
GIZIK DURAN AGITLARI 
(*) 

Hayrettin IVGIN 

Tarihten bu yana, devlet sekli ne olursa olsun; en ilkelinden en 
gelismisine varana kadar her toplumda, haksizliga ugradigina inandigindan, 
öç alma duygusundan veya mensup oldugu düzene ayak uyduramadigindan 
isyankâr olan, düzene bas kaldiran asi ruhlu sakiler her zaman olmustur. 

Bazi yörelerin cografî yapisi, geçit vermeyen daglari, erisilemeyen 
zirveleri, yolu ve izi olmayan tepeleri, sik ormanliklari, batakliklari; 
sakilerin evi- yurdu ve siginagi olmustur. Isyankâr olanlar kendilerini 
tabiatin kucagina ativerirler ve can güvenliklerini saglarlar. 

Nerede sarp kayalar ve yukarida tanimini yaptigim tabiat yapisi var ise 
o bölgelerde eskiyalar çok olmustur. 

Osmanli Imparatorlugunun özellikle son yillarinda; eskiyalar, düzene 
bas kaldiranlar, hakli olduguna inanip hakkini alamayanlar; bu daglarda yol 
kesmisler, hirsizlik yapmislar ve can almislardir. 

Bildirimizde konu edecegimiz Gizik Duran, Kozan Daglarinda 
yasamis azili sakilerden birisidir. Daga çikis sebebini kesinlikle 
bilemedigimiz Gizik Duran'in kisa hayat hikâyesi söyledir: 

1897 yilinda (Hicri 1313) Saimbeyli (Hacin)'nin Cumhurlu (Kötün) 
köyünde dogdu. Okuryazarligi yoktu. Çok iyi atici ve kosucuydu. Attigini 

Arastirmaci-Yazar 
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vuran bir yetenegi vardi. Eger birilerinden kaçiyorsa kesinlikle 
kurtulabiliyordu. Yasitlari Birinci Dünya Savasi'nda askere gittiler. 
Kendisi askerden kaçti. Daglara çikti. Önüne kim geliyorsa yakaladiklarini 
soydu. Bunlar askerden dönen kisiler bile olsa soydu. Bazilarini öldürdü. Ne 
kadar adam öldürdügünü su anda bilmek mümkün degildir. 

Mondros Mütarekesi yapilinca dagdan indi ve köyüne yerlesti. Ancak 
soyup öldürdükleri kendisinden sikayetçi oldu. Muhakeme edilmek üzere 
jandarma tarafindan yakalandi. Mahkeme tarafindan tutuklanarak Kozan 
Cezaevine gönderildi. 

Bu arada Güneyin ve Çukurova yöresinin Fransizlar tarafindan isgali 
basladi. Gizik Duran diger mahkumlara da öncülük ederek Cezaevinden 
kaçti. Tekrar daglara çikti. Daglarda gizlenecek her noktayi ve mekâni çok 
iyi bilen Gizik Duran, daglardan isgal güçlerinin yaptigi çagr ilara da 
uymayarak gizli hayatina devam etti. Zaten "Gizzik" lâkabi kendisine çok iyi 
gizlendigi için verildi. Giyabinda pek çok kovusturmaya ugradi. Bu sebeple 
isgal altinda olmayan Develi'ye geçmek istedi. 

Bu arada isgalcilerin Saimbeyli'ye'para götürdüklerini ögrendi. Tarih 
22 Kasim 1919'dur. Feke'nin Bozat Gedigi denilen yerde Göksu 
Karakoluna 2 km mesafede posta arabasini durdurdu. Baslarindaki Misak 
adli tegmeni ve postada bulunan 6 kisiyi öldürdü. Tasidiklari paralan aldi ve 
Develi'nin Pungu (Kiliçkaya) köyüne gitti. Paralan arkadaslari ile birlikte 
paylasti. Bir kis boyu da bu soyduklari ile geçindi. 

Bozat Geçidi Olayi, isgalcilere atilan ilk kursun olmasi açisindan 
önemli bir olaydir. 

