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NEHRİN PİRİ KOYUN BABA HAZRETLERİNİN İZİNDE 

GİRESUN’DA KOYUN BABA  

Geçen zaman içinde bölgenin idari yapısında pek çok değişiklikler olmuştur. Örneğin bir 
zamanlar Giresun Karahisar-i Şarki’ye bağlı konumdayken daha sonra Trabzon’a bağlanmıştır. 
1923 ile 1933 yılları arasında Karahisar-i Şarki, Şebinkarahisar olarak il konumunda iken 1933 
yılı itibarıyla il statüsü kaldırılmış, Giresun il konumuna yükseltilerek Şebinkarahisar’da 
Giresun’a bağlanmıştır. O günden beri de Giresun’un ilçesi durumundadır.   

 Buna karşın Şebinkarahisar’ın tarihi geçmisi daha eski ve köklüdür. Çok sayıda 
medeniyete ve beyliğe ev sahipliği yaptıktan sonra 1473 yılında kesin olarak Osmanlı 
yönetimine dahil olmuştur.  Bunun öncesinde ise Hitit, Roma, Pers, Bizans, Selçuklu, 
Danişmentli Beyliği, Mengücek Beyliği, Mutahharten Emirliği, Moğol, Osmanlı, Timur, 
Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlı yönetiminde bulunmuştur.1 

   Damgaların göçü teriminden bildiğimiz üzere kayı ve diğer oğuz kabilelerine ait 
işaretlerin kayalara kazınmasından Anadolu’daki Türk yerleşiminin M.Ö. 3 bin, 4 bin yıl geriye 
gitttiğini bilmekteyiz. Ancak bölgenin ilk kez İslamla tanışması 1000’li yıllara kadar inmektedir. 
Bölgeye ilk akını 1018’de ağrı Bey yapmıştır. Bu yıllarda Moğol baskısıyla Orta Asya’dan göçen 
Türk kabileleri Anadolu’nun muhtelif yerlerine yerleştikleri gibi Karadeniz ve Karahisar-i Şarki 
mıntıkasına da yerlemişlerdir. İşte bu tarihlerde bölge kalıcı olmasa da ilk kez 1040’da Selçuklu 
komutanı İbrahim Yinal tarafından fethedilmiştir.2 Bu fetihte bahsedilen Alucra’nın Eşküne 
köyü de yazımıza konu olan Koyun Baba Hazretlerinin bulunduğu Kuvata bölgesinde Eşküne3 
deresinin üstünde Moran Vadisinde bulunmaktadır.  

 Aslında bölgenin her tarafına yoğun bir Türk yerleşimi olmuştur. Özellikle Karahisar-i 
Şarki merkezinde bulunan kalenin ve civarında kurulu olan şehrin oluşturduğu çekim alanıyla 
bu civarda geçmişi çok eskilere uzanan iki cami bulunmaktadır. Bunlar Şebinkarahisar’ın Bağlar 
mevki’inde Mengücekli eseri olan Sultan Behram Gazi Camisidir.4 Bu caminin yapım tarihi 
1300’lü yıllara kadar inmektedir. Hemen hemen onun yaşıtı olan fakat 1915’de yaşanan 
Ermeni isyanında zarar görerek bilahare çöktüğü için günümüze intikal etmeyen diğer bir cami 
de Şebinkarahisar’ın merkezinde kalenin eteğinde olan Taş Mescid’dir.5 Yine Allahkulu Bey 
Camisi6 ve Fatih Camisi de bunlardandır.7 Fatih Sultan Mehmet bölgede 4 cami inşa ettirmiştir. 

                                                           
1 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/09/07/sebinkarahisar-karahisar-i-sarki-tarihi/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/17/sebinkarahisar-tarihi/ 
2 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-alucranin-
eskune-koyu/ 
3 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/06/27/eskune-koyunun-anlami-uzerine-
degerlendirme/ 
4 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/23/behram-gazi-sah-camisine-
meremmetcilik-gorevlisi-verilmesi/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/15/1871de-behram-gazi-caminin-tamiri-
yazismasi/ 
5 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/12/02/sebinkarahisar-tas-mescid-ve-tas-
mescid-vakfi/ 
6 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/26/karahisar-i-sarki-allahkulu-bey-cami/ 
7 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/27/karahisar-i-sarki-sancagi-fatih-camisine-
cuzhan-tayini/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/09/07/sebinkarahisar-karahisar-i-sarki-tarihi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/23/behram-gazi-sah-camisine-meremmetcilik-gorevlisi-verilmesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/23/behram-gazi-sah-camisine-meremmetcilik-gorevlisi-verilmesi/
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Bunlardan birisi de kale içindedir. O da günümüze gelememiştir.8 Diğerleri Suşehri Büyükgüzel 
Köyünde9 ve Koyulhisar’dadır. 1818 yılında kendisi de aslen Şebinkarahisarlı olan Trabzon, 
Sivas ve Erzurum valiliği de yapmış olan Çeçenzade Hasan Paşa’nın10 oğlu Trabzon eski 
kaymakamlarından bölge voyvodası Bektaş Bey tarafından Çamoluk ilçesinin Yukarı Zağpa 
köyünde yaptırılmış olan Bektaş Bey Camisi’dir. Bu cami mükemmel ahşap işçiliğiyle günümüze 
kadar gelmeyi başarmıştır.11  

 Bölge aldığı göçler ve Türk-İslam kültürünün de etkisiyle aynı zamanda bir vakıflaşma 
da yaşamıştır. Bunun bağlantılı olarak 16. Yüzyılda Şebinkarahisar’da 300’ün üzerinde vakıf 
kurulduğu bilinmektedir. Bunlardan en eski tarihli olanlardan birisi de Alucra’nın Zıhar (Fevzi 
Çakmak) Köyünde kurulmuş bulunan 1341 vakfiye tarihli Çağırgan Baba Zaviyesi Vakfıdır.12 
Çağırgan Baba’nın Alucra’da medfun olduğuna yönelik bilgiler ise salnamelerde 
bulunmaktadır. Diğer bilgi ise Çomaklı Baba’ya13 ait olmakla birlikte hangi köyde olduğuna 
yönelik senedi yoktur. Buna karşın Parak (Babapınar) köyünde bulunan bir türbeye sonradan 
bu isim verilmiştir. Zıhar (Fevzi Çakmak) Köyünde medfun Çağıgan Baba’yı diğer parekende 
arşiv belgelerinden de takip edebilmekteyiz.14 Çağırgan Baba Zaviyesiyle ilgili olarak bölgede 
Zun (Boyluca) Seyyid Mahmud Çağırgan15, Feygas (Gürbulak) Köyünde Gulami Yakup Efendi 
Vakfı da bulunmaktadır.16 Çakmanus (Yeşilyurt) köyünde de Çağırgan Baba müridleri olduğu 
bilinmektedir. Tüm bu köyler birbirine komşudur.  

 Alucra’nın sahip olduğu en önemli özellik Şebinkarahisar’dan doğuya İran’a uzanan 
yolun geçiş güzergâhında olmasıdır.17 Ancak bazı dönemlerde yaşanan otorite boşluğu 
nedeniyle eşkıyalık faaliyetlerinin artmasıyla yol güzergâhında bulunan yerleşimler yerlerini 

                                                           
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/03/08/1690da-fatih-camisi-muezzinligine-seyyid-
ibrahimin-atanmasi/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/03/08/1673de-karahisar-i-sarki-fatih-camisi-
fetihhanligina-atama-yapilmasi/ 
8 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/12/10/1711-tarihli-belgelerde-karahisar-i-sarki-
kalesi-fatih-sultan-mehmed-han-cami/ 
9 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/02/karahisar-i-sarki-guzel-kebir-karyesi-
susehri-buyuk-guzel-koyu-fatih-sultan-mehmet-han-vakfi/ 
10 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/07/cecenzade-haci-hasan-pasanin-hayati/ 
11 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/01/zagpa-koyu-bektas-bey-ve-bektas-bey-
camii/ 
12 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/12/es-seyyid-ismail-hakki-cagirgan-veli/ 
13 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/07/parak-babapinar-koyunun-sosyal-tarihi-
ve-camisi/ 
14 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/23/alucranin-cagirgan-velileri-cagirgan-
baba-ve-seyyid-mahmut-cagirgan/ 
15 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/cagirgan-babanin-vakif-senedindeki-sir/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/10/19/cagirgan-baba-ve-fevzi-cakmak-zihar-
koyu-2/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/04/cagirgan-zaviyelerinin-incelenmesi-ve-
cagirgan-dede-baba-zaviyesi-vakfi-ile-ilgili-iki-yeni-belge/ 
16 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/09/07/alucra-feygas-koyu-gulami-yakup-
efendi-vakfina-ait-belgeler/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/10/31/alucra-feygas-zaviyesi-vakfi/ 
17 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-
gecti/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/04/26/arsiv-belgelerinde-alucra-tarihi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/03/08/1690da-fatih-camisi-muezzinligine-seyyid-ibrahimin-atanmasi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/03/08/1690da-fatih-camisi-muezzinligine-seyyid-ibrahimin-atanmasi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/cagirgan-babanin-vakif-senedindeki-sir/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/10/19/cagirgan-baba-ve-fevzi-cakmak-zihar-koyu-2/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/10/19/cagirgan-baba-ve-fevzi-cakmak-zihar-koyu-2/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/04/cagirgan-zaviyelerinin-incelenmesi-ve-cagirgan-dede-baba-zaviyesi-vakfi-ile-ilgili-iki-yeni-belge/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/04/cagirgan-zaviyelerinin-incelenmesi-ve-cagirgan-dede-baba-zaviyesi-vakfi-ile-ilgili-iki-yeni-belge/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/09/07/alucra-feygas-koyu-gulami-yakup-efendi-vakfina-ait-belgeler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/09/07/alucra-feygas-koyu-gulami-yakup-efendi-vakfina-ait-belgeler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti/
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terk etmiştir. Bu nedenle Kuvata bölgesi gibi daha korunaklı iç kesimlerin önemi artmıştır. 
Burada olan maden kâynakları da ayrı bir tercih nedenidir. Özellikle Eşküne (Demirözü) 
köyündeki altın ve demir madeni yataklarının varlığı buranın tercih nedeni olmasında önemli 
bir etken olmuştur. Ayrıca yaşam için elverişli korunaklı konumu ve sahip olduğu bol su 
kaynakları da cezbedicidir. 

 Alucra sahip olduğu tüm bu özellikleriyle çekim merkezi olmuştur. 16.Yüzyılda Koyun 
Baba Hazretlerinin Vakfının da bulunduğu Kuvata bölgesindeki köylerden Koman köyünde 5, 
Havarna köyünde 1 Sadat-ı İ’zam bulunmaktadır. Ayrıca aynı bölgede Koyun Baba’nın köyü 
Aclos nam-ı diğer Dellü’nün de komşusu olduğu (şimdi mahallesi) Hapu köyünde cami ve 
imam-hatip, yine yakınındaki Armutlu ve Kaledibi köylerinde de cami ve imam-hatip 
bulunduğu Tapu Tahrir Defterinde kayıtlıdır. Ayrıca aynı dönemde Çağırgan Baba’nın medfun 
bulunduğu Zıhar köyünde 8, Parak köyünde 2 Sadat-ı Kiram’ın varlığı18 mevcuttur. Parak 
Köyün’de yaptığım alan çalışması da bunu teyid eder niteliktedir.19 Bu köyden yetişmiş bir Hak 
dostu da Osman Erilli Hoca’dır. Yaptığı başarılı çalışmalarla Alucra’ya bir İmam Hatip Lisesi 
kazandırmıştır.20 Geçtiğimiz günlerde de okulun adı resmi onayla  Hacı Osman Erilli Alucra 
İmam Hatip Lisesi olarak tescil edilmiştir.21 Okulda halkın bağışlarıyla adına bir de kütüphane 
kurulmuştur.22 

1642 tarihli kayıtta Koyun Baba olarak belirtilmemiş olsa da Dellü köyünde zaviye 
vakfının varlığını görebiliyoruz.     

KARYE-İ ACLOS (Namı diğer Dellü, günümüzde Hapu-Yükselen köyünün bir mahallesidir) 

Hânehâ-i Zâviyedâr ve Ehl-i Mansıb 

Hâne-i Muzaffer veled-i İbrahim Şeyh, zâviyedar-ı karye-i mezbur 

Hâne-i Yakub veled-i Şaban zâviyedar-ı karye-i m. 

Hâne-i Mehmed veled-i Süleyman Şeyh, zâviyedar 

Hâne-i Hüseyin veled-i Mehmet Beşe 

Hâne-i Piri veled-i Hacı 

Hâne-i Halil veled-i Muzaffer 

Hâne-i Yusuf veled-i Şaban23 

 Bununla birlikte Alucra pek çok vakıflar da kurulmuştur. Zamanla yaşanan isim 
değişiklikleri nedeniyle bunların bazılarının yeri tespit edilememiştir. Örneğin Mevlana Şeyh 

                                                           
18https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-alucra-
genel-degerlendirme/ 
19 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/07/07/parak-babapinar-koyunun-sosyal-tarihi-
ve-camisi/ 
20 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/27/alucranin-emektar-sahsiyetleri-iz-
birakanlar-osman-erilli-hoca/ 
21 http://www.alucrahaber.com/mobil/haber.php?id=4494 
22 http://www.alucrahaber.com/haber/ulu-cinar-osman-erilli-kutuphanesi-4442.html 
23https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/06/30/orta-karadeniz-tarihinin-kaynaklarina-
gore-alucara/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-alucra-genel-degerlendirme/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-alucra-genel-degerlendirme/
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Molla Hamid Vakfı24, Koman Köyü Ak Musa Vakfı, Şeyh Ali Can Vakfı, Feygas Köyü Zaviye Vakfı, 
Çağırgan Baba Zaviyesi Vakfı, Demirci Zaviyesi Vakfı, Zun Köyü (Seyyid Mahmud Çağırgan) 
Vakfı25, Koyun Baba Vakfı26 ve Karamollaoğlu İsmail Efendi Vakfı Alucra’da kurulmuş 
vakıflarındandır.27 Yine Şeninkarahisar (Karahisar-i Şarki) genelinde çok sayıda vakıf28 ve 
medrese bulunmaktadır.29  

 Şebinkarahisar ve Alucra’nın genel durumu uzun uzadıya anlatıldıktan sonra özel 
konumuz Koyun Baba Hazretleri bahsine yeniden dönebiliriz. Koyun Baba Hazretlerinin 
Vakfının Dellü köyünde olduğu belgeyle sabit iken burada bulunan Koyun Baba Türbesinin 
makam mı olduğu yoksa bizzat kendisine mi ait olduğu kesin olarak bilinmemektedir. 

 

 

                                                           
24https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/01/alucrada-bir-malikane-vakfi-mevlana-
seyh-molla-hamid-vakfi/ 
25https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/27/alucranin-kayip-vakiflari/  
26https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/28/alucra-dellu-tasdemir-hapu-yukselen-
koyu-ve-koyun-baba-hazretleri/ 
27 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/10/09/pirili-mi-pir-ili-mi/ 
28https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/26/1852-tarihinde-sarki-karahisar-ve-
alucranin-vakiflari/ 
29https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/26/1739da-karahisar-i-sarki-sancagi-
avutmus-koyu-seyh-suleyman-zaviyesine-seyh-hasanin-atanmasi/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/24/karahisar-i-sarki-sancagi-zagpa-haci-yusuf-
medresesi/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/13/karahisar-i-sarki-hasan-aga-medresesi/ 
 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/01/alucrada-bir-malikane-vakfi-mevlana-seyh-molla-hamid-vakfi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/01/alucrada-bir-malikane-vakfi-mevlana-seyh-molla-hamid-vakfi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/28/alucra-dellu-tasdemir-hapu-yukselen-koyu-ve-koyun-baba-hazretleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/28/alucra-dellu-tasdemir-hapu-yukselen-koyu-ve-koyun-baba-hazretleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/26/1739da-karahisar-i-sarki-sancagi-avutmus-koyu-seyh-suleyman-zaviyesine-seyh-hasanin-atanmasi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/09/26/1739da-karahisar-i-sarki-sancagi-avutmus-koyu-seyh-suleyman-zaviyesine-seyh-hasanin-atanmasi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/24/karahisar-i-sarki-sancagi-zagpa-haci-yusuf-medresesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/24/karahisar-i-sarki-sancagi-zagpa-haci-yusuf-medresesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/13/karahisar-i-sarki-hasan-aga-medresesi/
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Alucra’nın Dellü Köyünde Bulunan Koyun Baba Türbesi 

 

Alucra’nın Dellü Köyünde Bulunan Şeyhler Kabristanı  

 Ancak Alucra’nın mahallesi konumunda olan eski adıyla Hanzar Köyünde yeni adıyla 
Topçam Mahallesinde de  Koyun Baba olarak bilinen bir türbe bulunmaktadır.  
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Alucra’nın Topçam (Hanzar) köyünde bulunan Koyun Baba Kabri  

Bu türbenin Koyun Baba Türbesi olarak bilinmesinin nedenini köyden görüştüğüm 
birkaç kişi30 de bilmemektedir.31 Ancak bunlardan Mehmet Ali Bıyıkçı32 Dellü Köyü ile bir 
irtibatı olduğuna yönelik büyüklerinden bir rivayet duyduğunu belirmiş bulunmaktadır. Ayrıca 
yine köyde bulunan ve Ahmet Dede olarak bilinen kabrin sahibinin Koyun Baba’nın ve yörede 
kabri bulunan Tülü Baba olarak bilinen zatın babası olduğuna inanılmaktadır. Anlatılan bir 
menkıbeye göre Birinci Dünya Savaşında her biri bir tepede olan Ahmet Dede, Koyun Baba, 
Tülü Baba, Burga Baba, Seydi Bekir Hazretlerinin kabirlerinin bulunduğu yerlerden Şiran 
mıntıkasında olan Ruslara yapılan top atışının sesi duyulmuştur. Topçam Köyünde özellikle 
Koyun Baba’yı elinde ibriğiyle gözeye su almaya giderken görenlerin sayısı bir hayli fazladır. 
Define arayacağım diye Koyun Baba’nın kabrinin bulunduğu yere kazma vuranların bundan 
zarar gördüğü de rivayet edilmektedir. 

