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SİVAS ALİ BABA ZAVİYESİ

ISLAMIC MONASTERY OF ALI BABA, SIVAS

Saim SAVAŞ1                                                        

 ÖZET 

Bu çalışmada, 1547’lerden günümüze 

ulaşan tarihî süreçte, aile mensubu farklı kişi 

ve değişik resmi arşivlerden derlenen çok sa-

yıda belge ışığında, mütevazi bir zaviye ola-

rak başlayıp, zamanla çeşitli müştemilatın 

eklenmesiyle orta büyüklükte bir külliyeye 

dönüşen ve nihayet günümüzde yine mü-

tevazi bir mahalle camii ve restore edilmiş 

bir konak haline gelen Ali Baba Zaviyesi’nin 

yaklaşık dört yüz yıllık biyografi si oluştu-

rulmaya çalışılmıştır. Bu süreçte yapısal ve 

sosyal-ekonomik-kültürel-mezhebî çerçeve-

de yaşanan gelişmeler dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ali Baba, Zaviye, 

Konak, Vakıf, Sivas, Alevi, Sünni.

ABSTRACT

In this paper, we tried to form a biog-

raphy, dating back to nearly 400 years, of 

the Islamic monastery of Ali Baba appearing 

1 Prof. Dr., Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Tarih Bölümü. 

as a small Islamic monastery, becoming a 

moderate-size social complex with a variety 

of additional buildings in process of time 

and fi nally converting into a modest district 

mosque and a restored mansion in the light 

of several document compiled from various 

formal archives and different members of 

the family reaching nowadays in the histo-

rical process since 1547. In this process,  we 

emphasized the developments within the 

scope of structural and social-economical-

cultural sect.

Key Words: Ali Baba, Islamic Monas-

tery, Foundation, Sivas, Alevi, Sunni.

Giriş

Geçmişe dönüp baktığımızda, bazı ke-

lime ve kavramlara zaman içinde nasıl bir-

birinden çok farklı anlamlar yüklendiğini; 

toplum hayatında etkili olan bazı mües-

seselerin zamanla nasıl farklı fonksiyon-

lar üstlendiklerini hayretle ve ilgiyle takip 

edebiliriz. Siyasî, sosyal, kültürel ve hukukî 

şartların zamanla değişmesi, bu anlam ve 

fonksiyon farklılaşmalarını beraberinde ge-

tirmiş olmalıdır.
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İnceleme konumuz olan Ali Baba Zavi-

yesi, en azından yaklaşık dört yüz yıllık geç-

mişini takip edebildiğimiz ender yapılardan 

birisidir. Günümüzde Susamışlar Konağı 

olarak isimlendirilen yapının bulunduğu 

mahalde XVI. yüzyılın ilk yarısı içinde ku-

rulduğunu bildiğimiz ilk müessese olan Ali 

Baba Zaviyesi’nden itibaren, eski medeniye-

timizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapı-

sının temel kurumlarından olan külliyelere 

benzer bir yapılanmanın gerçekleştiği bu 

sahadaki gelişmeleri, benzer kurumlara göre 

oldukça bol arşiv malzemesine dayanarak 

izleyebiliyoruz. Ali Baba Zaviyesi’nden Su-

samışlar Konağı’na doğru meydana gelen bu 

değişim, yaklaşık dört yüz yıllık bir dönem-

de toplumsal hayatımızdaki gelişmelerin iz-

lenmesi, anlaşılması ve yorumlanması bakı-

mından bize bir rehber vazifesi görüyor.

I- Ali Baba’nın Kimliği

Öncelikle bu gelişmenin odak noktasın-

da bulunan ve söz konusu edeceğimiz mü-

esseselerin, kimisinin banisi, kimisinin de 

kendisi adına inşa edildiğini bildiğimiz Ali 

Baba’nın kimliği üzerinde durmamız gere-

kiyor. Böyle uzun soluklu bir müessesenin 

kurucusu ve toplumsal hayatımızda üst-

lendiği fonksiyonların belirleyicisi olan Ali 

Baba’nın kimliğinin arz ettiği önem herhal-

de inkâr edilemez.

Çeşitli arşiv kaynaklarında evladı ve 

kurduğu müessese hakkında oldukça bol 

bilgi bulunan Ali Baba’nın, doğrudan ken-

disiyle alakalı maalesef fazla bir kayıt bu-

lunmuyor. Ali Baba’nın, döneminde ve 

daha sonrasında yazılan el yazması ya da 

matbu eserlere fazla yansımaması, tahmini-

mize göre, kendisinin herhangi telif edilmiş 

bir eserinin bulunmayışındandır.

Ali Baba ve evlâdının devrin padişahla-

rı ve ileri gelen devlet adamları tarafından 

oldukça üst seviyede itibar gördüğü an-

laşılıyor. Ayrıca yaklaşık 1557 Nisanı’nda 

Sivas’tan geçen ve maceralı Hindistan se-

yahati ve deniz coğrafyasına ait eserleriy-

le şöhret kazanmış bir Türk denizcisi olan 

Seydî Ali Reis’in, Sivas’a geldiğinde vali ve 

Abdulvahab Gazi Türbesi’ni ziyaretten son-

ra sadece Ali Baba’ya uğrayarak mülâkat 

yapıp duasını aldığını, eserinde belirtmesi 

de2 Ali Baba’nın sahip olduğu manevî nüfu-

zunun boyutlarını göstermektedir.

Ali Baba’ya ait olduğu söylenilen bir taç, 

bir sancak ve bir asa, kendisini tanımamızda 

bazı ipuçları verebilir. Sarı renkli metal taç 

üzerindeki eski harfl erle yazılmış yazılar, 

bir hayli silik olduğu için okunamıyor. Taç, 

sekiz dilimli olup, üzerinde tepe noktasın-

dan alnına gelecek şekilde metal bir şiş yapı-

şık durumdadır. Yine metalden imal edilmiş 

olan asanın el ile tutulan kıvrık kısmının ucu 

aslan başı şeklindedir. Taç ve asa, Ali Baba 

sülâlesinden Yılmaz Susamış’ta bulunmak-

tadır. 

Temmuz 1927’de Sivas Müzesi’ne tes-

lim edilen(Sivas Müzesi 7 numarada kayıt-

lı, 1.42x1.24 ebadında, baş tarafı sarı alemli, 

alt tarafı yırtık, iki tarafı yazılı, yeşil, pembe, 

2 Seydî Ali Reis, Mir’at-ül Memalik, Haz. Necdet Ak-
yıldız, Basım yeri ve yılı yok, 125.
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atlas sancak) sancağın alemi, teşhir salonun-

da Kadiriye tarikatına ait bir sancağa takı-

lı halde bulunuyor. Üzerinde “Abdülkâdir 

El-Ceylânî” ibaresi yazılı bulunan bu san-

cak, kayıtlarda bir yanlışlık yapılmamışsa, 

1927’de kaydı tutulan sancağa pek ben-

zemiyor. Ayrıca, her ne kadar Ali Baba 

evlâdından ve Ali Baba Zaviyesi şeyhlerin-

den Şeyh Hasan Efendi, 1850’de “Tarikat-ı 

Aliyye-i Kadiriye’den” yani Kadiri tarika-

tına mensup olarak gözüküyorsa3 da, ge-

nel anlamda Ali Baba’nın ve evlâdının, bu 

tarikata mensubiyeti konusunda başka bir 

kayda tesadüf olunmamıştır. Söz konusu et-

tiğimiz sancağın, alem kısmı hariç, Ali Baba 

ve evlâdıyla herhangi bir ilgisinin bulundu-

ğunu tahmin etmiyoruz. Ancak, sancağın 

alem kısmının Ali Baba’ya ait olduğunu 

kesin olarak söyleyebiliyoruz. Çünkü me-

tal alem üzerine simetrik biçimde oyularak 

yazılan “Ali Baba’y-ı Kebîr-i Horasanî” iba-

resi açık bir şekilde okunabiliyor. Ancak, 

Ali Baba’nın sağlığında “Horasanî” lakabı-

nı kullandığına dair herhangi bir vesikaya 

rastlayamadığımız için, bu alemin sonraki 

dönemlerde, Ali Baba’nın evlâdı tarafından 

yaptırıldığını sanıyoruz.

Ali Baba’nın torunu olan Küçük Ali 

Baba’nın zuhuruna kadar Ali Baba, sadece 

“Derviş Ali Baba”4 ve “Ali Baba Es-Sivasî”5 

3 Ruhi Başeğmez’den(RB) alınan 12 numaralı buyrul-
du.

4 Tapu -Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi(TKGMA), 
14 numaralı mufassal, 29-A.

5 Başbakanlık Arşivi(BA), Maliyeden Müdevver(MM),  
626 numaralı Evkaf Defteri, 8.

gibi isim ve lakaplarla anılmaktaydı. Küçük 

Ali Baba’nın zuhurundan sonradır ki, bü-

yük bir ihtimalle ikisini birbirinden ayırabil-

mek için, dede Ali Baba “Ali Baba’y-ı Atîk”6 

ve “Büyük Ali Baba Hoca-i Rüstem Paşa” 7 

şeklinde kayıtlara geçerken, torun Ali Baba, 

“Veled-i Diğer Ali Baba”8 ve “Küçük Ali 

Baba”9 adıyla vesikalara kaydedilmiştir. İşte 

bu yüzden, üzerinde “Ali Baba’y-ı Kebîr-i 

Horasanî” yazılı olan sancak aleminin, Ali 

Baba’nın sağlığında yapılmadığını, bilakis, 

en azından XVIII. yüzyılın başlarından son-

raki bir tarihte imal edilmiş olduğunu sanı-

yoruz. Çünkü henüz torun Küçük Ali Baba 

yok iken, dede Ali Baba’nın “Kebîr” lakabı-

nı kullanması imkânsızdır. 

Alem üzerinde yazılı olan “Horasanî” 

ibaresi, her ne kadar Ali Baba’nın sağlığında 

bu lakabı kullanmamış olduğunu düşünsek 

de, ilgimizi çekiyor. Bilindiği gibi Osmanlı 

Devleti’nin kuruluş ve gelişme döneminde 

Anadolu’ya göç eden hemen hemen bü-

tün dervişlerin, Horasan’dan geldiği, yani 

“Horasan Erenleri”nden olduğu umumi bir 

temayül halindedir. Bu bakımdan, coğrafî 

bir mekân anlamından çok, IX. yüzyıl-

dan itibaren yayılmaya başlayan Horasan 

Melâmetîliği’nin etkilediği tasavvuf tarikat-

larına mensup, Asya’nın değişik bölgelerin-

6 RB’den alınan 9, 10, 11 numaralı 1078/1668 ve 
1079/1668 tarihli hüccetler.

7 BA, MM, 3687 numaralı Eyâlet-i Sivas Kalemi 
Muhâsebe-i Anadolu, 1105/1693-1694 tarihli defter, 
2-3.

8 BA, MM, 3687 numaralı defter, 1-2.

9 RB’den alınan 37 numaralı 1145/1732 tarihli 
fermân.



62

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

den gelen dervişler için kullanılan bu tabir, 

Ali Baba’nın evlâdı tarafından, muhtemelen 

umumi temayüle uyularak, Ali Baba için 

de yakıştırılmış olabilir10. Ancak, böyle bile 

olsa, bu anlayış, Ali Baba’nın tarikat kimli-

ğini anlamamızda faydalı olabilir.    

Ali Baba evlâdından Hüseyin 

Tekkeşinoğlu’nun söylediğine göre, Tokat’ın 

Artova ilçesi Bayezid köyünden Demanı 

Baba sülâlesinde Ali Baba’nın, üzerinde kan 

izleri bulunan bir hırkası bulunuyormuş. 

İleride belirteceğimiz üzere, bu hırka eğer 

gerçekten Ali Baba’ya ait ise, burada söz ko-

nusu edilenin Küçük Ali Baba olması gere-

kir. Çünkü Küçük Ali Baba’nın, IV. Murat 

ile birlikte Bağdat ya da Revan seferlerinden 

birisine katıldığı da rivayet edilmektedir.

Doğrudan Ali Baba ile ilgili olduğu söy-

lenilen sancak, taç, asa ve hırkadan başka 

maddî bir unsura rastlanılmamıştır. Bun-

ların dışında Ali Baba Camii’nin orta bölü-

münün sağ kesiminde bulunan ve sırasıyla 

Büyük Ali Baba, onun oğlu Ahi Mehmet, 

Küçük Ali Baba ve onun kızı Fatma Hatun’a 

ait olduğu söylenilen mezarlar da bu maddî 

unsurlara dâhil edilebilirse de, bunlar üze-

rinde bir kitabe ya da başka açıklayıcı bir 

bilgi bulunmaması, bunlardan istifade et-

memizi zorlaştırıyor.

10 Horasan Melâmetîliği hakkında bkz. F. Köprü-
lü, “Anadolu’da İslâmiyet”, DEFM, IV(1338), 295, 
dipnot:2; A. Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, 
İstanbul 1983, 2.baskı, 186; Aynı yazar, Melâmîlik ve 
Melâmîler,  İstanbul. 1931, 22-26, her Türk velîsinin 
Horasan’dan gelmiş olarak kabul edilmesi hakkında, 
s.26, 168; Melâmîliğin intişar sahaları için, s.299-303; 
A.Y.Ocak, Babaîler İsyanı, İstanbul, 1980, s. 42.

Ali Baba’nın babası ya da daha eski geç-

mişi hakkında da herhangi bir bilgiye sahip 

değiliz. Ali Baba’nın kabrinin yanında veya 

yakınında babasına ait bir kabrin bulunma-

yışı, üzerinde önemle durulması gereken bir 

konudur. Ali Baba gibi büyük bir şahsiyetin, 

babasının kabrinin yerinin belli olmaması 

düşünülemez. Eğer Sivas çevresinde böyle 

bir kabir bulunsa idi, evlâdı tarafından ko-

ruma altına alınması gerekmez miydi? İşte 

bu durum, Ali Baba’nın Anadolu dışından 

gelip, Sivas’a yerleştiği ihtimalini kuvvet-

lendirmektedir. Belki gerçekten, Ali Baba, 

Horasan kökenlidir ve babasının kabri de o 

memlekette kalmıştır.

Arşiv belgelerinde de, Ali Baba’nın ba-

bası veya geldiği yer ile ilgili herhangi bir 

bilgiye rastlanılmamıştır. Ankara’da Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bu-

lunan 982/1574 tarihli Sivas Mufassalı’nda 

ise, Ali Baba’nın biraderi olan Pîri ve onun 

oğulları Veled, Hasan ve Hüseyin’in adları 

kayıtlı bulunmaktadır11. 1547 tarihli Rüstem 

Paşa vakfi yesinde de Ali Baba’nın bir karde-

şinden bahsedilmektedir12.

Ali Baba’nın doğum tarihi hakkında 

da herhangi bir malumatımız bulunmuyor. 

Vefat tarihini ise, kesin olarak biliyoruz. 28 

Cemâziyelevvel 982/1574 tarihli bir mü-

11 14 numaralı mufassal, 29-A.

12 Rüstem Paşa vakfi yesinin eski harfl erle yazılı sureti, 
Ankara’da Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi(VGMA), 
582/1 numaralı defter, 287-289, sıra:197, bugünkü 
harfl ere çevirisi ise, 2232 numaralı defter, 169-173’te 
kayıtlıdır.
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himme kaydı13, Ali Baba’nın bu tarihte vefat 

ettiğini bildirmektedir. Buradan hareketle, 

Ali Baba’nın doğum tarihini ve kaç yıl yaşa-

dığını yaklaşık olarak tahmin edebiliriz. 

Ali Baba evlâdından Hüseyin 

Tekkeşinoğlu’nun anlattığı bir rivayete göre, 

Ali Baba yüz yıldan fazla yaşamıştır. Riva-

yete göre, uzun yaşamanın sırrını öğrenmek 

isteyen birisine, Bağdat’ta bulunan Hasan 

Baba’ya gitmesini tavsiye etmişler.

“Dediler ki, Bağdat’ta var bir Hasan Baba

İnce adamdır amma, görünür kaba saba”

Adam Bağdat’a gidip, Hasan Baba’yı 

bulmuş. Hasan Baba;

“Büyük kardeşim benden daha genç, 

Sivas’tadır mekânı

Kendisi yüz yaşındadır amma durmadan 

oynar kanı”

diyerek adamı Sivas’a, Ali Baba’ya gön-

dermiş. Adam, Sivas’a gelip, Ali Baba’yı bul-

muş ve ona misafi r olmuş. Yemek ikramı es-

nasında Ali Baba, hanımından kilerden kar-

puz getirmesini istemiş. Hanımı küçük bir 

karpuz getirmiş. Ali Baba, hanımından daha 

büyük bir karpuz getirmesini istemiş ama 

hanımı yine aynı karpuzu getirmiş. Bu hâl 

birkaç kez tekrarlandığı halde, hanımı yine 

aynı karpuzu getirmiş ve “daha büyüğü yok, 

büyüğünü almadın ki getireyim” gibi olum-

suz bir laf etmemiş. O zaman Ali Baba konu-

ğuna; “İşte uzun yaşamanın sırrı bu. Demedi 

ki, bir başka karpuz yok. Kadının iyiliğinden 

dolayı insan çok yaşar”, demiş.

13 BA, Mühimme Defteri(MD), 25/264.

Ali Baba’nın uzun bir ömür sürdüğünü 
anlatmak isteyen bu menkıbeyi destekleye-
bilecek diğer bazı bilgilere de sahibiz. Vak-
fi yesinde geçmemekle birlikte, muasır arşiv 
belgelerine göre Ali Baba, Sadrazam Rüstem 
Paşa(1500?-1561)’ya hocalık yapmıştır. Rüs-
tem Paşa, Ali Baba’ya vakıf yaptığı 1547’de 
yaklaşık 47 yaşındadır(Altundağ-Turan, 
1988: 800). Ali Baba, gerçekten Rüstem 
Paşa’ya hocalık yaptı ise, bu tarihlerde, on-
dan yaşlı olmalıdır. Ali Baba 1574’te vefat 
ettiği zaman, geride bıraktığı oğlu Ahi Meh-
met on iki yaşında bulunuyordu14. Bu itibar-
la, normal olarak Ali Baba’nın vefat ettiğinde 
fazla yaşlı olmadığı düşünülebilir. Burada 
yine menkıbeler bize yardımcı oluyor: Hü-
seyin Tekkeşinoğlu’na göre; Ali Baba, mü-
cerret kalmak için evlenmemiş. Ancak, bir 
gün caddede yürürken, sarhoşun biri, Ali 
Baba’nın yakasından tutup, babasının kab-
rine Kur’ân okutturmuş. Bunun üzerine Ali 
Baba, ben ölürsem arkamdan kim Kur’ân 
okutacak diye düşünmüş ve evlenmeye ka-
rar vermiş. Görüldüğü gibi, tarihî hakikatle-
ri anlayabilmemiz için, bazen menkıbevî bil-
giler de işimize yaramaktadır. Aslında, Ali 
Baba’nın vefatında on iki yaşında bulunan 
Ahi Mehmet’i bırakması ancak bu şekilde 
açıklanabilir. 

Rüstem Paşa’nın, Ali Baba için tertip 
ettirdiği vakfi yede, vakfın mütevelliliğini 
önce Ali Baba’ya, onun vefatından sonra Ali 
Baba’nın kardeşine, kardeşinden sonra Ali 
Baba’nın evlâdına bırakması, Ali Baba’nın bu 
tarihlerde yeni evli ya da henüz evlat sahibi 

olmadığının işareti olarak kabul edilebilir. 

14 BA, MD, 25/264.
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Ali Baba’yı, 1270’li yıllarda vefat eden 

Hacı Bektaş-ı Velî’15ye çağdaş ve onun ha-

lifesi olarak gösteren bazı rivayetler vardır16 

ki, aradaki iki yüz-iki yüz elli yıllık bir tarih 

farkı sebebiyle bu rivayet tarihî gerçeklere 

pek uymuyor. Sonuç olarak, Ali Baba’nın, 

yaklaşık 1470’li yıllarda dünyaya geldiği 

tahmininde bulunurken, onun 1574 yılında 

vefat ettiğini kesin olarak söyleyebiliyoruz. 

Ali Baba ve zaviyesinin, önemli ölçüde 

devlet desteğine mazhar olduğu anlaşılı-

yor. Bu mazhariyetin sebebini, Ali Baba’nın, 

devlet ve halk nazarındaki manevî itibarının 

yüksekliği ve genel olarak devletin bu tip 

müesseseleri desteklemesi politikası ile izah 

edebiliriz. 

Sivas kazasına tâbi adı belirtilmeyen bir 

karye toprağında bulunan bir miktar yer, 

“selâtîn-i mâzıye” yani eski sultanlar tara-

fından Ali Baba’ya hîbe ve temlîk edilip, eli-

ne mülknâme-i hümâyûn verilmiş, Ali Baba 

da, zikredilen yerin gelirlerini evlâdına vak-

fetmiştir17. Ayrıca, zaviye yakınında bulu-

nan altı adet zemin ve bir adet bahçenin de, 

Ali Baba’ya temlîk edildiğini sanıyoruz18. 

15 Hacı Bektaş-ı Velî’nin ölüm tarihi konusunda bkz. 
Abdülbâki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf,  İs-
tanbul 1961, 73, dipnot:78.

16  Ali  Baba   evlâdından  Hüseyin Tekkeşinoğlu’nun(HT) 
iddiası ki, M. Tevfi k Oytan, Bektaşîliğin İçyüzü,  İs-
tanbul 1988, 8. Baskı, 370-371 ve Ali İzzet Özkan, Ali 
Baba Kimdir(Ankara 1986), isimli broşürünü kaynak 
göstermektedir. 

17 BA, Ahkâm-ı Şikâyet Defteri, 156-246, Evâhir-i Zil-
hicce 1149/21-30 Nisan 1737 tarihli hüküm.

18 TKGMA, 14 numaralı mufassal, 29-A.

Sivas kazası toprağında bulunan Ham-

za Bostanı, Poyraz Tarlası(Boyraz Yerle-

ri), Delikkapu ve Tebekdeli Tarlası denilen 

yerler, “selâtîn-i mâzıye” tarafından Ali 

Baba’ya temlîk edilmiş olup, kendisi bunla-

rı vakfetmiştir19. Bunlardan Hamza Bostanı 

ve Poyraz Yerleri denilen yerler, Küçük Ali 

Baba’nın vakfi yesinde20 de yer almaktadır 

ki, buradan hareketle, bu belgede geçen “Ali 

Baba”nın torun Ali Baba olduğu neticesine 

varıyoruz. Vakfi yede açıkça belirtilmemekle 

beraber, Küçük Ali Baba’nın vakfettiği diğer 

tuzla, köy, mezra ve değirmenlerin de, ken-

disine temlîk edildiğini söyleyebiliriz. Çün-

kü bunların hepsi vakfi yede “mülk” olarak 

kaydedilmiştir.

Ali Baba’ya ve torunu Küçük Ali 

Baba’ya bir takım arazi temlîk eden ve vesi-

kalara “selâtîn-i mâzıye” şeklinde kaydedi-

len sultanlar kimlerdir? Büyük Ali Baba’nın 

doğum tarihini yaklaşık 1470’li yıllar ola-

rak kabul edersek, onun yaşadığı dönemde 

başa geçen hükümdarları şu şekilde tespit 

edebiliriz: Fatih Sultan Mehmet’in(1451-

1481) son yılları, II. Bayezid(1481-1512), 

Yavuz Sultan Selim(1512-1520), Kanuni Sul-

tan Süleyman(1520-1566) ve II. Selim(1566-

1574). Bu itibarla Ali Baba’nın, Fatih Sultan 

Mehmet’in hükümdarlık yıllarında doğdu-

ğu ve II. Bayezid döneminde gençlik döne-

mini geçirdiği kabul edilirse, kendisinin bu 

19 RB’den alınan 45 numaralı Evâhir-i Rebi’ülâhir 
1172/21-30 Aralık 1758 tarihli ferman; BA, Sivas 
Ahkâm, 7/193’te kayıtlı aynı tarihli hüküm.

20 Elimizde birkaç sureti bulunan vakfi yenin bir su-
reti TKGMA, 14 numaralı mufassal, 19, bir sureti de 
VGMA, 2141 numaralı defter, 42’de kayıtlıdır.
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iki hükümdarla münasebetinin olması ihti-

mali zayıf kalmaktadır. Ali Baba’nın Rüs-

tem Paşa ile olan münasebetinden dolayı, 

kendisine arazi temlîk eden hükümdarın 

Kanuni Sultan Süleyman olması ihtimali 

daha kuvvetli görünüyor. Bununla beraber, 

geriye kalan iki hükümdarın da Ali Baba’ya 

ve zaviyesine yardımlarının olması ihtimal 

dâhilindedir. 

