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OSMANİYE’DE YAŞAYAN 
ACARA VE AHISKA MUHACİRLERİ

Türk edebiyatının şaheseri Dede Korkut 
Kitabı’nda geçen Uruz Bey’in tutsak olduğu Ak-
Saka Kal’ası, Ahıska Türklerinin ata yurdudur. 
Meydan Larousse da Ahıska’nın Türkçe Akışka 
kelimesinden geldiğini yazar… 

93 Harbi’nde Anadolu’ya hicret eden Ahıska-
lılardan eski Cebelibereket Sancağı’nın merkezi 
olan Osmaniye’ye gelenler Küllü köyünü kur-
muşlardır. 

Küllü köyü, Belen’den Düldül’e kadar uza-
nan Gavurdağlarının başındaki köyün adıdır. 
Osmaniye, Gaziantep ve Antakya illerinin sınır-
larının kesiştiği noktadadır. Şehre 35 km mesa-
fededir. . 

Küllü köyü, 18. ve 19. yüzyıllarda, Maraş 
elinden gelen İfraz-ı Zülkadriye Türkmenlerinden 
Ulaşlı aşiretinin yurdu olmuş, 1865’te Fırka-i Is-
lahiye adlı Osmanlı reform ordusunun aşiretleri 
Çukurova’da iskânı esnasında boşaltılmıştır. 

1578’de fethedilen Ahıska, 250 yıl Osmanlı 
Eyaleti merkezi olmuşken 1828’den sonra Rus 
işgalinde, buraya yerleştirilen Ermenilerle nü-
fus değişmeye başlamıştır. Moskof destekli 
mezalime karşı Ahıskalıların her direnişi kan-
la bastırılmış, halk önderleri göçe zorlanmıştır. 
Vatanlarını terk etmek zorunda kalan bir kısım 
Ahıskalı, Anadolu’ya göç etmiştir. 

Adana Vilâyeti’ne bağlı Cebelibereket 
Sancağı’nın ilçeleri: İslâhiye, Hassa, Bula-
nık, Osmaniye ve Payas’tır (Adana Vilâyeti 
Sâlnâmesi-1308/1891). 

Cebelibereket Sancağı’na Kafkas muhacir-
lerinin iskânı için 23 Şubat 1891 tarihli yazıyla, 
“Fırka-i Islâhiye tarafından yasaklanan Cebelibere-
ket Sancağı’ndaki yerlerin iskâna elverişli olabilece-
ği ve iskân için Adana’ya gönderilen Kafkasya mu-
hacirlerinin bir kısmının toplu olarak iskânlarının 
uygun olup olmayacağı” konusunda Muhacirîn 
Komisyonu Riyaset-i Celîlesi’nden mütalâa is-
tenmiştir.1 

1  M. Akif Terzi, Kınık’tan Kıyı’ya Osmanlı Belgelerinde Os-
maniye, Osmaniye Belediyesi yayını, 2013, s. 230, DH. MKT, 
1812/36.

Huzur-ı Ali-i Hazret-i Sadaret-penahi’ye gön-
derilen 9 Mart 1891 tarihli mütalaada: “Cebeli-
bereket Sancağı’nda muhacir iskânı yasak olan ma-
hallere daha önce Bosna ve Rumeli muhacirlerinin 
iskânının düşünüldüğü, onların naklinde yaşanan 
zorluklar sebebiyle bölgeye Kafkasya muhacirlerinin 
iskânına karar verildiği” belirtilmiştir.2 

Kafkasya muhacirlerinin Cebelibereket 
Sancağı’na iskânına izin çıkması üzerine Ahıska 
Türklerinden bir grup Osmaniye’ye gelmiştir. 
Kafkasya muhacirlerinin iskân edildiği mahal-
leye Dağıstan Mahallesi denmiştir.

Çukurova sıcak bir bölgedir. 40 dereceyi 
geçen sarı sıcaklar ve rutubet sebebiyle ya-
zın Çukurova’da yaşamak çok büyük eziyet-
tir. O yüzden Çukurova halkı her yaz Toros 
Dağları’nın, Gavurdağları’nın başındaki serin 
yaylalara gitmektedir.

