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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin yirmidokuzuncu sayısı ile yine sizler-
le birlikte olmaktan onur duyuyorum.

 19 Mayıs Mustafa Kemal Atatürk’ün İtilaf Dev-
letleri’nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nı baş-
lattığı gündür. Bu vesile ile Tüm Türk gençliğinin 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyo-
rum.

 Ayrıca tüm dünya emekçilerinin  1 Mayıs İşçi ve 
Emekçiler Bayramını kutluyorum.

 Yine çok önemsediğim için devamlı tekrarlıyo-
rum; Kültür bilgileri bizler de bir emanettir. Emanetin 
ise sahibine yani halka teslim edilmesi gerekir. Bun-
dan dolayı çalışmalarınızda bana ait olan derlemeleri 
özgürce kullanabilirsiniz.

 Sizlerde dergimiz de paylaşımda bulunmak ister 
iseniz katkılarınızı bekliyoruz.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.
Okan AVŞARKOCAOĞLU

(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

TÖREMEYESİCE!
Ey Allah’tan korkmaz alçak müfteri
Kökün kurusun da bitemeyesin
Önüne konunca hesap defteri
Tutunacak dala yetemeyesin

Harama varırken taş olsun elin
Kamburlaşsın sırtın bükülsün belin
Dilerim Allah’tan tutulsun dilin
Kendinden gayrıya çatamayasın

Yılda bir yüzünü görme güneşin
Taksit taksit her gün sökülsün dişin
Çarşıda pazarda ters gitsin işin
Ona alıp bire satamayasın

Beş sene kar yağsın göreme yazı
İt gibi sokakta geçir ayazı
Karın olsun şehrin en güzel kızı
Onunla bir gece yatamayasın

Evladın paranı çalıp da gitsin 
Avradın altını alıp da gitsin
Adına bir leke çalıp da gitsin
Bir ömür alnından atamayasın

Kursağında kalsın bütün hevesin
Tıkansın içinde şişsin nefesin
Kör olsun gözlerin kısılsın sesin
Uyuz horoz gibi ötemeyesin

Nasibin olmasın aşktan sevgiden 
Yüzüne tükürsün her gelen giden 
Bozulsun bağırsak bulansın miden
Bir türlü altını tutamayasın

Malın üç beş gitsin geri tek gelsin 
Senedine karşı sahte çek gelsin
Attığın zarların hepsi yek gelsin 
Hayatta kimseyi ütemeyesin

Anlamazdan gelip öyle bön bakma
Kızdırıp Mülkî’nin canını sıkma
Yetimin hakkından çaldığın lokma
Boğazına dursun yutamayasın

Aslan AVŞARBEY (Mülkî) 30.03.2018-Eskişehir
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

BEL VER DANACIOĞLU VARIYOR ÇERKEZ

 Avşarlar arasında çok sayıda “Çerkez” adına rast-
lanılır. Bu duruma vaktiyle Çerkez kızlarıyla evlenen 
Avşarların erkek çocuklarına çoğunlukla Çerkez adı-
nın verilmesine neden olmuştur.

 Öykümüze konu olan Topuz Bey’in torunu Çer-
kez de bunlardan biridir. Şiirle ilgili söylentinin birisi 
şöyledir:

 Reyhanlı Oymağının Mürselli Obasından bir bey 
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Avşar’dan Çerkez Bey
Tecirli’den Danacıoğlu.

 Kılıçlar, cıdalar parlar, çakmaklı tüfekler öter. 
Çakmaklı tüfeklerin doldurulmasında Çerkez’e dede-
si Topuz Bey’in çok yardımı olur. Bu kavgada Çerkez 
Bey’in ilk kurşunuyla Danacıoğlu yere serilip ölür. 
Bundan sonra kavgada Tecirliler, Ceritler ve diğerleri 
yenilirler.

 Başka öykü anlatıcılarına göre olayın başlangıcın-
dan itibaren gelişimi şöyledir:

 Çukurova’da yaşayan Türkmenler Avşarlar’a kar-
şı birleşirler. Ceyhan ilçesinin bugünkü Mercin Köyü 
yakınlarında zorlu bir kavga olur. Bu kavgada Avşarlar 
yenilirler, çok sayıda savaşçılarını yitirirler. Hatta bu 
kavgada ünlü Topuz Bey’in oğlu Halit de ölür. Gerçek 
adı Kulaç Kollu Halit’tir.

 Avşar Aşireti bunun üzerine dokuz yıl yas tutar. 
Kınalar yakılmaz, dibekler dövülmez, beyazlar giyil-
mez. Bu sıralarda Topuz Bey’in Kulaç Kollu Halit’ten 
olma torunu Çerkez de yavaş yavaş büyür. Artık Av-
şarlar intikam almak için fırsat kollamaya başlarlar.

 Nihayet bir yayla zamanı Avşarlar, Tecirlilerin ve 
Ceritler’ in üzerine saldırırlar. Elbistan’ın bugünkü 

Tecirli beylerinden birinin kızını kaçırır. O sıralar Av-
şarların başında Topuz adında bir bey vardır. Kara To-
puz, tüm Avşar oymaklarının beyi, yani boy beyidir 
ve çok sevilen, saygı duyulan birisidir.

 Kız kaçırma olayında Topuz Bey de aracı olur. Te-
cirlilere ricada bulunur: “Sulh olsun, kötülük olmasın” 
der. Fakat “Bu bir namus meselesi” diye ortaya atılan 
Tecirlileri ikna edemez. Hatta kendini bilmez Tecir-
li’nin biri Topuz Bey’e kızar:

- Kara Topuz da Avşar da alsın “nü” sünü Mürselli’nin 
üstüne koysun, der. Nü eskiden Avşarlar arasında kul-
lanılan bir ağırlık ölçüsü birimidir (429 gr. kadar). Bu-
nunla Avşar’ın ağırlığı söz konusu edilmiştir.

 Topuz Bey bundan çok alınır ve:

- Ben nü değil, okkayım, koyduğum yeri tartarım” diye 
haber gönderir. Okka (1283 gr.dır). Kimilerine göre 
ise “Ben batmanım” der. (8 kg civarında).

 Avşarlar, Mürseller bir taraf; Tecirliler, Ceritler, 
Bozdoğanlar, Karalar diğer taraf olur. Kavga Elbistan 
ovasında, bugünkü Tilköyü, Çiçek köyü ve Elbistan 
arasında olur. Kural gereğince önce meydana iki kişi 
atılır:
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Ecelini Ağzına Almak:Ölümü göze almak.
Dartmak: Tartmak.
Danacıoğlu: Tecirli Obasından bir savaşçı.
Takım: Sınır.
Kaçar Hüyüğü: Çukurova’da şimdiki Kara Hüyük. Kimilerine göre ise 
Elbistan Til Köyünde bulunan hüyük.
Cihan: Ceyhan Irmağı.
Kılavuz: Herhangi bir alanda ve konuda bilgi veren, yol yöntem gösteren.
Frenk: 1. Anglosakson, Cermen veya Latin ırklarının birinden olan kim-
se. 2. Osmanlıların Avrupalılara, özellikle Fransızlara verdikleri ad.
Mahana: Bahane.
Babal: Vebal, günah.
Doldurup doldurup vermek: Çakmaklı tüfekler ağızdan doldurulurdu. 
Bu iş zaman alırdı. Tüfeği doldurma işini Çerkez’e yardım olsun diye ih-
tiyar Topuz Bey yapıyor.

Şiir, 1959 yılında Sarız-Oğlakkaya köyünden Ali Ka-
rakuş’tan derlenmiştir.

Elbistan ovasına bir aslan geldi
Ecelini ağzına alıyor Çerkez
Dartmış odasını da almış eline 
Bel ver Danacıoğlu varıyor Çerkez

Daha ilk kavgası da bulman mahana
Takım koydu Kaçar Hüyük’ünden Cihan’a
Kazın derneği dayanır mı şahana
Seçip kılavuzunu vuruyor Çerkez

Sizde de yok muydu frenk barutu
Yitirmiş Tecirli’yi arar Cerit’i
Unuttun mu Kulaç Kollu Halit’i
Geçmiş hayıflarını alıyor Çerkez

Nice mızraklılar var hep kara tuğlu
Dayısı Torun, babası İbrahimbeyoğlu
Babalı boynuna Muratbeyoğlu
Halloğlu İki başın hükmünü veriyor Çerkez

Karalar’a boran oldu kış oldu
Dağıldı Bozdoğan da baş baş oldu
Hesap eylen elden çıkan beş oldu
Bel ver has evleri geliyor Çerkez

Dadaloğlu’m der de hileye gitme
Gözünle gördüğünü hak inkâr etme
Deden Koca Topuzun da hakkın unutma
Doldurup doldurup veriyor Çerkez

Termik Santral olduğu yerden başlayıp Afşin İlçesi 
altlarından Kanlıkavak Köyüne kadar bu kavga uzar. 
Çerkez Bey ilk kez böyle bir kavgaya katılmaktadır. 
Fakat bıyığı yeni terleyen bu delikanlı dillere destan 
olacak şekilde bir kavga yapar.

 Dedesi Topuz Bey’in, onun çakmaklı tüfeğini dol-
duruşu ve torunu Çerkez’e zaman yitirmeden veri-
şi hiç unutulmaz. Bu kavgada Halloğlu ile Abıka’nın 
oğlu da çok yararlıklar gösterirler. Halloğlu abası ile 
öğünür, Abıka’nın oğlu babası ile öğünürmüş, Birinin 
abası, diğerinin babası ünlüymüş.

 Dadaloğlu bu olayı dile getirir:
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

AVŞAR BABAMA...
Sensiz bir yıl daha bitiyor amma
Her an benimlesin bilesin babam...
Gülüp oynasam da avundum sanma
Rüyama her daim gelesin babam...

“Avşar Babam” dedim, “Vatanım” dedim
“Toprağın altında yatanım” dedim
“Ebedi kalbimde atanım” dedim
Namınla, şanınla kalasın babam...

Özlemin gelmiyor yıllardır dile
İçime kapandım ben bile bile
Kurbanım bir serçe, güvercin ile
Hakkın selamını salasın babam...

Seni seviyorum canımdan öte
Ah vakti gelede hasretin bite
İhanet olmadan şu Emanet’e
Beni de yanına alasın babam...

Sen bana can verdin emekler verdin
Ayağım altına cenneti serdin
Üç oğlum biricik Gülhan’ ım derdin
Peygamber’e komşu olasın babam...

“AvşarBabamBenim” Gülhan Çabucak
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ÇUL VERİN, ÇADIR TUTARIM
 Olayın nerede geçtiği tam olarak bilinmemekle 
beraber, ancak bilinen, Bostan’ın Pınarbaşının Küçük 
Kömarmut Köyünden olduğu, Anasının Sarız’ın Yalak 
Kasabasından gelin geldiği, Bostan’ın da bilinmeyen 
bir yerde telefon direği dikme işinde çalışırken dire-
ğin tepesinden düşüp öldüğüdür. Anasının, gece gün-
düz Bostan’ın mezarının başında yattığı, kar yağmaya 
başlayınca da zorla mezardan alınıp evine getirildiği 
söylediği beyitlerden anlaşılmaktadır.

