
KOZANOGULLARI 
(KOZANDAGILILAR) 

 Mustafa ONAR 

Kozanogullan, Antitoroslar da denilen Kozandagi'nda, yaklasik iki 
yüzyil derebeylik süren, kimi zaman komsu derebeylerle, kimi zaman 
devletle çeliskiye düsen, dahasi savasan bir oymaktir. 

Kozan-Kozandagi 
Kozanogullan gibi ezgilerle türkülerde duyulan Kozandagi, 

Çukurova'nin kuzeyini kapsayan adi gibi daglik bir yöredir. Dogusu: 
Göksün, batisi: Yahyali-Develi daglarina, kuzeyi: Tufanbeyli yöresinin bir 
bölümünü alarak Zamanti irmagina dayalidir. Ormanlik da olan yörenin 
bütüne yakin yerlesikleri Varsaklardir. Çok dagli, çok vadili olusu 
nedeniyle, "kuz" denilen, günes görmeyen gölgelik yerleri de çoktur. 
Yörede arastirmalar yapan folklorcu Ali Riza Yalman, "kuz" un, Farsça 
çogul eki "an" la birleserek "Kuzan" adini aldigi görüsünde(l) Prof. Faruk 
Sümer de görüsüne katilmaktadir. Yöreli olarak biz de katiliyoruz. 

Çocuklugumuzdaki yaslilardan duydugumuz da hep "Kuzan", 
"Kuzanoglu" biçimindeydi. Ancak, 1928 yazi degisiminde "o", "ö", "u", 
"ü" sesleri veren Arapça'nin "vavi", "o" ile geçirildiginden, Kuzan, Kozan 
oldu. Biz de Kozan demeye, Kozan yazmaya basladik. 

Kozan, simdi bir ilçe merkezidir. 30 Aralik 1923 öncesindeki adi 
"Sis"ti. Ondan 58 yil önce 1865'te Firka-i islahiye, Kozan sancaginin 
merkezi edince(2), Kozan'la ilk iliskisi kuruldu. Anilan 30 Aralik 1923'te, Il 
Genel Meclisi'nin, Sis adini Kozan'a dönüstürmesi(3), ayni yil Kozan ilinin 
de kurulmasi ile, Sis adi unutulur oldu, yerini Kozan aldi. Böylece Kozan, 
dagdan ovaya indi. 
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Kozanogullari 
Cevdet Pasa'nin, söylentilere iliskin saptamalarina göre, 

Kozanogullari Gaziantep'in Kozan köyünden geliyor, Arikli Varsaklarmin 
kedhüdasi oluyorlar(4). Yerli olmayanlarin yerlilere kedhüda olmasi 
oldukça güçtür. Bu nedenle, "Kuzan" görüsüne katildigimizi yineliyor, 
Kozanoglu adinin yöreden alindigini savunuyoruz. Oymagin torunlarindan 
Abdurrahman Münir Kozanoglu ise, Kozanogullan adli brosüründe, 
"koson" sözcügünün asinarak "kozan"lastigim belirtiyor (5). Bu görüs, 
kanimizca "s" ile ikinci "vav"in degistirilmesine dayaniyor. Zorlanarak "s", 
"z", ikinci vav da "a" ediliyor. "Koson" da zorlamalarla 
"Kozan'lastiriliyor. Oysa, "Koson"un dogrusu "Kusun" dur. Kusun adli 
bir oymak da vardir. 

Devlet arsivlerinde Kozanogullari adi ancak 17. Yüzyil sonralarinda 
görülüyor. Ikinci Süleyman, 1690 Avusturya savasinda, yardim istedigi 
oymaklar arasina Kozanogullarini da katiyor(ö). Daha önce görülmeyisi 
güçsüzlüklerini kanitliyor. Buna karsin, Abdurrahman Münir Kozanoglu, 
anilan brosüründe dönemin ünlü ozani Karacaoglan'in, Kozanogullari'ndan 
korkarak Van'a kaçtigini yaziyor(7). Oymaginin, önceleri de güçlü 
oldugunu belirtmek istiyor. Gerçekte ise, ondan 18 yil sonra bile 
güçsüzlükleri görülüyor. Üçüncü Ahmet, 1708'de "Saki" suçlamasi ile, 
agalarini Nigde kalesine hapsettiriyor (8). 