Bir Çukurova şehri olan Osmaniye’de du-
rum daha vahimdir. Başta Ceyhan Nehri olmak 
üzere akarsular ıslah edilmediği için oluşan ba-
taklıklarda sivrisinek üremekte, salgın haldeki 
sıtma hastalığı halk sağlığını tehdit etmekte, 
ölümlere sebebiyet vermektedir. 

Sultan Abdülhamid’in 1896 yazında 

2  M. Akif Terzi, age, s. 233, DH. MKT, 1816/14.

İ. İpek, köye ilk gelen muhacirlerin mezarlarında.
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Çukurova’ya gönderdiği 
Saray Hekimi Şerafettin 
Mağmumî Efendi, Os-
maniye halkının perişan 
hâlini şöyle rapor etmiştir:

“Öğleyin Osmaniye ilçesi-
ne vardık. Kasaba 450 haneli 
ise de ahalisi yaylaya çıkmış, 
ancak, 15 hane kalmıştı. Çün-
kü Osmaniye gayet sulak ve 
sazlık ortasında kurulmuş ol-
makla havası Payas gibi kötü. 
Hele sinek vb. o kadar çoktur 
ki mendil sallamaksızın bir 
dakika rahat imkânı yok. Ru-
tubetli sıcak da gayet şiddetli 
idi… Hükümet Konağı’na 
gittim. Karşılamaya çıkan iki 
Jandarma sapsarı kesilmişlerdi ve sıtma nöbeti için-
de titriyorlardı. Sokakta rastladığım üç beş çocuğun 
hepsi dokuz aylık gebe gibi karınları şişmiş, renkleri 
de solmuştu. Bu arada ne hekim ne eczane... Bir ber-
ber; hem hekimlik, hem aşçılık ediyor ve bir hadise 
çıkınca da keşif için gönderiliyormuş. Akşam beni de 
şiddetli sıtma tuttu. İki günü böylece hasta geçirerek, 
akşam saat onda Cebelibereket Liva’sının merkezi 
olan Yarpuz’a doğru yola dizildik.”3

Vatanlarından sürgün edilen ve bin bir ezi-
yetle Osmaniye’ye gelen Ahıskalı muhacirler, 
sıcaklara, rutubete ve sivrisineğe tahammül 
edemez hâle gelince mutasarrıfa gidip, serin 
dağlardan ve yaylalardan geldiklerini, bu yüz-
den Gavurdağları’na göç etmek istediklerini 
bildirmişler. Böylece 1891’de Küllü köyüne 
iskânlarına müsaade edilmiştir. 

Dörtyollu Araştırmacı Mehmet Toksoy’un 
tapu ve nüfus kayıtlarından tespit ettiğine göre 
Küllü köyüne iskân edilen ilk 16 hane Ahıska-
lı aile reisinin o zamanki şöhret isimleri, bilin-
mektedir.4                                                                                  

Halk kültürü  
Ahıska Türkleri Küllü köyünde, dağların 

3    Dr. Şerafettin Mağmumî, Bir Doktorun Anıları, Haz. Cahit   
       Kayra, İstanbul, 2002.
4    Kadir Aslan, Ahıska’dan Amanoslara: Küllü Köyü, Bizim  
      Ahıska dergisi, S. 31.

arasındaki cennet vadide yeniden hayat bul-
muşlardır. Buz gibi serin pınarın başında köy 
meydanı kurmuşlar, kaya oyuklarının önünü 
hayma ile dükkân yapmış ve çarşı oluşturmuş-
lardır. Alışverişlerini para yerine yumurta, ce-
viz, fasulye, patates vs. ile takas usulüyle yap-
mışlardır. Cumali’nin, Şuayb’ın, Kudül Ali’nin 
ve Ömer Gül’ün bakkalı, Göçeroğlu’nun demir-
ci dükkânı, İbrahim Garip’in köşker dükkânı, 
Mehmet Kara’nın tüfek atölyesi, İbrahim 
Âşık’ın marangozhanesi, Murat Mehmet’in nal-
banthanesi eski Küllü köyü Çarşısı’nda yıllarca 
çalışmıştır. Kısa boyu ve sempatik hâliyle köy-
de çok sevilen Bakkal Kudül Ali’nin içi boş ce-
viz verilerek kandırılması, karşılığında malının 
alınması eski bir köy şakası olarak hâlâ anlatılır.