                                                           
30https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/13/alucranin-emektar-sahsiyetleri-huseyin-
yirtmaz-huseyin-hoca/ 
31 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/13/alucranin-emektar-sahsiyetleri-huseyin-
yirtmaz-huseyin-hoca/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/13/alucranin-emektar-sahsiyetleri-mehmet-
ali-biyikci/ 
32https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/13/alucranin-emektar-sahsiyetleri-mehmet-
ali-biyikci/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/13/alucranin-emektar-sahsiyetleri-huseyin-yirtmaz-huseyin-hoca/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/13/alucranin-emektar-sahsiyetleri-huseyin-yirtmaz-huseyin-hoca/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/13/alucranin-emektar-sahsiyetleri-mehmet-ali-biyikci/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/05/13/alucranin-emektar-sahsiyetleri-mehmet-ali-biyikci/
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Alucra’nın Topçam (Hanzar) köyünde bulunan ve Koyun Baba’nın babası olduğuna inanılan 
Ahmet Dede’nin Kabri  

 Alucra’da Koyun Baba Vakfının bulunduğu Dellü köyünün adıyla ilgili olarak Köyün 
yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden olan Bereketzade Vakfı kurucusu ve Halveti Şeyhi olan Kasım 
Baba’nın33 rahmetli ağabeyi Cafer Hoca’nın34 anlattığı menkıbeye göre bir 
zamanlar Dellü’ye Ürgüp’ten işaret üzere gelen bir Hoca Efendi yerleşmiştir. Bir süre sonra 
öğrencisini ziyarete gelen hocası Dellü’de talebesini bulunca, evladım bu kadar has (güzel) 
yerleri bıraktın da bu bayır yerlere neden çıktın, sen deli misin der. Dellü ismi de buradan 
gelmiştir.  

Dellü köyü aynı aileden olmak üzere değerli hocalar yetiştirmiştir. Bunlardan birisi de 
Hafız Selahattin Yağcıoğlu’dur.35 Alucra ve civarının kurulan vakıflarla ve buraya yerleşen 
Seyyidlerle şenlenmesinin yanı sıra son dönemde yetişen ve çok sayıda talebe yetiştiren Şeyh-
i Şeyrani’nin etkisi de büyüktür.36 Kara Şeyh’de olarak bilinen hoca efendinin yetiştirdiği 
talebeler de çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Bunlardan birisi de Hacı Hasan Efendi’dir. Hacı 
Hasan Efendi’ye ait menkıbeyi köylüsü İbrahim Ünal nakletmişti. Hacı Hasan Efendi Zıhar 
                                                           
33https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/20/alucranin-emektar-sahsiyetleri-kasim-
yagcioglu/  
34 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/22/alucranin-emektar-sahsiyetleri-cafer-
yagcioglu-cafer-hoca/ 
35 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/21/alucranin-emektar-sahsiyetleri-hafiz-
selahahttin-yagcioglu/ 
36 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/09/seyhi-seyrani-corumi-haci-mustafa-
rumi-faruk-i-sirani-nami-diger-kara-seyh/ 
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Tekkesinin son türbedar olması ve velâyetleriyle kendisinden söz edilmesi nedeniyle yörenin 
önemli velilerindendir.37 

Alucra civarında Koyun Baba ile ilgili bir yere de bölgeye yakın denilecek bir yer olan 
Şiran’da raslamaktayız. Şiran’da Koyun Baba adıyla anılan köyün adı ise daha önceleri 
Hormanos’muş. 1876-1877 yıllarında Gümüşhane sancağına bağlı Şiran kazasının Hormonos 
Köyü (Koyun Baba) nüfusunun 60 kişi olduğu bilinmektedir.38 Anılan dönemde müslim ve 
gayrimülim nüfus ayrı sayıldığından bu sayının müslim nüfusa ait olması gerekmektedir.  

 

 Köyde bulunan ve Koyun Baba’ya ait olduğuna inanılan türbe nedeniyle Hormonos olan 
köyün adı sonradan Koyun Baba olarak tesmiye edilmiştir. Köy Alucra’dan Şiran’a doğru 
giderken Şiran’a yakın bir mevkide yolun yaklaşık 3 km solunda kalmaktadır. Köye ait 
temettuat (gelir) defteri de okunmuş ise de Koyun Baba ile bağlantı kurulabilecek bir bilgi elde 
edilememiştir.39 

 

Bir dönem Şiran’ın da Şebinkarahisar’a bağlı olduğunu değerlendirerek bütünüyle 
konuya baktığımızda bu kadar değerli velilerin yaşadığı topraklarda bahse konu velilerden 
günümüze intikal etmiş bilinen bir eserin olmamasının birkaç nedeni bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, Birinci Dünya Savaşı’nda Şiran’ın bazı bölümlerinin ve ondan ötesinin Rus 
işgali altında kalması ile Alucra’ya doğru olan alanın da savaş bölgesi olmasıdır. Bu süreçte 
bölge askeri bölge ilan edilmiş bazı köylerin halkı Tokat taraflarına göç etmek zorunda 
kalmıştır. Bu dönemde de tekke ve zaviyeler ile vakıf eserleri sahipsiz kalmıştır. 

                                                           
37 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/24/alucranin-emektar-sahsiyetleri-ibrahim-
haci-unal/ 
38 http://haber.gumushane.edu.tr/39/yazarlar/birbucuk-asir-once-gumushane-nufusu.html 
39 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/03/07/koyun-baba-ile-ilgili-muhtelif-
belgelerin-incelenmesi/ 
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Diğer bir neden de halka intikal eden yazılı eserler olduysa da bunu ele geçiren 
sahiplenmiş kendi malı zannetmiş ve kötü koşullarda sakladığı için de zamanla tahrip olmuştur. 
Veya satılmış olması da muhtemeldir. Diğer en önemli neden de sancak merkezi olan 
Şebinkarahisar’da 1915 yılında yaşanan Ermeni isyanı sırasında bütün kuyudatın yanmış 
olmasıdır. Bir anlamda bölgenin hafızası da silinmiştir.  

 

 



Nehrin Piri Koyun Baba Hazretlerinin İzinde Giresun’da Koyun Baba 
 Murat Dursun Tosun 

10 
 

Ancak Haydar Çelebi’nin Yavuz Sultan Selim Han’ın Çaldıran seferini anlattığı 
Ruznamesinin dönüş bölümünde Şiran’da Hoca Pir Ayvan geçildi dediği bir yer vardır, buranın 
Koyun Baba olması ihtimal dahilindedir. 

 

Yevmü’l-ehad (birinci gün) fi 9 minh Karahisar-i Şarki tevabi’inden Şiryan a’malinden 
Cengerişh (Cengeriş) yurduna konuldu.

 

Yevmü’s-saniyen (ikinci gün) fi 10 minh Karahisar-i Şarki tevabi’inden ki bazıları Karahisar-i 
Hasan Dirazi dahi demişler. Karye-yi Hoca Pir Eyvan geçilüb Çılgan yurduna konuldu (30 Ekim 
1514).  

Yevmü’s-selase (üçüncü gün) fi 11 minh Alucaza (Alucara) yurduna konuldu (31 Ekim 1514).

 

Alucaza (Alucara) yurduna konuldu.40 

Dönüş esnasında hastalıklar ve erzak azlığı nedeniyle zor günler ve gerek hayvan 
gerekse insan olarak çok ölümler yaşandığından dönüşde hızla hareket edilerek 
Şebinkarahisar’a ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Koyun Baba Hazretleri olarak bilinen asıl velinin Kabrinin Çorum’un Osmancık ilçesinde 
olduğu ve burada yaşadığı tarihi belgelerle sabittir. Kensisine ait bilgilere menakıbnamelerde 
rastlanmaktadır. Bunun yanında hakkında çok sayıda araştırmalar yapılmış kitaplar ve 
makaleler yazılmıştır.  

Buna karşın Osmanlı Arşivine gittiğimde Koyun Baba başlığı altında çıkan çok sayıda 
belgeyi alıp okudum ve bunları yayınladım. Bu bilgilere göre muhtelif yerlerde Boyun Baba 

                                                           
40 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/25/alucazada-alucarada-yavuz-sultan-selimin-
ayak-izleri/ 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/10/image0082.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/10/image0092.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/10/image0102.jpg
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Türbeleri Vakıfları ve Zaviyeleri bulunmaktadır. Romanya’da da Koyun Baba türbesi olduğuna 
yönelik bilgiler bulunmaktadır.41  

Arşiv belgesi olarak okuduğum ilk belge 1700 tarihli bir belgedir ve Zağra-i Atik’de 
bulunan vakıftır. Belgeyi önemli kılan diğer husus ise belgenin altındaki imzanın Koyun Baba 
olarak belirtilmiş olmasıdır. 1734 tarihli belgede Edirne’de de Koyun Baba Zaviyesinden 
bahsedilmektedir ki burada da imza sahibi Koyun Baba evladı olarak kendisini ifade etmiştir. 
1768 tarihli belgede ise İstanbul’da Mesih Ali Paşa Çarşısında bir Koyun Baba türbesinden 
bahsedilmektedir. 1913 tarihli belgede de Kırk Kilise olarak geçen Kırklareli ilinde bir köyün 
Koyun Gavûr olan adının Koyun Baba olarak değiştirildiğini görmekteyiz. Okunan diğer 
yazışmaların bir kısmı Edirne ile ilgili olmakla berbare ağırlığı Çorum-Osmancık zaviyesiyle 
ilgilidir. 

Koyun Baba hazretleriyle ilgili Türk İslam Ansiklopedisinde şu bilgiler yer almaktadır: 

Vilâyetnâme’de Koyun Baba’nın Osmancık’ta da kerametler gösterdiği, etraftaki bazı 
kimseler tarafından hoş karşılanmamakla birlikte olağan üstü olaylarla velîliğini kanıtladığı 
anlatılır. 

             Koyun Baba’nın giderek artan şöhreti Fâtih Sultan Mehmed’e kadar ulaşmış, Fâtih, 
Uzun Hasan üzerine sefere giderken Osmancık’a uğrayarak kendisini ziyaret etmiştir. 
Vilâyetnâme’de uzun uzadıya anlatılan bu ziyaret sırasında Koyun Baba Fâtih’i “Allah erlerinin 
şahı” diye nitelendirip onun Uzun Hasan’a galip geleceğini müjdelemiş, Fâtih de Koyun Baba’yı 
zamanın kutbu olarak gördüğüne ilişkin konuşmasından sonra kendisine etraftaki köyleri 
vakfetme ve büyük bir tekke yaptırma sözü vermiş, ancak Koyun Baba padişahın bu lutfunu 
kabul etmeyip yakındaki Kızılırmak üzerine bir köprü yaptırmasını rica etmiştir. Bu sözü yerine 
getirmeye Fâtih’in ömrü yetmediğinden bu iş bir gece Koyun Baba’yı rüyasında gören II. 
Bayezid’e kalmıştır. 

Hayatının geri kalan kısmını müridlerini yetiştirerek geçiren Koyun Baba, türbesinin 
kitâbesinden anlaşıldığına göre 25 Muharrem 873’te (15 Ağustos 1468) vefat etmiştir. Rivayete 
göre öleceğini müridlerine önceden haber vermiş ve türbesinin kâgir taştan yapılacağını 
Mahmud Dede adlı müridine bildirmiştir. Sözü edilen türbe Kızılırmak yakınında Arafat tepe 
üzerinde bulunmakta olup üstü kurşun kubbeyle örtülüdür. Türbe II. Bayezid tarafından 
yaptırılmıştır. Koyun Baba’nın bu türbesinden başka İstanbul’da Fatih ve Galata, Ankara-
Kalecik, Edirne, Denizli, Konya ve Yugoslavya-Kalkandelen’de olmak üzere toplam yedi makam 
türbesi bulunmaktadır. Halk bu bölgelerdeki türbeler hakkında farklı inançlara sahiptir. 
Günümüzde de Koyun Baba’nın türbelerine halkın ilgisi yoğun bir şekilde devam etmektedir. 

Vilâyetnâme, Koyun Baba’nın XV. yüzyılda Osmancık’ta yaşamış bir Kalenderî Şeyhi 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ahmet Yaşar Ocak’a göre Vilâyetnâme’de Hacı Bektaş-ı Velî’den 
bahsedilmemesi ve Koyun Baba’nın Otman Baba ile olan arkadaşlığı, onun da Otman Baba gibi 
Hacı Bektaş geleneği dışındaki Haydarî olmayan Kalenderîler’den olması gerektiği hususunu 
düşündürmektedir. Ancak Evliya Çelebi’den itibaren verilen bilgilerden Koyun Baba’nın Hacı 
Bektaş geleneği içine dahil edildiği ve tekkesinde Bektaşî dervişleri yaşadığı anlaşılmakta 
(Seyahatnâme, II, 180), dolayısıyla sonradan Bektaşîler’ce benimsenmiş olması ihtimali ortaya 
çıkmaktadır. Hasluck, Evliya Çelebi’den hareketle Koyun Baba’nın yaşadığı şehrin bütün 
ahalisinin Bektaşî olduğunu, fakat tekkenin başka ellere geçtiğini ve Koyun Baba’nın da Pamuk 
Baba adını aldığını ifade etmektedir. 

                                                           
41 http://sarder.com.tr/forum/koyun-sorunlari/cesitli-konular/detay/koyunbaba-hazretleri/46 
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Koyun Baba, halifelerinden Ali Koca’yı Tuna boylarında Vidin civarının iskân ve irşadıyla 
görevlendirmiştir. Ömer Lütfi Barkan, Niğbolu’ya bağlı Dervişler köyünün Koyun Baba 
dervişlerinden Ali Koca adlı dervişin zâviyesine padişah tarafından yapılan bağışlardan 
meydana geldiğini ifade etmektedir. Yine Vezirköprü’ye bağlı Gedegra’da dokuz kişilik bir 
Koyun Baba müridleri cemaatinin varlığı da bilinmektedir.42   

 

İstanbul’un Fatih semrinde bulunan Koyun Baba Türbesi 

 

                                                           
42 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=260230 
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Koyun Baba Türbesiyle Mesih Ali Paşa Camisi birlikte görünmektedir. Türbe Yavuz Selim 
Caddesi üzerinde Hırka-i Şerif Camisine giderken yol üzerinde bulunan parkın kenarındadır. 
Yavuz Selim Caddesinin kuzey tarafı Yavuz Sultan Selim Camisine ulaşmaktadır. Okuduğumuz 
belgede Ali Paşa Çarşısı içinde medfun deniliyor ama çarşı falan kalmamış artık.  

Arşiv kaynaklı belgelerin transkripsiyonları ise yorumsuz olarak aşağıda verilmiştir.  

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyeleri 
Hüseyin Dağ, Zafer Şık, Mehmet Kahramanoğlu, Abdülkerim Satuk Buğra Karahan, Sıddık Yıldız, 
Turan Kılıçaslan, Kâmil Ali Gıynaş, Kâzım Tekiner, Fırat Çağlayan, Zeki Özkan, Yunus Emre Yıldız, 
Haydar Enes Egesel, Muhammed Özler, Mehmet Demir, Nihat Özyılmaz, Engin Akdağ, Hüseyin 
Avni Çavdaroğlu, Murat Özgüngör, Lütfü Akbaş, İnci Abaroğlu, Derya Geçili, Ayşe Kaviloğlu, 
Mahire Yazar Kiremitçi, Rümeysa Odabaş’a ve Osmanlı Arşivini çalışanı hemşehrim Dursun 
Kayabaşı’na çok teşekkür ederim.  

Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

muratdursuntosun@wordpress.com 

 

Bu fotoğrafı ricam üzerine Şiran’ın Koyun Baba Köyüne giden yakınlarım çektiler. Köyde 
türbeyi gösteren bir levha olmadığından bütün kabristanı dolaşarak tarifim üzerine bu 
kabrin fotoğrafını çekerek yolladılar. Ancak fotoğrafı kimseye teyit ettiremedim. Daha önce 
bir dergide yer alan fotoğrafından bana gönderilen kabirle birbirine benzemediğini de 
belirtmek gerekir. 

mailto:muratdursuntosun@wordpress.com
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Arşiv Fon Kodu: AE.SMST.II. Dosya No: 138, Gömlek No: 15292, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 
1111 (17 Haziran 1700), Konusu: Zağra-i Atik'te43 Cami-i Atik Mahallesi'nde avarız-ı mevkufe 
ve meşrutası hakkında Şeyh Mehmed ve Koyun Baba imzalı arzuhal. a.g.tt 

 

Devletlü ve saadetlü veliyyü’n-niam sultanım hazretleri sağ olsun 

Benim merhametlü saadetim. Atik Zağra’da Cami-i Atik Mahallesinde vaki menziline 
kayd-ı hayat ile bana ve benden sonra halifeme (yerime geçene) mevkuf ve meşrut (şartla 
vakfedilmiş) olub lakin ahali-i mahalle tekalif (vergi) taleb eylediklerinde menzil-i mezburun 
tekâlifi taleb olunmaya deyu ferman-ı âlî rica olunur.  