Güçlü dönemleri, Büyük Yusuf Aganin 18. Yüzyil sonralarinda 
oymagin basina geçmesi ile basliyor. 1778'de baslayan bu gelisme 1865'e 
dek sürüyor. Bu süre , yaklasik bir insan yasami olmasi yaninda, Emevi 
devletinin yasamina da denk sayilir. Ancak, güçlenince Kozandagi ile 
yetinmiyorlar. Çukurova'ya açiliyorlar. Imamoglu ilçesi, Anavarza Kalesi, 
Ceyhan irmagi egmeci güney sinirlari oluyor. Kars (Kadirli), Sis (Kozan) 
sancaklarini da devletten ayirarak buyruklarina aliyorlar. 

Ama devlet de bos durmuyor. Uzlasik oldugu Çapanogullarini 
üzerlerine saldirtiyor. 1783'te, Kozanogullari'nin Belenköy merkezi 
yakinlarindaki çarpismada Çapanogullari yeniliyor (9). Çapanogullarmm 
yenilgisi, gerçekte destekçileri devletin de yenilgisi oluyor (10). 

Her olayi kendilerine özgü dizelerle anlatan ozanlar, bunu da; 

Çapanoglunun kursunu çatir patir 
Kozanoglu'nunki hiç saymaz hatir Su 
dagin ardinda üç bin Çapanli yatir 
Yusuf beyim emme de atmis satir 

dizeleriyle anlatiyor. 
1817'de derebeyligi iki ogluna bölüstüren Büyük Yusuf Aga, merkezi 

Belenköy olan Bati Kozan'i büyük oglu Sari Ali' ye, merkezi Gürlesen olan 
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Dogu Kozan'i küçügü Samur'a veriyor. Bölünüsten yararlanmak isteyen 
devlet, Belenköy'ü sancak merkezi, Sari Ali'yi de o zamanki adi ile 
kaymakam edip, sancak yöneticiligine atayarak Ankara'ya bagliyor. 
Gürlesen yakinlarindaki yerlesenleri hep Ermeni olan eski adi Hacin, 
simdiki adi Saimbeyli'yi ilçe merkezi, Samur Agayi da o zamanki adiyla 
"müdür" edip, ilçe yöneticiligine atayarak Maras sancagina bagliyor. 
Böylece, bir yandan daha da bölerek güçlerini azaltiyor, bir yandan da bütün 
halki Ermeni olan Saimbeyli'ye Türkleri de yerlestirmeyi amaçliyor. Ancak, 
amacinin sonuncusu gerçeklesiyor. Saimbeyli'ye Türkler de yerlesiyor. 
Islam Mahallesi kuruluyor. Hiristiyanliktan dönenler de oraya tasiniyorlar. 
Mahalle bugün bile adim koruyor (11). 

Ilk iki amaçlari gerçeklesmediginden, yöreye devlet gücü 
sokulamiyor. Kozanogullari'nin Agaliklari sürüyor. Devlete ne vergi, ne de 
asker veriyorlar. Üstelik, baska yerlerdeki asker kaçaklarinin da siginaklari 
oluyorlar. Bir evi, bir esegi, bir çift öküzü, iki keçisi ile ekecek bir yeri 
olanlari agir vergiye bagliyorlar. Asker olmak istemeyen halk, agir 
vergilerine katlanmak zorunda kaliyor. Almanlar hep Kozanogullar'nin 
kaliyor. Devlete verilmiyor. 

Bölünmeden yararlanarak yöreyi buyruguna almak isteyen devlet, 
Çapanogullarini ikinci kez üzerlerine saldirtiyor. Büyük Yusuf Aga 
dönemindeki yenilgilerinin de öcünü almak isteyen Çapanogullari, 
saldirilarim, güçsüz sandiklari Samur Aga üzerine yöneltiyorlar. Samur 
Aganin yandaslari Avsarlar'in yayla döneminde çikan çarpisma, Tufanbeyli 
yakinlarindaki genel adi Göksu ama, orada Magara Suyu denilen irmagin 
Katrangedigi kesiminde, Avsar agirliginda sürüyor (12). Sürüsünü, Samur 
Aga'nin ozani Avsar kökenli Dadaloglu, asagidaki dörtlüklerle siirlestiriyor. 
Siir, degisik yerlerde degisik biçimde bulunuyorsa da (13) biz, ünlü 
halkbilimci Prof. Pertev Naili Boratav'm Paris'ten gönderdigi özel mektupta 
olanini sunuyoruz. 