Y ı l m a z    I L I K

Şurda (1) bir gelin ağlıyor
O da benden, dertli imiş
Canım kurban dedim Bostan
Canım senden tatlı imiş

Esef ’in oğlu, dayısı
Buyur eylemiş bibisi
Daha bostan oğlum ergen
Açılsın cennet kapısı

Kapıya bayrak dikerler
Ucuna soğan sokarlar
Canım kurban Bostan oğlum
Nişana altın takarlar

Çul verin çadır tutarım 
Gitmem burada yatarım
Benim analığım batsın
Bostan’ımla bir yatarım

Hepiler gönlüm hepiler
Yağar yağmur kar sepiler
Kalma orda oğlum Bostan 
Ellerin naharı (2) depeler

Aman oğlancığım aman
İçerime attın közü
Bacısına sırrın verir
Kurtçu’dan istiyor kızı
 
Aman oğlancığım aman
Dağlar bürüdü duman
Benim gibi yanan var mı
Yüreğinde alev düren

1- Şurda: Şurada. 2- Nahar: Başı boş hayvan sürüsü.
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BU ŞEHİRDE DURAMAM BEN
Gayrı bizi istemiyor gardaşım 
Bu şehirde duramam ben giderim
İnsan gücü bitti yemin ederim
Bu şehirde duramam ben giderim

Buram buram kokmaz oldu toprağı
Nazlı nazlı dökülüyor yaprağı
Çiğdem çiçek açılmıyor sap sarı
Bu şehirde duramam ben giderim

Kaldırım taşında vicdan arama
Merhem sürmez tuz döküyor yarama
Bana değer vermediler parama
Bu şehirde duramam ben giderim

Gece gündüz eksik olmaz zamları
Dolar (Euro) kiralıktır evleri
Başımıza amir oldu hamları
Bu şehirde duramam ben giderim

Köle olduk yollarında olmadı
Hep çalıştık inkâr etti bilmedi
Bir gün olsun yüzümüze gülmedi
Bu şehirde duramam ben giderim

Kovmuyor ya gidin diyor bizlere
Şehir kapısını çarptı yüzlere
Dayanamam çirkin acı sözlere
Bu şehirde duramam ben giderim

Turan der ki haydi gardaş gidelim
Dağlar bizim koyun, kuzu güdelim
Şehir bizi istemiyor nidelim
Bu şehirde duramam ben giderim

Turan KORKMAZ 16 - 25/02/2003

Turan KORKMAZ
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 İkinci Yeninin önemli şairlerinden Ülkü Tamer’de 
terki diyar eylemiş. Şairlerimiz bir bir uçuyor elimiz-
den. Türkçemiz öksüz kalıyor. Allah’tan rahmet dile-
rim. “Memik’e Ağıt” şiiri beni çok etkilemiştir. Kurşun 
gelmiş kaşlarının üstüne/ Alın yazın okur gibi saplan-
mış:

Necip TOPUZ

ÜLKÜ TAMER 

MEMİK OĞLAN

On dört yaşım diken ile kaplanmış
Göz ucuma karıncalar toplanmış
Kurşun gelmiş kaşlarımın üstüne
Alın yazım okur gibi saplanmış

Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü

Dağı dağa kavuşturan ben idim
Suyu suya kavuşturan can idim
Yükledim mi Mazmahor'dan kaçağı
Gece vakti ışılayan gün idim

Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü

Kar üstüne düşer serçe çıt diye
Kanatları parça parça çıt diye
Dokandın mı bir ucuna kırılır
Can dediğin cansız sırça çıt diye

Uyu Memik oğlan uyu
Öte geçelerde büyü



17 18

AĞIT

İlkay’ım gitme n’olur
Kış günü Sarıkamış’a.
Doksan bin asker kırdırmış,
Karakışa Enver Paşa.

Trabzon’dan kırk beş doktor,
Hep binmişler otobüse,
Sarıkamış’a varmadan,
Bürünmüşler kara yasa.

İçimize bir kor düştü,
Tüm Avşareli yanıyor.
İlkay sana bizler değil,
İnan her duyan ağlıyor.

İlkay sığmıyor tarife,
Söz ne gerekir arife!
Kayseri, Trabzon, İzmir,
Gideyim hangi tarafa?

Sarıkamış kışlı olur,
Böyle kötü düş mü olur?
Esen yel ile dağılır,
Kara haber tez duyulur.A.Zeynep ŞAHİN
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Biz kötü bir haber aldık.
Yüreğimize düştü kor.
İlkay orada kimsesiz,
Bu benim içime çok kor.

Sarıkamış yollarında,
Gülümüzü soldurmuşlar.
Ona gelinlik yakışır,
Neden kefen giydirmişler?

Nasıl reva gördün felek?
İnsanlığa verdi emek,
Hiçbir muradın almadı.
Buna dayanır mı yürek?

Biryan kitap biryan çehiz,
Öyle kaldık ki çaresiz.
Neden aldın onu felek,
Böyle miydi kavlimiz?

Darbeyi döşünden almış,
Her yer al kana boyanmış.
Ele derman olan doktor,
Kendisine bulamamış.

Trabzon’dan gelen uçak,
Karşılandı o İzmir’de.
Gelenler tabut getirir,
Hani doktor İlkay nerde?

Duyanlar koşup geliyor,
Kimi teselli veriyor.
Buna yürek dayanır mı?
İlkay’a ceset deniyor!

Her yer onun hatırası,
Nasıl dayansın anası?
İlkay’ı çok seviyormuş,
Yanına aldı babası!

Şoför tekbirin şaşırmış,
Kar yolları eylemiş dar.
Sarıkamış yollarında,
Can alıcı kuzgun mu var?

Tarife sığmaz bu acı,
Ölene dek ağla bacı!
İlkay’ın yarası azgın,
Yokmuş bunun ilacı.
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Okan
AVŞARKOCAOĞLU

GAVAKTAKİ GARGALAR

 Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Şabanlı köyünden 
Emin Yıldırım tarafından derlenmiştir. Ağırlama şek-
linde türkülü bir erkek oyunudur.

 Oyun Kayserinin Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız il-
çele rinde Avşarlar tarafından, demece-çevirmece 
şeklinde oynanmaktadır.

 Oyunun müziği Okan Avşarkocaoğlu tarafından, 
Hüseyni Makamında, 4/4 ölçüsünde notaya alınmış-
tır.

OYUNUN OYNANIŞI (Oyunun Temel Figürleri):

 Demece-çevirmece usulüyle türkü söylenerek ilk 
adımda sağa doğru sağ ayak ile birlikte iki elle sağa 
doğru hamle yaparak başlanır. İkinci adımda sol ayak 
ile birlikte iki el sola doğru hamle yapar. Üçüncü adım-
da sağ ayak ile birlikte iki el sağa doğru hamle yapar. 
Dördüncü adımda sol ayakucu olduğu yerde yere vu-



23 24

rur ve iki el sağa doğru hamle yapar. Beşinci adım-
da sola doğru sol ayak ile birlikte iki elle sola doğru 
hamle yaparak başlanır. Altıncı adımda sağ ayak ile 
birlikte iki el sağa doğru hamle yapar. Üçüncü adım-
da sol ayak ile birlikte iki el sola doğru hamle yapar. 
Dördüncü adımda sağ ayakucu olduğu yerde yere vu-
rur ve iki el sola doğru hamle yapar. Oyun bu şekil de 
türkü bitene kadar devam eder. 

Gavakdaki gargalar
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Gavak dalın ırgalar esmem
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
On beşine dean gız
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Kendi gendin ırgalar
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley

Gavaktan gazel endi
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Dibine gözel endi
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Bir öptüm bir ısırdım
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Dişime nazar endi
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley

Gavak uzanır gider
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Dalı bezenir gider
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
On beşine dean gız
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Günah gazanır gider
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley

Gavak senden uzun yok
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Dallarında üzüm yok
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Verin benim yârimi
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
El yârinde gözüm yok
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley

Gavağı ineceğim esmem
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Yârimi göreceğim
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Verin benim yârimi
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
Canımı vereceğim
Esmem diley diley diley, yosmam diley diley diley
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AKRABA GÖNLÜNDEN KOVULMUŞUM BEN

Cahilce yaşamışım bu güne kadar
Aldanmışım yüzüme gülene ben
İnsanları sevmem suçumuş meğer
Dönünce sırtımdan vurulmuşum ben

Yürüdüm dostlarla nice yollarda
Takılıp ta kaldım nice ağlarda
Ahbap diye kaldım gönül bağında
Ahbabın gönlünden kovulmuşum ben

Solmaz ARIK

Kaşlara gözlere bakınca kandım
İnandım sözlerine seviyor sandım
Şubat ayında kavrulup yandım
Ağustos ayında donmuşum ben

Sırrımı anlattım eş ile dosta
Sonunda koydular hep bana posta
Gecen yıl bugün tam ağustosta
Baba yurdundan kovulmuşum ben

Var olanın kıymetini bilmedim
Candan seven fazla eş dost görmedim
Hep kederli çileliydim gerçek gülmedim
Bağrımdan uçuruma itilmişim ben

Kime ne diyon ey garip Solmaz
Ana babadan başka dost olmaz
Takma kafaya elin sözü hiç durmaz
Akraba gönlünden kovulmuşum ben

Solmaz ARIK
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELER:

1 Su Bardağı Bulgur 
½ Kg Çiriş 
1 Adet Kuru Soğan
2 Su Bardağı Yoğurt
2 Diş Sarımsak
Tuz, Pulbiber
Un

HAZIRLANIŞI:

Bir tencereye konulan çirişler çok az suda haşlanır. 
Suyunu süzüp az sulu olarak bırakılır. Bulgur bir ka-
rıştırma kabına alınır. Bulgurun üzerine çiriş, pul bi-
ber, küçük küçük doğranmış kuru soğan ve tuz ilave 
edilerek, yumuşak ve biraz cıvık olacak şekilde yoğru-
lur. Karışımın içine 1 yemek kaşığı unu koyup tekrar 
yoğurulur. 10 dakika dinlendirilen hamurdan küçük 
küçük parçalar koparılarak, avuç içinde yuvarlak şe-
kil verilerek unlanmış tepsiye dizilir. Diğer tarafta bir 
tencereye su doldurulup 1 tatlı kaşığı tuz atıp kayna-
tılır. Köfteler Kaynayan suya atılıp, 10 dakika pişirilir.

Üzerine sarmısaklı yoğurt ve tereyağında yakılan pul-
biber dökülerek, sıcak olarak servis yapılır.

Not: İsteğe göre yağ ile salça sosu yapılıp, sarmısaklı 
yoğurt üzerine dökülerek te servis yapılabilir.

