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Kozağacı‟nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın özellikle Teke Yöresi tarih ve
kültürünün açıklanmasında ve anlatılmasında;bize büyük imkanlar sağlayacağını
düşünüyoruz. Ulaşabildiğimiz tarihi belgeler, dinleyebildiğimiz şifahi kaynaklardan
gördüğümüz bu önemli olgunun varlığı , gün geçtikçe önem kazanacağı aşikardır. Bu
nedenle Kozağacı‟nın köy sosyolojisi ve Halk Bilimleri açısından uzmanlarınca çok geç
olmadan(Halen yaşadığımız korkunç kültürel erozyon dikkate alırsak) acilen -kapsamlı ve
bir çok açıdan ele alan monografilerle ele alınması , en büyük dileğimizdir. Çevre köylerde
pek görülmeyen Ticari Cesaret,Zanaat ve Sanat „ta ki mahareti yanın da Maarifi ve
Marifetteki geçmişiyle dikkate değer bir yer olan Kozağaç bu bakımdan bu ilgiyi fazlasıyla
hak etmektedir.
ŞİFAHİ VE TARİHİ BELGELERE GÖRE KOZAĞAÇ
Kozağaç adı Koz ve ağaç bileşeni bir isimdir.Koz , ceviz ağacına Türklerce verilen
isimdir ve Koz ağacı‟nın Ceviz ağacı olduğu malumdur ;ancak ilk ismi Kozağaç‟ın zamanla
Kozağacı şeklinde söylendiği bellidir .Çünkü Osmanlı Devrine ait tüm arşiv belgelerinde
Fatih Devrinden beri olmak kaydıyla köyün adı Kozağaç‟tır .Cumhuriyet devri tam bir
karmaşadır.Nüfus kütüklerinde Kozağaç olan isim resmi yazışmaların çoğunda Kozağacı‟dır.
Elbette bizim için geçerli olan ilk zamanlarda ki adı Kozağaç‟tır. Ve bize köyün ilk adının
mensubuyet eki olan –cı,ci,cü,cu eklerini almadan Yalın halde olması adının kökeni
hakkında bir fikir yürütmemize kolaylık sağlıyor.Köyün başlangıçta yerleşme yeri Caminin
alt tarafıyla eski demir işliklerinin bulunduğu üç yolun birleştiği ayrım ve Asarlık Tepesi
arasındaki alandır ileCaminin hemen üstüdür. Buralarının ceviz ağaçlarıyla kaplı olmasından
ötürü bu adı aldığı söylencesi vardır.Ama ilk adının eksiz Kozağacı değilde Kozağaç olması
bu savı zayıflatmakta gibidir.Eğer öyle olsaydı yani ceviz ağaçlarından çıksa idi Kozağacı
olması akla yatkın olurdu.Düz şekilde Kozağaç olması ve nispet eksiz olması ismin ceviz
ağaçlarından gelmediğini düşündürmelidir. Öte yandan Türkler tarihin ilk çağlarından beri
ağaçlara saygı gösterirler ve onlara bir nevi kutsallık ifade ederler hatta Kayın ağacı bazı
Türk Boylarının Türeyiş Destanların da önemli yer alır. Bu yüzden Türkler ağaçları
isimlendirirken Karaağaç ,Bozağaç(Ak ) gibi adlar verirler ve bunları da kişi isimleri olarak
sıkça kullanırlardı. Örneğin eski adı Gölhisar Karaağacı olan Acıpayam çevresi ve Acıpayam
ovası bu
bölgeye Selçuklular zamanında gelen Türkmen Karaağaç Baba‟nın adını
taşımaktadır. Kozağacının da aslın da Bozağaç olabileceği zamanla Kozağacı‟na dönüşmesi
de bir ihtimaldir .Nitekim yurdumuz da ki bir çok Kozağaç adının Bozğaçtan geldiği
rivayetleri yaygındır. Bütün bunların yanında en gerçekçi nakil ise ilk yerleşen obanın
başında bulunan Kozağaçlıoğlu adında ki reisin adını taşıması yolundaki anlatıdır. Bölgeye

intikal etmeden önceleri yaşadıkları yerin adının Kozağaç olması buradan yöreye gelenlerin
eski adlarını beraberinde getirmeleri de mümkündür. İlerde anlatacağımız üzere bu adı
taşıyan Kozağaçlıoğlu sülalesi 19.Yy başında bile oldukça etkin ve çevrede kendini kabul
ettirmiş bir konumda idi . Tarihimizin en önemli belgelerinin yer aldığı Osmanlı Arşivin de
bulunan 1530 tarihli 438 No‟lu Muhasabe-i Vilayet-i Anadolu Defterine göre Bolu Sancağın
da görülen 19 haneli Kozağacı Yörüğü ve aynı adı taşıyan Antalya –Bilecik -Konya –Bursa –
Gümüşhane –Ankara –Menteşe (Muğla )ve başka sancaklardaki yerleşim yerleri veya konar
göçerler, ismin tarihi arka planı hakkında bir fikir vermektedir.16.ve 17.yüzyılda Burdur
yakınlarında görülen başka bir Kozağaç Köyü günümüze ulaşamamıştır.Bizce günümüz
Kozağacı ile komşusu Anbarcık Köyünün çevredeki adıyla Türk„ün yani hem Kozağacı hem
de Türk Yörüklerinin 16.yüzyılda yine Bolu Sancağında da görülmeleri tesadüfle izah
edilemez. Bu iki yerleşim yerine ilk gelenlerin aynı yurttan –bölgeden ve hatta aynı boydanOğuz Salur‟dan-ayrılarak günümüz deki yerlerine göç ettiklerini kabul etmek ,daha yerinde
olacaktır1. Yine aynı iki köy arasında bulunan yüksekçe bir tepe(Rakım 1368 mt) Boruklu
adını taşımaktadır.Bu isim Türkmenlerin kadim yurdu Türkmenistan da ; en büyük Oğuz Türkmen grubu olan Salur boyunun Ersarı oymağının bir kolunun adıdır. Boruklu‟nun bu iki
köy ile tarihi rabıtasını görebilmek için biraz daha tarihimizin deşelenmesi2 gerekmektedir.
Bor –Borlu-Börü-Börülü özellikle Kuman Kıpçak Türkleri boyları arasında önemli roller
oynayan aşiretlerdir ki Salurlar Anadolu‟ya gelmeden önce kadim yurtlarında Kıpçaklarla
yoğun temas halinde idiler ve bazı Kıpçak boyları Salurların içine dahil olmuşlardı . Hatta
Salurların Türkistan da Kazak Bozkırlarının dahil olduğu coğrafyanın asıl yurtları olduğu
sonradan Oğuzlara katıldığı yönünde oldukça ciddi incelemeler vardır3 .
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Kozağacı Kabristanın da görülen Eski Türk Geleneği Balbal tarzı bir mezar taşı.

Her iki köyünde içinde yer aldığı Teke Yöresinin ismi de bilindiği üzere Salur‟dan çıkma
Teke Yörüklerinden ya da Türkmenlerinden gelmektedir.
Teke Yöresinin özellikle Burdur –Gölhisar Havzasının Türk Kimliğinin oluşumun da
Salur(Dolayısıyla Kıpçak) ve Yıva ve Afşar boylarının nüfusça büyük katkısı olduğu ve Teke
Kültürünün özellikle müzik karakterinin baş etmeninin Avşarlar ve Salur-Kıpçaklar olduğu
hususunda ki geniş irdelememiz daha önce “ TÜRK MİLLİ KİMLİĞİNİN OLUŞMA SÜRECİ VE
YUKARI TEKE ÖRNEĞİ BAĞLAMIN DA DİRMİL‟İN DEMOGRAFİSİ” başlığı ile yayınladığımız
araştırmamız da ele alınmıştı4. Teke Yöresin de daha çok Burdur da(Gölhisar –Dirmil –
Çavdır-Tefenni ) görülen 9/16 lık ezgileriyle, halk sazlarımızdan :
Sipsi yanısıra Tırnak Kemenesinin Kıpçak Türklerinden kaynak aldığını burada tekrarlayalım.
Anbarcık Köyünü ilk kuranların Sarılar Yörüklerinin olduğu , geleneksel anlatım içinde yer
alır ve bu köyde çok sayıda Sarılar-Sarıca gibi yer adlarının oluşu ve Kozağaç –Kozağacı –
Türk –Türklü toponomilerinin daha çok Oğuz Salur Boyunun Anadolu da yoğun olarak
yerleştiği alanlarda görülmesi5 bize Anbarcık ve Kozağacı Köylerinin ilk sakinlerinin Salur
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Boyundan olduğu fikrini vermektedir.Ve bu iki köy hemen hemen aynı tarihte aynı boy
gövdesinden ayrılarak kurulmuştur ;çünkü iki köyün toprakları bir bütünün
parçalanması,ayrılması gibidir.Doğal sınırlarla adeta (Dağların çevrelediği havzalar
halindedir) belirlenmiştir . Hem Anbarcık hem de Kozağacı arazilerinin uç taraflarına
kurulmuştur bu bakımdan da ilginç görünüm arzederler.Yakın köyler yaylalarına bu iki
köyün topraklarından geçerek göçerlerken (Eski tarihlerde Çavdır –Kayıcık –Bayındır ) ve
günümüze ulaşmayan Yazır(Ali Fahreddin Yörüklerinden bölünme)yakınlarındaki Ali
Fahreddiili (Alifaradınlı) yörüklerince kurulan Çukurca ile Kızıllar-Bu köy 16.yy ikinci
yarısın da Kemer tarafından ayrılarak bir kısmı Antalya giden bir kısmı bölgeye gelmiş
Kızılallı Yörüklerince kurulmuştur-ile birlikte adı anılan Koğa (Bu köyünde zamanla Kızılallı
ile birleştiği anlaşılıyor) yaylaları köylerinden uzaktadır.Dikkatle bakıldığın da Yazır hariç
diğer köylerin yaylaları Dirmil Yaylaları ile Anbarcık Yaylası arasın da olmaları vaktiyle
Anbarcık ve Kozağacı‟nın kurulduğu yerlerin söz konusu köylerin kullandıkları arazileri
olduğu ancak tam ortalarının Anbarcık ve Kozağacı kurucularına verildiği gibi bir izlenim
doğmaktadır. Anbarcık‟ta dinlediğimiz bir rivayette, bölgeye gelen Sarılardan üç kardeş
Kozağacı ,Anbarcık ve Kızıllara yerleşmişler ve bu üç köyü kurmuşlar deniliyor .Elbette bu
bir rivayettir.Kızıllar „ın çok sonraları yerleştikleri tarihi belgelerden anlaşılıyor ancak
üçüncü köyün günümüze ulaşamamış Koğa Köyü olabilir.Yaylalarının adını andığımız köyler
ise Oğuz Türkmen : Çavundur –Kayı –Bayındır boylarına dayanır –Ayrıca halen Kozağacı
sınırları içinde bir Yazır Alanının bulunması burada da Yazırlardan bir obanın konup
göçtüğünü göstermektedir. Daha önce yazdığımız Kozağacı Tarihi araştırmamız da
vurguladığımız üzere Kozağacı Yaylası yakınların da ki Bey Alanı sözü edilen Oğuz Türkmen
Beylerinin yaylakları olduğu aynı devirlerden hatıra Erbeleni gibi toponomik adlar da bu
bağlamda görülmelidir. Bütün bunların yanında Kozağaç ve Anbarcık köyleri dil özellikleri
Salur Boyu ağız özellikleriyle yer yer örtüşmektedir6. Her iki köye de daha sonraları başka
başka yerlerden ve farklı göçebe topluluklar yerleşmiştir . Örneğin Kozağacı : Aydın –Konya
–Hadim ,Isparta –Muğla çevresinden aileler , Hayta –Macar ve başka yörük oymaklarından
grupların iskan mekanı olurken;yine Anbarcık Köyüne Karakeçili, Kara Tekeli ve İnceli
Yörükleri de vatan tutmuşlardır.Bu nedenle iki köyün dil bağlamın da az da olsa farklılıkları
görülür ki bunun sebebi bu demografideki katmanlarla alakalıdır. Her iki köyde “Geliyor “
fiilinin Şimdiki zaman 3.tekil şahıs çekiminin “Gelibbatırı-Gelipbatır ” şeklinde olması bu
dil hususiyeti Teke Yöresinin bilhassa Batı taraflarında görülür ki bu tür ağız özelliğinin
dilciler tarafından Kıpçak ve daha başka ağız özellikleriyle Salur Türkmenlerine izafesi de
önünde ki tespitleri söz konusu iki köyümüzün , kültür katmanın da Salur varlığını
doğrulamaktadır7. Nitekim Kazakistan gezisiyle alakalı bilgi verirken Prof Dr .Ali Özek
hatıralarında “gelip batır” fiilinin “gelip yatır “ olarak duyduğunu söylemektedir8.Bölgemiz
fiil çekimlerinde Muğla - Fethiye ile ortak noktaları bariz bir şekilde görülür ki burada ortak
etkilenme de Kuman–Kıpçak tesiri bellidir9. Yine Selçuklular devrine Moğol istilasından
kaçan Harzem–Horzumlular(çoğunluğu Kuman–Kıpçaktır)Gölhisar Havzasıyla Aydın Kuyucak
civarında uzun süre yaylak –kışlak hayatı sürdürerek zamanla buralara yerleşmişlerdir10.
Halk arasında kinaye için söylenen “Kozağacı değil de Göz ağacı “ dar bı meseli de ilginçtir.
Hülasa Kozağacı Köyünün ilk kurucularının Oğuz Salur kökenine dayandığını düşünmek için
çok sayıda sebebimiz vardır .
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Yukarda sözünü ettiğimiz hem Kozağacı hem de Türk veya Türklü Yörüklerinin görüldüğü
Bolu Sancağına oldukça kalabalık Salur Türkmen boyunun iskan olduğu tesadüfle izah

edilmemelidir.
Kozağacı Kabristanı –Hicri 1316(1898) tarihinde vefat eden Aydınlı Mehmet’in Mezar taşı (Resim Ramazan
Demir)

