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Çukurovalý Kara Fatma'nýn Hikayesi

Türk ve Dünya Tarihinin Efsanevi Kadýn Kahramaný

ÇUKUROVALI KARA FATMA'NIN HÝKAYESÝ

O yiðit insanlar o beyaz atlara bindiler ve gittiler. Dolu dizgin ve dört nala. Ceyhan nehri kýyýlarý ve Anavarza kalesi eteklerine
yerleþen Bozdoðan aþiretinin çadýrlarý uzaktan bakýldýðýnda ipil ipil parlýyor. Aþiret beyinin çadýrý biraz daha görkemli, süslem
Hacý Osman Bey derler adýna, aþiret beyinin. Yüzyýllar önce aþireti yörük diyarýndan Aydýn elinden binlerce çadýrý, yýlkýlarý, d
ile gelmiþler Çukurova'ya... Tarsus ovasý, Adana, Karaisalý, Karataþ yöresinde çadýr kurmuþ, bir zaman sonra Anavarza sahras
olarak bilinen Anavarza eteklerindeki sazlýk bataklýk, büklük, çalýlarýn bulunduðu yere yerleþmiþler. Bahsi geçen yerler, kýþ me
sonralýna doðru elvan çeþit çiçeklerin açtýðý, her tarafýn gür otlarla kaplandýðý cennet misali yer olur. Hayvanlar, koyunlar keçile
otlatýlýr. Bir zaman sonra sýcaklar bastýrdýðýnda aþiret develeri hazýrlanýr. Yaylaya göç baþlar.

Develerin çan sesleri, davarlarýn ayaklarýndan çýkan sesler, tozlar, bir birine karýþýr. Çobanlarýn "Ho ha" sesleri, köpeklerin ula
ile birlikte binlerce çadýr, sayýlarý on bini nerede ise bulan insan bir sel misali yayla yoluna düþer. Kars (Kadirli) þehrinin kýyýsýn
Akarca yolunu izleyerek, Nürpet, Çokak yakýnlarýndan geçip, Savrun vadisine Mazgaç beline ulaþýrlýr. Önce aþiret beyi için 40 d
çadýr kurulur. Beraberinde "alayçýk" adý verilen ottan, çalýdan, daldan yapýlan yayla evleri yapýlýr.Hacý Osman Beyin kýzý Asiy
daha 20 yaþýný bile bulmamýþtý ki, kara kaþlý, ceylan bakýþlý, mor belikli güzel mi güzel... Arzý endamý böyle olsa da bakýþlarý
ok atan kavgacý bir savaþçýyý andýrýr. Boþ bulundu-ðu zamanlarda ata biner, ok kullanýr. Kendi yaþýtlarý ile güreþ bile yapar. O
görenler "anasýndan diþi doðdu, erkek gibi" derler. Asiye'nin kavgacýlý-ðýna bakanlar onun için "Gara Fatma" lakabýný takarlar.

Bir de beyi vardýr, ol havalinin, Köse Kalender Paþa derler adýna. Maraþ'ýn tekmil Göksün, Andýrýn, Pazarcýk, Geben yöre
beyidir. Osman-lý'nýn Maraþ'a hakim olduðu zamandan beridir Beyazýtoðullarý ailesi bölge-de nüfuz sahibidir. Osmanlý, Bayazý
beylerine sadece "devlete baðlýlýk göstersinler, algýyý vergiyi bir düzene koysunlar" istemektedir. Kalender hem akýllý, hem de
cesur bir beydir. Osmanlý'nýn düþmanla savaþlarýna Maraþ yöresinden katýlýr. Kargýsý, pala býçaðý, tüfenkleri ile Maraþlý'nýn
"Allah Allah" nidalarý ile saldýrmalarý bir baþkadýr. Osmanlý Kalender'i beylikten "Paþalýða" terfi ettirir. Kalender Paþa'nýn, Mara
askeri ile Filistin topraklarýnda Napolyon ile savaþý dillere desten olmuþtur. O dünyayý titreten, Avrupa&rsquo;yý ihtilal ateþleriyle
karýþtýran Napolyon'un maðrur ordusu Kudüs yakýnlarýndaki Akka kalesinde yenilgiye uðratýlýrken Kalender Paþa'da Maraþlý
askerleriyle ile birlikte mevzilerini ölümüne savunmuþtur. Arkasýndan Osmanlý'nýn Rusya ile savaþýnda da görev alýr Kalender P
Ne var ki talihi yaver gitmez. Kutuzof kumandasýndaki Rus askerlerinin eline esir düþer. Bir müddet sonra serbest býrakýlýr.