Es-Şeyh El-Hacc Mehmed Es-Seyyid Koyun Baba    

Fi 17 (M) Muharrem Sene 1111 (15 Temmuz 1699) 

Arşiv Fon Kodu: D..BŞM.d... Gömlek No: 40853, Tarihi: 15 (N) Ramazan 1145 (1 Mart 
1733), Konusu: Osmancık Koyun Baba Zaviyesi fukarasının taamiyyeleri için Hassa-i Çeltük-ı 
Enhar-ı Boyabad Mukataası arazisinden murad eyledikleri tarlaları kendi tahammüllerine 
göre ziraat etmelerini havi emr-i şerif ve bunların ziraat ettiği tarlaları gösterir defter. 

                                                           
43 Zağra-i Atik (Eski Zağra) Bulgaristan’da eski bir Osmanlı yerleşim yeridir. 
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Medine-i Osmancık Sancağında medfun Koyun Baba Zaviyesinin fukarasının 
taamiyeleriçün hassa-i çeltik-i enhar-ı Boyabad mukataası arazisinden murad ettiklerinden 
kendi tahammüllerinden ziraatle ……bunun akdem fi 20 Zilkade 1194 (17 Kasım 1780) tarihinde 
verilen fermanı mucibincedir. 

Bu belge ve defterin diğer bölümleri okunmamıştır. 

Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 502, Gömlek No: 25360, Tarihi: 29 (Ra) Rebiü’l-
evvel 1147 (29 Ağustos 1734), Konusu: Edirne, Kasab Abdulaziz Mahallesi'nde Koyun Baba 
Zaviyesi zaviyedarlığının tevcihi.g.tt 
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Şevketlü, kerametlü, atıfetlü, mehabetlü, padişâh-ı âlem-penâh hazretlerinin hak celle 
ve âlâ hazretleri vücud-ı hümâyûnları hatasız eyleye amin. Bu kulları Edirne’de Kasab Abdülaziz 
Mahallesinde vaki tarik-i Nakşibendi meşayihine meşrut olan Koyun Baba tekkesi dimekle ârif 
(mâruf) zaviyesinin bâ-berât-ı âlîşân zaviyedarı olub zaviye-i mezkûrenin tamir-i mevkufe malı 
olmayub ve zaviye-i mezburenin ekseri mahalli mündehim (yıkılmaya yüz tutmuş) olub 
müddet-i vafirden beru hatm-i hacegân ve zikrullah olmakdan kalmağla zaviye-i mezkure 
kadim zaviyelerden olmağla ta’tili reva görülmeyüb ta’mir içün keşf olmak babında bundan 
akdem yüz kırk yedi (1147) senesinde Edirne Mollası Efendiye hitaben ferman-ı âlîşân dahi 
sadır olub marifet-i şer’iyle keşf olundukda elli dokuz bin dokuz yüz akçe ile tamir olunacağını 
Edirne Mollası Efendi arz idüb yine tamir olunmayub alâ hâlihi (olduğu gibi) kalmağla işbu sene-
i mübarekede dahi zaviye-i mezkûre tamir olunmak babında hâlâ Edirne Mollası Efendi dahi 
arz etmekle merâhim-i âlîyelerinden mercu’dur ki yedimde (elimde) olan arzlar dahi manzur-ı 
hümâyûnları buyuruldukda zaviye-i mezkûre tamir olunmak babında ferman şevketlü, atıfetlü, 
mehabetlü padişâh-ı âlem-penâh hazretlerinindir.  

Hadimü’l-fukara es-Şeyh Ahmed an-evlad-ı Koyun Baba 
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Sahh 

Der-i devlet arz-ı dai-i kemine budur ki; mahrusa-i Edirne’de Kasab Abdülaziz 
Mahallesinde vaki tarik-i Nakşibendiye meşayıhine meşrut olan Koyun Baba tekkesi dimekle 
arif (tanınmış) zaviyenin bâ-berât-ı âlîşân zaviyedarı olan işbu bais-i arz-ı ubudiyet Eş-Şeyh 
Ahmed daileri takrir-i kelam idüb zaviyedarı olduğum zaviye-i mezkûrenin ta’mir-i mevkufe 
(vakıf) malı olmadığından maada bu sene-i mübarekede vaki olan şita (kış) sebebiyle 
…..münhedim olup (yıkılmaya yüz tutmuş) müddet-i vafireden beru hatm-i hacegân ve 
zikrullah olunmakdan kalmağla mezkûre kadim zaviyelerden olmağla ta’tili reva görülmeyüb 
ta’mir ve ihyasını recasın der-i devlet medâra olunmasını istirham itmeğin merâmına 
müsa’ade-i aliyyeleri buyurulmak babında der-i devlet medâra arz ve ilâm olundu. Baki emr u 
ferman men-lehü’l-emrindir.  

Hurrira fi’l-yevmi’t-tasi’i ve’l-işrin min Recebi’l-mucerreb li-sene hams ve sittin ve miete ve 
elf   

El-abdu’d-dai li’d-devleti’l aliyyeti’l Osmaniyye Abdullah el-Kadı Mehmed Edirne 

 

Şiran Koyun Baba Köyü 
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Verilen, verilen derkenar 

Sahha 

Edirne Monnasına (Molla) hüküm ki, 

Edirne sakinlerinden ulemâ ve sülehâdan Şeyh Mustafa zide salahuhu der-saadetime 
arz-ı hal idüb bu eizze-i kiramdan müteveffa kutb-ul-ârifîn44 (ariflerin en ileri geleni) Koyun 
Baba Şeyh Muhammed Kuddise sırruhu el-azizin oğlu olub Edirne’de vaki tarik-i Nakşibendi 
Koyun Baba Zaviyesi dimekle ma’rûf (bilinen) zâviye mürur-ı zaman ile harabe-müşrif olub 
(yıkılmaya yüz tutup) ber-vechile harice ve dahiline düşen fukaralarından sakin ve mütemekkin 

                                                           
44 Ariflerin en ileri geleni, en büyüğü. Maddi, mânevi ve İlâhi ilim sahiblerinin başı. Ariflerin kutbu. 
http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Kutb-ul+%C3%82rif%C3%AEn&t=@ 
http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Akt%C3%A2b&t=@ 
 

http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Kutb-ul+%C3%82rif%C3%AEn&t=@
http://www.osmanlicaturkce.com/?k=Akt%C3%A2b&t=@
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ve vakfınca müsait olmadığından maada (başka) bundan dahi bir-vechile iktidarı olmadığın 
bildirüb istid’â-yı merhamet etmeğin sen ki mevlânâ-yı muma-ileyhsin ma’rifetinle keşf-i 
vuku’u üzre i’lam olunmak içün yazılmıştır, ferman sultanımındır. 

Fi 7 Safer Sene 1147  

Der-i devlet mekine arz-ı dai-i kimesne budur ki; Mahmiye-i Edirne’de tarik-i 
Nakşibendiyeye meşruta Koyun Baba tekyesi (tekkesi) dimekle arif (meşhur) zaviyesinin 
hariciye ve dahiliye (içi ve dışıyla) ve dervişan odaları mürur-ı eyyam ve küruru-ı dühur ve 
a’vam ile müşrif-i harab ve mail-i türab olub ber-vechile kabil-i sükna olmadığından (oturacak 
hali kalmadığından) maada tamiri içün vakfı (geliri) olmayub ve mutasarrıfı Şeyh Mustafa’nın 
iktidarı dahi olmamağla mezbur Şeyh Mustafa yediyle işbu sene-i mübareke-i şehr-i Rebiü’l-
ulası evasıtı (ortası) tarihiyle müverrah (tarihli) ısdar eylediği (çıkarttığı) fermân-ı âlîşâna 
imtisalen selefimiz (daha önce görevde olan) Ebu Said Es-Seyyid Mehmed Efendi zamanında 
keşf ü defter ve i’lam olunub lakin mezbur Şeyh Mustafa defter-i mezkûr ve i’lam-ı merkûmu 
zayi idüb sicill-i mahfuzdan sureti ihraç olunmasını iltimas etmekle min haysi’l-mecmu’ 
(toplam) elli dokuz bin dokuz yüz on dört akçe ile ancak ta’mir olunur idiğünü natık defter-i 
mezkûrun sureti sicil-i mahfuzdan ihraç olunub vaki’ hal bi’l-iltimas der-i devlet-medara arz ve 
ilam olunur. Baki emr u ferman men-lehü’l-emrindir.  

Hurrira fi’l-yevmi’l-tasi’ vel’l-ışrin min-Cemade’l-ahire li-sene seb’a ve erbain ve miete ve elf 
(1147) 

El-abdü’d-dai Mehmed Emin el-Kadı mahruse-i Edirne 

 

Bu belge okunmadı 
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Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 423, Gömlek No: 21450, Tarihi: 30 (Ra) Rebiü’l-
evvel 1255 (13 Haziran 1839), Tarihi: Osmancık, Koyun Baba Zaviyesi Vakfı'ndan muayyen 
vazifelerle zaviyedarlık ve meşihat cihetlerinin tevcihi. g.tt 

 

Devletlü, inayetlü, merhametlü, veliyyü’l-himem sultanım hazretleri sağ ve var olsun. 

Arz-ı hal-i kullarıdır ki; Osmancık kasabasında vaki merhum Koyun Baba Zaviyesi 
Vakfının vazife-i mu’ayyene ile zaviyedarlık ve meşihat (mürşitlik, şeyhlik) cihetleri mutasarrıfı 
Şeyh Abdullah halife yalnız zaviyedarlık cihetini bu kullarına ferağ ve kasr-i yed eylediği 
ma’lum-ı devletleri buyuruldukda merahim-i âlîyye-i rahimanelerinden mercudur ki kayd-ı 
evkaf muhasebesinden bade’l-ihraç merkûmun kasr-i yedinden bun kullarına tevcih ve yedd-i 
acizaneme bir kıt’a  berât-ı şerif-i âlîşân inâyet ve ihsân buyurulmak babında emr u ferman 
devletlü, inayetlü, merhametlü veliyyü’l-himem efendim sultanım hazretlerinindir.  

Bende Şeyh Hasan kulları  

Keyfiyeti Mukataat Muhasebesinden 

Osmancık kazasında Koyun Baba Zaviyesinin bila berat şeyhi olan İlyas nam kimesne 
zemmü’l-akaid (itikadı bozuk) olduğu inha olunmuş (bildirilmiş) olduğundan zaviye-i 
mezburenin sarf-ı nazar olunarak keyfiyet ma’lum olunmak içün ba-ferman kaydı balasına şerh 
verilmiş olduğu malum-ı devletleri buyuruldukda emr u ferman devletlü, inayetlü sultanım 
hazretlerinindir.  

Fi 4 Ra (12)55 (18 Mayıs 1839) 

Muhasebesi kaydı ve iktizası mülhakatından 
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Evvel emirde zaviye-i mezburun zabtına dair kayd var mıdır, keyfiyeti mukataat 
muhasebesinden göreceği ma’zurdur. Ferman devletlü, izzetlü sultanım hazretlerinindir. 

Fi gurre Safer (12)55 (16 Nisan 1839)  

 

Arz-ı bendeleridir ki; 

İşbu arz-ı hal ve derkenarlar natık olduğu ve evkaf müfettişi faziletlü efendi dailerinin 
ilamında gösterildiği üzere Osmancık kasabasında vaki merhum Koyun Dede Zaviyesi Vakfının 
vazife-i mu’ayyene ile zaviyedarlık ve meşihat cihetleri mutasarrıfı Şeyh Abdullah halife cihet-
i mezkûriyetinden yalnız zaviyedarlık cihetini hüsn-i rızasıyla bi’l-ihbar inde’ş-şer’i ehliyeti 
tahakuk eden sahib-i arz-ı hal Şeyh Hasan bin Ali halifeye ferağ ve kasr-i yed etmeğle cihet-i 
mezkûre merkûme ba-ru’s-ı hümâyûn bi’t-tevcih yedine kaleminden şurut-ı lazımesi derciyle 
iktiza eden berâtı ve mülhakat-ı zimmeti ve kendilerine ilm u haberi i’ta olunmak babında emr 
u ferman-ı hümâyûn hazret-i men-lehül-emrindir. Sahha   

Ma’ruz-i dai-i devletleridir ki; 

İşbu arz-ı hal-i hamişinde muharrer der-kenar mantukunca nezaret-i nezâret-i evkaf-ı 
hümâyûn-ı mülükâneye mülhak evkafdan Osmancık kasabasında vaki Merhum Koyun Baba 
nam sahibü’l-hayrın vazifedarlığına mu’ayyene ile zaviyedarlık ve meşihat cihetlerine ba-berât-
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ı âlîşân mutasarrıf ve sahib-i berat idiğü mukayyed-i mezkûre ahalisinden Hüseyin bin Mustafa 
ve Hüseyin bin Hasan nam kimesneler haberleriyle zahir olan Şeyh Abdullah Efendi ibn-i Halil 
mutasarrıf olduğu cihet-i mezkûriyetinden ancak zaviyedarlık cihetini hüsn-i rıza ve ihtiyarıyla 
sahib-i arz-ı hal Şeyh Hasan halife ibn Ali’ye ferağ ve kasr-ı yedd yedinde olan berâtını teslim 
ve merkûm Es-Şeyh Hasan Efendi cihet-i mezkûra ehil ve mühil ve müstehak idiğü bi’l-izbar 
zahir olmağla yalnız zaviyedarlık cihetini ferağ merkûmun kasr-i yedinden merkûm Es-Şeyh 
Hasan halife üzerine tevcihi hala darbhane-i amirem müşiri devletlü ubbehetlü paşa 
hazretlerinin telhis buyurulmalarına mütevakkıf idiğü huzur-ı âlîlerine ilâm olundu. El-emr u li- 
men lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-hamis ve’l-işrin min şehr-i Rebi’i’l ‘Ula li-sene hamse ve hamsin ve 
mi’eteyn ve elf. 

Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 518, Gömlek No: 26161, Tarihi: 29 (N) Ramazan 
1165 (10 Ağustos 1752), Konusu: Edirne'de Koyun Baba Zaviyesi'nin tamiri için oranın 
bostancıbaşısı'na hüküm. g.tt 

 

Sahh 

Buyuruldu 

Edirne monnasına (mollasına) ve Edirne bostancıbaşısına hüküm ki; 
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Edirne’de vaki tarik-i Nakşibendi fukarasına meşruta (bağlı) olan Koyun Baba Zaviyesi 
mürur-i eyyam (geçen günler) ile müşrif-i harab olub (yıkılmaya yüz tutup) bir dürlü kabil-i 
sükna (oturmaya elverişli) olamadığından gayrı, vakfı dahi olmamağla yüzkırkyedi (1147) 
tarihinde zaviye şeyhi istid’asıyla zaviye-i merkûmenin keşfiçün emr-i şerifim sâdır ve 
mahalline vusûlünde zâviye-i mezbure ma’rifet-i şer’ ve mi’mar-ı hassa ma’rifetiyle lede’l-keşf 
elli dokuz bin dokuz yüz on dört  akçe ile kabil-i ta’mir ve termim olduğu keşf olunub Edirne 
mahkemesi sicilinden muhrec ale’l-infirad mümza (imzalı) defteri dahi zaviye-i mezbure şeyhi 
yedine ba’zı mâni’ (engel) sebebi ile ta’mir olunmayub alâ haletihi (hali üzere, olduğu gibi) 
kalmış lakin şimdi zaviye-i mezburenin ta’mir ve termiminde (onarımında) irade-i hümâyûnum 
taalluk eylemek hasebiyle üzerine varılub ma’rifet-i şer’ ve mimarlar marifetiyle tekrar 
müceddeden keşf ve heman tamirine mübaşeret ve şurû’ olunub mahza (yalnız) keşf defteri 
der-aliyyeme takdim ve irsal olunmak fermanım olmağın işbu emr-i şerifim ısdar ve irsal 
olunmuştur. Ber-vech-i muharrer zaviye-i merkûmenin tamir ve termimine irade-i 
hümâyûnum taalluk itdüği ve keşf defteri mucebince iktiza eden meblağ dahi taraf-ı 
hümâyûnumdan i’ta ve ihsan kılınacağı ma’lumun oldukda bi’n-nefs üzerine varılub zaviye-i 
merkûmeyi ma’rifet-i şer’ ve mimaran ma’rifetiyle tekrar kemal-i taharri (iyice araştırılarak) ve 
dikkat olunarak muayene ve keşf olunub levazımı ale'l-infirâd sebt u defter olundukdan sonra 
bir taraftan bila tevkif hemen ta’mirine şurû' ve mübaşeret ve iktizâ eden akçesi taraf-ı 
humayundan ol tarafa irsal olunmak içun mümzâ (mzalı) keşf defteri dahi serian der-aliyeme 
irsal ve îsal eyleyub serimu (en küçük) kusur ve nevabetten mücanebet eylemeniz (kaçınmanız) 
babında ferman-i âlîşânım sâdır olmuştur. Buyurdum ki: fi evahir-i (29) Ramazan sene 1165 
(10 Ağustos 1752)  

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 498, Gömlek No: 140, Tarihi: 13 (S) Safer 1283 (27 
Haziran 1866), Konusu: Amasya'nın Osmancık kazasında bulunan Koyun Baba Zaviyesi'ne 
dair Seyyid Mehmed Efendi'nin arzuhali. (6. İstida) 

 

 



Nehrin Piri Koyun Baba Hazretlerinin İzinde Giresun’da Koyun Baba 
 Murat Dursun Tosun 

24 
 

Amasya Mutasarrıflığı’na 

Amasya Sancağına tabi Osmancık kazasında kain Koyun Baba Hazretleri zaviyesi kaza-i 
mezkûr müftisine ve anın vefatıyla oğluna tevcih olunmuş ise de öteden beri zaviye-i 
mezkûrenin şart u kaidesi hidmetde bulunanların mücerred ve en kıdemlisine verilmesi 
olduğundan Kaide-i kadimesi vechile muamele icrası Es-Seyyid Mehmed Recai nam kimesne 
tarafından ba-arz-ı hal istid’a ve cânib-i ahaliden tanzim edilmiş bir kıt’a mahzar dahi takdim 
ve irae kılınmağla ba’dehu icabına bakılmak üzere oraca olan malumatın ve mezkûr zaviyenin 
ne mikdar hasılat ve aidatı olduğunun izahen ve müsaraaten (hızlı bir şekilde) ba-mazbata iş’arı 
hususuna himmet eylemeleri siyakında şukka.   