Tarihi Gölhisar Havzası içinde olan Kozağaç ve diğer yerler,1205 yılından sonra Bizans‟tan
alınarak kesin Türk Yurduna dönüşmüştür.İlk gelen Oğuzlar, yaşam biçimleri gereği
kendilerine doğal olarak yaylak ve kışlak hayatı için uygun alanları seçmişlerdir.Teke
Yarımadasının fethinin Gölhisar Havzası üzerinden olması sebebiyle yöre yoğun Oğuz
göçüne sahne olmuştu . Söz konusu havzadan Oğuzlar sahile doğru yavaş yavaş inmeye
başlamışlar parça parça uygun gördükleri yerleri kendilerine ; sahilde kışlak yaylalarda ise
yaylak seçmişlerdir. Ki bu yerleşim yerleri ilerde köy haline dönüşecek konumda ve yapıya
zamanla ulaşmıştır. Teke Elinin hayvancılığa son derece müsait olması bu ikili hayat için
oldukça elverişli imkanlar sunması,bunda önemli bir etkendi. Bölgeye yerleşen boylar uzun
yıllar bu yaşantıyı sürdürdüler . Anadolu Selçuklular , Hamitoğulları arkasından Osmanlılar
devrinde 15.Yüz yıla kadar bölge göçebeleri her hangi bir zorlukla pek karşılaşmasalar da
bu yüzyılda iskan mecburiyetiyle karşı karşıya kaldılar. Hatta 16.Yy „da bazı konargöçerler
bazen Teke Sancağında bazen de Hamit Sancağın da yazıldığı görülmektedir11. Gölhisar
Yörükleri olarak Tahrir Defterlerinde yer alan ve sonraları Burdur Sancağına adını veren
Türkemiş Yörükleri 15.Yy içinde önceleri Menteşe Mukatası‟na dahil olduklarına dair bazı
bilgiler mevcuttur.İlk Oğuzların ardından bir göç daha oldu ki bunlar artık Türkmen adıyla
anılan ama Oğuz Boylarının aynı kollarıydı. ilk gelenler ve ikinci gelenler daha ziyade düz
alanları ova kenarlarını yurt edinmişlerdir .
Üçüncü dalga ise Moğol istilası öncesi oldu bunlar daha ziyade Harzemşahlar Devleti içinde
ve yakın Türkmen Yurtlarındandılar.Onlar yürüyüp gelen boylar anlamına gelen Yörükler
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olarak bildiğimiz konargöçer Türklerdi . Yörükler daha önceden gelen Türkmenler gibi düz
ve ovalık arazilerden ziyade bölgenin sarp dağlık engebeli arazilerini yurt edindiler ; çünkü
yeni gelenler koyun sürülerinden çok keçi sürülerine sahiptiler ve ziraatla da pek fazla
ilgilenmiyorlardı. İşte Kozağaç,Anbarcık,Dirmil ve Gölhisar Havzasının diğer dağ
yamaçlarına kurulan köylerinin kökeni , bu Yörüklere dayanır . Selçuklu Devleti ve Hamit
Beyliği devrinde Kozağaç ile beraber çevresinde neler olup bittiğini pek bilmiyoruz devir
oldukça karanlıktır. 1392 yılında Hamit oğullarının topraklarının Osmanlılarca tamamen
alınmasıyla Kozağaç ve çevresi , söz konusu Hamit Beyliğinin adıyla kurulan Hamit Sancağı
Gölhisar Kazası idari birimine dahil edildi . Timur istilasında Osmanlıya sonuna kadar
bağlılığını sürdüren Hamit oğulları ailesi ve Hamit Sancağı istilacılarca talan edilmekten de
kurtulamadı. Osmanlı‟nın Balkan fetihleriyle uğraşmasından faydalanan Karamanoğulları
birkaç kere , Gölhisar yöresini işgal etmiştir. Balkanlardaki süren savaşlar yanında büyük
masraflar getirmiştir. Bu durum 2.Murat devrinde Osmanlı Devletini yeni mali kaynaklar
aramaya itmiştir . Bunun içinde ilk başvurulan yol , vergi toplamak oldu12.Özellikle kontrolü
güç olan Konar göçerleri yerleştirerek vergi toplamayı amaçlayan Osmanlı Devleti, Ege ve
Batı Akdeniz bölgesindeki göçebe oymak ve aşiretleri zorunlu yerleşikliğe mecbur etti.
Selçukluların yaptığı gibi Osmanlı da onları bağlı olduğu aşiretten veya ana gövdeden
ayırmak içinde küçük küçük parçalara bölerek köyler kurup, bunlara nüfusa göre büyük
araziler tahsis etti. Mesela 1470li yıllarda en fazla 12 haneye sahip Kozağacı‟na ve 10
haneye sahip Anbarcığa
oldukça büyük bir topraklar verilmiştir .Ve böylece bu
uygulamayla yerleşme cazip hale getirilmek istenmiştir . Kuruluş devirlerinde belirlenen
köy sınırları günümüze kadar değişmemiş ve halen aynı konumda devam etmektedir .
Bazı ikircikli sınırlar maalesef Cumhuriyet devrinde köyler arası çatışmalara yol açmış bir
çok tatsız olaylara sebep olmuştur . Fatih Devri Tapu Defterinde söz edilen köylere ait bir
çok yer adından anlaşılacağı üzere köylerin sınırlar zamanımız da korunmaktadır. 2.Murat
devriyle başlayan bu gelişme sonucu o tarihlere kadar Akdeniz kıyılarıyla günümüzdeki
yaylaları arasında yaylak kışlak hayatı süren Yörükler,yönetimin gösterdiği alanlara küçük
köyler haline getirilerek yerleştirildi . Osmanlı Devleti tarafından yerinde yapılan Tapu
Tahrir Defterlerinde Kozağaç Köyünün vergileri arasında Kışla ya da Kışlak geliridir gerek
Fatih ve gerekse Kanuni Devri Tapu kayıtlarında yer almaktadır13. Kanuni Devrinde Kışlak
hasılatı 59 Akçeydi14. Gölhisar Havzasında yer alan köylerin büyük çoğunluğu bu şekilde
kurulmuştur . Bilindiği üzere 14.Yy bölgede tek yerleşim yeri olduğu bilinen Eski Gölhisar
halkı bile yazları göçtükleri halen Kozağacı toprakları sayılan mahalde”Şehir Yurdu” yaylası
vardı. Bölgenin en eski tarihi kayıtları Fatih Devri (1475-1478)ne ait 30 Numaralı Tapu
Tahrir Defteridir ki defterde yörede yeni kurulan köylerin en fazla 15 hane veya biraz daha
fazla olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz . Bu defterde görüldüğü üzere Kozağaç ve çevresi
köyler de aşağı yukarı bu sayılardaki hanelere sahiptirler.Rahmetli büyük tarihçimiz Halil
İnalcık,Osmanlılarca yeni kurulan Türk Köylerinin beşer onar hanelik olduğunu ısrarla ifade
eder15.
Bu bağlam da ele alırsak Kozağacı Köyü 1530 „da yazılan TT 438 „de 14 hane iken 15681574 de tarihli halen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde bulunan Kuyumu Kadime
defterine göre,34 haneye yükselmiştir16. Aynı devirde Anbarcık 15 haneden 20 haneye
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çıkmıştır17. Yine 1530 „da Dengere Köyü 51 hane iken 1568-1574 ‟de Söğüt Mezrasıyla
birlikte 158 haneye çıkmıştır ki Dengere„de ki artış Kozağaç ile hemen hemen aynı
paraleldedir18. Dengereyle anılan Söğüt 3-4 hanelik bir mezradır henüz. Anlaşılan Kozağacı
dışardan göç almasına rağmen köyde yılda 0.6 hane artışı olduğu görülmektedir. Bu
sonuçlar kıyaslanarak göz önüne alındığın da, Kozağaç‟ın 2.Murat devrinde hatta daha
sonra Fatih Devrinde kurulduğu hususu açıkça söylenebilir. 16.ve 17.Yy da Kozağacı‟nda
arşiv belgelerinden anlaşıldığına göre Hamit Sancağı içinde yer alan Sipahi ,Müsellem veya
Piyadegan ocaklarının varlığı dikkat çeker . Örneğin 1622 tarihli MAD .d 0594 defterinde
Hamit Sancağı Gölhisar Kazasında 48 hanelik Müsellem Çiftliğinden ikisi Kozağacı‟ndadır .
Bu çiftliklerde üçer kişi birer ocak teşkil etmektedir . İsimleri Ahmet ,Hamza ,İsa biraderler
ve Durak,Tozan(?) ve Süleyman biraderlerdir19.17.Yy. başından itibaren bozulmaya başlayan
Tımar sistemi ,Osmanlının çöküşünün habercisi olarak görülmesi doğru olacaktır .Bu çöküşle
birlikte çare aranmaya başlanmış yerine avarız haneleri adı altında yeni bir vergi sistemi
ikame yolu tutulmuştu .Zengin hane sahipleri veya birleştirilen birkaç hane vergi hanesi
haline sokulmuş böylece vergiler toplanmaya çalışılmıştı .Örneğin Hicri 1053 yani 1643
tarihli Osmanlı Arşivi MAD..d 14803 Nolu defterinde 4 adet Avarız hanesi Anbarcık‟ ta 4
hane ayrıca Kozağaç ile Dirmil den 2hane (birleştirilmiş olacak ) bu tür vergi ile alakalı
kayıtlar görülmektedir20. Aynı yüzyıl Anadolu Türklüğü için felaketler çağıdır. Kozağaç ve
çevresinin bu felaketlerden nasibini almaması mümkün değildir.
Önce Gölhisar da bulunan 19.yüz yıl ortalarında tamamen dağılan ve harabeye dönüşen eski
Gölhisar) medrese öğrencilerininde katıldığı Suhte olayları arkasından Osmanlı Dönme
devşirmelerince tamamen ele geçirilen devlet idaresi kadrolarının halka zulümleri sonucu
başlayan Celali isyanları ve bu arada tüm Anadolu da tarımı bitiren “Küçük Buzul Çağı”
korkunç birer kabus gibi insanların üstüne çökmüştür21. 1601 senesinde Gölhisar Pazarından
Sarayın görevlisi , birini başına topladığı 1000 kadar eşkıya ile dolaşan kendileri de görevli
ve sipahi olan eşkıya sürüsünce kaçırılmıştı .
Bu güruh bütün çevreyi perişan ediyordu.22 1620li yıllarda Gölhisar Çukuru Zor Ali Bey
isyanını yaşamıştı . Hamitoğulları Gölhisar Emirliği beyi Mehmet Bey‟in ahfadından Zor Ali ,
bu aileye Osmanlılarca Tımar olarak bırakılan Gölhisar Ovasının belki de yarısı kadar
toprağa sahip bir sipahi Beyi iken Tımarının elinden haklı ya da haksız bir sebeple
alınmasından dolayı isyan etmişti .Tek başına uzun zaman direnen Zor Ali Bey bilhassa
Gölhisar Gölü içinde olan Hisarı üs olarak kullanmıştır. İnce bir yolla o devirde karaya
bağlanan hisar Osmanlı Askerlerince yol kapatılarak sık sık kuşatılmıştır.Ancak Zor Ali Bey
her seferinde atını sadece kendisinin bildiği gölün içinden karaya ulaşan ve mermerle
kaplı derin olmayan bir yoldan sürerek kurtulmuş hasımları ise onun atını gölden
yüzdürerek Koçaş Dağlarına kaçtığını zannetmişlerdir.Rivayete göre sonunda Tımarına
bağlı topraklarını hıraset eden çiftçilere ait 300 saban demirini Padışahın sarayının önüne
götürerek yıkan Zor Ali Bey , derdini Sultana arzedince af olarak Tımarını tekrara geri
almıştır. Daha farklı bir rivayeti derleyen değerli Araştırmacı Veli Cem Özdemir Gölden
yüzerek geçen atı sayesinde kurtulup İstanbul‟a ulaşır kendini affettirir ;ancak sefere çıkan
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ordu için at toplayan bir ordu zabiti tarafından atına el konmak isteyince onu öldüren Zor
Ali ,İstanbul‟da idam edilir. Bu konu da oldukça geniş kapsamlı rivayete dayalı güzel bir
araştırma yapan Özdemir ,Ali Bey‟in ailesi ile de ilgili ilginç bilgiler toplamıştır23.Halkımız
arasında hala yaşayan “Başıma Zor Ali oğlu kesildin “deyiminden anlaşılan oğlu da isyan
etmiştir .Ünlü bilgin Katip Çelebi 1648 de yazmaya başladığı.ünlü eseri Cihannüma da göl
deki hisarın eşkıya yatağı olduğundan dolayı yıktırıldığını haber vermektedir. Zor Ali Bey
ahfadı ataları Gölhisar Beyi Hamit oğlu Mehmet Çelebi‟den miras kalan Çelebi ismini eski
Gölhisar da 19.Yy „la kadar yaşatmışlardır. 1788‟de torunları Çelebizade Ahmet ve Osman
„da Gölhisar da bir çok asayiş proplemlerini çıkardıklarını arşiv belgelerinde bulmak
mümkün24 .Ayrıca Çelebizade Ahmet „in oğlu Mustafa 1737 yılın da Sarıbey oğlu isyanını
bastırma görevi verilenleri içinde görülmektedir25. Daha önce yaptığımız bazı
araştırmalarımız da yörenin ünlü Türküsü Tekelioğlu Havasının aslın da ilk önce Zor Ali Bey
için yakıldığını daha sonra 1812-1813 yılları arasın da Antalya da isyan eden akabinde
öldürülen Tekelioğlu İbrahim‟e uyarlandığını ifade etmiştik. Türküde İbrahim için söylenen