1810'lu yýllar... Osmanlý Kalender Paþa'yý Maraþ Valisi yapar. Halep'ten Adana'ya kadar, Maraþ'ý çevreleyen geniþ bir bölgeni
idaresini eline alýr Kalender. Aþar vergilerinin toplanmasý, Osmanlý'nýn seferi hümayunu vaki olanda kendi kumandasýnda
cepheye askeri ile gitmesi, Torosdaðlarýnýn kuytu bir köþesinde yaþayan Zeytun Ermenileri'nin isyanlarýný bastýrmasý öncelikli
görevleri arasýndadýr. Yaþý da bir hayli ilerlemiþtir. Ömrünü beyliðin paþa-lýðýn cengi-cidali ile geçiren, rahat yüzü görmeyen Ka
bir hayat arkadaþýnýn olmasý gerekir. Cesur mu cesur, bir Türkmen kadýný, ayný zamanda vefakar bir ana, bir hayat yoldaþý...

Kerimoðlu Hacý Osman Bey'in kýzý Asiye Hatun'u görenler bilenler anlatýr Kalender Paþa'ya... Çok geçmez düðürcüler araya g
Asiye Hatun istenir. Görkemli bir düðün yapýlýr, Maraþ'ta. Reyhanlý'nýn Kýlýçlý'nýn, tekmil Çukurova'nýn, Maraþ'ýn beyleri gelir
destan bir törenden sonra Kalender ile Asiye'nin yazgýsý birleþir, karý koca olarak.Olayý hatýrlayanlar anlatýrlar " Asiye Hatun, b
gece evli kalýr. Kadýnlýðýn bu kadar kötü olduðunu bilseydim evlenmezdim" der.

1817 yýlý gelende kara bulutlar dolaþýr Maraþ ve Adana diyarýnda. Osmanlý baþ edemez bölgedeki ayanlarla, aþiret beyleri
kýsacasý derebeyler ile... Padiþahýn fermanýyla devlete asi durumdaki beylerin kelleleri istenmektedir. Tacirli&rsquo;nin
Cerit'in, Reyhanlý'nýn, Fettahlý'nýn beyleri hakkýnda fermanýn gelmesi, yakalama ve infaz iþinin de Kalender'e verilmesi olacak
deðildir. Osmanlý "kaný kan ile yýkamak"düþüncesindedir. Her tarafta isyan vardýr. Ýstanbul'da bile. Kalender Paþa, Maraþ'ýn V
olarak Fettahlý beylerinin idamýna yanaþmaz, Padiþahýn fermanýnda istenilenleri de yerine getirmez. Ýþi aðýrdan alýr. Osmanlý
Kalender'i görevinden alýr, önce Sivas'a, daha sonra Girit Muhafýzlýðý görevine tayin eder. Kandiye kalesine gidecektir. Kýsacas
hakkýnda verilen karar "devlet emirlerini dinlememek, aðýrdan almak" dolayýsýyla padiþaha karþý gelmektir. Ve Kalender Paþa,
Maraþ'tan ayrý kalmanýn hasretine dayanamaz. Kuþadasý&rsquo;nda iken 1820 yýlýnda vefat eder. Ege Denizi'ne bakar, bir
tepe üzerine mezarýný yaparlar. Orada ebedi uykusunda yatar, Kalender Paþa... Bir sessizlik aleminde. Maraþ' kendi haline
býrakýr.
KARGI ELÝNDE KILIÇ BELÝNDE BÝR KADIN ÝSTANBUL'A GELÝYOR...

Bozdoðan Aþiret beyi Hacý Osman'ýn kýzý Asiye Hatun kocasýnýn ölümü üzerine Maraþ'a döner. Bayazýtoðullarý'nýn, cümle
iþlerine karý-þýr. Dirlik ve düzenlik kalmamýþtýr Maraþ yöresinde. Daðlarda eþkiyalar, köy-lerde hýrsýzlar kol gezer. Maraþ Valis
fazladan vergi ve rüþvet istekleri bir türlü bitmez. Devlet memurlarý da kendi havasýndadýr.