Küçük Ali Baba’ya yapılan temlîklerin 

ise, büyük bir ihtimalle IV. Murat tarafından 

gerçekleştirilmiş olması gerekir. Çünkü Kü-

çük Ali Baba, kendisine temlîk edilen karye, 

mezra, tuzla ve değirmenleri Evâil-i Rama-

zan 1048/1639 tarihinde vakfetmiştir ve 

bu sırada Sultan IV. Murat(1623-1640) hü-

kümdardır. Üstelik bu konuda, Küçük Ali 

Baba’nın, IV. Murat ile birlikte Revan ya da 

Bağdat seferlerine katıldığı, sefer esnasında 

yaralanıp, Sivas’a dönüşünde vefat ettiği ve 

yukarıda sözünü ettiğimiz üzerinde kan le-

keleri bulunan hırka rivayetleri de bu bilgiyi 

destekliyor.

Sultan IV. Murat, İran’a karşı Revan 

ve Bağdat seferlerini bizzat yönetmiş-

tir. 1044/1634-1635’te düzenlenen Revan 

Seferi’ne giderken Sivas’a uğrayan IV. Mu-

rat, 1638’de katıldığı Bağdat Seferi dönüşün-

de de Sivas’tan geçmiştir. Revan Seferi’ne 

giderken Sivas’a uğrayan padişah, şehirde 

on dört gün kalıp, Kurban Bayramı’nı bu-

rada geçirmiştir(Baysun, 1979: 632–636). IV. 

Murat’ın, Bağdat Seferi’nden dönerken, za-

fer sevinci ile söz konusu temlîki yapmış ol-

ması muhtemel görünmekle beraber, Revan 

Seferi’ne giderken şehirde uzun süre kalmış 

olması, zaferin kazanılması için dua almak 

maksadıyla bu şekilde bir yardım faaliyetin-

de bulunmuş olabileceği ihtimalini kuvvet-

lendirmektedir. 

Büyük Ali Baba’nın, selâtîn-i mâzıye ta-

rafından temlîk edilen arazileri vakfetmesi 

ve büyük bir ihtimalle bu arazilerden biri-

si üzerinde zaviyesini kurmasının yanında, 

onun asıl Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadra-

zamı Rüstem Paşa’nın yardımlarına mazhar 

olduğu anlaşılmaktadır. İleride bahsedece-

ğimiz üzere Rüstem Paşa, daha sonraki bel-

gelerde hocası olarak zikredilen Ali Baba’ya 

ve zaviyesine, oldukça önemli miktarda ge-

lir kaynakları vakfetmiştir.

Eski sultanlar ile Rüstem Paşa ve Atîk 

Valide Sultan gibi ileri gelen devlet büyük-

lerinin, Ali Baba ve evlâdına olan temlîk 

ve yardımları, ille de yakın bir münasebet 

teşkili neticesinde olmayabilir. Yapılan bu 

tip vakıfl arla, devletin, zaviyeler tarafın-

dan gerçekleştirilen sosyal hizmetleri des-

teklemiş olması da mümkündür. Büyük ve 

Küçük Ali Baba vakfi yelerinde, Ali Baba 

Zaviyesi’nin temel fonksiyonlarından birisi-

nin yolculara(âyende ve revendeye) hizmet 

olduğunun belirtilmesi sebebiyle, söz konu-

su ihtimal kuvvet kazanıyor. II. Selim’in ha-

nımı ve III. Murat’ın annesi olan Nurbânû 

Valide Sultan(Atîk Valide Sultan, vefatı 

1583) tarafından yapılan vakfa21 ait Yeni İl 

köyleri mahsulâtından Ali Baba oğlu Ahi 

Mehmed Bey Zaviyesi’ne beş mud buğday 

21 VGMA, 1766 numaralı defter, 136-170, sıra:27.
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verilmesi(ki, daha sonraları bu miktar yedi 

mud’a çıkmış ve ayrıca günlük dokuz akçe 

vazife de ilave edilmiştir22) de aynı desteğin 

devamından başka bir şey değildir.

Vakıfl arın bu şekilde teşekkülünden 

sonra, vâkfın evlâdı ve bölge halkı tarafın-

dan bir takım menkıbelerin yakıştırılmış ol-

ması ihtimali her zaman mümkündür23

II- Ali Baba’nın Tarikatı

Ali Baba ve evlâdı ile ilgili bir takım 

bilgi ve işaretler, onun dinî cephesini anla-

mamızda yardımcı olabilir. Biz, bu konuda 

kesin bir hüküm vermek yerine, konuyla 

ilgili bilgi ve işaretleri değerlendirmekle ye-

tineceğiz.

22 RB’den alınan 37 ve 38 numaralı, 26 Cemâziyelâhir 
1293/19 Temmuz 1876 tarihli berâtlar.

23 Ali Baba evlâdından Ş. Yılmaz Susamış’ın(YS) ba-
bası Mehmet Susamış’tan naklen anlattığına göre, 
Ali Baba Horasan’dan gelmiş olup, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın veziri Rüstem Paşa’nın(veya bizzat pa-
dişahın) “hoca vekili” idi. Rüstem Paşa’nın vefatın-
dan sonra İstanbul’dan Sivas’a hicret edip, Ali Baba 
Zaviyesi’ne yerleşmiştir. HT. ve YS.’nin çok az farkla 
hemen hemen aynen anlattıkları bir rivayete göre ise; 
Ali Baba, İstanbul’a gidip, padişah ve devlet ileri ge-
lenleri ile münasebette bulunmuştur. Rivayete göre; 
Ali Baba, musâhibi Hubyar ile birlikte İstanbul’a git-
mişler; dirlik alabilmek için fırına girip, kerâmet gös-
termişler. Ali Baba, padişahın, “dünyanın tadı tuzu 
nedir?” sorusuna, “yiyip içmek, def’-i hâcet etmektir” 
diye cevap verince, zindana atılmış. Bunun üzerine 
Ali Baba, “sen ye, iç fakat def’-i hâcet edeme” diye 
bedduâ etmiş; gerçekten padişah hastalanıp, def’-i 
hâcet edemez duruma gelmiş. Sonra  pişman olan pa-
dişah, Ali Baba’nın yardımıyla def’-i hâcet edip, rahat-
ladıkça, kendisine bir köy bağışlamış!.. 

Ali Baba Zaviyesi’nin hâlihazırdaki du-

rumuna bakılırsa, bir Rufai tekkesi olduğu 

görülecektir. Semahanenin kıble canibinde-

ki mihrapta bulunan Rufai şişleriyle yapıl-

mış süslemeler, kolaylıkla böyle bir hüküm 

vermemize yol açmaktadır. Ancak, tekkenin 

bu halinin ne zamandan beri devam ettiğini 

bilemiyoruz. Bugünkü tekke binasının muh-

temelen XIX. yüzyılın başlarında inşa olun-

duğunu sanıyoruz24 ki, bu bakımdan, tekke-

nin o tarihlerden itibaren böyle bir kimliğe 

kavuştuğu söylenebilir. 

Ali Baba Zaviyesi şeyhlerinden Şeyh Ha-

san Efendi’nin, 1850’de “Tarikat-i Aliyye-i 

Kadiriye”den yani Kadiri tarikatına mensup 

olarak gözükmesi25 de aynı şekilde değer-

lendirilebilir. Çünkü görebildiğimiz başka 

hiçbir belgede bu konuyla ilgili herhangi bir 

bilgi bulunmuyor. 

Ali Baba evlâdının, Ali Baba Camii’nde 

görev yapan en son bireyi olan Mehmet Nuri 

Susamış ve onun evlâdı, Mevlevî-Rufai ta-

rikatına mensup idiler. Ailenin bu kolunun 

1742’deki temsilcisi olan İbrahim Halife’nin 

de aynı tarikata mensup olduğu anlaşılıyor. 

İbrahim Halife’nin mütevellilik ve zaviye-

darlığa ortaklık davasında, Mevleviye şeyhi 

Eş-Şeyh Es-Seyyid Mehmet Efendi tarafından 

desteklenmesi26 de bu bakımdan önemlidir. 

Ali Baba evlâdından Ruhi Başeğmez’den 

alınan evrak arasında bulunan Kadiri ve 

Nakşibendî tarikatı silsilenameleri de, aynı 

24 Tekkenin kuruluş tarihi konusunda ileride bilgi ve-
rilecektir.

25 RB’den alınan 12 numaralı buyruldu.

26 RB’den alınan 13 numaralı arz.
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şekilde değerlendirilebilir. Buradaki Kadiri 

Tarikatı Silsilenamesi’nin, 1850’de Kadiri 

tarikatı mensubu olarak gördüğümüz Şeyh 

Hasan Efendi ile ilgili olduğunu ve yakla-

şık bu tarihlerde zaviye arşivine dâhil edil-

diğini düşünüyoruz. Nakşibendî Tarikatı 

Silsilenamesi’nin, zaviye arşivinde bulun-

ması hususunda ise fazla bir şey söyleye-

miyoruz. Ancak, Ali Baba’nın, Bektaşî ta-

rikatına mensubiyeti konusunda kesin bir 

delilimiz bulunmamakla beraber, eğer böyle 

bir durum vaki ise, 1826’da yeniçeri ordu-

sunun ilgasıyla birlikte Bektaşîliğin kaldırıl-

masından sonra, bu tarikat mensuplarının 

Nakşibendî tarikatına girmeye zorlandığı 

bilgisinden hareketle(Ocak, 1992: 374), belki 

de böyle bir gelişmenin sonucunda söz ko-

nusu silsilenamenin zaviye arşivine girmiş 

olabileceğini düşünüyoruz. 

Ali Baba evlâdının günümüzdeki son 

temsilcilerinden bir kolu teşkil eden ve za-

viye ile zaviye önündeki çeşmeye “Susamış-

lar Konağı” ve “Susamışlar Suyu” adlarını 

verdiren Mehmet Nuri Susamış ile ilgili, 

oğlu Şemsi Yılmaz Susamış’ın anlattıkları 

da, zaviye mensuplarının son dönemdeki 

tarikat kimliklerini tespitte bize yardımcı 

olabilir. Buna göre; bir Mevlevî-Rufai şeyhi 

olan Mehmet Nuri Susamış(Şeyh Efendi), 

zaviyede düzenlenen ayin esnasında bir ta-

kım kerametler göstermekteydi. Bunları şu 

şekilde özetleyebiliriz:

1-  Dervişler avurtlarına şiş geçiriyorlar, 

kanamıyor, eğer kan çıkarsa Şeyh 

Efendi besmele çekip eliyle silince 

kan duruyordu.

2-  Şeyh Efendi ve dervişler, kızgın de-

miri dillerine bastırıyorlardı.

3-  Şeyh Efendi, “Yâ Hay” diyerek der-

vişlerden birinin başını kesip bir ke-

nara koyuyor, zikir bittiğinde yeni-

den kesik başı gövdenin üzerine ko-

yup, kesilen kısma besmeleyle elini 

sürerek eski haline getiriyordu.

4-  Bir dervişin karnına kılıç çalınıyor, 

ancak kılıcın kestiği yer anında geri 

kapanıp iyileşiyordu.

5-  Çok keskin bir kılıç, bir müridin kar-

nı üzerine koyuluyor ve kılıç üzerin-

de yürünüyordu.

6-  Zikir esnasında orada bulunan her-

kesin gusül abdestli olması gereki-

yordu. Bir defasında, müritlerden 

birisinin avurduna şiş sokulmuş, her 

zamankinin aksine müthiş bir kan 

fışkırmıştı. Şeyh Efendi, mendiliyle 

bastırmış, ancak mendilin tamamı 

kan rengini alıp kan damlayacak 

haline geldiği halde kan durmamış; 

bunun üzerine Şeyh Efendi, “kimin 

gusül abdesti yoksa çıksın” demiş; 

orada bulunanlardan birisi başını 

öne eğerekten çıkmış ve o anda kan 

durmuş. Şeyh Efendi, ertesi sabah 

kalktığında kanla ıslanmış mendilin 

bembeyaz olduğunu görmüş.

İşte tipik Rufai zikirlerini andıran bu ri-

vayetler de gösteriyor ki, Ali Baba evlâdının 

en azından bir kolu, yaklaşık son yüz elli, iki 

yüz yıldır bu tarikata mensuptur.       
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Ali Baba evlâdından günümüze ulaşabi-

lenlerin bir başka kolu ise Alevî-Bektaşî’dir. 

Zaviye ile ilgili evrakı temin ettiğimiz Ali 

Baba evlâdından Ruhi Başeğmez kolu ile 

Yılmaz Susamış kolunun Sünnî olmaları-

na karşın, Hüseyin Tekkeşinoğlu kolunun 

Alevî olması da konumuz açısından önem-

lidir. Bu farklılığın ne zaman ve ne şekilde 

ortaya çıktığı hususunda fazla bir şey söyle-

yemiyoruz.

Küçük Ali Baba’nın kızı Fatma Hatun’un 

oğlu olan ve yukarıda Kadiri tarikatı men-

subu olduğunu belirttiğimiz Şeyh Hasan 

Efendi kolundan gelen Hasan ve Ruhi 

Başeğmez’in Sünnî olmalarına karşın, Şeyh 

Hasan Efendi’nin kardeşi Şeyh Hüseyin 

Efendi kolundan gelen Muhiddin, Hasan, 

Hüseyin ve Ali Tekkeşinoğlu Alevî’dirler. 

Yukarıda Mevleviye şeyhi tarafından des-

teklendiğini söylediğimiz İbrahim Çavuş 

kolundan geldiğini tespit ettiğimiz Meh-

met Nuri Susamış ve oğulları Yılmaz, Ali, 

İbrahim, Muzaffer ve Lütfi  Susamış da 

Sünnî’dirler ve özellikle Mehmet Nuri ve 

oğlu Yılmaz Susamış Mevlevî-Rufai tarikatı 

mensubudurlar. Aile şeceresine baktığımız-

da, Başeğemez ve Tekkeşinoğlu kollarının 

Fatma Hatun’un oğlu İsmail’e dayandığı, 

Susamış kolunun ise, yine Fatma Hatun’un 

kızı Ayşe’ye dayandığını görüyoruz.

Oldukça net bir şekilde tespit ettiğimiz 

aile şeceresindeki bu bilgilere rağmen, Hü-

seyin Tekkeşinoğlu’nun iddiasına göre, Yıl-

maz Susamış kolu aslında Ali Baba ailesine 

dâhil değildi ve bunlar zaviyede görevli iken, 

bir yolunu bulup, zaviyeyi ele geçirmişler-

di. Yine bunların iddiasına göre, Ali Baba da 

kendileri gibi Alevî-Bektaşî idi. Buna karşı-

lık, Yılmaz Susamış, Küçük Ali Baba’nın er-

kek çocuğu olmadığını ve Alevî olduğunu 

gizleyen zaviye hizmetkârlarından birisi ile 

Küçük Ali Baba’nın kızlarından birisinin ev-

lenmesi neticesinde bugünkü karışık duru-

mun ortaya çıktığını anlatmaktadır. 

Halk arasında anlatılan bir rivayete göre 

ise, Ali Baba evlâdı arasında, zaviye ve vakıf 

yönetimini ele geçirme mücadelesi esnasın-

da bir öldürme hadisesi olmuş, evlâttan bir 

kısmı bir Alevî köyüne sığınmış ve bu şe-

kilde aslında Sünnî olan ailenin bir bölümü 

Alevîleşmiştir. Sivas Şer’iye Sicili’ne kayde-

dilmiş bulunan 23 Şaban 1290/1873 tarihli 

bir kayıt, bu rivayete temel teşkil etmiş ola-

bilir. Buna göre; Veled-i Diğer Sağîr Ali Baba 

Zaviyesi’nde(Küçük Ali Baba Zaviyesi) Tek-

yenişin Müteveffa Şeyh Hasan Efendi’nin 

büyük oğlu Mehmet Tahir Efendi yaralan-

mış; keşif ve muayene için gelen “Asâkir-i 

Zabtiye Curnal Kâtibi Mehmet Efendi ve 

Zabtiye Mehmet Çavuş ve Memleket Tabibi 

Atanos Nabayat” ile belgede isimleri yazılı 

diğer Müslümanların huzurunda Mehmet 

Tahir Efendi, “Kebîr Ali Baba Zaviyesi’nde 

Tekyenişin Şeyh Mustafa Efendi’nin” ken-

disiyle “adâvet-i kadîmesi olduğuna binaen 

ücretle hizmetkârı bulunan Koçkiri kazası 

nevâhisinden Sivasili nahiyesi kurâsından 

Ütük karyesi ahalisinden gâib-i ani’l-beled 

Mustafa nâm kimesneyi iğfal ve tahrik ede-

rek”  kendisinin zaviye civarında durduğu 

bir sırada, adı geçen hizmetkâr Mustafa’nın, 

kendisini, sağ omzunun köprücük kemi-
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ği yanından bıçak ile vurarak yaraladığını, 

bildirmiştir.27 Yine sicile kayıtlı bir başka 

belgede, Mehmet Tahir Efendi’nin, söz ko-

nusu yaralanmadan dolayı aynı gün vefat 

ettiği kaydedilmiştir.28  Halk arasında an-

latılan rivayetin, bu tarihî bilgiye dayandı-

ğını tahmin ediyoruz. Ancak, bu olayın, bir 

mezhep ya da tarikat farklılaşmasına sebep 

olup olmadığı konusunda bir şey söyleye-

miyoruz. 

Ali Baba ve evlâdının bir kısmı tarafın-

dan kullanılan ahi, baba ve dede lâkapları ile 

XVIII. asır başlarından itibaren kullanılmaya 

başlanan seyyid lâkabı da, Ali Baba’nın ve 

evlâdının tarikatı konusundaki işaretler ola-

rak kabul edilebilir. Ayrıca, sadece bir vesika-

da rastladığımız Sivasî29  lâkabına karşılık Ali 

Baba için özellikle Horasanî lâkabının kulla-

nılması da bu bakımdan önem arz edebilir.

Ali Baba’nın uzun süre mücerred yani 

bekâr kalmak istemesi, aslan başlı demir 

asa ve sekiz dilimli metal taç taşıması, Pîr 

Sultan Abdal’ın musahibi yani tarikat kar-

deşi olduğu yolunda rivayetler bulunması, 

Ali Baba’nın, Kanunî Sultan Süleyman’ın 

sadrazamı Rüstem Paşa’nın hocası olarak 

kaydedilmesi ve Rüstem Paşa vakfi yesinin 

iki yerinde, Ali Baba ve evladından sonra 

mütevelli olacakların Sünnî olmalarının şart 

koşulması gibi bilgiler de konunun açıklığa 

kavuşması açısından değerlendirilmelidir.

27 Sivas Şer’iye Sicili(SŞS), 49/211.

28 SŞS, 49/251, 19 Muharrem 1291/8 Mart 1874 tarihli 
ispât-ı verâset derkenârı.

29 BA, MM, 626 numaralı defter, 8, 19 Zilhicce 995/20 
Kasım 1587 tarihli vesika.

Ne var ki, bu saydığımız işaretlerin 

hiçbirisi Ali Baba’nın dinî hüviyetini kesin 

olarak ortaya koymamaktadır. Ali Baba ve 

evlâdı tarafından kullanılan l âkaplar değişik 

şekillerde değerlendirilebilir. Bu lâkapların, 

değişik dönemlerde farklı manalar kazan-

dıkları bilinmektedir. Meselâ, genelde Hz. 

Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’in neslinden ge-

lenler için kullanılan(Pakalın, 1983: 200) 

seyyid30  lâkabının, XVIII. asrın başlarından 

itibaren Ali Baba evlâdı tarafından kulla-

nıldığını görüyoruz. Bu kavram, evlâdın 

bugünkü mezhebî durumuna göre hem 

Sünnî, hem de Alevî kesimince de kullanılı-

yordu. Ancak, Ali Baba evlâdının, gerçekten 

seyyid olduğunu söylemek zordur. Seyyid 

lâkabının, Ali Baba’nın sağlığında ve sonra-

sı yüz elli yıllık dönemde kullanılmaması, 

bu konudaki şüphemizin başlıca sebebidir. 

Belki Ali Baba evlâdından birinin yaptığı bir 

evlilik sebebiyle seyyid lâkabı kazanılmış 

olabilir. Ancak, Osmanlı genelinde seyyidlik 

konusunda bir takım tartışmaların meydana 

gelmesi ve bu yolda bazı tedbirlerin alınma-

sı, konuya şüpheyle yaklaşmamızı gerektir-

mektedir31. Bizim, Ali Baba evlâdının sey-

yidliğini şüphe ile karşılamamızın bir baş-

30 Seyyidlik ve sâdât konusunda önemli bir eser olan 
Ahmet Rif’at’ın Devhatü’n-Nukabâ isimli eseri, Hasan 
Yüksel ve M. Fatih Köksal tarafından, Osmanlı Toplu-
munda Sâdât-ı Kirâm ve Nakibüleşrafl ar, Sivas, 1998 
adı altında yayınlanarak, araştırmacıların istifadesine 
sunulmuştur.

31 Önceki tahrir defterlerinde hiçbir işaret bulunmaz-
ken, sonraki defterlerde bazı kimselerin seyyidlik 
sıfatını kazanarak “sâdât” olarak kaydedilmesi(bkz. 
Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi, An-
kara 1985, 96), benzer bir gelişmenin ifadesidir. 
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ka sebebi de, evlâdın, aynı dönemde değişik 

vazifeler için farklı sıfatlarla vesikalara kay-

dedilmiş olmasıdır. Fatma Hatun’un oğlu 

İsmail, 1691, 1695 ve 1698 tarihli vesikalarda 

sadece adı ile kaydedilirken32, yine 1698’de 

çelebi33, 1700’de bey34, 1704’te ve 1717’de 

ağa35, 1726’da ise Es-Seyyid Eş-Şeyh36 sıfat-

larıyla kaydedilmiştir. Ümmühâni Hatun 

evlâdından Şems Ahmet, sadece şeyh sıfatı 

ile anılırken, onun oğlu Ebubekir seyyid-

şeyh sıfatlarıyla vesikalara kaydedilmiştir37. 

Bu misallere başkalarını da ilave edebiliriz.

Zaviyeye ait vesikalarda geçen baba 

ve dede tabirlerine dayanarak, Ali Baba 

ve evlâdının tarikat kimliği konusunda 

hüküm vermenin de sağlıklı olmayacağı 

kanaatindeyiz. Baba lâkabının genellikle 

Bektaşî, Kalenderî ve Haydarî tarikatla-

rı mensuplarınca kullanıldığı bilinmekle 

birlikte(Köprülü, 1979: 165-166; Uludağ, 

1991: 365-366), tespit edebildiğimiz kada-

rıyla Kadiri, Halvetî ve Bayramî tarikat-

larına mensup şeyh ve dervişlerin38 de bu 

32 RB’den alınan vazife tevcih belgeleri.

33 RB’den alınan 7 numaralı mürâsele.

34 RB’den alınan 10 numaralı mürâsele.

35 RB’den alınan 12 ve 14 numaralı mürâseleler.

36 RB’den alınan 34 numaralı fermân.

37 VGMA, 1088 numaralı Hurûfât Defteri(HD), 54-B.

38 İstanbul Fındıklı’da bulunan Ali Baba Dergâhı, 
Kâdirî tarikatına mensuptur, bkz. Ahmet Güner, Ta-
rikatlar, İstanbul, 1986, 201; “Hânedân-ı Halvetî’den 
Saçlı Baba’y-ı güzîn”, bkz. Hafız Hüseyin Ayvansarayî, 
Mecmuâ-i Tevârih, Haz. Fahri Ç. Derin - Vahit Çabuk, 
İstanbul, 1985, 350; İstanbul’un fethinde hazır bulu-
nan Baba Yusuf Bayramî, Hacı Bayram halifesinden 
idi, bkz. H. H. Ayvansayî, age, 86.  

sıfatla anıldıklarını görüyoruz39. Ayrıca, 

dede lâkabının, Alevî-Bektaşîlerin yanında 

Mevlevîler tarafından da kullanıldığı bilin-

mektedir40. 