mısralar ile Zor Ali Bey için söylenen mısralar dikkatle incelenirse bu kolayca
farkedilecektir. “Haydi Ülen de Haydi Ülen –Alt yanım da deniz üst yanım Balkan –
Yanıma gelmesin de ölümden korkan –Kıratımın üstünde yaldızlı kalkan-Tekelioğlu
derler adım var benim –Kılıcımı çekersem zorum var benim. Sürülmedik tarlalarım gen
kaldı-Koşulmadık mandalarım ham kaldı .Bu dünyada aht almadık nem kaldı - Tekelioğlu
derler adım var benim –Kılıcımı çekersem zorum var benim”. Yukarı da manzumede
görüldüğü üzere tarlaların ekilememesi ile Zor Ali Bey‟in elinden alınan ve üç yüz çift
(manda) ile sürülen Tımar Toprakları rivayeti uyuşmaktadır .Anladığımız bu yüzden
sonuçta üç yüz aile aç kalmıştır . Alt yanım deniz dediği yer Gölhisar Gölü , üst yanım
Balkan dediği yer ise Koçaş Dağıdır ki bilindiği üzere ormanlık ve sarp dağlara yörede
Balkan Dağ denir. Yine Türkü de anlatıldığı gibi devir kılıç ve kalkan devridir. Halbuki
Tekelioğlu İbrahim Bey isyanın devrinde baş savaş aracı tüfektir.Bazı mahalli
sanatçılarımızın söyledikleri aynı türküde geçen “Fişeklik belimde de Martin kucakta -Gine
kalmışsın da sarı sarı sıcakta “ sözleri belki Tekelioğlu İbrahim‟e ait olabilir. Yakın
tarihlerde önüne gelenin bu türküyle alakalı başka uydurmalarını hiç kale almamak
gerekir . Ayrıca Türkünün tarihi Tekelioğulları Beyleriyle hiçbir alakası yoktur. En doğru ve
asıl türkünün özgün sözlerinden günümüze ulaşan yukarda ki sadece ilk iki kıtadır. Zor Ali
Bey ile İbrahim isyanının ortak bazı özelliklerinden dolayı sözler birbirine karışmış Zor Ali
Bey‟e yakılan türkü diğerine uyarlanarak günümüze ulaşmıştır. Belirttiğimiz üzere Tımar
Sistemini bozulması birçok sosyal olayı beraberinde getirmiş bunların başı da da Celali
İsyanlarının ateşini yakması gelir . Özellikle İstanbul dan Anadolu‟ya geçen işsiz kalan
Levent güruhu, katıldıkları Celaliler arasında; payitahtan getirdikleri ahlaki
düşkünlükleriyle , halkın ırz namusunu paymal etme de başrolü oynamışlardır . Söz konusu
zaman diliminde teşekkül etmiş olan Ünlü Köroğlu Destanın da ki Ermeni çocuğu Ayvaz‟ın
kaçırılması olayı hiçbir Milli Türk destanın da rastlanılmayan ve Türklerde asla görülmeyen
bu tür ahlaki düşüklüğün , bozulmanın ipucudur.Bu tür kepazelikler o devirde söz konusu
isyancıların Anadolu‟da ne yazık ki olağan eylemlerindendi. Rezillik ve sefillik devrinin en
büyük ortam hazırlayıcısı Yavuz devrinde işleri bitirilen Anadolu Türklüğünün güç kaynakları
Türkmen Beylerini bir bir yok edip tüm idareye köksüz kapı kullarını kasıtlı olarak
yerleştiren Osmanlı hanedanıdır. 17.Yy da, bütün şiddetiyle devam eden Dönme Devşirme
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saltanatına en büyük desteği verende Saray Karılarıydı ki aslında bu durum daha Kanuni
Devrinde ivme kazanmıştı. Bu cümleden olarak Bey Köyünden ,Çavdır dan ,Gölhisar dan ,
Dengere‟ den ve Karamusa ve daha bir çok köyden eşkıyalığa kalkan çok sayı da şaki
bulunuyordu26.Bu kişiler isimleri önünde Deli manasına gelen Divane lakabı
taşıyorlardı.Divane Mehmet ,Divane Hasan gibi… Sonuçta bir çok köy büyük zararlara
uğramış halk perişan bir vaziyete düşmüş hatta bir çok insan başka yerlere korkudan göç
etmiştir. Ve Küçük Buzul çağı aslında 1590 lar da başlamış dönemler halinde devam etmiş
şiddetli soğuk ,kuraklık ve sonuçta kıtlıkla açlık baş göstermiş bu iklim olayı Celaliliği
tetikleyen önemli bir etken olarakta görülür . Ekonomik , Güvenlik sorunlarıyla boğuşan
Anadolu insanı yukar da ifade ettiğimiz üzere büyük yer değiştirme hareketlerine girişmiş ,
köyler küçülmüş ya da tamamen dağılmış daha önce yerleşik hayata geçenler tekrar
göçebeliğe dönmüş velhasılı kelam büyük bir kaos baş göstermiştir. Kaos giderek münferit
küçük olaylar dönüşse de 17.Yy yarısından sonra da bir müddet devam etmiştir. Elde pek
veri yoksa da Kozağaçının da bundan epeyce etkilendiği muhakkaktır.Çünkü daha önce söz
ettiğimiz 1643 Avarız haneleri kayıt defterinde 15ve 16 .Yüz yıllarda küçük haneler halinde
olsa da çok sayıda köy bulunan Hamit Livası Gölhisar Kazasında o köylerin bir daha adının
geçmediği sonraki yıllarda yeni bazı köylerin yer aldığı görülmektedir. Bunlar ;Karaman –
Asmalı , Malumlu , Çakır , Uylupınar , Hisarardı , Güzlecik , Kızılyaka , Karapınar vs
dir.Aslında günümüz Gölhisar –Çavdır ve Dirmil ilçeleri yerleşim birimleri bu asırda
şekillenmiş halen devam etmekle beraber sıraladığımız köyler yanın da eskiden beri var
olan ve 1643 te de görülen Akdere,Çukurca , Umman , Eni , Hacı Eymür? Avare gibi köyler
bu üç ilçe topraklarında 18.yüzyıl başlarında baş gösteren başka bir felaket sonun da
Malumlu –Güzlecik le beraber bir daha anılmaz olmuşlardır.Bu felaket veba salgınıdır27
.Örnek aldığımız Gölhisar‟ın Akdere(?) köyünde 20 hanelik bir köyde sadece 7 hanenin
kaldığı anlaşılıyor .Nedense hakkında pek belgeye rastlayamadığımız bu felaketin havzada,
insan nüfusunun neredeyse yarısını yok ettiği gerçeği yadsınmamalı. Adını andığımız bu
veba salgının Kozağaç‟ta nelere mal olduğunu pek bilmesek te tahmin etmemekte güç
değil.1699-1700 de yaşanan bu felaketten sonra günümüze kadar halen varlıklarını devam
ettiren bütün köylerin o zamanlarda anlaşılan diğer köylere göre daha az insan kaybeden
köyler olduğunu düşünmek makul bir düşünce gibi görünüyor. Diğer yandan bütün bunlar
olurken 18.Yüz yıl da Anadolu da yeni bir kesimin ortaya çıkmaya başladığı görülür .Söz
konusu zümre ayan ve hanedan aileleridir.Çünkü 2.Viyana Bozgunun dan sonra büyük güç
kaybeden Osmanlı Dönme ve Devşirme takımı yerine yavaş yavaş Türk aileler , Anadolu da
yönetimi ele almaya başlamıştır .İdari zaafa düşen Osmanlı Devleti özellikle vergi ve asker
toplama işlerini , güçlü bazı kişiler ve ailelerle sağlama yoluna başvurmak zorunda
kalmıştı.Ve bu uygulama sonun da Ayanlık adı verilen toplumun başına kabusgibi çöken
başka bir zümrenin doğmasına sebep oldu .17.Yy başından başlayarak kaldırıldığı yıl
1826„ya hatta Cumhuriyet yıllarına kadar sarkan zaman diliminde yerli birer hanedan
ailesine dönen ayan sülaleleri geniş halk kesimlerine inanılmaz acılar yaşattılar.Çeşitli
desiselerle Tımar arazilerini ve başka gelir getirici tüm kaynakları ele geçiren bu zümreler ,
tam bir derebeyi uygulamalarıyla tarihimiz de ki daha çok menfi rolleriyle yerlerini aldılar.
Haliyle Kozağacının da içinde yer aldığı Hamit Sancağı Türkemiş Hassı kazalarından Gölhisar
da bundan nasibini almıştır . 18.Yy son çeyreğinde yukarda serancamını yazdığımız Çelebi
Oğulları veya Çelebizadeler bu toprakların Ayanlığını üstlenirken başka bir aile Dengere
köyünden yavaş yavaş sivrilmeye başlamıştır bu ailede Şeyh Hüseyinoğullarıdır. Aile ataları
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olan Şeyh Hüseyin‟in adıyla anılırlar .Horasan dan Moğol istilasından kaçan ve Anadolu‟ya
büyük kitleler halinde gelen Türkmen Yazır Boyundandırlar. Yazırlar dan en kalabalık boy
aileleri Selçuklu idaresince Batı‟ya yani Uç Bölgesine sevk edildikleri malumdur. Uç
Bölgesine intikal eden Yazırlılardan bir kesim Orta Anadolu da Ankara civarına konarken
diğer ana gövdeden bir Kol Aydın –Manisa taraflarına gitmişler asıl kalabalık kesim ise Teke
Yöresine inmiştir.Onlar da Burdur Gölünün hemen Batısından başlayan Yazı Köy -Erle Yazır
–Gölhisar Karaağacı (Acıpayam) Yazırı –Gölhisar Yazır‟ı güzergahıyla Sahil Teke‟ye
ulaşmışlardır.Hatta Sahil Teke de Kara ve Sarı Yazır olmak üzere iki oymak şeklinde
görülürler .Manisa civarına gidenler ile Teke „ye gelenler aynı sülale oldukları bunların daha
sonra Dengere de Şeyh Hüseyinoğulları,Manisa Karaosmanoğulları–Karaağaç Yazır Beylerinin
kökenini oluşturdukları hakkın da sözlü Tarih geleneği mevcuttur28. Şeyh Hüseyin ,
Yazırlıların Gölhisar‟a geldiklerinde başların da bulunan kişidir. Başka bir Yazır topluluğu
da Gölhisar „da 17.Yy başlarına kadar yörenin ikinci büyük Yörük oymağı olarak görülen ve
Rahat Dağının hem doğu hem de Batı „sına yerleştirilen Ali Fahreddin Bey‟in başında olduğu
oymaktır . Halkımızın Alifaradın olarak bildiği bu aşiret Çavdır Yazır Köyü ile günümüze
ulaşmayan Çukurca köylerinin ve diğer bazı köylerin ilk kurucularıdır .Önce hemen yüzyıl
başında Ayan olan Ömer Ağadan sonra 1740 başında Çelebizadelerden Mustafa Ağa ve
Hüseyin Ağa29danda sonra Şeyh Hüseyinoğulları Gölhisar ayanlığı ele geçirdikleri görülüyor.
Özellikle ŞeyhHüseyinoğlu Hüseyin Ağayla birlikte Gölhisar çevresine tamamen hakim
olmuşlardır .Adı geçen Hüseyin Ağa ayanlığa gelmeden önce yörede eşkıyalık yapanlarla
gizli işbirliği yaparak , yöre halkını sindirmiştir.Örneğin 1735-1739 yılları arasında Egeyi
kasıp kavuran Sarıbeyoğlu isyanına gizlice yardım ve yataklık etmiş , yöreden bir çok
başıboş sergerdenin bu isyana katılmalarına önayak olmuştur30 . Ama bu kanunsuzluklarını,
Devletten bir ceza almadan örtmeyi de bilmişlerdir.1740 senesine doğru başlayan Şeyh
Hüseyin oğulları saltanatı Ayanlığın kaldırılmasına kadar sırasıyla Şeyh Hüseyin zade
Hüseyin Ağa bir ara Türkemiş Voyvodalığı da yapmıştır oğlu Hasan Ağa diğer oğlu Hacı
Osman ki bu adam ailenin en faali olan kişisidir .Oldukça atılgan bir şahsiyet olan Hacı
Osman Ağa özellikle Tekelioğullarını bütün güçlerine rağmen Gölhisar ve Tefenni civarına
sokmamıştır . Türkemiş Voyvodalığı arkasından Tekelioğlu ile Hamit Sancağın dan Aksulu
Yılanlıoğulları arasındaki kavga sırasında -1785-1786 yılları arasında- Hamit Mütesellimliği
de yapan Hacı Osman , zalim kişiliği ile de şöhret bulmuştur. Bu şahıs başta
Dirmil,İshak,Yusufça ve başka bir çok köyler halkının vergilerini ödemedikleri bahanesiyle
500 kadar silahlı kapıaltı askeriyle bu köylere taaruz etmiş hatta Dirmil de uzun süren bir
çeşit savaşla , zorbalığını göstermiştir.1756 yılın da Horzumlu Ömer ve Abdurrahman ile
Karaağaç Yazırlı Sağır Hüseyin adın daki eşkıyalar başlarına topladıkları 200 kadar
başıbozuk şaki büyük bir kargaşa çıkarmışlardır. Anlaşılan Ayanlar bu eşkıyalara karşı bir
şey yapamamışlardı(!)31. Hacı Osman dan sonra oğlu Abdurrahman Ağa Gölhisar ayanlığına
getirilmiştir. Uzun yıllar bu görevi üstlenen Ağa belki de bu sülalenin en halim
selim,hayırseve kişisidir .Ayanlığın kaldırılmasından hemen sonra vefat etmiştir.Devlete bir
çok zaman şahsi malından bağışlarda bulunmuş ayrıca Dirmil Kızılyaka Köyüne bir cami
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yaptıran Abdurrahman Ağayı 1826 „da yazdığı bir şiirinde Isparta da yaşayan Şair Seyrani
şöyle över32 :