Magara suyunda kavga kuruldu. Öttü tüfek 
davlumbazlar vuruldu Duydum Bozoklu' 
nün (14) beli kirildi Bin atliya yamaç ünü 
beylerin 

Cadoglu geliyor bakin ilvana 
Öttü tüfek seyreyleyin dumana 
Ugrunda Avsar var sen seni sina 
Elden ele gider ünü beylerin (15) 
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Küçük Haci ile Gög Ahmet geldi 
Elaman vermedi hepsini kirdi Her 
birine yetmez böyle bes ordu 
Istanbul' a indi ünü beylerin 

Ali Beyim attigini düsürdü 
Cadoglu'nun tedbirini sasirdi 
Magarali soyuntusun desirdi Kanli 
gömlek oldu donu beylerin 

Ali Bey' in oglu Del'Osman Ali 
Alayindan zorbaz idi Zor Veli 
Bagrini kursuna verdi Seyf Ali 
Etten kale oldu cani beylerin 

Yasa Dadaloglum sen binler yasa 
Cadoglunu düsürdüler telasa 
Yaralinin önü indi Maras'a Necip 
Pasa çifte çeksin tuglarin 

"Istanbul'a indi ünü beylerin" dizesi ile "Necip Pasa çifte çeksin 
tuglarin" dizesi, Osmanlilarin Çapanogullarma destegini tartisilmaz ediyor. 
Çapanogullarinin basarisi devletin de basarisi olacakti, tersi oldu. Basari 
gene Kozanogullari ile yandasi Avsarlar'da kaldi. Dörtlüklerde adlari 
geçenler de hep Avsar'dir. 

Kozanogullari'nin böylesine güçlü dönemlerinde, Bati Kozan'da San 
Ali Aga'nin oglu Mehmet, babasini yayla çadirinda asarak öldürdü, yerine 
aga oldu. Ama, Agaliktan çok "Çadirci Mehmet" sani ile anildi. Agabeyini 
öldürdügü için yegeni Mehmet'le bozusan Samur Aga, o dönemde 
Çukurova'yi yönetiminde bulunduran Misirli Ibrahim Pasaya, yegenini 
Agaliktan düsürürse, bütün Kozani kendisine birakacagini bildirdi. 

Samur Aganin istegini isleme koyan Ibrahim Pasa, Arap 
askerlerinden kurulu bir birligi Çadirci üzerine yolladi. Atlannin kisnemesi, 
nallarinin sakirdamasiyla yollarda korku saçan Ibrahim Pasa birlikleri, 
Çadirci Mehmet'i korkutamadi. Dag savaslarinin ustasi Varsaklar önünde 
beklemedikleri yenilgiyi alarak, gerisingeri kaçtilar. Ilk yenilgiyi de 
Çadirci'nin Varsaklar'indan aldilar (16). Yenilgileri, Kozanogullari ile 
anlasamayan Osmanlilari'da sevindirdi. 

Kozanoglu yenilgisini sindiremeyen Ibrahim Pasa ise, 1835'te 
Menemencioglu Ahmet Bey komutasinda üç tümenlik birlik gönderdi. 
Menemencioglu Ahmet Beyin yazdigina göre (17), Mansurlu dolaylarindaki 
çarpismada Çadirci birlikleri yenildi. Sonuca sevinen Ibrahim Pasa, yanina 
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gelen Samur Aganin oglu Mehmet'e, "Menemencioglu, Kozanin bir 
ucundan girdi, bir ucundan çikti" diye övündü. Bu olayli günlerde 
Kozandagi'na gelen, Samur Aganin da konugu olan Fransiz Hititoglu 
Charles Texier (Sari Teksiye), Samur Aganin konukseverligini överken, 
"Yöreyi Misirliya satti." diyerek de, elestiriyor (18). 

Dönemde çok hanimlilik modaydi. Kozanoglu erkekleri de çok 
hanimliydilar. Çok hanimli olmasina karsin çocuksuz ölen Çadirci 
Mehmet'in yerine, kardesi Ömer, Aga oldu. Ömer Aganin Çadirci'ya göre 
yumusak olduguna iliskin kaniya Batililar katilmiyorlar. Bunlardan 
Avustralyali botanik bilgini Dr. Kotsch (Koçi), Adana'da Hasanpasaoglu 
Abdülmennan Beyden aldigi mektupla Belenköy'e geliyor. Ömer Aga'yi, 
öldürttügü alti kisinin basinda sert konusmalar yaparken buluyor. Korkarak 
bir çinar agacinin altinda bekliyor. Ömer Aga disinda kirk kisi daha sayiyor. 
Kirk bir kisiden mektubu okuyan çikmiyor. Çevirmenle konusmak zorunda 
kalan Ömer Aga, durumu ögrenince, "gidebilirsini z"diyor. Dr. Kotschy ile 
çevirmeni korka korka Maras yolculuguna çikiyorlar (19). 