Atatürk, Kurtulus Savasi'ni baslattiktan sonra Kozanoglu Dogan Beyi 
(Topçu Binbasi Dogan Bey) Kilikya Bölgesi Komutanligina, ona yardimci 
olarak da Aydmoglu Tufan Beyi (Piyade Yüzbasi Osman Bey) atadi. Bunlar 
Komuta Merkezlerini Develi yaparak buraya geldiler. Kisa sürede Anadolu 
yöresinde isgalcilere karsi bazi kipirtilar ve bazi ufak direnisler basladi. 

Gizik Duran, es ve çocuklarini Develi'nin Pungu köyüne götürmek 
için Civikli köyünden Halil Ibrahim'e teslim etti. Gizik Duran yanina Arap 
Ali, Fekeli Kara Musa Hasan, Himmetli köyünden Yavuz Ali, Elpen 
köyünden Hirlak Ahmet adli kisileri alarak Bozat Gedigi Olayini 
gerçeklestirdi. 
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Gerçi bu olay; Gizik Duran'in millî güçlere suurlu olarak yardim 
amaciyla gerçeklestirdigi bir operasyon degildir. Ama çevrede isgalcilere 
karsi yapilmis bir direnis in baslangici olmustur. Millî duygular tasiyan Türk 
halki tarafindan takdirle ve sevinçle karsilanmistir. 

Gizik Duran'in kaçarken vurdugu bir posta görevlisi, sürüne sürüne 
Göksu Karakoluna gelmis oradaki karakol görevlilerine "Bozat, Bozat" 
diyebilmis ve ölmüstür. Olay kisa sürede duyulmustur. 

Kozan Isgal Mutasarrifi Taillardat; Yüzbasi Kürt Mirza adli bir haini 
genis yetkiler vererek olayin kovusturmasi için görevlendirdi. 

Bozat köylülerinin evini yakan, suçsuz köylüleri tutuklayarak Bozat'a 
getiren Kürt Mirza, 24 Bozatliyi iki gün içerisinde yargilatti. Muhtar Hamza 
ile kardesi Musa ölüm cezasina çarptirildi. Tabanca ile yaylim atesine 
tutularak bu iki suçsuz insan öldürüldü. 

Bu olaydan hemen sonra Develi'nin Pungu (Kiliçkaya) köyüne giden 
Gizik Duran'la onun emrindeki 13 kisi, Kilikya Komutani Kozanoglu 
Dogan Bey tarafindan Kuvayi Milliye'ye katilmalari saglandi. 

Bu katilma, isgal sahasi içerisinde bulunan Türk görevlilerinin yavas 
yavas Kuvayi Milliye ile temasa geçmelerine de sebep olmustur. Bazilari 
isgalcilerin emirlerinden kopmaya baslamislardir. 

Istanbul Hükümeti'nin baskisi ile Gizik Duran ve arkadaslarinin 
Fransizlara teslimi için Develi Kaymakamligi'na baskilar yapiliyordu. Hatta 
Kozan Isgal Mutasarrifi Taillardat; Mondros Mütarekesine dayanarak 
Develi'nin isgal bile edilecegini Develi Kaymakami Atif Beye duyuruyordu. 

Buna ragmen Gizik Duran ve arkadaslari Fransizlara teslim edilmedi. 
Gizik Duran ve emrindeki adamlarina isgal yöresinden katilmalar oluyordu. 
Gizik Duran ve çetesi, Isgalcilerle isbirligi yapan Ermenileri öldürüyordu. O 
kadar ki bu baskilarin kimileri Kuvayi Milliyenin emirlerine ve plânlarina da 
ters düsüyordu. Buna ragmen bu tür çalismalarin millî kuvvetlere pek çok 
faydasi oldu. Destansi mücadelelerde bulunan Gizik Duran'in çete harekâti, 
Fransizlarin Kozan'i terk etmelerine kadar sürdü. 

Komutan Dogan Beyin vurucu gücü oldular ve öncü kollarda görev 
aldilar. 9 ve 10 Mart 1920 gecesi Doganbeyli (Rumlu) köyü baskininda 
Ermeni direnisçilerini öldürdü ve bir kismini Hacin'a kovaladi. Hacin 
(Saimbeyli) kusatmasinda çok basarili hizmetler yapti. Sar köyünün 3 
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Temmuz 1920 günü kurtarilmasinda degerli katkilari oldu. Kuvayi Milliye 
tarafindan Pagnik yöresi Jandarma Komutanligina atandi. 

