KOZA HANI
sahip bir

girişi vardır.

Muntazam kesme
olan kemerin içindeki
alınlığı. geometrik birdesene göre renkli
taşlardan işlenmiş bir kaplama süslemektedir. Dış duvar orgüsünde tuğla ve kesme taştan karma tekniğin kullanılmış olduğu görülür. Ahır ise moloz taştan inşa
edilmiştir. Kare şeklinde bir iç avlunun etrafını taş payelere oturan kemerlerden
oluşan revak çevirmektedir. Han iki katlı
olarak düzenlenmiştir. Aydın Yüksel'in
tesbitine göre alt katta elli mekan bulunmakta. kapının iki yanında ise eyvan şek
linde açılan bir çift mekan yer almaktadır.
İçlerinde birer ocak olduğu tahmin edilen her adayı havalan dırmaya da yarayan
mazgal biçiminde bir pencere kısmen aydınlatmaktadır. Girişin iki yanından birer
taş merdiven yukarı kata çıkışı sağlar. Hanın sol tarafında düzenli bir plana sahip
olmayan ahır kısmı bulunmakta, üst katta da elli bir veya elli iki oda yer almaktadır. Üst kat revakları ahşap iken son tamirde kagire dönüştürülmüştür. Revak
kemerleri tuğla, üzerieri kubbelidir. Odalar tonazla örtülüdür. Her birinde dışarıya
açılan ikişer pencere vardır. Avlunun ortasında bazı Selçuklu kervansaraylarında
olduğu gibi müstakil bir mescid bulunmaktadır. Eski bir belgede bu mescidin
yanında günümüzde izi kalmayan ahşap
tan ikinci bir mescidin daha olduğu bildirilmekteyse de herhalde esas mescid cemaate yetmediği için bir devirde böyle
bir ek yapı inşa edilmiştir. Esas mescid
sekizgen planlı olup kemerli payelere oturan bir mekandan ibarettir. Altında mermer havuzu olan bir şadırvan mevcuttur.
Üst kata taş bir merdivenle ulaşılıyordu.
Kapının tam karşısında güzel bir mihrap
yer almaktadır. Diğer altı duvarda alttakiler dikdörtgen, üsttekiler sivri kemerli
pencereler bulunmaktadır. Mescidin üstü
kurşun kaplı bir kubbeyle örtülüdür. Ahır
ise ortası aviulu revaklarta çevrili tek katlı
bir yapıdır. Koza Ham. Osmanlı devri han
taştan yapılmış

Koza Han ı· nın

planı

'iyye defterlerinden bu hanın tarihçesini
ilgilendiren çok sayıda bilgi çıkarmıştır.
Bunlardan yapının kimlere ve ne kadar
ücret karşılığında kiralandığı öğrenilmek
tedir. Han 1082 (1671-72). 1199 ( 1785)
yıllarında ve başka tarihlerde tamir edilmiş, üzeri kubbeli iken kurşunları sökülmüş. ku b beleri kaldırılmış. çatı yapılarak
yerli kiremitle örtülmüştür. Nitekim ku bbe kemerlerinin kalıntıları ile köşelerdeki
üzeri kurşun örtülü kubbeler bugüne kadar intikal etmiştir.
Evliya Çelebi, 1050 (1640) yılında ziyaret ettiği Bursa'daki eski eserleri anlatır
ken Koza Ham adını vermemekte, buna
karşılık Pirinç Ham'ndan sonra bir Acem
hamndan bahsetmektedir. Verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre Evliya Çelebi'nin Acem Ham olarak adlandırdığı handa
Azerbaycan ve İran'dan gelen tüccarlar
kaldığı gibi ipek tüccarlarından gümrük
alan ipek emininin makamı da burada idi.
Onun verdiği bilgiler adı geçen hanın Koza
Ham olması ihtimalini kuwetlendirmektedir. Bu hana XIX. yüzyıla kadar İpek
Ham da denildiğini, Bursa'daki Osmanlı
devri eserleri hakkında bir doktora tezi
yapmış olan H. Wilde belirtir. Koza Ham
1950 yıllarına doğru büyük ölçüde bir restorasyon geçirmiş ve bütün parazit eklerden temizlendikten başka gerek han gerek avlusundaki mescid asil mimarilerine
uygun biçimde ihya edilmiştir. Hanın gözleri de modern ticarethanelere merkez
olmuştur.