Dengimde Gölhisar göründü göze,
Başladım ferehyap her türlü söze;
Medh -u sena okuyalım bu yüze,
Yazılmış cemali arş-i rahmane
*
Eyledik ziyaret bir ehl-i arif,
M ir -i kelam üzredil ehl-i zarif,
Hanedan -ı kadim bir zatı şerif
Böylece malumdur kevn -u mekane
*
Görünce bu şahı, şadoldu canım ,
Ömrün mezidetsun gani subhanım ,
ŞEYH HÜSEYİN ZADE ABDURRAHMAN'ım
Cezbedup getirdu bizi bu ane,
*
Tab'ı mevzun içre bir şeyhil vucuh,
Cerhi gerdun içre bir şeyhil vucuh ,
Durri meknun içre bir şeyhil vucuh ,
Şükür nazar ettim bu alişana
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*
Gelelim hakim i hak müstemendi
ilm -u fazilette i İrfan pesendi
SARI KADI OĞLU AHMET EFENDİ
Şeriat babında tuti lisane.

Gölhisar irfanı elveda olsun,
Yusufu Kenanı elveda olsun,

Gönlümün Rahman -ı elveda olsun,
Aldım ismininizi dilde fermane
Seyrani başka bir şiirinde ise

Gelelim Gölhisar’a olsun Gülistan
Hanedan ı muhib kadim ali şan
Şeyh Hüseyinzade can Abdurrahman
Bir görünce bilür dil kemalatı

Abdurrrahman Ağa zamanın da ayanlık kalksa da onun evlatları Gölhisar çevresinde ki
etkileri ,ellerindeki maddi güç sayesinde epeyce bir zaman daha devam etmiştir . Örneğin
ayanlığın kaldırılmasıyla yerine getirilen kaza müdürlüğü sisteminde1852 yılında
Çelebizadelerden Osman Ağa 1855‟te Şeyh Hüseyinzade Hüseyin Ağa maaşsız olarak
Gölhisar Kaza müdürlüğü yaparlarken bazı yolsuzlukları nedeniyle azledilmişler hatta
Osman Ağa Isparta‟ya sürgüne gönderilmiştir .Tabii bu ara da ağaların sürgünden
kurtulmaları için iş yine ahaliye düşerdi . Bazılarının onların affı için Babı Aliye arzuhalde
bulundukları sıkça görülür .
Ancak onlar yine boş durmamışlardır.1860‟tan sonra palazlanmaya başlayan Madanoğulları
ile beraber Şeyh Hüseyinoğulları bir çok kanunsuzluğa bulaşmaya devam etmişlerdir .
Madanoğullarından İsmail , Mustafa ve Süleyman Ağalar özellikle Süleyman Ağa bu sebepten
sürgün cezasına uğramıştır.Ancak bunların yanın da Gölhisar Havzasın da yeni bir gaile
sebebi olarak da Konya Hadimden yöreye göç eden;daha çok eğitimli -Hoca –Hafız
makulesi- bir grubu görüyoruz. Söz konusu özellikleri sayesinde ağalara kız verip kız almak
suretiyle de iyice kökleşen bu taife büyük arazileri bir şekilde ele geçirip kuvvetlenmişlerdi
.Ki Uylupınar ve diğer verimli arazi sahibi köyler bunların başın da gelir. Önce Ayan sonra
kaza müdürlerinin zulmüne uğrayan halk çareyi yerli Müdür atanmaması için İstanbul‟a
dilekçe yazmayla çözmeye çalışmaktaydı ki böyle bir dilekçede tüm kaza köyleri gibi
Kozağaçı Muhtar ve Birinci azası mühürlerini basmış görünüyorlar .Yalnız ilginç tarafı
Kozağacı ile Kargalı bir köy gözükmektedir . Mühürlerde der karye i Kargalı ma(ile)

Kozağacı Muhtarı evvel (Birinci Muhtar) veya muhtarı sani (İkinci Muhtar ) Kargalı ma
(ile)Kozağacı ibarelerİ okunmaktadır33.

Kozağacı ve Şeyhüseyinoğulları , bu aileden bir kadının dramı :
Araştırmamızın başın da ifade ettiğimiz üzere Kozağacında yaşayan ve bu köyün
kurucu ailelerinden olduğu anlatılan Kozağaçlıoğlu sülalesi Şeyh Hüseyinoğullarının tam
bir derebeyi hükmünü icra ettikleri yıllarda , Gölhisar Kazasın da sözü geçen saygı duyulan
bir konumdadır. Şeyhlerin tam tabiriyle tekerleklerine taş koyabilecek birkaç güçlü ileri
gelen ekabir kişiler arasında başta Anbarcıklı Arapoğlu ve Kozağaçlı oğlu sayılabilir. Bu
ailenin bu gün bilebildiğimiz büyüğü 1700 „lü yıllarda yaşayan Osman Ağadır . Osman
Ağa‟nın iki oğlu biliniyor Ali ve Süleyman Ağalar. O devir de Kozağacın da Ağa sıfatı
taşıyan tek aile bu ailedir. Sonradan 19.Yy da bir kişinin daha bu sıfatı taşıdığı
görülür.Kozağaçlıoğlu Ali oldukça delişmen ve gerçekten pervasız bir genç olmalı ki Şeyh
Hüseyinoğlu Hasan Ağa‟nın Zuhra adın da ki kızına vurulur . Evlenme isteği ret olunur ki
aşkı da karşılıksız değildir anlaşılan iki genç anlaşarak kaçarlar. O devirde Şeyhlere böyle
bir kafa tutma,meydan okuma mümkün değildir ve Şeyhlerin elbette bunu karşılıksız
koymayacakları bilinmektedir.
Ali ve Zühra Kozağacı‟n da ki çiftliklerine yerleşirler Kozağaçlıoğlu ailesi buna çok şiddetle
karşı çıksalarda olan olmuştur. Ali Ağanın anası ve kızkardeşleri başlarına büyük bir
felaketin geleceğini bildiklerinden Halkımızın tabiriyle Zühra Bıllaya (Ağa ve Bey veya
zengin ailelerin kadınlarına Bılla denir ki bu isim Bulla olarak bilinen çok eskiye Türkmen
geleneğidir.)cayıp gitmesi için ellerinden gelen tüm eziyetleri etmeye başlarlar.
Yapabilecekleri en büyük eziyet ise asil bir aileden gelen hanıma zillet sayılacak oduna
yöresel tabirle çırpıya göndermektir . Kaynana ve görümceler Zühra Bıllaya bir gün bunu da
yaparlar . Bir sabah göz yaşları için de yola düşen Zühra Saray burnu tarafında bir yerden
olacak Kozağacı‟na bakar ağlayarak “Ben gelinceye kadar İnşallah yanarsın Kozağacı”
der.Tam o gün intikam içinde yanan Şeyhüseyinoğlu - büyük bir ihtimalle Hacı Osman
Ağadır-askerleriyle birlikte Kozağaçlıoğlu‟nun çiftliğini basar . Ne kadar arasa da
Kozağaçlıoğlu‟nu bulamaz ne varsa ateşe verir ve geri döner .Yolda kahyası olacak kişi
Şeyhoğlu‟na “Yılanı Güççükken ezmeli „der “bakmadığımız bir tek yer Kaz Damı kaldı “ .
Tekrar kini ayağa kalkan Osman Ağa geri döner. Kaz Damın da saklanan Kozağaçlıoğlunu
bulurlar ve katlederler. Kızlarını filan almadan Dengere yolunu tutar. Odundan geri dönen
Zühra Bılla karşıdan dumanlar çıkan köyü görünce haykırır –İstediğim oldu işteKozağacı
…Ancak köye yaklaşıp dumanların yükseldiği yerin çiftliklerinin tarafı olduğunu görünce ,
merakla Asarlık Tepesinin yamacına çıkar ve bir taşın üstünden bakınca , yanan yerin kendi
evleri olduğunu görür (burası halen Hacılar Mahallesi olarak bilinmektedir) o sırada onu biri
görüp olayları anlatınca Zühra Bılla gözyaşlarına boğulup “İstediğim da dediğim gibi
olmadı “diye yası koyultur. Rivayet bu ya göz yaşları düştüğü taşın üstünü oyuk oyuk oyar
.O günden sonra bu taşın adı Zühra Taşı olarak kalır ne yazık ki taş günümüze ulaşamamış
birileri tarafından parçalanarak yok edilmişti .Alanın da araştıran Değerli Araştırmacı yazar
Veli Cem Özdemir, Zühra Taşının yerini tespit etmiş yanı sıra ki tarihin tanığı olan taşın
yerinde olmadığını da teyit etmiştir . Yer konumlamalarına bakacak olursak o tarihte
köyün günümüz deki kadar geniş bir alana yayılmadığı apaçıktır.Kozağaçlıoğlunun çiftliğinin
zamanın meskun mahalin dışındaki şimdiki Hacılar Mahallesinin olduğunu anlatılanlardan
çıkartıyoruz .Halbuki Kozağaçlıoğullarının asıl yurtlarının yakın zamanlara kadar ahfadının
oturduğu Caminin alt tarafları olduğu malumdur. Şeyhlerin baskını sırasında başka can
kaybı olup olmadığını bilmiyoruz . Bildiğimiz bir başka şey Zühra Bıllanın ailesi tarafından
tamamen dışlandığı ve Dengere‟ye götürülmediğidir . Tarihlemeyi yapacak olursak 1831
Nüfus kayıtları verilerinden 1785-1790 (Daha önce bu tarihin 1802-1805 yılları arasında
olduğunu yazmıştık ancak nüfus bilgileri bize bunun yanlış olduğunu düşündürüyor) yılları
arasında olayın meydana geldiğini çıkartırız. Daha sonra eski gelenek üzere inisi Süleyman
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Ağayla evlendirilen Zühra Bılla‟nın bu evlilikten olan oğlu Osman Ağa bilinen tek
evladıdır.Kızları olup olmadığı bilinmemektedir. Ailenin dramı bununla bitmemiştir .Osman
Ağa Şeyhlerin yüzünden büyük kayba uğrayan servete rağmen çevresine göre; yine de
oldukça zengindir .Her ne kadar büyük topraklara sahip değilse de köyde bulunan iki
değirmen de onundur. Devrinde değirmenlerin birer sanayi kuruluşu olarak kabul edildiğini
düşünürsek,iki değirmenin maddi kıymetini anlayabiliriz. Haricen iyi de bir mal varlığı da
bulunmaktadır .1831 yılı nüfus sayımına göre dört oğlu vardır .Ali 20 yaşın da –Mahmut 18
yaşın da- Süleyman 15 yaşın da- Halil 5 yaşın da(Bu sayıma ait nüfus defterine göre
hazırladığımız aşağıda ki tablo da 264 .sıra da görülmektedir) . 1834 sayımın da (çok tahrip
olmuş bir defterdir ) ve 1840 sayımın da Halil gözükmemektedir , büyük ihtimalle hayatta
değildir. Osman Ağa zenginliğin vermiş olduğu rahatlıkla mı her neyse bir kadına tutulmuş
ve tüm malını servetini bu kadına devredip geri döndüğü gün onun bu hareketine içerleyen
kızan oğullarınca, yoluna pusu kurulur . Ve büyük oğlu Ali ilk kurşunu atıp atından düşürür
.Osman Ağa oracıkta ölür .Ali silahını diğer kardeşlerine çevirerek onları ölümle tehdit edip
ölü babalarına tüfeklerini ateşlettirir.Ürken Osman Ağa‟nın atı köye döner onu arayan
köylüler Osman Ağa‟nın cesedini yol üstünde bulurlar ve oraya olaydan sonra At Meydanı
denir .Kozağaçlıoğullarına bu olaydan sonra Kanlı Aliler lakabı verilse de Osman Ağalar
olarak Cumhuriyet Devrine intikal eder.Bildiğimiz kadarıyla torunları halen Kozağaçlıoğlu
Süleyman Ağa‟nın torunları Eryılmaz ve Türkay soyadını taşımaktadırlar.
Altta 1949 veya 1950 yılında Elmalı da çekilen Resimde: Kozaağaçlıoğlu Osman Ağa oğlu Süleyman Ağa
oğlu Osman Ağa oğlu Süleyman Çavuş oğlu Şali oğlu Rahmetli Bekir Türkay (1882 -1956) ve oğlu
Rahmetli Şali Türkay(Çavuş)(1912-1983) görülmektedir . Diğerleri ise Elmalı’ya göç eden Hacı Musalardan
Yusuf Çavuş ve oğlu Mustafa ile damat ve torunlarıyla , Eğitmen Yusuf Demirok. (İsmail Türkay’dan
alınmıştır)

