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RAHİME HATUN ANITI PROJESİ 
 
Proje Adı; Kentlilik Bilincini Geliştirmek İçin, Rahime Hatun Anıtı Projesi  
 
Gerekçe; Osmaniye’mizde sokağa çıkıp sorsanız millete, nerelisin diye, der ki; Darendeliyim, 
Kahraman Maraşlıyım, Andırınlıyım, Şanlı Urfa’lıyım der de der.  E peki bu insanlara 
Osmaniye’liyim nasıl dedirtirsiniz. Kentin ferdi o kentle gurur duyarsa kentlilik bilinci gelişir. O 
kentle gurur duyduğundan kentin ismini kullanarak ben Osmaniye’liyim der. Demeli, zaten 
dedesi Osmaniye’de doğmuş hala Osmaniye’liyim demiyor, neden mi? Çünkü Osmaniye’nin 
değeri ve değerleri yeni nesillere aktarılmıyor ve öğretilmiyor. 
 
Peki, bu değerler nasıl öğretilecek? Şöyle ki; Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda mağlup olan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun neticede 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’ni imzalama 
durumuna gelmesi ile İtilaf Devletleri’ne bu büyük imparatorluğu ortadan kaldırma, yani Şark 
Meselesi’ni tamamen kendi istedikleri şekilde halletme fırsatını vermiş akabinde Çukurova’da 
İngiliz-Fransız ortak harekâtı 1918 yılının Aralık ayında başlayarak, 19 Aralık günü Osmaniye ve 
27 Aralık günü de Pozantı’nın işgal edilmesiyle tamamlanmıştır.  
 
Bir müddet sonra yani 15 Eylül 1919 tarihinde, gerçekleşen “Suriye İtilafnamesi” ile bölge tam 
bir Fransız işgaline dönüşmüştür. Bölge halkının bu işgale başından beri karşı koyması, bu 
yöredeki milli mukavemetin temelini oluşturmuştur. 
 
Ayrıca bölge halkını harekete geçirecek başka sebepler de mevcuttur. Bunlardan birisi de, 
Fransızların silahlandırıp himaye ettiği Ermeniler yüzünden; Türklerde can, mal ve namus 
emniyeti diye bir şey kalmamıştır. 
 
İşte bu durum karşısında halk, devletten beklediğini bulamamış ve nefs-i müdafaa durumuna 
geçerek bölgede “Çete Harbi”ni başlatmıştır. Önce ferdi, sonra kitle hareketine dönüşen bu 
mücadele, güneyde Milli Mukavemeti ortaya çıkarmıştır. Böylelikle bütün Çukurova’da başlayan 
milli direnişler, Osmaniye mıntıkasında da kendisini göstermiştir.  
 
Bu milli direnişlerin sonucunda Bahçe ve Haruniye’de (Düziçi) yapılan savaşlar; Osmaniye’de 
Kovanbaşı ve Kanlı Geçit Savaşları ve Mamure Baskını adıyla önemli muharebeler cereyan 
etmiştir. 
 
Fransızların Antep ve İslâhiye ile irtibatı kesmiyerek buradaki birliklerini takviye etmek, ayrıca 
Katma-Kilis ve Halep yollarını elde tutmak istediklerinden dolayı Osmaniye’deki demiryolu ve 
karayoluna hâkim olma çabaları, Kuva-yı Milliye Teşkilatı ve çetelerin Çukurova’daki kahramanca 
direnişleri nedeniyle Fransızlar buradaki bütün ümitlerini bitirmiş ve gerekli olan asker ve 
cephane sevkiyatlarını etkili bir şekilde Antep, Maraş ve Urfa civarına yapamaz hale getirmiştir. 
Bu mücadele ile Antep’in Gazi, Maraş’ın Kahraman ve Urfa’nın Şanlı olmak payelerini almalarında 
katkısı bulunmuştur. 
 
Bu nedenle Fransa, 20 Ekim 1921’de Türkiye ile Ankara İtilafnamesi’ni imzalayarak bölgeyi terk 
etmiştir. Bu itilafnameye göre; 5 Ocak 1922’de Adana’dan ve 7 Ocak 1922’de de Osmaniye’den 
çekilerek, geldikleri gibi gitmişlerdir.  
 
Dolayısıyla Kahraman Maraş Edeler Diyarı, Aydın Efeler Diyarı, Erzurum Dadaşlar Diyarı, Elazığ 
Gakgoşlar Diyarı ise Kurtuluş Savaşında verdiği amansız mücadele ve şehitleriyle ve terörle 
mücadeleye verdiği yüzlerce Şehitle, Osmaniye Şehitler Diyarı olup Şehitlerin Başkentidir. 
 