Kurtulus Savasi bitince kendi köyünde Cumhurlu'da çiftçilige basladi. 
Ancak kendi köylüleri ile eski husumetler yüzünden takisti. 

1926 yilinda tekrar daglara çikti. Daglarda yine eskiyalik yapmaya 
basladi. Söylentiye göre 26 kisi öldürdü. Kendisi için Ankara'dan "vur 
emri" çikti. Çünkü zaman zaman daglardan inip evleri basmakta, haraç 
almakta ve yol kesmekteydi. 

Gizik Duran'in çetesinden "Yirtlaz Ismail"; Elpen (Gökmenler) 
köyünden olan ve askerde bulunan Kel Kadi Osman (Osman Yazar)'m 
karisini kaçirir. Kimileri bu hanimin Gizik Duran için kaçirildigini 
söylemektedirler. 

Kaçirilan hanimin kocasi Kel Kadi Osman, Mersin'de askerdedir. 
Dilekçe ile birliginin komutanina basvurur. Dilekçesinde "Vur emri 
uygulanmamaktadir. Ben görevlendirilirsem vururum" ifadelerini 
kullaniyor. Dilekçesi önce Adana'ya daha sonra Içisleri Bakanligina 
gönderiliyor. 

Içisleri Bakanligi bu izni veriyor. Yanina biri Aydin'in Çine 
ilçesinden, digeri de Maras'tan olmak üzere iki kisi alan Kel Kadi Osman, 
Gizik Duran'i takibe çikiyor. Onu kendi köyü olan Cumhurlu'da evinini 
önünde açtigi bir kursunla öldürüyor. Ölümü 29 Haziran 1929 persembe 
günü ögleden sonrasidir. 

Ölümü üzerine epeyce agit yakilmistir. Asagidaki agiti Ihsan Simsek 
1944 yilinda Bekçi Mehmet'ten derlemisti^i). 

GIZIK DURAN AGITI (I) 

Karisi: 

Duran gelir yele yele 
Yirtlaz da yaninda bile 
Kadi da Mersin'den gelir 
Duran'imi sora sora 
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Degirmenin sakirdagi 
Döner firlani firlani 
Eger esim sag gelirse 
Çifte keserim kurbani 

Redif binbasisi biner 
Buyurur odana iner 
Portlatirsam kör oluyum 
Bes yerde kandili yanar 

Al at nenni dor' at nenni 
Dösünün arasi enni Bana 
kursun geçmez derdin Niçin 
geldin ala ganli 

Bacisi: 

Bir gonak dutturdum yüce 
Odasinda çifte peçe Duran 
Agami vurdular Feke'den 
geldigi gece 

Oglu: 

Çalida mi kaldi aban 
Girildi mi senin oban 
Alti gardas büyüyorduk 
Hayifini alirik babam 

Simdi yazacagim agit, Mehmet Bayrak tarafindan Sanz-Yalak'tan Ahmet 
Kivci ve Ziyatoglu Tatli Mustafa Dogan'dan derlenmistir(2). 

GIZIK DURAN AGITI (II) 

Ünlü Duran Agam ünlü 
Dösünün arasi enli Bana kursun 
geçmez derdin Niye geldin ala 
ganli 

Gene oldum deli gibi 
Derelerin seli gibi 
Sahan esin harbediyor 
Hazreti Ali gibi 
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Arkadasim çok diyordun 
Haniya gelen olmadi Bas 
güvencim Yirtlaz derdin 
Ondan da imdat olmadi 

Tarlalarda olur bostan Bu söz 
olur ele destan Öldügümü 
aramiyom Beni vuran Kel Kadi 
Osman 

Sabah bunu duyar oba 
Eskiyalar giyer aba Alti 
kardas büyüyoruz Hayfini 
alirik baba  

Asagida verecegimiz Gizik Duran Türküsü ise, yine Mehmet Bayrak 
tarafindan Adana yöresinde Alevi kesiminden derlenmistir^). 