Dogu Kozanda da Samur Aganin ölümüyle yerine oglu Mehmet 
geçiyor. Ama, 7-8 ay yasayabiliyor. Küçügü Yusuf, "Küçük Yusuf Aga" 
sani ile aga oluyor. Ancak, babasindan Saimbeyli'yi (Hacin) yemlik alan 
kardesi Haci, Ilçe merkezi Saimbeyli oldugundan, "Agalik benim hakkim" 
diyerek, Yusufu düsürüyor. Düsmeyi sindiremeyen Yusuf da bos 
durmuyor. Topladigi yandaslarla iki yil sonra Haci'yi düsürüp Agaligi 
yeniden aliyor. 

Kozanogullari'nin bu çekismesinden de yararlanmak isteyen 
Osmanlilar, 1851'de Çatalbas Mustafa Pasa komutasinda dogrudan kendi 
birliklerini gönderiyorlar. Kadirli yolu ile Yagibasan'a varan Osmanli birligi 
de, dag savaslarinin ustasi Yusuf Aganin Varsaklarina yeniliyor. 

Yenilgi sonrasinda Kirim savasi ile karsilasan Osmanlilar, savas 
sonrasinda derebeylerini yok etmek amaci ile Firka-i islahiye birligini 
olusturdular. Çok donatimli, çok yetkili Firka-i islahiye, Gavurdagi 
(Amanoslar) derebeylerini etkisizlestirerek, 1865 Eylülünde Kozandagi'na 
geldi. Dogu Kozan'da Küçük Yusuf Aga, direnisini sürdürüyordu. Ozani 
Dadaloglu da; 

Asagidan iskan evi gelince Sararip da 
gül benzimiz solunca Malim mülküm 
seyfi gözlüm kalinca Kaypak 
Osmanlilar size aman mi? 

türü dörtlüklerle ona moral veriyordu (20). 
Ne var ki, Osmanlilar da Yusuf Agaya aman vermemekte kararliydi. 

Bati Kozan agasi Ahmet Aga da, Yusuf Agaya özeniyordu ama, direnisi 
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baslatamiyordu. O da, babasi Ömer Agayi indirerek Aga olmus, birkaç ay 
önce de üçüncü evliligini yapmisti. 

Üçüncü evliligi, Develi yöresine yayla yolculuguna çikan Kozan'm 
Hamamköyü'lüleri, Belenköy yakinlarindaki Düsmüs'te konaklayinca, 
Ahmet Aganin "Dutma-Tutma"lari, Avanlar oymagindan, amcasinin oglu 
Hasan'la nisanli Emine adli kizi görünce, Ahmet Agaya, "Bu kizi kaçirma 
Aga!" diyorlar. Durumdan kuskulanan erkek kardesleri, Emine'yi 
sakliyorlarsa da, Agalarindan, "Nerdeyse bulun" buyrugunu alan 
"Tutma"lar, bulduklari yerde Dervis, Ibrahim, Ahmet adli kardesleri 
öldürüp, Emine' yi de aglatarak Ahmet Aganin üçüncü esi ediyorlar. 
Kardesleri için agiti durmayan Emine, Firka-i islahiye, Ahmet Aga'yi, 
Ahmet Pasa sani ile Kütahya Mutasarrifligina gönderirken, kaçmayi 
basariyor. Üç aylik Kozanoglu hanimligina son vererek, eski nisanlisi Avan 
Hasan'la gerçek evliligini yapiyor, anne oluyor (21). Ahmet Aga'ninsa, 
hiçbir hanimindan çocugu olmuyor. Kendisini yakin taniyanlardan Sihlili 
(Develi) Kadir Aga. "Avratlari kisirdi" diyerek, Ahmet Agaya toz 
kondurmuyor (22). 

Kültürel Durumlari 
Her yöreli gibi Kozandaglilarin da kendine özgü kültürleri var. 