Asiye Hatun, Bozdoðan aþiretinin göç yolu üzerindeki Kadirli'yi Andýrýn'dan ayýran Keþiþ suyu kýyýsýndaki Kesim köyüne gelir.
https://turkcutoplumcu.org
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bey konaðý yaptýrýr. Ve kendisini "bey ilan eder"... Yasalar, yasaklar koyar kendi baþýna. Hýrsýzlar, haramiler, her türlü kötü iþle
yapanlar amansýzca ceza-landýrýlacaktýr. Kýrbaçlama, dövme belki de kazýða oturtma cezasýna çarptýrýlacaktýr, insanlar. Ma
Asiye Hatunu "asi" ilan eder. Üzerine as-kerler gönderir. Andýrýn daðlarýnda askeri takibatlar, çatýþmalar baþlar. Asiye Hatun ism
kavgacý ve mücadeleci olmasýndan dolayý KARA FATMA'ya dönü-þür. Yöre köylüleri GARA HATUN demeyi tercih ederler. Bir a
yakalanýr, elleri zincirli bir halde Maraþ'a getirilir. Cezaevine konulur. Yargýlanýr, biraz ceza alýr, ama kýsa sürede dýþarý çýkar.
yýllar geçer.

Osmanlý Padiþahý Abdülmecit, yenilikçi bir padiþahtýr, ama kendi devrin-de devleti de zor durumdadýr. Ruslar, "hasta adam"
olarak gördükleri Osmanlý topraklarýný paylaþmak için savaþ hazýrlýðý yapmaktadýrlar. Beklenen olur, Balkanlar ve Kafkaslarda
koldan Osmanlý topraklarýna saldýrýr. Avrupalý Devletler, Fransa, Ýngiltere, Sardunya Krallýðý Rusya&rsquo;nýn eline düþen z
Osmanlý'nýn parçalanmasýný istemezler, Osmanlý'ya yardýmcý olmak, topraklarýný korumak amacýyla askerlerini yardýma
gönderirler. Osmanlý ve müttefik askerler Kýrým Yarýmadasýnda Rus ordu ile zorlu bir savaþa girer.

Maraþ yöresinde Andýrýn ovasýnda beylik köyünde yaþayan Gara Hatun, padiþahýn Ruslar karþýsýnda zor durumda kaldýðýna
dayanamaz. Yýllar öncesi kocasý Kalender Paþa'nýn mücadelesini hatýrlar. Dini için, devleti için, milletinin geleceði için emrindek
adamlarýyla birlikte savaþ meydanýna gitmek is-ter. Yaþý da bir hayli ilerlemiþ olmasýna raðmen sayýlarý 300'ü bulan asker-leri
birlikte Ýstanbul'un yolunu tutar. Onun Ýstanbul'a geliþi kargý elinde, kýlýç belinde bir savaþçý Türkmen kadýný olarak devletin im
koþmasý en fazla padiþah Abdülmeciti duygulandýrýr. Ýstanbul halký Maraþlý Gara Hatun veya Kara Fatma'yý görmek için peþin
Boðazdan askerleri ile birlikte geçiþini padiþah saray penceresinden izler. Avrupalý gazeteci-ler, ressamlar da Kara Fatma'yý
görüntülemek hakkýnda bilgi vermek için onun Ýstanbul'a geliþi ve savaþçý görüntüsünü izlerler. Ýngiltere'nin Resimli Ha-berler
Ýllustrated News) Dergisi 22 Nisan 1854 tarihli sayýsýnda Kara Fatma'nýn askerleri ile birlikte Ýstanbul'a geliþinin resmi ile
birlikte þu açýklamayý yapar: " Çok sayýda katýr ve develerle Ýstanbul sokaklarýnda görü-len Kara Fatma, göründüðü her köþed
kadýnlar olmak üzere önemli sayýda kalabalýðýn dikkatini üzerine çekti. Fatma'nýn kýyafeti geniþ kollu çok kirli bir palto, beyaz b
pantolon var. Sarý çizmeler, belinde uzun namlulu tabancalar ve bir de elinde yataðan, ucunda koyu renkli bir bez parçasý ile
sancak havasý veren mýzrak var. Baþörtüsü kafasýna sarýlý ve boynu etrafýnda dolandýrýlmýþ fakat yüzünü tamamen açýkta b
bez parçasýdýr."