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 555, Gömlek No: 71, Tarihi: 21 (Ş) Şaban 1284 (18 
Kasım 1867), Konusu: Şeyh Hacı İbrahim’in Koyun Baba'nın Amasya'da Koyun Baba 
zaviyedarlığı hakkında müzekkiresi. (17. İstida) 

 

Amasya Sancağında Osmancık nam mahalde defin-i hâk-ı ‘ıtır-nâk eizze-i kiramdam 
Koyun Baba Hazretlerinin erbab-ı tarikat-ı âlîyye taraflarından ianeten bina ve inşa kılınmış 
olan zaviyesi ile arazi ve müştemilatı ber-vech-i mülkiyet defter haneye kayd ile tasarruflarıçün 
erbâb-ı tarikat yedlerine suret-i defter-i hakani verilerek zaviyedarlığı dahi beher zaviyedarlık 
yolu evladının akdem (önce) ve erşedine (doğru yola daha yakın olana) tevcih olunmak üzere 
şart kalınarak dört yüz seneden beri bu şuruta riayeten teselsül (silsile) etmekte iken çend sene 
akdem zaviyedar Hasan Dede’nin vuku’u vefatıyla tarikat-ı aliyeden bir güna behresi (hissesi) 
olmayan kaza-i mezkûr Müftisi Ali Efendi hilaf-ı vaki mazbata ve ilam tertibiyle zaviyedarlığı 
tagallüben (zorbalıkla) kendi uhdesine tevcih ettirerek iane-i fukara ile cem’ ve tahsis kılınan 
inde derunda ta’amiyyesini kendüye hasır ile müekkel (vekil) ittihaz etmiş ise de anın dahi 
vefatıyla zaviye-i mezkûre evlada meşruta olan tekâyâ (tekkeler) misillü müfti-i muma-ileyhin 
oğullarına bi’t-tevcih bunlar dahi sedd-i bâb ederek hasılatını veresece taksim ve müekkel 
etmiş oldukları ve zaviye-i mezkûre ber-minval-i muharrer erşed evlad tarikate meşrut olub 
sair zaviyeler gibi evlada intikal etmeyeceği cihetle akdemce taraf-ı eşref-i ismetanelerine arz 
ve hikâye kılındığı vechile zaviye-i mezkûrenin evlad-ı müteveffa-yı muma-ileyh uhdelerinden 
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ref’iyle dergâhımızda misafireten ikâmet etmekde olan akdem ve erşed tarikat-ı âlîyeden 
Mehmed Recai Efendi daileri uhdesine tevcihi hususnda müsaade-i aliyye ve inâyet-i celile-i 
ehl-perverilerinin erzân ve şâyân buyurulmasıyla efendi-i muma-ileyh dailerinin isticlab-ı 
da’vat-ı hayriyesine rağbet buyurulmasının ubbehetlü, devletlü, paşa efendimiz hazretlerine 
ifade buyurulacağına dair va’ad-i âlî-i ismet-penâhileri sebkat etmişti. Lütfen ve keremen 
keyfiyetin müşarün-ileyh efendimize arz ve ihtar buyurulduğu halde incaz va’de bu vesile-i 
cemile ile ervah-ı mukaddese-i al-i resul ve piran-ı izami kendinizden hoşnud ve razı 
buyuracağınız da iştibah olmadığından beyan-ı hal ile tasdi’a ictisar kılındı. Ol-babda ve her 
halde emr u ferman ve lütf-ı ihsan devletlü, ismetlü efendim hazretlerinindir.  

Südde-i âl-i Abâ Es-Şeyh Es-Seyyid El-Hacc İbrahim Kaygusuz Baba   

 

Taraf-ı zi-şeref-i hazret-i riyâset-penâhiden evkaf-ı hümâyûn nezâretine 

Osmancık kazasında medfun eizze-i kiramdan Koyun Baba Hazretleri zaviyedarlığı 
kadimeden beri tarikatın en ehliyetlisine meşruta olduğu halde şimdi mezkûr zaviyedarlık 
mukaddemce tagallüben uhdesine geçirmiş olan kaza-i mezkûr müftisi müteveffa Ali 
Efendi’nin evladına intikal ile müekkel (vekil) ittihaz olunduğundan bahisle  mezkûr 
zaviyedarlığın evlad-ı merkûmeden ref’iyle erbab-ı ehliyetden ve tarikat-ı aliyyeden Mehmed 
Recai Efendi uhdesine tevcihi Eş-şeyh Hacı İbrahim Kaygusuz Baba efendi tarafından istid’a 
kılınmış ve efendi-i muma-ileyhin bu hususa dair verdiği arz-ı hal dahi 13 Safer Sene (12)74 (3 
Ekim 1857) tarihinde savb-ı valalarına irsal olunduğu kayden tebeyyün idüb ve zaviye-i 
mezburenin öteden berü mer’i ve mevzu’ olan şurutuna riayet edilmesi dahi lazımeden 
bulunmuş olmağla iktizasının icra buyurulması babında irade efendimindir.   
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Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 556, Gömlek No: 109, Tarihi: 25 (Ş) Şaban 1284 (22 
Aralık 1867), Konusu: Mehmed Recai ve Derviş Hasan isimli şahısların Koyun Baba Zaviyesi 
taamiyesine dair arzuhal verdikleri. (17. İstida) 

 

 

Hû 

Amasya Sancağında Osmancık’da medfun Koyun Baba Kuddise Sirruhu Hazretleri 
müceddeden vefatından sonra dervişanı tarafından inşa olunan zaviyenin zaviyedarlığı 
müridanın akdem irşadına olarak teamül-i kadim dörtyüz sene müruruyla bundan çend sene 
akdem (önce) müridanın akdemi zaviyedar Hasan Dede’nin vefatıyla akdem irşad müridine 
verilüb haricden kaza-i mezkûr müftisi Ali Efendi bi-gayr-ı hak zaviyemizi hilaf-ı vaki mazbata 
ve ilam tanzimiyle tagallüben uhdesine tevcih ettirerek zaviyenin varidatını müekkel etmek 
üzere iken vefatı vuku’uyla kaza-i mezkûr ahalisi taraflarından teamül-i kadimi üzere uhdemize 
tevcih içün nezaret-i celileye mazbata ve mahzar-ı umumi takdim olunmuş ise de beş mah 
muahharen Müftizade Ahmed Efendi bu tarafa vürud ile evrak-ı mezkûre iltimasıyla basdırarak 
Koyun Baba evladım deyu da’vayı kaziyesiyle bila mazbata ve ilam zaviyemizi uhdesine tevcih 
ettirmiş olmasıyla evrakların mahalle haber verilmediği.      
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 Bade’t-tevcih müftizade kaza-i mezkûra avdetle keyfiyyet haber alındıkda merkumu 
liva ve kaza meclisine celb ile olunan muhakememizde her vechile hakkımız tebeyyün idüb 
merkûmların ve pederlerinin haksız ve mütegallibe oldukları iş’ar olmağla dört senelik 
muhasebelerinde elli altı bin kuruş zimmetleri tebeyyün ederek me’murları talep etmekle 
leylen firar ettikde her cihetle mugayir-i hareketde bulunduklarından ber-muceb-i teamül-i 
kadim zaviyedarlığı merkûmlardan ref’le akdem erşed mürid uhdesine tevcihi içün kaza-i 
mezkûrdan tekrar mahzar-i umumi ve sancak me’murları tarafından bi’l-umum nezaret-i 
celileye inha ve iş’ar kılınmış ise de yine merkûm Ahmed Efendi iltimas olunarak (kayırılarak) 
evrak-ı mersule evkaf-ı hümâyûn varidat odasında zabt kılınmasıyla dailerine zaviye tevcih 
olunmuştur deyu red ile cevab verilmiş idiğü.    

 Muahharen bu hali kaza-i mezkûr ahalisine ifade olundukda tekrar canib-i nezâret-i 
celileye bir kıt’a mahzar-ı umumi dahi irsaliyle yine iltimas ile redd olunduğum cihetle mahzar-
ı mezkûre meclis-i vâlâ’ya lede’t-takdim hakikat-i hal mahallinden istilam olundukda gelen 
cevabda her vechile dailerine hak virüb müfti ve mahdumlarının haksız ve tagallüben 
zaviyemizi zabt ile harab ve muattal ve hasılatını veresece müekkel etmiş oldukları ifade 
olunmuş ise de yine evrak-ı mezkûrlarları bir-vechile dailerine virmeyüb zaviye tevcih olundu 
diyerek gerü meclis-i vâlâ’ya cevab verilmesiyle mahzar-ı umumi ve istilam cevabı meclis-i vâlâ 
evrak odasında zabt olunarak kalmış idiğü. 

 

Amasya Sancağında Osmancık’da medfun eizze-i kiramdan Koyun Baba Kuddise 
Sirruhu Hazretlerinin müceddeden izam-i dar-ı beka buyurduklarında evlad-ı manevisi bulunan 
dervişanı tarafından bina ve ihya kılınan zaviyede ıt’am olunmak üzere yine kendi dervişanı bir 
mikdar arazi hayvanat tedarikiyle defterhâne-i âmîreye bi’l-kayd ve mülkiye üzere tasarrufları 
içün yedlerine suret-i defter-i hakânî verilüb ve bu zaviyede beher zaviyedarın vefatıyla yerine 
dervişânın en akdem erşedine zaviyedar ve emlakını mülkiye üzere mutasarrıf olması teamül-
i kadim beyne’l-huddam (eski bir gelenek olarak hizmette bulunanlar) dörtyüz sene müruru 
etmiş ise de bundan çend sene akdem (önce) müridanın erşedi zaviyedar Hasan Dede’nin 
vefatıyla hariçden kaza-i mezkûr müftisi Ali Efendi derakab zaviye kapılarını temhir idüb 
(mühürletip) fakir dervişanın kesbiyle cem’ etmiş oldukları malına tama’ hamından 
(tamahından) naşi hilaf-ı vaki mazbata tertibiyle tagallüben uhdesine ba-tevcih zaviyemiz 
eşyasını müekkel etmek içün muma-ileyhin vefatı vuku’uyla kaza-i mezkûr ahalisi teamül-i 
kadimi vechile emekdar erşedimiz (sırati mustagim üzere olan) uhdesine tevcih içün balada 
muharrer mahzar ve mazbataları leffen nezâret-i celileye takdim etmiş iseler de hakk-ı 
sarihamız (açık hakkımız) ketm olunarak iltimasıyla müftizadelerin uhdesine tevcihle 
merkûmlar zaviyemizde cümle eşyayı veresece taksim ve müekkel ederek zaviyemizi emlakını 
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harab ve muattal ederek kırk senelik emekdar müridanı zaviyeden ihracıyla beş seneden beri 
her birerlerimizi sefil ve perişan etmiş oldukları malum-ı riyâset-penâh-ı rahimaneleri 
buyuruldukda lütfen ve merhameten dörtyüz senelik teamül-i kadim ve kesb-i dervişan şu 
tertib üzere vuku’uyla şer’i şerif ve kanun münife muvafık ise balada mezkûr inha ve mazhar 
ve mazbatalarının celbiyle tahkik-i madde buyurularak zaviyemizi uhde-i daiyanemize tevcih 
ve ihsanıyla merkûmların kasr u galabesinin?men’iyle bu ana kadar pederlerinin ve 
kendilerinin bi-gayr-ı hak ahz etmiş oldukları eşyaların istirdadı hususuna müsaade-i aliyyeleri 
şayân buyurulmak babında emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Bende Akdem-i hademe-i Koyun Baba Es-Seyyid Mehmed Recai ve dervişi Hasan ve İbrahim        

Arşiv Fon Kodu: C..EV.. Dosya No: 192, Gömlek No: 9562, Tarihi: 29 (Ca) Cemaziye’l-
evvel 1182 (11 Ekim 1768), Konusu: Mesih Paşa civarındaki Eski Ali Paşa Çarşısı içinde 
medfun Koyun Baba Türbesi'nde kandil yakıcılık cihetinin tevcihi. g.tt 
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İzzetlü Reisü’l-küttâb Efendi görüb i’lâm eylesün deyü buyruldu. 

İ’lâmı mucebince beher leyl ikad-ı kanadil eylemek şartıyla tevcih ve beraat olunmak 
eyleyesun deyu buyuruldu. 

Fi 4 Ca Sene (12)82 (25 Eylül 1865) 

Mahallinden kaydı derkenar oluna 

 

Hacı Bektaşi Veli kuddise sirruhü’l azizin seccade nişini olan Es-Şeyh Abdüllatif Zide 
salahuhu Divan-ı Hümayunuma arzuhal idüb bundan akdem azizz-i müşarün ileyhin 
asitânesinde seccade nişin olan Şeyh Es-Seyyid Bektaş bi-emrillahi te’ala fevt olub mesihatı 
mezbur mahlulünden muma-ileye tevcih olunub berat-ı alişan verilmekle memâlik-i 
mahrusada vaki tarikat-ı aliyyesine meşruta olan hankah ve tekye ve zaviye ve nazargâhları ve 
meşihat ve tekye nişin ve zaviyedarlıkları kuzat ve nuvab ve vilât ve mütevelliler vesair ashâb-
ı arûzun arzı ve sair arzuhal ile tevcih olunmamak üzere 1144 ve 1147 senelerinde verilen 
evamiri şerife şurûtu mucebince hazine-i amire defterlerine şerh verilmek içün aklama ilm u 
haberleri meşrûtuyla emr-i şerif verilmek babında muma-ileyh istid’a etmeyin unvanı hatt-ı 
hümâyûn ile muanven (ünvanlı) 1175 senesi Rebiü’l-ahirinin 3.günü verilen emr-i şerif 
derkenar ve derkenarı mucebince şeyhinin ismi tasrihinle emri şerif tahrir ve aklama kemâ 
fissâbık başka başka ilm u haberleri verilmek içün ferman-ı ali sadır olmağın mucebince 
şurutuyla emri tahrir ve asıl ferman-ı ali baş muhasebeye kayd ve hıfz olunub 26 Şaban 1177 
tarihinde başmuhasebeden verilen ilmuhaber kaimesi mucebince mahlli kaydına şerh 
verilmiştir. Emr ü merman devletlü ve sa’adetlü sultanım hazretlerindir. Fi 22 Ca 1182  

 

Vech-i meşruh üzere türbedarlık ve zaviyedarlık-ı mezbûr mezkûrun üzerine mestur ve 
mukayyettir. Emr ü ferman devletlü sa’adetlü sultanım hazretlerinindir. Fi 29 Ca 1182 

 

İnhası 

Türbedarlık-ı mezburun vaki olan tevcihatı arzuhal ile olunagelmiştir. Emr ü ferman devletlü, 
sa’adetlü sultanım hazretlerinindir. Fi 29 Ca 1182       

 

Ma’ruz-ı bendeleridir ki, 

 

İstanbul’da Mesih Paşa kurbunda (yakınında) Ali Paşa Çarşusunda vaki Koyun Baba 
Türbesi Vakfı’nın vazife-i mu’ayyene ile türbedar ve zaviyedarlığı Hafız Halil halife veledeşin 
(oğlu) üzerinde olduğu Anadolu muhasebesinden derkenar olunmuş, şimdi Derviş Ali nam 
kimesne işbu arz-ı halinde salifü’z-zikr vakf-ı mezburun türbedar ve zaviyedarı olan mezkûr 
Hafız Halil fevt olub ciheteyn-i mezbureteyn mahlul olmağla mahlulünden beher leyl ikad-ı 
kanadil eylemek şartıyla kendüye tevcih ve yedine berât-ı alişan ihsan buyrulmak babında 
istid’a-yı inâyetleridir. Türbedarlık-ı mezbura vaki olan tevcihatı arzuhal ile olagelmiştir deyu 
muhasebe-i merkûmeden cevabı tahrir olunduğu ma’lum-ı asafaneleri buyuruldukda emr ü 
ferman devletlü sa’adetlü sultanım hazretlerinindir.   
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Devletlü, inayetlü, merhametlü, sultanım hazretleri sağ olsun 

Arz-ı hal-i da’ileridir ki Ali Paşa-yı Atik Çarşısu derununda medfun Koyun Baba dimekle 
ma’ruf merkadini (kabir) hasbi (Allah rızası için) beher gice kandilini ikad idüb (yakıp) silüb, 
süpürüp hizmetinde olan Derviş Halil nam kimesne bi’l-emr-i hak fevt olub yeri hali ve hizmet-
i lazımesi muattal kalmağla merahim-i aliyelerinden mercudur ki beher gice hasbi (Allah rızası 
için) kandilini ikad eylemek şartıyla müteveffa-yı merkum Derviş Halil’in mahlulünden bu 
kullarına tevcih ve inâyet virmeye berât-ı şerif-i âlîşân sadaka ve ihsan buyurulub bu kulların 
mesrur-ı handan buyurulmak babında devletlü inâyetlü merhametlü sultanım hazretlerinindir. 