BULGURLU ÇİRİŞ KÖFTESİ
(6 KİŞİLİK)

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU

SOSU:

Sarmısaklı Yoğurt
1 Yemek Kaşığı Tereyağı
1 Çay Kaşığı Pulbiber
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BULGURLU ÇİRİŞ KÖFTESİ
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BİZE
Savm salat hac kelime-i şehadet,
İslam’ın şartını yol eyle bize,
Malınındır kırkta biriyse zekât,
Fakirlere veren hal eyle bize.

İmanın şartıyla amel eyleyen,
Her daim dilinde Hakk’ı söyleyen,
İslam ummanında rahmet boylayan,
Rahman divanında el eyle bize.

İbrahim MUCUK

Minareden sesler ezan bizleri,
Abdest temizliyor eli yüzleri,
Çevir namahreme bakan gözleri,
Hakk’ı tespih eden dil eyle bize.

Ümmet teyemmümle kılarken namaz,
Elbet yaptığından alıyordu haz,
Bülbülün sedası Mevla’ya niyaz,
Kafessiz öttüğü il eyle bize.

Bu mübarek ayda böyle bir günde,
Ararsın kendini mazide dünde,
Sırat köprüsüne döndüğün anda,
Düşmeden geçilen yol eyle bize.

Hüsrani diyor ki tanı kendini,
Tanıdıkça bulacaksın sen seni,
Oku öğren öğret yüce son dini,
‘’Arayı arayı’’ bul eyle bize.

11.06.2017
Fasl-ı Muhabbet 74. Atışma dörtlüklerim.
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AKREP MOTİFİ
 İnsanlar akrebin zehrinden korktuklarından dolayı kendi-
lerini akrebe karşı korumak için değişik madenlerden yapılmış 
akrep biçiminde takıları veya akrep kuyruğunu üzerlerinde ta-
şıyarak korunduklarına inanırlar. İşte akrep motifi de Akrebin 
kötülüğünden korunmak için dokunur.

 Anadolu insanı evlerinde akrebin yürümesinin zor olduğu 
dokuma kilimler kullanır. Nasıl kendisini nazardan korumak 
için göz işaretli nazarlıklar kullanıyorsa, zararlı mahlûkata karşı 
da kilimlerinde, dokumalarında akrep motifini kullanmaktadır. 
Akrep motifi zeminde ve dış bordür süslemelerinde kullanılmak-
tadır.

 Akrep motifi korunma amaçlı motiflerden biridir. Bu motif 
şeytanın ruhunu temsil eder. Efsaneye göre akrep şöyle der: Ben 
ne doğal bir ruhum ne de şeytan. Bana dokunan herkese ölüm 
getiririm. İki boynuzum bir kuyruğum var. Boynuzlarımın adı 
acımasızlık ve nefret; kuyruğum ise hançerdir. Ben sadece bir 
kez doğururum. Diğer yaratıklarda bereket işareti olan doğum 
benim için bir ölüm işaretidir.” Her an pusuda öldürmek üzere 
bekleyen akrep, körü niyetin ve nedensiz kavganın bir simgesi-
dir.
Kaynak: Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri Mine ERBERK       

Okan
AVŞARKOCAOĞLU

Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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AVŞAR’IM

Daim gurur duydum Avşar soyuyla
Oğuzlardan gelen asil boyuyla
Karac’oğlan birde Dadaloğlu’yla
Avşar’ım gardaşım, Avşar özümdür

Çukurova yurdum, mertlik şanımız
Bu toprak uğruna feda canımız
Söyleriz ağıdı, çalar sazımız
Avşar’ım gardaşım, Avşar özümdür

Koca Nallı derler dayımız bizim
Yaylalarda koşar tayımız bizim
Oğuzlardan gelir soyumuz bizim
Avşar’ım gardaşım, Avşar özümdür

Avşar obalarım, Avşar beylerim
Halil’im Avşar’a hizmet eylerim
Sazın çalıp türküsünü söylerim
Avşar’ım gardaşım, Avşar özümdür

Halil DAYLAK

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

Kılıç, R. (2003).Millî Mücadele’de Gizik Duran ve faa-
liyetleri. IV.Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, (10-
11 Nisan 2003), Kayseri, ss. 361-377.
Prof.Dr Remzi Kılıç 
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
I.Dünya Savaşı Sonrası Durum ve Millî Mücadelenin 
Başlaması

 Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin de 
içinde bulunduğu İttifak Devletlerinin mağlubiyeti 
ile sonuçlanmış, İtilâf Devletleri ile Osmanlı Devleti 
arasında 30 Ekim 1918’de hükümleri son derece ağır 
olan Mondros Mütarekesi imzalanmıştı. Bu mütareke 
ile Osmanlı Devleti hukuken olmasa bile fiilen sona 

MİLLİ MÜCADELE’DE GİZİK DURAN
 VE FAALİYETLERİ

ermiştir. Zaten savaş sırasında İtilâf Devletleri; İngil-
tere, Fransa, Rusya ve İtalya yaptıkları gizli antlaşma-
larla Osmanlı Devletini aralarında paylaştılar. Yani bir 
bakıma nüfuz bölgelerini teyit ettiler. Artık mütareke 
hükümleri galip devletlere bu nüfuz bölgelerini fiilen 
işgal etme fırsatı verdiği gibi, azınlıklara da harekete 
geçme imkânı sağlıyordu. Nitekim antlaşma kısa süre 
sonra uygulanmaya başlandı. İtilâf Devletleri Türk 
topraklarını fiilen işgal ederek parçalayacak girişim-
lerde bulunacaklardır.

 Mondros Antlaşmasına uygun olarak Türk bir-
likleri cephelerden geri çekildi ve terhis edildiler. Os-
manlı ordusunun mevcudu elli bin askere düşürüldü. 
Öte yandan devletin ulaşım ve haberleşmesi, askeri 
önemi olan maden ürünleri İtilâf devletlerinin dene-
timine geçti. 6 Kasım 1918’den itibaren Çanakkale ve 
İstanbul boğazları İtilâf devletleri kuvvetlerince işgal 
edildi. Antlaşmanın 7. maddesine dayanarak İngiliz-
ler; Çanakkale, Musul, Batum, Antep, Konya, Maraş, 
Birecik, Samsun, Merzifon, Urfa ve Kars’ı işgal ettiler. 
Fransızlar da; Trakya’daki demiryolunun önemli istas-
yonları ile Dörtyol, Mersin, Adana ile Afyon istasyo-
nunu işgal ettiler.

 18 Kasım 1918’de Lord Kurzon Avam Kamera-
sında yaptığı konuşmada; Kürt, Arap, Ermeni, Rum 
ve Yahudilerin Türk egemenliğinden kurtarılacağını 
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söylemektedir. Ayrıca mütarekenin 24. maddesi de 
Osmanlı Devleti üzerinde bir Ermeni Devleti kurul-
masının yolunu açmaktaydı. Bu madde de; Vilâyat-i 
Sittede karışıklık çıkması halinde bu vilayetlerin her-
hangi bir kısmının işgal hakkını İtilâf Devletleri mu-
hafaza ederler, denilmekteydi.

 Buna dayanarak, Güney ve Güneydoğu Anadolu, 
İngiliz, Fransız ve Ermeniler tarafından işgal edildi. 
İngilizler 8 Kasım 1918’de Musul’a girerken, Fransız-
larda 11 Kasım 1918’de İskenderun’u işgal ettiler. İn-
gilizler Güney Cephesinde Türk kuvvetlerinin Pozan-
tı’nın kuzeyine kadar çekilmelerini istediler. İstanbul 
hükümeti bunu kabul edince, Çukurova bölgesinde 
yaşayan Türk ahali haklı olarak tedirginlik duymaya 
başladı. Adanalılar ilgili makamlara protestolarını bil-
dirip, bölgenin Türk yurdunun bir parçası olduğunu 
ve koparılamayacağını savundular. Fakat bu girişim 
İngiliz, Fransız ve Ermenileri durdurmaya yetmemiş-
tir.

 Fransızlar bu bölgede başlattıkları işgaller sırasın-
da Ermenilerden hem askerî hem de idarî bakımdan 
faydalanmışlardır. Ermenilerin işgallerde yer almala-
rı bölgedeki tepkilerin de artmasına sebep olacaktır. 
Fransız Generali Gouraudun emrindeki altı taburdan 
üçü Ermenilerden meydana gelmişti. Dünyanın dört 
bir yanından koşup gelen beş-altı bin Ermeni gönül-

lüsünden bir Ermeni alayı kurulmuştur. Fransızların 
böyle bir alay kurmalarındaki gayeleri; Ermenileri Ki-
likya’nın kurtuluşuna iştirak ettirmek ve böylece on-
ların millî emellerinin gerçekleşmesi için yeni deliller 
ve destekler sağlamaktı. Bu Ermeni gönüllüler, Fran-
sız bayrağı altında ve Fransız üniformaları ile çarpı-
şıyorlardı. Fakat Ermenilerin kendilerine ait özel bir 
bayrakları bulunuyordu. Fransa hükümeti, bu bölge-
nin idarî işleri ve polis, demiryolları, posta işleri vb. 
gibi önemli hizmetlere Ermenileri tayin etmişti.

 Fransızlar ile Ermenilerin yoğun bir işbirliği içeri-
sinde olduklarını görüyoruz. Nitekim Fransızlar, Er-
meni gönüllü alayı ile birlikte 11 Aralık 1918’de Dört-
yol’a girmişlerdir. Aynı kuvvetler 17 Aralık 1918’de 
Mersini, 21 Aralıkta Adana’yı ve 27 Aralık 1918 tari-
hinde de Pozantı’yı işgal ettiler. Bundan sonra ise böl-
gede, Fransız himayesinde Ermeni vahşetinin yaşan-
masına şahit olundu. Bu işgaller karşısında İstanbul 
hükümeti bir şeyler yapamayınca, bölge halkı kendi 
imkânlarıyla bu fiilî duruma karşı koymaya çalışacak-
lardır.

 15 Mayıs 1919’da İngiltere ve yandaşları tarafından 
teçhiz edilmiş olan Yunan kuvvetleri İzmir’i işgal et-
mişlerdir. Bu arada Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi 
olarak atanmış ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmış-
tır. Türk Millî Mücadele hareketinin başlangıç tarihi 
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olarak Büyük Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsuna 
çıkışı kabul edilir. Memleketin içine düşürüldüğü çok 
tehlikeli durumu ortadan kaldırmak, Türk devletinin 
bağımsızlığı için gerekli tedbirleri almak üzere kurtu-
luş çareleri aranmaya başlanmıştır.

 Bu amaçla memleketin özellikle işgale uğrayan 
bölgelerinde, kendi mıntıkalarının kurtarılması is-
tikametinde Millî Cemiyetler kurulmaya başlanmış-
tır. Trakya Paşaeli Cemiyeti, Doğu İlleri Müdafaa-i 
Hukûk-ı Milliye Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-ı Hukûk 
Cemiyeti, İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti ve Kilikyalılar 
Cemiyeti gibi cemiyetler kurulmuştu. Bu cemiyetlerin 
Müdafaa-i Hukûk-ı Millliye adıyla memleketin her ta-
rafında şubeler açtığı bilinmektedir.