Yörede Küllücüler diye bilinen Ahıskalılar 
dinî inançları sağlam insanlardır. Bu sebeple 
onlarda Hacı, Molla, Derviş gibi sıfatlarla anılan 
isimler çoktur.  

Dörtyollu Araştırmacı Kadir Aslan’a göre 
Küllü’deki Ahıska Türklerinin geleneksel ye-
meklerinde hamur işine rağbet fazladır. Her 
Ahıskalı hanım ‘en az yedi tevir’ hamur işi yap-
maktadır. Hingal, bazlama, cadi, bişi, papa, haşo, 
tutmaç, kelecoş, puşuruk, bezdirme gibi un ve hamur 
işleri, Küllücülerin damak tadıdır.

Küllü köyünde oturan Ahıskalılar, şehre 
sekiz saat mesafedeki Gavurdağları’nın zirve-

Kaymakam Ali Çamur, Küllülüler ile - 1962.
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sinde, orman içinde hayat sürdükleri için ge-
leneklerini daha iyi muhafaza etmişlerdir. Çok 
değişmeyen şivelerinin en belirgin özelliği “a” 
harfini “e” diye, “yor” ekini “yer” diye söyle-
meleridir: Sana diyorum yerine Sene diyerim gibi. 

Eski Osmaniye Kaymakamlarından Ali (Ça-
mur) Arguvanlı zamanında (1962) Küllü köyü-
ne bir ilkokul yaptırılmıştır. Ertuğrul Çakır ve 
İdris Çapar, Küllü köyü İlkokulu’nda öğretmen 
olarak görev yapmışlardır. 

Dört tarafı dağlık Küllü köyünde, sınırlı bir 
arazide yaşayan Ahıskalılar, hayvancılık, bah-
çecilik ve orman işçiliği yaparak yaşamışlardır. 
Köye sığmaz olunca kendilerine yeni yurtlar 
aramış,  Ergenekon’dan çıkar gibi çevreye dağıl-
mışlardır. Şakir Ağa’nın oğlu Hüseyin Bozkurt 
ve Derviş Çavuş’un oğlu Ali Balta, Alibekirli-
lerin yaylası olan Mitisin’e, Molla Mustafalar 
(Bindebirler) ve Zeliha’nın çocukları (İpekler) 
Fenk Yaylası’na taşınmışlardır. 

1965’lerden itibaren kışları Dörtyol merke-
ze, Dörtyol’un Yeşilköy beldesine, Dörtyol’un 
Kuzuculu köyüne ve Osmaniye’ye gitmeye baş-
layan halk, Küllü köyünü tamamen boşaltmış, 
yazları Sırapınar, Küşne, Mitisin ve Fenk yaylala-
rına çıkmaya başlamışlardır.  

16 hane aile ile Küllü köyünü kuran Ahıska-
lıların nüfusu bugün Osmaniye ve Dörtyol’da-
kilerle beraber yaklaşık 3000 kadardır. 

Ahıskalılar, ata yurtları Kafkasya’yı hiç unut-
mamışlar, hayallerinde hep canlı tutmuşlardır. 
Her evin önündeki hayma’da dal budak salan 
Kafkas üzümü edese üzerine konan kuşlarla 
söyleşerek yaban ellerde kalan ana vatanlarının 
hasretini gidermeye çalışmışlardır.  

Vuslat
Ahıska Türkleri arasında Yukarı Acaristan’ın 

Bako köyünden gelen Şirin dedeyi de anmalı-
yız.5 Maddî durumu çok iyidir. Koh Çiftliği sa-
hibi olduğu için ailesi Kohlar diye de bilinir. 