KOZAĞACI ASARLIKTA BULUNAN ZÜHRA TAŞININ YERİ(Veli Cem Özdemir)

Kaza ayanları 1826 „da kaldırılırken , köylerde bu sefer muhtarlık ihdas edilir ancak eskiyi
unutmayan köyler onlara da Ayan demişlerdir .Bu gün bile bir çok köyümüz de Muhtarlara
Ayan denilmektedir . Ama bu ayanlar da eski ayanları aratmamışlardır . Neredeyse halkın
başına her biri birer derebeyi kesilmişlerdir ; çünkü bu göreve seçilenler ve getirilenler de
o yerlerin en güçlü ailelerinden idiler yani küçük birer Şeyhüseyinoğullarıydılar. Onlar da
bire ağaydılar ve kendilerini Osmanoğulları gibi birer hanedandan görüyorlar halkı
küçümsüyorlardı . Nasıl Osmanlı dönme ve devşirmeleri halkı Etrakı biidrak (Akılsız Türk –
Anlayışı kıt Türk) olarak vasıflandırıyorlarsa bu yeni ayan takımı da insanlara karşı Türk
ismini
hakaret olarak kullanıyorlardı . Söz konusu anlayışla bağlantılı Kozağacın da
yaşanan şu olay bu konu da bir fikir verebilir. Olay tam tarihlenmese de Cumhuriyet öncesi
büyük bir ihtimalle de 2.Meşrutiyetin hemen arkasından olması mümkündür. Kozağacı ayanı
Mustafa Ağa her sabah olduğu gibi atlı adamları ile arazi kontrolüne çıkar .Köy önlerinde bir
yerden geçerken bir zamanlar köyün en önde gelen isimlerinden olan Kerim Ağa‟nın oğlu
ünlü İsmail Çavuş‟un (çeşitli sebeplerle artık eski zenginliği kalmamıştır) tarlasın da çift
sürdüğünü görür . Çavuş acelesinden olsa gerek bir yufkayı dürüp edip bir eline almış
iştahla hem çomaşını ısrmakta hemde diğer eliyle kara sabanını idare etmektedir Mustafa
Ağa yanın da ki adamlarına çavuşu gösterip “keşke bende şu Türk gibi bir ekmek

yiyebilseydim “ diye söylenir . Bunu duyan İsmail Çavuş sonraları Atalay soyadını almıştır
(1865(?)-1945) ondan çekinecek bir adam değildir hemen cevabı yapıştırır. Ağa bu kolay
ne var bunda önündeki pürçüğü(Sünnet olamayanlara kullanılan tabir) aldırdın mı sen
de Türk olursun!... Burada ağanın halkı nasıl gördüğü ama halkın da ağayı nasıl gördüğü
açık bir şekilde görüyoruz .Kısacası Aklı kıt Türkler , Mustafa Ağa tipindekileri Gavur olarak
tanımlamaktadırlar34 . Osmanlı Arşiv kayıtlarına göre Kozağacının ilk Muhtarı : Yusuf oğlu
İsmail Ağa‟dır .Ki söz konusu yıllarda Kozağacın da Ağa olarak nitelenen ikinci kişi İsmail‟in
babası Yusuf Ağadır35. Diğeri yukarda söz ettiğimiz gibi Kozağaçlıoğlu Süleyman Ağadır36.
1831 YILI NÜFUS SAYIMI DEFTERİ IŞIĞIN DA
MAARİF OCAĞI KOZAĞACI:
Kozağaçı eskiden beri eğitime büyük önem veren bir yerdir. Bu köy kökenli çok
sayıda eğitimli insan , halen günümüz de de bir çok önemli görevi yürütmektedirler .Bu
gerçekliğin tarihsel tabanını Osmanlı Arşiv belgelerinden rahatlıkla görebiliriz. Nitekim
1830 yılından itibaren Nüfus Defterlerinde ve Temettuat defterinde çevre köylerde pek
görülmeyen Müderislerin Kozağacında ki varlıklarını görürüz.İlk Nüfus sayımı 1831 de
birinci hanede Müderris Mehmet Naim Efendi yer alır. Üç oğlu ilerdeki yıllarda köyün dini
görevlerini yürüteceklerdir . Kardeşi Mehmet Emin Camii imamıdır. Mehmet Said Efendi
adındaki başa biz kişiye ise Ekizoğlu Mustafa Ağanın Yayla da 1849senesinde yaptırdığı
Camiye imamlık beratının İstanbul‟dan Evkaf Nazırının derkenarıyla bir sureti Osmanlı

Gölhisar Kazası Kozağacı Karyesi yaylasında Mustafa Ağa’nın 1849 yılında yaptırdığı Camide Mehmet Said’in imamlık
yapacağını belirten belge
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Arşivinde bulunmaktadır37
Naim Efendini torunları Naim Hocalar olarak tanınmaktadırlar.1256 Hicri Nüfus defterinde
Naim Efendiyle birlikte adı yazılmayan başka bir müderris daha Kozağacında
yaşamaktadır.Bilahere 1845Gölhisar Temmettuat Defterinde Kozağacın da yine
bir
müderris daha görüyoruz ki bu şahıs ta Kasım Efendidir. Kozağacın da ki Medreselerin
varlığı 1890lara kadar sürmüş bundan sonra ise gayrı resmi olarak intikal etmiştir .Son
medrese ise Ispahalardan (Sipahilerden) İbrahim Çavuş‟un halk tabiriyle okunağıdır. Güzel
hat yazılarıyla süslü odaları bulunan bu yer yıkılıp gitmiştir38. Elimiz de bir belge olmasa da
bilinen ya da anlatılan başka bir ilginç bilgi Türk aleminin yetiştirdiği en büyük Ulamadan
saydığımız Elmalılı diye tanınan Muhammet Hamdi Yazır‟ın ilk medrese hayatına
Kozağacından başladığıdır.Babası Çavdır Yazır Köyünden olan Mehmet Numan Efendi
devrinin en önde gelen medreselerinden olan Horzum Medresesinde okuduktan sonra
Aydında Tahsilini tamamlamış ,1868 senesinde Bayındır Köyü medresesin de ders vermiş
daha sonra Elmalı‟ya gitmiştir .Burada evlenmiş sonra da bu kazanın müftüsü olmuştur.
Dolayısıyla Yazır‟ın Kozağacında tahsile başlamasını biz yadırgamıyoruz . Yazı hakkında bilgi
veren torunlarınca varsa yoksa merhumun anne tarafı çıkarılır fakat nedense babası tarafı
hep gri bırakılır. Halbuki Hamdi Yazır soyadını bile baba yurdundan almıştır hem de
gururla. Yazır Köyünde ki Emmizadeleri ise Kaya soyadını tercih etmişlerdir . Ayrıca
gençliğinde baba yurduna sık sık gelip gittiği özellikle son derece değerli bir alim küçük
amcası Mehmet Emin Efendiyi çok sevdiğini biliyoruz .Onun ölümü ile ilgili bir rüyasını
kıymetli Tefsirinin Yusuf Suresinin bölümünde zikretmektedir.Öyle yada böyle yukarda
gördüğümüz üzere Kozağacı çok eski bir Maarif Yuvasıdır.Cumhuriyet öncesi eski usulle
eğitim veren sıbyan mekteplerinin yetersiziliği,metod yoksunluğu,kontrolsüzlüğü ,çağın
ilimlerinden habersizliği ve benzeri durumlarla derde çare olamayacağını gören devlet
yönetimi, Usulü Ceditte denilen Yeni Okul anlayışı ile açılan Gölhisar Nahiyesin deki ilk üç
İptidadiye Mektebinden biri Kozağacında‟dır.1910-1911‟da eğitim ve öğretime başlayan
okul‟un 67 öğrencisi bir muallimi vardı ve iki sınıflıydı39. Mektep devletin malıydı. 1933
senesinde inşa edilen yakın köylerin çocuklarının da devam ettiği köy Sandığınca yaptırılan
ve 1940larda yanan , köy altındaki bağlar arasında olan eski Kozağacı İlk Mektebi 2000
liraya mal olmuştu40.
MAARİFET YURDU KOZAĞACI :
Marifet ,İnsan da Allah vergisi olan istidadın bir eğitim ve öğretimden geçtikten sonra bir
karakter haline dönüşmesi kısacası hünerin icrası yani ortaya bir beceri şeklinde
belirmesidir . Bu beceri kendini insanın ürettiği bir sanat eseri olarak ya da bir zanaat
eseri olarak ortaya koyabilir . Eğitim ve öğretim(Talim ve Terbiye) ürünü olarak ortaya
konursa Sanat , bir eğitim (Talim) sonun da ortaya çıkarsa Zanaat eseri diye vasıflanır .
Sanat eseri daha ziyade ruha hitap eder üretilen esere Sanat eseri üretene Sanatkar ,
Zanaat eseri üretenlere de Zanaat erbabı denir ki ürün umuma hizmet eder bir faydaya
dönüktür. İşte Kozağacı Sanatkar ve Zanaatkar bakımından hem yakın hem de uzak
çevresinde pek görülmeyen hatta hiç görülmeyen zenginlikte ve çeşitliliktedir.
DEMİRCİLİK : Kozağacı yakın ve uzak çevresinde Demirci esnafının görüldüğü yaşadığı
belkide tek yerdir.Görebildiğimiz kadarıyla en az iki yüz yıllık kesin bir geçmişe sahiptir
.Öncesini pek bilemesek de.Türklerin Mili bir geleneği olan Demircilik bu yurt parçasında
asırlardır icra edilmektedir. Elimiz deki 1831 Nüfus sayımına göre 123-124 ve 125 sıralarda
Demircioğlu Halil ,Hasan ve Göçeri kardeşler kayıtlıdır. Dokuz sene sonra yapılan 1840
tarihli Nüfus defterine 3253 Numaralı defterde ise 162 sırada kayıtlı olan Demirci 1831 yılı
defterinde sözü edilen Halil‟in oğlu Abdulhamit‟tir belliki halk içinde sadece Hamit usta
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XV.Cumhuriyet Yılın da Burdur .Sayf.25. Kitapta Kozağacı’nın adı sehven Kavuncu yazıldığı anlaşılıyor.

diye bilinmektedir. Buranda anlaşılıyor ki Demircilik babadan oğula geçen bir meslektir.
Yakın tarihlere kadar bu gün yaşı 50-60 olanlar hatta daha genç olanlar Kozağacın da en az
dört Demirci İşliği vardı bunların hepsi aynı sülaleden gelirdi ve bu sülaleye Demirciler
denirdi. Hepsi de meslekleriyle müsemma Özdemir soyadını taşırlardı. Bu son demirci
neslinden gelen aynı zaman da Kozağacı Curasının son üstadlarından olan ve uzun yıllar
demirci ustası olarak çalışan Sabri Özdemir bize Atadan dededen demirciyiz demiştir ki son
derece doğru sözdür .Yukarda tarihi belgelerde gördüğümüz Demircilerin soyundan
oldukları açıktır en azından manen mirasçısıdırlar. Ki bunlar artık hepis hayatta olmayan
Mustafa Özdemir ,Hasan Özdemir ,Kazım Özdemir ,Ali Özdemir ilk akla gelenlerdir. Kayda
değer ki Kozağacı demirciliği her ne kadar Kozağacın da bu gün ölü bir meslek, unutulmuş
bir geleneksel sanat olsa da Burdur‟ a göç eden Sabri Özdemir(Doğum tarihi 1940 ) ve
akrabası Sami Özdemir tarafından zanaat yaşatılmıştır .Sabri Özdemir artık demirciliği
bırakmış olsa da Sami Özdemir bu işi Burdur Demirciler arastasında bilfiil icra etmektedir .

Abdurrahman Ekinci Arşivinden

Sabri Özdemir Arşivinden

Burdur da devam eden Tarihi Kozağacı Demircilik sanatının icra edildiği Sami Özdemir’in Arasta da ki
dükkanı.

Burdur da Kozağacı Demirciliğini günümüz de yaşatan son kuşaktan Ali Özdemir
Ve işin sevindirici yönü Sami Usta‟nın oğlu Ali Özdemir(1981 doğumlu) son nesil olarak
Kozağacı kökenli asırlardır süregelen Türk Milli Demirciliğini halen yeni bir mekanda
yaşatmaktadır.

KALAYCILIK: Ateşten ekmek çıkaran demircilikten sonra ateşten ekmek çıkaran başka bir
zanaatkar grubu Kozağacında , Kalaycılardır . Bu mesleğin en eski duayenlerinden biri de
Rahmetli Bekir oğlu Şali Türkay(1912-1983)‟dır .Bu isim aslın da Kozağacın da ve özellikle
tüm Gölhisar Havzasında sıkça görülen bir isimdir. Şeyh Ali‟nin halk içinde söyleniş
şeklidir.Ve anladığımız Türklerin bu bölgeye intikali sırasında başların da bulunan bir din
büyüğünün adıdır . Bir çok kişinin zannettiği üzere Şahali‟den gelmez.Şali Türkay‟ın
kardeşleri hepsi artık birer merhum olan Süleyman,Yusuf ve İbrahim Türkay da aynı mesleği
icra eden zanaatkardılar. İlk kalaycılar arasında Selverlerin Mehmet ,Mustafa Özkan
(Mehum Kel Muhtar olarak ta bilinir ) Hebişlerden Hüseyin Etçi sonraları Yörük Abdullah
Kutlugörülür . Şimdilerde sayılan isimlerin hiç biri hayatta değildir. Daha başka Kozağaçlı
Kalaycı ustaları da vardrı ancak biz burada da sadece bu isimlere yer verebildik.