 Büyük Atatürk’ün kendi gözlemlerine göre kur-
tuluş için üç türlü karar ortaya atılmıştır; İngiliz Hi-
mayesi, Amerikan Mandası ve Bölgesel kurtuluş çare-
lerine başvurmaktır. Mustafa Kemal, bunun üzerine 
görüşlerini şöyle belirtmektedir: Efendiler, ben bu ka-
rarların hiçbirinde isabet görmedim. Çünkü bu karar-
ların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü ve 
temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte, 
Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş, ömrü tamam-
lanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalan-
mıştı. Ortada bir avuç Türk’ün barındığı bir ata yurdu 
kalmıştı. Son mesele bununda taksimini sağlamaya 

çalışmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun istiklali, 
padişah, halife, hükümet, bunların hepsi anlamı kal-
mamış birtakım boş sözlerden ibaretti… Bu durum 
karşısında bir tek karar vardı. O da Millî Hâkimiyete 
dayanan, kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Dev-
leti kurmak! İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan önce 
düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına 
ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar, 
bu karar olmuştur.

 Bu kararın dayandığı en güçlü muhakeme ve 
mantık şuydu: Temel ilke, Türk Milletinin haysiyetli 
ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke, ancak 
tam istiklâle sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne ka-
dar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden 
yoksun bir millet, medenî insanlık dünyası karşısında 
uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık 
görülemez. Yabancı bir devletin himaye ve yardımını 
kabul etmek, insanlık haklarından mahrumiyeti, güç-
süzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. 
Gerçekten bu derekeye (aşağı derece) düşmemiş olan-
ların, isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmele-
rine asla ihtimal verilemez. Hâlbuki Türk’ün haysiyet 
ve şerefi, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. 
Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyi-
dir. O halde ya istiklâl ya ölüm! İşte, gerçek kurtuluş 
isteyenlerin parolası bu olacaktır.
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 Büyük Atatürk’ün ortaya koyduğu bu önemli tes-
pitleri, Anadolu’da Türk halkının Millî Mücadelede be-
nimsediği ilkeler olmuştur. Kuvay-ı Milliye düşüncesi 
memleketin her yerinde ortaya çıkmaya başlamıştır. 
Kuvay-ı Milliye; 1. Düzenli ordular teşkil edilinceye 
kadar düşmanları karşılayan değişik millî kuvvetleri, 
2. Millî Mücadeleyi gerçekleştiren maddî ve manevî 
güçleri ifade etmektedir. Kuvay-ı Milliye; İstiklâlini, 
namusunu ve şerefini, kaybetmemek için bir ölüm-ka-
lım mücadelesine atılan Türk Milletinin azim, gayret, 
ümit ve inancının bir tezahürüdür, diyebiliriz.

 Millî kuvvetlerin oluşturulması şu plan ve program 
çerçevesinde yapılmaktaydı: 1. Hükümetle resmen il-
gisi olmayacak, fakat millî bir sıfat ve salahiyet taşıya-
cak bir gayr-i resmî kuvvetin meydana çıkarılması ve 
bu kuvvetlerin el altından ordunun silah ve cephane-
siyle donatılması sağlanacaktır. 2. husus ise; Ordunun 
nizamiye kuvvetlerinin de bu millî kuvvetlerle bera-
ber o kuvvetin çatısı altında direnişe iştirak ettirilme-
sidir. Kuvay-ı Milliye’yi teşkil edenler genelde; terhis 
edilmiş olan Osmanlı birliklerinin subayları, İzmir’in 
işgalinden sonra içerilere çekilip direnişe karar veren 
subaylar, İttihat ve Terakki yönetimi döneminde ta-
yin edilen ve milliyetçilik anlayışını benimsemiş olan 
kaymakamlar, mutasarrıflar, efeler ve milislerdir.

 Millî kuvvetleri teşkil edecek her fert Kuran-ı 

Kerim’e el basarak mal ve can üzerine yemin ederdi. 
Ancak Kuvay-ı Milliye nizami bir ordu değildi. Tü-
men, alay, tabur, bölük teşkilatları yoktu. İnsan kay-
nağı ise bazen dağda gezen eşkıya ve zeybekler, asker 
kaçakları, hapishaneden çıkarılan mahkûm ve zanlı-
lar, bir nevi askere alma şeklinde köylerden toplanan 
kimseler, gerçekten millî ve vatanî duygularla, başka 
gaye gözetmeksizin mücadeleye katılan gönüllüler ve 
adamlarıyla birlikte müfreze oluşturularak mücadele-
ye katılan mülk sahipleri idi. Millî mücadele için ya-
pılan ilk davete uyanlar, millet adına silahlananlar ve 
düşmana ilk karşı koyanlar, hep Kuvay-ı Milliye kuv-
vetleri olmuştur. Muhalefet edenleri susturmak, fesat-
çıları vazgeçirmek, halkın can ve mal güvenliğini sağ-
lamakta bunlar tarafından yerine getirilmiştir.

Millî Mücadelede Adana Cephesi:

 Adana ve çevresinin Fransızlara verileceğine iliş-
kin haberler üzerine İstanbul’da bulunan Adana ileri 
gelenlerince 21 Aralık 1918’de Kilikyalılar Cemiyeti 
kurulmuştur. Bu cemiyet Adana ve havalisinde yapı-
lacak olan Fransız işgaline karşı durmak ve Toroslar 
sahasında kurulmak istenen Ermeni idaresine engel 
olmak gayesini taşıyordu. Yine 1918 yılı Aralık ayı son-
larında, Adana’da Fransız işgaline karşı bir de Adana 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştu. Bu faaliyet-
lerin yanı sıra bölgede Fransız ve Ermeni birliklerine 
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karşı fiilî direnişe de geçilmiştir.

 19 Aralık 1918’de Dörtyol civarındaki Karakese 
köyünde Fransız kuvvetlerine karşı silahlı çatışmaya 
giren köylüler onları geri püskürttüler. Daha sonra 
Kara Hasan adında bir kişi etrafına topladığı adam-
lar ile birlikte 1919 başlarında bu bölgede dağa çıkıp 
Fransız işgaline karşı ilk direnişi başlatmıştır. Bu du-
rum Türk halkının işgalcilerin esareti altında yaşamak 
istemediğinin açık bir işaretidir.
İstanbul’da Adanalılar tarafından kurulmuş olan Ki-
likyalılar Cemiyeti, İç İşleri Bakanlığına bir dilekçe 
vererek, Kilikyalılar Cemiyeti Nizamnâmesi Esasisini 
bildirmişlerdi. Cemiyetin kurucuları ve yönetim ku-
rulu üyeleri, cemiyetin altı maddelik nizamnâmesini 
yayınlamışlardı. Nizamnâmede Kilikyalılar Cemiyeti-
nin çalışma alanına, Adana ve çevresi ile İçel ve Maraş 
sancakları, buralara mücavir olan Antep, İskenderun, 
Belen ve Reyhanlı’da girmekteydi. Bu bölgede yaşayan 
nüfusun yüzde doksanını Türklerin oluşturduğu, es-
kiden olduğu gibi Osmanlı Devletine bağlılıklarının 
devam edeceği, bunun için iç ve dış girişimlerde bu-
lunulacağı ve yukarıda adı geçen yerleşim yerlerinde 
merkezi İstanbul’da olan cemiyetin şubelerinin açıla-
cağı nizamnâmesinde yer almıştı.

 Faaliyetlerini işgal ve tehdit altındaki İstanbul’da 
sürdürmesine ve dönemin olumsuz şartlarına rağ-

men Kilikyalılar Cemiyeti, İstanbul hükümetlerine ve 
İtilâf Devletleri makamlarına çekinmeden başvura-
rak, olumsuzlukların düzeltilmesini istemiş, Mustafa 
Kemal ile ilişkilerini sürdürmüş ve bilhassa, Adanalı 
aydınlar ile birlikte yürüttüğü çalışmalarına etkinlik 
kazandırmaya çalışmıştır. Öte yandan ise, Fransızlar 
fiilî olarak işgallere çoktan başlamışlardı.

 Fransız kuvvetleri, 11 Aralık 1918’de takviyeli bir 
piyade alayı ile Dörtyol’u işgal etmişlerdi. 17 Aralık 
1918’de Mersin ve Antep, 19 Aralıkta Tarsus işgale uğ-
ramıştı. 20 Aralık 1918’e kadar Adana ve Osmaniye 
sancaklarını işgal etmişlerdi. 9 Ocak 1919’da Fransız 
albayı Romien, Genel Vali olarak Adana Hükümet 
Konağına yerleşmiştir. Onun resmi mühründe ise Er-
menistan İdarî Servisi yazısı vardır. Fransız birlikle-
rinde Ermeni müfrezeleri bulunduğu gibi, Suriye’ye 
göç etmiş olan Ermeniler de getirilerek yerleştiril-
mekte ve silahlandırılmaktadır. Ermeniler de Türklere 
karşı baskılarını gittikçe artırıyorlardı. Bu gelişmeleri 
22 Şubat 1919’da Maraş’ın işgali, 8 Mart 1919’da Ko-
zan’ın işgali, 24 Mart 1919’da İngilizler tarafından Ur-
fa’nın işgali takip etmiştir. Güney bölgesinin kuzeyin-
deki dağlık bölgeye yerleştirilen Ermeniler, kasabaları 
tahkim etmeye, Fransızlarda kuzeye doğru sızma ha-
rekâtına başlamışlardı. Bütün bu bölgelere ise Kilikya 
adı veriliyordu.
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 Fransız işgali Adana cephesinde, kuzeye doğru ge-
nişlemiş; Pozantı, Ceyhan, Kozan, Osmaniye bölgele-
rini de tamamen içerisine almıştı. Fransız-Ermeni iş-
galinin başlamasıyla birlikte Adana ve havalisindeki 
halkın bir kısmı, bölgenin kuzeyine doğru, İç Anado-
lu’ya göç etmeye başlamıştır. İşgali takiben Fransız yet-
kilileri isteklerini yerine getirmeyen mahallî ve mülkî 
idare âmirlerini görevden almış, yerlerine Fransız ve 
Ermeni idareciler atamışlardır.

 Fransızların Adana ve civarını sömürgeleştirmek 
için başlattıkları işgal üzerine bölge halkı olayı pro-
testo etmiştir. Fransız idareci ve askerî yetkililerin Er-
meni komitecilerine alet olması Ermenilere cesaret 
vermiş ve olayların tırmanmasına sebep olmuştur. 
Fransız işgalinden sonra bölgeye Ermeni göçü başla-
mış ve Ermeni idaresi kurulması yönünde faaliyetlere 
başlamışlardır. Fransız ve Ermenilerin yağmalama ve 
saldırı hareketlerine karşı bölgede teşkilatlanma baş-
lamıştır. Çukurova’da ilk olarak Karaisalı’da teşkilat 
kurulmuş ve çete savaşı ile Fransızlara karşı mücadele 
başlatılmıştır. Bu mücadeleyi yönlendirmek ve yönet-
mek üzere bölgeye askerî yetkililer gönderilmiştir.

