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ZİYARET ETTİĞİM KOYUN BABA TÜRBELERİ VE KOYUN BABA 

SEMPOZYUMUNUN NETİCESİ 

 

Giresun’un ilçesi Alucra’nın Aclos namı diğer Dellü köyünde bulunan Koyun 
Baba Zaviyesi Vakfı ile ilgili yazdığım bir yazıdan1 sonra Çorum’da yapılan 

Uluslararası Koyun Baba Sempozyumuna Giresun’da Koyun Baba adında 
hazırlayacağım bir çalışmayla katılmam istendi. Bunun üzerine ilgili çalışmayı 

hazırladım ve sempozyuma iştirak ettim.2 Sempozyumdan sonra katılımcılara 
kısa bir süre daha verilerek bildirilerinde son düzenlemeleri yaparak belirtilen 
akademik şartlara göre hazırlayacakları yazılarını göndermeleri istenildi. Şu 

aşamada bununla ilgilenmekteyim.  

Sempozyuma Romanya’dan İran’a kadar bir çok ülkeden ve yurt içinde bir çok 
yerden bildiri sunan ve sunum yapan oldu. Her şeyden önce organizasyon çok 

iyi yapılmıştı. Hiçbir aksaklık yaşanmadan planlandığı şekilde tamamlandı. 
Burada anlaşıldı ki, Koyun Baba ve Koyun Baba olarak bilinen erenlerle ilgili 
yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu açıdan elde edilen bilgilerin 

değerlendirilmesiyle güzel bir netice elde edilecektir.  

Netice olarak Koyun Baba ismiyle bilinen ilim ve irfan ehli ve keramet sahibi 
velilerin Romanya’dan itibaren Bulgaristan, Kırklareli, Edirne, İstanbul, 
Kütahya-Domaniç, Afyonkarahisar-Sandıklı, Denizli, Kayseri, Muğla, Ankara, 

Çorum-Osmancık, Giresun-Alucra, Gümüşhane-Şiran, Sivas-Gölova, 
Erzincan-Refahiye, Erzurum-Hınıs’a kadar değişik yerlerde Koyun Baba 

adıyla ziyaretler veya yer adları bulunmaktadır. 

 
Bunlarla ilgili dikkat çeken diğer husus ise ayrı zamanlarda yaşamış değişik 
kişiler olmaları ve farklı tarikatlere mensup olmalarıdır. Örneğin Edirne’de 

bulunan Koyun Baba Zaviyesi Nakşibendi tarikatine mensuptur. Keza bazı 
yerlerde Bektaşi inancına sahip olmaları muhtemel iken Alucra’da Alevi-

                                                           
1 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/28/alucra-dellu-tasdemir-hapu-yukselen-koyu-
ve-koyun-baba-hazretleri/ 
2 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/17/nehrin-piri-koyun-baba-hazretlerinin-
izinde-giresunda-koyun-baba/ 
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Bektaşi itikadına sahip bu kültürü yaşayan köy bulunmamaktadır. Bu itibarla 

Koyun Baba olarak bilinen zaviye vakıflarının ve Koyun Babaların toptancı bir 
yaklaşımla bektaşi kabul edilmesi mümkün değildir. Bunlar toplumun ortak 

değerleridir. 
 
Alucra 1000’li yıllardan itibaren İslamiyetle tanışmış, ağırlıklı olarak Bozulus 

Türkmenlerinin yerleşmiş olduğu bir yerdir. Tarihte İran caddesi olarak 
bilinen İpek Yolu güzergâhının üzerinde kurulu olması nedeniyle de pek çok 
tarihi olaya tanıklık etmiştir. 