Koza Ham, klasik plana uygun olarak
bir avlu etrafında çevretenmiş altlı üstlü
odalardan ve bir ahır-depodan teşekkül
etmiştir. Ahır tek katlıdır. Odaların önünü
altta ve üstte bir revak çevrelemektedir.
Avlu ortasında, altında havuzlu şadırvanı
olan sekiz kenarlı bir mescid bulunmaktadır. Hanın oldukça gösterişli mimariye
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Koza Ha nı

Bursa

ve kervansaray mimarisinde ortasındaki
mescid bakımından eski gelenekleri sürdüren ve bütünlüğünü hala koruyabilmiş
olan bir eserdir.
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SEMAVi EYicE

KOZAK
Muahede, name, tezkire gibi
önemli evrakı bağlayan kordonların
içinden geçirilerek üzerine mum dökülüp
mühürlendiği yassı-yuvarlak kutu.

L

~

Koz (ceviz) isminden türetildiği anlaşı
lan kozak kozalak şeklinde de kullanılır.
Şemseddin Sami mühür kozalağını "bal
mumu üzerine basılmış mühür bozulmamak için üzerine yapıştırılan fildişin
den kapakçık" şeklinde açıklamaktadır
(Kamus-ı Türki,

s. 1099).

Eskiden padişah, sadrazam ve devleti
temsil eden diğer önde gelen kişilerin
gönderdikleri mektup veya davetiyelere,
imzalanan milletlerarası antlaşma metinlerine ve benzerlerine sonradan yapılacak bir müdahaleyi önlemek için sim
kordonlar bağlanır, bu kordonlar kozak
denilen bir mahfaza içinden geçirilip
mahfazaya bal mı.imu dökülerek üstüne mühür basılırdı. Kozak, günümüzde
en basit örnekleri su ve elektrik saatlerinde veya posta paketlerinde görülen kurşun mühürterin eski bir örneği dir.

KOZAK
Mısır ve Hitit geleneğinde de açılması
istenmeyen kapı . mektup . sandık vb .
şeylere bağlanan ipierin uçları düğüm
lenip bir çamur topağı içine alındıktan
sonra çamur mühürleniyordu. Hititler'in
başşehri Hattuşaş'ta bulunan ve arkeoloji terminolojisinde Latince adıyla
"bulla" denilen 3000 kadar mühür baskı 
sından birçoğunun içinden geçen ipierin
izleri bugün de görülebilmektedir (Seeher, s. 97). Bu usul. bütün Eskiçağ ve Ortaçağ boyunca küpler veya arnforalar içine konulan değerli içkilerin korunmasın
da da kullanılmıştır. Muallaka şairlerin
den Lebld b. Rebla'nın bir şiirinde "mührü
kırılmış şarap " ifadesi geçer (Hatl b etTebriz!, s. l 92 ). Kur'an'daki "mühürlü içecek"le (el- M ut affifln 83/25) "kalbin mühürlenmesi " (el- Ba kara 2/7 ; el -En'am 6/
46; ei-Casiye 45/23 ) ifadeleri de bu geleneğe işaret etmektedir. Zamanla çamur
bullaların yerini kurşun mühürler almış
tır

Günümüze Emevl. Abbasl. Selçuklu ,
Bizans ve Osmanlılar'dan içinden geçen
ipierin izi belli kurşun mühürler ulaşmış
tır. Halil Ethem Eldem'in verdiği bilgilerden, Müze-i Hümayun'da bulunan en eski kurşun mühürlerden birinin H i şam b.
Abdülmelik'e ait olduğu öğrenilmektedi r
(Kurş un Mühür Ka ta/oğu, s. I I ). Bizans
imparatorları papaya, doğu patriklerine,
hükümdarlara gönderdikleri mektuplarda
ve vakıflarıyla ilgili fermanlarda "chrysobulla" denilen altın veya "argysobulla" denilen gümüş kozaklar kullanırlardı . Kozağın ağırlığı gideceği yerin önemine göre değişmekteydi. Genel olarak yabancı
krallara gönderilen narnelere iki üç altın.
Abbas! halifesine ve Mısır hükümdarları
na yollanan narnelere ise dört altın ağır
lığında ve yaklaşık 7 cm. çapında kozak
takılıyordu. Mektuplarabağlanan kordonlar. iki levhadan oluşan altın kozağın içinden geçirildikten sonra levhalar birbirine
lehimleniyordu. İmpatorluğun son iki yüzyılında ·ayrı ayrı basılan levhalar fermanın ipek kordonuna bal mumu ile tutturulmuştur. Muhtemelen bu tür kozağın
doğurduğu bazı zorluklar ve sakıncalar.
onun bal mumuna veya özel mühür mumuna basılıp bir kutu içine alınması düşüncesini doğurmuştur.
Osmanlılar'da muahedenameler. name-i hümayunlar ve padişaha ait davet
tezkireleri gibi değerli evrak sır katibi tarafından gidecekleri kişilerin önemine göre bez, atlas veya seraser denilen altın ve
gümüş tellerle dokunmuş kumaştan