 1 Kasım 1919’da Adana Cephesi Kuvay-ı Milliye 
Komutanlığına atanan Topçu Binbaşı Kemal Bey’in 
idareyi ele almasıyla Fransızlara karşı mücadele olduk-
ça şiddetlenmiştir. Pozantı’daki bir Fransız taburu 28 

Mayıs 1920’de esir edilmiştir. Bundan hareketle yapı-
lan mücadele sonucunda başarılı neticeler alınmıştır. 
Kavaklıhan çarpışmaları, Fransız komutanı Menilein 
Toroslarda Kar Boğazında esir alınması Fransızları zor 
durumda bırakmıştır. Bu çarpışmalar sonucu Fransız-
lar yirmi günlük geçici ateşkes antlaşması istemişler 
ve Fransızlar ile 28 Mayıs 1920’de ateşkes antlaşması 
imzalanmıştır.

 Antlaşmanın bozulmasından sonra Ermeniler 
Adana’nın çeşitli semt ve köylerinde Türklere saldır-
maya başladılar. Fransızlar bu olay üzerine 4 Temmuz 
1920’de şehirde sıkıyönetim ilan ettiler. 10 Temmuz 
1920’de Adana’da “kaç kaç” olayı yaşandı. Fransızlar 
Türkleri göçe zorlamak amacı ile Türk mahallelerini 
hedef alan ateş sonucu, bütün Adanalılar silah sesleri 
arasında evlerini işlerini bırakarak göçe başladılar. Er-
meniler Adana’da Ermeni Devleti kurmak düşüncesi 
ile Türkleri göçe zorlamak hususunda Fransız komu-
tan Bremondu teşvik ediyorlardı.

 Fransız İşgali, Gelişen Ermeni Olayları ve Kilikya 
Komutanlığının Kurulması:

 Fransızların bölge hakkındaki amacı ve düşüncesi 
ile ilgili olarak Fransa başbakanı Briand; Adana bölgesi 
ve Mersin limanı ile İskenderun, doğal ve mükemmel 
bir körfez teşkil eder. Buna karşılık stratejik savunma-
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yı sağlayacak dağlar, körfezden bir hayli uzaktır. İşte 
bu nedenledir ki, askerî sınırlarımızı Ermenilerin rıza 
ve istekleri üzerine daha ötelere götürmek istedik, de-
mektedir. Fransız başbakanın ifade ettiği gibi, Fran-
sız işgali Ermenilerin isteği üzerine sınırları Torosları 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Fransızlar bu iş-
galde sınırları Zamantı ırmağı kabul ederek, Zamantı 
ırmağının doğusunda kalan yerleri ele geçirmişlerdi.
Anadolu’nun güney bölgesinin Fransızlar tarafından 
işgal edilmesiyle birlikte, Kafkasya’dan ve Dünyanın 
her tarafından yüz bin civarında Ermeni büyük Erme-
nistan kurmak hayali ile Adana bölgesine gelmişler-
di. Toplanan bu Ermeniler çifte tabanca taşıyorlar ve 
beyaz kalpak giyiyorlardı. Kendilerine kamavor fedai 
diyorlardı. Bunlardan bir kısmı o zamanlar Osmanlı 
topraklarının güney sahası olan Suriye ve Lübnan’da 
ikamet ediyorlardı. Fransızların işgaliyle Ermeniler; 
Adana, Maraş, Urfa, Antep, Osmaniye, Kozan, Mersin, 
Saimbeyli, Zeytun, Şar, Haruniye gibi yerlerde, Fran-
sız kuvvetleri ile birlikte silahlı çeteler olarak Türklere 
karşı savaşıyorlardı.

 Fransızların işgal birliklerinin yanı sıra, Ermeni 
çetelerinin ise güney bölgelerinde; Antep’te 2500, Ma-
raş’ta 2000, Saimbeyli’de (Haçın) 1500, Urfa’da 1000, 
Zeytun’da (Süleymanlı) 500, Şar’da (Tufanbeyli) 350, 
Kozan’da 300, Adana ve Mersin’de 1000, Osmaniye, 
Bahçe ve Haruniye’de ise 1000 kadar olmak üzere top-

lam 10150 askeri bulunuyordu. Bu Ermeniler Fransız-
lar ile tam bir işbirliği ve uyum içerisinde, yüzyıllardır 
iç içe yaşadıkları Türklere karşı adeta bir katliama gi-
rişmişlerdi.

 Fransız Yüzbaşı Taillardat (Tayyarda) komutasın-
daki Fransız ve Ermeni kuvvetleri 1 Mart 1919’da Ko-
zan’ı işgal ettiler. Fransız Taillardat, Ermenilere fırsat 
sağlamak, yapacakları yağma ve talana göz yummak 
için işgal hareketinin idaresini Ermeni subay, jandar-
ma ve idare memurlarına bıraktı. Taillardat, Kozan 
Jandarma Tabur Kumandanlığına Yüzbaşı Ali Saip’i 
atadı. Bu dönemde Kozana gelerek jandarma olan Er-
menilerin sayısı devamlı artmaktaydı. Kozan ve ha-
valisinde; kalpaklı, kamalı, çifte tabancalı çoğu Kaf-
kasya’daki Rus Çarının ordusundan gelen, Antronik 
çetesine ve diğer Ermeni terör örgütlerine bağlı Er-
meni militanlar dolup taşmaktaydı. Kozan Sancağı; 
Kozan, Saimbeyli, Feke ve Kadirli olmak üzere dört 
kazadan oluşmaktaydı. Kozan Sancağının tamamı 8 
Mart 1918’de Fransız işgali altına girmişti. Bu süreçte 
dağlarda ve yollarda yüz kırk Türk’ün cesedi bulun-
muştur.

 Fransız işgali ile birlikte, bu durumdan rahatsız 
olan kişiler, işgal sahası olan Feke, Kozan, Haçından 
kaçarak Develi’ye 250-300 kişi kadar gelip sığınmış-
lardı. Gelenlerin çoğu Çukurova eşrafından tanınmış 
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ve zengin kimselerdi.

 Mustafa Kemal Paşa tarafından özel bir görevle 
Develi’ye gelen ve Kozan Heyeti ile görüşen Kılıç Ali 
Kozanlılara, Sivas’a giderek Mustafa Kemal Paşa ile gö-
rüşmelerini söylemişti. Kozan Heyeti; Kurdoğlu Hu-
lusi, Topaloğlu Halil ve Faik Üstün (Emmi Mustafa) 
24 Ekim 1919’da Sivas’a vardılar. Mustafa Kemal Paşa 
Amasya’da olduğu için Osman Tufan Paşa ile görüş-
müşlerdi. 31 Ekim 1919’da ise Kozan Heyeti Mustafa 
Kemal Paşa ile görüştüler. Üç kişilik Kozan Heyeti, iş-
gal kuvvetlerine karşı Aydınlı aşiretinin 5000 kişi ka-
dar silahlı kuvvet çıkarabileceğini söylediler. Toplantı 
sonucunda Kilikya Kuvay-ı Milliye Komutanlığının 
kurulmasına karar verilmiştir. Kilikya Kuvay-ı Milliye 
Komutanlığına Topçu Binbaşı Kemal Bey, yardımcılı-
ğına ise Piyade Yüzbaşı Osman Bey atanmıştır. Kemal 
Bey’e Kozanoğlu Doğan Bey, Osman Bey’e de Aydı-
noğlu Tufan Bey takma adları verilerek mücadelede 
komutanların adı bir süre gizli tutulmuştur.

 Mustafa Kemal Paşa tarafından 1 Kasım 1919’da 
görevlendirilen komutanlar, gerekli talimatları aldık-
tan sonra 2 Kasım 1919’da Sivas’tan yanlarında bir 
mektupla ayrılmışlardı. Mustafa Kemal Paşa tarafın-
dan, Develi Belediye Başkanı Kamberli Osman’a gön-
derilen mektup şöyledir;

Sivas- sırdır. 1 Kasım 1919-
Everek Belediye Riyasetine

 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
Heyeti Temsiliyesi, Kilikya Kuvay-ı Milliye Kuman-
danlığına Binbaşı Kemal Bey’i, muavinliğe Yüzba-
şı Osman Bey’i atamıştır. Millî vazifelerinin devamı 
müddetince Kemal Bey (Kozanoğlu Doğan Bey) Os-
man Bey’de (Aydınoğlu Tufan Bey) takma adını taşı-
yacaklardır. Millî vazifelerinde tarafınızdan her suretle 
mazharı muavenet ve istinat olunmasını ehemmiyetle 
rica ederiz.

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Heyeti Temsiliyesi namına

Mustafa Kemal.

 Komutanlar Develi’ye geldikleri vakit, Develi halkı 
kazada bulunan 2000 kadar Ermeni’nin taşkınlığı yü-
zünden çok tedirgin durumdaydı. Fransız işgali Deve-
li’ye 20 km. kadar yaklaşmış, halk her an Develi’nin de 
işgal edileceği endişesi içindeydi. Öte taraftan Sivas’ta 
Mustafa Kemal Paşa’ya Kozan temsilcilerinin söyledi-
ği bölgede Aydınlı aşiretinin 5000 silahlı kuvvetinin 
bulunduğu ifadeleri tamamen asılsız çıkmıştı. Hatta 
Fransızlar Çukurova’dan göçü yasakladığı için bölge-
de Aydınlı aşireti hiç yoktu. Ellerinde hiçbir kuvvet 
bulunmayan komutanlar her bir şeyi kendileri baştan 
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teşkil edeceklerdir.

Gizik Duranın Millî Mücadele Tarafına Katılması 
ve Faaliyetleri:

 Feke Kazasında her şeye hâkim olan ve daha önce 
bölgede Fransızlar lehine casusluk yaptığı bilinen Cez-
mi adında birisi, vatanperverlik duygusuyla Millî kuv-
vetler tarafına geçmişti. Fekeli Cezmi sayesinde artık 
işgal bölgesinden haber alınabiliyordu. Fekeli Cezmi 
Kozandaki Fransızlar ile işbirliği yapan jandarma ko-
mutanı Ali Saip’i de Millî Mücadele tarafına geçirme-
ye çalışıyordu. Millî kuvvetlerin teşkili biraz güçte olsa 
bir zaruretti. Bölgede eşkıyalık yapmakta olan Kozan 
jandarma komutanı Ali Saip’in de kendisinden çekin-
diği Gizik Duran ile temasa geçilmeye karar verildi.