Osmaniye, Kurtuluş Savaşında cereyan eden birçok olay ve kahramanlar ortaya çıkarılarak elle 
tutulur, gözle görünür hale getirilerek bu değerler ve olayları anlatan kabartmalar, rölyefler ve 
heykeller Devlet Bahçeli Meydanındaki park içerisine-Osmaniye’nin içinden geçen kara yolları ve 
çevre yolları üzerindeki kavşak noktalarına yapılmalıdır. Öğrenciler ve vatandaşlar Kurtuluş 
Parkını gezerek milli mücadelede dedelerinin ve hemşehrilerinin vermiş olduğu kahramanlıkları 
görerek onlarla gurur duymalıdır. 
 

 
 
 
 



OSMANİYE SEVDALILARI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI PLATFORMU (OSEV) Sayfa 74 
 

 
RAHİME HATUN 

 
Osmaniye çete savaşlarına damgasını vuran Rahime Hatun, davranışlarıyla erkek arkadaşlarına 
örnek olurdu. Çarpışmalara girmekten kaçınan silah arkadaşlarına cesaret verici sözler söylerdi. 
Şu sözlerini kendisini tanıyanlar unutamamıştır: "Allah bana nusret verse yalnız başıma 
düşmanı kırarım. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim." 
 
On başı rütbesiyle çete savaşlarına katılmıştır. Rahime Hatun, çete savaşlarında yararlılık 
gösteren ve büyük hizmetleri geçen Yarpuzlu Divlimoğlu Hacı Efendi ve Kadir Çavuş gibi 
kahramanlarla birlikte düşmanlarla çarpışmıştır. Günlerden 5 Ağustos 1920 Osmaniye'nin 
Alibeyli mahallesinden Hacı Ökkeş Ağa'nın damında Fransız bayrağı dalgalanıyordu.  
 
Çünkü burasını düşman güçleri Karargâh olarak kullanmakta idi içlerinde Rahime Hatun'un da 
bulunduğu müfrezeye, bu karargâhın düşman elinden kurtarılması görevi verilmişti. Müfreze 70-
80 kişiden oluşuyordu. Kurtarma hareketi başlamadan önce Rahime on başı erkek arkadaşlarına 
şöyle seslenmiştir: "Arkadaşlar, düşman karargâhını mutlaka alacağız. Allah bizimle beraberdir. 
Yalnız sizden bir isteğim var. Eğer ben şehit olursam cesedimi sakın düşmana bırakmayın." 
Bunun üzerine saldırı başladı. Çeteler Allah Allah sesleriyle ileri atıldılar. Düşman da karşı ateşe 
başlamıştır. Kadir Çavuş ile Rahime Hatun'un sıktığı kurşunlar hiç boşa gitmiyor, her atışta bir 
düşmanı yere seriyorlardı. Düşmanın savunması daha da şiddetlenince bizimkilerde duraklama 
başladı. Bu duruma göre Rahime onbaşı, yeniden cesaret vermek için şöyle haykırdı: "Haydi 
durmayın, Allah’ını seven, vatanını seven yürüsün". Bunun üzerine kıyasıya çarpışma yeniden 
başladı. Düşman karargâhına iyice yaklaşmışlardı. Ne yazık ki bu sırada Rahime Hatun 
göğsünden vuruldu ve yere yıkıldı. "La ilahe illallah" diyerek ruhunu tanrıya teslim etti. Bunun 
üzerine iyice köpürüp coşan arkadaşları ise karargâhı geri almayı başardılar. Böylece amaca 
ulaşılmış oldu. Rahime Hatun cephe gerisinde ve gözyaşları arasında toprağa verildi.  
 
Rahime Hatun Kimdir? 
 
Rahime Hatun Osmaniye ilçesine bağlı Raziyeler (Kayalı) köyünün kanlı geçit mahallesinde 1890 
yılında doğdu. Babası Köse Abdullah, anası Hatice’dir. Eşe ve elif adında iki ablası vardı. 
Kendisinden küçük, Meryem adındaki kız kardeşi, Osmaniye'de evlenmiş, erkek kardeşi Mustafa 
ise Raziyeler köyünde kalmıştır. Rahime Hatun, önce Demiralioğlu İbrahim ile evlenmiştir. Bu 
evlilikten iki kızı vardır. İbrahim'den ayrılan Rahime, ikinci evliliğini Vız Ali adında birisi ile 
yapmış bu kocadan olan iki oğlu ölmüşlerdir.  
 
Rahime Hatunu tanıyanlar onu şöyle anlatırlar: Orta boylu, normal yapıda, esmer tenli, ela 
gözlüdür. Başına, agil veya sırmalı pusu sarardı. Sırtında Maraş abası vardı. Kara şalvar giyer, 
göğsüne fişeklik takardı.  
 