yahut meşinden yapılan keseye konur
ve kesenin ağzı sim kordonla bağlan
dıktan. kordonun uçları kozağın karşılık
lı deliklerinden geçirildikten sonra içine
eritilmiş kırmızı mum dökülür, üzerine
de mühr-i hümayun ( so nra l a rı devlet arm as ı ve p a dişahın tu ğ ras ı) basılırdı; kozaktan çıkan. uçları püsküllü kordonlara
da birkaç düğüm atılırdı. Kozakların altın

ve

gümüşten başka "sade "(ş im şi r ), " şir

mahl", "som" (mors, deniz ge rge d a nı vb.
türü deni zmemeli si di ş l e ri ) gibi değişik
cinsleri de vardı ve bunların kullanıldığı
yerler farklıydı. Mesela kılıç alayı. hırka-i
şerif ziyareti, bayramiaşma ve mevlid-i
şerif gibi sebeplerle gönderilen davet tezkirelerinde şirmahl kozaklar kullanılırdı.
XVI. yüzyılın son çeyreğinde altın kozakla
name gönderilen hükümdarlar Gllan ve
Kertli hakimleri, Avusturya imparatoru,
İspanya. Fransa . Lehistan ve Portekiz
kr a lları, Rus çarı ve Venedik dukası idi.
Erde! kralına gönderilen nameler de atlas keseye konulup gümüş kozaklarta mühürlenirdi. Mekke şerifine , Fas sultanına
ve K ırım hanına giden nameler yine atlas keseye konur. fakat bunlara altın kozak takılırdı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e
yazılan ilk name atlas keseye konmuştu
ve gümüş kozaklı idi; daha sonraları ise
keseler serasere. kozaklar da altına çevrildi. Mühimme defterlerindeki name silretleri üzerinde torba ve kozak cinslerine işaret edildiği görülmektedir. Mesela
28 Zilkade 972'de (27 Haziran 1565) Leh
kralına . Osmanlı tacirlerinin yollarını kesip mallarını gasbeden eşkıyanın yakalanması için gönderilen name-i hümayunun
silretinde "altun kozalak ve seraser klse
ile" kaydı vardır ( 6 Nurn aralL Mühimme
Defteri, ll, 260). Tanzimat ' ın ilanı üzerine ahidnameler defter haline dönüşmüş
ve bunlar ortalarındaki deliklerden geçirilen sim kordonla rın altın kozak takılıp
mühürlenmesinden sonra içi ipek veya
kadife ku maş kaplı özel çantalara konulmuştur.

Kozakların kapaklarına

genellikle ince
devletin arınası işlenirdi. Padişah ihtiyaç duyulduğunda kuyumcubaşıdan kozak talebinde bulunurdu . 20 Şa
ban 11 33 (16 Haziran 1721 ) tarihli bir belgede padişahın, " Kuyumcubaşı ağa, Özbek namesi için bir altın kozalak veresin"
kaydı görülmektedir (BA, D .BŞM, Kuyum c ubaş ı , nr. 1/5) . Bazı kozaklar kıymetli taş
larla süslenirdi. lll. Ahmed döneminde
İran şahına gönderilen bir name-i hümayunun murassa' kozağı için yüklü miktarda harcama yapılmıştır (BA, ibnüleminbir

işçilikle

os m an l ı Devleti ile sırbista n a rası n da ya p ıla n 9 Haziran
1902 tarihli ticaret muahedesi metni ile koza ğı (BA, Muahede, nr. 142)

