişler. Haberci yollamışlar bizlere. Bizler
göçüp gitmiştik.
Hamamköy’de Bir Anı
1930’lu yıllar. Kara Mustafa ve komşuları Hamamköy
kırsalında kış yurdundadır.
Günlerden bir gün çobanlardan birisi uyumuş, koyun sürüsü bir ekin tarlasına girip zarar vermiş. Köyün koruma bekçisi o koyun sürüsünü tutuklayıp köye götürmüş. Çoban uyanınca koşmuş Kara Mustafa’ya haber vermiş. Kara Mustafa
Hamamköy muhtarına gitmiş. “Muhtarım, çoban uyumuş, sürü
ekine zarar vermiş. Biz o zararı öderdik. O yüzden koca sürü
tutuklanır mı? Ayrıca ben kimim, ben kimin nesiyim? Biliyor
musun?” Muhtar, “Bilmiyorum,” demiş. Kara Mustafa, “Ben
Çete Kara Mehmet’in oğluyum. Sizin köylünüz Deli Boran’ı
Payas hapishanesinden kurtarıp getiren adam benim babam
Kara Mehmet’ti,” demiş.
Bunun üzerine muhtar mahcup olmuş, özür yazır etmiş.
Koruma bekçisini çağırmış. “Oğlum bekçi, Kara Mustafa’nın
koyunları isterse ekinlerin tümünü yesin. Bir daha Kara Mustafa’nın ve komşularının koyunlarını hiç tutuklamayacaksın,”
demiş.
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KURTULUŞ SAVAŞI’NDA GÜNEY CEPHESİ(50)
Mustafa Kemal, Adana’dan İstanbul’a gidecekken Ali
Fuat Paşa’ya, (1882-1968) “Aklında olsun Fuat, ilk mukavemet merkezi Kilikya’da kurulacaktır,” dememiş miydi? Demişti (Kasım 1918).
Kasım 1918 başları… Mustafa Kemal kendi yerine 7. Ordu’ya vekil bırakmış ve Adana’dan trenle İstanbul’un yolunu
tutmuş gidiyordu. Son günlerden beri hep yaptığı gibi şimdi de
gene derin derin düşünüyor, kurtuluş için çözümler arıyordu.
“Kara tren kara dumanlar savurarak Adana ovasından
ilerliyor, bu solmaz yeşilliklerle örtülü bereketli (Çukurova)
topraklarını artık arkada bırakıyordu.”… “İstasyonlarda üstleri başları parça parça, avurtları çökmüş, iskelet gibi ihtiyarlar,
çocuklar ve kadınlar görünüyordu. Her yerde kör, topal, çolak
binlerce genç insan el açmış dileniyor ve gelip geçen trenlerden medet umuyor, asker tayını istiyorlardı.” …“Toros dağlarının yemyeşil çamlarla süslü yalçın yamaçlarını görünce içinde
bir umut ışığı yanmaya başlamıştı (Mustafa Kemal’in). İşte
Anadolu’nun bu dağları, Anadolu insanının son bağımsızlık ve
hürriyet yuvaları olabilirdi.”(51) Bazı dağ eteklerinde kış yurduna oturmuş Yörük çadırları görülüyordu üstlerinde dumanlar
tüten...

Dumanı tüten bir Yörük çadırı.

(50) Dinamo, Hasan İzettin, Kutsal İsyan, cilt 1, s. 31-32, May Yay. 1966, Acar
Matb. İstanbul.
(51) Dinamo, H.İ., Kutsal İsyan, Cilt 1, s.32-33-34.
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GÜNEY CEPHESİ: KURTULUŞ SAVAŞI
KOMUTANLARI
Zaten taa 1914-15 ve 1916’dan beri başıbozuklar olarak
Kara Mehmet ve kendisi gibi daha başka yerlerde, daha başka
kimselerin başlatmış olduğu “düşmanlardan kurtulma savaşları” sürüp gelmekteydi. Şimdi ise Sivas Kongresi’nden sonra
Kara Mehmetler’in sürdürmekte oldukları başıbozuk kurtuluş
savaşının asker komutanlar tarafından yönetilmesi ve daha kısa
zamanda daha başarılı sonuçlar alınmasının zamanı gelmişti.
İşte bu sivil çete güçlerinin örgütlü ve verimli bir şekilde yönetilmesi için Güney Cephesi’ne Mustafa Kemal tarafından üç
genç subay görevlendirildi. Bunlar şunlardı:
1) Yörük Selim
2) Aydınlıoğlu(52)/ Osman Tufan (1889-1944)
3) Tekelioğlu Sinan

Neden Yörük Selim?
Neden Aydınlıoğlu
Tufan?
Neden Tekelioğlu
Sinan?
(52) 1) Çamurdan, A. Cevdet, Kurtuluş Savaşında Doğu Kilikya Olayları, s. 4.
2)Dalkır, Recep, Yiğitlik Günleri, s. 230.
3) Ersoy, Ahmet Şekip, Osmaniye-Kurtuluş-Bir Ömür, s. 133 (Ahmet Cevdet
Çamurdan, Milli Mücadele’de Doğu Kilikya, s. 95 ve devamı, General Osman
Tufan Paşa, Kilikya Doğu Bölgesinde Milli Hareketler)
4) GKB, Türk İstiklal Harbi IV. Cilt, Güney Cephesi, s. 78.
5) Yurtsever, Cezmi, Haçin (Bir Yangının Külleri), Çukurovalı Yayınları, …,
s.216.
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Yukarıda sorulan soruların nedenlerini hep birlikte irdeleyelim ve anlamaya çalışalım:
SİVAS KONGRESİ (4 Eylül 1919)
İstiklal Savaşı sırasında… Mustafa Kemal, Sivas Kongresi için Sivas’taydı. Yurdun her köşesinden halkı temsil eden
kimseleri orada toplamıştı ve hiç olmazsa Anadolu’yu bari
kurtarabilmek için kararlar alacaktı. Bu arada en önem verdiği kurtuluş savaşı cephesi ise Güney cephesiydi (Kilikya’ydı).
Mustafa Kemal Paşa, 7. Ordu’nun komutanlığını kendisine
devrederek İstanbul’a gitmeden önce Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’ya, “Aklında olsun Fuat, ilk mukavemet merkezi
Kilikya’da kurulacaktır.” demişti. Ali Fuat Paşa 20.
Kolordu’yu yavaş ya-vaş Konya’ya kaydırmaktayken Güney
cephesini (Kilikya’yı) güvenceye almak ve direnişi
örgütlemek gerekiyordu. Yukarı-da adı geçen o çok güvendiği
üç genç subay o örgütleme işi için görevlendirilmişti.
(1) Yörük Selim (Suriye-Maraş Cephesi): Buraya Yörük
Selim’i görevlendirip yolladı. Suriye-Maraş yönünden gelip
Urum’a (Orta Anadolu’ya) geçmek isteyecek düşman birliklerini Saraycık Beli’nde boğsun, içerilere salmasın diye…
Yörük Selim, Maraş, Bulanık (Bugünkü Bahçe ilçesi ile
Hasanbeyli, Kaypak vb. geçit yerleri) ile Osmaniye cephelerinden sorumluydu.
(2) Aydınlıoğlu Tufan (Yukarıova-Doğu Kilikya
Cephesi): Buraya Aydınlıoğlu Tufan’ı görevlendirdi. Sis
(Kozan), Feke, Hacın, Mağara, Kadirli ve Andırın gibi Yukarıova bölgesinin herhangi bir yerinden gelip Urum’a geçmek
isteyecek düşman birliklerini Meyremçil Beli’nde, Mazgaç
Beli’nde, Dede Beli’nde, Gezbel’de, Keven Beli’nde karşılayıp onları geldiklerine pişman ettirsin diye…
(3) Tekelioğlu Sinan (Çukurova-Batı Kilikya Cephesi):
Buraya da Tekelioğlu Sinan’ı görevlendirdi. Tarsus, Mersin
yönünden gelip Urum’a geçmek isteyecek düşman birlikleri-
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ni Gülek Boğazı’nda, Akçatekir Beli’nde, olmazsa Çakıt suyu
boylarındaki dar boğazlarda, daha da olmazsa Ulukışla-Kardeşgediği Beli’nde durdurup yok etmek için. Ayrıca Pozantı’nın
daha doğusundaki Urum’a giden tek geçit yeri olan Karaisalı
ve Karsantı’dan gelip içerilere gitme niyetinde olan düşmanları
Aladağ geçitlerinde durdurup geri püskürtmek için…
Burada dikkate değer bir ayrıntı vardır. O ayrıntıya dikkatinizi çekmek isterim. O da şudur: Bu üç genç subayın isimlerinde “Yörüklüğü” çağrıştıran birer takma ad bulunmaktadır.
Doğrusunu isterseniz bu üç subayın hiç birisi Yörük değildi,
Aydınlı değildi ve Tekeli de değildi. Acaba Mustafa Kemal
bu Güney cephesinde görevlendirdiği bu üç subayın her birine
neden “Yörüklüğü” çağrıştıran birer takma ad vermişti? Hiç
düşündünüz mü? (Anımsa: Mustafa Kemal ⇒ Kara Mehmet
görüşmesi!.. (Bkz. s. 41)
Mustafa Kemal Atatürk: “Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bir bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve
o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu iyi bilin ki dünyada hiçbir
güç Türk’ü yenemez.”(53)
Mustafa Kemal, 4 Eylül 1919’da başlayan Sivas Kongresi
sırasında (Kasım 1919 başlarında) Güney cephesinde görevlendireceği bu üç subaya birer takma adla bazı önemli öğütler
de vermiştir. İçlerinden birisi “Yörük Selim”. O zaten apaçık
Yörüklüğü çağrıştırıyor. Yörük sözcüğünden “ben Yörük”üm
demiş oluyor. İkincisi de öyle. “Aydınlıoğlu”. (Aydınlı=Yörük). Çünkü tüm Çukurova bölgesinde, Adana, Niğde, Kayseri, Maraş, Antep ve Hatay bölgelerinde Yörükler’e “Yörük”
çağrımı yerine “Aydınlı” çağrımı kullanılır/dı. Üçüncüsü ise
“Tekelioğlu”. “Tekeli” de büyük bir Yörük oymağının adıdır.
Güney cephesi komutanlarının hiçbirisi hem “Yörük”
kökenli değildi hem de Çukurova bölgeli değillerdi. Öyleyse
Mustafa Kemal’in her üçünü de “Yörük” müş gibi adlandırma-

(53) Erkoçak, Mehmet: Saçıkara Yörükleri’nin Yakın Tarihi (Ramazan Velieceoğlu), Ankara, 2017, s.xi.
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sının bir anlamı, bir amacı yok muydu? Olmaz olur mu, vardı
elbette. Çünkü Yörükler her yerlerde, dağda, ovada, yollarda,
bellerde, kışta, yazda, baharda, güzde her yerlerde bulunabilir,
görülebilirdi. Yörükler coğrafyayı iyi bilmekteydiler, konup
göçtükleri bölgelerin yollarını, bellerini, köylerini, şehirlerini,
nerede düşman güçleri, Ermeni güçleri, nerede Türk güçleri
var, her yerleri köy köy, şehir şehir gezip gördükleri için çok iyi
bilmekteydiler. Aynı zamanda Yörükler’in çok iyi birer haber
kaynağı, bilgi kaynağı, haberleşme kaynağı, güç kaynağı olduklarını biliyordu Mustafa Kemal. Ayrıca kendisi Yörükler’e
özel bir yakınlık, sevgi, güven de duymaktaydı. Çünkü kendisi
de bir Yörük oğluydu(54).
Belki de bu yüzdendir Kara Mehmet gibi, kendiliğinden
milli direniş başlatmış bir yiğidi yanına çağırtıp, konuşup, onu
cesaretlendirmesi, ona andaç olarak bir kalpak hediye ederek
sır saklama öğüdü vermesi…
Ne acıdır ki, ne yazıktır ki, Kara Mehmet Mustafa Kemal’le ikinci kez buluşacakları zamana kadar yaşayamadı.
Büyük zaferden sonra Kara Mehmet’i belki Ankara’ya davet
edebilecekti, Dörtyol’a geldiği zaman belki ilk önce onu yanına çağırtıp kutlayacak ve ona özel bir madalya verecekti. Belki
de Dörtyol’a ilk geldiğinde Kara Mehmet’i sormuş ta olabilir.
Kimse bilmiyorsa onun ailesinin nerede olduğunu, nasıl bulsundu onu, yani Kara Mehmet’i nasıl bulsundu. Çünkü Kara
Mehmet ailesi belli bir yerli adresi olmayan, konar göçer yaşamı sürmekteydi. Bu sene burada Dörtyol’da kışlarsa gelecek
sene Kadirli’de, Osmaniye’de, Ceyhan’da ya da Kozan’da
veya başka bir yerlerde kışlayıp başka başka yaylalarda yaylayan Yörük ailelerinden birisiydi. Atatürk Dörtyol’a geldiğinde
Kara Mehmet de orada bulunabilseydi eğer, belki de en büyük
madalyayı, en değerli madalyayı, belki de kendi elleriyle Kara
Mehmet’in yakasına kendisi takacaktı kim bilir…

(54) 1) Aydemir, Şevket Süreyya, Tek Adam, Remzi Kitabevi, 1987, İst. cilt 1, s. 33.
2) Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, Pozitif Yayınları, 2004, İst. s.17.
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Hiç düşündünüz mü? Mustafa Kemal, düşmanların, istilacıların İç Anadolu’ya geçebilecekleri yolları, belleri, geçitleri
tıkamaları için yolladığı bu üç subayı niçin “Yörük” olarak tanıtmak istemiş olabilir? Neden böyle düşünüp, böyle yapmıştı?
Bana sorarsanız Yörüklüğü anımsatan bu adlandırmaların özel
bir anlamı vardı.
“Yörük”, “Aydınlıoğlu” ve “Tekelioğlu” çağrımlarının elbette çok özel bir anlamı vardı. Çünkü bu subayların her biri,
her yerlerde, yollarda, dağlarda, ovalarda, yaylalarda, kışlalarda bu Yörüklerle işbirliğine gidebilirlerdi, gitmeliydiler ve
öyle de olmuştu. Onlardan her ne tür yardımlaşma istenirse yapabileceklerine Mustafa Kemal inanıyordu. Bu inancını o subay arkadaşlarına açıklayarak, Yörüklerle işbirliği, güç birliği
yapmalarını salık vererek bu çağrımları onlara vermişti. Mustafa Kemal tarafından o takma adlar verilip, güney bölgesine
gönderilirken acaba Mustafa Kemal aklında ne amaçlar güdüyordu? Okurlarım bunların nedenlerini düşünecek, bu konuda
kafa yoracaklar ve gerçekleri anlayacaklardır.
O büyük insan Mustafa Kemal, bu güney cephesine yolladığı subaylara Yörük’lüğü andıran takma isimleri özellikle ve
bilerek vermişti. Aydınlıoğlu Tufan, Yörük Selim, Tekelioğlu Sinan. Bunların hiçbirisi hem Yörük değildi hem de
Adanalı, Maraşlı veya Kayserili değildi. Yani hepsi de bu
bölge dışından subaylardı. Aydınlıoğlu Tufan Üsküp-Makedonyalı, Yörük Selim İnebolu-Kastamonulu, Tekelioğlu Sinan
Uzunköprü-Edirneliydi. Ancak sivil direnişin ve çete savaşının
bel kemiğini oluşturacak olan güvenilir Türk gücü Yörükler’i
yerli halklara anımsatmak için bu üç değerli subaya o “Yörük”
takma adlarını vermişti.
Mustafa Kemal, Yörüklerin, taa Akdeniz kıyılarından tutun da Pozantı, Ulukışla, Niğde, Kayseri, Pınarbaşı, Göksün,
Maraş ve Hatay dolaylarına kadar tüm coğrafyayı adım adım,
ilçe ilçe, köy köy, yurt yurt, yol yol, bel bel, pınar pınar, dere
dere, ırmak ırmak, köprü köprü, dağ dağ çok iyi bildiklerini
sormuş, öğrenmişti Kara Mehmet’ten İskenderun’dayken. O
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yüzden her zaman ve her gerektikçe Yörüklerden bilgi alınacak, haber toplanacak, haberci, bilgi toplayıcı ve gerektikçe
savaşçı olarak faydalanılacak yurtseverler olarak onlara hem
güveniyordu, hem de adı geçen subaylara tembihlemişti. Yörüklerle ilişki kurup, “onlarla işbirliği yapasınız diye sizlere bu
adları veriyorum,” dedi ve Yörük Selim’i Göksun’a, Aydınlıoğlu Osman Tufan’ı Everek’e, Tekelioğlu Sinan’ı da Niğde’den
Pozantı’ya uğurladı.
Yörük Selim’e: Görev yerine varınca kendini “Yörük Selim” diye tanıtacaksın. “Ben bir Yörük oğluyum,” diyeceksin.
O bölgelerde çok sayıda Yörük çadırları göreceksin. Onlardan
her konuda bilgi ve yardım alacaksın, onlarla işbirliği yapacaksın. Onlar dürüst, arı duru Türk’türler, temiz ve yardımsever
insanlardır. Ermenilerle alışveriş dışında komşuluk, arkadaşlık,
iş ortaklığı gibi yakın ve samimi, ılık veya hatır gönül ilişkileri
yoktur.
Aydınlıoğlu Tufan’a: Görev yerine varınca ken-dini
“Aydınlıoğlu Tufan” diye tanıtacaksın. Ben bir Ay-dınlı
oğluyum, yani Yörük oğluyum, diyeceksin, diye öğütledi. O
çevrelerdeki Yörüklerle tanışıp, onlardan bilgi ve yardım
alacaksın, özellikle Aydınlı (Yörük) Kara Mehmet’i Develi
yaylasında bulduracaksın, demiş olması kesin gibidir.
Yüzbaşı Osman Tufan Bey, 1919 Kasım başlarında Develi’ye geldiği zaman belki de -Mustafa Kemal’in salıklamasıyla - Kara Mehmet’i, Everek Belediye Başkanı Kamberli Osman’dan sormuş, Develi yaylasından getirtip onunla buluşma,
görüşme, işbirliği yapma yolunu aramış olmalıdır. Ancak Kara
Mehmet, Kasım 1919’dan çok önceki günlerde (Haziran-Temmuz-Ağustos) nasıl olduysa olmuş ve bir şekilde bir yerlerde
Fransız (Ermeni) jandarmasının tuzağına düşmüş ve idam istemiyle Payas hapishanesine konmuş bulunuyordu.
Tekelioğlu Sinan’a da aynı biçimde ötekiler gibi, görev
yerine varınca, “Ben Tekeli Yörüğü’yüm” diyeceksin ve o çevredeki Yörüklerden her konuda faydalanacaksın. Destek ve
güç isteyeceksin, demişti.
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“AYDINLIOĞLU(55) ” mu, “AYDINOĞLU” mu?
Doğru yanıt ''Aydınlıoğlu'' dur.