Bende Derviş Ali 

Suret-i defter-i cedid vakf-ı türbe-i Koyun Baba der çarşu-yı Ali Paşa der kurb-ı Mesih Paşa der 
İstanbul  

Hafız Halil halife veledeş türbedar ve zaviyedar 

Berat-şode Hüseyin ba-arzuhal-i hod ve ba-ruus-ı hümâyûn fi 8 Rebiü’l-ahir Sene 1159 (30 
Nisan 1746) 

Berat-ı cülus-ı hümâyûn şodefi 16 Safer Sene 1171 (30 Ekim 1757) 

Berat kaydı görüle  

Sureti defteri hazine  

Vakfı Türbe Koyun Baba der çarşu-yı Ali Paşa der kurb-ı Mesih Paşa der İstanbul 

Arşiv Fon Kodu: EV.d... Defter No: 25443, Tarihi:  08 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1300 (17 
Mart 1883) Konusu: Karahisar-ı Sahib dahilinde bulunan Sandıklı'daki Ali Rami Tekkesi 
Evkafı, Koyun Baba Evkafı, Şeyh Ömer Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların isim 
ve muhasebe kayıtları. 

 

Hû 

Karahisar-i Sahib Sancağı dahilinde olub mazbut ve bila-sahip mahlul hazine olan evkaf-ı 
şerifenin esamilerini mübeyyin bir kıt’a defterini ber-vech-i zir beyan olunur.  
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Sandıklı Kasabası 

Kaza-i mezburda Koyun Baba Vakfı 165/23 Kaza-i mezburda Ali Rumi Tekkesi 

Arşiv Fon Kodu: AE.SABH.I.. Dosya No: 370, Gömlek No: 25894, Tarihi: 27 (C ) 
Cemaziye’l-ahir 1200 (27 Nisan 1786), Konusu: Osmancık kazasında Koyun Baba Zaviyesi 
Vakfı Mütevellisi ve Zaviyedarı Şeyh Hüseyin'in; Ovacık Suyu karyesi civarındaki vakfa ait 
yerlere, başka bir karyenin sipahisi tarafından müdahale edildiğini bildirdiği ve gasb edilen 
aşar ve rüsumun iadesini talep ettiği. 
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Hû 

Sahh 

Kanun görüle 

Öşr ve resmi niza olunan yerlere dahl eden sipahinin mutasarrıf olduğu timarıyla 
karyesinin mümtaz ve muayyen hududu dahilinde öşr ve resmin timar tarafından ahz ve kabz 
olunagelen yerlerden olmayub filhakika zaviye vakfının defterde mukayyet karyelerinden 
Ovacıksuyu karyesinin mümtaz ve mu’ayyen hududu dahilinde kadimden öşr ve resmi zaviye 
vakfı tarafından ahz u kabz olunagelen yerlerden iken sipahi-i mezkûr ol yerler içün timarım 
karyesi arazisindedir deyu kendime mugayir füzuli müdahale eylediği vaki ise men ü def ve ol 
yerlerin öşr resmi zaviye vakfı tarafından ahz u kabz ettirilmek mükâfeten kanundur. Ferman 
devletlü sultanımındır.     

Mukteza-yı kanun üzre hüküm buyuruldu. Fi 27 Cemaziye’l-ahire 1200 

 

Devletlü, inayetlü, merhametlü sultanım hazretleri sağ olsun. 

Osmancık kazasında medfun kutbü’l-evliya Koyun Baba kuddise sırruhu’l-aziz vakfının 
mütevellisi ve zaviyenin meşrutiyyet üzere zaviyedarı olub zaviye-i mezbure vakfının defterde 
mukayyed karyelerinden kaza-i mezbure tabı Ovacıksuyu nam karyesinin mümtaz ve mu’ayyen 
hududu dahilinde kadiminden öşr ve resmi zaviye-i mezbure vakfı tarafından ahz u kabz 
olunagelen ma’lumu’l-hudud yerlerin öşr ve resminden aharın kat’a  alaka ve medhali olmayub 
bir vechile dahl ve ta’arruz olunmak icab etmez iken civarında vaki’ nam karye sipahisi 
mütegallibden (zorbalardan) olan nam sipahi zuhur ve ol-yerler benim sipahisi olduğum karye-
i mezbure arazisindendir. Öşr ve resmden  ben alurum deyu mugayir-i kadim ve vakfa 
mütevelli müdahale ve bundan akdem murafaa-yı şer’ (karşılıklı mahkeme) olduğumuzda ol 
yerler maru’z-zikr zaviye-i mezbur vakfının arazisinde öşr ü resmi zaviye-i mezbur vakfı 
tarafından ahz u kabz oluna geldiği Osmancık kazasında sakin ulemâ ve sulehâ ve eimme ve 
hutebâ vesair bi-graz kimesnelerin huzur-ı şer’de şehadetleri ve berât-ı mevcud altı kıt’a 
senedat-ı şer’iye mütevellilerince şer’an sabit ve cânib-i vakıfdan kadimleri üzre zabt ve bi-
vech-i muarazadan men birle cânib-i şer’den hüccet-i şer’iye virilüb ve hüccet-i ol şer’iyyenin 
bâlâsına murafaa ve muarazadan men birle dört defa imzalu ve i’lâm u şer’iyye dahi verilmiş 
iken sipahi-i mezbur bir türlü mucâb ve mündefi’ olmayub hilaf-ı kanun hilaf-ı kanun ve 
mugayiri kadim ve senedati şer’iyye ve hâcec-i şer’iyye muhalif fuzuli müdahale ve tagallüben 
zabt ve öşr ve mahsusatı ahz idüb gadr etmekle merahimi aliyyelerinden mercudurki 
yedimizde mevcut hucec ve i’lâm vesair senedatı şer’iyye mucebince amel olunub ol yerler 
kadimisi üzere zaviye-i mezbur vakfı tarafından zabt ve öşr ve resmisini ahz u kabz ittirilüb 
sipahi-i mezkûru hilaf-ı kanun ve mugayiri kadim ve hücec-i şer’iyye ve i’lâm ve senedatı 
saireye mugayir bir türlü dahl ve taarruz ettirilmeyüb men ü def olunmak babında bir kıt’a emri 
alileri niyazıyla emr ü ferman devletlü inayetlü merhametlü sultanım hazretlerinindir. 

Bende Şeyh Hüseyin Kulları    

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 497, Gömlek No: 37270, Tarihi: 18 ( R) Rebiü’l-ahir  
1312 (19 Ekim 1894), Konusu: Osmancık kasabasında medfun sadat-ı kiramdan Koyun Baba 
Hazretleri'nin cami, türbe ve dergah-ı şerifleri ile yedi bab misafirhanenin ikmal-i inşaatına 
muktezi on bin kuruşun tesviyesi. (Maliye) 
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Hû 

Maliye Nezareti Celilesine 

Fi 15 Rebiü’l-ahir Sene (1)312 (16 Ekim 1894) 

Osmancık kasabasında medfun sadat-ı kiramdan45 Koyun Baba Hazretleri'nin cami, 
türbe ve dergah-ı şerifleriyle yedi bab misafirhanenin bazı mahallerinin ikmal-i inşaatı içün on 
bin kuruşun hazine-i celileden sarf ve i’tası zımnında Sivas vilayetinden meb’us tahriratın 
gönderildiğinden bahisle icra-yı icabına dair Dahiliye Nezâret-i Celilesinden varid olan 2 
Rebiü’l-ahir Sene (13)12 (3 Eylül 1894) tarih ve iki bin üç yüz yetmiş numerolu tezkire 
melfufuyla beraber tesyir-i savb-ı devletleri kılınmış olmağla iktizâsının ifa ve inbâsına ve 
tezkire-i mezkûrenin iadesine himmet.  

Bâ-işâret-i müsteşâri  

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 1311, Gömlek No: 98291, Tarihi: 10 (M) Muharrem 
1317 (21 Mayıs 1899), Konusu: Çorum'un Osmancık kazasında medfun sâdâtdan Koyun 
Baba'nın evkafı kaffe-i tekalifden muaf olduğu halde evkaf-ı mezkureden Saltık köyüyle 
Sarıalan mezraasının müterakim vergisinin kendisinden tahsiline kıyam olunduğuna dair 
Koyun Baba Dergahı Post-nişini Ahmed Hilmi Efendi'nin arzuhali. (Maliye; 98291) 

                                                           
45 Sadat: (Seyyid. C.) Seyyidler. Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın soyundan gelenler ve 

onun izinden gidenler. Hususen Hazret-i Hasan neslinden gelenlere seyyid; Hazret-i Hüseyin 

neslinden gelenlere de Şerif denmektedir. 
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Hû 

Sâdâret Mektûbî Kalemi 

Fi 8 Mayıs Sene (1)315 ve fi 9 Muharrem Sene (1)317 (20 Mayıs 1899)  

 

Çorum kazası dahilinde vaki Osmancık kazasında medfun sadatdan Koyun Baba 
Kuddusi Sirruh hazretlerinin evkafı  ba-ferman-ı âlî kaffe-i tekalifden muaf olduğu halde evkaf-
ı mezkûreden satık karyesiyle sarıalan mezrasının on üç bin küsür kuruş müterakim (birikmiş) 
vergisinin kendisinden tahsiline kıyam olunduğundan bahisle mezkûr verginin mutalebesinden 
sarfı nazar olunması istid’asını Koyun Baba dergâhı Postnişini Ahmed Hilmi Efendi tarafından 
verilen arz-ı hal merbutatıyla beraber leffen irsal kılınmış olmağla bi’t-tedkik muktezası 
maslahat ve ma’deletin ifasına himmet olunması siyakında tezkire. 

Bâ-işâret-i âlîyye    

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 1333, Gömlek No: 99973, Konusu: 24 (S) Safer  1317 
(4 Temmuz 1899), Konusu: Osmancık kazasında medfun Koyun Baba Dergahı'nın tekalif-i 
emiriyeden muafiyetine dair verilen evamir-i aliyenin tekid-i ahkamını havi tecdiden emr-i 
ali isdarı talebi hakkında tetkikat icrası. (Maliye) 
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Hû 

Sâdâret Mektûbî Kalemi 

Maliye Nezaret-i Celilesine 

Fi 24 Safer Sene (1)317 ve fi 24 Haziran Sene (1)315 (4 Temmuz 1899) 

Ankara vilayet dahilinde Çorum Sancağına mülhak Osmancık kazasında medfun sadat-
ı kiramdan Koyun Baba dergâh-ı şerifinin tekâlif-i emiriyeden keyfiyet-i muafiyetine dair 
selatin-i mahiye hazret-i taraf-ı eşrefilerinden resen şeref-sadır olan evamir-i âlîyenin te’kiden 
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hükm-i menfiyesini mutazammın tecdiden (yeniden) emr-i âlî ısdarını müsted’i dergâh-ı şerif-
i mezkûr postnişini canibinden verilen arz-ı hal mefsuh (hükümsüz) meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı 
adliyeden bazı mukarrerâtı (kararı) kaleme alınub 15 Safer Sene (1)256 (18 Nisan 1840) 
tarihinde mer’iyyet ahkâmına irade-i seniyye-i cânib-i hilâfet-penâhi şeref-müteallik buyurulan 
müzekkerenin tafsil-i mündericatıyla bu-babda icab iden tedkikat icrası lüzumunu mübeyyin 
bi’l-havale Divân-ı Hümâyûn kaleminden i’ta olunan 11 Safer Sene (1)317 (21 Haziran 1899) 
tarihli ve 184 numerolu müzekkere ile savb-ı atûfilerine tesyar kılınmağla lazım gelen tedkikat 
ve mu’amelatın hazine-i celilede bil-ifa neticesinin ilave-i mütalaa ile inba ve evrak-ı 
mürselenin iade ve ısrasına himmet.  

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 395, Gömlek No:  27, Tarihi: 15 (L) Şevval 1319 (25 
Ocak 1902), Konusu: Osmancık kazasında medfun sadat-ı kiramdan olup kaffe-i tekalifden 
mafüv (muaf) olan Koyun Baba Zaviyesi'nin evkafı mezraasından talep olunan vergiler ile 
tecdidi istenilen muafiyet fermanı hakkında cereyan eden muamelenin beyanı. (Maliye 14 ) 

 

Ankara vilayet-i celilesi dahilinde Çorum Sancağına mülhak Osmancık kazasında 
medfun sadat-ı kiramdan Koyun Baba dergâh-ı şerifinin tekâlif-i emiriyeden muafiyetine dair 
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selâtin-i mahiye hazret-i taraf-ı eşrefilerinden re’sen ve te’kiden şeref-sadır olan evamir-i 
aliyenin te’kid-i ahkâm-ı münifesini mutazammın tacdiden emr-i ali ısdarı istid’asını havi 
dergâh-ı şerif mezkûr postnişini canibinden takdim olunan arz-ı hal melfufu olan bin iki yüz 
yirmi iki tarihli mukarrer (kararlaştırılmış) name-i hümâyûn ile muktezası arz ve beyan olunmak 
üzere divan-ı hümâyûna arz ve irsal buyurulmağla mütalaa ve ifa-yı tedkikat-ı kuyudiye olundu.      

Salifü’l-arz mukarrername-i hümâyûn cennet-mekân Sultan Selim Han aleyhi’r-rahmeti 
ve’l-gufran hazretleri zaman-ı saltanatlarında ısdar ve ihsan buyurulub bin iki yüz seksen üç 
tarihine kadar encâl-i izâm (büyük soylarının, atalarının) şevket-i ittisam-ı (nişanı) cevanib-i 
celilesinden dahi ahkâm-ı münifesini te’kiden mukarrername-i hümâyûn ısdar ve i’ta 
buyurulmuş olduğu anlaşılmış ise de mefsuh (feshedilmiş) Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye’den 
bazı mukarreratı havi kaleme alınub 15 (Ş) Şaban Sene (1)306 (16 Nisan 1899) tarihinde 
mer’iyyet ahkâmına irade-i seniyye-i cenâbı hilâfet-penâhi şeref müteallik buyurulan ve aynen 
divan-ı hümâyûn kalemine kayd ve tebcil olunan müzekkirede vergi maddesine ahalinin emlak 
ve arazisi bi’t-tahrir has ve evkaf muaf ve gayr-ı muaf siyyan (birbirine denk) tutulması meşrut 
(şart) ise de memalik-i mahrusa-i şahenede ekser mahallerde defin-i hak-ı ıtr-nak olan bazı 
ekabir-i ehlullahdan Hazret-i Mevlâna ve Zeynelabidin ve Hacı Bayram-ı Veli misillü eizze-i 
kiram hazerâtının hangâhlarıyla (misafirhane) sair tarik-i âlîyye tekâyâ ve zevayâsına (tekke ve 
zaviyelerine) fukara ve dervişana itam-ı taam içün selâtin-i mahiye hazreti zamanlarında tayin 
ve tahsis buyurulmuş olan kura ve mezara hasılatı meşayih ve zaviyedar ve mütevelli 
taraflarından alınmak üzere defter-i hâkânide mukayyed (kayıtlı) olduğundan bu misillü 
mukayyed (kayıtlı) olan kura ve mezera ve arazi hakkında müdahale zuhuruyla istid’a 
vuku’unda defter-i hâkâniye bi’l-müraca istid’aları defter-i hâkâniye ve kanuna tevafuk eylediği 
halde usul-i kadimesi vechile kuyud-i hâkâni ve kanuni derciyle evamir-i aliye ısdar olunarak 
tahsis buyurulmuş olan kura ve mezera içün a’şar ve tekâlif mütalebesiyle bir guna taaddi 
vuku’a getirilmemesi ve şukar ki ber-vech-i muharrer eizze-i kiram hangâhı ser-tekâyâsına (baş 
tekkelerine) selâtin-i mahiye hazerâtı taraf-ı zi-şeref-i hümâyûnlarından tahsis buyurulan kura 
ve mezeradan başka muahharen meşâyih ve zaviyedar ve mütevelli taraflarından mücerred 
kendi teminatları içün şundan bundan yani bazı mahlûlât (vakıf malları sorunu) vuku’unda 
yedlerinde olan senedat-ı şer’iyede muharrer kura ve mezeradan maada ahardan ba-tapu 
arazi ve ba-sened-i şer’i emlak almış bulunanlar olması muhtemel ve mervi ve bunlar içün 
tekâlif alınmaması lazım gelse sair ahali ve teba’-i saltanat-ı seniyyeye gadr-ı mevadd (haksız 
uygulama) ve usul-i nısfet (hak ve adalete uygunluk) ve ma’deletin hilafı olacağı bedihi (açık) 
olduğuna ve o makulelerin postnişini olmadıkları tekâyâ kura ve mezerâde-i mahsusadan 
başka emlak ve arazisi olmadığı halde ana bir şey denilemeyerek sair ahali ile tekâlif-i 
vakıalarını eda eylemeleri lazım ve usul-i i’tidale mütehattim (lüzumlu) olacağı tafsilden 
müstağni olacağına binaen tanzimât-ı hayriye usul-i hasenesine tatbiken o misillü meşayih ve 
zavidar ve mütevelli uhdelerinde hariç-i senedat-i seniyye-i mu’tebere arazi ve emlak 
bulunduğu halde şer’i şerif ve a’za-yı meclis marifetiyle mahallerinde güzelce tedkik ve tahkik 
ve ber-vech-i ta’dil-i tesviye ve tanzim birle muamelat-ı icabiyenin icrası lüzumu muharrer ve 
mastur olduğu cihetle bu babda icab eden tedkikat bi’l-icra muamele-i mukteziye beyan ve 
inba olunmak üzere evvel-emirde salifü’l-arz arz-ı hal ile melfufu olan mukarrer name-i 
hümâyûnun Şûrâ-yı Devlet’e havale ve i’tası lazım gelir ise de ifa-yı icabı menut-ı ferman-ı âlî 
olarak evrak-ı muhavvele leffen iade ve takdim kılınmış olmağla emr u ferman hazret-i 
veliyyü’l-emrindir.  