Saray, nr. 2683). Osmanlı arşivindeki ına
liyeyle ilgili belgelerde çeşitli kalemiere
verilen üçer aylık kırtasiyen in cins ve miktarı gösterilirken kozakların bazan cinsleri belirtilmeksizin. bazan da değişik türlerde kaydedildiği görülmektedir. Bu belgelerde geçen malzeme içinde birkaç tür
mühür mumu, kınnap ve meşin kese bulunması dikkat çeker (BA, Cevdet-Mali ye, nr. 50 ı 2, I 799 2. I 990 I) . Belgelerden,
XVIII. yüzyılın başlarında kozakları serkırtasinin ( kağı t ç ı baş ı ) saraya iş yapan
esnaftan alıp gerekli yerlere verdiği anlaşılmaktadır. Ramazan 1126 (Eylül 1714)
tarih li bi r belgede padi ş ah tarafında n
kull anıl ma k üzere mühürdar a (mühred a r-ı hazreti sad r- ı all) otuz sam. 100 şir
mahl ve 200 sade kozağın verildiği görülmektedir. Aynı belgeye göre Hariciye
nazırı mesabesindeki reis efendiye ise
elli şirmahl ve 1so sade kozak verilmiştir
(BA, Cevdet - Ma liye , nr. I 7992) .
Başbakanlık Osmanlı Arşivi ' nde daha
çok yabancı ülkelerle imzalanan muahedenamelerin altın ve gümüş kozakları
bulunmaktadır. Bunlardan ova! olanlar
11 ,S cm . en inde ve 13,5 cm . boyunda,
daire şeklinde olanlar 14 cm . çapındadır.
1838 -1914 yılları arasında İngilizler'le yapılan antlaşmaların gümüş olan yuvarlak
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KOZAK
kozakları

18 cm.

çapındadır:

imzalananların altın

is2 9 ile 14 cm.

ve

Avusturya ile

Kozaklar hem devletin ihtişamını hem
de gönderilen kişiye verilen değeri gösteriyordu. Ünlü seyyah Jean Babtiste Tavernier. İran şahının Alman imparatoru.
Polanya kralı ve Venedik dukasından gelen nameleri değerli kağıt ve altın kozakları sebebiyle kabul ettiğini. papadan gelen mektubu ise basit kağıdı ve kurşun
mührü sebebiyle reddettiğini söyler (XVII.
Asır Orta lartnda Türkiye Üzerinden iran 'a
Seyahat, s. l 06).
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NEsi BozKURT

KOZMOGONİ

ı

Evrenin aslı, ortaya çıkışı
ve gelişmesi üzerine
bilim öncesi açıklamalar içeren
ilim için kullanılan terim
(bk. YARATMA).
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(ö. 630/1233)

arasında değişmektedir

(Osman l ı Arşivinde Bulunan Muahedenamelerden Örnekler, S. 9-l 0) .

L

KÖKBÖRİ

gümüş kozakları

_j

L

Begteginliler'in son hükümdan
(1190-1233).
_j

27 Muharrem 549 (13 Nisan 1154) tarihinde Musul'da doğdu. Babası Ali Küçük,
Musul Atabegi İmadüddin Zengl'nin hizmetinde bulunmuş. Erbil 526'da (1132)
Zengl tarafından kendisine ikta edilmiş
ve bu tarihten itibaren şehir beyliğin
merkezi durumuna gelmiştir.
Ali Küçük 563 ( 1168) yılında ölünce yerine büyük oğlu Kökböri (Gökböri) geçti.
Ancak atabegi Mücahidüddin Kaymaz
onu tutuklayıp yerine kardeşi Yusuf Yi nal
Tegin'i getirdi. Bir süre sonra hapisten
çıkan Kökböri. Musul Atabegi ll. Seyfeddin Gazi'nin hizmetine girdi. Seyfeddin
Gazi, Halep Atabegi NGreddin Mahmud
Zengl'nin ölümünden faydalanıp Halep
atabegliğine ait olan Harran ' ı zaptettikten sonra Kökböri'ye ikta etti (569/
1174).

Kökböri , Musul atabegliğiyle Selahaddin-i EyyGbl arasındaki mücadelelere fiilen katıldı. Bu savaşlar sonunda Halep dı
şında atabegliğin önemli merkezleri Selahaddin-i EyyGbl'nin eline geçince Mu sul Atabegi İzzeddin Mesud bazı tedbirler almak zorunda kaldı ve Erbil naibi Mücahidüddin Kaymaz'ı Musul valiliğine tayin etti. Bu arada Halep Atabegi el-Melikü's-Salih İsmail topraklarını Musul Atabegi İzzeddin Mesud'a vasiyet etti. Bu nun üzerine Kaymaz ve Kökböri ile birlikte yola çıkan Atabeg İzzeddin Mesud 20
Şaban 577'de (29 Aralık 1181) Halep'i teslim aldı ve Kökböri'yi Halep şahneliğine
getirdi. Halep'in yeniden Musul'a bağlan
ması Musul atabegliğinin geleceği açısın
dan önemli bir gelişmeydi. Ancak şehir.
kardeşler arasındaki mücadele yüzünden
Sincar'ın alınması karşılığında ll. İmadüd
din Zengl'ye terkedildL
İzzeddin Mesud Musul'a dönerken kardeşinin şehri