Omuzunda Alman filintası denen tüfeğini taşırdı. Ayağına ipli çarık veya yemeni giyerdi. Kıyafeti 
ile bir erkekten farksızdı. Genellikle atlı gezerdi. Beden yapısı bakımından güçlü, kuvvetli idi. 
Onun bu durumunu bilenler, "taşı sıksa suyunu çıkarır" demişlerdir.  
 
Kendisini vatana ve millete adamıştı. Şu sözlerini kendisini tanıyanlar unutamamıştır: "Allah 
bana nusret verse yalnız başıma düşmanı kırarım. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim." Osmaniye 
çete savaşlarına damgasını vuran Rahime Hatun davranışlarıyla erkek arkadaşlarına örnek 
olurdu.  
 
Çarpışmalara girmekten kaçınan silah arkadaşlarına cesaret verici sözler söylerdi,  
 
Şimdi günkü çete savaşlarından önceki olaylara bir göz atalım:  
 
1918 yılının Aralık ayında Osmaniye, İngilizler tarafından işgal edildi. Üç ay sonra İngilizler 
yerlerini Fransızlara bıraktılar. İşgalci Fransızlar yerli Ermenilerle iş birliği yaparak adam öldürme 
ve yağmacılık eylemleriyle halka zulmetmeye başladılar. Bu duruma fazla dayanamayan 
Osmaniyeliler1919 yılı Mayıs ayından itibaren örgütlenerek silahlı mücadeleye koyuldular. Yer 
yer kurulan çeteler, düşmanı tedirgin etmeye başlamıştı. Bu arada çete örgütlenmesini 
yaygınlaştırmak için köyleri dolaşan ele basıları bir gün Rahi-me Hatun 'un baba yurdu olan Kanlı 
geçide geldiler. Çete reisi Hüseyin Ağa ev ev dolaşırken Rahime Hatunun bulunduğu eve de 
uğradı. Bu evden çete olarak kimi alalım, diye sordu. Rahime Hatun, "Köse Abdullah ailesinden 
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beni yazın" diye cevap verdi. Hüseyin Ağa, "Sen kadınsın, geri hizmette çalışman uygun olur" 
dediyse de Rahime bunu kabul etmedi. İster istemez Hatun 'u çete listesine alan reis ona, "Sen 
de Rahime on başı olarak bize katıl" demiştir. Böylece, Yanıkkışla ve Karayigit köylülerinden 
oluşan Kırmızı Müfrezeye Rahime Hatun da girmiş oldu. O günden sonra on başı rütbesiyle çete 
savaşlarına katılmıştır. Rahime Hatun, çete savaşlarında yararlılık gösteren ve büyük hizmetleri 
geçen Yarpuzlu Divlimoğlu Hacı Efendi ve Kadir Çavuş gibi kahramanlarla birlikte düşmanlarla 
çarpışmıştır.  
 
Günlerden beş Ağustos 1920 Osmaniye'nin Alibeyli mahallesinden Hacı Ökkeş Ağa'nın damında 
Fransız bayrağı dalgalanıyordu. Çünkü burasını düşman güçleri Karargâh olarak kullanmakta idi 
içlerinde Rahime Hatun'un da bulunduğu müfrezeye, bu karargâhın düşman elinden kurtarılması 
görevi verilmişti. Müfreze 70-80 kişiden oluşuyordu. Bu kişilerden adları bilinenler şunlardır: 
Hayta Hüseyin ve arkadaşları, Yaveriye çetesi mensupları, Yastı Kelle, Ali Kılıç, Mamık Hüseyin, 
Kadir Çavuş, Muhammed Hoca, Nacar Ökkeş, Borazan Mehmed, Hacı Ali Ağa oğulları Ali ve 
Ahmed, Ali Bekir oğlu Ahmed...  
 
Kurtarma hareketi başlamadan önce Rahime on başı erkek arkadaşlarına şöyle seslenmiştir: 
"Arkadaşlar, düşman karargâhını mutlaka alacağız. Allah bizimle beraberdir. Yalnız sizden bir 
isteğim var. Eğer ben şehit olursam cesedimi sakın düşmana bırakmayın." Bunun üzerine saldırı 
başladı. Çeteler Allah Allah sesleriyle ileri atıldılar. Düşman da karşı ateşe başlamıştır. Kadir 
Çavuş ile Rahime Hatun 'un sıktığı kurşunlar hiç boşa gitmiyor, her atışta bir düşmanı yere 
seriyorlardı. Düşmanın savunması daha da şiddetlenince bizimkilerde duraklama başladı. Bu 
duruma göre Rahime onbaşı, yeniden cesaret vermek için şöyle haykırdı: "Haydi durmayın, 
Allah’ını seven, vatanını seven yürüsün". Bunun üzerine kıyasıya çarpışma yeniden başladı.  
 