Fi 11 Safer Sene (1)317 ve fi 7 Haziran Sene (1)315 (21 Haziran 1899)      
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Hû 

Nezâret-i Umur-ı Maliye Tahrirat ve Virgü Daire-i Umumiyesi   / Aded 2597 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

 

Osmancık kazasında medfun sadat-ı kiramdan Koyun Baba kudduse sirrihu 
hazretlerinin zaviyesinin evkafı ba-ferman-ı âlî kaffe-i tekâlifden mafüv olduğu halde 
bunlardan Saltık karyesiyle sarıalan mezrasının müterakim vergisinin kendisinden tahsiline 
kıyam olunduğundan bahisle bu verginin mutalebesinden sarf-ı nazar olunması zaviye-i 
mezbure postnişini tarafından istid’a edildiği gibi tecdiden emr-i âlî ısdarını müsted’i postnişin-
i muma-ileyhin ahiren verdiği arz-ı halin mefsuh meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliyeden bazı 
mukarreratı havi kaleme alınub mer’iyyet ahkâmına irade-i seniyye şeref-müteallik eden 
müzekkirenin tafsil-i mündericatıyla bu babda tedkikat lüzumunu mübeyyin divan-ı hümâyûn 
kaleminden verilen müzekkere ile beraber gönderildiği beyanıyla tedkikat ve muamelat-ı 
lazıme bi’l ifa neticesinin ilave-i mütalaa ile arz ve iş’arı 9 Mayıs Sene (1)315 (21 Mayıs 1899) 
ve 21 Haziran Sene (1)315 (3 Temmuz 1899) tarihli iki kıt’a tezkire-i samiye-i canib-i vekâlet-
penâhilerinde emr ve izbar buyurulmuşdur. Divan-ı hümâyûn kaleminin müzekkere-i 
mebhusesinin (bahsedilen müzekkerenin) hülasa-i meali evkaf-ı müzekkerenin tekalifden 
muaf tutulmasını mutazammın cennet-mekân Sultan Selim Han Hazretleri zaman-ı 
saltanatlarında tasdir olunan mukarrer name-i hümâyûnun bin iki yüz seksen üç tarihine kadar 
encâl-i izâmın verdikleri mukarrernameler ile te’kid edildiği kayden anlaşılmış ise de mefsuh 
meclis-i vâlâdan kaleme alınub mer’iyyet ahkâmına irade-i seniyye şeref-sünuh ederek 
meseccel (kayda geçmiş) bulunan 15 Safer Sene (1)306 (21 Ekim 1888) tarihli müzekkirede 
memâlik-i şâhânede medfun bazı kibar-ı ehlullahdan hazerat-ı  hangâhlarıyla 
(misafirhaneleriyle) sair tarik-i âlîyye tekâyâ ve zevâyâsına (tekke ve zaviyelerine) fukara ve 
dervişana itam-ı taam içün selâtin-i sabıka zamanlarında tahsis olunub hasılatı şeyh ve 
zaviyedar ve mütevellileri taraflarından alınmak üzere defter-i hâkânide mukayyed bulunan 
kura ve mezra ve arazi hakkında müdahale zuhuruyla istid’a vuku’unda defter-i hâkâniye bi’l-
müraca istid’aları kuyuda (kayıtlara) ve kanuna tevafuk eylediği halde usul-i kadimesi vechile 
kuyud-i hâkâni ve kanuni derciyle evamir-i aliye ısdar olunarak bunlardan a’şar ve tekâlif taleb 
olunmaması ve şu kadar ki eizze-i kiram hangâhı (misafirhanesi) ser-tekâyâsına (baş 
tekkelerine) selâtin-i mahiye hazerâtı taraf-ı zi-şeref-i hümâyûnlarından tahsis buyurulan kura 
ve mezeradan (köy ve mezralardan) başka o misillü meşâyih ve zaviyedar ve mütevelli 
uhdelerinde arazi ve emlak bulunduğu halde anlardan tekâlif ahz olunması lazım geleceği 
beyandan ibaret bulunmuştur. Mukaddema Ankara vilayetinden canib-i hazineye meb’us 
tahriratla gönderilen ferman suretlerinde bu evkaf arazisine ashab-ı timarın ettikleri 
müdahalatın men’-i gösterilip tekâlif-i emiriyeden müstesna tutulması musarrah 
(açıklanmamış) olmamasından naşi bunların vergilerinin istihsali ol-vakit vilayete bildirilmiş ise 
de bu makule dergâhlara vakf edilen mahaller içün vaktiyle verilmiş olan muafiyetlerin vaki 
olacak müsted’iyatın kuyud-ı defter-i hâkâniye muvafık olduğu tebeyyün eylediği takdirde 
evamir-i aliyye ile te’kid-i ahkâmı meclis-i vâlâ kararıyla şeref-müteallik eden irade-i seniyye 
iktizasından bulunduğu ve müşarün-ileyh Koyun Baba evkafının muafiyeti hakkında evvelce 
verilen mukarrernamenin bin iki yüz seksen üç senesine değin tecdid edildiği (yenilendiği) 
divan kaleminin zikr olunan tezkiresinde dermeyan edildiği cihetle Koyun Baba zaviyesine 
merbut mahaller hakkındaki keyfiyet-i kuyuduye (kayıt durumları) defter-i hâkâni nezâret-i 
celilesinden bi’l-sual cevaben gelen 28 Eylül Sene (1)315 (10 Ekim 1899) tarihli tezkire ile 
gönderilen kuyud-ı hâkâni idaresinin musaddak kayıt suretinde zaviye-i mezburede sakin olan 
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sofi ve hademenin ellerinde ve tasarruflarında bulunan bin koyun ve mevaşi (keçi) cinsi ve alet-
i hareset ile eşayayı ve evani-i zaviyeyi ve cemi bağları zaviyeye vakf eyledikleri ve Osmancık 
ve tevabi’inden karye-i Ovacık Suyu sınırında kain Tutulca Pınarı ve Kızılca Irmak ve Kızılca Kaya 
ve karye-i Arduc’la ve nefs-i dam ile mahdud olan yerin Koyun Baba Zaviyesine koyun fazlası 
olarak verildiği ve kaza-i mezburda Bayır nahiyesinde Sarıalan nam karye sınırında Muzaffer 
Fakıh tarlasıyla Karasırcık ve Küçünüz Yamağı demekle maruf yer ile Çakıl Pınarı ile mahdud 
hali (boş) yerin Koyun Baba abdallarına temlik olunduğu beyan olunarak Karakaya dimekle 
maruf (bilinen) merhum Koyun Baba dervişlerinin koyun ağılı ve bazı bağ ve bağçenin dahi 
mezbur dervişlerin taht-ı tasarrufunda bulunduğu gösterilmiş ise de bin iki yüz otuz dokuz 
tarihiyle şeref-sadır olub suret-i musaddakası canib-i hazineye tevdi’ olunan ferman-ı âlîde işbu 
dervişlerin tasarrufunda bulunan mahallerin mevkii hakkında kuyud-ı hakaniye muvafık 
suretde sarahat-ı lazime derciyle buralarının dahi Koyun Baba Zaviyesi Vakfı idadında 
(vergisinde) bulunduğu tasdik olunmuş ve Saltık karyesi timar dahilinde olub bundan Koyun 
Baba Zaviyesine nesne tahrir ve tahsis kılınmadığı ve Bayır malikânesi divanına tabi Sarıalan 
karyesinin mescid ve zaviye-i Koyun Baba Vakfı olarak mukayyed idiğü beyan kılınmıştır. Divan 
kaleminin salifü’z-zikr müzekkeresinde zaviye-i mezkûre evkafının tekâlifden muafiyeti bin iki 
yüz seksen üç tarihine kadar verilen mukarrernamelerle te’kid edildiği dermeyan olunmağla 
beraber zayi’ edildiği zaviye postnişini tarafından beyan olunan ferman-ı âlînin seksen üç 
tarihinde verilmiş olan mukarrer name olub istid’anamede tarihin seksen altı senesi olmak 
üzere gösterilmesinde sehv (hata) vaki olduğu bu kere bi’t-tedkik anlaşılmış ve muafiyeti iddia 
olunan…  
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…mahallerden Saltık karyesinin timar dahilinde olub Koyun Baba Zaviyesi evkafından olmadığı 
suret-ı kuyud-ı hâkânide gösterilmiş olmasına nazaran Saltık karyesinden maada mahallerin 
müsted’i-i muma-ileyhin iddiası vechile Koyun Baba Zaviyesine meşrut idiğü (bağlı olduğu) 
tebeyyün eylemiş (anlaşılmış) olduğundan mürur-ı zaman ile Koyun Baba meşrutası addedilen 
mahallerin bir suretle hududu tagyirata (değişikliğe) uğramamak ve virgüye (vergiye) fesad-ı 
su-i istimal karıştırılmasına mahal kalmamak üzere livanın yerlü me’muru kaza-i mezkûra i’zam 
ile kazanın malmüdir ve vergi ve tapu kâtipleri ile meclis idare-i kazadan hükümet-i mahalliyece 
intihab olunacak (seçilecek) iki ve ahali-i mahalliyenin erbab-ı vukufundan kezalik hükümetçe 
intihab edilecek birkaç zatdan mürekkeb ve kaim-makam-ı kazanın riyaset-i tahtında bir 
komisyon teşkil olunarak Koyun Baba Zaviyedarı tarafından dahi bir adam bulundurularak 
zaviyeye merbutiyeti kuyud-ı hâkânice musaddak (onaylı) olan yerler tahkik ve ve hududu 
tayin-i defter edilerek yedi kıt’a defter tanzimiyle beraber bu yerlerin esamisi ile etraf-ı erbasını 
kıt’a ve dönümlerini mübeyyin muvazzah (açıklamalı) yedi kıt’a harita dahi tersim (çizilmiş) ve 
bu defterlerin me'murin-i mezkûre ile meclis idare-i kazadan ve ba’dehu meclis idare-i kazadan 
ne yerleri ba-mazbata tasdik olunarak bunlardan bir nüshası mahallinde ve biri livada ve biri 
de merkez vilayetde ve bir nüshası zaviyenin postnişini nezdinde ve birer nüshası evkaf-ı 
hümâyûn ve defter-i hâkâni nezâret-i celilelerinde ve bir nüshası da hazinede kayd ve zabt 
edilmesi ve bunlara esna-yı tahrirde tarh edilmiş olan verginin terkin-i kaydı ve Saltık karyesi 
timar dahilinde olub bunlardan Koyun Baba Zaviyesine nesne tahsis olunmadığı salifü’z-zikr 
kuyud-ı hâkâni kayıtlarından anlaşılmış olmağla mahallince emlak ve arazinin tefrik ve 
mesahasıyla hududunun temdid edileceği sırada Saltık karyesiyle bu kabilden olarak zaviye-i 
mezkûre evkafından olmayan mahallerin hudud haricinde bırakılarak zaviye evkafından 
olmadıklarının yapılacak defatire terkim ettirilmesi ve şayed mezkûr karye ile sair yerlerde 
kuyud-ı hâkâni haricinde olarak muahharen alınub zaviye emlakına ilave edilmiş mahaller var 
ise anların dahi muafiyet haricinde olduğunun mazbatada gösterilmesi ve vergilerinin usul ve 
nizamı dairesinde istihsali zımnında vilayet-i müşarün-ileyhaya evamir-i lazıme i’ta ve muafiyet 
fermanının tecdiden verilmesi hakkındaki istid’a üzerine yazılacak muamelenin divân-ı 
hümâyûn kaleminin müzekkeresinde muharrer olduğu üzere ba-irade-i seniyye ittihaz olunan 
karara tevfikan ifa buyurulmasıyla cânib-i hazineye de malumat i’tası re’y-i âlî-i cenâb-ı 
vekâlet-penâhilerine menut idiğünün arz ve iş’arı maa tahrir vergi idare-i umumiyesinden 
verilen müzekkerede gösterilmiş ve bi’l-havele muhasebat-ı atika muhasebesiyle meclis-i 
maliyeden yazılan derkenarlarda da bu suret tensib edilmiş olmağla ve mürsel evrak takımıyla 
takdim ve irsal kılınmağla ol-babda emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 18 Zilkade Sene (1)318 ve fi 24 Şubat Sene (1)316 (9 Mart 1901) 

Maliye Nâzırı Bende   
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Hû 

Nezaret-i Umur-ı Maliye Maa Tahrirat ve Virgü İdare-i Umumiyesi 

16 Şevval Sene (1)326 ve fi 15 Şubat Sene (1)314 (27 Şubat 1899) tarihinde Ankara vilayet-i 
celilesine yazılan tahriratın suretidir. 

 

Varid olan 11 Teşrin-i-sâni Sene (1)314 (23 Kasım 1898) tarihli tahrirat-ı aliyye-i 
asâfâneleri cevabıdır. Mürsel (gönderilmiş) evrak meyanında bulunan Osmancık kazası meclis 
idaresinin mazbatasında kaza-i mezkûrda medfun sadat-ı kiramdan Koyun Baba kudduse 
sırruhu hazretleri evkafından Aşağı Saltık karyesiyle Sarıalan mezrasına esna-yı tahrirde tarh 
ve tahsis edilen verginin üçyüz dokuz senesi nihayetine kadar müstecirlerden ve muahharen 
ber-nech-i şer’i bi’l-muhakeme buralarının müşarün-ileyh Koyun Baba Zaviyesi evkafından 
olduğuna hükm edildiği cihetle üç yüz on senesinden sonraki verginin zaviyedarından 
aranılmasına karar verilmiş ise de bunların ferman-ı âlî mantukunca vergiden istisnası talebi 
bulunduğu dermeyan olunmuştur. Mezkûr ferman suretlerinde işbu mezra’anın mülkname-i 
hümâyûn ile müşarün-ileyh Koyun Baba zaviyesi evkafından olub a’şar ve hasılatının ayende 
ve revendegânın (gelip geçenlerin) it’amına (doyurulmalarına) mahsus olduğu münderiç ise de 
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işbu ferman-ı âlîye bin yüz atmış sekiz ve bin yüz yetmiş dört senelerinde hasad olarak tecdid 
edildiği gibi vergiden mafüviyet hükmünü dahi mutazammın olmadıklarına ve tahrir nizamı 
iktizasınca kaffe-i emlak ve araziden bila-istisna vergi ahzı icab edeceğine binaen zikr olunan 
karye ve mezralar vergisiyle tezkere esmanı ve masarıf hisse ianesi olmak üzere üç yüz 
senesinden beri bakaya olduğu zaviyedar Hilmi Efendi tarafından Osmancık kaim-makamlığına 
verilen arz-ı hal zuhuruna kaza-i mezkûr vergi kitabetinden yazılan derkenarda gösterilen on 
bir bin beş yüz on bir kuruşun istifasıyla beraber ba’de-ma kıymet-i mukaddereleri nisbetinte 
işleyecek vergilerinin bila-te’hir istihsali hususunun savb-ı âlî-i destûrilerine izbârı maa tahrir 
vergi idare-i umumiyesinden ifade kılınmağın ol-babda.  

Kayda mutabıktır. 