 Gizik Duran ile görüşen Aydınoğlu Tufan Bey 
olayı şöyle nakletmektedir: Bir Ermeni subayı pusu-
ya düşürüp öldürenlerin aile ve köylerini, hatta ya-
kınlarını Ali Saip, çok sert şekilde cezalandırdığından 
bu çetenin Ali Saip’ten intikam almak hevesinde ol-
duğunu tahmin etmiştik. Elimizde henüz bir kuvvet 
bulunmadığından, Ali Saip’i korkutmak için bu çeteyi 
elde etmeyi düşündük. Çete reisi dört kişi olup, Develi 
mıntıkasında bir köyde saklanıyorlardı. İstanbul hü-
kümeti bunların tutuklanmasını ve idam edilmek üze-
re Fransızlara teslimini Develi Kazası kaymakamına 

emretmişti. Her iki tarafta da yaşamak hakkı olmayan 
bu çetenin elde edilmesi ve iyi idare edilirse faydalı iş-
ler gördürülmesi düşüncesiyle bizzat bunlarla görüş-
tüm. Başlangıçta hükümet adamı olduğumu zannede-
rek çekinmişlerdi. Zamanla ısındılar ve düşman istilâ 
mıntıkasında Millî kuvvetler ile çalışmaya, namuslu 
ve uslu olmaya, eşkıyalık etmemeye söz vermişlerdi. 
Esasen eşkıyalık etmiyorlardı. Ara bölgedeki köylüler 
bunları, kendilerinin Haçın Ermenileri tarafından her 
an bekledikleri baskınlara karşı muhafız olarak kabul 
etmekte ve kendilerine saygı duymaktaydılar. Bu çete-
nin on beş kadar silahlısı vardı. Hepsi 20-25 yaşların-
da gençlerdi ve reisleri Gizik Durandı.

 Gizik Duran ve arkadaşlarının Millî Mücadele ta-
rafına geçmesi ve Kilikya Kuvay-ı Milliye Komutanlı-
ğının emri altına girmesiyle işgal bölgesinde bu ekip 
çok faydalı faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kişiler işgal 
bölgesinde Fransız ve Ermeni görevlileri çok zor du-
rumda bırakmıştır. Gizik Duran 1897’de Saimbeyli’ye 
bağlı Cumhurlu Köyünde doğmuştu ve okur-yazarlığı 
yoktu. I. Dünya savaşı sırasında askerlik görevinden 
kaçarak dağa çıkmıştı. Dağlarda eşkıyalık yapmak-
taydı. Mondros Mütarekesi sonucu dağdan inmiş, an-
cak eşkıyalık süresince mağdur ettiği kişilerce yapılan 
şikâyetler üzerine tutuklanıp Adana Cezaevine hapse-
dilmişti.
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 Fransızlar Adana’ya geldikten bir müddet sonra, 
hapishanede işlerine uygun kullanabileceklerini dü-
şündükleri kişileri seçmeye başlamışlardı. Özellikle 
Ermenilerin istekleri üzere Torosları karış karış bilen 
Gizik Duran’dan yararlanmak istediler. Asker kaçağı 
da olduğu için vatanına karşı ilgisiz olduğuna inanmış-
lardı. Ermeni bir tercüman aracılığı ile Gizik Duran’a 
Fransızlar şu teklifi yaparlar: Seni hapisten çıkarıp si-
lah vereceğiz. Birde sana aylık bağlayacağız. Haçin’e 
gidip bizim jandarmaların emrinde çalışacaksın. Ka-
bul ediyor musun ve Fransız hükümetine sadakatten 
ayrılmayacağına yemin eder misin? Bu teklif karşısın-
da biraz düşünen Gizik Duran hapishane hayatına da 
alışamamış olduğu için kabul eder. Serbest bırakılan 
Gizik Duran bir miktar para ve silah alarak köyüne 
dönmüştür.

 Bir zaman sonra Saimbeyli’nin Cumhurlu Köyü’ne 
Artin Çavuş başta olmak üzere Ermeni jandarmaları 
gelip, muhtarın odasına oturup köylüleri toplatmıştır. 
Bu arada Gizik Duran’da gelmiş ayakta beklemektedir. 
Çevrede yaptığı işkence ve şiddetle nam salan Artin 
Çavuş, Gizik Duran’a köyde silah olup olmadığını vs. 
sorar. Oda, ne gezer efendim av tüfeklerini bile topla-
dık, demiştir. Artin Çavuş bir anda; Sıra ve fırsat bize 
geçti, tehcir sırasında yaptığınızın acısını çıkartaca-
ğım diyerek, Gizik Duran’a dönüp köylülerin şaşkın 
bakışları arasında; Duran senden bu gece köyün en 

güzel kadınını isterim. Süleyman Kâhya’nın dul gelini 
için iyi diyorlar, hadi bakalım sadakatini göster dedi. 
Bu sırada Gizik Duran yere bakıyor ve zangır zangır 
titriyordu. Köylüler hayret ve nefret bakışlarını Gizik 
Duran’a çevirmişlerdi. Gizik Duran, birden bire fırla-
dı ve belinden çektiği bıçağı Artin Çavuş’un kalbine 
saplamıştı. Daha sonra diğer Ermeni jandarmalar da 
öldürüldü ve bu hadiseler üzerine Gizik Duran arka-
daşı Halil ile birlikte Kozan Dağlarına kaçmıştı.

 Gizik Duran Zamantı ırmağı üzerinde bulunan 
Pungu (Kılıçkaya) Köyü’ne gelmiş, kendilerine bir za-
man sonra Feke Kazasının Keklikçi Köyü’nden Arap 
Ali, Hacı Ahmet, Yavuz Ali ve Cılaz İsmail’de katıl-
mıştı. Gizik Duran’ın yanında kısa sürede otuz-kırk 
kişilik bir gurup oluşmuştu. Bu kişilerin çoğu ailele-
ri işgal sırasında Ermeniler tarafından mağdur edilen 
insanlardı. Ermenilerden intikam amacı ile bir araya 
gelmişlerdi. Çevredeki köyler tarafından beslenen bu 
adamlar, köylüler tarafından işgalci Fransız ve Erme-
nilere karşı bir güvence gibi görülüyorlardı.

 Develi’de Kilikya Komutanlığı karargâhı kurulun-
ca, ortaya çıkan silahlı kuvvet ihtiyacı Pungu Köyü’n-
deki Gizik Duran ve arkadaşları ile temasa geçilerek 
kısmen sağlanmıştı. Gizik Duran ve arkadaşları, dağ-
ları, yolları, geçitleri, saklanabilecek yerleri karış karış 
biliyorlardı. Kuvay-ı Milliye’nin bölgede vurucu, öncü 
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gücü olmuşlardı. Ermeni çeteleri tarafından korkunç 
bir tehlike sayılıyorlardı. Komutan Doğan Bey’in emri 
ile 9-10 Mart 1920 gecesi öncü kuvvet olarak Gizik 
Duran ve arkadaşları, Doğanbeyli (Urumlu) Köyü’nü 
basarak Ermeni çetelere kayıplar verdirerek, onları 
Saimbeyli’ye kadar kovaladı. Bu durum Türk halkını 
teşvik bakımından heyecanlandırdı. Gizik Duran Sa-
imbeyli kuşatmasında da yer aldı ve çok önemli katkı-
ları olmuştur. 3 Temmuz 1920’de kurtarılan Şar Köyü 
savaşlarında başarılı hizmetleri görülmüştür.

 Gizik Duran ve arkadaşlarının Millî Mücadele ta-
rafına geçmesi ve komutanlığın emrine girmiş olduğu, 
Fransız ve Ermeniler tarafından hemen öğrenilmişti. 
Fransızların Kozan askerî mutasarrıfı Taillardat (Tay-
yarda), Develi kaymakamı Atıf Bey’e bu konu ile ilgili 
telgraf çekmiştir:

Develi Kaymakamlığı’na

 Feke ve Haçın havalisinde eşkıyalık yaparak bir 
çok mal ve can kaybına neden olan Gizik Duran ve 
arkadaşlarının Kazanıza sığındıkları haber alınmıştır. 
Bunların tutuklanarak en yakın karakolumuza teslim 
edilmeleri. Kozan Askerî Mutasarrıfı Taillardat.

 Bu telgrafı alan Atıf Bey ise, Gizik Duran ve arka-
daşlarını, teslim etmenin mümkün olmadığını biliyor-

du. Çünkü bu kişiler komutanlığın emrinde bulunan 
yegâne silahlı güç idi. Bu kişilere karargâhın ihtiyacı 
vardı. Bu nedenle Atıf Bey kendisine bu hususta yapı-
lan baskılara boyun eğmeyecektir. Taillardat’tan gelen 
telgrafa şu cevabı vermiştir:

Kozan Askerî Mutasarrıflığına,

 Yapılan tahkikat neticesinde Kazamıza iltica etmiş 
hiçbir eşkıyanın mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Malu-
mat verilir. Develi Kaymakamı Atıf. Develi Kaymaka-
mının cevabını yeterli bulmayan, Gizik Duran ve ar-
kadaşlarının Develi’de olduğunu bilen Taillardat ise, 
hareketin büyümesinden endişe ederek bizzat kendisi 
bölgeyi denetlemeye çıkmıştır. Yanında Kozan Jan-
darma Komutanı Ali Saip ve yüz kişiden fazla bir as-
kerî kalabalıkla Develi’ye bağlı Çataloluk Köyü’ne ka-
dar gelmiştir. Fransız Taillardat, Kaymakam Atıf Bey’e 
Veysel Çavuş adlı bir Türk jandarma ile şu mektubu 
göndermiştir:

Develi Kaymakamlığına,

 Mıntıkamızdan firar eden eşkıyaların Kazanı-
zın Pungu Köyü’ne yerleştirildiği, hükümet ve zabıta 
kuvvetlerinin müsamahası ile eşkıyalığa devam ettiği 
anlaşıldı. Yarın akşama kadar bu eşkıyalar tarafımıza 
teslim edilmediği takdirde Mondros Mütarekesine is-
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tinaden Develi Kazasının işgal altına alınacağını bil-
diririm. Durum İstanbul Hükümetine de yazılmıştır. 
Çataloluk Köyü’nde Fransız İşgal Kuvvetleri Kuman-
danı Kozan Askerî Mutasarrıfı Taillardat.

 Fransız komutanın mektubu çok sert bir üslup 
ile yazılmıştı. Develi’yi işgal etmekle tehdit ediyordu. 
Develi kaymakamlığında bir toplantı yapılarak aynı 
üslupta sert bir cevap verilmesi kararlaştırıldı. Veysel 
Çavuş’a; Develi hakkında atıp tutması, duyumlarına 
göre yakında Kozan’ı kurtarmak üzere askerî hazırlık 
yaptıkları gibi, propaganda dolu sözler sarf etmesi be-
lirtilerek bir de mektup verilmiştir.

Çataloluk Köyü’nde Kozan Askerî Mutasarrıfı Yüzba-
şı Mösyö Taillardat’a;

 Bahsettiğiniz eşkıyalardan hiçbirisi Develi mıntı-
kasında değildir. Bunların sizin mıntıkanızda ve To-
rosların sarp yerlerinde barındıklarını haber almak-
tayız. Hükümetimiz ve zabıtamız, eşkıyaları himaye 
etmek şaibesinden münezzehtir. Mondros Mütareke-
sine dayanarak Develi’nin işgal altına alınacağına dair 
olan mektubunuzun son bölümüne karşı şu hakikati 
bildirmekle müftehiriz. Develi halkı tamamen silah-
lıdır. Herhangi bir işgal ve tecavüze karşı koyma az-
mindedir. Bu yüzden doğacak mesuliyetin şahsınıza 
ait olduğunu şimdiden belirtirim.