Selahaddin-i EyyGbl'ye karKökböri'yi
önemli bir kuwetle birlikte Halep'te bı
raktı. Fakat Kökböri. Selahaddin-i EyyGbl'ye meyli olan bazı emirlerin muhalefeti yüzünden kaleye hakim olamadığı gibi
atabege yaptığı şikayetlerden de bir sonuç alamadı.
şı ko ruyamayacağı endişesiyle

Kaymaz'ın Musul'a tayinine öfkelenen
Kökböri, İkta merkezi Harran'a döndükten sonra Selahaddin-i EyyGbl'ye itaat
ederek onu Musul'a karşı sefere teşvik et-

ti ( 5 78/ ı 182). Ardından da Selahaddin-i
EyyGbl ordusuyla Fırat'ı geçtiği sırada
kuvvetleriyle birlikte ona katıldı. Selahaddin, Harran'a ilaveten Cemaziyelewel
578'de (Eylül 1182) zaptettiği Urfa'yı da
hizmetinin karşılığı olarak Kökböri'ye ikta
etti.
Bu arada Musul Atabegi İzzeddin Mesud'un bütün bu olayların sorumlusu olarak görülen Musul Valisi Kaymaz'ı hapsetmesi. Erbi l hakim i Yusuf Yi nal Tegin'in başkaldırmasına ve Selahaddin -i
EyyGbl'ye tabi olmasına yol açtı . İzzeddin
Mesud'un Erbil'i yeniden itaat altına alma teşebbüsü sonuçsuz kaldı. Kökböri.
onun Erbil ve çevresinde yaptığı tahribatı
gerekçe göstererek Selahaddin-i EyyGbl'yi ikinci defa Musul'u kuşatmaya ikna etti
ve kendisini Bire'de karşı l adı . Fakat ödemeyi vaad ettiği para ve malı vermekten
kaçınınca iktaları elinden alınarak hapse
atıldı. ancak bir ay kadar sonra affedilerek iktala rı geri verildi. Selahaddin-i EyyGbl. Reblülewel 581'de (Haziran 1185)
Musul' u kuşattığında Kökböri kardeşi Yusuf Yinal Tegin ile birlikte onun yanında
bulunuyordu. Kökböri. kardeşiyle beraber Selahaddin-i EyyGbl'nin el-Cezlre'deki
başarılarında önemli rol oynadı ve sefer
dönüşünde Selahaddin-i EyyGbl'nin kız
kardeşi Rebla Hatun ile evlendi.
Selahaddin-i

EyyGbl'rıin Haçlılar'la

yapkumandan olarak katılan Kökböri. Cemaziyelewel580'de (Ağustos 1184) Kerek muhasarası ile
başlayıp Kudüs'ün fethiyle sonuçlanan
savaşlarda önemli hizmetlerde bulundu.
SaffOriye savaşında (Safer 5831 Nisan
ı 187) Haçlı ordusunu hezimete uğrattı.
Bu sebeple Kudüs'ün fethiyle neticelenen
zaferin ilk ateşin i y~kan kahraman olarak
anıldı (imadüddin el-isfahanl. s. 130- ı 31 ).
Kökböri, Selahaddin-i EyyGbl'nin Haçlı
lar'ı bozguna uğrattığı meşhur Hittln Savaşı'nda da (25 Reblülahir 58314 Temmuz
ı 187) Takıyyüddin Ömer ile birlikte büyük
başarılar gösterdi ve Kudüs kralının idaresinde taparlanmaya çalışan Haçlılar imha edildi. İbn Hallikan. pek çok hizmeti
bulunan Kökböri'nin bunların hiçbirisi olmasa bile bu savaştaki başarısının hepsine bedel olduğunu söyler ( Vefeyat, IV,
tığı savaşların birçağuna

115) .

Selahaddin-i EyyGbl bundan sonra Taberiye ve Akka'y ı ele geçi rirken Kökböri
de hıristiyanların merkezlerinden Nası
ra'yı fethetti: çok sayıda esiri Selahaddin-i
EyyGbl'ye gönderdi. Kudüs'ün fethiyle bu
savaşın en önemli kısmı tamamlanmış