Ali Baba evlâdı arasında sıkça kul-

lanılan ahî41 lâkabının, Ali Baba ailesinin 

ahîliğe mensubiyetini ifade etmediğini sa-

nıyoruz. Çünkü zaviye mensuplarının es-

nafl a ilişkisinin bulunduğuna ya da bizzat 

herhangi bir zanaatla meşgul oldukları-

na dair bir vesikaya tesadüf olunmamış-

tır. Baba, dede ve ahî lâkaplarının en çok 

kullanıldığı Bektaşî, Mevlevî ve Ahî za-

viyelerinde, genel olarak yapılan tayin ve 

tevcihlerin(görevlendirmelerin) merkez 

zaviyedeki(Hacı Bektaş, Konya ve Kırşehir) 

şeyh kanalıyla(onun İstanbul’a inhâsıyla) ger-

çekleştiği bilgimiz dâhilindedir(Gölpınarlı, 

1983: 247; Faroqhi, 1973: 211-219; Bakırer-

Faroqhi, 1975: 466-467). Hâlbuki Ali Baba 

Zaviyesi’ne yapılan tayin ve tevcihlerin hiç-

birisinde böyle bir işaret bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan, bir takım işaretler bulunsa da, 

Ali Baba ve evlâdının bu üç tarikata mensu-

biyeti konusunda kesin bir şey söyleyemi-

yoruz.

39 Baba unvanının Şiî ve Sünnî tasavvuf çevrelerinde 
ortaklaşa kullanıldığı hakkında ayrıca bkz. S. Uludağ, 
agm, 365.

40 Dede unvanının yaygın olarak Mevlevîlik ve 
Bektaşîlik, az da olsa Halvetiyye ve Bayramiyye ta-
rikatı mensuplarınca kullanıldığı hakkında bkz. Sü-
leyman Uludağ, “Dede”, TDVİA, IX, (İstanbul 1994), 
76; ayrıca bkz. Mecdud Mansuroğlu, “Dede”, İA, III, 
(İstanbul 1988), 506.

41 Ahî ve Ahîlik hakkında genel bilgi için bkz. Ziya 
Kazıcı, “Ahîlik”, TDVİA,  I, (İstanbul 1988), 540-542.
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Bunların yanında, Ali Baba’nın 

mücerred(bekâr) kalmak istemesi, sekiz di-

limli tâç ve aslan başlı demir asa taşıması, Pîr 

Sultan’ın tarikat kardeşi ve Horasan erenle-

rinden olduğunun söylenmesi de, konunun 

açıklığa kavuşturulmasında bize yardım-

cı olabilir. Ancak bu konudaki bilgiler de, 

evlâdın günümüzdeki farklı mezhebî yapısı 

sebebiyle ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Pîr Sultan ile ilgili bazı şifahî rivayetler, 

onun, Ali Baba’nın musahibi ve tarikat kar-

deşi olduğu yolundadır. Rivayete göre Pîr 

Sultan’ın, asılmaya giderken söylediği nefe-

sinde Ali Baba ile ilgili şu dörtlükler bulu-

nuyormuş:

Ala gözlüm zülfün kelep eylesin              

Eğer Ali Baba söze uyarsa

Döksün mâh yüzüne nikap eylesin          

Fermân büyük yerden beyler kıyarsa

Ali Baba Hakk’tan dilek dilesin            

 Ala gözlü yavrularım duyarsa

Bizi dâr dibinde eğlemesinler                

Al’ın çözüp kara bağlamasınlar

Meşhur Hallac-ı Mansur için de anlatı-

lan benzer bir rivayete göre ise, Pîr Sultan 

asılırken, taşlanması emredilmiş; herkes taş 

atarken, Ali Baba taş yerine gül atmış. Bunu 

gören Pîr Sultan çok üzülmüş ve şu dörtlük-

leri söylemiş:

Şu kanlı zalimin ettiği işler                       

Pîr Sultan Abdalım can göğe ağmaz

Garip bülbül gibi zâreler beni                

 Hakk’tan emrolmazsa irahmet yağmaz

Yağmur gibi yağar başıma taşlar            

Şu ellerin taşı hiç bana değmez

Dostun bir fi skesi pâreler beni                

İlle dostun gülü yaralar beni 

(Bezirci, 1986: 33-34).

Pîr Sultan, bu dörtlükleri söyledikten 

sonra asılarak idam edilmiş. Kalabalık dağıl-

dıktan sonra, güya Ali Baba, Pîr Sultan’ın ya-

nına varıp, ayaklarına yüz sürüp, ağlamış.

Buna karşılık, Başbakanlık Arşivi’nde 

bulunan Mühimme Defterleri’ndeki kayıt-

larda, bu tip siyasî mahiyetteki idamların 

gizli ve başka bir suç isnadıyla yapılmasının 

emredildiği görülmektedir42.

İşte bu rivayetlere dayanılarak musa-

hiplik meselesinin ortaya çıktığı anlaşılıyor. 

Ancak, yapılan araştırmalar Pîr Sultan’ın 

1589-1590 yıllarında öldüğünü göstermek-

42 Amasya beyine hitaben yazılan bir hükümde; Bu-
daközü kazasından Süleyman Fakih ve arkadaşları-
nın, İran cânibi halifesi oldukları iddiasının araştırıl-
ması ve eğer doğru ise, Kızılırmak’a atılarak boğul-
maları ya da gizlice başka bir şekilde öldürülmeleri 
istenmektedir. bkz. MD, 7/754, 20 R.evvel 976/12 Ey-
lül 1568 tarihli hüküm; yine Amasya beyi İlyas Bey’e 
yazılan başka bir hükümde, İran’dan gelen elçiye yar-
dım toplayıp veren kimselerin gizlice derdest edilip, 
kutta-i tarîk(yol kesme) suçu adı altında idam edil-
meleri istenmektedir. bkz. MD, 7/660, 7 Safer 976/1 
Ağustos 1568 tarihli hüküm; Rûm(Sivas) beylerbeyi-
sine gönderilen benzer bir emirde ise, bu tip kimse-
lerin, gizlice yakalanarak, eşkıyalık cürmüyle idam 
edilmeleri ve sırrının ifşâ edilmemesi istenmektedir. 
bkz. MD,  7/723, Gurre-i R.evvel 976/24 Ağustos 1568 
tarihli hüküm.



72

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

tedir43 ki, Ali Baba’nın 1574’te vefat ettiğini 
kesin olarak bildiğimiz için, Ali Baba’nın 
Pîr Sultan’ın ölümüne tanık olması müm-
kün değildir. Üstelik rivayetlerde geçen, 
Ali Baba’nın Pîr Sultan’a gül atması üzerine 
söylediği nefesin, Ali İzzet tarafından uy-
durulduğu anlaşılmıştır. Aslında bu nefes, 
XIX. yüzyıl şairlerinden Aşık Hüseyin ile 
Sıdkı Baba’nın bazı dizelerinin karıştırılma-
sıyla meydana gelmiştir. Aynı şekilde, Ali 
Baba’nın Pîr Sultan için yazdığı söylenilen 
nefesin de, aslında XIX. yüzyılda yaşayan 
İğdecikli Aşık Veli’ye ait olduğu ortaya 
çıkmıştır(Aslanoğlu, 1984: 68; Bezirci, 1986: 
47)44.

Bütün bu işaretleri dikkate alarak şöyle 
bir değerlendirme yapılabilir: Bilindiği üze-
re, Yavuz Sultan Selim devrinde(1512-1520) 
Anadolu’da Kızılbaşlarla(Safevî İran’la) ya-
pılan mücadeleler sırasında çok sayıda zavi-
ye tahrip olmuş veya terk edilmişti. Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde(1520-1566) ise, 
bu tip zaviyeler ihya edildiği gibi yenileri-
nin yapılmasına da hız verilmişti. Ali Baba 
Zaviyesi’nin, Yavuz Sultan Selim devrinin 

43 Asım Bezirci, III. Murat(1574-1595) dönemi paşa-
larından Divane/Deli Hızır Paşa’nın, Aralık 1588-
Mayıs 1590 yılları arasında Sivas valisi olduğunu ve 
bu dönemde meydana gelen II. Düzmece Şah İsmail 
olayının bastırılması esnasında Pîr Sultan’ın idam etti-
rildiğini belirtmektedir, bkz. Pir Sultan, 56-58.

44 Pir Sultan ile ilgili ayrıca bkz. Saim Savaş, “Pîr 
Sultan’ın Kimliğine Dâir Yeni Bir Belge”, XIV. Türk 
Tarih Kongresi 9-13 Eylül 2002 - Ankara, Kongre-
ye sunulan bildiriler, IX. Dizi - Sa. 14, I.Cilt, Ankara 
2005, s.425-440; Bildiri özeti için bkz. Saim Savaş, “Pîr 
Sultan’ın Kimliğine Dâir Yeni Bir Belge”, XIV. Türk 
Tarih Kongresi 9-13 Eylül 2002 - Ankara Bildiri Özet-
leri, Ankara 2002, 52-53.

sonlarında ya da Kanuni döneminin ilk yılla-
rında kurulduğu düşünülürse, Ali Baba’nın, 
Safevî taraftarı olmayan ve devlete cephe 
almamış Kalenderî-meşrep bir şeyh olma-
sı ihtimali kuvvetle muhtemeldir45. Büyük 
bir ihtimalle Ali Baba, Osmanlı Devleti’nin, 
gayr-i sünnî tarikatları düzene sokma faali-
yetleri esnasında Sünnî bir kimlik edinmiş-
tir. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, dervişle-
ri, evlenip bir yere yerleşmeye ve beş vakit 
namazı kılmaya zorluyordu. Bu nizama 
uyanlar takibattan kurtuluyor,  uymayanlar 
ise sürgüne gönderiliyorlardı46.

Ali Baba’nın da, önceleri mücerred kal-
mak isteyip, geç yaşta evlenmesi, onun da 

böyle bir takibat neticesinde kimlik değiştir-

45 Kalenderîlik hakkında bkz. A. Y. Ocak, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler(XIV-
XVII yüzyıllar), Ankara 1992; XVI. yüzyıl boyunca 
Osmanlı merkezî yönetiminin Kalenderî zümrelerine 
uyguladığı Sünnîleştirme siyaseti hakkında bkz. age, 
129. 

46 Bu konuda misal olarak bkz. A. Refi k, 16. Asırda 
Râfızîlik ve Bektaşîlik, İstanbul, 1932, 13’te kayıtlı 
1 numaralı 23 Ramazan 966/29 Haziran 1559 tarihli 
hüküm, ayrıca age, 32’de kayıtlı 42 numaralı 15 Safer 
980/27 Haziran 1572 tarihli hükümde geçen, “evvelki 
fıska müteallik âdetlerin terk idüb ehl-i sünnet ve ce-
maatten olub evkât-ı hamseye müdavemet idüb yoluk 
ve çıplak yürümemek...” şeklindeki kayıtlar; aynı şe-
kilde age, 34’te kayıtlı 45 numaralı 25 Cemâziyelâhir 
984/19 Eylül 1576 tarihli hükümde de, Kızılbaşların 
teftişi anında katl olunmaktan korkan bazı dervişle-
rin Halvetî tarikatına girdikleri anlatılıyor. Merkezî 
kontrollerin baskısı neticesinde Sivas’ta bulunan 
Seyyidler ve Şehir A’yânı’nın, bu gibileri şehirde ba-
rındırmadıkları anlaşılıyor. bkz. Jean-Lois Bacque-
Grammont, “Seyyid Tamâm, un Agıtateur Hetero-
doxe A Sivâs(1516-1518)”, IX. Türk Tarih Kongresi, 
Bildiriler, II, Ankara 1988, 865-874.
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miş olabileceğini akla getiriyor. Belki, Rüs-

tem Paşa ile olan münasebetinin temelin-

de de bu ihtimal bulunuyor. Yani, Rüstem 

Paşa Vakfı, Ali Baba’nın Sünnî bir kimlik 

edinmesi ve evlenip ailesiyle birlikte Sivas’a 

yerleşmesi karşılığında yapılmış olabilir. Ali 

Baba’nın Pîr Sultan’a musahip olduğu ve Pîr 

Sultan’ın idamında Ali Baba’nın taş yerine 

gül atmış olduğu rivayetleri, Alevî-Bektaşî 

kesimin, Ali Baba’daki bu değişime bir site-

mi olarak değerlendirilebilir.

Sonuç olarak, Ali Baba’nın tarikat kimli-

ği konusunda değerlendirmeye çalıştığımız 

işaretler; kesin olmamakla beraber, onun, 

Horasan Melâmetîliği’ne bağlı bir Kalenderî 

şeyhi iken, Osmanlı-Safevî mücadelesinin 

sertleştirdiği dinî ve siyasî ortamda, Osman-

lı Devleti’nin uyguladığı Sünnîleştirme siya-

seti ve ileri gelen devlet adamlarınca yapı-

lan önemli bir takım temlik ve vakıfl arın da 

desteğiyle Sünnî bir kimlik edinmiş olduğu 

intibaını vermektedir. 

III- Ali Baba Adını Taşıyan 

Müesseseler

A- Zaviye

Rüstem Paşa vakfi yesinden anladığımı-

za göre, 1547’lerde Ali Baba adını taşıyan 

ilk müessese zaviyedir. Vakfi yede geçen 

“Kaza-i Sivas’dan nâm karyede mütevvat-

tın ve zaviyesi ol karyede müte’ayyin olub 

...” şeklindeki ifadeler, Ali Baba Zaviyesi 

hakkında kayıtlara geçen ilk ifadelerdir. 

Ancak, bu ifadelerden çok net bilgiler elde 

edemiyoruz. Biz, Rüstem Paşa vakfi yesinin 

orijinalini göremedik. İstifade ettiğimiz 10 

Cemâziyelevvel 1271/29 Ocak 1855 tarihli 

vakfi ye suretinde, bir takım yanlış aktarma-

lar ya da eksiklikler bulunabileceği ihtima-

linden dolayı, vakfi yede, Ali Baba’nın vatan 

tuttuğu ve zaviyesini kurduğu, adı belirtil-

meyen “karye”(köy) hakkında bir yargıda 

bulunamıyoruz. Söz konusu cümlede iki 

kez “karye” ifadesinin kullanılması, Ali 

Baba Zaviyesi’nin önceleri bir köyde bulun-

duğunu gösterebilir. Eğer, suretin yazıldığı 

sırada, orijinal vakfi yeden eksik bir aktarma 

söz konusu değilse, belki de bu belirsizlik, 

yukarıda belirttiğimiz, devlet ileri gelenleri-

nin yaptıkları temlik ve vakıfl ar mukabilin-

de, Ali Baba’nın evlenip Sivas’a yerleştiği ve 

zaviyesini yine devlet ileri gelenlerinin yar-

dımıyla bugünkü yerinde kurduğu düşün-

cemize de bir delil olarak gösterilebilir.

Rüstem Paşa vakfi yesinde belirtilen za-

viyenin, bugünkü Ali Baba Camii’nin otur-

duğu zemin üzerinde bulunduğunu sanı-

yoruz. Bu sahada önceleri sadece zaviye bi-

nası bulunurken, zamanla mescit(sonradan 

cami), türbe ve minarenin eklenmesiyle Os-

manlı mimarisindeki “zaviyeli cami” tipini 

andıran bir müessesenin ortaya çıktığını 

söyleyebiliriz47. Belki, zamanla mahalle nü-

fusunun artmasıyla ihtiyaca binaen cami ge-

nişletilmiş ve zaviye ile türbe kısımlarının da 

47 Müessesenin tarihî gelişimi ve bugünkü durumu, 
Semâvi Eyice’nin, “İlk Osmanlı Devrinin Dinî-İçtimâî 
Bir Müessesesi Zaviyeler ve Zaviyeli Câmiler”, İstan-
bul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası(İÜİFM),  
23(1962-63), No: 1-2, 1-80 isimli makâlesinde anlatılan 
zaviyeli câmi tipine uymaktadır; ancak bu konuda ke-
sin hükmü uzman sanat tarihçilerine bırakıyoruz.
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ibadet mekânına dâhil edilmesiyle bugünkü 

durum ortaya çıkmış, yani, caminin yanına 

ayrı bir zaviye binası inşa edilmiştir48. Bu tür 

kurumlar sık sık tamir ya da bazen âdeta ye-

niden inşa edildiklerinden, bu konuda kesin 

bir hüküm vermek oldukça zorlaşmaktadır.

Günümüzde uzun süre harap bir vazi-

yette ev olarak kullanılan ve nihayet Sivas 

Belediyesi tarafından restore ettirilen zaviye 

binasının, Sivas’ın tarihî eserlerinin tanıtıl-

dığı bir makalede, XX. yüzyılın başlarında 

yaptırıldığı tahmininde bulunulmuştur49. 

Ancak, bazı belgelere istinaden bu tarihi en 

azından bir yüzyıl geriye götürebileceğimizi 

söyleyebiliriz. 27 Muharrem 1231/29 Aralık 

1815 tarihli Gazi Rişvan Ağası Serbevvâbîn-i 

Dergâh-ı Âlî Ali Ağa vakfi yesi50, bugün 

hâlen faaliyette olan zaviyenin köşk kısmı 

ile zaviye önünde bulunan çeşmenin, o sıra-

da misâfi reten Sivas’ta bulunan, Benderli Ali 

Ağa tarafından yaptırıldığını göstermekte-

dir. Benderli Ali Ağa, Ali Baba Zaviyesi’nin 

ön kısmına(zaviyenin kuzey tarafına biti-

şik durumda) bir köşk ve zaviye bahçesine 

bir çeşme yaptırıyor. Demek ki, zaviyenin 

arka kısmında bulunan semahane, çilehane, 

mutfak(bu üçü alt katta bulunuyor) ve üst 

48 Biz bu gelişmenin XVIII. yüzyılın başlarında mey-
dana geldiğini sanıyoruz ki, ileride bahsedeceğimiz 
üzere, zaviye etrafındaki zaviyeye ait tarla ve bahçe-
ler, bu tarihlerde iskâna açılmış ve dolayısıyla mahalle 
nüfusu bu tarihlerde artmaya başlamıştır.

49 Câmi kitâbesinden hareketle böyle bir tahmin yü-
rütülmüş olabilir. bkz. Hakkı Acun, “Sivas ve Çevresi 
Tarihî Eserlerinin Listesi ve Turistik Değerleri”, Vakıf-
lar Dergisi(VD),  XX(1988), 189.

50 SŞS, 10/19’da kayıtlı vakfi ye.

kattaki kafesli kadınlar kısmı, daha önceki 
bir tarihte inşa olunmuştur. 

Semahane mihrabındaki süslemelerden 
ve tekkede bulunan bir takım eşyadan, bir 
Rufai tekkesi olduğu anlaşılan binanın, Ali 
Baba döneminden kalma bir yapı olduğu el-
bette söylenemez. Bizim tahminimize göre, 
bugünkü zaviye binası, zaviye çevresindeki 
zaviyeye ait tarla ve bahçelerin iskâna açıl-
dığı, dolayısıyla mahalle nüfusunun arttığı 
ve hatta Ali Baba adına iki mahallenin teşek-
kül ettiği XVIII. yüzyıl başlarında inşa olun-
muştur51.

Bugünkü zaviye binası esas olarak iki 
bölümde incelenebilir. Kuzeydeki giriş bölü-
münde, alt kısmın sağ tarafı ihtiyarlar oda-
sı, sol tarafı ise gençler odasıdır. Bu ikisinin 
ortasında bulunan holün üst katında köşk 
bulunmaktadır ki, bu ön kısmın ve köşkün 
Benderli Ali Ağa tarafından yaptırıldığı an-
laşılıyor. Güneydeki ikinci bölümün alt ka-
tında, ortada geniş bir semahane(ki, kıble 
tarafındaki mihrap dolayısıyla aynı zaman-
da mescit olarak da kullanıldığı anlaşılıyor), 
mutfak ve çilehane, üst katında ise kafesli 
kadınlar kısmı bulunuyor. 

Ali Baba Camii ve bugünkü zaviye bi-
nasının etrafında bulunan bazı binaların da, 
ihtiyaca göre zamanla zaviye müştemilâtına 
dâhil edildiği; ancak, zaviyenin esas fonksi-
yonunu yitirmeye başladığı son dönemler-
de, bu binaların değişik şahıslar eline geçe-
rek, normal evler haline getirildikleri anla-

şılmaktadır.

51 Bu konuda ileride, “Ali Baba Adını Taşıyan Mahal-
leler” bölümünde ayrıntılı bilgi verilecektir.



2011 / Yıl: 1 Sayı: 2

75

Elimizdeki belgelere bakılırsa Ali 

Baba Zaviyesi, XVII. yüzyılda daha ge-

niş bir müştemilâta sahip bulunuyordu. 

Buna göre; zaviyenin odaları, âyende ve 

revendenin(gelip geçen yolcuların) kon-

dukları hanı, iki ahırı, kapıcı odası, fırını, 

camekânı, misafi rhanesi, misafi rhanenin 

kahve odası ve misafi rhanenin önünden çı-

kan suyu bulunmaktadır52. Başka bir belge, 

bunlara harem ve samanlık kısımlarını da 

ilave ediyor53.  

Küçük Ali Baba’nın kızı Fatma 

Hatun(zaviyedar ve mütevelli) vefat ettiğin-

de bıraktığı menzilin müştemilâtı da, zaviye 

bünyesinde bulunduğu için zikredilmeye de-

ğer. Buna göre, Ali Baba Zaviyesi dâhilinde 

olduğu bildirilen ve sınırları belirtilen men-

zil içinde şu bölümler bulunuyordu: 

1- Üç bâb fevkani oda(üst katta bulu-

nan üç oda), 

2- Bir matbah evi(mutfak), 

3- Bir bâb kiler, 

4- Bir çardak, 

5- Bir bâb fevkani oda, tahtı ahur(altında 

ahır bulunan üst kattaki bir oda), 

6- Bir lüle mâî câri(çeşme), 

7- Bir miktar havlu(avlu), 

8- Haricinde bir bâb kebîr oda(avlunun 

dışında bir büyük oda), 

9- Bir kahve odası, 

52 RB’den alınan, 25 Rebi’ülâhir 1096/31 Mart 1685 
tarihli, 24 numaralı hüccet.

53 RB’den alınan, Evâil-i Muharrem 1099/7-16 Kasım 
1688 tarihli, 26 numaralı hüccet.

10- Bir çardak, 

11- Başka bir kahve odası ki, bunun al-

tında bir anbar bulunuyor, 

12- Bir bâb ahır sekisi ile 

13- Bir bâb samanhâne ve 

14- Bitişik sekisi ile bir bâb ahır. 

15- Ayrıca eşcâr-ı müsmire ve gayr-i 

müsmireyi muhtevî(meyveli ve 

meyvesiz ağaçları bulunan) bir kıt’a 

bahçe, 

16- Bir lüle çeşme ve 

17- Bir kıt’a avlu, zaviye müştemilâtı 

içinde gösterilmektedir54. 

Verilen bu bilgiler, çeşitli sebeplerle ha-

zırlanan belgelere dayandığından, zaviye-

nin bütün kısımlarını ihtiva etmeyebilir; an-

cak, bu bilgiler Ali Baba Zaviyesi’nin, İslâm 

dünyasındaki diğer zaviyelerle benzer özel-

liklere sahip olduğunu göstermeye yeter55.

Küçük Ali Baba’nın vakıf yaptığı 1639 

tarihinden bir süre sonra, sanki iki tane za-

viye varmış gibi, hemen bütün vesikalarda 

“Büyük Ali Baba Zaviyesi” ve “Küçük Ali 

Baba Zaviyesi” kayıtları geçmeye başlamış-

54 RB’den alınan, 15 Safer 1134/5 Aralık 1721 tarihli, 
45 numaralı hüccet.

55 Bu konuda örnek olarak bkz. A. Y. Ocak, “Zavi-
yeler”, VD, XII(1978); İbrahim Gökçen, XVI. ve XVII. 
Asırlarda Saruhan Zaviye ve Yatırları, İstanbul, 1956; 
Mevlevî tekkelerinin müştemilâtı için bkz. A. Gölpı-
narlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul, 1983, 
2. Baskı, 340-343; Kırşehir’deki Ahî Evran Zaviyesi’nin 
müştemilâtı için bkz. İlhan Şahin, “Osmanlı Devrin-
de Ahî Evran Zaviyesi’nin Husûsiyetine Dâir Bazı 
Mülâhazalar ve Vesikalar”, Ahîlik ve Esnaf, İstanbul, 
1986, 160.
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tır. Üstelik her iki zaviyeye mütevelli, zavi-

yedar ve diğer görevliler tayin edilmiştir. 