 

Hû 

Huzur-ı Meal-i mevfur Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

 

Ma’ruz-içaker-i kemineleridir ki, 

Cenâb-ı Hak ömür ve afiyet-i veliyyü’n-niamilerini müzdad (müzdad) buyursun amin. 
Pederim dailerinin vuku’u vefatıyla ba-berât-ı âlişân zaviyedar ve meşihat ciheti uhde-i 
daiyâneme tevcih buyurulan Çorum Sancağı dahilinde Osmancık kazasında defn-i hak-ı ıtır-nak 
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olan eizze-i kiramdan Koyun Baba Kudduse Sirruhu âlâ hazretlerinin arazi-i mülkiyesi olub 
misafirin-i fukara ve dervişâna it’am-ı taam ettirmek içün mülkiyet üzere zaviyedar tarafından 
tasarruf edilmekde olan arazinin hasılatından hiçbir guna tekâlif-i emiriye alınmamak ve Koyun 
Baba arazisine müdahale ve mutalebede bulunulmamak üzere cennet-mekân firdevs aşiyan 
Sultan Bayezid Han Hazretleri tarafından bir kıt’a berât-ı âlîşân ihsan buyurulmuş ve bin üç yüz 
yirmi iki tarihine kadar müteselsile-i selatin-i i’zam hazerâtı canibinden tecdid ve tasdik 
kılınarak el-yevm nezd-i daiyânemde mahfuz evrak? suret-i musaddakası takdim-i huzur-ı 
fehimaneleri kılınmıştır. Bin iki yüz seksen altı tarihinde cennet mekân Sultan Abdülaziz Han 
hazretlerinin zaman-ı saltanatlarında dahi tecdid edilmiş (yenilenmiş) ise de aslı zayi’ 
olduğundan marru’l-arz ferman-ı hümâyûn mucebince geçen seneye kadar aziz-i müşarün-
ileyhin arazi-i mülkiyesinden öşr ve emlak ve sair tekâlif-i emiriye alınmamakda iken Koyun 
Baba hazretlerinin arazisinden olub zira’ı yedine geçerek zaviyedar bulunan pederim merhum 
tarafından bi’l-muhakeme ba-i’lam-ı şer’i istirdad kılınan Sarıalan ve Saltık namındaki araziden 
vergi namıyla on üç bin küsur kuruşunun dailerinden tahsili hakkında maliye nezâretinin emri 
üzerine kaim-makam-ı kaza tarafından dailerine irsal olunub melfuf tahriratda beyan 
kılınmakda olub halbuki zavidar tarafından Koyun Baba hazretlerinin arazi-i mülkiyesini ekmek 
ve ekdirmek ve hasıl olan öşr ve emlak-ı saireye ba-ferman-ı âlî müdahale kılınmamak ve hasıl 
olan nemasını züvvar ve misafirine it’mam etmek muktezi (gerekli) iken buna mugayir (aykırı) 
olarak vergi talebinde bulunmak beş yüz seneden beri fukara ve dervişana küşade bulunan 
dergâhımızın seddi icab edeceğine ve derununda leyl u nehar tehlilhan46 olunan ve dua-i 
devam-ı ömr ü ikbal hümâyûn ve muvaffakiyet-i celile-i sadâret-penâhileri dua-yı bi-riyası 
(gösterişsiz dua) isal-i bargâh-ı cenâb-ı ahadiyyet kılınan dergâh-ı şerif-i mezkûrun mesdudiyeti 
(kapalı kalması) ise hiçbir vechile tecviz buyurulamayacağından (kabul edilemeyeceğinden) 
nail olduğum eltaf-ı mala-nihaye-i veliyyü’n-niamilerinden hissedar mübahat buyurulmak ve 
hâk-i pây-i devletlerinize rû-mal-ı (yüz süren) ubudiyyet olmak ve arz-ı keyfiyet etmek üzere 
der-bâr-ı şevket-karara gelmiş olduğumdan mugayir-i lüzumat olarak istenilen verginin 
mutalebesinden feragat buyurulmasına ve yedimizde bulunan fermannamenin tecdidine 
(yenilenmesine) vesatet-i fehimanelerini (vasıta olmalarını) niyaz ve istirhama mücaseret 
eylerim. Ol-babda emr u ferman lütf ve ihsan hazret-i men-lehül-emrindir.  

Fi 5 Mayıs Sene (1)315 (17 Mayıs 1899) 

Çorum Sancağı dahilinde Osmancık kazasında Koyun Baba dergâhı postnişini daileri   

Mühür: Es-Seyyid Hilmi Zaviye-i Koyun Baba 

       

                                                           
46 Tehlil: İslâmiyetin tevhid akidesini hülâsa eden, ancak bir İlâh bulunduğunu, Onun da ancak ve ancak 
Allah (C.C.) olduğunu ifade eden "Lâilâhe illâllâh" sözünü tekrar etmek. (Bak: Tevhid) 
http://www.osmanlicaturkce.com/?k=tehlil&t=%40 
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Hû 

Nezâret-i Evkaf-ı Hümâyûn Mektûbi Kalemi / Aded 18 

Şûrâ-yı Devlet Riyaset-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

 

Osmancık kasabasında medfun sadat-ı kiramdan Koyun Baba Zaviyesine merbut kura  
ve mezari’-i mevkufenin tekâlifden mafüviyeti hakkında bazı ifadat ve istizan-ı muamelatı 
mutazammın maliye nezareti celilesinin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyurulan 18 Zilkade Sene 
(1)318 (9 Mart 1901) tarihli tezkeresiyle müteferriatının leffiyle evvel emirde vakf-ı mezkûrun 
müstesna evkaf meyanında olub olmadığının ve suret-i iş’ara nazaran bu babdaki malumat ve 
mütalaatın inbası hususunda varid olan 27 Mart Sene (1)317 (9 Nisan 1901) tarih ve on 
numerolu tezkire-i aliyye-i riyâset-penâhileri meclis-i idare evkafa lede’l-havale nezaret-i 
müşarün-ileyhanın salifü’z-zikr tezkiresi mündericatına nazaran zaviye-i mezkûreye merbut 
(bağlı) kura ve mezari’-i mevkûfenin tekâlif-i miriyeden muaf olduğu ve canib-i vakıfdan bi’z-
zat veyahud ale’t-tarik isti’mal olunur icare-i vahideli emlak-ı evkafdan bulunduğu anlaşılmış 
ve emlak-ı mezkûre bir takım tarlalardan ve vakfın icare-i vahideli müstagallâtından (vakfa ait 
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bağ bahçe) olub bedele rabtı lazım gelen kısımdan bulunmadığı cihetle müstesna evkaf 
meyanında bulunub bulunmadığının tedkik ve taharrisine mahal görülememiş ve binaenaleyh 
ba-ferman-ı âlî a’şar ve sair tekâlif-i emiriyeden muaf olmasıyla tecdid-i ferman-ı âlîye aid 
muamele Bâb-ı Âlî’ce icra kılınacak mevaddan olduğu gibi zikr olunan karye ve mezra’ hakkında 
muktezi muamelede nezâret-i müşârün-ileyhanın tezkiresinde ber-tafsil gösterilmiş idiğünden 
tezkire-i mezkûre mündericatına nazaran ifa-yı muamele olunması zımnında keyfiyetin 
cevaben taraf-ı âlî-i riyâset-penâhilerine iş’arı ifade ve evrak-ı müteferria leffen irsal olunmağın 
ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 25 Muharrem Sene 1319 ve fi 2 Mayıs Sene 1318 (15 Mayıs 1902)  

Nâzır-ı Evkaf-ı Hümâyûn Bende Alişan 

 

Hû 

Nezaret-i Umur-ı Maliye Maa Tahrir-i Vergi İdare-i Umumiyyesi (Müdürüyeti) 

Şûrâ-yı Devlet Riyaset-i Celilesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Osmancık kazasında medfun sadat-ı kiramdan Koyun Baba kudduse sirruhu 
hazretlerinin zaviyesinin evkafı ba-ferman-ı âlî kaffe-i tekâlifden mafüv (muaf) olduğu halde 
bunlardan Saltık karyesiyle Sarıalan mezrasının vergi taleb olunduğundan bu verginin 
mütalaasından sarf-ı nazar olunması ve ferman-ı âlînin tecdid edilmesi (yenilenmesi) hakkında 
vaki olan istid’a üzerine makam-ı aciziden Bâb-ı Âlî’ye takdim olunub Şûrâ-yı Devlet’e havale 
buyurulan 24 Şubat Sene (1)316 tarihli tezkire ile evkaf-ı hümâyûn nezâret-i celilesinden alınan 
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tezkire-i cevabiye mündericatından bahisle ferman-ı âlîde tekâlif-i emiriyeden müstesna 
tutulması musarrah (açıklanmış) olmasından naşi bunların vergilerinin istihsali lazım 
geleceğine dair vaktiyle hazineden Ankara vilayetine yazıldığı mezkûr tezkirenin bir fıkrasında 
beyan olunan tahriratın hangi tarihde yazılub anın şimdi ibtal hükmüne sebeb ne idiğünün 
(olduğunun) ve emlak vergisinden ma’füviyeti ferman-i âlîsinin hangi ibarenin delâletiyle 
istihrac olunduğunun iş’arıyla beraber mezkûr tahrirat suretinin tesyârı ve atik ferman-ı 
âlîlerde müsta’mel (kullanılmış) ta’birat-ı kadimenin (eski tabirin) el-yevm ne gibi maanide 
(manada) isti’mal olunmakda (kullanmakda) olduklarının vesair emsali evkafda emlak vergisi 
hakkında muafiyet cari (geçerli) ise anların hangileri olub muafiyet-i mezkûrenin i’tası nasıl 
umur u karara müstenid olduğunun izahen inbası varid olan 7 Haziran Sene (1)317 (20 Haziran 
1901) tarihli ve yüzdört numerolu tezkire-i âlîyye-i riyâset-penâhilerinde izbâr buyurulmuştur. 
Koyun Baba Zaviyesi Evkafı vergilerinin istihsali lüzumunun mukaddema Ankara vilayetine 
bildirilmesi salifü’z-zikr tezkirede hikâye ve beyan olunduğu üzere ol-vakit vuku’ bulan iddia 
sırasında ibraz olunan evrakın ma’füviyeti müsbet olmasından neş’et idüb halbuki mütalaa-i 
ahire postnişin tarafından virilen arz-ı hal ve ba-tezkire-i samiye vuku’ bulan iş’ar üzerine ihraç 
ettirilen vergiden dest-i res olunan kuyud-ı hakâni ve saireye mübteni bulunmakla beraber 
sadat-ı kiram tarafından temdid-i muafiyet hakkında istid’a vuku’ buldukça icra-yı tedkikat ve 
müsted’ilerin yedlerindeki ferman-ı âlîlere müracaat olunarak muafiyetleri tekalifi şakkaya 
(vergi eziyetine) münhasır olduğu tebeyyün edenlerin (anlayanların) hasbe’t-tanzimat o 
makule tekâlifin (verginin) mülga ve merfu’ (hükümsüz bırakılmış) olması hasebiyle 
yedlerindeki emr-i âlîlerin tecdidi (yenilenmesi) yoluna gidilerek hükm-i âlîsini tasdikan ve 
emsaline tevfikan haklarında hürmet-i mahsusa icrası zımnında canib-i hazineden tahrirat 
yazılması ve esasen a’şar-ı şer’iye ve her nevi tekâlif-i örfiyyeyi cami olmak üzere muafiyetden 
müstesna yani sonradan mübayaa edilmiş (satın alınmış) olan yerlerden maada arazi ve emlak 
ve hayvanat vesairelerinin a’şardan ve kaffe-i tekâlifden muafiyetleri mütehakkık olanların 
(doğru olduğu anlaşılanların) dahi suret-i muafiyet-i kadimelerinin Bâb-ı Âlî’den bi’l-istizan 
(sorularak) icra-yı icabı irade-i aliyye iktizasından bulunduğu kayden tebeyyün eylemesine ve 
evrak-ı mürsele meyanında bulunan divân-ı hümâyûn kalemi müzekkiresinde zaviye-i mezbure 
evkafının muafiyetine dair olub bin iki yüz seksen üç (1283) tarihine kadar ısdar ve i‘ta 
buyurulduğu hikâye olunan mukarrername-i hümâyûnlardan bin iki yüz seksen üç tarihli 
mukarrername-i hümâyûnda dahi zaviye-i mezbureye merbut (bağlı) mahallerden bir gunâ 
tekâlif mutalebe kılınmaması (talepte bulunulmaması) ve yetmiş dokuz senesi gayetine kadar 
ru’yet olunan (görülen) muhasebesinden sonra zaviyedar ve şeyhleri tarafından kendi 
temettu’ları içün şundan bundan ba-tapu veya sened-i şer’i tedarik ve peyda edilmiş arazi ve 
emlak olduğu halde bunlardan ahali-i saire misillü icab edecek tekâlifin tahsil olunması işârat 
edilüb  şu kayda nazaran tahsili beyan olunan tekâlifden maksad ru’yet-i muhasebe tarihi 
itibarıyla ale’l-ıtlak (serbestçe) vergi olması tabii bulunmuş ve tekâlif ve rusumun ne gibi 
şeylerden ibaret bulunduğunun bahsine gelince kuyud-ı hakâni kaleminden yazılan der-kenar 
tekalifin Yeniçeri oğlanı ve Cerahor (Hristiyan ordu mensubu) ve Türk ve Arab ve salgun ve 
körükçü ve rüsumat-ı atikanın dahi nim çift ve bennak ve cebe (zırh) ve bâd-ı heva ve arûsiye 
(yeni evlenenlerden alınan vergi) gibi şeyler olduğu der-meyan olunmuş olmasına ve tekâlifin 
envai sırasında tadat olunan (sayılan) salgun şimdiki vergi makamında istifa olunagelen tekalif 
olub ba-husus işbu mukarrer name-i hümâyûnun tarihi emlaka vergi tarh ve istifa kılınmağa 
başladığı tarihlerde müsadif olmağla (rastlamakla) beraber tekâlif ta’biri dahi ale’l-ilan vergi 
misillü tarh ve istifa olunagelen matlubat-ı emiriye ma’nasını mutazammın bulunduğuna göre 
zaviye-i mezkûreye merbut mahaller vergisinin de dahil-i muafiyet olması iktiza edeceği 
mütalaa kabilinden yazılmış olarak işin neticesi her halde Şûrâ-yı Devlet’in tedkikiyle Bâb-ı 
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Âlî’den verilecek karara tabi bulunduğu muhtac-ı izah olmadığından vesair emsali evkafdan 
emlak vergisi hakkında cari (geçerli) muafiyete dahi Osman-ı zi’n-nureyn (iki nur sahibi) 
radıya’llahû anh efendimiz hazretlerinin sülale-i tahirelerinden (temiz neslinden) ve 
Dağıstan muhacirlerinden ve Sivas vilayetine merbut (bağlı) Niksar kazası sekenesinden olub 
vergiden ve üç çift sapanın ziraat edeceği arazinin öşründen muafiyeti haiz olan Şeyh Yahya ve 
Zekeriya Efendilerden Şeyh Yahya Efendinin evvelce vefatı cihetiyle Yozgad tarflarına nakl-i 
hane etmiş olan müteveffa-yı muma-ileyhin mahdumu Şeyh Abdi Efendi ile bade’n-nakil 
(Yozgad’a taşındıkdan sonra) vefat eden muma-ileyh Şeyh Zekeriya Efendi mahdumları Şeyh 
Mustafa ve Ruhu’iddin Efendiler namına gurre-i (1) Safer Sene (1)283 (15 Haziran 1866) 
tarihiyle ihsan buyurulan ferman-ı âlî ahkâmınca üç sabanın ziraat edeceği arazinin zer’ 
olunduğu (tohum ekildiği) takdirde öşr ile ale’l-ıtlak vergiden muaf tutulmaları içün 13 Ağustos 
Sene (1)306 (25 Ağustos 1890) tarihiyle şeref-varid olan buyuruldı-ı âlî misal olduğundan 
keyfiyetin savb-ı sami-i asafânelerine izbârı meclis-i maliye kararıyla maa tahrir vergi idare-i 
umumiyesinden ifade kılınmış ve mezkûr tahrirat ile seksen üç tarihli mukarrer name-i 
hümâyûnun suretleri mürsel (gönderilmiş) evrakın iadesiyle beraber leffen takdim edilmiş 
olmağla ol-babda emr u ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 29 Cemaziye’l-ahire Sene (1)319 ve fi 29 Eylül Sene (1)317 (13 Ekim 1901)   

Maliye Nazırı Bende     

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3870, Gömlek No: 290250, Tarihi: 19 (Ca) Cemaziye’l-
evvel 1329 (18 Mayıs 1911), Konusu: Çorum Sancağının Ayancık kazasında medfun Koyun 
Baba Vakfı'nın emlak ve arazi vergileri hakkında Şura-yı Devlet mazbatası. (Maliye; 290250) 

 

Hû 

Daire-i Sâdâret Tahrirat Kalemi 

Maliye Nezaret-i Celilesine  

19 Rebiü’l-evvel Sene (1)329 ve fi 8 Mart Sene (1)327 (20 Mart 1911) 
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Varidat-ı umumiye müdiriyetinden mevrud 27 Kanun-i-sâni Sene (1)326 (9 Şubat 1911) 
tarihli ve 17366/435 numerolu tezkire-i devletlerinde bahs olunan ve Çorum Sancağının 
Ayancık kasabasında medfun Koyun Baba vakfına aid emlak emlak ve arazi vergilerine 
müteallik bulunan Şûrâ-yı Devlet mazbatası Meclis-i Vükelâ’nın suret-i melfuf mazbata-i 
müzeyyelesiyle mukaddema arz edilmiş olduğu halde iradeye iktiran etmediği anlaşılmış 
olmasına ve mezkûr mazbata-i müzeyyele (zeyli, ilavesi) mündericatına nazaran vaki olacak 
mütalaa-i aliyelerinin inbasına himmet.  