Düşman karargâhına iyice yaklaşmışlardı. Ne yazık ki bu sırada Rahime Hatun göğsünden 
vuruldu ve yere yıkıldı. " La ilahe illallah" diyerek ruhunu tanrıya teslim etti. Bunun üzerine iyice 
köpürüp coşan arkadaşları ise karargâhı geri almayı başardılar. Böylece amaca ulaşılmış oldu. 
Rahime Hatun cephe gerisinde ve gözyaşları arasında toprağa verildi.  
 
A. Neşet Dinçer'in “Rahime onbaşı" adlı kitabında (Osmaniye, 1983) şehitlik olayı yukarıdaki gibi 
anlatılmıştır. (S.F. 26) Ancak Reşat Gürel'in 1972de basılan " Rahime Hatun " adlı kitabındaki 
ayrıntılar biraz değişiktir. Buna göre Hacı Ökkeş'in konağı sarılıp baskın yapılınca Fransızların 
mitralyöz ateşi başladı. Bir Fransız uçağı savunmayı gökyüzünden destekledi. Bu arada Rahime 
onbaşı şimşek gibi ileri atıldı. Kurşunlar arasın da gölge gibi süzülerek konağı çevreleyen yüksek 
duvardan içeri atladı. Az sonra konağın ana kapısı sonuna kadar açıldı. Her şey o kadar ani 
olmuştu ki kapıyı Rahime'nin açtığını geç fark ettiler. Tam o sırada bir Fransız kurşunu onbaşının 
omuzunu parça parça etti.  
 
Şehit Rahime Hatun, şimdiki Endüstri Meslek Lisesinin bulunduğu erdeki mezarlığa gömüldü. 
Daha sonra Enver'ül- Hamiddenen Ulu camii çevresindeki şehitliğe taşınmıştır. Mezartaşında 
şunlar yazılıdır: Şehit Rahime Hatun (d. 1890- ölüm-Şehit 5.8. 1920) Yarınların sahibi ey 
gençlik, İyi tanı, ebedi sükûnetle bu mezarda yatan. Hak için, bayrak için canın feda edip 
Armağan etti bize bu mukaddes vatanı.  
 
Halil Gelendost'un "Kurtuluş Savaşımız da Cephelerde Türk Kadını" adlı altı daktilo sayfası 
tutarında, yayınlanmamış bir araştırması vardır. Bu araştırmayı 27 Ocak 1990 gününde Türk-
Amerikan Kültür Derneği salonunda" eski dostlar" toplantısında bir konuşma konusu yapmıştır. 
Bu yazının 4. sayfasında Rahime Hatun hakkında 4 satırlık bir bilgi verilmiştir. Bu bilgiyi olduğu 
gibi aktarıyorum: " Rahime Hatun: Adana- Osmaniye kazasının kaypak bucağı Raziyeler 
köyündendir. 9. Tümen kuruluşunun bir müfrezesinde komutanlık yapmış, 1 Temmuz 1920 
tarihinde aldığı emir üzerine, Fransız karargâhına müfrezesi başında ilerlerken şehit düşmüştür.” 
Tüm bu mücadeleler yapılacak anıtlar ile taçlandırılmalıdır. 
 
ŞEHİT RAHİME HATUN 
 
Parlayan Güneş, 
Mavi gök, 
Uçan kuş, 
Dalgalanan nazlı bayrak, 
Önündeki kaldırımdan geçen nesiller 
İçin, 
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Hepsi adına, 
Özgürlüğümüzün sembolüsün. 
 
İşgal günlerinde Fransızlara karşı, Alibeyli Mahallesi’nde Hacı Ökkeş Ağa’nın damında dalgalanan 
Fransız bayrağının indirilmesi için, 5 Ağustos 1920 tarihinde yapılan muhasara esnasında şehit 
düşmüştür. Mezarı Envar’ül Hamit Camii avlusundaki Kurtuluş Şehitliği’ndedir. 
 
Şehidimizin adı il merkezimizde bulunan bir liseye verilmiş olup, sonsuza kadar yaşatılacaktır. 
 
Proje Özeti; 
 

Projenin Adı Rahime Hatun Anıtı Projesi 

Projenin Süresi Süresiz, 

Projenin Amaçları 
Ve Beklenen 
Sonuçlar 

 
1-Rahime Hatun Anıtı Yapılması, 
 
2-Kentlilik Bilinci Geliştirilmesi, Kentlinin Kentiyle Gurur Duymasının 
Sağlanması, 
 

Ortaklar Osmaniye Valiliği, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür Ve Turizm 
Müdürlüğü, Korkut Ata Üniversitesi, 

Hedef Gruplar Ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Öğrenciler, Yerli Ve Yabancı Turistler, 

Temel Faaliyetler 1-Rahime Hatun Anıtı İçin Proje Hazırlanması, (Yarışma Yapılarak 
Belirlenebilir) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