Sivas
1/11/35

Everek Belediye Riyasetine

Sırdır

Anadolu ve Rumeli Müdafaa'i Hukuk Cemiyeti Hey'eti Temsiliyesi Kilikya
Kuvvayi Milliye kumandanlığına Binbaşı Kemal Bey'i tayin muavinliğe Yüzbaşı
Osman Bey'i tefrik eylemiştir. Vazaifi milliyelerinin devamı müddetince Kemal
Bey (Kozanoğlu Doğan Bey) Osman Bey de (Aydınlıoğlu Tufan Bey) namı
müstearın taşıyacaklardır. Vezaifi Milliyelerinde tarafınızdan her suretle
mazharı muavenet ve istinet olun-masını ehemniyetle rica eyleriz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti Hey'eti Temsiliyesi Namına
Mustafa Kemal
Bazı yazarlar her nedense “Aydınlıoğlu Tufan” yerine,
“Aydınoğlu Tufan” diye yanlış yazıyorlar.
Mustafa Kemal Paşa Türk Tarih Tezi'nde ''Tarih yazanlar Tarih
yapanlara sadık kalmalıdır.'' Yanlış yazanlar bu söze kulak vermelidir.
(55) 1) Çamurdan, A. Cevdet, Kurtuluş Savaşında Doğu Kilikya Olayları, s. 4.
2)Dalkır, Recep, Yiğitlik Günleri, s. 230.
3) Ersoy, Ahmet Şekip, Osmaniye-Kurtuluş-Bir Ömür, s. 133 (Ahmet Cevdet
Çamurdan, Milli Mücadele’de Doğu Kilikya, s. 95 ve devamı, General Osman
Tufan Paşa, Kilikya Doğu Bölgesinde Milli Hareketler)
4) GKB, Türk İstiklal Harbi IV. Cilt, Güney Cephesi, s. 78.
5) Yurtsever, Cezmi, Haçin (Bir Yangının Külleri), Çukurovalı Yayınları, …,
s.216.
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Aşağıda A. Cevdet Çamurdan’ın el yazısı ve yazıların altında açıklamaları görülüyor.

Kardeşim taha toros Beyefendi,
Adana kurtuluş savaşı Hakkında şimdiye kadar yazılanın çoğunun aslı yoktur
aydınlansın… Bu cephenin hakiki tarihini yazacak sizin gibi kıymetli, eli kalem
tutan … doğruyu doğru, eğriyi eğri yazan bir zat’a ihtiyaç vardır zatı alileri de bu
işin ehlisiniz.
Kilikya’nın iki cephesi vardır biri garb, biri şark. garp cephesi kumandanı tekeli Sinan / Yüzbaşı Tarık. Şark Cephesi kumandanı aydınlıoğlu tufan (Yüzbaşı Osman). bunların el yazıları ile yazılı hatıraları yanımdadır. Suretlerini size verdim.
Halihazır olan bunlardır. Hatıra yazanların çoğu Kilikya’yı bilmezler.
Daha yanımda mühim vesikalar ve hatıralar vardır. İcab eder
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se onları da taktim ederim … … Milli Mücadelenin esas tarihini tesbit eden
bu Çukurova Cephesinin hakiki vechesini Nesli ati ( gelecek nesil=gelecek
kuşak R.V.) doğru olarak bilsin. Yabancılar boş yere itibar görmesin. 4.1.1966
A.Cevdet
Saygılarımla
Çamurdan
İmza

Bir de Kozan oğlu Doğan (Binbaşı Kemal) Bey Bu cephenin Umum Kumandanıdır. Hacın (Saim beyli) Cephesinde yararlı bir iş görmedi.
İmza
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ÇETE KARA MEHMET’E ANI MEZAR...

Çete Kara Mehmet için yaptırdığımız anı mezar ve Döne Velieceoğlu.
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Çete Kara Mehmet’in anı mezarını yaptırırken (Mayıs
2018) bundan 98 (doksan sekiz) sene önce gömülmüş olduğu
Lalegölü eski mezarlığından bir poşet dolusu mezar toprağı getirdik bacım Döne ile. Getirdiğimiz toprağı Toprakkale-Kışla
Mahallesi’ndeki aile mezarlığımızda yaptırdığımız anı mezarın temeline döktük, o toprağın üzerine de gördüğünüz bu anı
mezarı yaptırdık.
Bu anı mezarın yapılma giderleri rahmetli Çete Kara Mehmet’in dört oğlunun en büyük oğulları Kara Mustafa oğlu Kara
Mehmet Ablay, Hacı Ali oğlu Kara Mehmet Abi, gene Kara
Aplış oğlu Kara Mehmet Abi ve Kara Ahmet oğlu Veli Abi,
Kara Mehmet’in tek kızı Uzun Aşa’nın gelini Döne Velieceoğlu ile ben Ramazan Velieceoğlu’nun katkılarıyla karşılanmıştır.
Dedemizin ruhu şad olsun, rahat uyusun. “Kendisi ölmedi, ama
öldü bilinir. A.Ç. Cengiz”
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“MİLLÎ MÜCADELEDE İLK KURŞUN VE
DÖRTYOL”(56)

Kara Mehmet

(Sarı) Mehmet Kara

Solda ilk kurşunu sıkan Kara Mehmet ile sağda ilk kurşunu sıktığı iddia edilen
(Sarı) Mehmet Kara.
Bu iki insan birbirlerine hiç benziyor mu? Benzemediği besbelli değil mi?

“DÖRTYOL’DA KARA MEHMET HEYKELİ
DİKİLMİŞ!..”
“Dörtyol’da Kara Mehmet’in heykeli dikilmiş,” diye bir
haber Toprakkale’de duyulup konuşulur oldu. Bizler zaten büyüklerimizden hep dinlerdik, Kara Mehmet dedemizin Dört(56) Kadir Aslan’ın yazdığı kitap.
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yol’da, Payas’ta, Kurtkulağı, Nacarlı, Zeytinbeli, Misis, İmamoğlu, Sis, Feke, Hacın, Mağara, Everek ve oraların köylerinde, yollarında, bellerinde, köprü başlarında, dar boğazlarda
kahramanlıkları (?!) olduğunu, Dörtyol’u işgal eden Fransızların iki jandarmasını kurşunlayıp öldürdüğünü anlatırlardı. Seferberlikten (1914) önce ve seferberlik sırasındaki savaşlarını
hep duyardık. Bu Kara Mehmet heykeli haberini duyunca çok
heyecanlandık, sevinerek ilgi duymaya başladık. Bu duyum da
daha yanılmıyorsam bundan dört-beş yıl kadar önce gerçekleşmişti.
Ben, Ramazan Velieceoğlu, taa 1974’ten beri Ankara’da
yaşamakta olduğum için duyar duymaz Dörtyol’a gidip, adı
geçen “Kara Mehmet” heykelini görüp, ilgilenmeye zaman
ayıramamıştım. Bu “Kara Mehmet Heykeli ve İlk Kurşun” öyküsüyle ilgilenmem ancak 2015-2016 yıllarında nasip oldu.
Rahmetli Kara Mehmet’in torunu olan Kara Mehmet Ablay ile birlikte önce “Kara Mehmet Heykeli”ni görmek istedik.
Bu amaç için Dörtyol’a gittik. Heykelin yerini sorduk, bulduk,
gördük, inceledik. Resimlerini çektik. Heykeldeki Kara Mehmet, başında kalpak, ayaklarında çarıkla elde silah karşısındaki
hedefi gözetliyordu. Heyecanlanmıştık, duygulanmıştık…
Bu arada duyduk ki “İlk Kurşun ve Dörtyol” adında ve
Kara Mehmet’le ilgili bir de kitap yazılmış. Kara Mehmet
heykeli ile ilgili bir kitap yazdığını duyduğumuz sayın Kadir
Aslan’la telefonlaştım. O gün Antakya’da olduğunu, önümüzdeki cumartesi günü öğleden sonra görüşebileceğimizi söyledi.
Gavıllaştık ve dediği gün ve saatinde Dörtyol merkez parkta
buluştuk. Bize Kara Mehmet’le ilgili araştırmalarından söz
etti. Kara Mehmet’in heykelini yaptırıp açılışını yaptıklarını,
Dörtyol’daki Millî Mücadele ile ilgili bir de kitap yazdığını
söyledi. Biz de mutlu olduk ve kendisini kutladık. Sonra bizi
götürdü, heykeli tekrar bize gösterdi, ”İlk Kurşun” müzesini
gezdirdi. Bizimle çok ilgilendi, ayrıntılı bilgiler verdi. Kendisine çok teşekkür borçluyuzdur. Çok mutlu olduk. Çünkü heykel
gerçekten de bizim dedemiz Kara Mehmet’e tıpatıp denecek
kadar benziyordu. Kendi kendimize “esef” ettik, neden haberi-
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miz olmamıştı, diye. Haklıydık biz de, çünkü uzaktaydım ben.
Ben Ankara’da oturuyordum, oraya 1974’te gitmiştim. Kara
Mehmet Ablay-her ne kadar Toprakkale’de oturuyor olsa da iki eş, yirmi kadar kız-oğlan çocuk, onların geçim dertleri, okulları, harçlık ve benzeri masraflarıyla başını kaşıyacak zamanı
yoktu. Öylesi bir ortam ve koşullarda nasıl olsundu haberi…
Sözün kısası onun da haberi ne yazık ki olmamış Kara Mehmet
heykelinin dikilmesinden.
Dörtyol’da oturan bu değerli ve emekli öğretmen arkadaşımız güzel bir kitap yazmış, kitabın adı “Millî Mücadelede
İlk Kurşun ve Dörtyol.” Çok emek vermiş Kadir Aslan o güzel
kitabına. Çok kişilerle görüşmüş, konuşmuş, kitabını yazarken
yaşamakta olan yaşlıların anılarını dinlemiş, o anıları, duyumları yazmış kitabında. Doğal olarak o işgal yıllarında 3, 5, 15…
yaşlarında olan o zamanın çocukları, bu zamanın yaşayan yaşlılarından aldığı bilgilere yer vermiş kitapta. Her şeye rağmen
kitap güzel olmuş denebilir. Eline, emeğine sağlık. Kendisini
kutluyorum, daha yenileri için başarılar diliyorum.
Adı geçen yazar, adı geçen kitabını yazarken bizim de,
bizlerin de söyleyeceklerimiz, anlatacaklarımız olabilirdi.
Kara Mehmet’in kim olduğunu iyi araştırmalıydı. Bunu tarih
yazıcısı olarak yapmalıydı. Anlaşılan o ki bunu düşünemedi.
Tanışmıyorduk, öyle bir kitap yazdığından haberimiz ve duyumumuz olmadı. Kendisine “Kadir Bey hocam, bizim de şöyle
şöyle anlatacaklarımız var,” deme durumumuz olmadı. Kitabını yazdığı zaman da bizim Dörtyol’la hiçbir ilişiğimiz, sosyal,
toplumsal, tarihsel gelişmelerle ilgili iletişim bağımız yoktu.
Ne zaman bilgi sahibi olduk? Yukarıda anlattığım gibi 20142015 yıllarında.
BİZ ÇOK ŞAŞIRDIK
Daha sonraki bir günde yazar Kadir Aslan’la tekrar buluştuk gene Dörtyol’da. Onunla gene uzun uzun konuştuk ben,
Kara Mehmet Ablay ve Veli Abi (57). Bize yazmış olduğu
(57) Kara Mehmet Ablay ve Veli Abi, Çete Kara Mehmet’in iki ayrı oğlundan to-
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“Millî Mücadelede İlk Kurşun ve Dörtyol” adlı kitabını hediye
etti. Mutlu olduk.
Özellikle Dörtyol’un kurtuluş savaşı yıllarını, o yıllarda
yaşanan acı olayları anlatan bir kitap. En az iki kez zevkle ve
bilgilenerek okudum o kitabı. Ancak ben kitabı özellikle çok
ilgi ile, dikkatle okudum, inceledim, gördüm ki, gerçek kahraman “Kara Mehmet”le hiç ilgisi olmayan bir kişi (Mehmet
Kara) anlatılıyordu kitapta hep. Gerçek Kara Mehmet’i tanıtıcı, onu anlatan inandırıcı hiçbir bilgi bulamadım. Sadece bir
kişinin anısında kim olduğu belirtilmeden “Aydınlı” olarak
kısa bilgi kırıntısı bulabilmiştim adı geçen kitabı sayfa 63’te(58).
Ne yazık ki, ilk kurşun olayını ve seferberlik yıllarındaki çeşitli acıları
bilenlerin büyüklerimize ve bizlere
onlarca yıl boyunca her zaman dillendirilen gerçek Kara Mehmet yerine soyadı “Kara” ve kendisi de sarı
tenli olan Mehmet adlı birisinin kabul ettirilme gayretlerini okudum,
anladım, üzüldüm. Bir kişi ya da
onun yakınları sahip çıkmış Kara
Mehmet’e. Heykel dikildikten yıllar
sonra “Heykeli dikilen o Kara Mehmet dedikleri kişi ben’im dedemdi”
(Sarı) Mehmet Kara
ya da “bizim dedemizdi. Bakın soyadımız bile “Kara”dır. O kişi bizim
dedemiz Mehmet Kara’ydı,” (?!) diye ortaya çıkmış. (Kadir
Aslan’ın beyanı.) Ne yazık ki, Kara Mehmet’i bilenlerin, bilenlerden duyanların dillerinden hiç düşmeyen gerçek Kara Mehmet adı, (bilerek mi) Mehmet Kara olarak değiştiriliyordu,
Kara Mehmet adı unutturulmaya (mı) çalışılıyordu? Ben öyle
anladım, dikkatle okursanız sizler de benim anladığım gibi anlarsınız. Bu üzücüydü, çok çok üzücüydü…
runlarıdır.
(58) K.A., Milli Mücadeledeki İlk Kurşun ve Dörtyol, s. 63, Kara Hasan’ın Akpınar çevresinde vurup öldürmüş olduğu iki Ermeni ölüsünün (Bazıları üç ölü
diyor, ancak bizim büyüklerimizden duyduğumuz iki ölüdür.) “Aydınlılar”
tarafından çadırın içine gömüldüğü ve öylece ölüleri kayıp ettikleri ile ilgili.
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Bizler bu duruma çok üzüldük, çok şaşırdık, akıl erdiremedik, bir türlü kabullenemedik. Yazara, “Mehmet Kara” adının
kullanılmasının yanlış olduğunu, gerçeğin “Kara Mehmet” olduğunu, bu yanlışın düzeltilmesi gerektiğini söyledik. Hocam
bu “Mehmet Kara” bilgisi yanlış, gerçek sizin yazdığınız gibi
değil, dedik. Kitapta resmi görülen (Sarı) Mehmet Kara’nın
(1894-1968) heykeldeki Kara Mehmet olmadığını, resimdeki
sarı tenli ve sarı benizli kişinin gerçek Kara Mehmet’e, heykeltıraş tarafından bilenlerin veya bilenlerden duydukları bilgilere göre tıpatıp yapılmaya çalışılmış olan, heykelde belirtilmiş
olan Kara Mehmet’e hiç benzemediğini siz de görüyorsunuz,
dedik. Sayın Kadir Aslan bize: Mehmet Kara’nın torunları
bana belge gösterdi, adamın “Gazilik Beratı” var. Evlerine gittim. Sandığın dibinden çıkarıp belge gösterdiler. İşte belgesi
deyip kitabının 127. sayfasını açtı ve bize gösterdi. Orada Arap
harfleriyle yazılmış biraz da yıpranmış yazı fotokopisi görülüyordu. (Bkz. Bu kitap s. 162-164.) O yazı fotokopisinin altında da “Bu berat, Milli Mücadelede İlk Kurşun’u sıkan Çavuş
Mehmet Kara’ya verilmiştir.
“Bu beratta, ‘Mücadele-i Milliyede âşârı Şecaat ve fedâkâranede Dörtyol Kasabasının Üzeyirli Karyesinden Ömer
Hoca Oğlu Mehmet Kara’ …yazmaktadır.” (Bkz: Bu kitap s.
164) deniyordu.
Mehmet Kara’nın torunlarının evlerine gittim. Sandıklarından yukarıdaki Osmanlıca yazılı beratı verdiler. Bundan
daha iyi belge mi olur, dedi. Sizin de böyle belgeniz var mı,
diye sordu.
Bunun üzerine biz “Acaba?” diye düşündük ve o zamanlık
sustuk, susmak zorunda kaldık. Bizde yazılı belge ne arasın. O
zamanlar (1918) okur yazar kimse nerde, resim nerde, not tutup yazı yazan nerde!.. O gün el sıkıştık, öylece ayrıldık. Ama
yukarıda anlattığım, sorular, yanlışlar, çarpıtmalar hep kafamı
karıştırdı durdu.
Ankara’ya döner dönmez Osmanlıca bilen bir yeminli tercüman buldum. O yazıyı tercüme ettirdim. Şaşırarak gördüm
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ki, verilen bilgi yüzde yüz yanlıştı, gerçekle zerre kadar ilgisi
yoktu.
Kara Mehmet’le ilgili bir kitap yazarken ilk önce Kara
Mehmet’in kim olduğu iyice araştırılmalı, soruşturulmalıydı.
Kendisine “gazilik beratı” diye ortaya atılan yazının gerçekte
bir gazilik berat olup olmadığını öğrenmek için çaba harcanmalıydı sayın Kadir Aslan. (Bkz: s. 162-169 arası).
Örneğin: Ekizoğlu Hüseyin Efendi ile, şiirlerinde hep
“Kara Mehmet” i dilinden, kaleminden düşürmeyen değerli
şair Ahmet Çetin Cengiz ve kardeşi Mustafa Cengiz ile, onun
babası Ali Cengiz ile,1976’dan itibaren araştırmaya başladığına göre sayın yazar, Ocaklı’nın, Dörtyol’un asıl yerlisi olan
yaşlılarla görüşüp bilgi alması daha uygun ve daha doğru olmaz mıydı?
Yazarın konuşturduğu yaşlı kişilerin çoğunun Küllülü
olduğu da dikkati çekiyor. Küllülü yaşlıların Dörtyol’a gelip
yerleşmeleri ise Kurtuluş Savaşı’ndan çok sonraları olsa gerektir. Onların Dörtyol’da yaşanan kurtuluş mücadelesine birincil
tanıklıkları söz konusu olamaz inancındayız.
Adı geçen ve geçmeyen şairlerin şiirlerindeki “Kara Mehmet” ismini “Mehmet Kara” imiş gibi göstermek, “Kara Mehmet (Mehmet Kara)” veya “Mehmet Kara (Kara Mehmet)” gibi
göstermek ve yazmak yakışık alır mı? Kara Mehmet’i Mehmet
Kara diye iddia etmenin ne anlamı var?
Heykeli dikilen “Kara Mehmet”in kim olduğu, onu tanıyanlar olup olmadığı veya tanımasa bile kim olduğunu duyanlar olup olmadığı iyice araştırılabilmiş olsaydı böylesi bir
tartışma hiç çıkmamış olacaktı.
Kitapta konuşturulan yaşlıların hiç birisi Kara Mehmet’in
kim olduğu ile ilgili bir bilgi verememiş olduğu anlaşılıyor.
Yazara bildirilen “Mehmet Kara” isminin halk arasında konuşulan ve şiirlerde dillendirilen Kara Mehmet olmadığı apaçık
belliyken Mehmet Kara ismi hep öne sürülmüş bulunuyor ve
bu durum oldukça fazla sıkıntı yaratıyor.
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Ayrıca bir heykeltıraş, yapacağı bir heykelin gerçek kişisini göremeden o işe başlamaz, başlayamaz. En azından onunvarsa-bir resmini görmesi önkoşuldur. Resmi yoksa heykeli
dikilecek kişiyi tanıyanlardan, bilenlerden sorarak o kişinin ten
rengi, yüz şekli, ağız şekli, burun şekli, göz şekli, kaş şekli,
baş şekli… gibi boyunu, posunu, giyim tarzını görüp ya da duyup ona göre kafasında oluşabilecek bir kişiliği tasarlayarak
işe başlaması zorunludur. Bir heykeltıraş kendi kafasına göre
ezbere bir heykel dikemez. Kara Mehmet heykelini diken ünlü
heykeltıraş Prof. Dr. Tankut Öktem (1940-2007) maalesef şu
anda yaşamıyor olması nedeniyle kendisine ulaşabilmiş değiliz.
Örneğin birkaç tane şiirinde hep “Kara Mehmet” adı geçen Ocaklılı şair yazar Ahmet Çetin Cengiz, Mustafa Cengiz,
Nurgül Kılçık… şiirlerinde neden Mehmet Kara dememişler
de hep Kara Mehmet demişler? Heykeli dikilen kişinin Mehmet Kara değil de Kara Mehmet olduğu için Kara Mehmet,
Kara Mehmet, Kara Mehmet… diye yazmışlar yazdıkları
şiirlerinde… Öyle değil mi? Öyleyse Kara Mehmet’e hiç benzemeyen Mehmet Kara nerden, niçin, nasıl ortaya atılıyor?!!!
Yazar, Kara Mehmet’i bilenler veya tanıyanlar hayatta olmadıkları için mi bu Mehmet Kara=Kara Mehmet iddiasını
doğru sayıp kitabında adı geçen “Mehmet Kara”yı heykeli dikilen “Kara Mehmet” olarak yazmış. Olur mu böyle bir şey?
Bizce bu bir talihsizliktir. Yanlış
olmuştur. Bu yanlış düzeltilmelidir.
İlk kurşun olayı ne zaman
olmuş? 1918’de olmuş. Mehmet
Kara ne zaman ölmüş? 1968’de
ölmüş. İlk kurşun olayından sonra
Mehmet Kara 50 (elli) sene yaşamış. Heykel ne zaman dikilmiş?
1994’te dikilmiş. Kitap ne zaman yazılmış? 2008’de yazılmış.
“Kara Mehmet(?!) bizim dede152
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mizdi” diyenler ne zaman ortaya çıkmış? Heykel dikildikten
sonra. Mehmet Kara 1968 yılına kadar Dörtyol’da elli yıl yaşamış, çeşitli zamanlarda “Çete bayramlarına” da katılmış olabilmesine rağmen (50) elli yıllık zaman içinde bir günden bir gün
ilgililere gidip de, birinci ağızdan “O ilk kurşunu ben sıkmıştım” gibilerden bir beyanı olmamış, bir bilgilendirmesi hiçbir
zaman duyulmamıştır. Eğer o ilk kurşunu sıkan kişi fotoğrafı
görülen o (Sarı) Mehmet Kara olsaydı, bu bilgiyi Dörtyollu
olan aklı başında herkes bilir ya da duyardı. “İlk kurşunu işte
şo adam sıkmış,” diye herkes birbirine gösterirdi, bu bir olay
olurdu. İlk kurşun hakkında nerde konuşulursa derdi ki bilenler, “Yahu o ilk kurşunu sıkan kişi filanca kişidir, ben onu biliyorum, ben onu tanıyorum,” demesi/demeleri gerekirdi. Eğer
Kara Mehmet denen kişi kendisi idiyse 50 (elli) sene boyunca
neden ortaya çıkmamış, “O ilk kurşunu sıkan kişi ben idim,”
dememiştir? İlk kurşun olayından 90 yıl kadar zaman sonra yakınları asıl kahraman Kara Mehmet ve yakınlarının ortalarda
olmadığından faydalanıp-meydanı boş bulmuş mu desek-Kara
Mehmet’in ismini Mehmet Kara olarak değiştirip Kara Mehmet’in ismine sahip çıkmaya mı çalışmış? Ayıp değil mi? O sahip çıkma gayreti de yazar tarafından inandırıcı olmasa da belki
de bilmeden, okuyucularına doğru gibi sunulmuş. Okuyucunun
nesine? Okuyucu doğru mu, yanlış mı diye neden araştıracak?
Niçin, nasıl, ne kadar zaman araştırsın gerçek kahraman “Kara
Mehmet” mi yoksa “Mehmet Kara” mı diye… Bizler bu saptırmaya üzüldük ki nasıl üzüldük, anlatılamaz…
Başınızı ağrıtmayayım, yazar Kadir Aslan’la görüşüp,
konuşup, ayrıldıktan sonra Dörtyol Belediye Başkanlığı’na
da gittik. Başkan Yaşar Toksoy ricamızı kırmadı. Çok nezaket
gösterdi. Yoğun işleri arasında bize zaman ayırdı, görüştük.
Durumu anlattık. Bizi öğleden sonra özel olarak ikinci kez
kabul etti, dinledi, ilgilendi, bize heykel ile ilgili gelişmeleri,
çalışmaları içeren belge ve kitaplar verdirdi. Biz de çok çok
teşekkür edip ayrıldık.
Kara Mehmet bir gerçektir ve doğrudur. Söz konusu gerçeğin ve doğrunun kanıtı bizlerin büyüklerimizden dinlediklerimiz ve okuduğunuz şiirlerdir. Dörtyol’un asıl yerlisi olan
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şair-yazarlar tarafından taa 1918’den beri ana-babalarından,
ebe-dedelerinden duyageldikleri gerçek ve doğru bilgilerin ışığında yazılmış şiirler, destanlar da bu Kara Mehmet gerçeğini
apaçık haykırıyor.
Kendileri aslen Dörtyollu (Ocaklılı) olan değerli ve hakbilir birkaç şair-yazar kendi köylerinde ilk kurşunu sıkanın Kara
Mehmet olduğunu ana-babalarından çok kereler dinledikleri
için Kara Mehmet adını şiirlerinde dillendirmişlerdir. O dörtlükler de aşağıdadır: Okuyalım.
DÖRTYOL TARİHİ
…
Hatay ilimiz, Dörtyol ilçemiz,
Millî mücadele adımız temiz,
Kara Mehmet, Asker Osman çetemiz,
İlk kurşunu atmak davası Dörtyol!..