GIZIK DURAN TÜRKÜSÜ  

Kapimizin önü bostan Biz âleme 
olduk destan Ben ölümümü 
kayirmam Beni vuran Kel Kadi 
Osman 

Yagmurlarin yeli gibi 
Derelerin seli gibi Duran 
Beyim harbediyor Hazreti 
Ali gibi 

Asagidaki agit ise Mustafa Onar tarafindan 14 Agustos 1992 
tarihinde Mahmutlu köyünden Ates Ali lâkapli Ali Ilhan'dan derlenmistir. 
Derlenen bu agit Halil Atilgan tarafindan bize verildi(4). 

GIZIK DURAN AGITI (III) 

Elpenninin daglarina Duman 
indi baglarina Bir yaglica 
gürsün deymis Cumhurlu'nun 
beglerine  
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Elpenninin gedikleri 
Essah oldu dedikleri 
Söyle dönüp baktim idi 
Duran'imis vurduklari 

Eli gibi eli gibi Derelerin 
seli gibi Duran agam 
harbediyor Ali Hazretleri 
gibi 

Gadaya mi kaldi aban 
Girildi mi senin oban Alti 
gardas büyüyorduk Hayfini 
alirik babam 

Evimizin önü bostan Biz de 
oluruk ele destan Öldügüme 
gam yemiyom Beni vuran Kel 
Kadi Osman 

Simdi yazacagim agiti, Halil Atilgan'in "Çukurova Türküleri I" adli 
kitabindan aldim(5). Bu agiti mahalli sanatçi Mehmet Bekâr, 24 Haziran 
1998'de Halil Atügan'a bir mektupla yollamistir. Mehmet Bekâr bu agiti, 
1995 yilinin aralik ayinda Âsik Ibrahim Aslantas'tan derlemistir(6). Halil 
Atilgan kitabinda bu agiti notalanyla birlikte yayimlamistir. 

GIZIK DURAN AGITI (IV) 

Ördegi goyuverdim göle 
Tüyünü yoldurdum ele Gad' 
Osman Mersin'den gelmis 
Duran seni sora sora 

Kekile bakin kekile Kekil 
yüzüne döküle Seni vuran Kel 
Gad' Osman Evi basina yikila 

Arkasini vermis daga Al 
ganlari akmis döse Senin 
öldügünü duymus 
Ankara'da Kemal Pasa 
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Feke'nin daglari yüce Ünü 
gitmis uçtan uca Halep 
öldügünü duymus Dügün 
eder gündüz gece 

Arkadasim çok diyordun 
Hani ya biri gelmedi Bas 
güvencin Yirtlaz idi Ondan 
da imdat olmadi 

Degirmenin çifte gözü 
Sirin aslanimin gizi Baban 
ala ganli yatar Uyansana 
görpe güzü 

Yöresi 
Kaynak Kisi 

Adana-Feke ; Âsik 
Ibrahim Aslantas  

Derleyen: Mehmet Bekâr 
Derleme Tarihi:Aralik 1995 
Notalayan: Mehmet Bekâr 

GIZZIK DURAN AGIDI 

  

 
 

 

Ati lgan 
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Yazacagim son agit Ahmet Z. Özdemir'in "Öyküleriyle Agitlar" adli 
kitabindan aldim(7). Ahmet Z. Özdemir 16 dörtlük olan bu agiti Tomarza'nin 
Han köyünden 1930 dogumlu Gazi Doru'dan derlemistir. Ahmet Özdemir 
agiti, Gizik Duran'in "Karisinin, Bacisinin ve Oglunun agzindan 
söylendigi"ni belirtmektedir. 