Ancak bu durum, iki adet zaviyenin mevcut 

olmasının değil, Ali Baba Zaviyesi’ne iki 

esaslı vakıf(Rüstem Paşa ve Küçük Ali Baba 

Vakıfl arı) yapılmasının bir sonucudur. Za-

ten Küçük Ali Baba, tertip ettirdiği vakfi ye 

ile yeni bir zaviye kurmamış, bilâkis vakfı-

nın bütün gelirlerini ecdadı Büyük Ali Baba 

Zaviyesi’nin ihtiyaçlarına ve bu zaviyede 

sakin bulunan ecdadının evlâd-ı zükûruna, 

yani erkek evlâdına vakfetmiştir. Bu durum, 

vakfi yede çok açık bir şekilde belirtilmekte-

dir. Nitekim Evâhir-i Şevval 1091/13-22 Ka-

sım 1680 tarihli bir hüccette şahitlerin, “Di-

ğer Ali Baba’nın(Küçük Ali Baba’nın) başka 

zaviyesi yoktur, Rüstem Paşa Vakfı’na mül-

haktır” şeklinde ifade vermeleri de bu konu-

ya açıklık getirmektedir56. 

Bu çelişik durum, yukarıda da belirtti-

ğimiz gibi tamamen iki ayrı vakıf bulunma-

sından ve bu vakıfl ardan yararlanma husu-

sunda vakfi yelerdeki iki ayrı şarttan kay-

naklanmaktadır. Rüstem Paşa vakfi yesinde, 

vakıf gelirleri Ali Baba’nın erkek-kadın bü-

tün evlâdına bırakılırken, Küçük Ali Baba 

Vakfı’nın gelirlerinden sadece erkek evlâdın 

yararlanması şart koşulmuştur. Bu iki ayrı 

şart, Ali Baba evlâdı arasında yüzyıllar boyu 

süren çekişme ve kavgalara sebep olmuş 

görünmektedir. Fakat buna rağmen her iki 

vakfa da, Ali Baba evlâdından olmak kay-

dıyla bazen aynı bazen de ayrı ayrı kişiler 

sahip olmuşlardır. 1251-1252 Hicrî tarihli 

Vakıf Muhasebe Defteri’nde de bu durum 

56 RB’den alınan 19 numaralı hüccet.

açıkça görülmektedir. Defterde, Büyük ve 

Küçük Ali Baba(Diğer Ali Baba) zaviyele-

rinin isimleri ve bunların gelir-gider du-

rumları kayıtlı bulunmakla birlikte, sadece 

Büyük Ali Baba Zaviyesi bölümünde, bina 

olarak zaviye yazılıdır ve bu bina da vakıf 

mütevellisinin oturduğu evdir57.

Zaviye müştemilâtıyla ilgili bilgiler, 

zaviyenin işleyişi hakkında da bizi aydın-

latmaktadır. Yılmaz Susamış’ın verdiği bil-

giler doğrultusunda, Ali Baba Zaviyesi’nin, 

bugünkü adıyla Susamışlar Konağı’nın 

hâlihazırdaki durumundan hareketle şu ne-

ticelere varılabilir:   

1-  Giriş kısmının sağ tarafındaki odada 

ihtiyarlar-evliler oturur.

2-  Giriş kısmının sol tarafındaki odada 

gençler-bekârlar oturur.

3-  İkinci bölümde yer alan geniş bir se-

mahanede zikir ve ayin yapıldığı ko-

laylıkla tahmin olunabilir. Ayrıca, se-

mahanenin kıble tarafında Rufai şiş-

leriyle süslenmiş bir mihrabın bulun-

ması, burasının aynı zamanda mescit 

vazifesi gördüğünün işaretidir.

4- Mihrabın sağ tarafında bir çilehane 

bulunuyor. Esas olarak tarikat men-

suplarının takvâ bakımından yük-

selebilmeleri için belli bir süre dün-

ya nimetlerinden ellerini-eteklerini 

çekmeleri anlamına gelen “çile”nin 

doldurulduğu, genellikle yaşanması 

zor, küçük bir odaya bu isim veril-

57 Sivas Kongre Müzesi’nde bulunan numarasız def-
ter, 4, 140-141. 
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mektedir ki, bu anlayış ve âdetin he-

men hemen bütün tarikatlarda bu-

lunduğu bilinmektedir(Gölpınarlı, 

1988: 397-399; Pakalın, 1983: 370-374; 

Kara, 1985: 214-215).

 Bu bakımdan, zaviye bünyesinde bir 

çilehanenin bulunmasından hare-

ketle, bu anlayış ve âdetin Ali Baba 

Zaviyesi’nde de yürürlükte olduğu-

nu söyleyebiliriz.

5- Mihrabın sol tarafından açılan bir 

kapıyla mutfağa giriliyor. Burada 

pişirilen yemeklerin, büyük tahta 

sofralar(bugün zaviyenin ikinci ka-

tında böyle bir sofra bulunmaktadır) 

üzerinde, zaviyede barınan dervişle-

re ve gelip geçen misafi rlere ikram 

edildiği anlaşılıyor.

6-  Semahanenin ikinci katı kafesli ka-

dınlar kısmıdır. Bu kısımda, semaha-

nede yapılan zikir ve ayinleri izleyen 

ya da bizzat katılan kadınların yer al-

dığı tahmin olunabilir. Yukarıda adı 

geçen “harem” kısmının, zaviyenin 

bu bölümüyle aynı yer olup olmadı-

ğı konusunda kesin bir şey söyleye-

miyoruz. Ancak, bizim tahminimiz, 

zaviye yöneticisi olan zaviyedarın 

ailesiyle birlikte oturduğu yerin ha-

rem; zaviye mensuplarının hanımla-

rının, gelip geçen kadın yolcuların ve 

hatta mahalle halkından olan kadın-

ların, dinî merasimleri izlemelerine 

ayrılan bölümün ise kafesli kadınlar 

kısmı olduğu yolundadır.

7-  Köşk. 1815 tarihli vakfi yeden an-

laşıldığına göre; Benderli Ali Ağa 

tarafından yaptırılan köşk, zaviye-

nin diğer bölümlerine nazaran bi-

raz daha tezyin edilmiş vaziyette 

bulunmaktadır. Genellikle saray ve 

konakların yazlık bölümlerini teşkil 

eden köşkün(Pakalın, 1983: 304), Ali 

Baba Zaviyesi’nde daha ziyade ağır-

lıklı misafi rlerin konuk edildiği bir 

bölüm olduğu söylenebilir.

Zaviyenin bugünkü müştemilâtına 

bakıldığında, genellikle dervişlerin barı-

nağı durumundaki bir mekân olduğu fi k-

ri uyanmaktadır. Buradan hareketle, son 

devirlerde(XIX. ve XX. yüzyıllar) zaviyenin 

sosyal hizmet yönünden çok tarikat ve dinî 

yönünün ağırlık kazandığı neticesine varıla-

bilir. Çünkü zaviyenin daha eski tarihlerde-

ki müştemilât durumu, bilhassa gelip geçen 

yolcu ve dervişlerin barındırıldığı, yani sos-

yal hizmet fonksiyonunun icra edildiği inti-

baını vermektedir.

1683, 1685 ve 1688 tarihlerinde düzenlen-

miş üç hüccette kayıtlı, zaviye müştemilâtı 

ile ilgili bilgilerden hareketle aşağıdaki so-

nuçlara varılabilir:

1- Zaviyenin etrafında bulunan oda-

larda, zaviyede bulunan dervişlerin 

barındığı düşünülebilir. 

2- Âyende ve revendenin konduğu 

han. Adından da anlaşıldığı üzere, 

bu handa, gelip geçen yolcular ağır-

lanmakta idi.
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3- İki ahır. Zaviye mensuplarının ve za-

viyeye gelen misafi rlerin hayvanları 

bu ahırlarda bağlanıp, yemlenmekte 

idi.

4- Kapıcı odası. Zaviyeye gelen misa-

fi rleri karşılayan kapıcı, bu odada 

ikamet ediyordu.

5- Zaviye mensuplarının ve misafi rle-

rin ekmek ihtiyacı, zaviye bünyesin-

de bulunan fırından karşılanıyordu.

6- Camekân. Sözlük anlamı, “es-

vab ve çamaşır yeri veya odası, 

soyunup giyinecek mahal” olan 

camekânın(Ş. Sami, 1978: 466),  bir 

çeşit sandık odası olarak kullanıldığı 

düşünülebilir(Pakalın, 1983: 256).

7- Misafi rhane. Misafi rlerin ağırlandığı 

bu kısmın bir de kahve odası bulu-

nuyordu ki, adından da anlaşılacağı 

üzere burada misafi rlere kahve ik-

ram ediliyordu.

8- Harem. Bu kısımda özellikle zaviye-

darın eş ve çocuklarının ikamet etti-

ğini sanıyoruz. Ancak, diğer zaviye 

mensuplarının ya da zaviyede yatı-

ya kalan misafi rlerin hanımlarının 

da buna benzer yerlerde kaldıkları 

tahmin olunabilir.

9- Mutfak(matbah). Zaviye mensup-

larına ve misafi rlere ikram edilen 

yemeklerin pişirildiği mutfakta, bu 

ihtiyacı karşılayacak çapta mutfak 

eşyasının da olması icap eder. An-

cak, bu tip araç-gereçlerin zamanla 

zaviyenin asıl fonksiyonunu yitir-

mesine paralel olarak ortadan kalk-

tığı ya da zaviye mensupları arasın-

da paylaşıldığı söylenebilir. Bizim 

zaviyede gördüğümüz büyük tahta 

sofra, bunlardan arta kalan bir nu-

mune olsa gerektir.

10- Samanlık. Bu kısımda zaviye men-

suplarının ve gelip geçen yolcuların 

hayvanlarının ihtiyacı olan yem, sa-

man ve benzeri maddelerin saklan-

dığı söylenebilir.

Zaviyeye gelen misafi rlerin nasıl ağır-

landığı ve nelerin ikram edildiği hakkında 

da çok fazla bilgimiz bulunmuyor. Ancak, 

XIX. yüzyılda düzenlenen masraf defterle-

ri58, özellikle zaviyede ikram edilen yiyecek 

maddelerini tanımamızı sağlıyor. Söz konu-

su yiyecek maddelerini aşağıdaki şekilde sı-

nıfl andırabiliriz:

1- Yağlar: Zeytinyağı ve sâfi  

yağ(tereyağı).

2- Etler: Lahm-i ganem(koyun eti), 

kuyruk ve pastırma.

3- Taze ve kurutulmuş meyveler: Ar-

mut, üzüm, yaş üzüm, elma, kızıl-

cık, incir, sarı çir, kabuk çir, pestil, 

zerdali, fi şne, perverde, erik kurusu, 

elma kurusu, kayısı. 

4-  Bostan: Karpuz, bostan.

5- Sebzeler: Batılcan(patlıcan), lahana, 

soğan, sarımsak, kabak, hıyar, turp, 

şalgam, bamya, ıspanak, pancar, ka-

rabiber, biber, fasulye.

58 RB’den alınan 10 adet Masraf Defteri.
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6- Tatlılar: Kadayıf, sini(baklava-

börek), tağar bekmezi, çalma bek-

mezi, eşki bekmez, bekmez, şeker.

7- Kahvaltılık: Zeytin, peynir.

8- Tahıl-bakliyat: Mercimek, yarma, 

bulgur, pirinç, haslık hınta(ekmeklik 

buğday), nân-ı azîz(ekmek), leblebi, 

şaîr(arpa), fi ğ, burçak.

9- Duhan(tütün) ve kahve.

Bunlar, normal zamanlarda ikram edi-

len yiyecek maddeleridir. Ayrıca, mübarek 

gün ve gecelerde helva ve aşure pişirilerek 

fakirlere ikram edildiği de anlaşılmaktadır.

Zaviyeye gelen misafi rler ile at ve diğer 

hayvanlarına verilecek yiyecek miktarları 

belli prensipler dâhilinde düzenleniyordu. 

Örneğin, 1698 tarihli bir mürâsele59 kaydına 

göre, zaviyeye inen ezyâf(misafi rler) yedirili-

yor ve atlarına da yarımşar yem veriliyordu.

Zaviye müştemilâtı içinde bulunan 

odalarda ve zaviye mensuplarının ikamet 

ettiği diğer hanelerde, günlük yıkanmaya 

mahsus, genel olarak her Müslüman evinde 

bulunan gusülhanelerin bulunması gerekir. 

Ancak, ihtiva ettiği müştemilâtıyla orta bü-

yüklükte bir külliyeyi andıran Ali Baba Za-

viyesi dâhilinde büyük çapta bir hamamın 

bulunmadığı anlaşılmaktadır. Hane masrafı 

başlığı altında tutulan masraf listelerinde 

“uşaklara hamam parası: üç kuruş” ve “ha-

mama verilen: yirmi kuruş” şeklindeki ka-

yıtlar60, genel temizlik hizmetlerine zaviye 

59 RB’den alınan 8 numaralı mürâsele.

60 RB’den alınan Masraf Defteri.

gelirlerinden pay ayrıldığını ve bu hizmetle-
rin şehirdeki büyük hamamlarda karşılandı-
ğını göstermektedir.

Zaviyelerin işleyişi konusunun anla-

şılmasında, meşhur seyyah İbn Batuta’nın 

Mısır zaviyeleri ile ilgili verdiği malumat 

bizi aydınlatabilir. Seyyahımızın haber ver-

diğine göre, Mısır’da da Anadolu’da oldu-

ğu gibi çok sayıda zaviye vardır ve bunla-

ra “hânigâh”ın çoğulu olan “havânik” de-

nilmektedir. Her zaviye, farklı bir tarikata 

mensup dervişler grubuna aittir. Her zavi-

yenin bir şeyhi ve muhafızı bulunmaktadır. 

Yemek hususundaki adetleri şöyledir: Za-

viyenin hâdimi sabahleyin gelip, zaviyede 

barınan derviş ve misafi rlerden her birine 

arzu ettiği yemeği gösterir. Bunlar yemek 

için toplandıklarında, her adamın önüne 

ekmek ve yalnız kendisine ait ayrı bir tabak 

konulur. Zaviyelerde günde iki kez yemek 

ikramında bulunulur. Cuma geceleri ise tatlı 

ikram edilir. Zaviyede barınan bekâr derviş-

lere yazlık ve kışlık elbiseler ile adam başı 

yirmi-otuz dirhem harçlık, ayrıca, elbisele-

rini yıkamaları için sabun ve hamam parası 

ve kandilde yakacak zeytinyağı verilir. Der-

vişlerden evli olanların ayrı zaviyeleri(Ali 

Baba Zaviyesi’nde ayrı odaları) vardır(İbn 

Batuta, 1333-1335, 32-33).

A.1- Zaviye Görevlileri

Zaviyenin işleyişi, zaviyede verilen hiz-

metler ve yapılan kontrollerin anlaşılma-

sında, zaviye görevlileri hakkında verece-

ğimiz bilgiler de faydalı olacaktır. Zaviyeye 

yapılan vakıfl arın vakfi yelerinde belirtil-
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meyen bazı görevlilerin, daha sonraki ta-

rihlerde tayin edilmeye başlanması, zaviye 

müştemilâtının artmasıyla yani zaviyenin 

büyümesi ile ilgili olduğu kadar, evlâd-ı 

vâkıfın(Ali Baba evlâdının) sayısının artma-

sına paralel olarak “her kişiye bir iş” düşün-

cesiyle de hareket edilmesinin bir sonucu 

olsa gerektir. Çünkü sayıları gittikçe artan 

Ali Baba evlâdının, tespit edebildiğimiz ka-

darıyla, zaviye müştemilâtının ve zaviyeye 

gelir getiren kaynakların işletilmesinden 

başka herhangi bir işleri bulunmuyordu. 

Bu bakımdan şimdi, vesikalarda adı geçen 

zaviye görevlilerini sırasıyla tanıtmaya çalı-

şacağız.

a- Zaviyedar

Zaviyedar, zaviyenişin, zaviye şeyhi, 

tekyenişin, postnişin, seccâdenişin ve me-

şihat kelimeleri genel olarak aynı anlamda 

kullanılmışlardır. Kısaca, zaviyede oturan, 

zaviyedeki dervişlerin şeyhi durumunda 

bulunan, baş zaviye yöneticisi olarak tanım-

layabileceğimiz zaviyedar, genel olarak ku-

rucu şeyhin evlâdı arasından seçilmiştir.

Umumiyetle, kurucu şeyhin erkek ve 

kız çocuklarının nesli tükeninceye kadar bu 

durum böylece sürüp gitmiştir. Aslında za-

viyeye vakıf yapan kimseler, düzenledikleri 

vakfi yelerinde, zaviye ve vakıf yönetimini 

kimin üstleneceğini açıkça belirtmişlerdir. 

Zaviye vakıfl arı ise, ya zaviye kurucusu ve 

evlâdı tarafından ya da kurucu şeyhin kera-

metine inanan veya onun manevî nüfuzun-

dan istifade etmek isteyen varlıklı kimseler-

ce yapıldığından, zaviye ve vakıf yönetimi-

ne genellikle zaviye kurucusu ve evlâdının 
tayin edilmesi tabii bir netice olarak kabul 
edilmelidir. 

Ali Baba Zaviyesi’ne esaslı ilk vakfı ya-
pan Sadrazam Rüstem Paşa vakfi yesinde, 
zaviyedarın kim olacağı konusunda belir-
gin bir işaret bulunmamakla beraber, kimin 
mütevelli olacağı açıkça gösterilmiştir. Buna 
göre, Ali Baba, yaşadığı sürece isterse bizzat, 
isterse nâip tayin ederek vakfı yönetecektir. 
Vefatından sonra kardeşi, kardeşinin vefa-
tından sonra Ali Baba’nın evlâdı, evlâdının 
nesli tükendiğinde ise kardeşinin evlâdı 
vakıf yönetiminde söz sahibi olacaklardır. 
Bunların da nesli tükendiğinde, zaviyede 
oturan ve Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat mezhebi 
üzere zaviyede seccâdenişin olanlar, onların 
da nesli tükendiğinde ya da(neûzübillah) 
zaviye harap olduğunda, vakıf gelirleri, di-
ğer birçok vakıfta olduğu gibi Medine-i Mü-
nevvere fukarasına tahsis olunacaktır. Ali 
Baba’nın vefatından sonra kardeşinin vakfa 
sahip olmasıyla ilgili şart, Ali Baba’nın vefat 
etmeden önce, zaviye yönetimini on iki ya-
şındaki oğlu Ahi Mehmet’e vasiyet etmesi 
sebebiyle gerçekleşememiştir61. Bu bakım-
dan Ali Baba’nın, Rüstem Paşa vakfi yesin-
deki şartları değiştirebilme yetkisine de sa-
hip olduğu anlaşılmaktadır.

Rüstem Paşa’nın, vakfi yede, kimin za-
viyedar olacağı hususunda herhangi bir 
şart koşmaması, doğal olarak Ali Baba ve 
sülâlesinin bu vazifeyi ifa etmesini kabulü-
nün bir neticesi olmalıdır. Zaten daha sonra 

yapılan uygulama da bunu göstermektedir. 

61 BA, MD, 25/264.
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Rüstem Paşa vakfi yesinde, vakıf yöneti-

minin, kız-erkek ayırımı yapılmaksızın bü-

tün Ali Baba evlâdına bırakılmasına karşılık, 

zaviyeye ikinci önemli vakfı yapan Küçük 

Ali Baba vakfi yesinde, vakıf yönetimi, Ali 

Baba’nın sadece erkek evlâdına bırakılmış-

tır. Küçük Ali Baba, vakfının gelir fazlasının, 

mütevelli eliyle erkek evlât arasında eşit 

olarak taksim edilmesini şart koşmuştur. Bu 

ikinci vakfi yeye göre, zaviye ve vakıf yöne-

timinde kız evlâdın herhangi bir dahli ol-

mayacaktır. Ancak, kız evlâttan dul, muhtaç 

veya hastalıklı olup da zaviyede yaşayanla-

ra, vakıf gelirlerinden kifayet miktarı bir ge-

lir tahsisinin yapılabileceği belirtilmiştir. 

Ali Baba Zaviyesi’ne yapılan iki esaslı 

vakıftaki bu iki farklı şart, zaviye ve vakıf 

yönetimi, yani vakıf gelirlerine sahip olma 

hususunda, Ali Baba evlâdı arasında asırlar 

boyu devam eden bir mücadeleye sebep ol-

muş görünmektedir. Zaviye bir tane, yöne-

timle ilgili şart iki tane olduğu için, ailenin 

muhalif kalan kesimi kendi şartlarına uyan 

vakfi yeyi ibraz ederek kendi lehlerine bir 

karar alınmasına çalışmıştır. Buna karşılık, 

öbür taraf kendi durumlarına uygun olan 

vakfi yeyi göstermek suretiyle, alınan kararı 

kendi lehlerine çevirmek istemiştir.   

b- Zaviye Hizmetkârları

Zaviyenin kuruluşundan itibaren, za-

viye hizmetlerinin Ali Baba’nın akraba ve 

tâbilerince görüldüğünü söyleyebiliriz. An-

cak, bu konuyu açıklayıcı bilgilere en erken 

1574’lerde rastlayabiliyoruz. 1574’te yazılan 

mufassal defterdeki zaviye kaydından, za-

viyenin sekiz adet hizmetkârının bulundu-

ğu anlaşılıyor. Bu kayda göre; hizmetkârlar, 

zaviyede yaptıkları hizmet karşılığında bir 

takım vergilerden(Avârız-ı Dîvâniye ve 

Tekâlif-i Örfi ye’den) muaf tutulmuşlardır. 

Hizmetkârlardan üçü, Ali Baba’nın kardeşi 

Pîri’nin oğulları Veled, Hasan ve Hüseyin 

idi. Ayas, Kirkor ve Mustafa adını taşıyan 

üç kişi “veled-i Abdullah” ve “mu’tak-ı Ali 

Baba” şeklinde kaydedilmişlerdir. Bu ba-

kımdan, bu üçünün köken itibariyle gayr-i 

müslim olup Ali Baba tarafından Müslüman 

yapılarak hürriyetlerine kavuşturulmuş ol-

duklarını söyleyebiliriz. Geriye kalan iki 

kişiden birisi hizmetkâr olarak kaydedilen 

Karaca, diğeri ise hademe olarak vasıfl andı-

rılan İnayet veled-i Tanrıvermiş’tir62.

1574 tarihli mühimme kaydındaki bil-

giler de bu konuda bazı ipuçları veriyor. 

Buna göre; Ali Baba bu tarihte vefat etmiş 

ve ölmeden önce, zaviyesini on iki yaşın-

daki oğlu Ahî Mehmet’e vasiyet ettiğinden, 

Rûm(Sivas) Beylerbeyi İstanbul’a mek-

tup göndererek, vasiyetin onaylanıp, Ahî 

Mehmet’in zaviyedar tayin edilmesini iste-

miştir. Aynı vesikada, hizmetkâr ve akra-

basının tekyeyi mamur edeceği de belirtil-

miş ve vesikanın alt kısmına on kişinin adı 

yazılmıştır. Ancak, bu kişilerin akrabadan 

mı yoksa hizmetkârdan mı oldukları belir-

tilmediği gibi, yukarıda adlarını verdiğimiz 

hademe ve hizmetkârlarla da herhangi bir 

benzerlikleri bulunmamaktadır.

62 TKGMA, 14 numaralı Mufassal Defter, 29-A.
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Ali Baba Zaviyesi’nde bulunan 

hizmetkârlarla ilgili başka bir vesikaya te-

sadüf edilmemiştir. Ancak, XIX. yüzyılda 

yazılmış mürur tezkerelerinde ve masraf 

defterlerinde “uşak” olarak kaydedilen kim-

selerin de, zaviyede ihtiyaç duyulan hizmet-

leri yaptıkları söylenebilir63.

c- Ferraş

Ferraş, Arapçada yayıcı, döşeyici, hiz-

metçi manalarına gelmektedir. Konumuz 

itibariyle ferraş; cami, mescit ve imaret 

gibi müesseselerin temizliğini yapan ve 

halı, kilim ve hasır gibi mefruşatını yayan 

kimsedir(Pakalın, 1983: 608).

Ali Baba Zaviyesi’ne ferraş tayin edildi-

ğine dair rastladığımız ilk vesika 1704 tarih-

lidir64. Ancak, bu tarihte berât yenilemesi ya-

pıldığından, ferraşın daha evvelki tarihlerde 

de mevcut bulunduğunu ifade etmeliyiz. 