 
Bu süreçte çok sayıda Seyyid Alucra’ya yerleşmiş, adlarına kurulan tekkeler 

ve zaviye vakıflarında buralarda yaşayan halkı irşad etmişler gerekirse gazada 
bulunmuşlar, bölgenin Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı 
sağlamışlardır. Çağırgan Baba, Çomaklı Baba, Tülü Baba, Burga Baba, Koyun 

Baba gibi…  
 

Alucra bölgesindeki zaviyeler diğer yerlerde olduğu gibi ana geçiş yolu 
güzergâhlarında kurulmuştur. Buradan gelip geçenler misafir edilerek 
istirahatleri sağlandığı gibi, karınları da doyurulmuştur. Bunlar yapılırken de 

bir gönül köprüsü kurulmaya çalışılmıştır. Kurulan bu köprü ile hem bölgenin 
Türkleşmesi hemde İslamlaşması sağlanmıştır. Bu gönül erenleri 
bulundukları bölgelerde kanaat önderi olarak aynı zamanda sözleri dinlenen 

birer lider olmuşlar, merkezi otorite ile halk arasında anlaşmazlık 
yaşanmaması içinde arabuluculuk görevi üstlenmişlerdir. 

Bu veli şahsiyetlerin hizmetlerinin devamı için vakıflar kurularak gelir getiren 

mülkler de vakfedilmiştir. Sağlanan bu imkânlar ve gösterilen hürmet 
nedeniyle çok sayıda Sadat-ı Kiram’da Alucra’ya gelip yerleşmiştir. Kurulan 
tekke ve zaviyeler bir dönem buraların rehabilitasyon merkezi, sağlık merkezi, 

sosyal ve dini mekânları olarak hizmet vermişlerdir. Tekke ve zaviyeler aynı 
zamanda toplumun Hristiyan unsurları arasında asimilasyona uğrayarak 

eriyip gitmesinin önünde birer sigorta görevi de üstlenmişlerdir.   

Alucra’da her biri bir tepede medfun olan Çağırgan Baba, Tulû Baba, Burga 
Baba, Çomaklı Baba ve Koyun Baba’lar bölgenin toprağa kök salmış birer tapu 
senetleridir. Bu zatların günümüze ve insanlığa verdiği mesajların iyi 

okunması gerekmektedir. Onlar nasıl ki zamanında toplumun birer moral 
dinamikleri, kaynaştırıcı unsurları olmuş ise, şimdi de aynı şekilde 

ayrışmadan onların üstlendikleri görevler ve bize verdiği mesajlar 
doğrultusunda ayrışmadan birlik olabilmeliyiz. Onlar nasıl ayrıştırmadı, 
ötekileştirmedi birarada tutmaya çalıştı ise bizler de herkesin kendinden 

birşeyler bulduğu bu mekanları-makamları aslına yakıştığı şekilde 
benimsemeli, korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. 

Alucra’ya ait belgelerde Koyun Baba ile karşılamam bana ayrı bir kapı açtı. 
Alucra’daki Dellü Köyünü ve burada bulunan Koyun Baba Türbesini ziyaret 

ettim. Daha sonra sırasıyla İstanbul Fatih’de bulunan Koyun Baba Türbesini, 
Çorum Osmancık’da bulunan Koyun Baba Türbesini ve son olarak İstanbul 

Galata’da (Perşembe Pazarı) bulunan Koyun Baba Sultan Türbesini ziyaret 
ettim. Galata’da bulunan Türbenin hikâyesi de çok ilginç. Bunları resimleriyle 
birlikte sırasıyla açıklamaya çalışacağım.   
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Alucra’nın Dellü Köyü 

 

Giresun-Alucra’daki Dellü Köyü Koyun Baba Türbesi İç Mekân 
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Alcra’nın Dellü Köyünde Bulan Şeyler Kabristanı 

 

Karahisar-i Şarki Sancağı dahilinde kain Alucra nahiyesine tabi Aclos namı 

diğer Dellü karyesinde vaki Koyun Baba Zaviyesi Vakfı Ber-vech-i meşrut ba-
berat-ı âli mutasarrıf bulunan Es-Seyyid Mustafa ve Seyyid Yusuf 
zaviyedarlar ber hayat ve mevcud ve eda-yı hidmet etmekde oldukları halde 

zirde muharrer karyeden ba-sened makbuz bedelinin itası 

Bedel-i taam vakf-ı hisse an karye-i Aclos nam-ı diğer Dellü tabi-i kaza-i 
Alucra  der dahil-i vakf mazbur ba şart-ı it’am-ı taam  

525  

225 it’am-ı taamiyeye sarf 

300  

075 Ber-muceb layiha-i seniyye maaş-ı muharrer ve harcı muhasebesi 

225 Ber-vech-i meşrut fazla vakfa terk 
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Vakıftan 525 kuruş gelir elde edilmiş. Bunun 225 kuruşu vakfın şartı olan 

gelip-geçene yedirilen yemek bedeli olarak sarfedilmiş, 75 kuruşu maaşlara 
verilmiş, kalan 225 kuruşu da vakfa devredilmiş. 