GIZIK DURAN AGITI (V) 

Yasa kar'aslanim yasa 
Yazilanlar gelir basa 
Öldügünü yeni duymus 
Ankara'da Kemal Pasa 

Degirmenin çifte gözü 
Dizlerime indi sizi 
Öldürmüsler Duran Beyi 
Yetim kaldi kuzulari 

Feke'nin de dagi yüce 
Düsmanlarin gezer gece 
Halep öldügünü duymus 
Dügün etmis on bes gece 

Karadeniz dalgalandi Gene 
gönlüm ivgalandi Duran 
Beyin koltugunda Nice yigit 
kölgelendi 

Ben d'agliyom deli gibi 
Derelerin seli gibi Duran 
Agam harbediyor Hazreti Ali 
gibi 

Karsidan düsman geliyor 
Aslan Duran Agam aslan 
Öldügüne yanmiyom Seni 
vuran Kel Kad' Osman 

Kayada mi kaldi haban 
Kirildi mi senin oban Alti 
kardes büyüyoruk Hayfini 
alirik babam 
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Eller ne derse desin 
Kurban olurum Duran'a 
Mahserde seni dilerim 
Çürüme ha ben varana 

Oy Duran'im oy Duran'im 
Ayrilik zor toy Duran'im 
Dolan de gel kapimiza De 
ki ölmedim, yalanim 

Urum yolunu azinda 
Kötünlü Duran mi duran 
Allah uzun ömür versin 
Gavuru söhretli kilan 

Kabul oldu mu dilekler Su 
verdi m'ola melekler 
Kursun deymis Duran'ima 
Çirpindikça kan'ulaklar 

Yanarim Allah yanarim Su 
benim cahil gönlüme Dezz' 
evin atasa yansin Kayil 
degilim oglana 

Üç gün de kayada yattim 
Evimi basarlar deyi Varip 
teslim olucuyum 
Korkuyom asarlar deyi 

Çifte degirmenin özü 
Dizlerime indi sizi 
Gavurumus gavur düsman 
Yetim kaldi körpe kuzu 

Geldi Kötün'ün usagi Ne 
kivrak baglar kusagi 
Öldürmüsler Duran'imi 
Bosuna atman fisegi 
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Ünlü Duran Agam ünlü 
Dösünün arasi enli Bana 
kursun geçmez derdin Niye 
geldin ala kanli 

Asagida yazdigimiz agiti ise, Erkan Kamil'in bir yazisindan aldik (8). 
Erkan Kamil bu agiti derledigi ve aldigi kaynagi yazisinda göstermemistir. 

GIZIK DURAN AGITI (VI) 

Elpetenin dagi yüce 
Düsmanlarin gezer gece 
Kelep öldügün duyunca 
Dügün kurmus onbes gece 

Kefiyesi büküm büküm 
Kayalarda kaldi takin 
Çifte degirmen döner 
Çocuklari kaldi yetim 

Arabaya bindirmisler 
Aci suya indirmisler 
Duran Agam öldügünü 
Ankara'ya bildirmisler 

Siper yerin dar miyidi 
Ölüm sana zor muyudu 
Çok eskiyalar türedi 
Senin gibi var miyidi 

Yürüyün köyün usagi 
Siki baglayin kusagi 
Çete basini vurmuslar 
Bosa sikmayin fisegi 

Kekligimin dösü ala 
Duran gezer yele yele 
Ben esimi bilmez miyim 
Belemisler kizil kana 

Simdi yazacagimiz agit ise Yasar Elden tarafindan derlenmistir. Yasar 
Elden "Kendisini çok seven karisi tarafindan yakilan agitin ellibes beyit 
oldugu söylenir" diyerek 11 dörtlük yayimlanmistir(9). 
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GIZIK DURAN AGITI (VII) 

Obruk basi kar miydi 
Siper yerin dar miydi 
Çok eskiyalar ünlendi 
Senin gibi var miydi 

Benim gönlüm deli gibi 
Derelerin seli gibi Duran 
beyim harp ediyor Hazreti 
Ali gibi 

Taslarin basinda gezer 
Çizme giyer ayagina Kaçak 
olan evde durmaz Çik 
daglarin koyagina 

Duran gelir yele yele 
Arkasinda Yirtlaz ile Simdi 
Selvi gelin gelir(10) Gözyasini 
sile sile  

Su caminin günden yüzü 
Bitti mi ola top nergisi Duran 
diye çok aglamis Gelin 
insanatli kizi 