Bu konudaki vesikalar incelendiğinde, 

değişik müesseselere farklı kimselerin bazen 

sadece ferraş, bazen de türbedar-ferraş ve 

müezzin-ferraş tayin olunduğu görülmek-

tedir. Cami, zaviye ve türbe için tayin edilen 

bu görevlilerin, bazen ayrı ayrı görevlere, 

bazen de birkaç göreve birden atanmaları, 

duruma göre, ya Ali Baba evlâdına iş bulma 

ya da ücretin yetmediği durumlarda birkaç 

göreve birden aynı kişinin tayin edilmesinin 

bir sonucu olabilir.

63 Masraf defterlerinden yukarıda bahsetmiştik, 
mürûr tezkeresi için ise RB’den alınan 1840 tarihli 
mürûr tezkeresi örnek olarak verilebilir.

64 VGMA, 1121 numaralı HD, 13.

ç- Duâgû 

Hiçbir vazife ile mükellef olmadığı halde, 

edeceği dualar mukabilinde maaş alan kim-

se için kullanılan bu tabir(Pakalın, 1983: 479), 

tespit edebildiğimiz kadarıyla XVIII. yüzyı-

lın başlarından itibaren Ali Baba Zaviyesi’ni 

de ilgilendirmeye başlamıştır. Bazen bir köy 

ahalisinin tamamının duacı olarak kayde-

dildiğini gördüğümüz(Yediyıldız, 1985: 96) 

Osmanlı toplumunda, çeşitli sebeplerle ih-

das edilmiş olan duâgûluğun, yaygın halde 

bulunduğunu tahmin ediyoruz. 

Elimizdeki vesikalara göre; duâgû na-

mıyla ücret alan kimse, buna karşılık, vakıf 

yapan kimsenin ruhu ve devletin devamı 

için dua edecektir65. Aslında, vâkıfın ruhu 

için dua edilmesi, düzenlenen vakfi yelerde 

de belirtilmektedir. Ancak, bu vazife bir üc-

ret karşılığı olmadığı gibi, herhangi birinin 

inhisarına da bırakılmamıştır. Meselâ, Kü-

çük Ali Baba, vakfi yesinde, Muallimhâne’de 

Kur’ân öğrenip, mezun olan çocuklardan 

her birinin yüzer adet Salavât-ı Şerîfe ve 

yedişer adet Fatiha-i Şerîfe suresi okuya-

rak, Hazreti Peygamber’in “rûh-ı pâkine” 

hediye etmelerini ve kendisini de hayır-dua 

ile anmalarını istemiştir. Küçük Ali Baba, 

mübarek gecelerde, zaviyede kalanlara ve 

misafi rlere(mukim ve misafi rine) yeteri ka-

dar yemek yedirilip, kendisinin hayır-dua 

ile anılmasını da istemiştir. Aynı şekilde, 

65 “Vâkıfın rûhu ve devâm-ı ömr-i devletimçün duâya 
müdâvemet” gösterecektir. bkz.  SŞS, 1/126’da kayıtlı 
1779 tarihli berât.
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gelip geçen yolcuların da, zaviyede yemek 

yedikten sonra, vâkıfın(Küçük Ali Baba’nın) 

ruhu için dua etmeleri istenmiştir.

Bunlardan başka, ne Rüstem Paşa ve ne 

de Küçük Ali Baba vakfi yelerinde “duâgû” 

adıyla birisinin tayin edileceğine dair her-

hangi bir kayıt bulunmamaktadır. Buna 

rağmen, zaviye bünyesinde duâgû namıyla 

ücret alan kimselerin bulunmasının üç sebe-

bi olabilir:

1- Bunlardan ilki, vakıf gelirlerinden 

pay alamayan Ali Baba evlâdının, 

böyle bir vazife ihdas ederek vakıf-

tan gelir temin etme çabasıdır.

2-  Padişah tarafından, sırf bu amaçla 

bir yerin gelirinin temlîk edilmesi 

yani mülk olarak verilmesi. Bu şe-

kilde padişahın, büyük bir velinin 

hayır-duasını almak istediği düşü-

nülebilir.

3-  Başka bir vakfın meşihatına, duâgû 

adıyla(ber vech-i duâgû), Ali Baba 

evlâdının sahip olması.  Ali Baba Za-

viyesi ile başka herhangi bir ilişkisi-

ni tespit edemediğimiz Özemiş Za-

viyesi meşihatına bilâ berât duâgû 

mutasarrıf olan Ali Baba evlâdından 

Şeyh Şems Ahmet’in 1740’ta vefat 

etmesi üzerine, bu vazifeyi oğlu Sey-

yid Ebubekir devralmıştır. Ancak, 

vazife karşılığı olan ücret Küçük Ali 

Baba Vakfı gelirinden alınacaktır66.

66 VGMA, 1088 numaralı HD, 54-B.

d- Cüzhan

Cami ve tekkelerde ibadetlerden önce 

Kur’ân’dan birer cüz okumakla görev-

li olan kimselere cüzhan; bunlara tahsis 

edilen maaşa da “cüzhanlık ciheti” adı 

verilmektedir(Pakalın, 1983: 318). Rüstem 

Paşa ve Küçük Ali Baba vakfi yelerinde cüz-

han tayin edileceğine dair herhangi bir kayıt 

bulunmuyor. Buna rağmen 1714’lerden iti-

baren böyle bir görevin ihdas edildiği görül-

mektedir67. Bu göreve de Ali Baba evlâdının 

tayin edilmesi, bu görevin de evlâd-ı vâkıfa 

iş bulma kaygısının bir sonucu olduğu inti-

baını vermektedir.

A.2- Zaviyenin Fonksiyonu

a- Yolculara hizmet

Genel olarak bütün İslâm dünyasında-

ki zaviyelerin ortak ve en belirgin özelliği, 

ücretsiz konaklama hizmeti görmektir. Bu 

özellikleri sebebiyle vakıfl arla beslenip, vergi 

muafi yetleriyle desteklenen zaviyeler, faali-

yetlerini yüzyıllar boyu sürdürebilmişlerdir.

Ali Baba Zaviyesi’ne yapılan esaslı iki 

vakfi yede de, gelip geçen yolculara hizmet 

verileceği kayıtlı bulunuyor. Rüstem Paşa 

vakfi yesinde, vakfedilen köy ve mezrala-

rın gelirlerinin, Ali Baba dilerse “âyende ve 

revendeye ve âzâd ve bendeye re’s-bülent 

ve ednâ-efkendeye sarf” olunacağı, belirtil-

miştir. Demek ki; zaviyede, hür veya köle, 

zengin ya da fakir bütün misafi rlere hizmet 

67 VGMA, 1118 numaralı HD, 129; 1792’de düzenle-
nen benzer bir belge için bkz. VGMA, 548 numaralı 
HD, 110.
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verilecektir. Aynı şekilde, Küçük Ali Baba 

vakfi yesinde de, zaviyede misafi r olan yol-

culara yemek verileceği kaydedilmiştir. 

Ali Baba Zaviyesi’ni destekleyen üçüncü 

önemli vâkıf olan Atîk Valide Sultan, 1582 

tarihli vakfi yesinde, Yeniil köyleri mahsu-

lünden senede beş mud hıntanın(buğday) 

Ali Baba Zaviyesi’ne verilmesini istemiştir68. 

Vakfi yede, söz konusu hıntanın, hangi şartla 

verileceği belirtilmemiş; ancak, daha sonraki 

vesikalarda, bu miktarın yedi mud hınta ve 

günlük dokuz akçe olmak üzere artırıldığı 

ve bu malî desteğin, “âyende ve revendeye 

it’âm-ı taâm”, yani gelip geçen yolculara ye-

mek ikram edilmek şartıyla sağlandığı belir-

tilmektedir69.

Bu bakımdan, prensip itibariyle, gelip 

geçen yolculara hizmet vermesi şartıyla zavi-

yeye malî destek sağlandığını söyleyebiliriz. 

Vesikalara bakılırsa, Ali Baba Zaviyesi’nde, 

asırlar boyu bu hizmet sürdürülmüştür. Ni-

tekim 1251-1252 Hicrî tarihlerinde yapılan 

kontrollerde, zaviyede, “âyende ve reven-

deye it’âm olunmakta” olduğu ve vazifeli-

lerin, “bilâ kusur hizmetlerini edâ” ettikleri 

görülmüştür70.

Bazı dönemlerde, muhtelif sebeplerle, 

“âyende ve revende” hizmetinin kesinti-

ye uğradığı da anlaşılıyor. Zaviyenin, bu 

68 VGMA, 1766 numaralı defter, 136-170’te kayıtlı 
vakfi ye.

69 RB’den alınan, 8 numaralı buyruldu, 9 numaralı 
arz, 64 numaralı fermân.

70 Sivas Kongre Müzesi’nde bulunan 1251-1252 tarihli 
numarasız Vakıf Muhasebe Defteri, 140-141.

fonksiyonunu icrâ edemez hale gelişinin 

sebepleri olarak; Ali Baba evlâdı arasındaki 

mücadeleler, vakıf gelirlerinin muntazam 

olarak toplanamaması, gelir kaynaklarının 

zamanla tahrip olması ve şehir yönetimi ta-

rafından zaviyenin asıl fonksiyonu dışında 

hizmet vermeye zorlanması gibi hususları 

sıralayabiliriz. 

Şüphesiz bunlardan en önemlisi; Ali 

Baba evlâdı arasında vakıf gelirlerine sahip 

olma hususundaki mücadeleler sebebiyle 

zaviyenin zamanla bakımsız hale gelmesi, 

gerekli tamir ve bakım hizmetlerinin yapıla-

mamasıdır. Zaman zaman şikâyetlere konu 

olan bu durumun, aynı zamanda zaviyenin 

gelir kaynakları arasında bulunan değirmen, 

tuzla ve sâirenin de tahrip olmasının başlıca 

sebebi olduğu söylenebilir. Gelir kaynakla-

rının harap olmasının diğer önemli bir se-

bebi ise, dışarıdan yapılan müdahalelerle, 

gelir kaynaklarının başkalarının eline geç-

mesi ve bu yüzden uzun süre gerekli tamir 

ve bakımlarının yapılamamasıdır. Bunda, 

bazı dönemlerde yoğunlaşan eşkıyalık ha-

diselerinin de rolünün bulunduğu tahmin 

edilebilir.

b- Dervişleri barındırma

Zaviyelerle ilgili bütün vesikalarda, asıl 

görevin, âyende ve revende hizmeti olduğu 

belirtilmekle beraber, zaviyelerin tabii ola-

rak bilhassa tarikat mensubu dervişler için 

barınak yeri teşkil ettikleri kolaylıkla tah-
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min olunabilir71. Aslında zaviyelerin varlık 

sebebi de, mensup oldukları tarikatın pro-

pagandasının yapılması değil midir? İmpa-

ratorluk topraklarını baştan başa dolaşan 

dervişler için, yolları üzerindeki tekke ve 

zaviyelerde konaklamak, herhalde seyahat-

lerini büyük ölçüde kolaylaştırıyordu. İbn 

Batuta Seyahatnamesi’nde, zaviyeye gelen 

misafi rlere, yolda hangi zaviyelere uğradı-

ğının ve şeyhinin kim olduğunun soruldu-

ğunun kayıtlı bulunması, bu durumu açıkça 

gösteriyor(İbn Batuta, 1333-1335: 32). 

Ali Baba Zaviyesi’nin, şehir merkezinde 

kurulmuş bir zaviye olması itibariyle, daha 

çok, şehre gelen dervişler için konaklama va-

zifesi gördüğü tahmin olunabilir. Ayrıca, di-

ğer bütün zaviyelerde olduğu gibi, Ali Baba 

Zaviyesi’nin de, bir şeyh ailesi tarafından 

kurulup yaşatıldığı ve dolayısıyla o şeyh ai-

lesi için asırlar boyu barınak vazifesi gördü-

ğü, dikkatlerden uzak tutulmamalıdır.

Osmanlı müesseselerinin bozulması-

na paralel olarak, tekke ve zaviyelerin de 

genellikle XIX. asırdan itibaren esas fonk-

siyonlarını kaybettikleri biliniyor(Eyice, 

1967: 592). Bilhassa kuruluş döneminde si-

yasi, sosyal, iktisadî ve askerî etkinlikleri 

71 Meselâ Niksarlı Ahî Pehlivan, “tarikat şeyhi ile ta-
rikat usullerine göre terbiye görmüş olan ve şeriatın 
zâhirî hükümlerine göre daima ibadetlerini yerine 
getirmeye çalışan sulehâü’s-sûfi yenin oturması için 
bir zaviye” yaptırmıştır. “Sûfîler, fukarâ, mesâkîn ve 
sulehâ bu kuruluşta ortak bir hayat sürmekte, akşam 
ve sabah yemeklerini beraber yemekte, ayrıca geleni 
gideni misafi r etmektedirler”. bkz. Bahaeddin Yediyıl-
dız, “Niksarlı Ahî Pehlivan ve Dârü’s-sulehâsı”, Türk 
Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu(2-6 
Temmuz 1986),  Ankara, 1987, 283-284.

görülen zaviyelerin, XIX. asırdan itibaren 

sadece ibadetle meşgul olan dervişlerin ba-

rınak yerleri haline geldikleri anlaşılıyor. Bu 

konuda belki bazı istisnalar gösterilebilir72. 

Ancak genellikle durum bu şekildedir ve 

Ali Baba Zaviyesi de bu gelişmeden ken-

disini kurtaramamış görünmektedir. 1809 

tarihli bir hükümde geçen, “bu makûle za-

viyede dervişân sakin olup, tezkir ve tehlil 

ide gelmiş iken” şeklindeki kayıt73, böyle bir 

gelişmenin ifadesi olmalıdır. Bununla bera-

ber, kanaatimizce bu değişikliklerin sebep-

leri sadece zaviyelerin iç bünyelerinde mey-

dana gelen bozulmalarda aranmayıp, aynı 

zamanda, imparatorluk çapında etkili olan 

bazı dış unsurların da dikkate alınmasında 

büyük fayda vardır.

c- Fakirlere yemek ikramı

Zaviyeler; tarikat mensubu dervişlerin 

oturdukları, gelip geçen yolcuların konakla-

dıkları ve ayrıca çevrelerinde yaşayan fakir fu-

karanın beslenip barındıkları ve giydirildik-

leri sosyal hizmet müesseseleriydi(Barkan, 

1942: 294). Hatta bu yüzden, zaviyelerin, 

yeni yerleşim birimlerinin ortaya çıkmasın-

da önemli rollerinin olduğu söylenebilir. 

Zaviyeden dağıtılan yiyecek ve giyecekler-

le hayatlarını sürdüren fukaranın, zamanla 

zaviye çevresinde temelli yerleşmeleri, yeni 

mahalle, köy ve kasabaların teşekkülüne 

imkân vermiştir(Akdağ, 1979: 495). 

72 İstiklâl Harbi’nde bazı tekkelerin önemli ve faydalı 
faaliyetleri için bkz. Mustafa Kara, Tekkeler ve Zavi-
yeler, İstanbul, 1977, 152-165.

73 BA, Sivas Ahkâm Defteri, 23/6.
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Zaviyelerin, bir çeşit aşevi olma özellik-

leri sebebiyle, buralarda yedirilip içirilen ve 

giydirilen, hatta bazen temizlik ihtiyaçları 

karşılanan ve fukara olarak vasıfl andırılan, 

muhtaç durumdaki bu insanlar kimlerdir? 

Herhalde, bunların başında gezgin derviş-

lerin geldiğini söylemek yanlış olmaz. Sivas 

Müzesi’nin tekke ve zaviyelerden devralı-

nan eşyanın bir bölümünün sergilendiği re-

yonunda, dervişlere ait eşyalardan bol mik-

tarda bulunması, bir zamanlar Sivas’taki 

zaviyelerin de, bu tip dervişler için barınak 

yeri oldukları intibaını vermektedir. Aslın-

da, fukara kelimesi, ıstılâhî anlamda tari-

kat mensubu dervişler için kullanılan bir 

terimdir(Pakalın, 1983: 636). Bunun yanın-

da, muhtelif sebeplerle işsiz güçsüz kalmış, 

normal fakir fukaranın da, zaviyelerde ba-

rınma imkânı bulduklarını kabul edebiliriz.

1764 tarihli bir hükümde, Ali Baba Zavi-

yesi Reis-i Mütevellisi Seyyid Feyzullah’ın, 

şehir yöneticilerinin(Şehir kethüdası ve Be-

desten kethüdası) Levendân Taifesi’ni za-

viyeye yerleştirmeleri sebebiyle dervişânın 

ve sair fukaranın zaviyede barınamaz hale 

geldiklerini söylemesi74, fukara tabiriyle, 

dervişlerin yanında başka muhtaç durum-

daki kimselerin de kastedildiği izlenimini 

vermektedir. Ayrıca, mübarek gecelerde ve 

Aşure günlerinde pişirilen yemek ve helva-

ların fukaraya yedirildiği de belgelere kay-

dedilmiştir. Meselâ, Ali Baba Zaviyesi’nde, 

Kadir Gecesi’nde fakir ve garipler için ha-

zırlanan dört batman helvanın tahminî 

74 BA, Sivas Ahkâm Defteri, 10/74.

bedeli(iki yıllık) 400 kuruş idi75. Aynı şekil-

de, yolcular ile fukara ve zuafânın(fakirlerin, 

hasta ve zayıfl arın) doyurulması için, iki yıl-

da toplam 11210 kuruş sarf edilmiştir76.

B- Mescit/Cami, Türbe

1574 tarihli mufassal defterde “Ali Baba 

Mescidi Mahallesi”nin kayıtlı bulunması77, 

1547’lerde mevcut olan zaviyenin yanında 

1574’lerden önce bir de mescidin inşa edil-

miş olduğunu göstermektedir. Ancak, zavi-

ye binasının aynı zamanda mescit vazifesi 

görmesi de mümkündür.

Büyük Ali Baba ve torunu Küçük Ali 

Baba dönemlerinde bahsi geçen mescit, 

1714’lerde minber konulup, hatip tayin 

edilmek suretiyle cami haline getirilmiş-

tir78. 1788-89 tarihli iki hurufat kaydı, cami 

ve türbenin Küçük Ali Baba tarafından bina 

edildiğini haber vermektedir79. Bu durum, 

Büyük Ali Baba döneminde mevcut olan 

mescidin, zamanla yıkıldığını ve Küçük Ali 

Baba tarafından yeniden yaptırıldığını gös-

termektedir. Cami içinde bulunan türbenin 

ise, Küçük Ali Baba tarafından dede ve ba-

basının kabirleri üzerine yaptırılmış olduğu 

kabul edilebilir.

1714’lerde cami haline getirilen mües-

sese, 1785’lerde, Ali Baba evlâdından Zavi-

yedar ve Mütevelli Şeyh Feyzullah Efendi 

75 1251-1252 Hicrî Tarihli Vakıf  Muhasebe Defteri, 4.

76 Aynı defter, 140-141.

77 TKGMA, 14 numaralı mufassal, 19-A. 

78 VGMA, 1118 numaralı HD, 138.

79 VGMA, 548 numaralı HD, 109, 110.
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tarafından yaptırılan minarenin de eklen-

mesiyle bugünkü haline gelmiştir80. Bunun-

la beraber, 1318 Hicrî tarihli kitabe, Ali Baba 

Camii’nin, XX. yüzyıl başlarında büyük bir 

tamirat geçirdiğini göstermektedir. İkinci 

giriş kapısı üzerinde hâlen mevcut olan kita-

bede geçen, “Harâbe-müşrif iken oldu böyle 

ümrânı” şeklindeki manzum kayıt, camiin 

bu tarihten önce harap olmaya yüz tuttuğu-

nu veya tamamen yıkılmış olduğunu ifade 

etmektedir81. 

B.1-Mescit/Cami-Türbe Görevlileri

a- Hatip-İmam-Müezzin

Ali Baba Zaviyesi’ne esaslı ilk vakfın 

yapıldığı 1547’lerde, zaviye bünyesinde he-

nüz bir mescit bulunmadığından, Rüstem 

Paşa Vakfı’ndan, mescit görevlilerine maaş 

tayini(vazife tevcihi) yapılmadığı anlaşılı-

yor. 1574’te “Ali Baba Mescidi Mahallesi” 

isminin kayıtlara geçmiş olması82, 1547-1574 

tarihleri arasında, zaviyenin yanında bir de 

mescidin inşa edilmiş olduğunu göstermek-

tedir. Doğal olarak bu mescide ait görevli-

lerin bulunması gerekir. Ancak, bu görev-

80 Minarenin yapılış tarihi için bkz. Minarede bulu-
nan Hicrî 1200 tarihli kitabe.

81 Ali Sinan Bilgili, “Sivas Ali Baba Zaviyesi Vakfı Bel-
geleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma 
Dergisi, Sayı 51, s.31’de “Fon Kodu: DH.MKT. Tarih: 4 
Rebiulahir 1319(21 Temmuz 1901) Dosya/Gömlek No 
: 2511/147 Özet : Sivas’ta medfun Ali Baba-yı Kebir 
Cami-i şerifi yle türbesinin yeniden inşası hususun-
da gayretleri görülen Redif binbaşılarından Ömer 
Efendi’nin üçüncü rütbeden nişan-ı Osmani ile taltifi  
hakkında” şeklinde verilen kayıt da bu bilgileri doğ-
rulamaktadır.

82 TKGMA, 14 numaralı mufassal, 19-A.

lilerle ilgili, o tarihlerde herhangi bir kayda 

rastlanılmamıştır.

Küçük Ali Baba vakfi yesinde, “ced-

dim merhûm-ı mümâileyhin(Büyük Ali 

Baba’nın) mescid-i şerîfi  imamına üç akçe 

ve müezzinine yevmî iki akçe vazife” veri-

leceği belirtilmektedir. Demek ki, 1639’larda 

mevcut bulunan mescidin imam ve müezzi-

nine, Küçük Ali Baba Vakfı’ndan maaş bağ-

lanmıştır.

1574’lerden evvel kurulduğu anlaşılan 

Ali Baba Mescidi’nin, 1714’lerde minber ko-

nulmasıyla câmi haline geldiğini biliyoruz. 

Bu tarihte, Ali Baba evlâdından biri(Küçük 

Ali Baba’nın kızı Ümmühani Hatun’un oğlu 

Ebubekir), günlük dört akçe maaş ile hatip 

tayin edilmiştir83. 1730-31 tarihli hurufat kay-

dında, adı geçen kişinin, “Büyük Ali Baba 

Zaviyesi Mescidi Câmii’nde” hatip tayin ol-

duğu belirtilmektedir ki, mescitten câmiye 

geçiş döneminde yazılan bu kayıttan, hatip 

olan kimsenin, günlük dört akçe olan ma-

aşını Büyük Ali Baba Vakfı’ndan alacağını 

anlıyoruz84. Hatip maaşı olarak tespit edilen 

günlük dört akçenin, 1914’lere kadar değiş-

meden devam ettiğini takip edebiliyoruz.

Yazdıklarımızı özetleyecek olursak; Bü-

yük Ali Baba’nın sağlığında mevcut olduğu 

anlaşılan mescide, bu tarihlerde görevli ta-

yin edildiğine dair herhangi bir bilgimiz bu-

lunmuyor. 1639’larda, yeniden inşa edilen 

mescide, Küçük Ali Baba tarafından, imam 

83 VGMA, 1118 numaralı HD, 138.

84 VGMA, 1088 numaralı HD, 45-B.
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ve müezzin tayin edildiği ve bunlara ücret 

tahsisi yapıldığı anlaşılmaktadır. Yani Kü-

çük Ali Baba, dedesinin adını taşıyan mesci-

de, ücretleri kendi vakfından ödenmek şar-

tıyla imam ve müezzin tayin etmiştir. 1714 

tarihinde söz konusu mescid, muhtemelen 

genişletilmiş ve minber konulup, hatip tayin 

edilmek suretiyle câmi haline getirilmiştir. 

Burada dikkatimizi çeken nokta ise, imam 

ve müezzine Küçük Ali Baba Vakfı’ndan, 

hatibe ise Büyük Ali Baba Vakfı’ndan vazife 

verilmesidir.

Zaviye bünyesinde herhangi bir göreve 

atanmak, o görevin yerine getirilmesinden 

çok, Ali Baba evlâdına vakıftan ücret tahsi-

si anlamına geldiğinden, bu görevlere tayin 

hususunda nadiren imtihan yapıldığı görül-

mektedir85.

1730’lardan itibaren Büyük Ali Baba 

Vakfı’ndan, günlük iki akçe almak üzere, 

yeni müezzin tayinine başlandığı anlaşılı-

yor. Bu konuyla ilgili belgede, Büyük Ali 

Baba Zaviyesi Câmi’-i Şerîfi ’nin müezzi-

ninin olmadığı ve buna karşılık Büyük Ali 

Baba Evkâfı’nın köy ve mezra gelirlerinin 

müsait olması sebebiyle, günlük iki akçe üc-

ret ile yeniden(müceddeden) müezzin tayin 

edildiği belirtilmektedir86. 