 

Alucra’nın Topçam (Hanzar) köyünde bulunan Koyun Baba Kabri  

 

Alucra’nın Topçam (Hanzar) köyünde bulunan ve Koyun Baba’nın babası olduğuna inanılan 
Ahmet Dede’nin Kabri  
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İstanbul’un Fatih semrinde bulunan Koyun Baba Türbesi 

 

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.  
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Çorum-Osmancık Koyun Baba Türbesi 

 

Çorum-Osmancık’daki Koyun Baba Türbesi İç Mekân 
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Galata’da da bir Koyun Baba Türbesi olduğu çeşitli kaynaklarda geçiyordu. 

Bununla ilgili yaptığım bir araştırmada önemli bir bilgi buldum.3 Bu bilgiden 
hareketle de 19.05.2016 tarihinde bahsedilen yere giderek araştırdım. Kısa bir 

araştırmadan sonra da bahsedilen mekânı buldum. Türbe gerçekten de 
dışarıdan farkedilmesi kesinlikle mümkün olmayacak bir şekilde bir iş 
hanının içinde kalmış. Ayrı bir girişi olan yer normal zamanlarda kaplı 

tutuluyor. Anahtarı yandaki dükkân sahibinde. İsteyince açıyorlar. Bana da 
bir zorluk çıkarmadılar. Ancak içeriyi biraz bakımsız buldum. Tavandan 
sıvaların dökülmüş olması uzun zamandır ziyaretcisi olmadığının 

göstergesiydi. İçerde faraş ve süpürge vardı pencereden sızan ışığın 
aydınlığında biraz temizledim, süpürdüm. Burada bir de kitabe 

bulunmaktadır. Kitabenin de fotoğrafını çektim. Metniyle birlikte o da aşağıda 
bulunmaktadır.Beni buraya götüren kaynakda bir de Yahya Efendi Dergahı 
haziresinde Koyun baba Tekkesinde Şeyhlik yapmış Seyyid İbrahim Halil 

Ziyaeddin Efendiden bahsediliyordu. Bağlı olduğu tekkenin Nakşibendi olması 
nedeniyle mezar taşının başlığının Nakşi Tacı şeklinde olduğu belirtilmişti.    

 

Galata Koyun Baba Sultan Türbesi 

 

                                                           
3 http://hport.com.tr/a-bligin-turnali/canfeda-koyun-baba-tekkesi-pargali-ibrahim-pasanin-mezari-2 
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Galata zindanında medfun olan keramât-ı bahresi (beldedeki kerametleri) gün 

gibi aşikâr olan 

Ârifan-ı vasıl-ı ilallah (ermiş, tüm mertebeleri geçerek Allah’a kavuşmuş) 
Koyun Dede Sultan demekle ma’ruf ve meşhur buyurulan 

Zat-ı âlî-i kadrin merkad-ı saadetlerinin (kabirlerinin) ihya ve i’marına bais-i 

bâdi (vesile) olan 

Hâlâ binyüzdoksanyedi (1197-1782-83) senesinde zindan ağalığı ile me’mur 
olan  

Şerafetlü Harputlu Es-Seyyid Mustafa Ağa müceddeden (yeniden) bu medfun 

u şerifi (yattığı yeri, kabrini) ihya eyleyüb (tamir edip) 

Mürur u ubur eden (gelip geçen) züvvarın (ziyaretçilerin) hayr-ı deavatlarını 
(hayır dualarını) rica eder Koyun Dede 

Hazretlerinin himmetlerini (Allah) üzerimizde saye-ban (koruyucu) eyleye 
amin.  