Ahmet Çetin Cengiz

Dikkat: Kara Mehmet diyor, (Mehmet Kara demiyor.)
KARA MEHMET DESTANI
…
Bu kadar zulümden bıktı ahali,
Fransız’da bunun gerçek vebali,
Ermeniler verdi bütün eşkali,
Sora sora Kara Mehmet bulunur.
…
Kara Mehmet kaçıp gider oradan,
Biliyor ki gâvur gelir sonradan,
Can kıymetli maldan, mülkten, paradan
Karakiseli’ye haber salınır.
…

Ahmet Çetin Cengiz

Dikkat: Her dörtlükte de Kara Mehmet diyor, (Mehmet
Kara demiyor.)
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İLK KURŞUN
…
Toplandı ahali bunu duyunca,
Düşman beklediler beş gün boyunca,
Kara Mehmet “bir, iki, üç” sayınca
Düşman dayanmadı tek kurşunumuza!
…

Ahmet Çetin Cengiz

Dikkat: Kara Mehmet diyor, (Mehmet Kara demiyor.)
…
Düşmanda kurşunun türlü türlüsü,
Yerde kaldı on beş Gâvur ölüsü,
Kara Mehmet ile komşu köylüsü,
İlk kurşunu attı düşmanımıza!..
…

Ahmet Çetin Cengiz

Sensin Kara Mehmet sensin kahraman,
Seni unutmayız geçse de zaman,
Müzede kalacak silahın, kaman,
Kahramanlar ölmez, öldü bilinir.

Ahmet Çetin Cengiz

Dikkat: Her dörtlükte de Kara Mehmet diyor, (Mehmet
Kara demiyor.)
DÖRTYOLLU
…
Kara Mehmet sıktı burda kurşunu,
Alamadı düşmanından hırsını,
Çünkü Atatürk’ten aldı kursunu,
Göğüs gere gere çıktı Dörtyollu!..
…
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Tarihler yazıyor Kara Mehmet’i,
Onlar çekti bizler için zahmeti,
Bütün şehitlere Hak’kın rahmeti,
Dualar üstüne döktü Dörtyollu!..

Mustafa Cengiz

Dikkat: Her dörtlükte de Kara Mehmet diyor, (Mehmet
Kara demiyor.)
İLK KURŞUN
…
Kara Mehmetler, Hacı Eminler, Kara Hasanlar,
Bırakmadılar güzel Dörtyol’u düşman elinde!

Nurgül Kılçık/Karakise

yor.)

Dikkat: Kara Mehmetler diyor, (Mehmet Karalar demi-

Ayrıca, “Yiğit Dörtyol, Çeteler Kuvayi Milliyeciler, Kadir
Aslan” adlı kitabın 106. sayfasında gene başka bir yanlış, ikinci bir saptırma yapılıyor. Tarihi bir gerçek, tarihi bir doğru bir
daha çarpıtılıyor.

Burada “Mehmet Kara” demek, “Kara Mehmet” anlamına
gelir, demek istiyor yazar.
Olur mu böyle? Akıl işi mi bu? Bu bir göz boyama değil
mi? Bu bir saptırma, bir çeldirme, bir yönlendirme değil mi?
Böyle olur mu? Her okuyan cahil yerine konur mu?
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Doğruların savunucusu, hak bilir, gerçeklerin peşinde koşan Dörtyollu olsun, Dörtyollu olmasın tarihçilerin, yazarların
dikkatine sunuyoruz.
Dikkatinizi çekerim. Yazar Kadir Aslan kitabı sayfa 254,
“İLK KURŞUN” şiirinin sağ üstünde parantez içinde Kara
Mehmet ismine bir de “Çavuş” eklenmiş. Bu bir niyet okumadır. Bence şiirin yazarından izin alınmadan yapılmış bir tahriftir. Telif haklarına da aykırıdır, bir saptırmadır. Bu da doğru
değildir.

Fotoğrafın sağ üst köşesinde Kara Mehmet’e “Çavuş” eklenmiş. Ne hakla?

19 Aralık 1918’de Ocaklı-Dörtyol’da istilacı Fransız askerlerine ilk kurşunu sıkan bu gerçek Kara Mehmet yerine
“Mehmet Kara”, “Çavuş Mehmet Kara”, “Mehmet Kara Çavuş”, “Kara Mehmet Çavuş” gibi uydurma değilse de zorlama
isim değiştirmeler yalın gerçek karşısında rahatsız edicidir, inciticidir.
Aşağıdaki fotoğrafları karşılaştıralım:

Kara Mehmet
(Sarı) Mehmet Kara
Bu iki insan birbirine benziyor mu? Benzemiyor.
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Kara Mehmet oğlu Kara Mustafa
(Sarı) Mehmet Kara
Bu iki insan birbirine benziyor mu? Benzemiyor.

Kara Mehmet oğlu Kara Aplış
(Sarı) Mehmet Kara
Bu iki insan birbirine benziyor mu? Benzemiyor.

Kara Mehmet torunu
(Sarı) Mehmet Kara
Kara Mehmet Ablay
Bu iki insan birbirine benziyor mu? Benzemiyor.
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Mehmet Kara adlı o kişi, Mehmet Kara adındaki o sarı yağız kişi Kara Mehmet değildir... Sarı renkli ve Mehmet adında
bir kişiye “Kara Mehmet” denemeyeceğini herkes bilir. Kimlere “Kara Mehmet, Kara Ahmet, Kara Hasan…” dendiğini
sayın yazar da bizzat belirtiyor kendi kitabının 63. sayfasındaki
dipnotunda. Gerçekten yazar adı geçen sayfadaki açıklamasıyla bizi doğruluyor. (… Bu esmer olma hali nedeniyle insanların
pek çoğunun ismine “Kara” lakap olarak verilmektedir. Kitapta ismi geçen çetelerin çoğunda bu lakabı görebiliriz. Kara
Mehmet, Kara Hasan Paşa, Kara Fatma, Kara Mustafa, Kara
Ahmet, Kara Ali gibi. K.A.)
Sarı tenli olan kimselere de “Sarı Mehmet”, “Sarı Veli”,
“Sarı Hasan”... dendiğini de herkes bilir.
Bizim bu “Kara Mehmet” savımızın doğru olduğu gerçeğini bizzat yazar da bu doğru tanımlamasıyla ortaya koymuş
olmaktadır.
Bizim amacımız bir maddî miras kavgası değil, bir yanlışlığın düzeltilmesidir. Bu yanlışlığın düzeltilmesi kimseyi incitecek bir durum da yaratmaz. Ama düzeltilmemesi hem tarihi
saptırır hem de ailesini ve torunlarını incitir. Yazar da zaten
kitabının onuncu (10.) sayfasının son cümlesinde, “… Ancak
bizim amacımız tarihi bir yanlışlığın, hatanın düzeltilmesidir,”
diyor.
Bizler de aynısını söylüyoruz. Bizlerin de asıl amacımız,
tüm çabamız “Mehmet Kara’nın Kara Mehmet olmadığı, Kara
Mehmet yerine Mehmet Kara adının koyulması, öyle anılması,
öyle söylenmesi, öyle yazılması yanlışlığının düzeltilmesidir.
19 Aralık 1918’de Ocaklı’da iki Fransız jandarma devriyesine
ilk kurşunu sıkıp onları öldüren Kara Mehmet yerine olayla
uzaktan yakından ilgisi bulunmayan Mehmet Kara’nın anılması, söylenmesi, yazılması, anma toplantılarında Kara Mehmet
denecek yerde Çavuş Mehmet Kara… denmesi üzücüdür, tarihsel bir yanlışlıktır. Bu yanlışlık düzeltilmelidir.
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“KARA MEHMET” mi, “MEHMET KARA” mı?
Şimdi hep beraber eğri oturalım, ama doğru konuşalım:
Yazar kitabının önsözünde ilk kurşunu sıkan kahraman
Kara Mehmet’ten bahsetmek isterken “Kara Mehmet” demeye
dili varmamış, “Kara Mehmet” diyeceği yerde ısrarla en az üç
kez “Mehmet Kara” adını zikretmektedir. Neden öyle yapar?
Anlaşılır gibi değil.
Ayrıca (S. 9, Bel. Bşk. En alttan ikinci satır ‘Mehmet
Kara’), (s. 10, K. A. üstten 5.prg. ‘Mehmet Kara’), (s. 41, K.A.
‘Çavuş Mehmet Kara), (s. 42, K.A. ‘Ömer Hocaoğlu Mehmet
(Kara)’), (s. 56, K.A. ‘Ömer Hoca Oğlu Mehmet’), (s. 58, K.A.
‘Ömer Hocanın Oğlu Mehmet’), (aynı s.da ‘Ömer Hoca’nın
oğlu Mehmet (Kara)’), (s. 125, K.A. resim altı yazısı ‘Mehmet
Kara’), (aynı s. 125, K.A. Mehmet Çavuş), (s. 126, ‘Mehmet
Kara’, ayrıca aynı sayfada hece taşında ‘Mulla Ömer Hoca
Oğlu Çavuş Mehmet Kara’), (s. 127’de yazı altında ‘Çavuş
Mehmet Kara’, aynı sayfa resim altında ‘Mehmet Kara’).
Dillerde hep söylenegelen kahramana herkes “Kara Mehmet” diye sahip çıkıyor, övüyor ve gururlanıyor, Dörtyollu
saygıdeğer şair-yazarların şiirlerinde bile “Kara Mehmet”
diye anılıyor (A.Çetin Cengiz,- s.128-253-254, Nurgül Kılçıks.254, Mustafa Cengiz- s.262). Öyleyse Kara Mehmet gerçeği
neden gölgelenip de Mehmet Kara ismi parlatılmaya çalışılıyor? Bu anlaşılır ve kabul edilebilir bir davranış mıdır?
Yazarın ısrarla “Kara Mehmet” yerine “Mehmet Kara” ya
da “Çavuş Mehmet Kara” veya “Mehmet Kara Çavuş” demesi
garip kaçmıyor mu? “Kara Mehmet”in şerefli adını silip, unutturup onun yerine sahte (!!!) bir belge yutturmacasıyla o kahraman gazinin adını “Mehmet Kara” olarak değiştirmek doğru
bir davranış olabilir mi? O kahraman gazi Kara Mehmet’in
anılarına hakaret sayılmaz mı? Bunu da akıl ve mantık sahibi
hiç kimse hoş karşılamaz diye düşünüyoruz. Tarihi çarpıtmak
kimsenin hakkı olmasa gerektir.
Yazar kitabının 126. sayfasındaki yazısında Mehmet Kara’nın Dörtyol’un 9 Ocak Kurtuluş bayramına katıldığını yazı160
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yor. Olabilir, katılmıştır, normaldir. Sayfa 127’de gene 9 Ocak
Kurtuluş Bayramına giderken çekilmiş bir de fotoğraf görülüyor.
Aşağıdaki fotoğrafa dikkatle bakınız.