İnegöllü merhum büyüğümüz Hakkı 
Pınar’ın 1974 yılındaki tespitine göre Şirin de-
denin,  Firdevs, Fatma, Dursun dede, Muhammet, 
Rıza, İskender ve Yusuf adlarını taşıyan yedi 
evlâda var. 93 Harbi’yle başlayan Rus işgalin-
5    Bako, Yukarı Acara’da Posof sınırında bir dağ köyü olup dil  
      ve  kültür olarak Posof ve Ahıska’yla birdir.

de mezalime dayanamayan Şirin dede ailesi 
Acaristan’ı terk etmiş, İnegöl’e hicret etmiş, 
Acaristan’da Kara Kadı diye ünlü kadının adını 
alan köye yerleşmiştir. Şirin dede 1894 yılında 
İnegöl’de vefat ettikten sonra oğlu Muhammet 
Erzurum’a, Ahıskalı hemşehrilerinin yanına git-
miştir.  

Muhammet (1850) ve eşi Zeliha (1854) çok kü-
çük yaştaki çocukları Rüstem ve Abdullah’ı alıp 
önce Erzurum-Narman’a gitmiş. Muhammet, 
Narman’da vefat edince Zeliha Hasankale’de 
Ahıska muhaciri Aslan (1857) ile evlenmiştir. 
Eşi Muhammet’i Narman’da kaybeden Zeliha, 
oğlu Rüstem’i amcalarına teslim etmiş, ikinci 
eşi Aslan ve iki oğlu Abdullah (1894) ve Fariz  
(1895) ile bin bir meşakkatle Cebelibereket-
Osmaniye’ye gelmiş. Muhacirîn Komisyonu 
Riyaset-i Celîlesi’nin 9.3.1891 tarihli kararıy-
la Kafkasya Muhacirlerinin Cebelibereket’e 
iskânına müsaade edilen Dağıstan Mahallesi’ne 
yerleşmiştir. 

Aslan ve Zeliha uzun yıllar Osmaniye’de Da-
ğıstan Mahallesinde bahçecilik yaparak geçin-
mişlerdir. Kırk dönüm kadar sebze bahçelerin-
de yetişen pırasaları ile pek ünlenmişlerdir.   

1910 yılında ikinci eşi Aslan’ı da kaybeden 
Zeliha, bahçeyi Muhacir (Pırasacı) Mehmet 
Ağa’ya satıp çocukları 16 yaşındaki Abdullah’ı 
ve 14 yaşındaki Fariz’i alıp Küllü köyüne göç 
etmiştir. 

Zeliha, İnegöl-Karakadı köyündeki am-
calarına teslim ettiği 1315’li oğlu Rüstem, 
Çanakkale’de şehit düşmüştür. 

Küllü köyünde oturan Zeliha iki oğlunu ev-
lendirmiştir. Birinci kocası Mehmet’ten olan 
Abdullah, Mitisin’de oturan Nafiye (1917) ile 
ikinci kocası Aslan’dan olan Fariz de Küllü’de 
oturan Raife (1925) ile evlenmiştir. 

Köyde ‘Acar nine’ diye ünlenen Zeliha, ye-
terli toprağı olmadığı için Küllü’yü terk etmiş, 
iki oğlu Abdullah ve Fariz ile Fenk Yaylası’na 
gitmiştir. 

Babası Abdullah genç yaşta vefat edince ve 
annesi Nafiye evlenince kimsesiz kalan Meh-
met, Küllü’de ve Fenk’te çobanlık yaparak ge-
çinmiş, kardeşlerine hem babalık hem anne-
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lik etmiştir. Mehmet, Küllü’de oturan Vakkarı 
Fadıma’nın kızı Hatice ile Fenk Yaylası’nda anlı 
şanlı bir düğünle evlenmiş ve ticaret yapmak 
için Osmaniye’ye gelmiştir. 

Yıllar çabucak geçmiş, acılar unutulup git-
mişse de Acaristan’a dair memleket hatıraları ve 
İnegöl’deki akrabaların hayali Mehmet’in bey-
nine bir kara sevda gibi yerleşmiştir. 