85 Ali Baba Câmi’i hatibi Seyyid Ebubekir bin Es-
Seyyid İbrahim’in 1812’de vefat etmesi üzerine, yerine 
oğlu Es-Seyyid Hafız Mehmed’in imtihanla atanması, 
bu konuda rastladığımız tek belgedir. bkz.VGMA, 550 
numaralı HD, 57.

86 VGMA, 1119 numaralı HD, 94.

1639’larda Küçük Ali Baba Vakfı’ndan 

ücret alan müezzin, 1730’da Büyük Ali Baba 

Vakfı’ndan ücret almaya başlamıştır. An-

cak, aynı müezzin, 1713’ten itibaren Küçük 

Ali Baba Vakfı’ndan da müezzinlik ücreti al-

maktadır. Bu tür gelişmeler, aynı kişinin her 

iki vakıftan da ücret alma gayreti ya da bir 

başka ifadeyle, genelde teyzeleri Fatma Ha-

tun tarafından vakıf gelirlerinden uzak tu-

tulan Ümmühani Hatun kanadına mensup 

Ali Baba evlâdının, vakıf gelirlerinden pay 

alma mücadelelerinin bir sonucudur.

Küçük Ali Baba’nın oğlu Ahî Mehmet 

Bey’in kısa süren mütevelliliğinin ardından, 

vakıf yönetimine bir süre ablası Ümmühani 

Hatun ortaklığıyla, onun ölümünden sonra 

ise tek başına sahip olan Fatma Hatun, bu 

avantajını kendi evlâdı lehinde kullanmış 

görünüyor. Bu yüzden, Ümmühani Hatun 

evlâdı, bilhassa yeni görevler ihdas ettirmek 

suretiyle vakıf gelirlerinden pay almaya 

çalışmıştır. Nitekim bu şekilde yapılan ilk 

tayinlerin, kadı’nın arzıyla yapılmış olması 

enteresandır. Çünkü diğer tayinler genellik-

le ya vakıf mütevellisinin arzıyla ya da eski 

berâta(görevlendirme ile ilgili padişah tara-

fından verilen yetki belgesi) bakılarak ya-

pılmaktadır. Kadı’nın arzıyla yapılan ilk ta-

yinlerin, vakıf mütevellisinin isteği dışında 

gerçekleştiğini sanıyoruz. Böylelikle, vakıf 

gelirlerinden mahrum bırakılan Ümmüha-

ni Hatun evlâdının, vakfi yelerdeki bilgilere 

dayanılarak verilen kadı arzlarıyla vazife 

sahibi oldukları anlaşılmaktadır.
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Câmi görevlileri konusunda rastladığı-

mız son vesika 1928 tarihini taşıyor. Ali Baba 

Zaviyesi Mahallesi’nden Tekkenişinzâde 

Mehmet Nuri’nin 1928 tarihli istidâsına 

göre; kendisi bir sene öncesine kadar Ali 

Baba Câmii’nin mütevellisi olup, “câmi’-i 

şerîfi n nezâfet ve tahâreti ve diğer umûr-ı 

husûsâtı”nı ve müezzinlik vazifesini yeri-

ne getirmektedir. O tarihte kendisi asker ve 

babası da ihtiyar olduğu için, söz konusu 

vazifeler, geçici olarak akrabalarından Halil 

adında birine tevdî edilmiştir. Ancak, Halil 

Ağa vazifesini doğru dürüst yapmamakta-

dır. “Hatta bu Ramazan-ı Şerîf “ başlangı-

cında câmiyi dokuz gün açmış; daha sonra 

terâvih namazını kendi evinde “kirli kalîçe” 

üzerinde kıldırmıştır ki, “bu çirkin hâl” ma-

halle halkı arasında birçok dedikoduya sebep 

olmuş ve nihayet mesele Evkâf müdürüne 

ihbar edildikten sonra câmi ibâdete açılabil-

miş, ancak üç gün sonra tekrar kapanmıştır. 

Mehmet Nuri(Susamış), şikâyetini bu şekil-

de ifade ettikten sonra, babasının elinde bu-

lunan berât gereği, söz konusu vazifelerin 

tekrar kendisine iâdesini istemektedir87. 

Adı geçen Mehmet Nuri’nin, aynı tarih-

te, babası Tekkenişinzâde Ali Efendi’den, 

mütevellilik ve zaviyedarlık vazifelerini 

devralabilmesi için, kendisinin “ehl-i nâmus 

ve hüsn-i hâl” sahibi olduğuna dâir Ali Baba 

87 YS’tan alınan istidâ.

mahallesi muhtar ve âzâlarının şahâdetnâme 

verdiğini görüyoruz88.

b- Türbedar

Büyük Ali Baba, oğlu Ahî Mehmet Bey, 

onun oğlu Küçük Ali Baba ve onun kızı 

Fatma Hatun’un gömülü bulunduğu tür-

be, Ali Baba Câmii içinde bulunmaktadır. 

1792 tarihli hurûfat kaydından89 Küçük Ali 

Baba tarafından yaptırıldığını öğrendiğimiz 

türbenin bakım ve temizlik işleriyle meşgul 

olacak bir türbedarın ilk kez ne zaman ta-

yin olunduğunu bilemiyoruz. Türbe, câmiin 

içinde bulunduğundan, türbenin temizlik, 

bakım ve koruma işlerinin câmi görevlile-

rince yürütüldüğünü ve bu yüzden uzun 

süre ayrı bir türbedar tayin olunmadığını 

sanıyoruz. Zaten, bahsi geçen vesikada, tür-

bedar tayin olunan kişinin aynı zamanda 

ferraş tayin edildiği de belirtilmektedir.

88 YS’tan alınan 1928 tarihli şahâdetnâme; tekke ve 
zaviyelerin 1925’te kapatılmasından üç yıl sonra dü-
zenlenen bu vesikada, küçük-büyük ayrımı yapıl-
maksızın sadece Ali Baba Vakfı mütevelli ve zaviye-
darından bahsedilmektedir. Tekke ve zaviyeler o ta-
rihte kapatılmış durumda bulunduğu için, zaviyeden 
bahsedilmeyişi normal olmakla birlikte, zaviyedardan 
bahsedilmesi ilginçtir. Aynı vesikada, 1915 tarihli 
berâta göre Tekkenişinzâde Ali Efendi’nin, Ali Baba 
Vakfı mütevelli ve zaviyedarı olduğu; Ali Efendi’nin 
oğlu Mehmet Nuri Efendi’nin dahi ehl-i nâmus ve iyi 
hâl sahibi bulunduğuna, Ali Baba Mahallesi birinci ve 
ikinci muhtarları ile iki âzâsının şahitlik ettiği kayde-
dilmiştir.

89 VGMA, 548 numaralı HD, 109,110.
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C- Mektep

Bugün herhangi bir bakiyesi bulun-

mayan ve nerede kurulduğu belli olma-

yan mektebin, Küçük Ali Baba tarafından 

yaptırıldığı ve görevlilerine vakıftan maaş 

tahsis edildiği anlaşılıyor. Vakfi yeden an-

laşıldığına göre, muallimhânede çocuklara 

Kur’ân öğretilecektir90. Sıbyân eğitiminin, 

genellikle zaviye ya da mescit bünyesinde 

yapıldığı bilinmekle beraber91, Ali Baba Za-

viyesi müştemilâtı içinde ayrı bir mektep 

binasının mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

1839 tarihli bir hüccette, bir menzilin sınırla-

rı tarif edilirken iki yerde “mektep” kelimesi 

geçmektedir92 ki, buradaki ifadeden, sıbyan 

eğitiminin yapıldığı ayrı bir binanın, zaviye 

müştemilâtı içinde bulunduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz.

C.1- Mektep Görevlileri

a- Muallim-i mektep, Halife

Küçük Ali Baba, çocukların eğitimi 

için(tâlim-i sıbyân içün) bir muallimhâne 

binâ ettirmiştir. Muallimhâneye, Kur’ân’ı 

doğru ve tecvidli okuyabilen(riâyet-i hurûf 

ile Hazreti Kur’ân’ı kırâate kâdir, mücev-

vid)  salih ve dindar bir kimse muallim; 

90 Bu tip eğitim kurumları için bkz. L. Brunot - Vedat 
Günyol, “Mektep”, İA, VII, (İstanbul 1988), 652-659. 

91 Zaviyelerin eğitim hizmetleri için bkz. A. Y. Ocak, 
“Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Tekkelerinde Dinî-
Tasavvufî Eğitime Genel Bakış”, Atatürk’ün 100. Do-
ğum Yılında Türkiye 1. Din Eğitimi Semineri,  Ankara 
1981, 73-80.

92 RB’den alınan 68 numaralı hüccet.

yine ehl-i Kur’ân’dan edepli ve müstakim 

bir kimse halife(muallim yardımcısı) tayin 

edilecektir. 

Ali Baba evlâdına mensup olmayan 

kimseler de, bazen zaviye bünyesinde görev 

almışlar ancak, vakıf mütevellisinin çabala-

rı sonucu kısa sürede görevlerini Ali Baba 

evlâdı lehine bırakmak zorunda kalmışlar-

dır93.  Aslında Küçük Ali Baba vakfi yesinde, 

tayin edilecek imam, müezzin, muallim ve 

halife gibi görevlilerin, Ali Baba evlâdından 

olacağına dair herhangi bir işaret bulunma-

maktadır. Nitekim ilk dönemlerde bu vazi-

felerden bazılarına aile dışından kimselerin 

tayin edildiği anlaşılıyor. Meselâ, 1703’te 

padişah değişikliği(cülûs) sebebiyle mual-

limlik berâtı yenilenen Ömer’in durumu bu 

şekildedir. 1731’de Fatma Hatun’un toru-

nu Veli’nin muallimlik berâtının yine cülûs 

sebebiyle yenilenmesi94, bu tarihten önce 

görevin Ali Baba evlâdı eline geçtiğini gös-

termektedir. Adı geçen Ömer’in imamlık ve 

müezzinlik konusundaki gayretlerinin de, 

aynı âkıbete uğradığı anlaşılıyor.

Ç- Çeşme

Susamışlar Konağı(Ali Baba Zaviyesi) 

önünde, bahçe içinde hâlen kullanılır halde 

bir çeşme bulunuyor. “Asâ Suyu” ya da “Su-

samış Suyu” adı verilen bu çeşme üzerine, 

halk arasında bazı menkıbelerin oluştuğu 

görülmektedir. Önce bu konuda anlatılan 

93 RB’den alınan 25 numaralı fermân.

94 RB’den alınan vazife tevcih kaydı sûreti; HT’den 
alınan 8 numaralı berât.
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rivayetler kısaca özetlenecek, ardından, çeş-

me hakkında tespit edilen vesikalara müra-

caat edilerek, konunun hakiki durumunun 

ortaya çıkmasına çalışılacaktır. 

Anlatıldığına göre; mescit yapılırken, 

ustalar ve işçiler içmek için su istiyorlar. O 

muhitte içecek su bulunmadığından, Ali 

Baba duâ ediyor işçiler de âmin diyorlar; Ali 

Baba asâsını vurunca yerden su çıkıyor. Bu 

yüzden Asâ Suyu ve Susamışlar Suyu adı-

nı alan su, şifalı olarak biliniyor. Sıtma ve 

romatizma hastaları, 1960’lı yıllara kadar 

şifa umuduyla bu çeşmeye su içmeye geli-

yorlarmış. Bu rivayeti anlatan Yılmaz Susa-

mış, soyadlarının buradan kaynaklandığını 

belirtiyor. Hüseyin Tekkeşinoğlu da, suyun 

ortaya çıkışı konusunda benzer rivayetler 

anlatıyor. Ali İzzet Özkan ise, yukarıda adı 

geçen broşüründe, asâ suyunun Küçük Ali 

Baba-IV. Murat münasebeti sırasında, or-

dunun susuz kalması üzerine, Küçük Ali 

Baba’nın asâsını yere vurmasıyla çıktığını 

anlatmaktadır(Özkan, 1986: 7).

1676’da yazılmış bir hüccette geçen bil-

giler, bugün anlatılan rivâyetin, o tarihlere 

kadar uzandığı intibâını veriyor. Buna göre, 

“Ali Baba’nın zaviyesinde vâki sükenâsı 

evlâdına meşrûta olan dârda... yenâbi’-i 

nâyi’a câri olup suyun fazlası israf olmakta-

dır.” “... zâiden câri olup israf olan yenâbi’-i 

mezkûreden tahmînen iki lüle su” El-Hac 

Zâhid Mahallesi’nde binâ olunan bir evin 

bahçesindeki çeşmeye verilerek, ev sahibi 

ve mahalle ahalisinin faydalanmasına su-

nulmuştur95. Yani, Ali Baba Zaviyesi’nde, 

95 RB’den alınan 15 numaralı hüccet.

zaviyede oturan Ali Baba evlâdına ait evde 
bol miktarda çıkan suyun fazlası israf ol-
maktadır; bu yüzden suyun belirli bir kıs-
mı adı geçen mahalledeki evin bahçesinde 
yapılan bir çeşmeye verilecektir. Belgede, 
suyun çıktığı yer olarak bildirilen “yenâbi’-i 
nâyi”(yenâbi’: pınarlar, kaynaklar anla-
mında ve nâyi’: susuz, susamış manasında 
kullanıldığında) Susuz Kaynaklar  ya da 
Susamış Kaynaklar anlamına gelmektedir. 
Buradan hareketle, önceleri Susamış Kayna-
ğı adını alan suyun, zamanla Susamış Suyu 
haline dönüştüğü neticesine varılabilir mi? 
Ne yazık ki, vesikalarda rastladığımız çeş-
me ile ilgili diğer bilgiler, bu benzetmeyi 
pek destekler görünmüyor. 

Bu konuda rastladığımız ilk vesika 1637 
tarihlidir. Vesikaya göre, bu tarihte Beh-
ram Paşa Vakfı’ndan Ali Baba Mescidi’ne 
bir masura96 su veriliyor97. Eğer vesikalar 
bizi yanıltmıyorsa, 1637’lerde dışarıdan su 
alan zaviye, 1676’larda dışarıya su verir 
hale gelmiştir. Dolayısıyla, eğer gerçekten 
Ali Baba Zaviyesi bahçesinde 1637’lerden 
sonra bir kaynak suyu ortaya çıktı ise ve bu 
suyun ortaya çıkışı Ali Baba’nın kerametine 
bağlanıyorsa, burada kastedilen, Küçük Ali 
Baba olmalıdır. Ancak, bu konuda rastladı-
ğımız diğer iki belge, zaviye bahçesinden 
çıkan kaynak suyu ve bunun ortaya çıkış 
şekli hakkında söylenilen rivâyetleri pek 
teyit eder görünmüyor. Bu belgelerden ilki, 
Benderli Ali Ağa vakfi yesidir. Vakfi yeden 
anlaşıldığına göre, bu zât, Ali Baba Tekke-

96 Masura: Resmî su ölçüsü, lüle’nin dörtte biri. bkz. 
M. Z. Pakalın, age, II, 414.

97 SVBMA, 1 numaralı defter, belge no: 303.
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si önüne bir köşk ve iki lüle98 mâî cârî çeş-

me yaptırmıştır. Ali Baba Câmii bahçesin-

de bulunan çeşme kitâbesi99, bu vesikadaki 

bilgileri destekliyor. Câmiin giriş kapısının 

sol tarafında duvara dayalı bir halde duran, 

dört köşesinde küçük kopmalar olan mer-

mer kitabede, aşağıdaki manzum dörtlük 

tezyîni bir sûrette yazılı bulunmaktadır:

Çeşme yapdı Benderî Ali Ağa

Maksadı feyz-i Ali Baba’y-ı Velî

Çarsûye kendi tarihi haber

Kevser icrâ eyledi el-hak Ali.

Dörtlüğü son mısraı ebced hesabıyla 

1235 Hicrî tarihine tekâbül ediyor100. Bender-

li Ali Ağa’nın vakfi yesi ile aynı tarihi taşıyan 

bu konudaki son belgemiz ise, Ali Ağa tara-

fından yaptırılan çeşmenin suyunun nere-

den geldiği hususuna açıklık getiriyor. Buna 

göre, Hacı Hüseyin Ağa Câmii Evkâfı’ndan 

olmak üzere Alacadeğirmen Bendi’nden iki 

lüle su, Ali Baba Dergâhı’na verilmiştir101.

98 Lüle hakkında bkz. M. Z. Pakalın, age, II, 372.

99 Çalışmalarımız sırasında(1989’larda) mevcut olan 
ve fotoğrafını çektiğimiz bu kitâbe, Türkiye’de benze-
rine maâlesef çok sık rastlayabildiğimiz bir sorumsuz-
luk örneği sonucu tahrip edilmiş olup halen mevcut 
değildir.

100 Kitâbe ile vakfi ye tarihi arasındaki 4-5 yıllık fark, 
kitâbenin daha sonra yazdırılmış olmasının bir neti-
cesi olabilir.

101 “Bâis-i terkîm-i hurûf oldur ki, bâ berât-ı şerîf-ı 
âlişân mütevellisi olduğumuz Hacı Hüseyin Ağa 
Câmi’i Evkâfı’ndan olmak üzere Alacadeğirmen 
Bendi’nden iki lüle su cereyân itmek şartıyla Ali Baba 
Dergâhı içün Es-Seyyid Mehmed Tahir Efendi’ye 
senevî kırk para îcârı ile iki lüle su verilmişdir. Tarafı-
mızdan ve taraf-ı âherden bir kimesne dahl u taarruz 
eylemeyeler. Sene 1231/1815-1816. Bende-i El-Fakir 

Vesikalardan anlaşıldığına göre, değişik 

zamanlarda, muhtelif bendlerden getirilen 

su, zaviye önündeki çeşmeye bağlanarak 

kullanıma sunulmuştur. Üstelik zaviyeye 

getirilen su, şehirden kullanılan su şebekesi-

nin bir parçası durumundadır102. Bu bakım-

dan, Ali Baba’nın evliyâ ve kerâmet sahibi 

bir velî olduğuna inanılmasının bir neticesi 

olarak, zaviye çeşmesinden akan su üzerine, 

zamanla halk arasında bir takım menkıbe-

lerin teşekkül etmiş olduğunu kabul etmek 

durumundayız103.

Ç.1- Çeşme Görevlileri

a- Çehgan

Ali Baba Zaviyesi önüne bir çeşme yap-

tıran Benderli Ali Ağa, çeşmenin tamir ve 

bakım hizmetleri için üç yüz kuruş nakit 

para vakfetmiş; elde edilen gelirden yıllık 

on iki kuruşun, tamir ve bakım hizmetlerini 

yürütecek olan çehgana verilmesini istemiş-

Derviş Mehmed El-Mütevelli-i vakf-ı mezbur”, bu ve-
sika RB’den alınmıştır.

102 SVBMA, 1 numaralı defter, belge no: 303, burada, 
Behram Paşa Vakfı’ndan dağıtılan su şebekesi çizelge 
halinde verilmiştir. Ayrıca, 1637 tarihinde de, zaviye-
nin Behram Paşa Vakfı’ndan su aldığı burada tekrar 
hatırlanmalıdır; bu bakımdan 1676 tarihli belgedeki 
bilgiler ihtiyatla değerlendirilmelidir.

103 M. F. Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasav-
vıfl ar,  Ankara 1981, 4. Basım, 17’de, “Bilhassa her bü-
yük şeyhin ölümünden sonra âmme muhayyilesi onu 
bir kerâmet hâlesiyle ihâta etmekte idi. Tarihî kıyme-
ti olmayan hurafelerle dolu menâkıp kitapları değil, 
sûfîlik tarihinin en kıymetli kaynakları bile bu gibi 
muhayyelât ile doludur” diyerek bu konuya işaret 
etmektedir. Bu konuda yapılmış bir çalışma için bkz. 
A. Y. Ocak, Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında 
Evliyâ Menkıbeleri,  Ankara 1984. 
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tir. Çehgan, vakıf gelirinden, ayrıca yılda  

bir Kıyye Şem’-i Ruğan alacaktır.

Benderli Ali Ağa vakfi yesinde yazılı 

olan bu şarta rağmen, söz konusu çeşmenin 

bakım ve tamir işlerine bakacak bir çehga-

nın tayin edildiğine dâir başka herhangi bir 

vesikaya tesadüf olunmamıştır.

IV- Ali Baba Adını Taşıyan 

Mahalleler

A- Ali Baba Mescidi-Zaviye-i Ali 

Baba ve Ali Baba Mahalleleri

Ali Baba Zaviyesi’nin, sultanlar ya 

da ileri gelen devlet büyüklerince temlîk 

edilen ve o devirde Sivas’ın biraz dışında 

bulunan bahçeler üzerinde kurulduğu-

nu söyleyebiliriz. İ. Aslanoğlu, Ali Baba 

Câmii’nin 1956’daki imamından(Mehmet 

Nuri Susamış olmalıdır) naklen, çok zen-

gin olan Rüstem Paşa’nın, Sivas’ta mülkü 

olan bostanlarının tümünü Ali Baba’ya ba-

ğışladığını, Ali Baba Tekkesi ve Câmii’nin 

burada kurulduğunu anlatıyor. Buna göre, 

Ali Baba, “halkın gözünden uzak olsun diye 

câmi ve tekkeyi bostanın en uzak köşesine 

yaptırmış”(Aslanoğlu, 1984: 42). Bu rivayet, 

tarihî gelişmeyi anlamamıza yardımcı ol-

makla birlikte, özellikle zaviyenin kuruluş 

yeri hakkında verdiği bilgi masalımsı bir 

hava taşıyor. Çünkü zaviyenin öyle çok ten-

ha bir mahalde değil, bilhassa gayr-i müs-

lim nüfusun meskûn olduğu bir yerde veya 

bu mahallin yakınında kurulduğu bilgimiz 

dâhilindedir. 1574 tarihinde Ali Baba Mes-

cidi Mahallesi’nde dokuzu müslim, elli beşi 

gebrân(gayr-i müslim) olmak üzere toplam 

atmış dört hâne bulunuyordu104. Zaviyenin 

kuruluş tarihini XVI. asrın ilk yarısı ortaları 

olarak kabul edersek, geçen elli yıl zarfın-

da, söz konusu müslim ve gayr-i müslim 

nüfusun, sonradan gelip zaviye çevresine 

yerleşmiş olabileceği ihtimali bulunmakla 

beraber, bilhassa gayr-i müslim nüfusun 

önceden beri aynı mahalde meskûn bulun-

duğunu sanıyoruz.  

Ali Baba Zaviyesi Mahallesi’nin 1574 ta-

rihli mufassaldan önceki defterlerde kayde-

dilmemiş olmasından hareketle, 1547’lerden 

önce kurulan zaviyenin bir süre sonra yeni 

bir mahallenin teşekkülüne sebep olduğunu 

söyleyebiliriz. Ayrıca, zamanla iskânın art-

masıyla, XIX. asırda Ali Baba adını taşıyan 

iki mahallenin ortaya çıktığı görülmektedir 

ki, bu durum, zaviyenin, etrafına nüfus çek-

me fonksiyonunu asırlar boyu devam ettirdi-

ği izlenimini vermektedir. Zaviye-i Ali Baba 

Mahallesi’nin, daha çok zaviye sakinlerini ve 

zaviye çevresinde sakin olanları barındırdı-

ğı, Ali Baba Mahallesi’nin ise, şehir merkezi 

itibariyle zaviyeden dışarıya doğru iskânın 

artmasıyla oluştuğu anlaşılmaktadır.

1781 tarihinde yazılan bir hüccet, zaviye 

çevresine yapılan iskân hususunda açıkla-

yıcı bilgiler vermektedir. Buna göre, zaviye 

yakınında bulunan Hubyar Bostanı denilen 

yere, daha önce mütevelli izniyle bazı kim-

seler tarafından menzil ihdas ve binâ edil-

miş; menzil sahipleri o tarihten beri zaviye-

ye her yıl toplam 107 Vakıyye Şem’-i Ruğan 

104 TKGMA, 14 numaralı mufassal, 19-A.
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veriyorlarmış. Ancak, zamanla menzillerde 
değişiklikler, artma ve azalmalar meydana 
geldiğinden, 107 Vakıyye Şem’-i Ruğan’ın 
tahsilinde güçlükler ortaya çıkmış; bir ta-
kım dava ve münâzaalardan sonra, menzil 
sahiplerinden toplam 1931 akçe alınmak 
üzere sulh yapılmış. Anlaşmaya göre, men-
zil sahipleri, miktarı belirtilen parayı kendi 
aralarında toplayıp, her yıl Berât Gecesi gir-
diğinde zaviyeye teslim edeceklerdi. Ayrıca, 
söz konusu menzillerin alım satım ve inti-
kalinde, vakıf mütevellisinden izin tezkeresi 
alınması gerektiği de aynı hüccette kayıtlı 
bulunmaktadır105.