En önde görülen dört kişiye... Sol öndeki kişi esmer
(kara), onun sol arkasındaki kişi esmer (kara), üçüncü öndeki
Mehmet Kara sarışın (sarı) ve onun solundaki kişi de esmer
(kara). Buradan da anlaşılabilir ki Sarı Mehmet Kara’ya hiç
kimse Kara Mehmet demez.
“Kara Mehmet” yerine “Mehmet Kara” adlı kişinin anılması dışında yazarın kitabındaki öteki tüm bilgilere hiçbir
diyeceğimiz yoktur. Bizim tek bir sorunumuz vardır. O da
söz konusu ettiğimiz o isim çarpıtmasıdır, isim saptırmasıdır.
“Kara Mehmet” ismini “(Sarı) Mehmet Kara” yapma olgusudur, o kadar.
Yazar söz konusu kitabı, sayfa 126’da baştan ikinci paragrafta Mehmet Kara’ya “Atatürk tarafından gazi ünvanı, gazi
madalyası, gazilik beratı verilir (verildi).” diyor. Hani nerde o
gazilik ünvanı, gazilik madalyası, gazilik beratı? Yazıldığı gibi
bir gazilik unvanı, gazilik madalyası, gazilik beratı vb. yok.
Varsa görelim.
161
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Ayrıca “Soyadı Kanunu çıkınca “KARA” soyadını alır.”
deniyor. Soyadı kanunu 1934’te çıktı, 1935’te uygulaması başladı. Halbuki Mehmet Kara, “KARA” soyadını 1904’de almış
ve nüfusta tescil edilmiş bulunuyordu.
Aynı kitapta sayfa 127 “Gazilik Beratı” olarak sunulan
Osmanlıca yazı bir gazilik beratı değildir. Arap harfleriyle yazılmış o yazının çevirisi yanlıştır. Bilerek ya da bilmeyerek
oraya yamanmıştır. Yanlış yapılmıştır...
“GAZİLİK BERATI (?!)” GERÇEK DEĞİL

(Kadir Aslan’ın Gazilik beraatı olarak sunduğu ve Arap alfabesiyle yazılmış
olan yukarıdaki yazı ne bir gazilik beraatıdır, ne de bir gazilik madalya belgesidir. (Bkz: Kadir Aslan, Millî Mücadelede İlk Kurşun ve Dörtyol, s.127)
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Mehmet Kara’nın yakınlarının, Atatürk tarafından kendisine verildiği iddia edilen ve söylenen, s. 162-164’te tıpkı basımı görülen gazilik madalya belgesi gerçek değildir.
Gazilik beratı olarak kitaba konulmuş olan o belge gerçek
değil. Arka sayfada (s.164) Türkçesini gördüğünüz Arap harfli
yazı iddia edileni yalanlıyor. “Gazilik Beratı” diye sunulan aşağıdaki yazı gazilik beratı değildir. Okuyalım, görelim.
Sayın yazarın bilerek ve isteyerek yalan yanlış bilgiler
yazdığına inanmıyorum. “Kara Mehmet” gerçeğine ulaşmak
istemiş, “Kara Mehmet” denen kişi kimdir, tanıyanlar veya
yakınları var mıdır diye aramış, sormuş, soruşturmuş olabilir.
Ancak yeterli olmamıştır.
Dörtyol’da ilk kurşun sıkıldığı (19 Aralık 1918) zamanda
daha çocuk yaşta olanların o zamanlar duydukları bölük pörçük bilgileri yazmış doğal olarak. Bir de daha çok diyebileceğim derecede Küllü köyü yaşlılarından bilgi alınmıştır.
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“BERAT” DİYE SUNULAN YAZI BERAT DEĞİL

Yukarıda gördüğünüz ve gazilik beraatıdır diye yazılmış olan Osmanlıca yazı
ne bir gazilik beraatıdır, ne de bir gazilik madalya belgesidir.
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Yazarın kitabında (sayfa 127) bir önceki sayfada (s.164)
fotokopisi görülen ve Arap harfleriyle yazılmış bulunan belge
(mi?) gerçek değildir. 127. sayfadaki yazının altında Mehmet
Kara’ya verildiği belirtilen “berat” gazilik belgesi midir? Arap
harfleriyle yazılmış bulunan ve belge diye sunulan o yazının
Türkçesi var mıdır?
Ben adı geçen kitapta bu yazının Türkçe çevirisini göremedim. Normalde çevirisinin olması gerekirdi. Ancak ben
kendim merak ettim ve Ankara’da bir yeminli tercümana sözü
geçen ve “berat” olduğu iddia edilen o yazının Osmanlıcadan
Türkçeye çevirisini yaptırdım. O çeviride görülen şudur: O
yazı herhangi bir gazilik veya kahramanlık belgesi (beratı) değildir. O yazı, kimlere, hangi koşulları taşıyorsa gazilik belgesi
(beratı) verildiğini açıklayan yasa metnidir. Kitapta belirtilen
Arap alfabesiyle yazılmış o yazı ve çevirisini arka sayfada (s.
166) görüyoruz.
Arap alfabesiyle yazılmış o yazı bir gazilik beratı değildir.
O yazıda “Bu berat, Millî Mücadelede İlk Kurşun’u sıkan Çavuş Mehmet KARA’ya verilmiştir,” ibaresi yoktur (s. 166-167).
Bu gerçekleri de okurların dikkatlerine sunuyoruz.
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Yukarıda (s. 164) gördüğünüz Arap harfli Osmanlıca yazının Türkçesi aşağıdadır.

Sayfa 1
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Sayfa 2
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Sayfa 3: Sn. Kadir Aslan Gazilik beraatı olarak sunduğu ve Arap alfabesiyle
yazılmış olan yukarıdaki yazı ne bir gazilik beraatıdır, ne de bir gazilik madalya belgesidir. (Bak: Kadir Aslan, Millî Mücadelede İlk Kurşun ve Dörtyol,
s.127)
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Ancak her nasılsa yıllar sonra, daha önce de anlatıldığı
gibi, Kara Mehmet heykeli dikildikten sonraki bir zamanda gerçekle hiçbir ilgisi olmayan birileri ortaya çıkmış, güya
“gözü açıklık” yapmış mı diyelim, yazarı yanıltmış mı diyelim ne diyelim, bilemiyorum; “Kara Mehmet” adını “Mehmet
Kara” olarak değiştirmiş, Kara Mehmet dediğiniz o kişi benim dedem “Mehmet Kara” dır veya babamdı diye o kahraman gaziye sahip çıkmıştır. Yazar da bu iddianın tersini savunan bizlerden birisinin Dörtyol’da olmadığımız bir zamanda
gazilik belgesi diyerek kendisine sunulan buruşmuş ve gerçek
dışı bir yazıyı (sayfa 168’de görüldüğü gibi), o yanlış iddiaya doğru diye inanmış ve o bilgiyi kitabına yazma yanılgısını
yaşamış. “Gerçek Kara Mehmet sizin dediğiniz gibi Mehmet
Kara değildir,” diyemediğimiz için kendisine ulaşan bilgilere göre kitabına o “Mehmet Kara” adını yazmış. Kendisine “gazilik, kahramanlık beratı” olarak takdim edilen Arapça yazılı bir kâğıdı da “doğru bir belgedir” sanarak o Arapça yazının bir fotokopisini kitabında gösterip yayınlamıştır.
Eğer o Osmanlıca yazıyı Türkçe’ye çevirtmeyi düşünebilseydi, böylesi bir yanlışlığa düşmemiş olurdu. Tarih
yazmak inandırıcı bilgilerle, belgelerle olur. Ama… Ama
Mehmet Kara’nın gazilik beratı diye tanıtılan o yazının gerçekle bir ilgisi yoktur, verilen bilgi yanlıştır, o yazı belge(?!) değildir. Gazilik beratı diye sunulan yazının ne olduğu yeminli tercümanın yazısından apaçık belirtiliyor.
Yazar bilerek veya bilmeyerek bir yanlışa yönlendirilmişe benziyor. Bu kitapta belirttiğimiz gerçekleri görünce yazar
bilemeden düşmüş olduğu yanlıştan dönmeli, yanlışlığı düzeltmelidir.
Yazar, kitabının 10. sayfasında haklı ve doğru olarak tüm
çabasının tarihsel bir yanlışın düzeltilmesini, ilk kurşunun İzmir’de Hasan Tahsin tarafından değil, Dörtyol’da Kara Mehmet tarafından sıkıldığı gerçeğinin kabul edilmesi gerektiği
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gerçeğini savunuyor. Bu savunma doğrudur, iyi yapmıştır. Gerçekte Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşunu İzmir’de Hasan Tahsin
tarafından değil, Dörtyol’da Kara Mehmet tarafından sıkılmıştır.
A. ÇETIN CENGIZ AÇIK AÇIK ANLATIYOR
“Çete Kara Mehmet ve İlk Kurşun” olayının öyküsünü
ana-babasından, öteki büyüklerden çok kereler dinleyerek beyninde yaşatan ve unutulmasın diye şiirlerinde dile getirip kaleme alan değerli şair-yazar A.Çetin Cengiz’i bir kez de burada
dinleyelim:
Şair - yazar Ahmet Çetin Cengiz, Fransız işgalcilerinin
Dörtyol Serüveni’ni tıpkı bir tarihçi gözüyle ve gazeteci gözlemiyle şiirlerinde anlatmış, dile getirmiştir. Aşağıda sırasıyla
okuyacağımız dörtlükler sanki bir günlük gibi işgal olaylarını
apaçık beynimize kazıyor.
(Dörtyol’a Fransız işgali
11 Aralık 1918’de başladı. Birkaç günde yönetimi Türk yetkililerden devraldılar. Bu işgali
duyunca neler olup biteceğini
üzüntü, kaygı, bilinmezlik içinde beş gün kadar bekledi Türk
halkı. Sonunda 19 Aralık 1918
günü gelip çattı. Ocaklı’da devriye gezen Fransız (Ermeni)
jandarmalar halt işlediler. “Kara
Mehmet ‘bir, iki, üç’ sayınca”
halt işleyenler oracıkta cezalandırıldı. Böylece ilk kurşun sıkılmış oldu.)
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İLK KURŞUN
…
Düşmanda kurşunun türlü türlüsü,
Yerde kaldı on beş Gâvur ölüsü,
Kara Mehmet ile komşu köylüsü
İlk kurşunu attı düşmanımıza!..

A. Çetin Cengiz

KARA MEHMET DESTANI
…
Toplandı ahali bunu duyunca,
Düşman beklediler beş gün boyunca,
Kara Mehmet “bir, iki, üç” sayınca
Düşman dayanmadı tek namlumuza!..

A. Çetin Cengiz

(Fransız jandarmaları her türlü silaha sahipti. Kara Mehmet’in yanındaki komşu köylüsü Ekizoğlu Hüseyin’le birlikte
Türk kızına yapılan sarkıntılığa tanık oldular ve halt işleyenlere ceza kesmeye karar verdiler. O iki düşman jandarması Ocaklı’da işledikleri haltın cezasını ölümle tattılar. Aynı gün ikindi
üstü Özerli-Karakise’ye yaptıkları saldırı sonunda umduklarını
bulamadılar ve arkalarında on beş ölü bırakıp kaçıp gittiler.)
Not: Şiirin adı KARA MEHMET DESTANI, (MEHMET
KARA DESTANI değil.) dikkatle düşünelim ve anlayalım.
Dörtyol’a Fransız geldikten sonra
Zannetti ki beş, on sene kalınır,
Düşünmedi elbet günü gelince
Dörtyol’da Türklere teslim olunur!..

A.Çetin Cengiz

(Dendiği gibi Fransızlar daha iki yıl bile dolmadan Dörtyol’u terk ettiler.)
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Ermeniler geri geldi Dörtyol’a,
Fransız, Ermeni girdi kol kola,
Bu olaydan başka kötü ne ola
Üç ana yüreği, bağrı dilinir!..

A.Çetin Cengiz

(1915’ten sonra Suriye’ye göçürülen Ermeniler Mondros
Mütarekesine dayanak Dörtyol’a geri gelmişler, Ermeni nüfus
en az on iki bin kadar olmuştu. Birçok Ermeni de Fransız jandarması olarak maaşla görev almıştı.)
Karargâhın varır varmaz önüne,
Sormadılar bu üç Türk’ün suçu ne,
Vururlar süngüyü birden üçüne,
Hemen oracıkta üç can alınır!..

A.Çetin Cengiz

(İki Fransız (Ermeni) jandarmayı Ocaklı’da öldüren, Çokmarzıman, Özerli ve Karakise taraflarına kaçıp giden Kara
Mehmet, Özerli’de sanılarak onu bulup teslim etsinler diye
Özerli muhtarı ile iki üyesi sorgulanmak üzere jandarma karakoluna çağırılıp getirildi. Karakolun önünde öfkeli Ermeniler
tarafından öldürüldü. Bu acı olayda üç can alındı, üç ana yüreği
dilindi.)
Kimisi tüfekli, kimisi mavzerli,
Ermeni’ye hedef oldu Özerli,
Fransız Komutan bundan haberli
Ama saldırganın postu delinir!..

A.Çetin Cengiz

(Ocaklı’dan atıyla dörtnala kaçıp Çokmerzimen (Çokmarzıman)’dan Özerli’ye oradan da Karakise’ye doğru kaçıp giden
Kara Mehmet’i yakalamak ve öldürmek için Jandarma karakolu önünde toplanıp gösteri yapmakta olan öfkeli sivil Ermeni kalabalığı Özerli’den çağırılıp getirilen suçsuz o üç Türk’ü
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öldürdükten sonra toplu olarak bağıra çağıra önce Özerli sonra da Karakise’ye saldırıya geçtiler. Bu saldırıdan Fransız komutan da haberliydi ve saldırıyı önlemek için hiçbir önlem de
almıyordu. Ancak bu Ermeni saldırısı hemen Özerli’deki ve
Karakise’deki Türkler tarafından duyuldu. Türkler de saldırıyı
önlemek ve püskürtmek için yolları taşlar, kayalarla geçilmez
duruma getirdiler birkaç saat içinde. Ermeni kalabalığı Özerli-Karakise yolunda Türklere saldırdı, karşılıklı savaş oldu, on
beş Ermeni oracıkta öldürüldü. Bu çatışma olduğunda öğleden
sonra ikindi üzeriydi. “Ömer Hoca oğlu Mehmet (Kara) da o
sırada Hassa’dan evine gelmekteymiş, Özerli-Karakise’deki
çatışmaya tanık olmuş mu, elinden geldiği ölçüde o da çatışmaya katılabilmiş mi, orası şüpheli.”(59)
Bu kadar zulümden bıktı ahali,
Fransız’da bunun gerçek vebali,
Ermeniler verdi bütün eşkali,(60)
Sora sora Kara Mehmet bulunur!..

A.Çetin Cengiz

(Jandarma karakolu önünde toplanıp, bağırıp çağırarak
gösteri yapan Ermeniler ne istiyordu jandarma komutanından?
Ocaklı’da vurulup öldürülen iki Fransız ‘aslında Fransız değil
de Dörtyollu Ermenilerden olan’ jandarmaları öldürenin bulunmasını… Özerli’nin hatırı sayılır üç kişisini niçin jandarma
karakoluna çağırmıştı Fransız komutan? Ocaklı’da kurşunlanıp öldürülen iki Fransız (aslında Ermeni) jandarmayı öldüren
kişinin (Kara Mehmet’in) kendilerine teslim edilmesini sağlamak için… Çağırdıkları hatırlı üç kişi, Ocaklı’daki vurma olayını kimin yaptığını bilmediklerini söyleyince suçsuz yere o üç
kişiyi öldürmüşlerdi. Atıyla tırısla Ocaklı’dan gelip Çokmarzıman’dan Özerli’den geçip, Karakise’ye giden Kara Mehmet’i
(59) 18 Aralık 1918’de Mehmet Kara Hassa’da bulunuyordu. 19 Aralık 1918 sabah
saat 7.45’te sabah oluyor. Mehmet Kara yaya olarak yola çıkıyor. Gavur dağını
aşarak geliyor. Hassa-Dörtyol arası 12-13 saat sürüyor. Dörtyol’a saat kaçta
gelebildiğini siz hesap edin.
(60) “Atıyla kaçıp giden Kara Mehmet’e benziyordu”, diyenler vardı.
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gören Ermeniler (komşu, esnaflar ve benzeri) onun eşkalini
jandarma komutanına bildirmişlerdi. Ondan bundan sora sora,
izini süre süre Kara Mehmet’i yakalayıp öldürme niyetindeydiler.)
Kara Mehmet kaçıp gider oradan,
Biliyor ki Gâvur gelir sonradan,
Can tatlı maldan, mülkten, paradan
Karakiseliye haber salınır!..

A.Çetin Cengiz

(Karakolda olan bitenden, Özerli-Karakise yolundaki çatışmadan, savaştan sonra Kara Mehmet’in Karakise yakınındaki kışla yurdundan göçüp oradan uzaklaşması zorunlu bir durum yaratmıştı. “Yerin kulağı vardır.” Bugün değilse de yarın
o bir gün kendisinin adı duyulabilirdi. Yakalanırsa da kesin kes
öldürülürdü. O yüzden kendisi geceden kaçtı, çadırları da sabah erkenden kışla yurdundan göçtü, uzaklaştı.)
Derebahçe yolu taşlı, çağşaklı,
Gelecek düşmanda herkesin aklı,
Yeni yetmeler var eli silahlı
Düşman gelir diye orda kalınır!..

A.Çetin Cengiz

(19 Aralık 1918 günü akşam üstü Özerli-Karakise’deki
çatışmadan (ikinci kurşundan) sonra Ermeniler tekrar saldırır
kaygısıyla çatışma yapılan yerlerde yaşlı-genç elde silah, belde
kama, hançer nöbet beklediler.)
On dokuz Aralık günü gecesi,
Bin dokuz yüz on sekizdi senesi,
Yerlere serildi on beş tanesi,
Türk’ün öcü her düşmandan alınır!..

A.Çetin Cengiz

(19 Aralık akşam üzeri on beş Ermeni öldürülerek Türk’ün
öcü alınmış ve gece de nöbet tutulmuştu.)
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Sensin Kara Mehmet sensin kahraman,
Seni unutmayız geçse de zaman,
Müzede kalacak silahın, kaman
Kahramanlar ölmez, öldü bilinir!..
Bu Ahmet Cengiz de şehit torunu,
Vatan için verir varını, yoğunu
Düşünmeden hiçbir şeyin sonunu
Gerekirse vatan için ölünür!..

A. Çetin Cengiz

(Bu olayın olduğu günlerde 1915’ten sonra Suriye taraflarına göçürülmüş olan Ermenilerin de geri gelmesiyle Dörtyol’daki Ermeni nüfusu en az (12.000) on iki bin kadar olmuştu. Ermeniler Türklerden kat kat fazlaydı.)
Kara Mehmet dillerde destan oldu, hem söylendi hem yazıldı.

Kara Mehmet heykeli
		

Kara Mehmet’in torunu
Kara Mehmet Ablay
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KİME KARA MEHMET DERLER, KİME SARI
MEHMET DERLER?
Allah’ını seven bu sorulara doğru cevap versin. Kime
“Kara Mehmet” derler? Kime “Sarı Mehmet” derler? Bir de
bunu irdeleyelim:
İki kişi var diyelim. İkisinin de adı Mehmet olsun. Birisi
koyu esmer tenli, ötekisi ise beyazdan çok sarı tenli. Benim bildiğime, gördüğüme, yaşadığıma, duyduğuma göre koyu esmer
tenli olana “Kara Mehmet” derler, beyazdan daha çok sarı tenli
olana ise “Sarı Mehmet” derler.
Sarı tenli ve adı Mehmet olan bir kişiye, kimse “Kara
Mehmet” demez, herkes “Sarı Mehmet” der. Öylesi sarışın
tenli birisine kendi anası, babası ve öteki yakınları bile “Sarı
Mehmet” derler. Çünkü “sarı” tenli bir kimseye “kara” demek

Esmer Mehmet’e “Kara Mehmet”
derler.