Burayı ziyaret etmek isteyenler için birkaç fotoğrafla burayı tarif etmekte fayda 

bulunmaktadır. Zira Koyun Dede Sultan’ın kitabesinde gelip geçenlerden dua 
rica eder yazmaktadır. Ancak daha önce oradan sayısız defa geçmiş olmama 

rağmen ben de bu zamana kadar orada bir türbe olduğundan bi-haberdim. 

 

Galata Köprüsünün Eminönü tarafından Perşembe Pazarı tarafına doğru 
çekilen bu fotoğrafta Makbul İbrahim Paşa Camisi kıyıya yakın bir yerde 

görülmektedir. Ziyaret de bunun hemen sağ tarafında kalmaktadır. 
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Galata köprüsünden Karaköy istikametine yürüyünce yolun sol tarafında 
Fermeneciler sokağı bulunmaktadır. Ziyaret bu sokağın sonunda sağda 

bulunan Bilginol Hanının içindedir. Anahtarı da permolit yazan dükkândadır.  

 

Türbeye soldaki kapıdan giriş yapılmaktadır. 
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Üste de belirttiğim gibi Koyun Baba Dergâhının Şeyhi’ni merak ettiğimden 

20.05.2016 Cuma günü Yahya Efendi Dergâhı Camisi’ne gittim. Cuma 
namazından önce aradım, taradım bulamadım. Namazdan sonra görevlilere 

ve cami imamına sordum bir netice alamadım. İçimi bir burukluk kaplamıştı. 
Yanımda olan arkadaşımla birlikte Halil Kut Paşa’nın kabrini ziyaret etmeye 
kabristanın alt tarafına indik. Orada başka bir ziyaretci ile sohbet ederken, 

kendisine bir kabir aradığımı bulamadığımı belirttim.  

Fahrettin isimli bu arkadaş bana bir telefon numarası verdi ve Burak hoca 
buradaki 1800’e yakın mezar taşını okudu, o bilir dedi. Bu kişi Burak 

Çetintaş’dı. Kendisini aradım. Konuşmamızda yeri hatırladı ve tarif etti. Tarif 
üzere de şeyhin kabrini buldum. Tevafuk… 

 

Beşiktaş Yahya Efendi Dergâhı Haziresinde Bir Nakşi Şeyhi Kabri 

 

Mezar taşındaki nakşibendi tacı dikkat çekmektedir. 
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Hüvel baki (baki olan Allah’dır) 

Hayatın eylemişdi has rızâ-yı Rabb-i Yezdâna 
Fedâ-yı câna âmâde olurdu ehl-i imana 

Hakikat bağına girmiş, muhabbet güllerin dermiş 
Visâl-i zâtına ermiş (sevdiğine kavuşmuş) ola şems-i feyz-i Rahmâna 
Koyun Baba Dergâhı Şeyhi Seyyid İbrahim Halil Ziyaeddin Efendinin 

ruhuna el-Fatiha 
Tarih-i tevellüdü ve vefatı (doğumu ve ölümü) 
1229 sene 1344 (115 sene ömür sürmüş, 1925’de vefat etmiştir.) 

Rebiü’l-ahir  
Bu türbede Yahya Efendi Dergâhı’na girince bahçenin sağ tarafındaki adanın 

en dipteki denize yakın köşesinde duvarın dibinde demir çerçevenin içinde 
kalmaktadır. 
 

Şiran’da bulunan Koyun Baba Kabrine gitmek kısmet olmadı. Alucra’dan 
tanıdıklarıma rica ettim, onlar gittilerse de bulduk diye de başka bir kabrin 

fotoğrafını çekip yollamışlar. Bu yaz nasip olursa orayı da ziyaret etmek 
istiyorum. Ancak daha sonra köyden Aytekin Günel Bey’den rica ettim, o da 
Koyun Baba Türbesi’nin fotoğraflarını çektirip yolladı.  
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Uluslararası Koyun Baba Sempozyumundan  
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Kızılırmak Kenarında…Arkada Osmancık kalesi ve Koyunbaba Köprüsü  

 

Osmancık Koyun Baba Hazretleri Türbesi Ziyareti Sonrası  
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Seminer Öncesi 

 

Seminer Sırasında 