Çifte degirmenin özü 
Dizlerime indi sizi Duran 
Beyi öldürmüsler Yetim kaldi 
körpe kuzu 

Ne de süslü fisek düzer 
Ermeni ordusunu bozar On 
sene olmus öleli Kelle 
koltugundu gezer 

Arkadasim çok diyordun Hani 
ya gelen olmadi Bas güvencin 
Yirtlaz idi Ondan da imdat 
olmadi 
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Su Elpenlinin usagi 
Kasiktan baglar kusagi 
Duran Beyi öldürmüsler 
Bosuna atman fisegi 

Yasa Duran Beyim yasa 
Yazilanlar gelir basa 
Öldügünü yeni duymus 
Ankara'da Kemal Pasa 

Kalede mi kaldi aban 
Kirildi mi senin oban 
Alti kardas büyü'yoruz(1 

Hayfini aliriz babam 

Son yasacagimiz agiti Dursun Berkok'un bir yazisindan aldik (1 \ Bu agit 
da digerlerinden pek farkli degildir. 

GIZIK DURAN AGITI (VIII) 

Yasa Duran beyim yasa 
Yazilanlar gelir basa 
Bogun öldügünü duymus 
Angara'da Kemal Pasa 

Bre Duran bre Duran 
Siper yerin dar miyidi 
Çok esgiyalar ünlendi 
Senin gibi var miyidi 

Pek de süslü fisek düzer 
Ermeninin ordusun bozar On 
sene olmus öleli Kelle 
goltugunda gezer 

Gonak tutturur üçe 
Odasinda camli peçe 
Duran Beyi öldürmüsler 
Feke'den geldigi gece 
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Arkadasim çok diyordun Hani 
ya biri gelmedi Bas güvencim 
Yirtlaz derdin Ondan da bir 
imdat olmadi 

Daglarda kaldi habam 
Yok muydu senin oban 
Alti gardas büyüyoruk 
Alirik hayfim babam 

Elpen daginin usagi Givrak 
baglayin kusagi Duran Beyi 
öldürmüsler Bosa sikman 
fisegi 

Gizik Duran'm bir çete kurdugunu, bu çete elemanlarinin zaman zaman 
azaldigim ve arttigini söylemek mümkündür. Kuvayi Milliye'ye istirak 
etmede önce çete elamanlarinin sayisi az iken, Kuvayi Milliye sirasinda 
çetedeki eleman sayisi hayli artmistir. 1926'dan sonraki sakilik döneminde 
de az da olsa yaninda kendisine tabi çete elemanlari bulunmaktaydi. 

Gizik Duran'm yaninda çeteye mensup kisilerden tespit 
edebildiklerimiz sunlardir : 1. Civikli Köyünden Halil Ibrahim 2. Arap Ali 3. 
Feke'den Kara Musa Hasan (Erdogdu) 4. Saimbeyli Himmetli köyünden 
Yavuz Ali 5. Elpen (Gökmenler) köyünden Hirlak Ahmet 6. Karamüdür 
Zeki 7. Düleli köyünden Halil Çavus 8. Dede Mehmet 9. Kürt Sulu 10. 
Yirtlaz ismail 11. Çataloluklu köyünden Cadalos Ismail. 

Bu bildiriyi hazirlarken Sayin Mustafa ONAR'in "Saimbeyli" adli 
kitabindan çok yararlandim(11). Sayin Onar, belgelere dayali olarak 
hazirladigi kitabinda Gizik Duran'a oldukça genis bir yer vermektedir. 

Ahmet Gürlek'in "Memleketim Develi" adli kitabinda Gizik Duran'm 
bir resmi bulunuyor. Bu kitapta agit yer almamakla birlikte Gizik Duran'm 
milli mücadeledeki hizmetleri anlatiliyor(14). 