Sarışın Mehmet’e
“Sarı Mehmet” derler.

aynı zamanda gülünç de olur. Örneğin Kara Hasan Paşa’ya
neden “Kara Hasan” demişler? Esmer tenli olduğu için değil
mi? Kara Hasan Paşa’ya birisi “Sarı Hasan Paşa” deseydi gülünç olmaz mıydı? Olurdu elbette. Sarı tenli Mehmet’in soyadı “Kara” olabilir, ancak soyadı “Kara” oldu diye onu “Kara
Mehmet” adındaki kahramanın yerine koyamazsınız. O zaman
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buna herkes güler. Öyle olduğunu iddia etmeyi de biz doğru ve
gerçeği yansıtır bulmuyoruz.
Heykeli dikilen kişinin adı şiirlere konu olmuş, 1918’den
beri dilden dile Kara Mehmet olarak bilinip, anılıp, yazılıp gelmiştir. Doğru olan budur, doğru olan Kara Mehmet’tir.
Kurtuluş Savaşı sırasında Mehmet Kara’ya dense dense
“Sarı Mehmet” denebilirdi, tıpkı esmer tenli Mehmet’e “Kara
Mehmet” dendiği gibi. 90 yıl sonra 2008’de yazılmış bir kitapta Kara Mehmet adı, Mehmet Kara yapılmıştır.
Yukarıdaki sayfalarda da kısaca değindiğimiz gibi yazarın
kitabının 128, 253, 254 ve 262. sayfalarında değişik şair-yazarlara ait birkaç tane şiir var. Dörtyol’daki kahramanlık öykülerini çok güzel dile getiren o çok anlamlı ve etkileyici şiirleri
yazan Ahmet Çetin Cengiz, Nurgül Kılçık ve Mustafa Cengiz
(D. 1948-...) Dörtyol’un asıl yerlileridir. Adı geçen şiirleri çocukluklarından beri analarından, babalarından ve öteki Dörtyollu büyüklerinden duydukları bilgilere göre yazmışlardır. O
şiirlerin basıldığı bir kitap veya gazete varsa onu görmeyi çok
isterim.
Okuduğumuz şiir dörtlüklerinin hepsinde de ilk kurşunu
sıkan kahraman Kara Mehmet’in adı geçiyor.
İlk kurşunu sıkınca Kara Mehmet’in nereye gittiği (Karakise’ye A.Ç. Cengiz), oradan neden göçüp kaçtığı (Kara Mehmet kaçıp gider oradan,) kaçıp giderken kendisini görenler
jandarmaya haber verir diye, gören olmamış olsa bile “yerin
kulağı vardır” bu gün değilse yarın, o bir gün Fransız jandarmalarını kimin vurduğu duyulur, (Ermeniler verdi bütün eşkali,
Sora sora Kara Mehmet bulunur) sa yakalanır hemen öldürülür,
o nedenle ölmemek ve düşmanlara karşı ileride gene savaşacağını düşündüğü için “Kara Mehmet kaçıp gider oradan” diye
değerli ozan A. Çetin Cengiz duyduğu gerçek olayları şiirinde çok güzel biçimde dile getirmiş, ilk kurşun gününü apaçık
betimlemiştir. Kendisini yürekten kutluyorum. Şu anda hasta
olduğunu duymuş bulunuyorum. Kendisine acil şifalar ve uzun
ömürler diliyorum (2018 Nisan R.V.).
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Şair-yazar Ahmet Çetin Cengiz 19 Aralık 1918’de Kara
Mehmet tarafından sıkılmış olan ilk kurşunun öyküsünü
ana-babasından ve büyüklerinden dinleye dinleye hiç unutmamıştır. Yazmış olduğu tüm şiirlerinde hep Kara Mehmet’i dilinden düşürmemiştir. Her zaman gerçek kahraman Kara Mehmet’i anmış, onu övmüş, yüceltmiş, unutturmamak için onun
adını hep dile getirmiştir.
O şiirlerin tamamını aşağıya alıyorum. Hep birlikte zevkle
okuyalım.
İLK KURŞUN
Yirminci asrın ilk yirmi yılı,
Düşmanla vuruştuk omuz omuza,
Bingazi, Yemen’de, Çanakkale’de,
Direndik, güvendik hep ordumuza!..
Bütün cephelerde öldük, savaştık,
Mondros denilen yerde sarmaştık,
Silah bıraktık, güya anlaştık,
Düşmanlar doluştu öz yurdumuza!..
On bir Aralık’ta aldık haberi,
Dörtyol’uma girdi gâvur askeri,
Fransız’ın Ermeni’den rehberi,
Saldırmak istedi namusumuza!.. (Ocaklı’da)
Almak istediler mallarımızı,
Kırmak istediler kollarımızı,
Yolmak istediler dallarımızı,
Her şeyi yoldular can korkumuza!..
Ama öyle miydi? Elbet değildi,
Başımız ne döndü, ne eğildi,
Koçyiğit ölmeyi vazife bildi,
Gizlendi yollarda ilk pusumuza!..
(Ocaklı’da Kara Mehmet)
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Toplandı ahali bunu duyunca,
Düşman beklediler beş gün boyunca,
Kara Mehmet “bir, iki, üç” sayınca, (Ocaklı’da)
Düşman dayanmadı tek namlumuza’..
Düşmandan kurşunun türlü türlüsü,
Yerde kaldı on beş gâvur ölüsü,
Kara Mehmet ile komşu köylüsü,
İlk kurşunu attı düşmanımıza!.. (Ocaklı’da)
On dokuz Aralık silah sıkıldı,
Köylerden kaçıldı dağlara çıkıldı,
Nice ocak söndü, evler yakıldı,
Hepimiz sığındık “Rahmanımız”a!..
Nice yayla, köyde öldük, öldürdük,
Türk’ün bayrağını çektik, kaldırdık,
Kötü giden bahtı tekrar güldürdük,
Düşman teslim oldu imanımıza!..
Ahmet Cengiz’i duy Karakise,
Yakından kulak ver samimi sese,
“İlk kurşun” nerede atıldı ise,
Bir anıt dikelim vatanımıza!..

Ahmet Çetin CENGİZ

KARA MEHMET DESTANI
Dörtyol’a Fransızlar geldikten sonra,
Zannetti ki beş on sene kalınır,
Düşünmedi elbet günü gelince,
Dörtyol’da Türkler’e teslim olunur!..
Ermeniler geri geldi Dörtyol’a. (12 000’den fazla)
Fransız, Ermeni girdi kol kola,
Bu olaydan kötüsü ne ola,
Üç ana yüreği, bağrı delinir!..
(Karakola çağrılan Özerli’den üç Dörtyollu öldürüldü)
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Karargâhın varır varmaz önüne,
Sormadılar bu üç Türk’ün suçu ne,
Vururlar süngüyü birden üçüne,
Hemen oracıkta üç can alınır!..
Kimisi tüfekli, kimisi mavzerli,
Ermeni’ye hedef oldu Özerli, (Kara Mehmet’i versin diye)
Fransız komutan bundan haberli,
Amma saldırganın postu delinir!..
Kara Mehmet kaçıp gider oradan, (Ocaklı’dan)
Biliyor ki Gâvur gelir sonradan,
Can kıymetli maldan, mülkten, paradan,
Karakiseli’ye haber salınır!...
Bu kadar zulümden bıktı ahali,
Ermeniler verdi bütün eşkali,
(Kara Mehmet’in)
Fransız’da bunun gerçek vebali,
Sora sora Kara Mehmet bulunur!..
Derebahçe yolu taşlı, çağşaklı,
Gelecek düşmanda herkesin aklı,
Yeni yetmeler var silah meraklı,
Düşman gelir diye orda kalınır!..
(Özerli-Karakise arasında)
On dokuz Aralık günü gecesi, (akşam üstü)
Bin dokuz yüz on sekizdi senesi,
Yerlere serildi on beş tanesi,
Türk’ün öcü her düşmandan alınır!..
Sensin Kara Mehmet sensin kahraman,
Seni unutmayız geçse de zaman,
Müzede kalacak silahın kaman,
Kahramanlar ölmez, öldü bilinir!..

180

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

Bu Ahmet Cengiz de şehit torunu,
Vatan için verir varını yoğunu,
Düşünmeden hiçbir şeyin sonunu,
Gerekirse vatan için ölünür!..

Ahmet Çetin CENGİZ

DÖRTYOL TARİHİ
Anlatayım tarihini dostlara,
Kıyamete kadar kalası Dörtyol,
Kurtuluş Bayramı 9 Ocak’ta,
Vatan sevgimizin mayası Dörtyol!..
Hatay ilimizdir, Dörtyol ilçemiz,
Millî Mücadele, adımız temiz,
Kara Mehmet, Asker Osman çetemiz,
İlk kurşunu atmak davası Dörtyol!..
Hacı Emin Hoca ile etrafı,
Özerli’den çekti ilk telgrafı,
Üç Türk’ü öldürdü Gâvur tarafı, (Karakolun önünde)
Elinde tüfeği, tahrası Dörtyol!..
Toplandılar Örencik’te mi, nereydi,
Kimisi emmioğlu, kimisi kivreydi,
Herbiri uğruna canını vereydi,
Var mı bundan daha ötesi Dörtyol!..
Kara Hasan Paşa, Rabatlı Seydi,
Bu kahramanların gayesi neydi?
Bu vatan, bu namus tehlikedeydi, (Ocaklı’daki gibi)
Yurdundan düşmanı atası Dörtyol!..
Fransız’a ilk biz açtık bayrağı,
Tarihime şahit şu Gâvurdağı,
Öldük, vatan yaptık kara toprağı,
Kuvayi Milliye davası Dörtyol!.. (Teşkilatı Mahsusa)
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Kurtkulağı, Burnaz, Erzin, Gökdere,
Yalın ayak, başı kabak kaç kere,
Çetelerle göğüs gerdik nelere,
Kurtardık Erzin’i, Payas’ı Dörtyol!..
Anam anlatırdı eski halları,
Seferberlik, “kaç kaç”, şehit, dulları,
Ermeni-Fransız işgal yılları,
Bu da tarihinin karası Dörtyol!..
Şehit düştü senin iki deden de,
Birisi Kumluk’ta, biri Yemen’de,
Ali oğlu Ahmet Cengiz, sus sen de,
Her hemşehrin yurdun çetesi Dörtyol!..

Ahmet Çetin Cengiz

Aynı biçimde gene Dörtyollu şair-yazarlardan Mustafa
Cengiz ve Hayrettin Işık da kahraman gazi Kara Mehmet’i dillendirmişler, övmüşler, yüceltmişlerdir.
DÖRTYOLLU
Kurtuluş Harbi’nde bir aslan gibi,
Düşmanın üstüne gitti Dörtyollu,
Fransız’la Ermeni’nin zulmünden,
Alnının akıyla çıktı Dörtyollu!..
Hasan Paşa çetelere baş oldu,
Allah, Allah sesleriyle koş oldu,
Silahlar sıkıldı, her yer leş oldu,
Vermedi yurdunu, kalktı Dörtyollu!..
Kara Mehmet sıktı burda kurşunu,
Alamadı düşmanından hırsını,
Çünkü Atatürk’ten aldı kursunu,
Göğüs gere gere çıktı Dörtyollu!..
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Cennetoğlu, Emin Hoca ve Seydi,
Gâvur Hacı, Kürt Mehmet de çeteydi,
Düşmanın başını önüne eğdi,
Şerefi, şanıyla baktı Dörtyollu!.
Kaç kaç oldu Örencik’e kaçıldı,
Nice koç yiğide kefen biçildi,
Vatan, namus için yemin içildi,
Yurdun üstüne aktı Dörtyollu!..
Tarihler yazıyor Kara Mehmet’i,
Onlar çekti bizler için zahmeti,
Bütün şehitlere Hak’kın rahmeti,
Dualar üstüne döktü Dörtyollu!..
Mustafa Cengiz’im yazdı kalemi,
Sizler için söylüyorum kelamı,
Şehit, gazilere Allah selamı,
Sizlere abide dikti Dörtyollu!..
		
Mustafa Cengiz

19 ARALIK
Ağlıyordu analar,
Babalar ve balalar,
Burçlarına bayraklar,
Bekliyordu kala’lar!..
Parçalandı zincirler,
Eller namluya hasret,
Yağlanarak martinler,
Mehmet’e verdi gayret!..
Yakılacaktı o gün,
Bir istiklal ateşi,
Doğacaktı şafaktan,
Şehitlerin güneşi!..
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Bir 19 Aralık,
Sabahında Mehmet’im,
Dedi ki: Bölük bölük,
Düşmana yürüyelim!..
Yüerği kor bir mangal,
Ayağında tek postal,
Gözlerine bir sevinç,
Doluyordu hınca hınç!..
Diyordu ki: Ey vatan!..
Canım sana feda olsun,
Ha ekmeğini yedim,
Ha uğruna bir kurşun!..
Dörtyol’da bu ilk kurşun,
Olmuştu güzel yurdun,
Maraş’ta Sütçü İmam,
İzmir’de Hasan Tahsin!..
Selam şanlı Ata’ya,
Selam şanlı vatana,
Selam yüce millete,
Selam şehit yatana!..
Hayrettin Işık

Dikkatinizi çekerim. Elinizdeki kitapta okuduğunuz şiirlerin hepsinde 19 Aralık 1918’de düşmana ilk kurşunu sıkan
kişinin Kara Mehmet olduğu belirtiliyor, o kahraman Kara
Mehmet olduğu yazılıyor, Mehmet Kara değil. Çünkü taa
1918’lerden bugüne (2018’e) kadar yüz yıldan beri dilden dile
konuşulan, övünülen ve saygı duyulan o kahramanın adı (unvanı) Kara Mehmet’tir. Mehmet Kara değil, Mehmet Çavuş
değil, Çavuş Mehmet Kara değil, Ömer Hoca oğlu Mehmet
Çavuş da değil, Kara Mehmet Çavuş da değildir.
Ben şimdi sizlerin dikkatine bazı fotoğraflar sunacağım.
O fotoğrafları dikkatle karşılaştırmanızı ve ondan sonra vic-

184

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

danınızın sesini bir daha dinlemenizi rica edeceğim. Heykelde
betimlenen, aslına uygun-varsa-resim veya heykeltıraşa anlatılan eşkale/eşkallere göre heykeli yapılmış olan kişi, söz konumuz olan bu kitap s. 168’de kitapta fotoğrafı görülen (Sarı)
Mehmet Kara’ya mı benziyor, yoksa rahmetli Çete Kara Mehmet’in oğulları Kara Mustafa’ya, Kara Aplış’a mı ayrıca sağ ve
şu anda Toprakkale’de oturmakta olan Çete Kara Mehmet’in
torunu Kara Mehmet Ablay’a mı çok benziyor? Göz sizin, akıl
sizin, mantık sizin, vicdan sizin, ölçü sizin, gerçek sizin…

Kara Mehmet
Kara Mehmet oğlu Kara Mustafa.
Bu iki insan birbirine benziyor mu? Benziyor.

Kara Mehmet
Kara Mehmet oğlu Kara Aplış
Bu iki insan birbirine benziyor mu? Benziyor.
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Kara Mehmet
Kara Mehmet torunu Kara Mehmet Ablay
Bu iki insan birbirine benziyor mu? Benziyor.