Varsagilari gibi argolari ile esprileri de ünlüdür. Kozanogullari da o kültürde 
bulunuyor. Daglik olusu, avciliga özendirdiginden, aticiliklari gelisiyor. 
Savaslardaki basarilari da aticiliklarindan kaynaklaniyor. Esprileri arasinda, 
"Daglar issiz kalmasin diye, yaratilmisiz" sözleri çok duyulur. Bir baska 
duyulan da, "Hallac-i Mansur geldiginde su daglari hep atacak" diyene, 
"Hokka dagini da atacak mi?" diye, sorulur. "Atacak" yanitina, "Çok 
kiris kirar" denilir (23). 

Kozandagi'nin halki gibi Kozanogullari'nin da çogu günleri dagda-
belde geçiyordu. Onlar da avciydilar. Böyle bir gün geçiren Küçük Yusuf 
Aga ile kardesi Haci, Saimbeyli'nin Kalesekisi baglarinda karsilasirlar. Bir 
mese fidani keserek karsilikli çekismege baslarlar. Çekise çekise elleri 
kizarir, tuttuklari yerdeki fidan kabuklari soyulur. Yenisemeyeceklerini 
anlayarak birakmak zorunda kalirlar (24). Iste bu nitelikteki kisiler yörede 
etkili bir derebeylik kurarak, halki sürekli korku içinde bulundurdular. 

Hangisi oldugu kesin bilinmiyor. Siradan kisiler birbirleriyle 
konusurken, biri, "Bey de ölür battal da ölür. iki esekli abdal da ölür. 
Allah büyüktür, gün gelir Kozanoglu da........" deyince, Kozanoglu'nu 
çadir önünde görür. Ölür sözünü söyleyemez. Ama Kozanoglu zorlayinca, 
öncekileri yineleyerek, "Kozanoglu'da isterse ölür diyecektim, Agam" 
çarpitmasi ile kurtulur (25). 

Birinde de, Kozanogullari kendi aralarinda yol, su, dag, bel 
konusmalari yaparken, gene halktan biri, "Çepelce'nin suyu da iyi" 
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deyiverir. Çepelce Imamoglu deresinin kaynagidir. Konusma yeri 
Belenköy'se, 80, Gürlesen'se, 100 km'nin üzerindedir. Kozanoglu, bu sözü 
söyleyene, "Destiyi al Çepelce'den su getir." der. Yola koyulan destili, 
ovaya indiginde, "Nereye gidiyorsun? "diyene, "Kozandagi'nda bir bok 
yedim. Çepelce'de agzimi yikamaya gidiyorum." yanitini verir. Bu 
cezalandirma, Agalarin konusmasina karisilamayacagi anlaminda 
yorumlaniyor (26). 

Kozanogullarimn öteki derebeylerinden bir ayriligi da, onlarda, 
oymak yöneticisine "bey" denirken, Kozanogullari'nda "Aga" deniliyor. 
"Bey" sani, torunlarla yegenler için kullaniliyor. Buyruklarinda çalisanlara 
"Dutma-tutma" diyorlar. Kapali ekonomiyi yürütüyorlar, alisverislerini 
takasla yapiyorlardi. Para kullandiklari sanilmiyor (27). 

Firka-i islahiye komutanlarindan Kurt Ismail Pasa, 
Kozanogullari'ni kusatma amaci ile Tufanbeyli'nin Doganbeyli köyü 
yakinlarina konuslandiginda, askerinin yiyecegini yakinindaki degirmenden 
sagliyor. Aldiklarina karsilik vermek istedigi parayi, degirmen sahibi, para 
kullanmadigi için, almak istemiyor. Ama, Kurt Ismail Pasa, zorla veriyor. 
Kimseye de parasiz verme, diyor. Böylece, Firka-i islahiye, Kozandagi'na 
yalniz devlet otoritesini degil, parayi da getirmis oluyor. Durum bu iken, 
günümüz politikacilarindan biri, dedesi için, "Benim dedem, 
Kozanogullari'nin Maliye Naziri'ydi" diyebiliyor. Para kullanilmayan bir 
yerde Maliye Bakanligi olamayacagini, duyanlarin degerlendirdiklerini 
saniyoruz. Gene söylüyoruz. Kozanogullari'nin "naziri" degil "dutmalari" 
vardi. 