Kaynaklarda Gizik Duran'la ilgili bazi saptirmalar ve farkliliklar 
bulunmaktadir. Ihsan Simsek, yazisinin bir yerinde "Duran bu arada 
düsmanlarindan birisinin evini basip güzel gelinlerini de daga kaldirmistir. 
Hasminin namusuyla öç almak istemistir." diyerek Gizik Duran'm gelini 
bizzat kaçirdigi ifade edilmektedir(15). Ahmet Özdemir kitabinda "Gizik 
Duran, Kel Kadi Osman'in karisina göz koymustu" ifadesini 
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kullanmaktadir06). Mehmet Bekâr, Halil Atilgan'a yazdigi mektupta 
"Etegine düskün oldugu için kursundan gitmistir(17)" demektedir. Mustafa 
Onar ise Kel Kadi Osman'in karisini Gizik Duran'in çetesinden eskiya 
Yirtlaz Ismail'in kaçirdigini söylemektedir(18). Mehmet Bayrak ise Gizik 
Duran'm öldürülmesiyle ilgili bu konulara hiç deginmemektedir. Hatta, her 
nedense Kel Kadi Osman'i "Çukurova yöresinde kallesligi ve öteki 
olumsuzluklariyla halkin nefretini kazanmis bir kisi olarak bilinir" diyerek 
kötülemektedir(19). 

Kel Kadi Osman, Gizik Duran'i izin alarak mi vurdu? Bu konuda 
Mustafa Onar, "Vurmakla görevlendirilen Jandarma Onbasisi Osman Yazar 
komutasindaki bir ekipçe  17 Haziran 1929 günü vurularak öldürüldü" 
demektedir(20). Ahmet Z. Özdemir ise "Kel Kadi Osman askere gidiyor. 
Mersin'de askerlik yaparken silahiyla birlikte kaçiyor ve bu silahla da Gizik 
Duran'i vuruyor" diyerek herhangi bir "vur emri" izninden söz etmiyor(21). 
Halil Atilgan, "17 Haziran  1929 yilinda jandarmalar tarafindan dagda _ 
vurularak   öldürüldü"   ifadesini   kullanmaktadir(22).   Ihsan   Simsek   ise 
"Gelinleri kaçirilan taraf da tepeden tirnaga dek silahlanrpTc!5ga çikmisîarve— 
Gizik Duran'i aramaya baslamislar... Duran, Feke daglarindan Kozan'a 
geldigi gece pusuya düsürülüp öldürülür" diyerek öldürenlerin köylüler 
oldugunu söylemektedir(23). 

Dursun Berkok yazisinda "Gizik Duran'in kadina karsi zaafi oldugu ve bu 
yüzden bir kadinin yakini tarafindan, bir çingene kiralik katile evden çikip 
kir atina binmek üzere iken vuruldugu kayitlari vardir. Hatta cesedine üç 
gün boyunca (korkudan olsa gerek) kimsenin yaklasamadigi söylenir" 
demektedir (24) . Yani Gizik Duran'i öldürenin kim oldugunu 
söyleyememektedir. 

Yasar Elden ise Gizik Duran'in ikinci karisi Selvi'nin kardesi tarafindan 
vuruldugunu yazmaktadir. "Affedildikten sonra Devlete muti ve örnek bir 
aile reisi olarak hayat sürmüs, fakat sonralari, aralarindaki anlasmazliklar 
sebebiyle kayin-biraderi tarafindan öldürülmüstür" diyerek farkli bir olay 
sergilemektedir. Hatta Yasar Elden yazisinin bir yerinde Gizik Duran'i 
övmektedir. Onun için "Umumiyetle Toroslarin eteklerinde ve kismen, de 
Zamanti Irmagi etrafinda yasamistir. Hayati boyunca mücadeleden yilmamis 
gözü pek bir yigittir" ifadesini kullanmaktadir(25). 

Erkan Kamil ise yazisinda Gizik Duran'in milli mücadele 
kazanilmadan önce Ermeniler tarafindan vurulmus oldugunu söylemektedir. 
"Gizik Duran, çetesiyle birlikte gözü dönmüs Ermenileri bozguna ugratti. 
Evini yaktilar, anasini, karisini kestiler Gizik Duran'in. Komadi öcünü 
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Duran, Ermenilerin, korkulu rüyasi haline geldi. Sonra, Duran yurttan 
düsmanin atilmasini, kurtulusu göremeden vuruldu. Ardindan her kahraman 
gibi agitlar söylendi" ifadelerini kullanmaktadir (26). Bu anlatilanlara 
katilmak mümkün degildir. 