Yıl 1940, Mehmet 20 yaşındadır. Osmaniye-
Alibekirli Mahallesi’ndeki Sancaklı Camii’nin 
imamı Zalalardan Kadir Hoca, kendisinin 
İnegöl’den geldiğini söylemiş, İnegöl-Karakadı 
köyündeki Ahıskalı akrabalarından bahsetmiş-
tir. Bu haberi duyan Mehmet, İnegöl’e gitmek 
ve akrabalarını görmek istemiştir. Fakat o yıl 
askere gidecektir. Askere gittiği zaman ha-
mile eşinin harcaması için biriktirdiği parayı ve 
askerlik harçlığını denkleştiren Mehmet, kimi 
tren, kimi kamyon ve kimi de yayan olarak yap-
tığı yolculuk sonunda İnegöl’de, Karakadı kö-
yündedir ve akrabalarıyla beraberdir! 

Bir gün inşaallah!
Osmanlı Devleti’nin son yüz yılı ‘en uzun yüz 

yıl’ diye anlatılır. 1828 Yunan İsyanı, 1856 Kırım 
Savaşı, 1878 Rus Savaşı, 1913 Balkan Savaşları, 
1914 Sarıkamış Savaşı, 1915 Çanakkale Sava-
şı ve Millî Mücadele yılları, en uzun yüzyılın 
tarihî safhalarıdır. 

Zor yıllar olsa da Osmanlı Devleti’nin asa-
letine yakışan uygulama, elinden çıkan toprak-
lardaki vatandaşları himaye etmek için çıkarı-
lan ‘Mübadele Kanunu’dur. Mağdur ve mazlûm 
Osmanlı evlâtları, vatanlarını terk etmeye, 
Anadolu’ya akın akın göç etmeye başlamıştır. 
Anadolu’ya göçün adı hicrettir. Göç edenler de 
muhacir’dir.

Hicret kaçış değildir. İmanın zarar gör-
memesi için Yüce Allah hicrete müsaade et-
miştir. Hicret, Peygamber geleneğidir. Onun 
Mekke’den Medine’ye hicreti kolay geçmemiş-
tir. Anadolu’ya hicret de kolay olmamıştır. 

Aylarca, yıllarca süren yolculuktan sonra 
Osmaniye’ye gelenlerden Balkan muhacirleri, 
Sazlık (Maymunsuyu), Nohuttepe, Tecirli (De-
ğirmenocağı), Yeniköy, Orhaniye köylerine yer-
leşmişler. Kafkasya-Ahıska muhacirleri de Kül-
lü köyüne; Azerbaycan-Karabağ muhacirleri de 
Selimiye köyüne gelmişlerdir. 

 Osmaniye’ye göç edenlerin yolculuk çi-
lesi henüz hikâye edilmemiştir. Onların vatan 
hasreti henüz şiire dökülmemiştir. Parçalanmış 
ailelerin özlemi yüreklerde küllenmiştir. Selimi-
ye köyünden Karabağ-Akdam göçmeni Pakize 
Bacı’nın söylediği ağıt, duyguları çok güzel an-
latır: 

Gel gidek taş bulağa,
Suyu sarhoş bulağa.
Bir sen söyle bir de men,
Dökek göz yaş bulağa.

Bizim ecdadımızın ata yurdu Ahıska’dır. Adı-
na Kafdağı diye efsaneler anlatılan Kafkasya’nın 
her karış toprağında ecdadımızın hatıraları 
vardır. Onların vatan hasretiyle anlattığı göç 
hikâyeleri kulaklarımızda hâlâ birer ninni gibi 
durmaktadır. Asırlarca vatanımız olmuş Kaf-
kasya ve Ahıska toprakları bizim sevdamızdır. 
Ata yurt bizim millî davamızdır. Peygamber 
Efendimiz’in, ata yurdu Mekke’ye kavuştuğu 
gibi bizim de hayalimizde yaşayan ata toprak-
larına kavuşmamız bir gün inşallah gerçek ola-
caktır.
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