Avciliklarindan söz etmistik. Küçük Yusuf Aga, avci arkadaslarindan 
birine, "Kekligin en tatli yeri neresi?" diyor. "Kanadinin ucu" yanitini 
alinca, "Nasil olur?" sorusunu soruyor. "Vurdugum kekliklerin baska 
yerini vermiyorsun ki?...Orasini veriyorsun. Orasinin tadini biliyorum" 
(28) diyor. Ama, ölümüne iliskin agitlari da en çok kanat ucunu alanlar 
yakiyor. Ölümü öylesine etkilemis ki, Dadaloglu gibi koçaklamacilar bile 
(29); 

Nolaydi da Kozanoglum nolaydi 
Sen ölmeden bana ecel geleydi 
Bir çikimlik canimi da alaydi 
Böyle rusvay olmasaydik cihanda 

diye aglamaya basliyor. Ama, arkasindan da gene koçaklamaci 
oluyor (30). 

Dervis Pasa gayri kina yakinsin 
Böbürlensin dört bir yana bakinsin 
Emme bizden gece gündüz sakinsin Öç 
aliriz ilk firsati bulanda 
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Diyor. Bu konuda özel arastirmasi bulunan Ahmet Özdemir, 
Dadaloglu'nun siirlerine baska siirlerden karismalar oldugu kuskusundadir. 
Genç folklorcularimizdan Halil Atilgan da, Kozanoglu anonim agitlarina 
oyun-dügün türkülerinin karistigini belirtmektedir. Iki görüse de katiliyoruz. 
Agit niteliginde buldugumuz dörtlüklerden kimilerini sunuyoruz. 

Atlas içlik yeleginde Cennet-i 
ala dileginde Öldürmüsler 
beyim seni Su Kötün'ün 
beleninde (31) 

Bahçemizde öten kuslar (32) 
Bu kuslar nerede kislar Ünü 
büyük Kozanoglu Kürk 
giydirir at bagislar 

Kara çadir egmeyinen Önü 
çapraz dügmeyinen 
Kozanoglu teslim olmaz Bes 
bin atli gelmeyinen 

Çiktim Kozan'in dagina Bir 
göz attim otagina Asiretten 
imdat olmaz Kaç kurtul 
Gavurdagi'na 

Kir atim ürktü bosandi 
Üzengi yere dösendi 
Ne yatarsin Kozanoglu 
Kilici düsman kusandi 

Sürdürür atim sürdürür 
Sürgüsü duman püskürür 
Yigitlerin serefi cenk Hem 
ölür hem öldürür 

Kozanoglu oturuyor Beylik 
toplar atiliyor Ne durursun 
Kozanoglu Kan gövdeyi 
götürüyor 

guslar (Kozandagili agzi) gislar 
(Kozandagli agzi) Gozanoglu 
(Kozandagili agzi) 

gara çadir (Kozandagli agzi) 

Bes yüz atli gelmeyinen 
(Ahmet Özdemir) 

Gaç kurtul (Kozan agzi) 

Örkten bosandi (Ahmet Özdemir)

gilici...........(Kozan agzi) 

Gan ...........    (Kozan agzi) 
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Kara yagliklar karasi 
Karisti Kozan arasi 
Agam kavgadan geliyor 
Sol bögrü süngü yarasi 

Garasi.........      (Kozan agzi) 
Gansti Gozan  (Kozan agzi) 
....gavgadan  (Kozan agzi) 

  

l 

Kozan' a eller Kozan'a 
Akil ermez bu düzene 
Öldürmüsler beyimizi 
Yasak mezarin gezene  

Yusuf Agayi yakalatip öldürülmesine neden oldugu için, Metli 
Hasan'a, köylüsü Himmetli'liler, bugün bile küfür etmektedirler (33). Dogu 
Kozan'da Yusuf Aga, bu aci sona ugrarken, Bati Kozan'da cinayetle evlilik 
yapan Ahmet Aga, görevlendirildigi Kütahya mutasarrifligini bir süre sonra 
birakti. Istanbul'a tasindi. 