Develi Kaymakamı Atıf.

 Gelen mektubu okuyan Taillardat, mektubun çok 
sert bir üslup ile yazılmış olmasından kuşkulandı. 
Veysel Çavuş’tan aldığı bilgilerden sonra, bölgenin 
kendisi için güvenli olmadığını da anlayarak derhal 
Kozan’a doğru hareket etmiştir. Develi’deki gelişmele-
ri duyan Gizik Duran’ın kendisinden intikam alacağı 
korkusuyla Ali Saip, Develi’de bulunan komutanlar ile 
temas için fırsat kollamaya çoktan başlamıştır.

 Gizik Duran’ı cezalandıramayan Ermeniler ise, sık 
sık müfreze çeteleri ile Cumhurlu (Kötün) köyü hal-
kını baskınlar yaparak rahatsız ediyorlardı. Gizik Du-
ran’ın akrabaları ve köyün ileri gelenleri falakaya ya-
tırılıyor, suçsuz yere insanlara işkenceler yapılıyordu. 
Bu arada Gizik Duran’ın takibine Kozan jandarmasın-
dan Ermeni asıllı Teğmen Misak görevlendirildi. Gi-
zik Duran’ı mutlaka yakalayacağını söylüyordu. Teğ-
men Misak bir gece yarısı Cumhurlu Köyü’nü basarak, 
Gizik Duran’ın evine girip eşi Şerife Hanım’a tecavüz 
etti. Bu utanç verici olay yüzünden Şerife Hanım inti-
har etmiştir. Ermeniler, Gizik Duran’ı yakalamak için 
her yolu denemişlerdir. Çünkü Gizik Duran ve arka-
daşları gözü kara, yiğit ve vuruşkan insanlardı.

 Gizik Duran ve arkadaşlarının Develi karargâhı 
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tarafından muhafazası üzerine, gelen tepkiler de göz 
önüne alınarak, bu milis kuvvetlerin düşman işgal sa-
hasına girmelerine karar verilmiştir. İşgal sahasında 
Ermenilerin Türklere yaptığı zulmü önlemek ve işgal 
bölgesi hakkında bilgi toplamak görevini yürütecek-
lerdi. Bu arada Develi İstiklâl Komitesi, Ali Saip’i ya-
kalamak ve Türkler aleyhine faaliyet yapmayacağına 
dair yemin ettirerek, etkisiz hale getirmek üzere Gizik 
Duran’ı görevlendirmişti. Ali Saip, eğer yemin etmez-
se öldürülecekti.

 Kozan İşgal Kuvvetleri Komutanı, Haçın da bu-
lunan Ermenilere yardım için silah, cephane ve para 
göndermek üzere, başlarında bir Fransız subayı bulu-
nan otuz-kırk kişilik bir askerî birliği yola çıkarmıştır. 
O tarihlerde Feke Kazası Belediye başkanı olan Cezmi 
Bey, bu silahların Haçin’e ulaşması durumunda tehli-
keli olacağını düşünerek, on beş kadar adamıyla dağda 
bulunan Gizik Duran’a haber vermiştir. Gizik Duran 
arkadaşlarıyla durumu görüşür ve Bozat Gediği denen 
yerde pusu kurar. Bir müddet sonra Teğmen Misak’ın-
da bulunduğu Ermeni Kamavorlar korumasındaki 
silah ve cephane yüklü kafile gelmiştir. Gizik Duran 
arkadaşlarına; Ben ateş etmeden hiç biriniz ateş etme-
yin, emrini verir. Ermeni kafilesi menzile girdikten 
sonra ateş açılır ve düşman birlikleri tamamen imha 
edilmiştir. Silah, mühimmat ve altın paralar ele geçi-
rilmiştir. Alınan silahlar millî kuvvetlere dağıtılmıştır. 

Bu olayda Gizik Duran’ın eşi Şerife Hanım’a tecavüz 
eden, Ermeni Teğmen Misak’ta öldürülmüştü. Gizik 
Duran namusunu kirleten Ermeni subayı da böylece 
cezalandırmıştır.

 Bu olay Kozan da hemen duyulmuştu. Fransız 
kuvvetleri bölgede geniş çaplı bir arama ve denetim 
faaliyetine girmişlerdi. Feke ve Saimbeyli taraflarının 
kendisi için tehlikeli olacağını düşünen Gizik Duran, 
derhal Pungu (Kılıçkaya) Köyü’ne geri dönmüştür. Bu 
arada Fekeli Cezmi, Kozan’daki Türk jandarma komu-
tanı Ali Saip’i (Supi) Millî Mücadele tarafına katılma-
ya razı etmiştir. Daha sonra Osman Tufan Bey ve diğer 
erkânın da huzurunda Ali Saip Fekeli Cezmi sayesin-
de Kuvay-ı Milliye katılmıştır. Ali Saip Namık takma 
adını kullanarak ve eşinin el yazısı ile yazdığı bilgileri 
Fekeli Cezmi aracılığı ile Develi’ye ulaştırıyordu. Millî 
Mücadele tarafına geçtiğini Fransızların öğrenmeme-
si için çaba gösteriyordu. Fransızlar nice zaman sonra 
durumu öğrendiler, ancak Ali Saip de Urfa’ya gönde-
rildi. Burada büyük hizmetleri olmuştu.

 Develiden hareket eden Kamberli Osman, Deve-
li, Yahyalı havalisinden ve Feke’nin köylerinden top-
ladığı 600-700 kadar kişi ile Rumlu Nahiyesini Fran-
sız kuvvetlerinden geri almıştı. Bu olay Doğan Bey’i 
çok sevindirmişti. Doğan Bey bu hareketi yakından 
takip etmeye başlamıştı. Artık sıra Kozan ile Saim-
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beyli arasında bağlantının kesilmesi açısından önemli 
olan Feke’nin alınmasına gelmişti. Kamberli Osman’ın 
emrindeki kuvvetler toplam 850-1000 kişi kadar ol-
muştu. Gizik Duran da müfrezesiyle birlikte Pungu’da 
Kamberli Osman’a katılmıştı. Kamberli Osman karar-
lı ve cesur davranışlarıyla Türk köylülerini galeyana 
getiriyordu.

 Kamberli Osman, Feke’deki Fransız ve Ermeni ko-
mutanlara haber göndererek; Feke’nin on beş bin kişi 
tarafından kuşatıldığını, en ufak bir mukavemet kar-
şısında bütün Fransız ve Ermenilerin yok edileceğini, 
yarım saat içinde kayıtsız şartsız teslim olmalarını söy-
lemişti. Telgraf hatları da kesilmişti. Kozan ile bağlan-
tı dahi kuramayan Ermeniler Feke’yi terk ederek Ko-
zan’a doğru kaçmışlar ve Feke’de ancak yetmiş-seksen 
kadar Ermeni kalmıştı. Feke’ye 10 Mart 1920’de Türk 
birlikleri girmişler ve kalan Ermeniler tutuklanmış, 
resmi binalar ve daireler ele geçirilmişti. Feke on beş 
ay kadar Fransız işgalinden sonra kurtarılmış ve Fran-
sız bayrağı indirilip yerine Türk bayrağı çekilmiştir.

 Develi’den çıkarak harekete geçen Millî kuvvetler, 
Feke’den sonra Saimbeyli’nin (Haçın) ele geçirilmesi-
nin gereğine inanmışlardı. Kemal Doğan Bey aldığı 
emirler çerçevesinde kuvvetlerini gerektiği gibi bölük 
ve müfrezelere ayırmıştı. Kemal Doğan Bey Yeşilte-
pe adını verdiği Yellibelen’de karargâhını kurmuştu. 

Saimbeyli kuşatması 16 Mart 1920’de başlamıştı. Bu 
arada Doğan Bey’in isteği üzerine Osman Tufan Paşa, 
Kozan’ı kuşatmıştı. Burada Kozan ve Saimbeyli eş za-
manlı olarak kuşatılmıştır. Bundan maksat, Fransız 
ve Ermeni işgal kuvvetleri aynı anda karşılıklı olarak 
destek ya da takviye birlikleri gönderemesinler diye.

 Fransızlar, çok önem verdikleri Saimbeyli’ye yıl 
boyunca silah ve cephane yığmışlardı. İşgal kuvvetleri 
400 ton yiyecek 2000 kamavor göndermişlerdi. Fran-
sızlar ve Ermeniler bölgeye gelebilecek saldırı hareke-
tini Maraş tarafından bekliyorlar ve Mağara Bucağın-
da tedbirler alıyorlardı. Bu dönemde Kayseri-Develi 
tarafından bir saldırı beklemiyorlardı. Mağara Buca-
ğında Ermeni yoktu, Doğanbeyli Köyü’nde ise yarı 
yarıya Ermeni bulunuyordu. Şar Köyü ise tamamen 
Ermeniler ile meşkûndu.

 Millî kuvvetler, Ermeni çetelerinin aldığı tedbirle-
ri bozmak için öncü kollar çıkardılar. Mağara’ya çık-
makla görevli Hasan Seklikoğlu kuvvetlerinin öncü 
kolunun vurucu gücü Gizik Duran müfrezesi idi. 
Kendisiyle beraber elli altı kişiydiler. Gizik Duran 
Çatalçam’a geldikten sonra Doğanbeyli köyüne pos-
ta çıkardı, ancak durumdan haberdar olan Ermenile-
rin çoğu Saimbeyli’ye kaçmışlardı. Gizik Duran gece 
yarısı müfrezesi ile yola çıktı. Doğanbeyli Köprüsünü 
geçerek, nöbetçi Ermenileri öldürmüşler ve 19 Mart 
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1920’de Doğanbeyli Köyü’ne giren Gizik Duran köyde 
kalan Ermenileri tutuklamıştı.

 Doğanbeyli Köyü’nün Türklerin eline geçtiği Sa-
imbeyli de duyulunca, Ermeni Cebeciyan kırk kadar 
kamavor (fedaî) ile Dallıçam’a kadar gelmişse de, Gizik 
Duran adını duyunca köye giremedi. Gizik Duran bu 
Ermenileri kovaladı ise de yakalayamadı. Gizik Du-
ran’ın çalışmaları ile bölgede oluşturulan Ermenile-
rin ileri savunma hattı dağıtılmıştır. Bölgedeki köyler 
diğer Türk öncü kollarının da başarılarıyla tamamen 
Türklerin eline geçmiştir. Mağara Bucağı ve çevresin-
deki köyler geri alınırken, çevredeki bütün Ermeniler 
sadece Şarköy ve Saimbeyli de toplanmışlardı. Doğan 
Bey, Gizik Duran tarafından kurtarılan Doğanbeyli 
(Urumlu) köyüne karargâhını kurarak, Haçin ve Şar’ı 
kuşatma altına almıştır.