Zaviye çevresine bina olunan menzille-
rin sahipleri ile ilgili kayıtlar, bunların nere-
den geldikleri ve dinî durumları hakkında 
bazı bilgiler edinmemizi sağlamaktadır. Söz 
konusu menzillerde yaşayan ve zaviyeye 
kira(icâre) verenler arasında bulunan “Hö-
yüklüoğlu, Köydinlioğlu, Dökseli, Divrikli, 
Kızılcaköylü ve Gergerli” lâkaplarını taşı-
yan kişilerin, isimlerini aldıkları köylerden 
gelip, zaviyeye ait arsalar üzerine, arsa kira-
sı vermek şartıyla evlerini inşâ ederek yer-
leştikleri anlaşılmaktadır. 1737’de zaviyeye 
icâre veren menzil sayısı otuz dört iken, bu 
sayı 1781’de kırk bir olmuştur ki, bu durum, 
zaviye çevresine yapılan iskânın gittikçe art-
tığını göstermektedir. Bunlardan daha sonra 
düzenlendiği anlaşılan tarihsiz bir belgede 

ise, icâre veren hâne sayısı kırk üçe yüksel-

miştir. 1737’de zaviyeye icâre veren toplam 

105 RB’den alınan 59 numaralı hüccet; aynı hüccet 
SŞS, 1/345-346’da da kayıtlıdır. Burada ayrıca bahsi 
geçen 1931 akçenin mahalle sakinlerine dağılımı da 
gösterilmiştir. 

otuz dört hânenin dördü, 1781’de toplam 

kırk bir hânenin ikisi ve tarihsiz belgede ka-

yıtlı bulunan kırk üç hânenin yedisi gayr-i 

müslimdir. 1795/96’da değişiklik sebebiy-

le düzenlenen bir belgeden anlaşıldığına 

göre, bu tarihte icâra verilen toplam on dört 

hânenin tamamı Müslüman’dır106. Buradan 

hareketle, zaviye çevresine genellikle Müs-

lümanların yerleştiği söylenebilir.

Demek ki, zaviye özellikle gayr-i müs-

lim nüfusun yaşadığı bir mahalde kurulmuş, 

zamanla zaviyeye ait bostan ve bahçelerin 

iskâna açılması ile Ali Baba adını taşıyan iki 

mahalle teşekkül etmiştir.

Zaviye çevresindeki iskânın, kuruluştan 

itibaren başladığı kabul edilebilir. Ancak, 

iskânın özellikle XVIII. asır başlarında yo-

ğunlaştığı anlaşılıyor. Ali Baba Mescidi’nin 

câmi haline getirilmesi de yine bu tarihlerde 

olmuştur ki, bu değişikliğin, mahalle nü-

fusunun artmasına paralel olarak ihtiyaca 

binâen  gerçekleştiği söylenilebilir.

V- Ali Baba’yı Vakıfl a 

Destekleyenler

Ali Baba ve torunu Küçük Ali Baba’nın, 

yaşadıkları devirlerde ve sonraki dönemler-

de, devlet ileri gelenleri ve Sivas halkı tara-

fından saygı gördükleri ve hatta bu hürmet 

ve saygının evlâtlarına da gösterildiği, zavi-

yeye yapılan temlîk ve vakıfl ardan, kolaylık-

la anlaşılabilir. Ali Baba’yı ve evlâdını vakıf-

la destekleyenleri ve vakıfl arını tanıtmadan 

106 Söz konusu icâra defterleri RB’den alınmıştır.



2011 / Yıl: 1 Sayı: 2

95

önce, zaviyenin gelir kaynakları üzerinde 
kısaca durmamız gerekiyor.

Zaviyeye yapılan temlik ve vakıfl ardan 
başka, zaviye mensupları tarafından îmâr 
edilen verimsiz ve muattal(boş) araziler, za-
viyeye gelir temin eden üçüncü grubu teşkil 
etmiştir. Zaviye mensuplarınca satın alınan 
arazi ve sâir gelir kaynakları da bu gruba 
dâhil edilebilir. 

Vakıf ya da temlîk yoluyla elde edilen 
bazı köy ve mezraların öşür ve sâir mâlikâne 
gelirlerinin yanında107, bilhassa zaviye men-
suplarınca işletilen tuzlalardan, zaviyeye 
önemli ölçüde gelir temin edildiği anlaşıl-
maktadır. Ayrıca, zaviye çevresindeki bah-
çelerin de, bizzat zaviye mensuplarınca eki-
lip biçildiği görülmektedir. Bu bahçelerin, 
zaviye çevresinde iskânın artmasıyla, arsa 
haline getirilerek inşaata açıldığını ve bu 
şekilde düzenli olarak zaviyeye gelir temin 
edildiğini görüyoruz108.

107 RB’den alınan Defter-i Hâkânî sûretlerinden anla-
şıldığına göre; köy ve mezra gelirleri, malikân -divânî 
sistemine göre toplanıyor, genellikle iki eşit parça-
ya bölünüp yarısı(mâlikâne kısmı) zaviyeye, diğer 
yarısı(divânî kısmı) ise tımar sahibine veriliyordu. 
Malikâne-divânî sistemi hakkında geniş bilgi için bkz. 
Ömer Lütfi  Barkan, “Türk-İslâm Toprak Hukuku Tat-
bikatının Osmanlı İmparatorluğu’nda Aldığı Şekiller: 
Malikâne-Divânî Sistemi I”, Türkiye’de Toprak Mese-
lesi Toplu Eserler 1, İstanbul 1980, 151-208.

108 Bu konulara, metin içinde yeri geldikçe değinilmiş-
ti; zaviyelerin bu tür ziraî faaliyetlerine örnek olarak 
bkz. S. Faroqhi, “Agricultural Activities in a Bektashi 
Center: the tekke of Kızıl Deli 1750-1830”, Peasants, 
Dervishes and Traders in the Ottoman Empire, Lon-
don 1986, 70-96, bu makalede Balkanlar’da bulunan 
yirmiden fazla tekkenin mâlik oldukları çayır, mera, 
koru, tarla, bağ ve bahçeler ile yetiştirdikleri hayvan 
miktarları tablolar halinde verilmiştir.

V.1- Rüstem Paşa Vakfı109

1547 tarihli vakfi yeden anlaşıldığına 
göre, Rüstem Paşa, merhum Sinan Paşa’dan 
aşağıdaki köy ve mezraları satın alarak Ali 
Baba Zaviyesi’ne vakfetmiştir:

Niksar kazasına tâbi;

1- Hisarcık köyü(bugünkü Asar köyü, 

1853 tarihli mufassal defter sûretinde 

köyün 142 nefer ve 6000 akçe geliri 

olduğu kayıtlıdır).

2- Kızılyaka köyü(42 nefer, toplam ge-

liri: 1200 akçe).

3- Bişürmi köyü(Bugünkü Reşadiye 

merkez bucağa bağlı Büşürüm köyü, 

Alanzena köyü ile birlikte 87 nefer, 

geliri: 5000 akçe).

4- Kebiryün köyü (Bugünkü ismi Ya-

zıcık, Sağiryün ile birlikte 185 nefer, 

geliri: 3000 akçe).

5- Kirale köyü(58 nefer, geliri: 3000 

akçe).

6- Kâgün köyü (Bugünkü Kekün/Çi-

mendüzü köyü, geliri 6000 akçe).

Bişürmi köyüne tâbi;

1- Kurucagöl mezraası.

2- Oğuzviran mezraası.

3- Zenad mezraası(Bugünkü Alan/

Alanzena köyü olabilir).

4- Yenice mezrası.

109 Vakfi yenin eski harfl erle yazılı sûreti VGMA, 
582/1 numaralı defter, 287-289, sıra: 197, bugünkü 
harfl ere çevirisi ise, 2232 numaralı defter, 169-173’te 
kayıtlıdır.
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Zile kazasına tâbi;

1- Eymür köyü(Bugünkü Yozgat ili, 

Sorgun ilçesine bağlı, eski adı Ey-

mürkürt, yeni adı Yaylalık köyü ola-

bilir, 58 nefer, geliri: 6200 akçe).

Sorgun kazasına tâbi;

1- Kayabeğli köyü(Daha sonraki tarih-

lerde ve günümüzde tespit edileme-

di).

Sivas kazası tevâbiinden Öğnevid nahi-

yesine tâbi;

1- Hâkük köyü(Sivas ili, merkez buca-

ğa bağlı Kahkik köyü, 54 nefer, geli-

ri: 3147 akçe).

2- Kuşcu Hasan köyü(Sivas ili, Zara 

ilçesi, merkez bucağa bağlı Kuşcu 

köyü, 24 nefer, geliri: 2000 akçe).

3- Ütük köyü(Zara ilçesine bağlı Ütük 

köyü).

4- Netce köyü(1853 tarihli mufassal 

sûretinde Ütük, Netceköydivanı, 

Akvirandivanı ve Kabakdivanı ile 

birlikte kaydedilmiştir, geliri: 1000 

akçe, bu köyün daha sonraları mez-

ra olarak anılması, terk edilmeye 

başlandığını ve nüfusunun azaldığı-

nı gösterebilir).

5- Karğın mezrası.

6- Kuzucak mezrası(geliri: 4000 akçe).

7- Bayadkulu mezrası(geliri: 505 akçe).

Kuyucak mezrası hududunda;

1- Bir göz değirmen.

Bayramlı kazasına tâbi;

1- Karataş köyü(Bugünkü Tokat ili, Re-

şadiye ilçesine bağlı aynı adlı köy).

2- Kovanı köyü(Bugünkü Reşadiye il-

çesine bağlı Güvendik köyü, 30 ne-

fer, geliri: 2000 akçe).

3- Güdülüs köyü(Reşadiye ilçesine 

bağlı, eski adı Körtolos, yeni adı Do-

ğantepe olan köy, 35 nefer, geliri: 

8000 akçe).

4- Temürcilü köyü(Reşadiye ilçesine 

bağlı Demircili köyü, 52 nefer, geliri: 

3400 akçe).

5- Enderin köyü(Reşadiye ilçesine bağlı 

eski adı İdrinköy, yeni adı Gölkonak 

köyü, 22 nefer, geliri: 5150 akçe).

Vakfi yeden anlaşıldığına göre, toplam 

on yedi köy, yedi mezra ve bir adet değir-

menin bütün gelirleri Ali Baba Zaviyesi’ne 

vakfedilmiştir. Rüstem Paşa vakfi yesinde; 

Bayramlı kazasına bağlı Karataş, Kovanı, 

Güdülüs, Temürcilü ve Enderin köylerinin 

bütün tevâbii ve levâhıkı ile birlikte bütün 

gelirlerinin zaviyeye vakfedildiği belirtil-

mekle birlikte, RB’den alınan 1787 tarihli bir 

fermânda, Karahisar-ı Şarkî Sancağı’nda İs-

kefsir nahiyesinde Enderin ve Güdülüs köy-

lerinin on altıda bir(1/16) hissesi ve Demür-

ciler köyünün on altı sehim mâlikânesinin 

Ali Baba’ya ait olduğu, fakat İskefsir müftü-

sünün müdahale ettiği belirtilmektedir.

Bu şekildeki bazı farklı uygulamalara 

rağmen, genel olarak bu bölgede mâlikâne-

divânî sisteminin uygulandığı bilgisinden 

hareketle, gelirleri verilen köy ve mezrala-
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rın toplam gelirlerinin yarısının Ali Baba 

Zaviyesi’ne verildiğini kabul ediyoruz. 

Buna göre; Rüstem Paşa Vakfı’ndan zavi-

yeye yıllık toplam 29.801 akçe gelir geldiği 

söylenebilir. Ancak, bu köy ve mezraların 

tamamının gelirini tespit edemediğimiz 

için, bu rakamın biraz daha yüksek olacağı 

tahmin olunabilir.

Yaklaşık olarak tahmin ettiğimiz bu ge-

lirin, Ali Baba Zaviyesi’ne düzenli bir şekil-

de her yıl verildiği düşünülmemelidir. Çün-

kü bilhassa Ali Baba evlâdı arasındaki mü-

cadeleler ve dışarıdan yapılan müdahaleler 

sonucu, gelirler zamanında toplanamamış 

ya da gelir kaynakları zaman içinde harap 

bir duruma gelebilmiştir.

Rüstem Paşa’nın, söz konusu bu vakfın-

dan başka, zaviyenin, üzerinde kurulu bu-

lunduğu bostan ve bahçelerin de, bir şekilde 

Ali Baba’ya verilmesini sağladığı, yukarıda 

zikrettiğimiz bir rivâyet dolayısıyla düşünü-

lebilir; ancak, bu konuda kesin bir delilimiz 

bulunmuyor.

Rüstem Paşa, Ali Baba’nın, vakıf gelirle-

rine vakfi yet üzere dilediği şekilde tasarruf 

edebileceğini, dilerse gelip geçen yolculara, 

hür ve köleye, hasta ve zayıfl ara sarf edebi-

leceğini vakfi yesinde belirtmiştir.

Vakıf yönetimi konusunda, sırasıyla 

Ali Baba, Ali Baba’nın kardeşi, Ali Baba’nın 

evlâdı, Ali Baba evlâdının nesli tükenirse 

kardeşinin evlâdı, bunların da nesli tüken-

diğinde ise, zaviyede sâkin olan “Ehl-i Sün-

net ve’l-Cemaat Mezhebi üzere” oldukları 

bilinen kimseleri yetkili kılan Rüstem Paşa, 

bunların da nesillerinin tükenmesi duru-

munda vakıf gelirlerinin Medine-i münev-

vere fukarâsına verilmesini, vakfi yesine 

yazdırmıştır.

Rüstem Paşa, Ali Baba’nın dilediği ka-

dar câbi, kâtip, zâbit, hâfız ve hademe tâyin 

edebileceğini, bunların sayılarının ve ücret-

lerinin tespitinde tam yetkili olduğunu da, 

vakfi yesinde belirtmektedir.

V.2- Atîk Valde Sultan Vakfı110

Nurbânû Vâlide Sultan(Atîk Valde Sul-

tan, II. Selim’in hanımı, III. Murat’ın annesi, 

ölüm tarihi 1583)(Deny-Kütükoğlu, 1986: 

183; Uluçay, 1980: 40), adına düzenlenen 

1582 tarihli vakfi yeden anlaşıldığına göre, 

Yeniil köylerinin mahsulâtından, Ali Baba 

oğlu Ahî Mehmet Bey Zaviyesi’ne beş mud 

buğday verilecektir. Tespit edebildiğimiz 

kadarıyla bu miktar, XVIII. asrın başların-

dan itibaren yedi mud buğdaya çıkarıl-

mış, ayrıca günlük dokuz akçe verilmeye 

başlanmıştır111. Bu vakfın da, Ali Baba’nın 

ölümünden sekiz yıl sonra, oğlu Ahî Meh-

met Bey’in zaviyenin başında bulunduğu 

sırada, yine Ali Baba’ya duyulan saygının 

bir sonucu ve belki de zaviyenin sosyal fa-

aliyetlerini desteklemek amacıyla yapıldığı 

söylenebilir. Takip edebildiğimiz kadarıyla 

110 Vakfi ye, VGMA, 1766 numaralı defter, 136-170, 
sıra:27’de kayıtlı bulunmaktadır, Ali Baba ile ilgili kı-
sım s.138’de kayıtlıdır.

111 RB’den alınan 4 numaralı 1704 tarihli berât.
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bu destek, XIX. asrın ilk yarısı ortalarında da 

sürdürülmekte idi112. 1251-1252 Hicrî tarihli 

vakıf muhâsebe defterinde ise, bu vakıftan 

Ali Baba Zaviyesi’ne iki yıllık toplam otuz 

beş kile buğday verildiği kayıtlı bulunmak-

tadır113.

Atîk Valde Sultan Evkâfı’ndan, Ali 

Baba Zaviyesi ile birlikte on altı müessese-

ye toplam otuz beş mud buğday verilmiştir. 

Bu yüzden, Ali Baba ile Atîk Valde Sultan 

arasında, hemen hemen aynı dönemde ya-

şamalarına rağmen, bir münasebet oldu-

ğunu sanmıyoruz. Kanaatimizce Ali Baba 

Zaviyesi’ne yapılan bu destek, devletin böl-

gede uyguladığı genel politikanın bir sonu-

cudur ki, bu politika, Osmanlı-Safevî mü-

cadelesinin sosyal ve ekonomik bakımdan 

yıprattığı bölgenin yeniden imarı düşünce-

sinin bir tezahürüdür114.

V.3-Ali Baba ibn Ahî Mehmet 

Bey(Küçük Ali Baba) Vakfı115

Küçük Ali Baba’nın, bizim tahminimize 

göre büyük bir ihtimalle Sultan IV. Murat’ın 

112 RB’den alınan 64 numaralı 1823 tarihli fermân.

113 s. 4, 140-141.

114 Bu konuda bkz. “XVI. Asırda Safeviler’in 
Anadolu’daki Faaliyetleri ve Osmanlı Devletinin 
Buna Karşı Aldığı Tedbirler”, Uluslar Arası Kurulu-
şunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı 
Devleti Kongresi, 07-09 Nisan 1999 Bildiriler, Konya/
Türkiye 2000, 183-197.

115 Vakfi yenin bir sûreti TKGMA, 14 numaralı mu-
fassal, 19, bir sûreti de VGMA, 2141 numaralı defter, 
42’de kayıtlı bulunuyor; aynı vakfi yenin RB, YS ve 
HT’den alınan birkaç sûreti de elimizde bulunuyor.

temlîki ile elde ettiği, aşağıda dökümünü 

verdiğimiz gelir kaynaklarını 1639 tarihin-

de, dedesi Büyük Ali Baba’nın zaviyesine 

vakfettiğini görüyoruz.

1- Boyraz Yerleri(Poyraz Tarlası) adın-

daki mülk mezralar. 

2- Hamza Bostanı adındaki bir kıt’a 

bostan yeri.

3- Tavra Karyesi Nehri üzerinde bir 

çatı(sakf) altında, çalışır durumda üç 

göz mülk değirmen.

4- Bu değirmenlere bitişik bir kıt’a 

çayır.

5- Soğuk Çermik yakınında beş kıt’a 

çayır.

6- Sırasöğüt mevziinde bulunan Pirki-

nik Suyu üzerinde, çalışır durumda 

bir göz mülk değirmen.

7- Yeniil kazasına tâbi Ulaş köyü sınırı 

dâhilinde Tecer Suyu denilen nehir 

üzerinde, bir çatı altında çalışır du-

rumda üç göz mülk değirmen.

8- Sivasili kazasına tâbi Ütük köyünde 

vâki Kösedağı Nehri üzerinde, çalı-

şır durumda bir göz değirmen.

9- Sivasili kazasına tâbi Gemriz köyü 

sınırı dâhilinde Kösedağı Nehri üze-

rinde, çalışır durumda bir göz mülk 

değirmen.

10- Sivasili kazasına tâbi, kendi mülkü 

olan Uzun köyünün(Hafi k’e bağlı 

Özen köyü olabilir, 15 nefer, geliri: 

2200 akçe) mâlikâne gelirinin 

tamamı.
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11- Tozanlı kazasına tâbi, sahih mülkü 
olan Divriğin köyünün(Hafi k’e bağlı 
Beykonağı köyü) mâlikâne gelirinin 
yarısı.

12- Yine Divriğin köyünde, Tozanlı 
Nehri üzerinde, çalışır durumda bir 
göz mülk değirmen.

13- Tozanlı kazasına tâbi, Tığnıs 
köyü(Tokat, Reşadiye’ye bağlı Çay-
kıyı köyü) dâhilinde, Tozanlı Nehri 
üzerinde, Tozanlı Suyu üzerinde, bir 
çatı altında çalışır durumda iki de-
ğirmen ocağı.

14- Budaközü kazasında, sahih mülkü 
olan Emrullah Tuzlası(Çorum ili, 
Sungurlu ilçesine bağlı Kırankışla 
köyünde bulunuyor).

15- Emrullah Tuzlası’na tâbi Dikilitaş 
Tuzlası(geliri: senelik 500 akçe).

16- Aynı tuzlaya bağlı Koyunağılı Tuz-
lası.

17- Yine aynı tuzlaya bağlı Elekçi 
Tuzlası.

18- Hargün nahiyesinde(Zara’ya bağlı 
Belentarla köyü) tevâbiiyle birlikte 
mülkü olan Sertan Tuzlası.

19- Sivasili kazasında Beğli Tuzlası.

20- Beğli Tuzlası’na bağlı Gerdekli 
Tuzlası.

21- Aynı tuzlaya bağlı Celalli Tuzlası.

22- Yine aynı tuzlaya bağlı Pur Tuzlası.

23- Çamözü ve Acıpınar’da bulunan kü-
çük tuzla.

24- Cirhin köyündeki(Sivas, merkez 

Çaygören köyü) küçük tuzla.

25- Tokat kazasına tâbi, Tozanlı nahi-

yesinde mülkiyet üzere mutasarrıf 

olduğu Gibis köyünün(Reşadiye’ye 

bağlı Bağtaşı köyü, 77 nefer, geliri: 

1700 akçe) mâlikâne gelirinin dörtte 

biri.

26- Aynı yerdeki İrmenis 

köyünün(Doğanşar’a bağlı Çatpı-

nar köyü, 62 nefer, geliri: 4050 akçe) 

mâlikâne gelirinin dörtte biri.

27- Yine aynı yerdeki Değeryer/Tekerye 

köyünün(Reşadiye’ye bağlı Çayönü 

köyü) mâlikâne gelirinin dörtte biri.

Bu şekilde, toplam on üç göz değir-

men, on bir tuzla, altı kıt’a çayır, bir kö-

yün mâlikâne gelirinin tamamı, bir köyün 

mâlikâne gelirinin yarısı, üç köyün mâlikâne 

gelirinin dörtte biri, bir kıt’a bostan yeri ve 

Boyraz Yerleri denilen mezralar, torun Ali 

Baba tarafından, dede Ali Baba’nın zaviye-

sine vakfedilmiştir.

Küçük Ali Baba, söz konusu vakfına oğlu 

Ahî Mehmet Bey’i mütevelli tayin etmiştir. 

Kendisi hayatta oldukça, vakfından hâsıl 

olan gelire kendisi tasarruf edecek; vefatın-

dan sonra ise, dedesi Büyük Ali Baba’nın 

zaviyesinde oturan erkek evlâdının yaşça 

en büyüğü mütevelli olup vakıf gelirlerine 

mutasarrıf olacaktır.

Küçük Ali Baba,  vakıf gelirlerinden, 

kendisinin yaptırdığı muallimhânede görev 

yapacak olan muallime günlük üç akçe, ha-

lifeye ise günlük bir akçe maaş tahsis edil-

mesini istemiştir. Muallimhânede okuyan 

çocukların, Kur’ân öğrenimlerini tamam-
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layıp mezun oldukları vakit, her birinin  

yüzer adet salâvât-ı şerîfe ve yedişer adet 

Fatiha-i Şerîfe sûresi okuyup, sevâbını Haz-

reti Muhammed(Sav)’in rûh-u pâkine he-

diye etmeleri ve Küçük Ali Baba’yı da(bu 

abd-ı muhtâcı da) hayır-duâ ile anmaları 

istenmektedir. 

Küçük Ali Baba, vakıf gelirlerinden ay-

rıca, adı geçen mescid imamına günlük üç 

akçe, müezzinine ise günlük bir akçe ücret 

verilmesini vakfi yesine kaydettirmiştir.

Bütün bunlar yapıldıktan sonra, fazla 

kalan vakıf gelirlerinin, zaviyede sâkin olan 

erkek evlâdı arasında eşit bir şekilde paylaşıl-

masını ve bunun nesiller boyu devam etme-

sini isteyen Küçük Ali Baba, kız evlâdından 

dul ve hasta olup zaviyede ikâmet edenlere 

de, vakıf gelirlerinden kifâyet miktarı pay 

verilmesini vakfi ye şartları arasına koydur-

muştur. Evlâdının nesli tükendiğinde, zavi-

yede her kim sâkin bulunuyorsa, vakfi yede 

belirtilen şartları onun yerine getirmesini ve 

fazla kalan gelire de onun sahip olmasını; 

eğer zamanla söz konusu zaviye harap bir 

duruma düşüp, tamiri ya da yeniden inşâsı 

gerekirse, vakıf gelirlerinin buna harcanma-

sını isteyen Küçük Ali Baba, bütün bunların 

karşılığında kendisinin hayır-duâ ile anıl-

masını beklemektedir.  