Gizik Duran'm ölüm tarihini Halil Atilgan ve Mustafa Onar kitaplarinda 
17 Haziran 1929 olarak göstermektedirler(27)'(28). Ancak, Mustafa Onar, Halil 
Atilgan'a gönderdigi mektup ve mektuba ekli metinde "Öldürülüsü 29 
Haziran 1929 Persembe günü ögleden sonrasi" diyerek kesin ölüm tarihini 
vermektedir'29'. 

Yakin geçmisimizde cereyan eden bu gerçek olaylar, sonuçta bir kaç agit 
ve türkü ortaya çikarmistir. Gizik Duran halk arasinda efsâne olmus bir 
eskiyadir. Hatta onun için "kursun islemez" gibi bir inanis bile ortaya 
çikmistir. Kurtulus Savasi'nda yaptigi hizmetler gerçekten büyüktür. Ama 
onun saki ruhunu ve bu ruh haleti içinde yaptigi kanunsuzluklari, eskiyaligi 
affetmek mümkün degildir. 1926'dan sonra adam öldürüp daga çikmasaydi, 
sonuçta 26 kisiyi katletmeseydi, yol kesip sakilik yapmasaydi, kadin ve 
kizlari daga kaldirmasaydi geçmisteki hatalari unutulur ve simdi O, 
tarihimizde bir kahraman olarak yerini alirdi. 

Agitlar incelenmeye deger. Her agitta oldugu gibi Gizik Duran 
Agitlarinda da; öleni yüceltme, öç alma duygusu ve öldürenin kötülügü 
islenmistir. Dogal olarak bu agitlar Gizik Duran'm bize masum oldugunu 
ispatlamaz. 

Biz bu agitlari edebiyatimizin ve müzigimizin bir örnegi olarak 
degerlendiriyoruz. 
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(29) Bakiniz 4 nolu dip not. 

Aba (Haba) 

geçirmez keçe giysi 

Büyüyoruk 

Bögün 

Cumhurlu 

Deyi 

Dezz'evin 

SÖZCÜKLER 

Sirta giyilen, sirta alinan, yagmur ve soguk 

Büyüyoruz 

Bugün 

Gizik Duran'in köyü (Saimbeyli'ye bagli) 

Diye 

Teyze evin 



Dutturdum 

Elpen 

olup yeni adi Gökmenlerdir). 

Enni  

Essah 

Canli 

Gonak 

Gonak dutdurur  

Görpe 

Haba 

Hayif 

Ivgalamak 

Kadi  

Kan'ulaklar 

Kayil 

Kehil 

Kelep 

407 : Yaptirdim 

: Kel Kadi Osman'in köyü (Saimbeyli'ye bagli 

:Enli 

: Sahi, gerçek 

: Kanli 

: Konak, ev 

: Konak yaptinr  

: Körpe, taze, genç  

: Bakiniz:aba 

:Öç 

: Kederlenerek cosmak 

: Gizik Duran'i vuran Kel Osman'in unvani 

: Durmadan kanin pesi pesine akmasi 

:Kail 

: Alina düsen saç 

:   Kelpten   gelen   bir   kelime   olup   Köpek 

anlamindadir ve Ermeniler kastedilmistir. 

Kölge : Gölge 

Kötün : Gizik Duran'in köyünün eski adi 

Oba : El, çevre, akraba, köy 

Olucuyum : Olacagim 

Peçe : Pencere 



Portlatmak 

Redif 

Sahan 

Toy 

Takin 

Yirtlaz 

408 : 

Abartmak 

: Ihtiyat askeri 

: Antepli Sahin Bey 

: Acemi, tedbirsiz 

: Tüfek ve fiseklik gibi takilar. 

: Gizik Duran'in eskiyasi Yirtlaz Ismail 

Not: Bu tebligimizde "Gizik" kelimesini tek "z" harfi ile ifade ettik. 
"Gizzik" olarak "iki z" ile yazildigi da bilinmektedir. 