 Sarp ve kayalık bir yerde kurulmuş olan Haçın ha-
rekâttan önce 4800 hanesi ve 30000 kadar nüfusu olan 
ve Ermenilerin en kalabalık olduğu bir yerdi. Haçın 
da toplanmış 7000 Ermeni silahlı kuvvetlerinin başı 
olan Terziyan Aram: Yakında atımın dizginlerini Kay-
seri’de çekeceğim, büyük intikam günü geldi, diyordu. 
Bu sırada bölgenin en büyük millî müfrezesini oluştu-
ran Yahyalı da 1000 kişilik bir gönüllü müfrezesi daha 
oluşturuldu. Silahlar Niğde’deki II. Tümen tarafından 
sağlanıyordu. 5 Nisan 1920’de Türk kuvvetlerinin du-

rumu 1400-1600 Kuvay-ı Milliye ile 200 kadar piyade 
ve katıra bindirilmiş bölük olarak toplamı 2000 kişiyi 
geçmemekteydi. Ermeni kuvvetleri ise toplamı 15000 
kişiden ibaret olup, 5000 silahlı, 1000 kadar atlı ve el-
lerinde sekiz makinalı tüfek bulunmaktaydı. 6 Nisan 
1920’de taarruz başladı. Niğde ve Kayseri’den cephane 
yardımı yapılmaktaydı. Bu arada Kozan Kadirli, Feke, 
Develi, Yahyalı, Pınarbaşı, Göksun, Tomarza havali-
sinden yüzlerce gönüllü Türk millî kuvvetlerine yar-
dım için Haçın’a koşuyorlardı.

 Kayseri’den getirilen 105 mm. çapındaki obüs ile 
150 mm. çapındaki diğer top Haçın’a gönderilmişti. 
Kayseri’den getirilen topların yerine güçlükle yetiş-
tirilmesinden sonra yedi ayı geçkin bir süre, yoğun 
çarpışmalardan sonra Haçın 15-16 Ekim 1920 gece-
si Türkler tarafından ele geçirilmiştir. Meydana gelen 
yangınlar dolayısıyla Haçın tamamen yanmıştı.15 Ka-
sım 1920’de Mamureye yapılan baskında şehit düşen 
Yedek Üsteğmen Saim Bey’in Haçın da yaptığı büyük 
hizmetlerden dolayı, Haçının adı Cumhuriyetten son-
ra Saimbeyli olarak değiştirildi.

 Millî kuvvetler komutanlarına bağlı olarak yap-
tıkları yurt savunması sonucu 20-21 Haziran 1920’de 
Kozanı Ermeni ve Fransızlardan geri almışlardır. Er-
menilerin elinde bulunan Saimbeyli (Haçın) ise 15-16 
Ekim 1920’de çetin bir mücadeleden sonra teslim alın-
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mıştır. Mustafa Kemal Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa 5 
Ağustos 1920’de cepheleri ziyaret etmek amacı ile Po-
zantı’ya gelmişlerdir. Pozantı Adana il merkezi haline 
getirilmiş, 8 Ekim 1920’de Pozantı Kongresi yapılmış 
ve başarının sağlanması için birtakım kararlar alın-
mıştır. Anadolu da tutunamayacağını anlayan Fransa 
ise Türkiye ile barışın kendi lehine olacağını düşüne-
rek anlaşma yolunu seçmiştir. 20 Ekim 1920’de imza-
lanan Ankara İtilâfnâmesi ile 3 Kasım 1921de alınan 
bir kararla İşgal ve Boşaltma Komisyonu kurulmuştur. 
Türk kuvvetleri 1 Aralık 1921 tarihinde Adana’nın hü-
kümet meydanında Fransız bayrağını indirerek yerine 
Türk bayrağını çekmişlerdir. Böylece 5 Ocak 1922’de 
Adana Fransız işgalinden kurtarılmıştır.

Sonuç: 

 Gizik Duran 1897 yılında bugünkü Adana’nın Sa-
imbeyli İlçesine bağlı Cumhurlu köyünde doğmuştu. 
Kayseri’nin güney sahasında bulunan; Develi, Yahyalı, 
Tomarza, Pınarbaşı, Sarız gibi yöreler ile Adana’ya bağlı 
Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke, Kozan, Osmaniye’ye bağlı 
Kadirli gibi yörelerde ve Kahramanmaraş’ın Göksun, 
Andırın, Afşin ilçelerinde nesilden nesile Ermenilere 
karşı kahramanlığı ve hikâyeleri anlatılan bir şahsiyet-
tir.

 I. Dünya Savaşı sonrası, Fransızların güney böl-

gelerimizi işgali ve Ermeni komitacıların silahlanarak 
Türk halkına yönelik saldırılarına karşı, Millî Müca-
dele sırasında Develi’de Kilikya Komutanlığı karargâ-
hı kurulmuş ve silahlı kuvvetlere ihtiyaç ortaya çık-
mıştı. Feke’nin Pungu (Kılıçkaya) Köyünde bulunan 
ve o dönemde otuz-kırk kişilik bir grup arkadaşıyla 
eşkıyalık yapmakta olan Gizik Duran ile Osman Tu-
fan Paşa görüşerek, eşkıyalık yapmayacaklarına ve ve-
rilen emre itaat edeceklerine dair söz alarak, bunları 
Millî Mücadele tarafına geçmeye ikna etmiştir.

 Gizik Duran, bilhassa bugünkü Saimbeyli, Şarköy, 
Tufanbeyli, Doğanbeyli gibi yerlerin Haçın Ermeni 
çetelerinden geri alınmasında ve onlara karşı korun-
masında kahramanlıklar göstermiştir. 1920 yılı başla-
rında Kuvay-ı Milliye’ye dâhil olan Gizik Duran, silah 
arkadaşları ile birlikte Osman Tufan Paşa, Doğan Bey, 
Develi Kaymakamı Atıf Bey gibi yetkili kimselerden 
aldığı talimatlara uyarak, Zamantı Irmağı boyunda-
ki kasabalar ve köylerde Türk halkının güvenliğini de 
sağlamaya çalışmıştır.

 Gizik Duran ve arkadaşları, komutan Doğan 
Bey’in emrinde öncü kuvvetler olarak, 9-10 Mart 1920 
gecesi Doğanbeyli’deki Ermeni çetelerini bozguna uğ-
ratıp, Saimbeyli’ye kadar kovalamışlardır. Saimbeyli 
kuşatmasında önemli hizmetleri olan Gizik Duran, 3 
Temmuz 1920 tarihinde kurtarılan Şarköy savaşların-
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da yer almıştır. Saimbeyli Ermeni çetelerinden alın-
dıktan sonra Gizik Duran, Pağnık Jandarma Karakol 
komutanlığı da yapmıştır.

 Cumhuriyet Dönemi ile çiftçiliğe başlayan Gizik 
Duran, bir müddet sonra köylüleri ile anlaşamayıp, 
çıkan kavgada bir kişiyi öldürmüş ve kaçak duruma 
düşmüş ve yakalamakla görevli olan Jandarma onba-
şı Osman Yazar komutasındaki müfreze tarafından 
29 Haziran 1929’da öldürülmüştür. Gizik Duran eş-
kıyalık yapmış olmasına rağmen, Millî Mücadelede 
göstermiş olduğu fedakârlık ve başarılarından dolayı, 
Adana yöresinde ve Kayseri’nin güney ilçelerindeki 
halk tarafından çok iyi tanınmaktadır. Ölümü üzerine 
anası, hanımı ve oğlu tarafından yakılan ağıtlar hala 
bölge insanları tarafından dilden dile söylenmektedir.

Gizik Duran’ın Ağıdı:

Yaşa kara aslanım yaşa
Yazılanlar gelir başa
Öldüğünü yeni duymuş
Ankara’da Kemal Paşa

Değirmenin çifte gözü
Dizlerime indi sızı
Öldürmüşler Duran’ımı
Yetim kaldı körpe kuzu

Feke’nin de dağı yüce
Düşmanların gezer gece
Kelep öldüğünü duymuş
Düğün etmiş on beş gece

Karadeniz dalgalandı
Gene gönlüm ırgalandı
Duran Bey’in koltuğunda
Nice yiğit duldalandı

Kayada mı kaldı haban
Kırıldı mı senin oban
Altı gardaş büyüyoruk
Hayfını alırık babam

Eller ne derse desin
Kurban olurum Duran’a
Mahşerde seni dilerim
Çürüme ha ben varana

Bende ağlıyom deli gibi
Derelerin seli gibi
Duran ağam harp ediyor
Hazireti Ali gibi
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Oy Duranım oy Duran’ım
Ayrılık zor toy Duran’ım
Dolan da gel kapımıza
De ki, ölmedim yalanım

Kabul oldu mu dilekler
Su verdi m’ola melekler
Gurşun değmiş Duran’ıma
Çırpındıkça gan galaklar

Üç günde kayada yattım
Evimi basarlar deyi
Varıp teslim olucuyum
Korkuyom asarlar deyi

Dezze evin ateşe yansın
Yansın gitsin köşe köşe
Bana ganlı asbab salmış
Yaşa Dezzem oğlu yaşa

Daşların başında gezer
Çizme giyer ayağına
Gaçak olan evde durmaz
Çık dağların goyağına

Duran gelir yele yele
Arkasında Yırtlaz ile
Şimdi selvi gelin gelir
Gözyaşların sile sile

Obruk başı kar mıyıdı
Siper yerin dar mıyıdı
Çok eşkıylar türedi
Senin gibi var mıyıdı

Yatıl Duran beyim yatıl
Yarasına sokmuş fitil
Öleceğimi bilseydim
Bin daha ederdim gatil

Hazer Duran Bey’im hazer
Kurulu orduyu bozar
On sekiz seneden beri
Kelle koltuğunda gezer

Ne de süslü fişek düzer
Ermeni ordusun bozar
On sene olmuş öleli
Kelle goltuğunda gezer
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Arkadaşım çok diyordun
Hani ya gelen olmadı
Baş güvencim Yırtlaz derdin
Ondan da imdat olmadı

Geldi Kötün’ün uşağı
Ne kıvrak bağlar kuşağı
Öldürmüşler Duran’ımı
Boşuna atman fişeği

Şu Elpenli’nin uşağı
Gasıktan bağlar kuşağı
Duran beyi öldürmüşler
Dökülün yardan aşağı

Arabaya bindirmişler
Acısuy’a indirmişler
Duran Ağam öldüğünü
Ankara’ya bildirmişler

Ganlı köynek, ganlı kuşak
Buna can mı dayanır uşak
Ben öpmeye gıyamazdım
Nasıl değdin ganlı fişek
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Ünlü Duran Ağam ünlü
Döşünün arası enli
Bana gurşun geçmez derdin
Niye geldin ala ganlı

Elpenli’nin dağlarına
Duman indi bağlarına
Bir yığılca gurşun değmiş
Cumhurlu’nun beylerine