Sonuçsuz Son Girisimi 
"Pasa" ligi birakip Istanbul'a çekilen Ahmet Aga, 1877 Rus savasim 

bagitlayan Yesilköy Antlasmasi (Ayastefanos Muahadesi) sonrasinda 
Istanbul'dan Anadolu'ya baslatilan göçe karismak istedi. Keklik avlayacak 
bir yer diledi. Savas paniginden yararlanarak, biraktigi Kozan kültürüne geri 
dönmek, agaligini yeniden kurmak amacindaydi. Kozandagi kendisine 
yasak oldugundan Konya verildi. O da, Konya kamuflesi ile Kozandagi 
yolculuguna çikti. Yolda topladigi yandaslara, Kozandagi'nin etkili kisileri 
de katildi. Kozan Tabur Agasi Gençoglanoglu Ahmet Aga, Sis Zaptiye 
Komutani Vezir Aga, Sis Müftüsü Halil Efendi ile Kardesi Mustafa Efendi 
(Senliklerden), Eski müftünün oglu Abdullah Efendi, Çeliklerden Seyh Ali 
Efendi, Tavsanoglu kardesler, Saimbeyli Müftüsü Mehmet Tevfik Efendi, 
Sihh (Develi) dan Müderris Ali Riza Efendi, Kadirli'li Karamüftüoglu 
Hazim Efendi, Sirkintili Karafakioglu, Ali Riza Efendi katilanlar 
arasindadir. 

Bu katilimlarla simdiki Kozan Baraji alaninda açilan savasta devlet 
birliklerinin komutani Akif Pasaya yenildiler. Ahmet Aga, yakalanip 
yargilanarak Libya'ya, yandaslari da Rumeli'ye sürüldüler. Bu olay da agita 
döküldü. 

Birkaç dörtlügünü sunuyoruz (34). 
  

Ne yatarsin hecin gibi 
Kara biyigi sicim gibi 
Ben aglarim bas ucunda 
Anan kizi bacin gibi Anan gizi (Kozan agzi) 
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Odasinda agir masa Kalk 
beyim konagi döse Ne durursun 
Ahmet Beyim Sis'e girdi Akif 
Pasa 

Koyunu vurdum esmeye 
Takatim yok bel asmaya Ar 
degil mi Kozanoglu Akif 
Pasaya düsmeye 

Bak Aganin yatagina 
Kekliginin ötegine Cümle alem 
dökülürdü Kozanoglu etegine 

Hemen belirtelim ki, Kozandagi kültüründe ezgiler yalniz agitlarla 
kalmiyor. Oyun-dügün türkülerini de içeriyor. 1926 yilinda, simdiki adi 
Istanbul Belediye Konservatuvari, o zamanki adi Darülelhan 
müzisyenlerince notaya alinan ilk halk türküsü, "Kozanoglu avdan gelir" 
türküsü oluyor (35). 1936'da da Anadolu ezgilerini inceleyen Macar 
müzikologu Bela Bartök Macar ezgileri ile Kozandagi ezgilerini benzesik 
buluyor (36). Ikisi de Orta Asya kökenli oldugundan, benzesik olmalari bize 

göre dogaldir. 
Kozandaglilarin dil özgünlügü bugün bile sürüyor. Yüzyilin 

baslarinda "En güzel en ince bize" diye, yayginlastirilmak istenen Istanbul 
Türkçe'sine yüzyilin sonunda bile uyum saglayamamis bulunuyor. Ana, 
baba, amca, dayi gibi adlar, Himmetli dolaylarinda anacik, babacik, 
emmicik, dayicik biçiminde söyleniyor. "Babaciktan biz gorkarmisik, 
degirmende döve döve öldüreceklerdi" diye bir de espirileri duyuluyor. 
Kötün dolaylarinda basörtüsüne "keten" deniliyor. Keten, Karacaoglan'm 
dizelerinde de görülüyor. "Bu kez" Çaralan'larm dilinde "Bugaz", denli, iki 
"e" ile "deenli" oluyor. Ekilecek tohuma "biter" den bozma "bider" 
deniliyor. Anasi ile babasi ayri soydan ya da ayri dinden olanlara "çandir" 
adi veriliyor. Arapça'nin "tipkisi" ile "ayni"si onlarin dilinde "cikla" dir. 
"Çikla babasi gibi" sözleri çok duyulur. Farsça'nin köftesi, özellikle çig 
yada mercimekli olani "siknian"dir. Sikilarak yapildigi için isleviyle 
uyumludur. Damat ya da güvey yerine "özne" denir. Dügünlerde "Övelim 
özne beyi" türküleri söylenir. Pencerenin adi "taka", vadinin adi "kisik"tir. 
Koyun sürüsüne "yoz" inek sürüsüne "sürek" denir. 

Örnek daha çok ama, süre yok. Ayrintisini almak isteyenler, Çetin 
Yegenoglu'nun Kozanca adli kitabini inceleyebilirler. 
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