Kara Mehmet
(Sarı) Mehmet Kara
Bu iki insan birbirine benziyor mu? Benzemiyor.
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KARA MEHMET KIMIN NESIDIR?
Dörtyol’da iki Fransız jandarmasına Ocaklı’da ilk kurşunu sıkarak öldüren o kahraman Kara Mehmet yukarılarda
fotoğraflarını gördüğünüz Kara Mustafa’nın babasıdır, Kara
Aplış’ın da babasıdır. Kara Mehmet Ablay’ın dedesidir. Biz
tam da bu tarihsel gerçeğin kabul edilmesini, 19 Aralık
1918’de ilk kurşunu sıkan Kara Mehmet’in hakkının
yenmemesini, bilmeden yapılmış olan o yanlışlığın
düzeltilmesini, Kara Mehmet adının değiş-tirilip Mehmet
Kara yapılması çabasından vazgeçilmesini is-tiyoruz.
Kara Mehmet Aydınlı’dır, Yörük’tür (konar-göçerdir), yakınları Dörtyol’un yerlisi değildir, Dörtyol’da oturmuyor, diye
düşünülmesin. Gerçekte o ilk kurşun olayının yaşandığı tarihlerde (1900-1925?) bugün Dörtyol’da, Özerli’de, Karakise’de,
Kuzuculu’da, Çaylı’da ve tüm çevre köylerde yerleşik durumda bulunanların hepsi diyemesek de hepsine yakını tıpkı Yörükler gibi yazın serin yaylalarda yaylayıp, kışın da ılık deniz
kıyılarında kışlamaktaydılar. Eğer Yörük’tür (Aydınlı’dır) diye
Kara Mehmet’in o zaman oralarda yerleşik olanlardan birisi
olmadığı gibi ilkel ve sağlıksız düşünenler var ise onları uyarırız. Yörükler bu vatanın öz sahipleriydiler. Türklüğün özü,
sönmeyen ateşiydiler ve şimdi de öyledir.
Kara Mehmet sadece Dörtyol’da kurşunlar sıkmadı. 1909,
1914, 1915’ten başlayıp 1916, 1917, 1918 ve 1919 yıllarında
çok yerlerde nice kurşunlar sıktı, hançerler ve kamalar salladı.
Kara Mehmet Dörtyol’da, Erzin’de, Osmaniye’de ve Haruniye’de de vardı. Ayrıca Kurtkulağı, Nacarlı, Zeytinbeli, Misis,
İmamoğlu, Sis, Feke, Hacın, Everek ve köylerinde de vardı,
vurdu, kırdı. Başkaları bunları nerden bilecek? Kitabımızın
yukarıdaki bölümlerinde bu konuda ayrıntılı bilgileri okumuş
olmalısınız.
Kara Mehmet ile Mehmet Kara ayrı ayrı ve birbirine hiç
mi hiç benzemez kişilerdir. Yüz, göz, kaş, burun, dudak ve
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kulak yapısını yan yana getirdiğinde herkes Kara Mehmet ile
Mehmet Kara’nın birbirlerine hiç mi hiç benzemediği gerçeğini apaçık görecektir. Heykel yapılırken heykeltıraş rahmetli
Tankut Öktem’e Kara Mehmet’i tanıyanların ya da tanıyanlardan duydukları verdikleri eşkale göre heykeli yapmıştır. Ömer
Hoca oğlu Mehmet Kara’nın gerçek Kara Mehmet’e benzerliği
hiç mi hiç yoktur. O heykelde de görüldüğü gibi, heykeli dikilen Kara Mehmet, ilk kurşunu Ocaklı’da sıkıp terbiyesizlik
yapan Fransız jandarması kılıklı iki Ermeni’yi öldüren sonra
atına binerek tırısla Karakise köyü yakınlarındaki çadırlarına
doğru kaçıp giden Kara Mehmet’tir, Çete Kara Mehmet’tir,
Yörük Kara Mehmet’tir, Aydınlı Kara Mehmet’tir, Hayta Kara
Mehmet’tir, birçok Ermeni’yi ve Fransız posta memurlarını da
yok yere öldürdü (?!) iddiası ile idam kararı verilip (?!) tutuklanan Kara Mehmet’tir.
Kara Mehmet’in 1909 Adana olaylarıyla ve 1915-1916
Ermeni sürgünü zamanında mücadelesi çok kimselerin bilmediği, bilemediği, bilemeyeceği kadar çok yerde olagelmişti. Kara Mehmet önce kendiliğinden Ermenilere karşı sivil
direniş başlatan daha sonra 1918’deki Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Dörtyol’da ilk millî kıvılcımını yakan kahraman Kara
Mehmet’tir. Bu vatanın düşman işgalinden kurtarılması için,
savaşını ölümü pahasına sürdüren, o sırada evini ve çocuklarını bile ihmal edebilip onları yalnız bırakan, idam cezasına
çarptırılan, şans eseri idamdan sıyrılabilen, en sonunda ailesine
ve sevenlerine kavuşma umuduyla Adana’dan yaya olarak yollara düşüp Misis-Kızıldere-Ceyhan-Adatepe-Azizli yolunu izleyerek Lalegölü kırsalında kışlamakta olan amcazadesi Arıcı
Mustafa’nın çadırına ulaşabilen, ancak kaderin cilvesi çocuklarına kavuşamadan yaban ellerde, hiç yoktan bir akraba evinde
ölen kahraman sivil asker Gazi Kara Mehmet’in ününe, şanına,
şöhretine haksız yere sahip çıkmak, sahip çıkanlara arka çıkmak vicdan işi değildir. Vicdan sahibi, hakka, adalete inanan
hak bilir ve değerbilir tüm insanları düşünmeye, konuşmaya ve
doğru olana sahip çıkmaya, hak sahibine hakkını teslim etmeye
yardımcı olmaya çağırıyoruz.
Bu konuda Dörtyol’un ve Hatay’ın yerli tarihçilerine ve
Cumhuriyet tarihçilerine de büyük görevler düştüğüne inanı-
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yorum. Ne demişler? “Yiğidi öldür, ama hakkını yeme, hakkını
inkâr etme!..”
Dörtyol’un Fransız işgali sırasında Dörtyol-Karakise kuzeyinde bir yerde bulunduğu sıralarda, özellikle Dörtyol’da
göstermiş olduğu kahramanlığa karşılık Kara Mehmet ve Kara
Mehmet’i tanıyanlar da öldükten sonra anıtını dikme büyüklüğünü gösteren Dörtyol Belediye Başkan/larına, ilçenin değerli
aydınları ve araştırmacılarına, Dörtyol Kaymakamlığına, Hatay Valiliğine ve ilgili herkese teşekkürü borç biliriz.
Kara Mehmet Heykeli dikilmesi düşünüldüğü zaman
“Kimdir bu Kara Mehmet? Bu Kara Mehmet’i tanıyan var mı,”
diye soran, soruşturan olmuştur. Ne yazık ki, Dörtyol’da ilk
kurşunu sıkan gerçek Kara Mehmet’i çok iyi tanıyan Ekizoğlu
Hüseyin Efendi sağ değildi, Erzinli Karakurumlar sağ değildi,
Toprakkale’den İbicek Ahmet sağ değildi, Osmaniye’den Çalıkoğlu Hacı Ahmet Ağa, Hacı Hüseyin Sezgin, Fettah Emin
Ersoy sağ değildi. Ceyhan’dan Ali Caf sağ değildi. Kozan’dan
Sehlikoğlu Hasan, Topaloğlu Halil, Kurdoğlu Hulusi ve Emmi
Mustafa sağ değildi ki gidip sorasınız bakalım Dörtyol’da o ilk
kurşunu sıkan Kara Mehmet kimdi? O zaman doğru ve gerçek
olan ortaya çıkabilirdi. Ne yazık, ne yazık!.. Onlar şimdi yaşamıyor. Mekanları cennet, ruhları şad olsun...
Ayrıca Kara Mehmet’in oğlu Velecoğlu Kara Mustafa ile onun kardeşi Kara Aplış (resimdekiler) ve torunu Kara
Mehmet Ablay sağ oldukları halde Dörtyol’da yaşamadıkları
için Kara Mehmet heykeli dikileceği haberini alamamışlardı.
“Temsilde kusur yoktur” atasözünde olduğu gibi, tıpkı cepten
düşürülmüş bir altın saatin birisi tarafından bulunduğunda,
“Bir saat buldum. Sahibi kimdir,” diye sorulduğunu düşünelim.
Uzun bir zaman süresinde altın saatin sahibi ortaya çıkmayınca, altın saatin asıl sahibi orada bulunamayınca, sahibi bilinemeyince altın saat gerçekte kendisinin olmadığı halde yıllarca
bekleyip-nasıl olsa kimse sahip çıkmıyor-ben/biz sahip çıkalım
deyip, kendisinin olmadığı halde “o saat benimdi,” diye birisinin ortaya çıkıp o saate sahip çıkılması olayı gibi gerçek Kara
Mehmet’in oğullarının, torunlarının ve akrabalarının oralarda

189

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

bulunamaması yüzünden Kara Mehmet’e haksız olarak yanlış
bir sahiplenme gerçekleşmiş bulunmaktadır.
Heykeldeki “Kara Mehmet” ile “O bizim babamızdı, dedemizdi,” diye ileri sürülen “Mehmet Kara” adlı kişiler birbirlerine hiç benziyor mu? Soyadı “Kara” olduğu için “Kara Mehmet ben’im” veya “Kara Mehmet denen kişi bizim dedemizdi”
denilen kişi birbirlerine yüzde bir bile benziyor mu?
Ayrıca Mehmet Kara adındaki kişi 1968 yılında ölmesine
kadar (1918-1968 arası) geçen elli yıl içinde bir günden bir gün
gidip ilgililere “O ilk kurşunu ben sıkmıştım,” dememiş. Yanılmıyorsam tam doksan yıl sonra adı geçen Mehmet Kara’nın
oğulları veya torunları “Kara Mehmet dediğiniz kişi bizlerin
babasıydı/dedesiydi,” diye ortaya çıkmış.
Dedesi ya da babası bilmiyordu da kendileri nereden biliyormuş ilk kurşunu sıkanın o olduğunu? Bak soyadımız bile
“Kara” demiş. Soyadı “Kara” olunca bir Mehmet, Kara Mehmet yerine nasıl konabilir? Acayip değil mi bu? İstiklal madalyası ya da benzeri bir düz yazı göstermişler. O yazı da sayın
yazar tarafından inandırıcı bulunmuş ve gerçekmiş gibi kabul
edilmiş. Ancak anılan o yazı berat değildir, gazilik belgesi hiç
değildir, Osmanlıca yazılmış İstiklal Madalyası Kanunu’dur.
(Bkz. s. 166, 167, 168.)
Kara Mehmet’in adı Dörtyol’da da yaşıyor yaşamasına
ama şanına, şöhretine başkaları sahip çıkmaya çalışıyor, yiğitliği, atılganlığı, yurtseverliği gasp edilmeye çalışılıyor. Dörtyol’da heykeli dikilmiş, adı yüceltilmiş, saygınlığı tescil edilmiş, ancak hiç ilgisi olmayan, kendisine hiçbir benzerliği olmayan birisi ya da birisinin yakınları Kara Mehmet’in oğulları
ve torunlarının yokluğunda onun şanlı adına ve yiğitliğine heykel dikildikten on beş yıl kadar geçtikten sonra sahip çıkmış.
Torunları olan bizlerin yeni haberimiz oldu 2015 yılında.
O şeref gasbını, o isim gasbını yok sayıyoruz. Soyadı “Kara”
olan Mehmet adlı birisinin yakınları bu şerefin sahibi değillerdir ki... Kara Mehmet’in Dörtyol’daki heykelini yapan heykel-
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tıraş, Kara Mehmet’i bire bir tanıyanlar olmasa da tanıyanlardan duyduğu doğru bilgilere göre, kendisine anlatılanlara göre
Kara Mehmet’in heykelini yapmış. Kara Mehmet’i 1919’dan
önce görebilenler ya da görebilenlerden duyanların anlattıklarına göre boyunu, posunu, giyim tarzını, yüz şeklini, ağız ve
burun yapısını tarif edenlere göre gerçek Kara Mehmet’e tam
benzer olarak yapılan mevcut Kara Mehmet heykeli bizim dedemize nerdeyse tıpatıp benzemektedir. Esmerdir, başı kalpaklıdır, ayakları çarıklıdır, gözleri karşıdaki düşmandadır. “Mehmet” adlı ve “Kara” soyadlı kişi ise bir kere esmer değildir,
apaçık sarı tenli, sarı renkli birisidir, bu bir. İkincisi, dedemiz
Kara Mehmet’in dudakları ve yüz yapısı kendi öz oğulları resimlerde gördüğünüz Kara Mustafa’ya, Kara Aplış’a ve kendi
öz torunu olan Kara Mehmet Ablay’a tıpatıp benzemektedir.
(Bkz. Bu kitap s. 185, 186)
“Mehmet Kara”nın yüz yapısı, ağız yapısı, avurtları, yüz
rengi gerçek Kara Mehmet’e hiç mi hiç benzememektedir
(Bkz. Bu kitap s. 157, 158). Mehmet Kara’nın Çete Kara Mehmet’e benzer hiçbir yanı bulunmamaktadır. Mehmet Kara’nın
dudakları kulaklarına doğru yayvan, uzun, ince ve avurtları içe
çöküktür. Yanakları göçüktür. Alıcı gözle kim bakarsa baksın,
Sayın Kadir Aslan’ın “Millî Mücadelede İlk Kurşun ve Dörtyol” adlı kitabında görülen resimlerdeki Mehmet Kara, heykeldeki bizim Çete Kara Mehmet’e hiç benziyor mu? Hiç mi hiç
benzemediği besbelli. Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin.
Sizce benziyor mu? İkisi arasında zerre kadar bir benzerlik var
mı? Lütfen iyice bakın ve gözlerinizi açarak dikkatlice bakın.
157-158. sayfalardaki ikili fotoğrafları Allah, Lillah aşkına iyice ve dikkatlice bir karşılaştırınız. Ondan sonra vicdanlarınızın sesini dinleyerek kararınızı veriniz. Gerçek Kara Mehmet’i
hangi fotoğrafta görüyorsunuz, sahtesini hangi fotoğrafta?
Doğru olanı seçiniz ve siz de çevrenizde doğru olan fotoğrafı,
doğru olan gerçeği söyleyiniz, doğru olan gerçeği savununuz.
İlk kurşun 19 Aralık 1918’de sıkılmış. O zamandan 2000
yılına kadar tam 82 (seksen iki) sene geçmesine karşın Gazi
Kara Mehmet’in şerefli adı Dörtyolluların canlı bellekleri sayılan şair-yazarlar tarafından hiç unutulmamış, hep dillendiril191
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miş, Kara Mehmet adını unutturmamak için şiirler yazılmış.
Bu ne iştir, bu ne yanlışlıktır, bu ne isim ve olay değişikliği
çabasıdır? Anlaşılır gibi değil.
İlk kurşun olayını özetlersek: Hem gördüğümüz, incelediğimiz, karşılaştırdığımız resimler ve hem de okuduğumuz
bilgilerden apaçık ortaya çıkıyor ki, Dörtyol’da ve Anadolu’da düşmana ilk kurşunu sıkan kişinin adı Kara Mehmet’tir,
Mehmet Kara değildir, Kara Mehmet Çavuş da değildir, Çavuş
Mehmet Kara da değildir.
Ayrıca ilk kurşun Özerli’de, Karakise’de değil, Ocaklı’da
sıkılmıştır. Olay öğleye yakın bir zamanda olmuştur. Ocaklı’da
iki Fransız jandarması öldürülmüştür. Bu öldürme sırasındaki
silah seslerinden sonra Ocaklı’daki Ermeniler olayı duymuş,
Dörtyol’daki Jandarma komutanlığında toplanmışlar, bağırma, çağırma, intikam çığlıklıkları atarak gösteri yapmışlardır. Altında atıyla Ocaklı’dan tırısla gelip, Çokmerzimen’den
(Dörtyol’un o zamanki adı), Özerli’den geçip Karakise yönüne
(çadırına) gitmiş olan kişinin yakalatılması için Özerli’den getirtilip sorgulamak istedikleri biri muhtar üç Özerliliyi karakol
önünde öfkeyle öldürmüşler, ondan sonra ise toplu olarak atıyla kaçıp giden katili (?!) bulup yakalamak ve öldürmek için
Özerli ve Karakise’ye doğru saldırıya geçmişlerdir. Bu kadar
kargaşa, gösteri, soruşturmalar sırasında üç-beş saat kadar zaman geçmiş, Özerli-Karakise’deki çatışma öğleden sonra geç
saatlerde gerçekleşmiştir.
Ocaklı’daki öldürme, jandarma karakolundaki gösteriler, üç Özerlili’nin karakola getirilip karakolda öldürülmeleri
ve Karakise ve Özerli’deki o olaylar olagelmekteyken Ömer
Hoca oğlu Mehmet Kara Dörtyol’da (Özerli’de, Karakise’de)
değildir. Hassa’dadır. Bulunduğu Hassa’dan sabah yola çıkmış, Dörtyol’a gelmekteymiş. En az 12 saatlik yol. “Dedem
Mehmet Kara sabah Hassa’dan yola çıkmış. Özerli-Karakise’de gerçekleşen çarpışmalara ne ölçüde karıştığını ben iyice
bilmiyorum. Yaşar Kara”
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ALACAK - VERECEK DAVASI DEĞİL
Dörtyol’da ilk kurşun olayı Ermeniler ile Türkler arasındaki alacak-verecek davasından çıkmamıştır. Irz meselesinden
çıkmıştır. Ermeniler Suriye’ye göçürülürken sattıkları mallarla
ilgili alacak-verecek kavgaları işgal günlerinden başlamak üzere uzun zaman her yerde sürmüş gitmiştir.
Alacak-verecek kavgalarının ilk kurşunla, Özerli-Karakise çarpışmasıyla birincil bir ilişkisi yoktur. Ocaklı’daki ilk
kurşun namus meselesinden çıkmıştır. Özerli-Karakise’deki
çarpışma (ikinci kurşun) Kara Mehmet’i yakalamak için yapılan baskın üzerine çıkmıştır.
…
Hatay ilimizdir, Dörtyol ilçemiz,
Milli Mücadele adımız temiz,
Kara Mehmet, Asker Osman çetemiz,
İlk kurşunu atmak davası Dörtyol!..
…

Ahmet Çetin Cengiz

Önemle ve ısrarla vurguluyoruz. Yazar Kadir Aslan kitabının ilk basımında gösterdiği o yanlış resmi ve verdiği yanlış
bilgileri düzeltmelidir. Doğru bilginin ortada olmadığı, arandıysa bile bulunamadığı bir zamanda bilmeden, bilemeden
yazmış olduğu o yanlış bilgileri doğrulama olanağı bulamadan,
kendisine sunulmuş olan ama yanlış olan o resimleri ve onunla
ilgili yanlış bilgileri doğru sayarak kitabında yazdığı o yanlış
bilgileri düzeltmelidir. Doğru olanla yanlış olan, haklı olanla
haksız olan ayrı tutulmalıdır.
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KISACASI:
Dörtyol’da düşmana ilk kurşunu sıkan kişi Mehmet Kara
değildir. Çünkü inandırıcı hiçbir kanıtı yok.
1. Dörtyol’da ilk kurşunun sıkıldığı 19 Aralık 1918 günü
Mehmet Kara Dörtyol’da değil, Hassa’da bulunuyordu.
2. Yazar Kadir Aslan’ın “Milli Mücadelede İlk Kurşun ve
Dörtyol” adlı kitabının 127. sayfasında görülen, Arap harfleriyle yazılmış olan ve Mehmet Kara’ya verildiği iddia edilen
“gazilik beratı (?!)” da gerçek değil, uydurmadır (Bkz: Bu kitap s. 166, 167, 168). Aşağıda görüyorsunuz.
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3. Arap harfleriyle yazılmış olan o yazının hemen altında
okuduğunuz ilk cümle (s. 194), “Bu berat, Milli Mücadelede
İlk Kurşun’u sıkan Mehmet Kara’ya verilmiştir.” cümlesi de
alıntı değilse de uydurmadır. Doğruyu yansıtmıyor.
4. Ayrıca aynı Arap harfli yazının altındaki ikinci cümle:
(Bu beratta, “Mücadele-i Milliye’de âşar-ı Şecaat ve fedâkâranede Dörtyol Kasabasının Üzeyirli Karyesinden Ömer Hoca
Oğlu Mehmet Kara” cümlesi de o Arap harfli yazının içinde
yoktur. O da apaçık uydurmadır ve kandırmadır.
Eğer gazilik beratı gerçek olsaydı zaten rahmetli Mehmet
Kara’ya gazilik maaşı da bağlanmış olacaktı. Mehmet Kara’nın
torunları tarafından Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay’a yaptıkları “Gazilik Maaşı” dilekleri de geri çevrilmişti.
(Torun Hüseyin Kara’nın beyanı) Öyle bir maaş da bağlanmış
değildir.
5. Mehmet Kara, ilk kurşunun sıkıldığı 19 Aralık 1918’den
öldüğü 1968 yılına kadar elli yıl yaşamış, belki de kaç kereler
“Dörtyol Çete Bayramı”na da katılmış olabilir. O elli yıllık
zaman süresi içinde, bir günden bir güne ortaya çıkıp da, “19
Aralık 1918 günü düşmana ilk kurşunu ben sıkmıştım,” dememiştir. Eğer ilk kurşunu kendisi sıkmış olsaydı doğal olarak
ortaya çıkmış olması gerekirdi.
6. Eğer ortaya çıkıp da “o ilk kurşunu ben sıkmıştım” diye
öyle bir yalan söylemiş olsaydı, çevresinde gerçekleri bilen bir
sürü Dörtyollu, kendisine, “Nerde sen sıkmıştın o ilk kurşunu!.. Sen o gün Hassa’da değil miydin? Hassa’dan sabah yaya
olarak yola çıkınca ancak akşam karanlığında Dörtyol’a zor
ulaşabilen bir kişi, nasıl olur da gündüz öğleye doğru hem de
Ocaklı’da düşmana ilk kurşunu sıkabilir?” denirdi.
Buradan da anlaşılıyor ki, rahmetli Mehmet Kara, herkesin çok çok iyi ve doğru bildiği ilk kurşunu sıkan kişinin
“KARA MEHMET olduğu” gerçeğine karşı “yalan” söylememiştir. Dürüst davranmıştır.
7. Dörtyollu değerli şair ve yazarlar, Dörtyol’un düşmana
karşı ilk direnişine ve kurtuluşuna ilişkin yazdıkları bir değil,
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birçok şiirlerinde hep “Kara Mehmet” adını dillendirmişlerdir.
Kanıtlardan anlaşıldığı üzere Dörtyol’da düşmana ilk kurşunu sıkan kişi tartışmasız Kara Mehmet’tir!.. Mehmet Kara
değildir.
Bir de “çavuş” meselesi var. “Kara Mehmet Çavuş” veya
“Çavuş Mehmet Kara” gibi. Bu “çavuş”luk meselesi de nerden
çıkıyor? Anlaşılır gibi değil. Bir kere rahmetli Kara Mehmet
“çavuş” değildi. Askerlik bile yapmamıştı. İkincisi Mehmet
Kara da “çavuş” değildi. Çünkü Mehmet Kara’nın torunu sayın Hüseyin (Yaşar) Kara tarafından Millî Savunma Bakanlığı
Askerî Arşiv Daire Başkanlığına yazılmış olan dilekçeye verilen cevapta; Söz konusu Mehmet Kara’nın askerlik yaptığına
dair bir kayda rastlanmadığı bildirilmiştir. Dolayısıyla çavuş
rütbesi de yoktur.
“Kara Mehmet” adının arkasına ‘Çavuş’ sıfatı eklemek
de (Kara Mehmet Çavuş’a...) ve ‘Mehmet Kara (Kara Mehmet) gibi… zorlama bir kanıt yaratma çabası, doğru değildir.
Çünkü Kara Mehmet’in unvanlı tek ismi var, o da “Çete
Kara Mehmet”.
ÖNEMLİ NOT:
Sayın Kadir Aslan tarafından yazılıp Dörtyol Belediyesi tarafından yayımlanan bazı kitaplarda doğru olmayan bazı bilgiler verilmiştir. Özellikle Mehmet Kara ismi ve ilk kurşunun
Karakise’de sıkıldığı ve benzeri doğru olmayan bilgiler:
1.Bazı okul kitabı yazarları tarafından,
2.”Şu Çılgın Türkler”in yazarı Turgut Özakman tarafından,
3.”Aydınlık Gazetesi”, “odatv”, “Bütün Dünya” … gibi ciddî
saydığım yayın organları tarafından,
4.Dörtyol’daki anma toplantılarında konuşmalar yapan bazı
resmi makam sahipleri tarafından söz konusu o doğru olmayan bilgiler hep tekrarlanıp gelmiştir.
Artık şimdiye kadar doğru bilinen o yanlış bilgilerin düzeltilme zamanı gelmiş bulunmaktadır.
(Belgesiz tarih masaldır. Turgut Özakman)
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SÖZLÜKÇE
Anamdan-babamdan duyduğum öz Türkçe sözcüklerimiz.
(Onları unutma, kullan. Konuşurken kullanırsan unutulmaz,
unutturmamış olunsun.)