Ba-emr-i sami-i cenâb-ı müsteşâri. 

 

Hû 

Maliye Nezâreti Varidat-ı Umumiye Müdiriyeti  

Huzur-ı sami-i cenâb-ı sâdâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir 

Çorum Sancağının Ayancık kasabasında medfun Koyun Baba vakfına aid emlak ve arazi 
vergileri hakkında tanzim edilen mazbatanın 15 Şevval Sene (1)319 (25 Ocak 1902) tarihinde 
makam-ı sami-i fahimânelerine bi’t-takdim Meclis-i Hass-i Vükelâ’ya47 havale buyurulmuş 
olduğu Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celilesinden varid olan 16 Kanun-i-sâni Sene (1)329 (29 Ocak 
1904) tarihli ve iki yüz on yedi numerolu tezkire-i cevabiyede bildirilmiş olduğundan ol-babda 
ittihaz olunan kararın hazineye emr u tebliği hususunun huzur-ı sami-i sadâret-penâhilerinden 
arzına mücaseret kılınmırtır. Ol-babada emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 9 Safer Sene (1)329 ve fi 27 Kanun-i-sâni Sene (1)326 (9 Ocak 1911) 

Maliye Nazırı Namına Müsteşar    

                                                           
47 Meclis-i Vükela Osmanlı Devletinde Sadrazamın başkanlığındaki Şeyhülislamlarla diğer nâzırlardan 
meydana gelen meclisin adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyasetiyle ilgili mühim 
hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” da denirdi ki kabine, yani 
Bakanlar kurulu demektir. 
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Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4209, Gömlek No: 315632, Tarihi: 30 (N) Ramazan 
1331 (2 Eylül 1913), Konusu: Kırkkilise'nin batısında ve Yenice karyesinin kuzeyinde vaki 
Koyun Gavur adlı karyenin namının Koyun Baba'ya tebdili.(Dahiliye, Harbiye) 

 

 

Hû 

Daire-i Sâdâret Tahrirat Kalemi 

Harbiye ve Dahiliye Nezâret-i Celilelerine 

Fi 29 Ramazan Sene (1)331 ve fi 19 Ağustos Sene (1)329 (1 Eylül 1913) 

 

10 Ağustos Sene (1)329 (23 Ağustos 1913) tarihli ve 777 numerolu tezkire-i âlîyelerine 
cevabdır. Kırk Kilisenin garbında (batısında) Yenice karyesinin şimalinde (kuzeyinde) vaki 
Koyun Gavur namındaki karyenin Koyun Baba namına tahvili hususuna Harbiye Nezâret-i 
Celilesinin iş’arı üzerine bil-istizan irade-i seniyye-i cenâbı hilâfet-penâhi şeref müte’allık 
buyurularak suret-i musaddakası leffen savb-ı devletlerine ısra ve Dahiliye Nezaret-i Celilesine 
de tebligat ısra kılınmağla iktizasının ifasına himmet. 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM.EK. Dosya No: 109, Gömlek No: 24, Tarihi: 17 (S) Safer 1336 
(2 Aralık 1917), Konusu: Koyun Baba Vakfı'nın aşar bedelinde tenzilat yapılamayacağı ve 
ordu namına mübayaat icrasından sarf-ı nazar edilemeyeceği. 
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Hû 

Ankara Vilâyeti Mektûbî Kalemi 

Dahiliye Nezâreti Celilesi Cânib-i Sâmisine 

Hülasa: Koyun Baba Zaviyesi Vakfı bedeli hakkında 

Ma’ruz-i çaker kemineleridir 

 

Hâdimân-ı fukara (fakir hizmetli) Hilmi imzasıyla nezâret-i celilelerine keşide edilüb 
261/523 kayd numerosuyla 2 Şevval Sene (1)333 tarihinde mazrufen irsal buyurulan 
telgrafnamede Koyun Baba Vakfı a’şarı bedel-i senevisi bin guruş u mütecaviz olduğu kayden 
müsbet iken şimdilik bin guruş i’tası emr buyurulduğundan ve bu mikdar meblağ on ölçek şair 
bedeli demek olub iki mısafir hayvanının bir haftalık iaşesine bile kifayet edemeyeceği gibi 
a’şar nisbetinde bir mislininde mübayaaya tabi tutulması dergâhın bi’z-zarure kapanmasını 
intac edeceğinden (ortaya çıkaracağından) bahisle senevi verilecek meblağın hadd-i i’tidale 
iblağı ve ordu namına yapılan mübayaatından istisnası hususu istid’a edilmiş ve lede’l-
muhabere mezkûr Koyun Baba Zaviyesi müstesna bulunan sekiz kalem evkafın haricinde 
bulunduğu cihetle bi’l-müdahale mahallinden gelmiş tahmis (ilave, ek) mazbatasının Maliye 
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Nezâret-i Celilesine takdim edildiği ve vakf-ı mezkûr bedele rabt edilinceye kadar maliye 
büdçesi reddiyat büdcesinden senevi bin guruş i’tası  nezâret-i müşarun-ileyhanın 28 Temmuz 
Sene (1)333 tarihlive 3502 -280 numerolu tahrirat-i âlîyyesi icabından bulunduğu muhasebe-i 
liva der-kenarına atfen Çorum mutasarrıflığından iş’ar ve icra kılınan havalesi üzerine 
muhasebe-i vilâyetden yazılan der-kenarda dahi iş’ar-ı mahallinin muvafık bulunduğu ve öşr 
(öşür) nisbetinde ordu namına mübaayat icrasından sarf-ı nazar edilmek de mümkün olmadığı 
beyan ve izbar kılınmış olmağla ol-babda ve her halde emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 10 Safer Sene (1)336 ve fi 26 Teşrin-i-sâni Sene (1)333 (25 Kasım 1917)    

Ankara Vali Vekili Mektubçu Sadık Vassaf 

 

Dahiliye Nezareti Celilesine 

Mahreci Osmancık  

Tarihi 23 Ağustos 1332 (5 Eylül 1912)  

 

Mütevellisi bulunduğum Koyun Baba Vakfı a’şarı bedelinin senevi bin guruşu mütecaviz 
ettiği kayden müsbet iken şimdilik bin kuruşun i’tasının nezâret-i celilelerinden maliyeye 
verildiği anlaşılmıştır. Bin guruş on ölçek şair bedeli dimek olub iki misafir hayvanının bir 
haftalık iaşesine bile adem-i kifayesini derkâr olmağla beraber öşr nisbetinde de ordu bir 
mislinin mübayaaya baliğ tutulması dergâhın bi’z-zarur kapanmasını intac edeceği cihetle 
tecviz buyurulamayacağından senevi verilecek mebaliğin ve hadd-i i’tidaline iblağ ve ordu 
namına mübaya’atdan da istisnaiye emr verilmesi müsterhamdır ferman.  

23 Ağustos 1332 (5 Eylül 1912) 

Hâdimân-ı Fukara Hilmi 
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Evrak vürudu 1 Ağustos Sene (1)333 

İdare-i Umumiye Müdiriyeti  

 

1915 Cereyan eyleyen muamelenin ve bu dergâhın senevi ne mikdar ve ne gibi varidatı 
bulunduğunun bi’t-tahkik inbası zımnında mazrûfen Osmancık kaim-makamlığı canib-i 
behiyyesine.  

Fi 18 Eylül sene (1)333 (18 Eylül 1917) 

 

Ta’liki hasebiyle me’muriyet-i âlîyyesine fi 29 Teşrin-i-sâni Sene (1)333 (29 Kasım 1917)  

 

Koyun Baba dergâhınca ba-mülk-name-i hümâyûn temlik (mülk) suretiyle idare olunan 
arazi-i mevkûfe (vakıf arazisi) hasılatı öteden beri öşürden muaf iken meclis idare-i vilayet 
kararıyla şeref-mevrud emirname-i velâyet-penâhiye tevkifen (1)330 senesinden i’tibaren 
a’şarına müdahale ve zabt olunmuş ve bedel-i mikdarı ittihazı lazım gelen 2235 guruşu muhtevi 
(ihtiva eden) meclis idare-i kazadan musaddak 6 Kanun-i-sâni Sene (1)331 (19 Kasım 1915) 
tarihli tahmisi cedveli muhasebe-i livaya takdim kılınmıştı. Bu kere maliye nezaret-i celilesinin 
28 Temmuz Sene (1)333 tarih ve 3502/280 numerolu emirnameye atfen muhasebe-i livadan 
mevrud (gönderilmiş) 13 Ağustos (1)333 (13 Ağustos 1917) tarih ve 1905/113 numerolu 
tahriratda vakf-ı mezbûre merbutiyeti anlaşılan arazi hasılat-ı öşüriyeçün tahmis mazbatasına 
nazaran şimdilik mal sandığından senevi yirmi guruşdan sene-i haliye maliye büdçesi reddiyat 
tertibinden mevcud havalename dahilinde ale’l-usul evkaf idaresine i’tası ve keyfiyetin 
hazineye iş’arı lüzumu muharrerbulunmasına mebni liva evkaf idaresine müracaat etmesiçün 
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müsted’i zaviyedara tefhim-i keyfiyet olunmağla bu hususa adem-i kanaatla müracaatda 
bulunmuş olduğu bi’t-tedkik anlaşılmıştır, efendim.  

Fi 22 Teşrin-i-evvel Sene (1)333 (22 Ekim 1917) 

Osmancık Malmüdiri   

 

 

Sekiz kalem müstesna evkafdan maada kura-yı mevkuf (vakıf köylerinin) a’şarının (ürün 
gelirlerinin) bedele rabt olunmak arzusunda tahmis (ek yazı, açıklama) mazbatasının irsal ve 
a’şarının düyun-ı umumiyece cibayeti (vergilerin tahsili) emr-i mahsusu icabından olub ber-
muceb-i emr sekiz kalem haricinde  olan Koyun Baba Vakfına müdahale edilmiş ve mahallinden 
gelen tahmis mazbatası nezâret-i celileye takdim kılınmıştı. Vakf-ı mezkûr bedele rabt 
edilinceye kadar maliye büdcesi reddiyat tertibinden senevi bin guruş i’tası maliye nezâret-i 
celilesinden mahalline de tebliğ edilen fi 28 Temmuz Sene (1)333 (28 Temmuz 1917) tarih ve 
3502/280 numerolu emirname-i 3alîyyesi icabından bulunduğu ve binaenaleyh mikdar-ı 
mezkûrdan fazla te’diyat yapılamayacağı ma’ruzdur, ol-babda.  

Fi 31 Teşrin-i-evvel Sene (1)333 (31 Ekim 1917) 

Mazrufen Ankara vilayeti vekâlet-i aliyyesine Fi 31 Teşrin-i-evvel Sene (1)333  

 

Zaviye-i mezkûre müstesna evkafdan olmadığı cihetle a’şarının hazine namına düyun-ı 
umumiyece idaresi ve tahmis mazbatasına nazaran maliye nezaret-i celilesince ta’yin olunan 
bedel-i maktu’un (kesinti bedelinin) her sene cânib-i evkafa i’tası evamir-i mübelliğa 
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(ulaştırılmış emir) ahkâmından bulunmasına mebni muhasebeciliğin iş’arı vaki’i muvafık 
bulunduğu ve öşr nisbetinde ordu namına mübaayat icrasından sarf-ı nazar edilmesi mümkün 
olmadığı ma’ruzdur ol-babda.  

Fi 18 Teşrin-i-sâni Sene (1)333    

 

 

Hû 

Şûrâ-yı Devlet Riyaset-i Celilesine 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir 

Osmancık kazasında medfun sadat-ı kiramdan Koyun Baba Kudduse sirruhu’l âlî 
hazretlerinin zaviyesine vakf olunmuş olan arazi ve emlakın tekalif-i emiriyeden ma’fuvviyeti 
yedimizde mevcud olan ferâmin (fermanlar) müteaddide ahkâmından olduğu halde olunan 
müdahale üzerine vaki olan müsted’iyat-ı daiyanemiz maliye nezaretince bi’t-tedkik tasdik 
kılınarak keyfiyet bâb-ı âlî cânib-i samisine arz ve istizan olunub el-yevm Şûrâ-yı Devlet Maliye 
Daire-i Âlîsince der-dest tedkik bulunmuş ise de tekalif-i mütalebesiyle tazyik edilmekde 
olduğundan netice-i karara değin tekalif-i mutalebe edilmemesi zımnında ücreti taraf-ı 
daiyanemizden tesviye edilmek üzere Ankara vilayet-i celilesine bir kıt’a telgrafname-i riyâset-
penâhilerinin keşide buyurulmasını istirham eylerim. Ol-babda emr u ferman hazret-i men-
lehü’l-emrindir.  

Fi 28 Mayıs Sene (1)317 (10 Haziran 1901) 

Zaviye-i mezkûre postnişini hadimü’l-fukara Ahmed Hilmi  



Nehrin Piri Koyun Baba Hazretlerinin İzinde Giresun’da Koyun Baba 
 Murat Dursun Tosun 

56 
 

 

 

Hû 

Huzur-ı sami-i cenâb-ı sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i daileridir ki, 

Ankara vilayet-i celilesi dahilinde Çorum Sancağına mülhak Osmancık kazasında 
medfun sadat-ı kiramdan Koyun Baba dergâh-ı şerifinin öşr ve agnam ve her bir tekalif-i 
miriyeden muafiyetine dair i’ta olub cennet-mekan firdevs-i aşiyan Sultan Abdülaziz Han 
hazretlerinin zaman-ı saltanatlarında tecdid olunan ferman-ı âlîşânın kazaen zayi’ olmasına ve 
cedd-i emced hazret-i şehr-i yâri cennet-mekân Sultan Mahmud Han Hazretlerinin zaman-ı 
saltanatlarında i’ta olunub fersudeleşmiş (yıpranmış) ve yedimde mevcud ve mahfuz bulunan 
ferman-ı âlîşân mucebince tecdiden diğerinin tarafımıza i’tası hususunun lazım gelenlere emr 
u ferman buyurulmasını deryâ-yı merhamet-i ve hidiv-i azamilerinden niyaz ve istirham 
eylerim. Ol-babda ve her halde emr u ferman hazret-i men-lehül-emrindir. 

Fi 24 Mayıs Sene (1)315 (5 Haziran 1899) 

Osmancık kazasında Koyun Baba postnişini daileri bende     

 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 450, Gömlek No:  11, Tarihi: 28 (M) Muharrem 1329 
(29 Ocak 1911), Konusu: Çorum'un Osmancık kasabasında medfun Koyun Baba Vakfı'na ait 
emlak ve arazi vergileri hakkında evvelce gönderilen tezkire üzerine cereyan eden muamele. 
(Maliye 19) 
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Hû 

Maliye Nezâreti Varidat Müdiriyeti  

Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celilesine 

Hülasa: Koyun Baba dergâhına aid emlak ve arazi vigüleri (vergileri) hakkında 

Çorum Sancağının Osmancık kasabasında medfun Koyun Baba vakfına aid emlak ve 
arazi virgüleri hakkında 29 Eylül Sene (1)317 (12 Ekim 1901) tarihinde hazineden makam-ı 
riyâset-penâhilerine tastir olunan tezkire üzerine cereyan eden muamelenin iş’ar buyurulması 
temennisiyle arz-ı ihtiram olunur, efendim.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)326 (4 Ocak 1911) 

Maliye Nâzırı Namına Müsteşar     

 

Hû 

Şûrâ-yı Devlet’e Mahsus Müsvedde Varakası  
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Maliye Nezâretine Tezkire 

27 Muharrem Sene (1)329 ve fi 15 Kanun-i-sâni Sene (1)326 (28 Ocak 1911) 

22 ve 29 Kanun-i-evvel Sene (1)326 (4-11 Ocak 1911) tarih ve 15405/76 numerolu 
tezkire-i âlîyye-i nezâret-penâhilerine cevaptır. Çorum Sancağının Osmancık kazasında medfun 
Koyun Baba vakfına aid emlak ve arazi hakkında tanzim kılınan mazbatanın 15 (L) Şevval Sene 
(1)319 (25 Ocak 1902) tarihinde makam-ı sami-i sadâret-i uzmâ-ya takdim kılınarak meclis-i 
mahsusa havale buyrulmuş olduğunun bi’t-tetkik anlaşıldığı Maliye ve Nafia ve Maarif 
dairesinden ifade kılınmıştır. Ol-babda.   

 

Hû 

Maliye Nezâreti Varidat-ı Umumiye Müdiriyeti  

Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celilesine 

Çorum Sancağının Osmancık kasabasında medfun Koyun Baba vakfına aid emlak ve 
arazi virgüleri hakkında 29 Eylül Sene (1)317 (12 Ekim 1901) tarihinde hazineden makam-ı 
riyâset-penâhilerine tastir olunan tezkire üzerine cereyan eden muamelenin iş’ar buyurulması 
temennisiyle arz-ı ihtiram olunur, efendim.  

Fi 22 Kanun-i-evvel Sene (1)326 (4 Ocak 1911) 

Maliye Nâzırı Namına Müsteşar     