Kozağaçlı eski kalaycı ustalarından Merhum Şali Türkay (1912-1983)

DOKUMACILIK :Özellikle keçi kılından yapılan yamçı (Kepeneğe benzer) ,Çul ve tezgahla
dokunan ince dokumalar Kozağacında yapılırdı ve bu tezgahları çalıştıran genellikle
kadınlardı bildiğimiz kadarıyla ne yazık ki bir tek örnek bile kalmadığını üzüntüyle

belirtelim .Kozağacı‟nın 20 Yy. başlarında ki tarihlerine damga vuran insanlardan biri olan
Süleyman Bey (Rıza Bey‟in babası) dir.İstiklal Harbi sırasında fakru zaruret içinde olan
ordunun ihtiyaçlarının halktan yardımla toplanması için Başkomutan Mustafa Kemal
Paşa‟nın Tekalifi Miliye kanunu gereği emir verilmiştir .İşte bu yardımın toplanması görevi
günümüz Çavdır Köylerinin bir kısmında Süleyman Bey‟e yüklenmişti .Süleyman Bey , başta
Kozağaç olmak üzere (Anbarcık –Kızıllar –Bayındır-Dengere-Çavdır –Karaköy ve başka köyler
olabilir) 60 deve yükü yardımı toplayarak toplama merkezine gönderilir41 .Bu yardımın
içinde Sakarya Savaşı sırasında Mehmetçiklerin yağmurda ıslanmalarını engelemek için
Kozağacında dokunan 40 adet yamçıda vardır.Yamçı Kozağacın da ki adıyla Kıraba keçi
kılından dokunan bir çeşit yağmurluktur.Kepenek yünden depilir ve ağırdır , Kıraba ise
kıldan eğrilen iple dokunur suyu geçirmez ve kepenek kadar büyük değildir daha kısa olur.
Bu tür hem Kıraba hem de çakşır dokumacılığının yaygın olduğu Kozağacın da Cumhuriyet
Devrinde devam etmiş ve bu zanaatın tanınmış isimleri Zeybeklerin Ali‟nin kızı merhum
Adile Candeğer , Eşbahlardan Gülsüm Erkılıç başka bir isim Gülsüm Karayel Misirlerden
Topal Mehmet eşi Keziban Şengün‟dür .Süleyman Bey‟e daha sonra Mustafa Kemal bizzat
bir subay bizzat göndererek teşekkür etmiştir ki bu uygulama bütün söz konusu görevleri
yürütenlere uygulanmıştır. Böylece bir halk kahramanının halkına nasıl baktığını görürken
asırlarca Anadolu Türküne bir bakış atmayı bile lütuf gören Saltanat ailesinin ibretamiz
halini unutmamak gerekir .Aslın da bu ;Yurdumuza gelişmekte olan büyük bir inkılabın
habercisidir Kilim dokumacılığının en önde gelen ismi Karahocalardan Ömer Ali Eşi merhum
Fatma Demir‟dir.
Bir diğer el sanatı dokuma olmasa da dokuma üzerine yapılan gergef işleme adıyla bilinen
bir el emeği türüdür.Ve Orijinal bir türdür. Etrafta pek rastlanılmaz bu “Çevre İşlemeciliği”
değildir . Örnekleri çok az kalmış motifleriyle ayrı bir zevk ve renk ahengini taşır . Ki bu el
sanatının bilinen son ustaları Kara Hocalardan Ümmühan Tokmak ile kardeşi Nadiye
Tuncer‟dir.Hayıftırki yukarda adını andığımız hanımlar artık rahmeti rahmana
kavuşmuşlardır.

Ramazan Demir’e ait.

Halen Kozağaç DER Başkanlığını yürüten Ramazan Demir, Kozağacı tarihi Gergef Sanatının
unutulmuş halinden kurtarmak için yaptığı zorlu mücadele sonrası tekrar ayağa
kaldırdığının bir örneği .
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Halk Bilimci Abdurrahman Ekinci’nin Süleyman Bey’in torunu Uylupınarlı Yusuf Ağa’nın en küçük kızı merhum
Zekiye Bılla ile 8.Nisan 2012 tarihin de Korkuteli’nde yaptığı görüşme kaydı

Kozağacı Gergef sisteminin görünüşü(Ramazan Demir)

Kozağacı Gergef işlemesinin yapıldığı düzenek .
TİCARET YUVASI KOZAĞACI :
İnsanların ihtiyacı olan her türlü mal ve emtianın , bir bedel karşılığı el
değiştirmesi olarak tanımlayabileceğimiz ticaret ; Kozağacı‟ da tarih boyunca insanların
hayatlarını kazanmak için yürüttükleri önemli sosyal bir faaliyet sahasıdır. 18.Yüzyıldan
itibaren artan nüfusla birlikte daralan geçim imkanları , girşimci bir ruha da sahip Kozağacı
insanını , bu tarz bir faaliyete zorlamış ve bu saha da da son derece başarılı olmuşlardır.
Önce Tefenni Gökbel ile Akdeniz Sahili arasındaki tüm Teke Yöresinin dağ taş ,ova yayla ,

köy köy,mahalle mahalle , ev ev dolaşılarak yaya yapıldak yaz kış arasız yürütülen bu
faaliyet zamanla Türkiye‟ye dağılmıştır. Yanısıra ekmek parası kazanan bir çok Kozağacı
insanı para ve mallarına tamahen katledilmişlerdir. Hele Beşkaza tarafında bu hazin sonla
buluşan insan sayısı azımsanmayacak sayıdadır Ticari faaliyet daha çok şu alanları
kapsar:Canlı Hayvan alım satımı , Dayanıklı Ev eşyası(Kap kacak) , Hayvan ürünleri :deri ve
süt ürünleri , Bitkisel Gıda ürünleri :Zeytinyağı-Pekmez –Tahan v.s.
Bu meyan da Kozağacı ulemasının , ticari faaliyette bulunmak isteyen ancak yeterli
sermayesi olmayanlarla sermayesi olanlar arasında bir çeşit Kar –Zarar ortaklığına zemin
hazırlayan ; zamanımız dan asırlar öncesin de bir sistem için bir çeşit içtihadi uygulama
belirlemeleri hayrete şayandır.
Bunun da çoğu zaman başarıyla uygulandığını görürüz.Hakikaten çok dikkat çekici olan bu
içtihadi yolla ve uygulamayla devrin Alimleri Kozağacı insanın önünü açmıştır. Zamanla
yaygınlaşarak yakın köyler de de başarıyla yürütülmüştür. Ticari harekete katılan Kozağaçlı
küçük ticaret ehllnin bazıları aynı zaman da Kozağacı Müzik Kültürünün tüm Teke‟nin
günümüz müzik oluşumuna temel katkılar olmuş, Kaş Sahilinden Tefenni‟ye kadar her yerde
bu Müzik karakterine harç koymuşlardır .Bilhassa Kozağacı Curasının yaygınlaşmasının ana
estürmanı sözünü ettiğimiz değerli eski Cura ustalarıdır. Bunların başın da da merhum Ünlü
Çotak Nuri Özyurt gelir .Ekmek Parası kazanmaya çalışırlarken katledilen üç Kozağaçlı ile
alakalı 24.6 1281 Hicri yani 1864 „e ait Hüdavendigar ( Bursa )Sancağı Meclisinin mazbatası
bu yolda hayatını kaybeden Kozağaçlılar‟a acı ama güzel bişr örnektir .Mazbatadan
öğreniyoruz ki Baklan Kazasında bulunan Nogay Muhacirleri Kasım , Seyit Ahmet . diğer
Ahmet Çavuş ve Tatar Ahmet(Kılavuzları) adlı eşkıyalar Kozağaç Karyeli Kırış oğlu Molla
İbrahim ve Musa, Gök Yusuf oğlu Ahmet ve Kılavuzları T(?) … Mehmet esnayı yolda
önlerine çıkıp tasma kurşunu ve kamalarla katl ve cerh emval ve eşyalarını gasb garet
etmişlerdir .Katiller önce kaza mahkemesinde suçlarını ikrar etmişler. Kılavuz Mehmet
hastahanede eceliyle ölmüş görülen dava sonucun da ceza kanununun 174.Maddesi gereği
dört caninin idamına hüküm edilmiştir. Ve idam hükmünün icrası için Ferman ı ali
gönderilmiştir.. Büyük bir ihtimalle de cezalar infaz edilmiştir42. Yine bu belgeden anlaşılan
bu Nogaylar Bursa Karacahisar da oturmaktadırlar.

Kozağaçlı ticaret ehlini Baklan Kazasında paraları ve malları için öldürenlere idam cezası verildiğini belirten
mazbata .BOA .MVL 688/22

Kozağaçlıların ticari alanda ki girişimciliği ve köydeki canlı hayat sonuçta Ekonomik hayatın
göstergesi olan ve çevrede yer alan diğer köylerinde faydalandığı Pazar adını verdiğimiz
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA) . MVL688/22

alış veriş yapılan olguyu yanın da getirmiş sonuçta Osmanlı Dönemini bilmesek te
Cumhuriyet döneminin bir devresinde Kozağaç Pazarı varlığını sürdürmüştür. Ancak bir
müddet sonra bitmiş aşağıda anlatacağımız üzere 1968 de tekrar faaliyete geçmiştir.
SANATKAR OTAĞI KOZAĞACI :
Yöresinde etrafına Zanaatın yanında San‟atıyla da da belirleyici bir merkez olan Kozağacı
özellikle müzik kültürüyle dikkat çekici özellikler göstermektedir .Bu gün artık Halkbilimci
ve Organolog Abdurrahman Ekinci‟nin özverili gayretleriyle Bilim Dünyasına da kabul
ettirdiği Kozağacı Curası,başlı başına bir değer olarak karşımız da durmaktadır .Yanı sıra bu
sazımızın kendi özelliğine göre şekillendirdiği Müzikal Dağarı başlı başına bir inceleme
konusudur.Ne var ki bir çok Türküsü ve Cura havası artık unutulmuş veya unutulmak
üzeredir ,dağar gittikçe boşalmaktadır. Sıkça vurguladığımız üzere bu sazın ve müziğin tüm
Teke‟ye yayılması ve tutunmasında ve oluşmasın da Kozağaçlı Sanatkarların çok büyük
emeği vardır43. Daha önceki bazı çalışmalarımız da Kozağacın da Curanın iki ekol üzerinden
geldiğini belirtmiştik bunlar Araplar(Nuri –Şakir –Habib Özyurt) ve Nüfuscu Emin(Son
temsilcisi Dirmilli Deli Kadir Turan‟dı‟) kolları şeklinde idi . Bu konuda bir haksızlık
yaptığımızın farkına vardık . Bu geleneğin iki önemli kolu daha vardır:Eski lakapları
Tüfekçioğlu olan bir sülaleden inen Takırlar yani Erdemler diğeri “Keşler” olarak ta
tanınan “İnce “soyadıyla tanıdığımız Ömerali İnce ve diğerleri . Takırlarlardan hakikaten
tam bir üstat olan merhum Kerim Erdem tartışmasız bu sahanın pirlerindendir .İnce
soyadını taşıyan aileler için de çok eskiden kadınların da bu sazı çaldıklarını bize haber
veren rivayetler varsa da kimler olduğunu bilme imkanımız gözükmüyor ;çünkü devrin dini
anlayışı onların su yüzüne çıkmasını engellemiş olmalı. Zamanımız da bu ata mirası
kültürün eski kuşak temsilcilerinden çok azı kalmıştır. Bunlardan ilk akla gelenler ise Habib
Özyurt , Sabri Özdemir ve Yusuf Gök‟tür. Sabri Özdemir „in dikkate değer bir hususiyeti ;
hem demirci ustası hem de Cura ustası olmasıdır ki Kozağacın da ki Zanaatkarlık ve
Sanatkarlığın bir kişide toplanmasını göstermesi açısından güzel bir örnektir.