A
ağartı: süt, yoğurt ya da ayran
gibi yiyecekler

apoppak: bembeyaz,
tertemiz

ağı: zehir, zıkım (zakkum)

aralaşmak: uzaklaşmak

ağıl: bağ, bahçe veya hayvanları
korumak için çalı veya ağaçlardan yapılmış korunak

ardılmak: yukarıya doğru uzanmak

ağız: 1) tüm canlıların besini içine
alan ve başın ön yüzündeki
giriş kapısı, 2) yeni doğum
yapmış dişi canlıların memelerinden sağı-lan veya yavrularının emdiği ilk ve kıvamlı
süt
ağmak: tırmanmak (ağaca ağmak-dağa ağmak-sırtına ağmak- çiynine ağmak)
ağnamak: çanglanmak (beygirin,
eşeğin yatıp devrilerek sırtını
tozlaması)
ağrı (tarladan ağrı geldim.): beri
akma: koparılan kökünden akan
ve donmuş sütünden sakız
yapılan bir birki
alaf: alev
altbaş: alt taraf
angırmak:
eşeğin
haberleşme sesi

çıkardığı

anıtlamak: elini başından yukarı
kaldırıp vurma durumunda
tutmak
annaç: karşı yaka, vadinin bize
göre karşı yamacı
apalamak: dizleri ve elleri üzerinde gitmek, emeklemek

lekesiz,

arılık: bereket için verilen belirsiz
ücret
arkaç: küçükbaş hayvanların
rahatça yatabileceği kadar
hafif eğimli yamaç
aş: yemek, yiyecek
aşgarsız: kaşı,
yakışıksız

kirpiği

sarı,

aşıt: görünmeyen yer
aşmak: büyükbaş erkek hayvanların dişisini döllemesi eylemi
(Lök, beserek, tosun, at, erkek eşek dişilerine aşar.)
aydaş: bacakların dizden aşağısı
dışlara çarpık ve düzgün yürüyemeyen
ayh: keçiyi veya keçileri durdurmak, yürütmek veya yönlendirmek için söylenen emir
ayran: yayılarak tereyağı alınmış
beyaz yoğurt suyu (“özemeye” ayran diyorlar. Özeme
başka, ayran başka. Yoğurt
su ile karıştırılarak inceltilirse
buna özeme denir.)
azanlaşmak: uyuşmazlık göstererek kavgaya dönüştürme
eğilimi göstermek
azırak: biraz az (Azırak ye.)
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B
bağ: 1) üzüm çalıları, 2) gergin
durması için çadırı kazığa
bağlayan ip, kolan
bal özemesi: bal+su karışımı
banadura: domates
bartıl: (eskiden) evlenen kızların
baba tarafına ödenen para,
başlık

bor: sabanla, pullukla daha önce
hiç sürülmemiş veya bel ile,
kürek ile altı üstüne getirilmemiş otlarla kaplanmış boş
otlak alan
bostan: hıyar, salatalık

bedevra: dev gibi, korkutucu
derecede çok büyük

boşanmak: iple bağlanmış bir
hayvanın ipini koparıp gitmesi
eylemi

beğirmek: koyun, keçinin canı
yanınca bağırması

böcel: çadırın dört üst köşegeninden herbiri

beleng: bel başındaki düzlük yer

böcelden bakmak: çadırın böcelinden bakmak

belenmek: (bebek) sıkı sıkı
sarılmak, çamura veya toza
boyanmak
belermek: gözü pertlemiş gibi
bakmak
belertmek: gözlerini pertletmek
belik: kadın veya kızların uzun
saçlarının küçük bölüklere
ayrılarak örülmüşü
bencileyin: benim gibi (sencileyin-onculayın-bizcileyinsizcileyin-onlarcılayın)
bere: çizilmiş, kanamış çok küçük
yara
berirek: biraz beri
bıkanak: eklem
bingeşmek: birbirine girip dolaşmak
biseğel: görülmemiş
boduç: sürahi
bol: çok

böğet: böğenmiş su, akıntı yolu
engellenmiş ve derinleşmiş
su
böğrümde:
yan
yakınımda

tarafımda,

böğründe:
yan
tarafında,
yakınında, bitişiğinde
böğür bağı: çadırın iki ucundaki
direğe yere bağlayan ip
böğür kazığı: böğür bağının
(urganının) bağlandığı kazık
böğür: yan taraf, yakın yer
böğürmek: büyükbaş hayvanın
korkudan ya da canı yanınca
bağırması
böle: teyze çocuğu, teyze oğlu
börböcü: örümcek ve benzeri
böcek
börtlemek: suyun içinde şişmek,
pütür pütür olmak (suyun
içinde uzun zaman kalan el
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börtler, yemek yapılacak kuru
fasulye ve nohut önce suda
bekletilerek börtletilir)

burgaç: akarsuyun önüne çıkan
engele karşı burularak derin
yeri

bövelek (böğelek, büvelek):
özellikle sığırların kuyruk altlarına girip ısırarak onların
kanını emerek rahatsızlık veren sinek (böğelek tutmak)

burun: dağın ileri doğru uzayıp
giden ucu
buymak: donmak
bücel bücel: bücelenmek
bücelenmek: bir iş yapar gibi
oyalanmak

bukağı: beygir veya eşeklerin ön
ayaklarına köstek gibi takılan
demir ve kilitli köstek

bücelenmek:
iş
yapmadan
yapıyor gibi oyalanmak
bürümek: örtmek

buncalı: bu kez

bürünmek: örtünmek

C
cangama: ağız
tartışma

dalaşı,

sert

cırtlangıç: tarlalarda kendiliğinden bitip büyüyen cevizden
büyükçe yaban kavunu

cavır: gâvur
celep: tülü mayanın bir yaşındaki
yavrusu, celep köşeği (tülü
köşeği)

cilis: sıfır, hiç yok

cengsimek: (suyun) bozulması,
eskimesi, bayatlaması

cip: çok

cingildemek: ağlar gibi yaparak
mızmızlanmak
cizmek: düz olarak sıralamak,
tesbih tanelerini cizmek, çocukları sıraya cizmek (yani
çizgi gibi yapmak), dizmek

cereme: zarar, ziyan
cırmalamak: uzun tırnaklarla
tende çizikler yaratmak, öfkeli
kedi
sıkışırsa
sıkıştıranı
cırmalar

conguldamak: kalabalık arkadaş
kümesiyle gürültülü biçimde
eğlenmek

Ç
çanglanmak: beygir, eşek, deve
gibi hayvanların tozlu bir yerde sırtının iki yüzünü tozlamak için sağına, soluna devrilip durması

çara: yeni doğmuşların sıvı boku
(bebek çarası, emlik çarası,
boduk çarası, enik çarası)
çarkıt: düzen tutmaz, ayarı bozulmuş
çatışmak: erkek köpek ile dişi
köpeğin çiftleşme eylemi
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çeç: harman yerinde samandan
ayrılıp hüğülmüş buğday

çokuşmak: …nin başına birikmek, toparlanmak, üşüşmek

çeğmel: bastona benzer üst ucu
bükük değnek

çomaç: yuka ekmeğin yemek için
ince dürülmüş durumu, sokum, sıkma

çelermek: zehirli ot yiyen koyun
veya keçinin beklenmedik biçimde devrilip ölmesi

çoş etmek: ne varsa ortaya getirmek, ortaya yığmak

çengetir: bez çadır

çoturum: ağaçların dal-budağının birbirine girmesi

çenikmek: oyun isteği duymak,
sıkıntı duymak (çocuklar için)

çöğdelemek: bacakları ayrık
düşmeyecek şekilde zor yürümek

çenikmek: sıkılmak
çımgışmak: çıngışmak

çök: köpeği birisine veya bir
yaban hayvanına saldırtmak
için söylenen emir

çıngı: kıvılcım
çıngışma(k): çıngı gibi duyumsamak

çökermek: (deveyi)
ıharmak

çıtlık: sakız ağacı meyvesinin kurutulmuş çerezi, menengiç

oturtmak,

çömelmek: dizleri büküp ayaklar
üstünde oturur gibi durmak

çiççilemek: nazlamak
çilenmek: (yağmur) çiselemek

çömütmek: çömelmiş durumda
bulunmak

çiltek atmak: karşıdakini üzecek
laf atmak

çöpe siyen: köpek

çimmek: yıkanmak, suya girmek

çüş: eşeği durdurmak için söylenen seslenme eylemi

çitil: çok küçük helke
çiyin: omuz, omuz başı (çocuğu
çiynine çıkararak onu şımartmak gibi)

D
dabalamak: normal dışı yavaş
yavaş yürümek
dah: eşeği yürütmek için söylenen emir
dalap: (kısrak ve kancık eşekler
için) aşım (çifleşmek) isteği
gösteren

dalaz: birkaç adam boyu yükseklikte oluşan küçük, kısa süreli
hortum
dalaz: küçük hortum
dapdıru: birden
dapduru: hemen, görür görmez,
duyar duymaz (dapduru ayağa kalkmak)
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davar: keçi

domuşmak: küserek asık suratla
durmak, ötekilere sırtını dönüp konuşmadan oturmak,
durmak

dayfalmak: bayılmak
dayfalmak: bayılmak, baygınlık
geçirmek

don-göynek: don-gömlek

delme: (bugünkü ceket altına
giyilen) yelek

doşang: herhangi bir eşyanın
eskime durumuna gelmiş hali

dengilmek: bir yastığa veya
benzeri bir şeye kısa süreliğine yaslanıp yatmak

döğnemek: aynı yerde kümelenmiş durmak, oyalanmak
(hayvanlar için)

devmek: kaşımak

dömbelek aşmak: ayakları karnına doğru iyice çekip başından geriye tam yuvarlanmak

devmek: kaşımak
dıkım: lokma
diğdelemek: ayakucunda yürümek

dömelmek: domalmak
dömüşmek: dizleri, dirsek ve
kolları önde, yere değmiş
durmak

diğdirmek: ayaktaki bir erkeğin
s.kini tutarak sidiğini en uzaklara doğru işemek

dördül: dörtgen, dört köşe

dingletmek: anlatmak

döşek: minder

dingmek: dinmek

duluk: sakal bağı

dirgen: ağaçtan yapılmış üç-dört
parmaklı sap çatalı (yemek
çatalına benzer

dutu (tutu): evlenmek için gizliden kendi aralarında anlaşan
kız-erkek iki gencin biribirine
verdiği sözleşme andacı

doğkurmak: ayakta durup kıpırdamadan öylece kalmak

dürüm: sac üzerinde pişirilmiş bir
yuka ekmeğin daha sonraya
saklamak için katlanmış biçimi

dolaz: hort ile yapılan bir yemek
çeşidi
dolukmak: ağlayacak duruma
gelmek, duygulanmak

düşenglemek: güçten düşmek,
işlerini yapamayacak duruma
gelmek

doluşmak: …nin içine ite-kaka
dolmak

E
ebe: 1) babaanne, anneanne. 2)
doğum yaptıran kadın

elciklemek: eliyle ovcalamak, okşamak, mıncıklamak

ece: büyük kardeş, ağabey, abi

ele güne karşı, bişmiş aşa karşı: ayıp etmek

elcek: eldiven
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eletmek: götürüp vermek, elden
ele telsim etmek (“iletmek”
uydurmadır, çarpıtmadır.)

ergen: kızılcık kirazı

elifba: (Arapça) alfabe

estek köstek: bilir bilmez şeyler,
ipe sapa gelmez, anlamsız

esik: eksik dolmuş, tam ağzına
kadar dolmamış

emenmek: iyi ve doğru yapmaya
dikkatle uğraşmak

eşkere: apaçık, görünür yer

emişmek: kuzu-koyun, oğlakkeçi birleşerek emmek, emdirmek

eten: yeni doğum yapmış dişilerden atılan ve doğan yavrunun
içinden çıktığı et

emlik: anasından yeni doğmuş
(emlik kuzu, emlik oğlak)

etli: şişman
evlensek: evlenme istekli-evlenme zamanı gelmiş kız veya
erkek

emsiz: beceriksiz, yeteneksiz, iş
bilmez
en: (1) genişlik, (2) koyun veya
keçilerin kulaklarına yapılan
kesikli bellik

evmek (ivmek): acele etmek
evsin: avcıların içinde saklanıp
av bekledikleri küçük evcik,
barınak

enek: enenmiş, yani taşakları
çıkarılmış, iğdiş

evtik: sıkılma, bunalma

enemek: erkek koyun, erkek keçi
ve erkek devenin taşağını
çıkarıp iğdiş yapmak

evtiklemek: sıkıntı duymak, kısa
süreliğine bunalım göstermek
eyyy:

enkire: orası

söyleee,

ne

diyorsun?