Kara Fatma ve Maraþlý askerler halkýn sevgi gösterilerine tebessümle karþýlýk verir. Türk kadýnýnýn yiðitliði, cesareti, gururu
yansýmaktadýr. Davutpaþa kýþlasýna kadar geldiler. Osmanlý ordusunun savaþçý kuvvetleri arasýnda sefere katýldýlar. Tuna ne
Romanya'nýn kuzeyindeki BABADAÐI cephesinde Rus ordusu ile karþý karþýya geldiler.

Bombalar atýldý. Kýlýçlar çekildi. Yüzlerce , binlerce asker karþýlýklý savaþmaya baþladý. Bomba, gülle ve kurþun sesleri aras
Fatma hatun ve askerleri "Allah Allah" sesleri ile hücuma katýldýlar. Gözü pek bu yiðit askerler, vatanlarýný düþman saldýrýsýnd
korumak için ölümü göze alarak ilerlediler. Yürekleri bir volkan ateþi gibi kaynýyor "ya vatan, ya ölüm" sesleri ile yeri göðü inletiyo
Önlerine, yanlarýna daha sonra da üzerlerine doðru bombalar gelmeye baþladý. Çok yakýnlarýna düþen bir bomba parçalara ayr
Kara Fatma "vuruldum" dedi. Hemen yaný baþýnda iki askeri sessizce yatýyordu. Onlarda vurulmuþtu. Kara Fatma'nýn aðzýndan
kanlar gelmeye baþladý. Diþlerinin kýrýldýðý belli idi. Onu kolundan tuttular. Geri çektiler. Sýhhiyeciler geldi. Sedye ile götürdüler
olanca þiddetiyle de-vam ediyordu. Osmanlý-Rus sýnýrýnda... Balkanlarda, Kýrým 'da, Kafkaslar ' da.

Kara Fatma, yaralandý. Kumandanlarýn da isteði üzerine cephe gerisine alýndý. Tedavisi için Ýstanbul'a gönderildi. Yanýnda
askerleri de vardý. Bir gün padiþahýn kapýsýna geldi . Hazýrlamýþ olduðu arzuhali verdi. "Allah aþkýna, peygamber isteðine uya
için devlet için cihat yaptýðýný, bu uðurda yaralandýðýný açýklýyor... padiþahtan gazilik madalyasý ile birlikte memleketine döndü
vergiden muaf tutularak kendisine maaþ baðlanmasýný" istiyordu. Padiþah, Kara Fatma'nýn dilekçesini inceledi. Bu cesur
Türkmen savaþçýsýna "gazilik madalyasý" verildi. Maaþ baðlanmasý için de Adana Mal müdürlüðüne haber verildi. Kara Fatma'n
dilekçesini yazan memur bir dalgýnlýk sonucu dilekçenin sonuna "Üzeyir Sancaðý, Cerit Aþiretinden Asiye Hatun" yazmýþtý. Oys
sayýda Osmanlý Arþiv belgesinde onunla ilgili olarak "Kerimoðlu kýzý" belgesi bulunuyordu.

Kara Fatma, gazilik madalyasý ile birlikte Çukurova'ya geldi. Ömrünün son yýllarýný Beylik köyünde geçirdi. Namýk KEMAL
hayatý ve mücadelesini, Kýrým harbine katýlmasý ve yiðitliðinden etkilenerek Vatan Yahut Silistre piyesini yazdý. Kerimoðlu Kýz
Asiye Hatun namý diðer KARA FATMA veya köylü-lerin dilinde GARA HATUN öldü. Onu böðürtlen dikenlerinin kara çalýlarýn bo
bulunduðu yol kýyýsýndaki bir mezara koydular. Murt çalýlarý, kepir taþlarý ile süslenen mezarýndaki hece taþýna ismi yazýlmad
dünya tarihinin bu efsanevi kadýn kahramanýnýn mezarý kayboldu. Ama onu hatýrlayan Andýrýn köylüleri yaptýklarýný dilden dil
anlattýlar.
Cezmi Yurtsever
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