Kozağacı Curası on üstatlarından
Habib Özyurt
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Abdurrahman EKİNCİ ,Tekelinin Dilinden Telinden 1,Çotak Nuri .Sayf.417-418. Ankara -2010

Kozağacı Curası son üstatlarından Sabri Özdemir

Kozağacı Curası son üstatlarından Yusuf Gök

ASKER OCAĞI KOZAĞACI :
Osmanlı Arşiv belgelerine göre 1475 -1478 tarihinden beri Kozağacı‟nda Sipahi olarak
bilinen atlı asker aileleri bulunmaktadır .Bunlar sahip oldukları gelirlerine göre(Tımar) atlı
asker besler ve onlarla savaşlara giderlerdi.Bunlardan başka yine aynı köy de yine savaşlara
atlı asker olarak katılan Müsellem adı verilen başka bir grup daha mevcuttu ki bunlar
Müsellem Ocağı adında gelir getirici Çiftliklerine sahip olur e Başbakanlık Osmanlı
Arşivi(BOA).MAD 25952kip dikilen bellirli miktarda arazilerin gelirleriyle geçinirler bu
gelirlere göre de askerle savaşlara katılırlardı .Zamanla bozulan söz konusu askeri
sistemler beraberinde Osmanlının çöküşünü hazırladığı düşünülmektedir. Bu çöküşle
birlikte tımarları elden giden sipahiler yavaş yavaş azalmış ancak Kozağacın da az sayıda
olsa da (Bir aile )devam etmiştir .Nitekim araştırmamıza asıl kaynaklık eden 1831 Nüfus
defterinde 8.ile 16.sıralarda ve 172 .sırada bu ailenin fertlerini görüyoruz hatta bu soydan
gelenler yakın zamanlara kadar Ispahalar olarak bilinirlerdi. 2.Mahmut dönemi
yeniliklerinden olan eski dönem uygulamalarının tamamen kaldırılması yolundaki
uygulamalar sonun da sahip oldukları gelirleri kaybeden Sipahiler mağdur olmamaları için
yine de bazı çiftliklerin gelirlerinden belirli hisseler alırla çağrıldıkları zaman da göreve
giderlerdi .Son olarak 1885 yıllarına ait olduğu tahmin edilen bir defterde yoklamaları
yapılan Türkemiş Kazaları defterinde Kozağacın dan bir sipahinin kaydı bulunmaktadır .Bu
kişi Kozağaç Karyesinden Molla Osman oğlu Mehmet‟tir. Aynı defterde Türk(Anbarcık)
Karyesinden Kadir oğlu Musa ,Bayındır Karyesinden Alinin oğlu Abdulcelil de bu gruba dahil
edilmektedir44.

1885 yılı Başbakanlık Osmanlı
Arşivi(BOA).MAD 25952 Sipahi yoklama Defterinde Kozağacı –Türk (Anbarcık) ve Bayındır karyeleri ve diğer köyler sipahi
kaydı .

Yine 1831 yılı Nüfus Defterinin Kozağacı bölümünün 290.sayfasın da ki çok ilginç iki kayıt
dikkati çekmektedir . Bu kayıtlar aşağıda ki tablo da 294. ve 299 .sıralarda ki kişilere aittir
ve defterde kırmızı mürekkeple yazılmıştır.Açıklama şeklindeki bu kısımlar sayımdan bir yıl
sonra yazılmıştır.Birinci açıklama 294.sırada ki Koca Mustafa hanesindedir .Koca
Mustafa‟nın yirmi yaşından beri Askeri Mansure de olduğu Akka Muharebesinden gelip
yoklama(Mecruh -Yaralı)kaydının yapıldığı belirtilmektedir. İkinci açıklama ise 299.sıradaki
Koca Ali oğlu Göçeri‟nindir.Göçeri‟nin Asker i Mansureden olduğu Sahil (?)) Muharebesinden
gelip yoklama(Mecruh) kaydının yapıldığı ifadesi okunmaktadır. Koca Mustafa‟nın savaştığı
Akka Muharebesi 1832 „de Mısır Valisi hain Kavalalı Mehmet Ali Paşa askerlerinin Akka‟ya
saldırmasıyla başlayan ve altı ay süren kuşatma sonun da isyancılara teslim bayrağının
çekildiği savaştır. İkinci asker Göçeri‟nin hangi savaştan döndüğünü okumak tam mümkün
olmasa da Akka Muharebesiyle yakın tarihlerde olan Lübnan Dürzilerinin isyanı sırasındaki
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi(BOA).MAD 25952.Sayf.5

Sahil Muharebesi diye bilinen bir isyan tenkili gibi gözükmektedir . Sadece iki örneğini
gördüğümüz askerlikle alakalı tarihi hatıraların,araştırılınca ortaya çıkacağı muhakkaktır.
Bir Kozağacı Gurbet Havasında söylendiği üzere :

Esker oldum Çentelerim dikildi
Çente vurdu da kollarım büküldü
Analar Babalar Kalkamak’tan döküldü
Ağlamayın Analar ağlamayın Babalar
Biz gine geliriz –Gelemesek te Vatan’a kurban oluruz .
Kozağacın dan tarih boyunca askere gidenlerin uğurlandığı Kalkamak , gidenlerin çoğunun
geri dönmediğini görmüştür. Böylece türküde söylenildiği gibi sayısız vatan evladı vatana
kurban olmuştur.

Nişan Ardıcı‟nın Hikayesi :
İkinci Dünya Harbi hemen öncesinde Kozağacın da yaşanan bir olay
anlatılmaktadır .1922 yılından itibaren İtalya da etkin olmaya başlayan
Faşist Lider Mussolini o tarihten itibaren ikide birde Sevr sırasında
Türkiye den paylarına düşen yerler de gözü olduğunu sık sık
tekrarlamaktadır.Cumhuriyetin ilanından sonra da aynı paralelde
açıklamalarına devam eden Mussolini Lozan da epey uğraştıysa da bir
şey yapamadı.Ancak bu adamın yapısını çok iyi çözen Mustafa Kemal
kontrollü bir şekilde İtalya ile iyi ilişkiler geliştirmeye yöneldi ve onun
çılgın bir şekilde Balkanlar da ve Türkiye‟nin güneyinde bir hareket
yapabileceğini düşünerek Balkan ve Sadabat Paktlarını kurdurdu ve
yavaş yavaş İtalya ile dostça bir diplomasiyle iyi bir ilişki kurdu.İtalya
dış Ticarette Türkiye‟nin en önemli işler yaptığı ülke haline geldi ancak
Mussolini‟in dengesiz hareketleri 1938‟de tekrar başladı arkasından
M.Kemal‟in gördüğü üzere Arnavutluğu işgal etti.Türkiye den özellikle
İzmir üzerine emeller beslediğini ilan etti.Türkiye el altından İtalya ya
karşı askeri önlemler için planlar hazırladı. Türk Genel Kurmay‟ı
Mussoli‟nin Güneybatı sahillerimize saldırabileceğini öngörüyordu.
Özellikle Fethiye Körfezi üzerinden olabileceğini düşündüğü harekete
karşı yöreyi İncelemek ve alınacak askeri tedbirleri tesbit amacıyla
Rahmetli Genel Kurmay Başkanı Feviz Çakmak ve bir askeri heyet
bölgeye geldi.Söğüt üzerinden Küçüklü Köyü yoluyla Karabel
istikametine geçen heyet uzun bir müddet bölge savunması üzerine
çalıştı. Ve büyüklerimizin anlattığına göre düşmanın Karabel‟e kadar

ilerlemesine müsaade edip bu boğazda imha edilmesi kararlaştırıldı45
.Ve düşman Fethiye‟ye çıkınca içerlere doğru yüksek dağ zirvelerinde
yakılan büyük ateşlerle haberleşilmesi üzerinde duruldu.İşte bu işlerden
sonra Sahil mıntıkasına asker kaydırıldı ve konuşlandırıldı .İkinci Dünya
Harbi bu esna da kopunca buradaki askerlerin asıl merkezlerine sevki
gerekli oldu.Arkasından Fethi‟ye taraflarından bir askeri birliğin Burdur
istikametine intikali sağlanması emri üzerine yaya olarak Burdur‟a
gelecek buradan tren yoluyla yolculuk devam edecekti.İntikal devrin
ulaşım şartları içinde oldukça zor bir intikaldir.Yaya olarak birliğin bu
işi gerçekleştirmesi mevsim şartları içinde hakikaten güçtü.
Birlik,Fethiye Çobansa‟ya gelir burada ağırlanır.Ancak birliğin komutanı
olan subay çevreye yabancıdır .Cebri yürüyüşle buradan Tefenni‟ye
geçmek için Kızıllar Yaylası üzerinden Kozağaçı‟na inmek gibi son
derece gereksiz bir güzergaha sapar. Ve bu yolun daha yarısına
gelmeden korkunç bir tipiye yakalanır Asker. zar zor ilerleyen birlik,
Kozağacı‟ yakınlarına gelir ama küçük bir Sarıkamış faciası yaşanmak
üzeredir .Asker halkımızın tabiriyle sapır sapır dökülmeye başlar .Yani
buymaya başlar ,donma felaketi tüm askeri sarar.Durumu uzaktan
gören bir Kozağaçlı köye koşarak haber verir. Tüm Kozağacı Halkı çoluk
çocuk genç ihtiyar askerin yardımına koşar .Mehmetçikler güçlükle köye
taşınır kimi At fışkılarının içine gömülerek kimi başka yollarla hayatları
kurtulur Büyük ihtimalle bir tabur olan ancak nakillerde bir alay asker
misafir o gün köyde misafir edilir ve bir facia böylece önlenmiş
olur.devir yokluk devridir insanlar eski tabirle Arpa Ekmeğini bile
bulamamkatadır .Ama Kozağacı Halkı neis var nesi yoksa Mehmetçikle
paylaşı onları güzelce misafir eder. Yaşadığı olaydan son derece
etkilenen birlik komutanı Kozağaçından Mehmetçiklerle ayrılırken , tüm
askerine silah doldurtup ; halen Nişan Ardıcı olarak bilinen (Ki burada
bulunan bir ardıç ağacı vardı) istikamete doğru saygı atışı yaptırır ve
bunu üç dört defa tekrar ettirir. Böylece Kozağacı selamlanır. O
tarihten sonra bu olayın hatırası olsa gerek bu Ağaca “Nişan Ardıcı”
denmiştir .
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Rahmetli babam Mehmet Kuzucu’dan(1927-2005) dinlediklerim

CUMHURİYET DEVRİNDEN KOZAĞACI İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ :BELDE OLUNMASI VE PAZAR

Kozağacı Belediyesinin kurulması için devrin Cumhurbaşkanı ,Başbakanı ve İçişleri Bakanlarının imzasını taşıyan karar
yazısı.Cumhuriyet Arşivi .030 -11 -1

Devrin içişleri Bakanı imzalı yazı

Kozağacın da belediye kurulması hakkında Cumhurbaşkanlığı yazısı.Cumhuriyet Arşivi .030 -11 -1

1967Yılında başlayan bir süreç , Kozağacı için çok önemli sonuçlar doğuran bir zaman
dilimidir.Bizce şüphesiz bu sürecin başlangıcı , Kozağacın da belediye kurulması ve köyün
belde statüsü adımının atılmasıdır. Köyde Belediyenin kurulması için halk oylaması yapılmış
904 seçmenden689„nun oy kullanmış bunlardan 681‟evet 8‟nin hayır kullandığı görülmüştür.
Bu sonuç üzerine 30.12.1967 tarihinde Burdur İl Genel Meclisince Kozağacın da Belediye
tesisini kabul etmiş ve bu karar ilgili mercilere iletilmiştir. Karar mercisi olan Danıştay‟ın
14.12.1968 tarihli 1968/65 nolu kararıyla Belediye kurulması kesinleşmiştir.Arkasından
devrin İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan Başbakanlığa 27.12.1968 de bir yazıyla Danıştay
kararını sunmuştur. Başbakanlık prosedür gereği Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay‟ın onayına
yazıyı göndermiştir. Cumhurbaşkanı 28.12.1968 tarihli 6043 nolu karala bunu onaylamıştır.
Ve böylece Kozağacı Belediyesi kurulmuştur.Yapılan seçimle Yörüğün Mehmet adıyla
tanınan Mehmet Çelik ilk belediye başkanı olmuştu.Arkasından Kozağacın da bir hayvan
Pazarının kurulması için gayretler başlamış çok sancılı bir mücadeleden sonra haftanın bir
gününde Cumartesi günleri bu ticari faaliyetin yapılması hakkını elde ile sonuçlanmıştır.
Halbuki eskiden beri Kozağacın da aynı faaliyet yapılmakta iken zamanla sönükleştiğinden
yapılmaz olmuştu.Böylece yeni kurulan belediye için Pazar kurulmasıyla ek bir gelir elde
edilmişti.Elbette Pazar hakkının yeniden elde edilmesinde zamanın Belediye Başkanı
Mehmet Çelik‟in(Yörüğün Mehmet) önderliğini unutmak haksızlık olur . Ne var ki bir zaman
sonra Pazar yeniden cazibesini kaybetti ve sönükleşerek tekrar eskisi gibi kapandı. Bilindiği
üzere 2014 mahalli idare seçimleriyle Nüfus yetersizliği sebebiyle de Kozağacı Belediyesi bu
statüsünden düşerek köy statüsüne getirilmiştir. Hülasa edersek 1831 Nüfus sayımı Osmanlı
Devletinin ilk modern mana da sayabileceğimiz sayımdır.Bu nedenle de çok
önemlidir.verilen bilgilerin ne derece doğru olduğunu tam bilmesek te bizim için son
derece tarihi kıymete haizdir . Osmanlı Arşivinde bundan başka 1834 ve 1840 sayım

defterleri de vardır özellikle ikincisi çok yıpranmış yazılarının bir kısmı silinmiş olduğundan
yeterince faydalanılamamaktadır. Üçüncüsü ise bir iki kısım hariç düzgün ve eksiksizdir.İlk
Defterde dikkat çeken başka bir husus ise köyde yaşayanların en yüksek 60-65 yaşlarında
gözükmesidir .Halbu ki 1840 sayımın da yaşlar birden yükseklere çıkmaktadır. Bu sayımlar
da kadın ve kız çocukları sayıma dahil edilmemiştir .Erkek nüfus erkek çocuklar dahil 306
kişidir bir o kadar da kadın ve kız çocuğunun olduğunu var sayarsak Kozağacı Nüfusunun o
tarihte Altı yüz‟ün biraz üstünde olduğunu rahatlıkla kaydedebiliriz. Aşağıda tablo
halinde1831 yılında yapılan ilk nüfus sayımına ait 3241 numaralı nüfus defterinde yer alan
Kozağaçlılar gösterilmiştir.