F
fallik: ahlaksız kadın, orospu

fıcımak: (birisine vurmak için atılmış veya atılacak) değnek

felan feşmekan: belli belirsiz
şeyler
fıcımak atmak: değnek atmak

fıcıtmak: (elindeki sopayı, değneği) fırlatmak

fıcımak çekmek: birisine vurmak
niyetiyle eline fıcımak almak

fıyık: el parmaklarıyla çalınan haberleşme ıslığı

G
gancık: dişi

gayıl: razı

gapız: iki, üç dağ yamacının aşağı inip birleşerek tek vadi haline geldiği bölge

gayıl olmak: razı olmak

gartnak: kayalar arasından çok
zor geçilebilen zorunlu geçit

gede: öksüz yavru, başkalarının
beslediği (çocuk, kuzu, oğlak)

geçgel: geçerli, saygın, sözü
geçerli, sözü tutulur
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gedik: tepe

gonur: Çabuk küsen, alıngan

gelep: yumaktaki iplerin otuz
santim kadar açıklıkla iki kola
dolanmış durumu (İpi boyamak veya iyice yıkamak gerektiğinde yapılır. Boyanmış
veya yıkanmış gelepler kuruyunca tekrar yumak yapılır.)

goparlanmak: biraz büyüyüp
bebeklikten kurtulma, kendi
kendine yetme duruma gelmek
goşam: iki avucun birleştirilmiş
biçimi (bir goşam buğday, bir
goşam fıstık)

gengirmek: geğirmek

goşan: sütü sağılacak kancık
keçilerin toparlanıp sağacak
olanlara doğru sıraya sokulması

gerneşmek: kuluncumuzu ve
omuzlarımızı rahatlatmak için
gerinmek
gevinç: gırgır, eğlence, dalga,
alay, takılma, istemediği halde mahcup edecek biçimde
karşıdakini sıkıştırma

gov: dedikodu, ordan oraya laf
taşıma
govcu: dedikoducu, laf taşıyan
goyun: goynuma girmek

gevince almak: alaya almak,
dalgaya almak

göde: göbeği sişmiş çok şişman

gıldırkı: çok küçük keçi çanı

göybent kolanı: devenin boğaz
altından ön ayakları önünden
havuta bağlanan ip.

gıldırkı: kuzu ve oğlakların boğazına takılan küçük çan

göynek: gömlek altına giyilen
bezden içlik (fanila benzeri)

gıncırak: tahtarvalli
gıran: salgın, öldürücü hastalık

gözü saylamak: yılmak, gözü
kesmemek

gırçmak: ezmek

gücile: zorla

gıç (kıç): ayak, “göt” değil

gırfacan etmek:
kırıp geçirmek

telef

etmek,

gülümek: ön ve arka ayakları birbirlerine bağlamak

gırışang: rahatsız gibi, keyfi yok

gülümek: üç ya da dört ayağını
bir edip bağlamak

gıstırangıç: çok sıkı, dar şey

gütmek: göz kulak olmak, otlatmak (koyun gütmek, keçi
gütmek…)

gicişmek: kaşınmak
gilik: çekirdek
git: köpeği olduğu yerden uzaklaştırmak için söylenen emir

güymek: sabretmek

H
haçan: ne zaman
hampa: omuz, sırt, çiyin

hampasına binmek: sırtına binmek, çiynine çıkmak
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hangırda: nerde
hapahap: yüzyüze gelivermek

hışınmak: dövecek gibi saldırı
niyetini göstermek

hapaz: avuç içiyle ağza vurulan
şamar

hobuçmak: sırtına bindirmek, sırtına sarmak (çocuğu)

haranı: yemek pişirilen tencere

hoç: deveyi yürütmek veya kaldırmak için söylenen seslenme eylemi

hastarak: biraz hasta
hatap: havutun önünde yüklerin
bağlanacağı
ağaçtan
yapılmış kasnak

holdurhoş: kaba saba
hopuna almak: hobuçmak
horanta: aile bireylerinin oluşturduğu topluluk

hattalmak: uslanmak
havut: deve semeri
haylaz: hayta, iş yapmaz, boş
boş durur, boş boş dolaşır

hort: peynirden çıkan sarı su buharlanıncaya kadar kaynatılır,
geride kalan çökeltiye denir

heçdinmek: vazgeçmek, peşini
bırakmak

hot: kalça
hotu çıkmış: kalçası çıkmış

heder etmek: boşa harcamak,
israf etmek

huğ: dört duvarı çalılar ile örülüp
çamurla saman karışımıyla
sıvanmış, üstü de sazlarla örtülmüş ev, evcik

heder olmak: boşa harcanmak
helke: bakırdan yapılmış kova
büyüklüğündeki su kabı, bakraç

hulk: ruh
hüğmek: yığmak, üst üste koymak, hüğük > hüyük (höyük)

hest: beygiri durdumak için söylenen seslenme eylemi

hüğük (hüyük): hüğülmüş toprak
tümseği

hırtmak: incinmek

I
ıççık, aççık, ızıcık: azıcık

ırak: aralı, uzak

ıharmak: (deveyi)
oturtmak

ıstar: halı, kilim veya çul dokumak için kullanılan dokuma
tezgâhı

çökertmek,

ıhmak: (deve) çökmek, oturmak

İ
iftimek: sütü sağılacak hayvanların az kalmış sütlerini sağmak
iğindirik: öksüz kuzu veya oğlağın sütlü başka bir koyun

veya keçinin yavrusuymuş
gibi yakmak için cinsel organına sokulup çıkartılan yalancı yavru
ihi: işte
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ilkmek: az olanı azar azar biriktirmek (su İlkersin, süt ilkersin, peynir ilkersin, para ilkersin, epeyce olunca da satarsın ya da kullanırsın

iman: göğüs
ince dalang: ince uzun boylu
indelicep: olmadığında, en sonunda
iteği: yuka ekmek yaparken kullanılan içi unlu yazgı

im etmek: işaret etmek

K
kaba kuşluk: öğleye yakın kuşluk zamanı

kerç: alay, dalga (kerç etmek:
dalga geçmek)

kâh: küçük tepe

kerkinmek: çiftleşmek için abanmak

kâhın başı: küçük tepenin başı

kancık: dişi

keskenmek: elini çene denginde
kaldırıp vurma durumunda
tutmak (Atasözü: Anıtlamak –
keskenmek-halt işlemek, vurmak bok yemektir.)

kapısalık: ağıl kapısı

kestenkele: kertenkele

karangıda kaş atmak: karanlıkta
kaş-göz işareti ile haberleşmek

keşir: havuç

kakışmak: itişmek
kanak–ganak:
inanan

herşeye

çabuk

kargı: kamış
karış: iyice açılmış ve gerilmiş
başparmak ile serçe parmak
arası uzunluk
kaygısını ırmak: sonlandırmak

ketez: alçak bir tepe
keyifsizirek: biraz keyifsiz
kıç: ayak, (kıçı kırık-kıçını yumakbaşlı kıçlı yatmak)
kısa ketsek: kısa boylu
kısmı: cimri, kısmı, ne yer ne
yedirir

kaykışmak: bir yere sereserpe
yaslanmak

kısmık: kısmık, cimri

kaytaz: zayıf, çelimsiz

kızınmak: yanan
durup ısınmak

keli: küçük, alçak tepe
kemçik: ağzı, dişi düzgün olmayan
keme: sıçan, farenin küçüğü, fındık faresi
kepi: çarığın iç-altına konan keçe
veya bez tabanlık

ateşe

karşı

kirtik: sabun kalıbının çok küçülmüşü
kişiflemek: gizli gizli izlemek
kişnemek: beygirin
haberleşme sesi

çıkardığı

kizirlenmek: kafa tutup karşıdakini korkutmaya çalışmak

205

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

komsu: bilmiş, bilgiç, eke
konmak: konaklamak

kurampa: gelecekte yapılacak
işleri beyinde biçimlendirmek

koparlanmak: biraz büyüyüp
bebeklikten kurtulma, kendi
kendine yetme duruma gelmek

Kuskun Kıran Geçidi: Tatvan’
dan doğuya Van’a giderken
en yüksek dağın tepesindeki
geçit

koşan: sütü sağılacak olan keçiler veya koyunların sıraya sokulması

kuskun: iniş aşağı giden devenin
yükü boynundan aşağıya
sıyrılıp düşmesin diye devenin kuyruk altından geçirilerek
sağ ve sol üstteki yüklere
bağlanan kolan, ip

koyak: dağ başlarında yükseltiler
arasında ovalık, çayırlık çukur
yer

külük: çok küçük bazlama

köfün: hayvanların midesi, işkembe

kün: gün

köpen: deve, beygir ve eşek gibi
büyükbaş hayvanların sırtına
örtülen örtü

künde: gündüzde, her gün

körmen: yabanda kendiliğinden
büyüyen yaban sarımsağı

küpmek: kafayı kafaya vurmak

künteleş: çok şişman ve bakımsız
küpüşmek: (iki koç, iki teke, iki
insan) başlarını biribirine vurmak, tokuşmak

kösermek: koyun sürüsünü yürütmek
kösgelmek: uzanıp yatmak

kürçülmek: yere yüzüstü yuvarlanmak

köstek: iki ayağı birbirine bağlayan ip

kürek: kaşık benzeri yapılmış bir
dıkımlık yuka ekmek

köstemek, kösteklemek: (eşek,
beygir, deve uzaklara yürüyemesin diye) iki ayağı birbirine bağlamak

kürnemek: sıcak havalarda koyunların başlarını birbirlerinin
altına sokmak

kulun: kısrağın yeni doğurduğu
yavrusu

kütmüş: küçük kütük, çoğu yanarak küçülmüş kütük

kunnamak: (kısrak, eşek, kedi,
köpek) yavru doğurmak

L
langır lingir etmek: gereksiz
şeyler konuşmak

lönkmek: devenin koşması

levleng: ince, uzun bacaklı kişiler
için söylenir (leylek bacaklı)
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M
maçça: iyileşmez büyük yara

mılkındırık: yoğurdun tam tutmamış durumu, ne tam süt
ne de tam yoğurt

malamat etmek: maskara etmek,
ele güne karşı mahcup etmek

mısmıl: gerektiği gibi, beklendiği
gibi, tam tamına (mısmıl bir iş
yapmak)

mazak: kısa boylu, kısa kestek
medet: yardım
meh: al, sana veriyorum

miyavlamak: kediler miyavlar
(yavrusunu veya sürüsünü
ararken)

melemek: koyun ve keçi meler
(yavrusunu veya sürüsünü
ararken)

mut olmak: birinin yardımına
muhtaç duruma gelmek

meymenetsiz: işe yaramaz, kimseye faydası dokunmaz, beceriksiz.

muzu: arabozucu, arabozan
mülemek: sığırlar müler (yavrusunu veya sürüsünü ararken)

mılık: surat, yüz

N
nemir nümür demek: ipe sapa
gelmez, anlaşılmaz şeyler
konuşmak

nor: bir çeşit beyaz, tuzsuz peynir, (nor mu, lor mu? Nor.)

O
o misilli: çok değerli, çok vazgeçilemez değerde

okuntu: davetiye

oba: aynı aileden olmayan
od: ateş

oşt: köpeği susturmak için söylenen emir

odu ocağı söyünsün: Ölsün, evi
kapansın, ocağı, ışığı yanmaz, kapısı açılmaz olsun

oturmak: konaklanan yerde (bir
veya birkaç gün) kalmak, yaşamak

onmak: iyiye gitmek

odu ocağı yansın: ateşi, ocağı
yansın

ovcalamak: ovalamak
oytuklamak: tehlike var mı ki
diye kuşkulanmak, pirelenmek

oha: öküzü durdurmak veya yavaşlatmak için söylenen emir.

Ö
öğşelemek: beli tutmayan birisini
yavaş yavaş yürümesi

öğür (olmak): kendisi türünden
başka bir kümenin üyesi gibi
alışıklık kazanmak
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ölçermek: ocaktaki ateş sönmesin veya daha iyi yansın diye
öksüleri ateşin üstüne koymak

örümek: kısa süren kış gündüzlerinde karnı doymayan koyunları uzun süren kış gecelerinde birkaç saatliğine otlatmak, gütmek

ölemeç: su damlacıklarıyla toparlatılmış un çorba

öskü: ocakta yanan ateşte yanmadan sönmüş veya sönmekte olan odun artığı

ölez: ölmek üzere
öndüğün: önceki gün, geçenlerde
örceşmek: biribirine
dolaşmak

öş: alaca karanlık
öterek: biraz öte

örülmek,

öylen geçengi: öğle zamanını az
geçmişken

örk: at veya eşek uzaklara gitmeden otlasın diye bağlanan
uzunca bir iple

özeme: su karıştırıp inceltmek
(yoğurt özemesi, pekmez
özemesi, bal özemesi)

örklemek: beygir, eşek gibi
hayvanları uzun bir iple bir
sikkeye veya ağaca bağlamak

özemek: suyla karıştırıp inceltmek

P
paldım: beygir, eşek gibi hayvanların bir ön ayağı ile karşı arka ayağını birbirine bağlamak

pırtmak: fırlayıp kaçmak

par çıkıp yatırmak: birden bire
koşup uzaklaşmak

pinti bağı: pinti ipi, pinti urganı

partutuş olmak: telaşlanmak

pinti kazığı: pinti bağının bağlandığı kazık

peşkir: havlu
pinnik: kümes, tünek

pata: patates

portlak: elden fırlayıp,
kurtulacak gibi

pataz: taşacak kadar iyice doldurulmuş avuçtaki şeyler (bir
pataz üzüm, bir pataz fındık)

portmak: birden bire ve beklemedik bir anda hızlıca kaçıp
kurtulmak

pekmez özemesi: pekmez+su
karışımı

pür: kurumuş çam yaprakları

pertlek: göz yuvarlağının göz
yuvasından dışarı çıkacakmış
gibi olmuş durumu

püse: katran

S
saar: zahir

kaçıp

sadana: şaşkın
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sak yatmak: derin uyumamak,
kaygılı uyumak
sak: kaygılı, yarı uyanık
sako: ceket (İtalyaca’dan gelme)
salak: bölge, ekin salağı, çeltik
salağı gibi
salık vermek: doğru olan yola
yönlendirmek, doğru olan yolu göstemek
salık: yol, yön

seyik: bacağı, kolu kırılmış birisinin kırık yer düz dursun ve
kaynasın diye kırık yerin iki
yüzüne sarılan küçük tahta
parçaları
seyip: başı boş
sığamak: giysinin kolu veya bacağı örten bölümünü yukarıya
doğru kıvırmak
sığırtmaç: sığır çobanı
sıklık: ıslık

sanlamak: böyle mi yapsam,
öyle mi yapsam yoksa şöyle
mi diye kararsızlık göstermek

sımkırtmak: hıçkırarak, burnunu
çekerek sessizce ağlamak

sası: su için tadı bozuk

sındı: saç veya kumaş kesen
makas

say: toprak düzeyinde düzgün,
yastı taş kümesi
sayacak: sacayağı

sırıtmak: dişlerini göstererek sessizce gülmek

seğirtmek: koşmak

sırt: 1) bedenimizin boyundan
arka aşağısı, 2) giysi, 3) aynı
yükseltideki ağaçsız dağın
uzayıp giden başı

sehil: sahil, deniz kıyısı

sifir: diyet

seki: küçük tepelik

sikke: beygir ve eşek gibi hayvanları örklemek için yere
çakılacak şekilde demirden
yapılmış kazık

sayıklamak: düşünde karış kuruş
konuşmak

sekil: hayvanların ayak bileklerinde doğuştan oluşmuş beyazlık
seknimek: yağan yağmurun çok
azalması

sille: tokat, şamar

seleng: hışırtı, çıtırtı, yere basan
ayak sesi gibi duyulan sescik
(Ses yok, seleng yok. Çıt der
seleng yok.)

singildemek: hastalıktan, bakımsızlıktan, açlıktan ölmemek
ama sürünmek

sengir: küçük, alçak, uzayan
tepe sırtı
sengsimek: amaçsız olarak orda
burada dolaşmak

sin: yaş, yaşanmış yıl, mezar taşı

singirmek: sindirmek,
yiyeceği eritmek

yenen

sinmek: görünmeyecek bir yere
saklanmak, sinsin oyunu

setik: bulgurun en ince kırıntıları
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sitil: kara kıl çadırın dört yanını
kapatmak için keçi kılından
dokunmuş çul

sorutmak: sessiz ve anlamsız,
küs gibi, put gibi durmak

siyeç: yağmur suyunu siydiren

söbü: uzun, uzun boylu (söbü
ova, söbü tarla, söbü oda)

siyenglemek: (köpekler için) işeyecek yer aramak

söyke: dirsek

söğen: uzunca ve kalınca kazık

siymek: ağaçlara, çöplere sidik
işemek

söykenmek: bir yastığa veya
benzeri bir yükseltiye yaslanmak

somurtmak: somutmak

Ş
şavk: aydınlık

şıvkmak: sulu bir çamaşırı iyice
sıkmak

şavşırı: sağ ön ayağın sol arka
ayağaya ya da sol ön ayağın
sağ arka ayağa (köstenmesi),
şavşırı kösteklemek

şiş: sac üzerinde yuka ekmeğin
altını üstüne çevirerek pişirmek için ağaçtan düzülmüş
yassıca aygıt, evreç

şelek: sırtta taşınacak kadar
destelenmiş saz veya odun
küme’si

T
taplamak: gerçeği bilir gibi olmak, gerçeği şöyle böyle bilir
gibi olmak
tarak: koyunların ağaçlık veya
dar bir yerden arka arkaya
her zaman geçip gittiği yolak
tavar: çare
tebelleş olmak: baş belası olmak, başından gitmemek,
ayak bağı olmak

tercikmek: çok az terlemek
terleme: bedenden
çıkması

tuzlu

su

teylemek:
bakınmak,
uzağı
yakını görmeye çalışmak
tezirek gel: biraz tez gel
tezlemek: çabucak, hemencecik
tezmek: farkında olmadan sürüden ayrı düşüp yitmek
tımlı: sapı düşmüş bıçak

tekerlenmek: yuvarlanmak

tıngsırmak: genizden tıksırmak

tengerek: tekerlek
tengmek: yüksek yerden aşağılara doğru yuvarlanmak
tepsermek: suyunu atmak, kurumaya yüz tutmak (yıkanmış
çamaşır, kumaş için)

tilbi: yemek seçen, fazla yemeyen
tingedek düşmek: irkilmek
tingedek düşmek:
tinglemek
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tinglemek: bilinçsizce birden bire
belden yukarısı titremek,
çıngışmak

tutu (dutu): evlenmek için gizlice
anlaşmış olan kız veya erkeğin birbirlerine verdikleri andaç (sözleşme işareti).

tirki: leğen

tüğlemek: bağlamak (torbanın,
çuvalın,
tuluğun
ağzını
tüğlemek), sidiği tüğülmek

tökezimek: ayağı bir yere takılıp
düşecek gibi olmak
tökezlemek: fazlaca tökezimek
töngmek: esen
yuvarlanmak

yel

tün: gece

etkisiyle

tünde: gecede, her gece
tünek: pinnik, kümes

tuluk: tuzlanıp kurutulup, işlenmiş içi boş torba biçimli deri
(tuluk peyniri), (tulum peyniri)

tünemek (tünek): (tavuk veya
kuşlar için) gecelemek, uyumak

U
ufra: yufka ekmek yazılırken,
inceltirken kullanılan un

uluk: pis, pasaklı, üstüne başına
bakmayan.

Ü
üğşünmek: sırtı veya kuluncu
gicişen kişinin omuzlarını
aşağı yukarı, sağa sola oynatarak giysisiyle gicişen yerleri
söndürmeye çalışmak

ürmek: köpekler ürer (yavrusunu
veya sürüsünü ararken)
ürtmek: koyun kuyruğunun alt
ucunda bulunan uzantı

V
verimkâr olmak: vereceğine söz
vermek

Y
yaba: samanla karışık buğdayı
savurmak için kullanılan ucu
çatallı ağaç kürek
yadırgamak: yabancı gibi görmek, yabancı hissetmek
yadırgı: yabancı
yağlık: geleneksel baş örtüsü
(özellikle Yörük kadınlarının
kullandığı)

yakım: ağıt
yakım yakmak: ölenlerin arkasından şiirli, manili, sözlü ağıt
söylemek
yalak: köpeklerin yal yediği çukur
yalbırdak: (ayak) çorapsız, çıplak
ayakla
yamaç: karşı yaka, dağın bize
bakan çıpla k yüzü

211

Ramazan Velieceoğlu

Çete Kara Mehmet ve Dörtyol’da İlk Kurşun

yamdınmak: ağzının içi boş iken
bir şeyler yiyor gibi ağzını,
çenelerini oynatmak

yeyni: hafif
yırtlaz: ağzı ayrık

yamışmak: yere iyice yapışır gibi
yamularak oturmak

yiğlemek: köpeklerin yiyecek şey
bulmak için çeşitli yerleri koklaması

yanal: al yanaklı

yüzünkuyu: yüzüstü

yansılamak: taklit etmek

yüzünü yüyücü görsün: ölünü
görsünler

yaydal bacak: parantez bacak

Z
zağılmak: saldırmak

zıymak: kaymak

zele: iyice gerilmiş başparmak ve
işaret parmağı arası uzunluk

zıypıncak: kayılacak yer

zırzop: davranışları kontrolsuz,
delişmen, zıpır, zırtaboz

zöğelmek: açık alanda dimdik
durarak sessizce durmak

zivirdemek: sengsimek

zıylan: kaygan
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