3241 numaralı 1831 nüfüs sayımı defterinde Kozağacı
Karyesi bölümü 1.sayfa.

3241 Numaralı Nufus Defterinde kayıtlı Kozağacı
Karyesi (Köyü ) ahalisi

Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adı Lakabı
El Hac İbrahim Efendioğlu Müderris Mehmet Naim
Efendi

Biraderi Cami İmamı Mehmet Emin
Oğlu Sait
Diğer oğlu Ahmet
Diğer oğlu Mehmet
Hatip Ahmet
Birader Ali
Ali Sipahi oğlu İbrahim
Oğlu Ali
Diğeri Hüseyin
Hasan oğlu Rahmi
Ali Sipahi oğlu Mustafa
Oğlu Kadir
Hatip Hafız Mehmet

Yaşı
50
45
20
17
15
40
20
50
30
?
1
50
30
50

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ali Sipahi oğlu Halil
Oğlu Osman
Yusuf Ağa oğlu İsmail
Biraderi Ali
İsmail oğlu Ahmet
Oğlu İsmail
Hasan oğlu Veli
Oğlu Yusuf
Diğer oğlu Hasan
Yusuf oğlu Kerim
Celal oğlu (?) Hasan

26.

Oğlu Durmuş

27.
28.

Hamza oğlu Mehmet
Oğlu Hamza

29 .
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46 .
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Diğer oğlu Emin
Diğer oğlu Ömer
Eyüb oğlu Osman
Eyüb oğlu Halil
Hamza oğlu Veli
Hacı Ali oğlu Molla deli Ali
Yeğen Osman
Koca … oğlu Hacı Osman
Oğlu Mustafa
Hıdır(?) oğlu (?)
Kara Ahmet oğlu Kara Hasan
Koca …oğlu Yusuf
Molla İbrahim oğlu Ömer
Oğlu Osman
Mustafa oğlu Ahmet
Biraderi Abdurrahman
Gök Ömer oğlu Süleyman
Oğlu Süleyman
Diğeri Remzi
Diğeri Ramazan
Hacı Osman oğlu Hacı Ahmet
Biraderi Resul
Kel oğlu Mehmet
Halil oğlu Hacı Ömer
Oğlu Hasan
Diğeri Hüseyin
Tahtalı oğlu Yusuf
Oğlu Osman
Diğeri (?)
Tahtalı oğlu Ali
Fazıl (?) oğlu Ahmet
Oğlu Göçeri
Diğer oğlu Halil
Halil oğlu Ahmet
…oğlu Vel

50
30
?
2
50
5
50
15
14
4
50 (1832‟de
vefat)
1831‟de
doğum
40
1831
doğumlu
15
14
14
8
50
50
15
45
15
14
22
32
40
9
50
45
45
15
14
13
50
45
0
40
20
18
40
13
12
40
40
15
11
2
50

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104
.
105.
106.
107.
106.
107.
108
.
109.
110.
111.

Oğlu Ali
Diğeri Mürsel
Diğeri Ali
Alim oğlu Süleyman
Nebi oğlu Rızvan
Fettah oğlu Durmuş
Biraderi İsmail
Kuraş oğlu Durmuş
Kuraş oğlu Nureddin oğlu Hasan
Fettah oğlu Seyfi
Biraderi Süleyman
Diğeri Ramazan
Kırış(Kuraş) oğlu Halil
Oğlu Mürsel
Diğeri Mustafa
Memiş oğlu Molla Osman
Memiş oğlu Süleyman
Oğlu Mehmet
Memiş oğlu Ahmet
Molla oğlu Ahmet
Gök Ömer oğlu İbrahim
Oğlu Mehmet
Diğer oğlu Hasan
Ömer oğlu Halil
Molla Mehmet oğlu Halil
Mennan(?) oğlu Musa
Mennan oğlu İbrahim
Oğlu Ahmet
Diğeri Mehmet
Mennan Oğlu Celil
Oğlu Mehmet
Gani oğlu Mehmet
Öküz oğlu Mustafa
Deli Osman oğlu Yusuf
Oğlu Nasuh
Diğeri Mustafa
Diğeri Osman
Nasuh oğlu Ahmet
Kara Osman oğlu Mustafa
Yunus oğlu Ömer
Odacı oğlu Mustafa

15
17
30
5
2
5
3
37
8
20
15
9
50
15
12
50
45
5
8
45
45
13
5
44
45
50
?
20
15
20
18
0
65
65
45
20
?
10
20
22
50

Oğlu Cafer
Hüseyin oğlu Süleyman
Oğlu Hüseyin
Sarı Ali oğlu Eyyüb
Biraderi Habib(?)
Odacı oğlu Osman(Yanlış olarak yazıldığından üstü
kırmızı çizgiyle çizilmiş)
Biraderi Ali
Diğeri İlyas
Diğeri İbrahim

8
50
13
50
40
20
20
15

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124
125.
126.
127.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141
.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Sarı A li oğlu Yusuf
Çoban oğlu Ömer
Biraderi Yusuf
Oğlu Ali
Çoban oğlu Ramazan
Biraderi Bayram
…?...oğlu Osman
Çoban oğlu Mehmet
Oğlu Durmuş
Diğeri Şeyh Ali(Şali)
Demirci oğlu Halil
Demircioğlu Hasan
Biraderi Göçeri
Şeyh Ali oğlu Mehmet
Kara Mustafa oğlu İbrahim
Biraderi Süleyman
Kara Osman oğlu Musa
Kara Osman oğlu Mehmet
Ali Oğlu Yusuf
Tüfekçioğlu Bekir
Tüfekçioğlu Ahmet
Hatip oğlu İsmail
Çekişcioğlu Mustafa
Rahim oğlu Halil
Oğlu Mustafa
Deli oğlu Hasan
Ekiz oğlu Nasuh
Biraderi Ali
Diğeri Mehmet
Yeğeni Ali
Bayındırlıoğlu İsmail

45
40
40
9
20
18
0
40
20
18
40
25
15
0
25
50
22
22
22
60
50
0
0
45
5
13
45
45
20
20
20

Biraderi Hüseyin
Bölükbaşıoğlu oğlu Veysel
Koca Ali oğlu Ömer
Biraderi Mansur
Köse oğlu Mehmet
Oğlu Osman
….Hüseyin
Sarı Veli
Oğlu Nasuh
Diğeri Ali
Diğeri …Hurşid(?)
Uzun (?) oğlu Halil
Oğlu Mustafa
Uzun oğlu Yusuf
Biraderi Reşit
Duran (?)oğlu Ahmet
Koca Ali oğlu İbrahim
Yörük oğlu Ali
Yörük oğlu Mehmet
Oğlu Kahırman

18
20
20
13
50
3
13
40
15
13
5
40
20
15
20
0
22
40
40
15

162.
163.
164
165.
166.
167.
168.
169
170.
171.
172.
173.
174.
174
.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
208.
209.
210.
211.
212.

Gök Yusuf oğlu Ahmet
Gök Yusuf oğlu Süleyman
Kara Musa oğlu Osman
Kardeşi oğlu Süleyman
Biraderi İbrahim
Diğeri Durmuş
Ali oğlu Mehmet
Osman oğlu Mustafa
Oğlu Ahmet
Ali sipahi oğlu Süleyman
Biraderi Yusuf
Diğeri Mehmet
Gök Yusuf oğlu Hüseyin
Oğlu Yusuf

22
13
40
20
20
18
22
40
9
?
40
15
60
18

Diğeri Bekir
Ömer oğlu Ömer
Oğlu Osman(?)
Diğeri Ali
Hatip Mehmet oğlu Osman(Askeri Mansure de)
Kardeşi oğlu Hasan
Biraderi Yusuf
Diğeri Süleyman
Bacaksız Mehmet
Oğlu Süleyman
Bacaksız oğlu Hasan
Mustafa oğlu İbrahim
Suhte oğlu Şey Ali
Biraderi Mustafa
Toşur oğlu Ahmet
Odacı oğlu Musa
Oğlu Baki
Odacı oğlu Ali
Odacı oğlu Kara İsmail
Biraderi Osman
Odacı oğlu Hüseyin
Oğlu Osman
Kara Hasan
Oğlu Durmuş
Topal oğlu İbrahim
Biraderi Mustafa
Oğlu Yusuf
…göz oğlu Hasan
Biraderi Mehmet
Eyüp oğlu Yusuf
Eyüp oğlu İbrahim
Oğlu İsmail
Sökel (?) oğlu Osman
Hasan oğlu Hasanali
Oğlu Ahmet
Diğeri Ali
Manda (?) oğlu Veysel

14
50
18
15
45
45
20
30
50
10
?
50
20
22
45
40
20
40
30
20
22
5
50
5
50
40
5
45
23
20
40
5
20
40
20
20
30

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231
.
233
234.
235.
236
.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251
.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261

Biraderi Yusuf
Diğeri Nasuh
Yörükoğlu Reşit
İsmail oğlu Ali
Oğlu Gafar
Kara Ali Oğlu Yusuf
Oğlu Mehmet
Diğeri Veysel(Veyis)
Diğer oğlu Halil
Diğeri Süleyman(?)
Kara Ali oğlu Ali
Koca Yusuf oğlu Ahmet
Oğlu Durmuş
Kıncı(?) oğlu İlyas
Oğlu Yusuf
Kıncı oğlu Ali
Oğlu Hasan
Suhte oğlu Eyüp
Oğlu Hüseyin
Sarı Osman oğlu Süleyman

22
5
22
45
20
40
15
5
2
1
7
40
20
40
5
40
7
40
6
50

Biraderi Muzaffer(?)
Kıralı Usta (?) ismi yok notu düşülmüş
Oğlu Süleyman
Diğeri İbrahim

20
50
20
15

Kedi Veli oğlu Mehmet
Oğlu Ahmet
Diğeri Mustafa
Kara Yusuf oğlu Halil
Biraderi Eyüp
Haznedar oğlu Süleyman
Oğlu Ali
Hacı Alioğlu Halil
Biraderi Mustafa
Oğlu Ali
Haznedar oğlu İzzet
Köse oğlu Veli
Oğlu Yusuf
Diğeri Kahırman
Veli oğlu Osman

40
20
11
50
20
45
5
50
45
5
45
40
5
4
40

Oğlu Ferhat (?)
Diğeri Hasan
Koca Ferhat oğlu Ömer
? oğlu Mustafa
Oğlu Mustafa
Oğulluğu(Evlatlığı olmalı) Molla Osman
Bektaş oğlu Bekir
Oğlu Ahmet
Diğer oğlu Halil
Diğer oğlu Süleyman

20
14
14
60
15
40
50
15
18
14

.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

Salih oğlu Veli
Hayta oğlu Mehmet
Süleyman Ağa oğlu Osman(Kozağaçlıoğlu)
Oğlu Ali
Diğer oğlu Mahmut
Diğer oğlu Süleyman
Diğer oğlu Halil
Hadimli oğlu Veli
Bektaş oğlu Ahmet
Ferhat oğlu Ali
Deste oğlu Celil
Oğlu Durmuş
Kara Oğlan oğlu Halil
Dede oğlu Ali
Oğlu Ahmet
Gani oğlu Süleyman
Bayındırlıoğlu Mehmet
Öğlu Ahmet
Gülmez oğlu Ahmet
Yeğeni İbrahim
Çoban oğlu İhsan (?)
Koca Yusuf oğlu İsmail
Oğlu Musa
Çil Oğlan oğlu Hasan
Oğlu Osman
Diğeri Hüseyin
Hasan oğlu Ahmet
Biraderi Yakup
Diğeri Bekir
Biraderi Abdulkasım
Musa oğlu Süleyman
Camus oğlu Mustafa
……Koca Mustafa Yirmi (?) Sininden(yaşından )
beru Askeri Mansure de olup bu defa Akka
Muharebesinden gelüb ber mucib yoklama
mahruseye (?) mecruh (yaralı) kaydına 1248

295. Tahtalı oğlu Halil
296. Ha…? oğlu Mustafa
297. Oğlu Süleyman

18
50
40
20
18
15
5
25
40
23
60
9
60
50
5
50
50
5
50
14
15
40
15
40
5
3
20
15
13
15
30
40
Yaşı
yazılmamış
294 „ten
itibaren
kayıtlar
daha
sonraki
senede
deftere
yazılmış
olduğu
görülüyor
13
35
1247 de
doğmuş
dolayısıyla
henüz yaşı
girmemiş

298. Deli Hasan oğlu Halil

299. Uzun boylu Koca Ali oğlu Göçeri
Askeri Mansurede olup bu defa ….(okunamadı)
Muharebesinden gelüb ber mucib yoklama
mahsuse ?(mecruhen) kaydına 1248
300.
301.
302.
303.

Kara Veysel oğlu –Antalya‟ya ref 1248
Muhtar oğlu İsmail
Tahtalı oğlu Hacı Halil
Koca Halil veledi Yakub

305. Gök Yusuf oğlu İbrahim
306. Mustafa veledi Mustafa

1247 de
doğmuş
dolayısıyla
henüz yaşı
girmemiş
21

55
40
35
Tevellüd
1248
25
Tevellüd
1248

Tabloda
okunamayan yerler okunamadı veya … ile okuması şüpheli kısım veya yerler (?) işareti ile
gösterilmiştir.
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