V.4- Safi ye Hatun Vakfı116

Karahisar-ı Sâhip Sancağı’nın, Sincanlı 

kazasına tâbi Çatöyük köyünde, Merhum 

Lala Sinan Paşa’nın yaptırdığı câmi’-i şerîfi n 

116 RB’den alınan tezkere.

evkâfından, Sivas’ta Bedesten yakının-

da bulunan bir dükkanın kira bedelindeki 

hissesinden iki kuruş vakfeden Safi ye Ha-

tun, bu paranın Ali Baba Câmi’-i Şerîfi nin 

aydınlatılmasında(şem’-i ruğan alımında) 

kullanılmasını istiyor. Böyle bir vakfın yapıl-

dığını, 1768 tarihli bir tezkereden anlıyoruz.

V.5- Küçük Hanım binti Mehmet 

Bey Vakfı117

1793 tarihli vakfi yeden anlaşıldığı-

na göre, Sivas’ın Câmi’-i Kebîr Mahallesi 

sâkinlerinden Küçük Hanım binti Mehmet 

Bey adındaki kadın, bir bâb kış evi,  alt katı 

bir bâb kış evi olan bir bâb fevkâni oda, bir 

aralık ve bir yazlıktan oluşan evinden, kış 

evini kendisine ayırıp, kalanını vakfediyor. 

Sınırları belirtilen söz konusu ev kiraya 

verilecek ve hâsıl olan kira gelirinden, her 

sene Berât Kandili’nde iki kuruşluk Şem’-i 

Asel(Balmumu) alınıp, Ali Baba Câmii’nin 

aydınlatılmasında kullanılacaktır. Küçük 

Hanım, Hafız Es-Seyyid Abdullatif bin 

Mustafa adında birini, vakfına mütevelli 

tayin etmiştir. Ancak, kendisi hayatta ol-

duğu sürece kendisinin mütevelli olacağı-

nı belirten Küçük Hanım, vefatından sonra 

Hafız Abdullatif, onun vefatından sonra ise, 

Abdullatif’in erkek ve kız evlâdının bu gö-

revi üstlenmesini istemektedir.

117 SŞS, 5/174’te kayıtlı vakfi ye.
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V.6- Rukiye binti Türkmân Hacı 

Ali Vakfı118

Rukiye Hanım, 1800 tarihli vakfi yesin-

de; bir bâb kış evi, alt katı ahır olan iki bâb 

fevkâni oda, odunluk ve bir miktar avluyu 

müştemil evi ile, evinde bulunan seksen beş 

kuruşluk eşyasını, on beş kuruş nakit para-

sını, bir çamaşır leğenini, bir çamaşır kaza-

nını ve on beş vakıyyelik bir büyük kazanını 

vakfetmiştir. Leğen ve kazanlar, vakfi yet 

üzere Ali Baba Zaviyesi’nde kullanılacak-

lar; toplam yüz kuruş nakit paranın ve ev 

kirasından(menzil îcârından) elde edilen pa-

ranın, vakıf mütevellisi ve nâzırı mârifetiyle, 

istirbah olunmasından(faize verilmesinden) 

elde edilen gelir, öncelikle söz konusu evin 

tamirine harcanacak; fazlasından yılda iki 

kuruşluk Şem’-i Asel Câmi’-i Kebîr’de, altı 

kuruşluk Şem’-i Asel ise Ali Baba Zaviyesi 

Câmii’nde aydınlatmada kullanılacak. 

Rukiye Hanım, mütevelliye senelik üç 

kuruş, nâzıra ise yine senelik iki kuruş ücret 

verilmesini, vakfi yesine yazdırmış; ayrıca 

mevlid-i şerîf okunması için, yıllık beş kuruş 

verilmesini istemiştir.

V.7- Benderli Ali Ağa Vakfı119

1815 yılında, Sivas’ta misafi reten ikâmet 

etmekte olan, Serbevvâbîn-i Dergâh-ı Âlî 

Benderli Gazi Rişvan Ağası Ali Ağa, Ali 

Baba Tekyesi önünde binâ eylediği köşk 

ve iki lüle çeşmenin tâmir ve bakım mas-

rafl arını karşılamak için, üç yüz kuruş na-

118 SŞS, 6/89’da kayıtlı vakfi ye.

119 SŞS, 10/19’da kayıtlı vakfi ye.

kit parasını vakfetmiştir. Ali Ağa, vakfı-

nın mütevelliliğine, Ali Baba evlâdından 

Es-Seyyid Şeyh Tahir Efendi bin İsmail 

Efendi’yi tayin etmiştir. Vakfedilen para, 

mütevelli eliyle helâl yoldan(alâ vechi’l-

helâl) faize verilip(istirbah olunup), hâsıl 

olan gelirden(hâsıl-ı ribhinden), adı geçen 

çeşmenin çehgânına yıllık on iki kuruş maaş 

ve yine aynı şekilde yıllık bir Kıyye Şem’-i 

Ruğan verilecek. Ayrıca, Ali Baba Câmii’nde 

yakılmak üzere yıllık bir buçuk Kıyye Şem’-i 

Asel(Balmumu) alınacak ve bunu yakan 

kimseye de iki akçe maaş tahsis edilecek. 

Vakfi yeden anlaşıldığına göre, Tahir Efendi, 

ücretsiz olarak(ber-vech-i hasbî) mütevelli 

olmuş; Sivas ileri gelenlerinden(hânedân-ı 

memleketden) Himmet Ağazâde Seyyid 

İbrahim Ağa da, yine ücretsiz olarak nâzır 

tayin edilmiştir. 

V.8- Kezban binti Osman Vakfı120

1839 tarihli mürâseleden anlaşıldığına 

göre, Kezban binti Osman bu tarihten altı 

ay önce vefat etmiş ve vasiyeti üzere ma-

lının üçte biri(sülüsü) olan sekiz yüz kuruş 

vakfedilmiştir. Bahis konusu nakit para helâl 

yoldan(alâ vechi’l-helâl) istirbah olunacak; 

hâsıl olan nemâdan yıllık bir Kıyye Şem’-i 

Asel satın alınıp, Ali Baba Zaviyesi Câmii’nin 

aydınlatılmasında kullanılacak. Ayrıca, 

mübârek gecelerden birisinde yeteri kadar 

helva pişirilip fukarâya ikrâm olunacak.

Kezban Hanım’ın, oğlu Mehmet’i vak-

fına mütevelli tayin ettiği anlaşılıyor. Şimdi 

120 SŞS, 19/248’de kayıtlı mürâsele.
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ise, adı geçen Mehmet vefat etmiş ve yerine 

bir mütevelli tayin edilmesi gerektiğinden, 

Sivas kadısı, Kezban Hanım’ın kocası Es-

Seyyid Ataullah Ağa’yı mütevelli olarak gö-

revlendirmiştir.

V.9- İsmihan binti Hasan Vakfı121

Tespit edebildiğimiz kadarıyla, Ali 

Baba’yı ya da onun adına tesis edilen mües-

seseleri vakıfl a destekleyen son kişi, İsmihan 

binti Hasan adındaki kadındır. 1845 tarihli 

vakfi yeden anlaşıldığına göre, İsmihan Ha-

nım, Ali Baba Zaviyesi sâkinlerindendir ve 

Ali Baba evlâdına mensuptur. Üç adet fi ske 

şamdan, üç dimi ve çit yüzlü döşek, dört 

makat şiltesi, iki eski(köhne) minder, üç eski 

çit yorgan, dört eski kutnu yüzlü yastık, beş 

çit yüzlü yastık, bir eski halı seccâde, bir eski 

kilim ve on altı buçuk kıyye bakır mutfak 

eşyasını(evân-ı nühâs), sekiz yüz yirmi ku-

ruşa bir başkasına satan İsmihan Hanım, bu 

parayı vakfetmiştir.

Söz konusu para, her sene yaklaşık % 

15’le faize verilecek(devr-i şer’ ve ilzâm-ı 

ribh olunarak onu on bir buçuk hesabı üze-

re istirbah) ve elde edilen nemâdan, senede 

bir Vakıyye Şem’-i Asel, Ali Baba Zaviyesi 

Câmi’-i Şerîfi ’nin aydınlatılmasında kulla-

nılacak; ayrıca, mübârek gecelerden birinde 

üç kıyye ruğan ve üç kıyye aselden helva 

yapılıp, zaviyede sâkin bulunan fukarâ ve 

dervişâna ikram olunacak; fazla her ne ka-

lırsa, maaş olarak mütevelliye verilecek.

121 RB’den alınan vakfi ye.

Vakıf şartlarını bu şekilde belirleyen 

İsmihan Hanım, kendisi hayatta oldukça, 

kendisinin vakfı idare edeceğini; vefatın-

dan sonra ise, manevî oğlu olarak ifade 

edilen Seyyid Şeyh Hasan ve Seyyid Şeyh 

Hüseyin’in, bunların vefatından sonra bun-

ların erkek evlâdının, erkek evlâdın nesli tü-

kenirse kız evlâdın, kız evlâdın da nesli tü-

kenirse Ali Baba Câmii’nde imam olanların 

mütevelli olacaklarını, vakfi yesinde tescil 

ettirmiştir. Seyyid Şeyh Hasan ve Hüseyin 

kardeşler, Ali Baba evlâdından olup, o sıra-

da zaviyede şeyhdirler.   

A- Vakfın İşletilmesi

Zaviyelerin ve zaviye kurucusu şeyh 

ailelerinin asırlar boyu varlıklarını devam 

ettirmeleri, büyük oranda, kendilerine tah-

sis edilen vakıfl ar sayesinde olmuştur. Bu-

nunla beraber, bu tür vakıfl ar genellikle 

“evlatlık vakıf” olduklarından, aynı zaman-

da, sayıları gün geçtikçe artan evlâd-ı vâkıf 

arasında bitip tükenmek bilmeyen kavga ve 

münâzaalara da sebep olmuş görünmekte-

dir122. Bu çelişkili durum, vakfi yelerde kay-

dedilen, vakfın yönetimi ile ilgili şartlarla 

da alâkalıdır. “Tevliyet Şartları” da denilen 

yönetim ile ilgili şartlar, vakfi yelerde gayet 

açık bir şekilde belirtilmiş olmasına rağ-

men, bu konuda vakıf kurucusunun evlâdı 

arasında çoğu zaman tam bir anlaşma sağ-

lanamamıştır. Bu yüzden, zaviye ve vakıf 

yönetiminde, genellikle ehliyetten çok, va-

kıf gelirlerine sahip olabilme hırsı egemen 

122 Bu konuda benzer bir misal için bkz. A. Gölpınar-
lı, Mevlânâdan Sonra Mevlevîlik, 260 ve devamı. 
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olmuştur denilebilir. Böylelikle, zaviyelerin 

asırlar boyu yaşamasını sağlayan vakıfl ar, 

aynı zamanda, başlangıçta siyasî, sosyal, 

ekonomik ve sâir konularda önemli rolleri 

olan bu dinî ve hayrî müessesenin, zamanla 

içten içe çürümesinin de başlıca sebebini teş-

kil etmiş görünmektedir.

Bu gelişmeyi, çok açık bir şekilde Ali 

Baba Zaviyesi’nde takip edebiliyoruz. Rüs-

tem Paşa ve Küçük Ali Baba vakfi yelerin-

deki farklı tevliyet şartları, vakıf yönetimi 

hususunda Ali Baba evlâdı arasındaki mü-

cadelenin başlıca sebebi ve körükleyicisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde, 

vakfın işletilmesini kontrol eden nâzırın, Ali 

Baba evlâdına mensup olması da, dikkatimi-

zi çekiyor. Zaviyede, nâzırın, kurucu şeyhin 

ailesine mensup olması, vakfın hesaplarının 

dışarıdan kontrol edilmesinin engellenmesi 

anlamına geliyor(Faroqhi, 1975: 199). An-

cak, Ali Baba Zaviyesi vakıfl arında olduğu 

gibi, vakıf yönetimi ve kontrolünün, evlâdın 

farklı kutupları eline geçmesi, evlât arasın-

daki mücadeleyi artırmakla beraber, bir ba-

kıma murâkabenin daha sağlıklı olmasının 

garantisi olarak da değerlendirilebilir.

Vakfın işletilmesi, vakıf yönetimi, kont-

rolü ve muhasebesi, vakıf mahsûlünün top-

lanması ve buna bağlı olarak vakıf tuzlala-

rının işletilmesi gibi konuları ihtiva eder. 

Vakıf yönetiminin mütevelli, kontrolünün 

ise nâzır eliyle yürütüldüğü bilinmekle 

birlikte(Yediyıldız, 1986: 162), bilhassa iş-

leyişin anlaşılması bakımından, konunun 

daha detaylı bir şekilde incelenmesi gere-

kiyor. Vakfi ye tarihlerinden, son dönemle-

re kadar geçen zaman içerisinde meydana 

gelen değişiklikler, Osmanlı müesseselerin-

deki değişmelere paralellik arz ettiğinden, 

bu konuda yapılacak araştırmalar, Osmanlı 

sosyal ve ekonomik tarihinin aydınlatılma-

sında da fayda sağlayacaktır. 

Ayrıca, vakıf yönetimi ve kontrolünün 

mütevelli ve nâzır eliyle icrâ edildiğini ifa-

de edip geçmek, konunun anlaşılması için 

yeterli olmamaktadır. Yani, bir zaviye ku-

rulur; biri veya birileri o zaviyeye vakıf ya-

par; bu vakıf mütevelli tarafından idare ve 

nâzır tarafından murâkabe edilir ve bu du-

rum böylece devam eder... Vesikalara bakı-

lırsa işler bu kadar kolay yürümemektedir. 

Yönetim ve denetim hususlarında büyük 

münâzaalar olmuştur. Vakıf gelirleri, muh-

telif sebeplerle, her zaman düzenli bir şekil-

de toplanamamış, vakfın muhâsebesi çeşitli 

dönemlerde bir takım anlaşmazlıklara sebep 

olmuş ve vakfa, uzun süre devam eden mü-

dahaleler yapılmıştır. Bu bakımdan, zaviye-

ler ve onlara yapılan vakıfl arın işletilmesi; 

sadece kurucu şeyhin ve evlâdının hayat 

hikâyelerinin öğrenilmesi için değil, asıl bu 

dinî ve sosyal müessesenin son dönemlerde 

içine düştüğü buhranın anlaşılması için de 

araştırılmaya değer bir konudur. 

A.1- Vakıf Görevlileri

a- Mütevelli

Mütevelli, “vakıf işlerini vakfi ye şartla-

rı ve şer’î hükümler dâiresinde” idare için 

tayin olunan kişidir(Pakalın, 1983: 640). Ali 

Baba Zaviyesi’ne yapılan vakıfl ara kimlerin 
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mütevelli tayin edileceği hususuna yukarı-

da değinilmişti. Bunlardan özellikle Rüstem 

Paşa ve Küçük Ali Baba vakfi yelerinde be-

lirtilen tevliyet şartlarının, Ali Baba Zaviyesi 

ve Vakıfl arı’nın idaresinde etkili olduğunu 

belirtmeliyiz. 

Rüstem Paşa Vakfı’na önce  Ali Baba,  

vefatından sonra oğlu  Ahî Mehmet Bey,  

sonra   onun oğlu Küçük Ali Baba mütevelli 

olmuşlardır. Küçük Ali Baba, kendisi de bir 

vakıf tesis ettiğinden, kendisi ve kendisin-

den sonra gelenler uzun süre her iki vakfı 

birden yönetmişlerdir. Küçük Ali Baba’dan 

sonra oğlu ikinci Ahî Mehmet Bey tevliyet 

görevini üstlenmiş, muhtemelen onun ve-

fatından sonra kız kardeşleri Ümmühani ve 

Fatma Hatunlar bu göreve getirilmişlerdir. 

1664 yılında Ümmühani Hatun’un vefatı 

üzerine, Fatma Hatun tek başına her iki vak-

fı da yönetmeye başlamıştır.

Fatma Hatun’un mütevellilik dönemin-

den itibaren, bilhassa Ümmühani Hatun’un 

çocukları ile Fatma Hatun arasında ve bir 

süre sonra Fatma Hatun’un çocukları ara-

sında da, vakfın yönetimini ele geçirme, 

dolayısıyla vakıf gelirlerine sahip olma  hu-

susunda dava ve nizâlar başlamıştır. 1665 

yılında yapılan bir anlaşmayla,123 Sarıka-

mış Tuzlası’nın Fatma Hatun’a mütevellilik 

hissesi olmak üzere verilmesi, geriye kalan 

vakıf gelirlerinin ise, bütün Ali Baba evlâdı 

arasında paylaştırılması kabul edilmiştir. 

Ancak 1666’da, anlaşmanın bozulduğu ve 

Ümmühani Hatun evlâdının vakıf yöneti-

123 RB’den alınan 3 numaralı 1665 tarihli hüccet.

minden uzaklaştırıldığı anlaşılmaktadır124. 

1668’de yeni bir anlaşma sağlanmış ve buna 

göre, Sivasili kazasında Celalli Tuzlası, 

Kâfi rni nahiyesine bağlı Almus köyünde bu-

lunan iki göz değirmen ve Tozanlı nahiyesi-

ne tâbi İrmenis köyünün mâlikâne gelirinin 

tamamının Ümmühani Hatun evlâdından 

Mustafa Çelebi ibn Ahmet Çelebi’ye; vakfın 

geri kalanının ise, Fatma Hatun adına kocası 

Veli Bey ibn Muslu’ya verilmesi kabul edil-

miştir125. Ancak dava yine bitmemiş, zaviye 

yakınındaki bir zeminin Veli Bey’e verilmesi 

şartıyla 1669’da yeni bir anlaşma daha yapıl-

mıştır126. Görüldüğü gibi, vakıf yönetiminde 

hemen hemen her yıl değişiklikler olmuş ve 

bu durum asırlar boyu sürüp gitmiştir.

Vakıf gelirlerinden pay alan evlâdın 

kalabalık olduğu hallerde, içlerinden bi-

rinin “Reis-i Mütevelli” seçildiği ve onlar 

adına vakfı idare edip, paylarını verdiği 

görülmektedir. 1778’de reis-i mütevelli ta-

yin olunan Fatma Hatun evlâdından Seyyid 

Feyzullah’la ilgili belgeden anlaşıldığına 

göre, reis-i mütevelli, vakfı tek elden(yed-i 

vahitten) yönetecek, hisse sahiplerinin his-

selerini verecek, ancak onları vakıf işlerine 

müdahale ettirmeyecektir127. Tespit edebil-

diğimiz kadarıyla reis-i tevliyet usûlü, 1817 

yılına kadar devam etmiştir128. Bu usûlün 

uygulanmadığı dönemlerde ise, özellikle 

vakıfl a ilgili davalarda ya da berât yenilen-

124 RB’den alınan 5,  6 ve 7 numaralı 1666 tarihli hüc-
cetler.

125 RB’den alınan 8 numaralı 1668 tarihli hüccet.

126 RB’den alınan 12 numaralı 1669 tarihli hüccet.

127 RB’den alınan 26 numaralı 1788 tarihli mürâsele.

128 RB’den alınan 24 numaralı 1817 tarihli berât.
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mesi gibi hususlar için İstanbul’a gidilmesi 

gerektiğinde, hissedarlardan birisi vekil se-

çiliyordu129.

b- Nâzır-Kâtip-Câbi-Zâbit-Hâfız-

Kayyım

Mütevellinin, vakfı tasarruf ve idaresine 

nezâret eden ve bunları murâkabe altında 

bulunduran kişiye nâzır ya da nâzır-ı vakf 

denilmektedir. Nâzır, mütevellinin işlerine 

müdahale etmemekle birlikte, uygulamala-

rın vakıf kurucusunun şartlarına ve vakfın 

menfaatlerine uygun olup olmadığını denet-

ler, gerekirse istişârî mahiyette tavsiyelerde 

bulunur ve herhangi bir yolsuzluk halinde 

gerekli mercîlere bildirir. Prensip olarak bir 

vakıfta mütevelli ile nâzırın aynı kişi olma-

ması gerekir. Nâzır, vakıf kurucusu tarafın-

dan tayin edilebildiği gibi, bazı hallerde kadı 

tarafından da görevlendirilebilir(Bilmen, 

1985: 288).

Vakıf gelirlerini ve zaviyeye giren çıkan 

erzak ve eşyayı hususi deftere kaydeden kim-

seye kâtip denilmektedir(Berki, tarihsiz: 31). 

Câbi ise, vakıf gelirlerini toplayan tahsildar 

manasında kullanılmıştır. Vakıf gelirlerini 

toplama işine cibâyet deniliyordu(Bilmen, 

1985: 288; Berki, tarihsiz: 9).

Rüstem Paşa, Ali Baba’nın ve dolayısıy-

la ondan sonra gelecek mütevellilerin, ister-

lerse ve ne kadar gerekiyorsa câbi ve kâtip, 

diledikleri kadar zâbit ve hâfız tayin ede-

bileceklerini, vakfi yesine kaydettirmiştir. 

Üstelik câbi ve kâtibin, gerektiğinde tayin 

129 RB’den alınan 41 numaralı 1716 tarihli hüccet.

ve azli mütevellinin elinde olacaktır. Vakfi -

yede belirtilen zâbit ve hâfız, vakıf gelirle-

rini korumak üzere tayin edilecek kimseler 

olsa gerektir. Bununla beraber, vakfi yede 

ayrıca nâzır tayin edildiğine dâir bir işaret 

bulunmaması, bu iki vazifenin nâzırlık hiz-

meti karşılığı olarak kullanıldığı intibâını 

vermektedir. Daha sonraki yıllarda, bahsi 

geçen vazifelerin “nezâret-kitâbet-cibâyet” 

olarak zikredilmesi de bu ihtimali kuvvet-

lendirmektedir. Bu itibarla, zâbit(zabt eden) 

ve hâfız(hıfz eden, koruyan) terimleri ile 

“nâzır”ın kastedildiğini sanıyoruz.

Mütevelli, nâzır ya da câmi temizliği 

yapan hademeye bazen kayyım da denil-

mektedir. Bazılarına göre ise, kayyım “hıfz 

ve cem’ ve tefrik kendisine tefviz olunan”, 

yani koruma, toplama ve ayırma-dağıtma 

ile görevli kimsedir. Bu manada kayyım, 

mütevellinin emrinde bulunur. Genel ola-

rak, “vakfın malını görüp gözetmek ve hıfz 

etmek üzere tayin olunan” kimseye kayyım 

denildiği anlaşılmaktadır(Pakalın, 1983: 223; 

Berki, tarihsiz: 31).

Ali Baba Zaviyesi ve Vakıfl arı bünyesin-

de bu manada bir kayyım tayin edildiğine 

dâir herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır. 

Sadece bir vesikada rastladığımız kayyım 

ise, genel olarak vakıf işlerini görmek üze-

re değil, tamamen özel bir mesele için tayin 

edilmiştir130.

130 On beş yıldır kayıp olan Fatma Hatun’un kocası 
Veli Bey bin Tatar Muslu’nun, değişik yerlerde bu-
lunan emlâk ve erzakının zapt ve tesviyesi için, oğlu 
İsmail Bey, Sivas kadısı tarafından kayyım tayin olun-
muştur. bkz. RB’den alınan 35 numaralı 1710 tarihli 
hüccet.
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Rüstem Paşa vakfi yesinde, tayin ve azli 

mütevelliye bırakılan nâzır, câbi ve kâtibin 

yaklaşık yüz elli yıl tayin olunmadığı anla-

şılmaktadır. Ümmühani Hatun’un vefatın-

dan sonra vakıf gelirlerinin tamamına sahip 

olan Fatma Hatun, yetkisini nâzır-câbi-kâtip 

tayin etmeme yönünde kullanmış görünü-

yor. Buna karşılık, vakıf gelirlerinden uzak 

tutulan Ümmühani evlâdının çabaları so-

nucu, bu görevlerin ihdas olunduğu ve ilk 

olarak bu görevlere Ümmühani Hatun’un 

oğlu Ebubekir’in, 1688-89 yılında Sofya Sah-

rasında aldığı askerî berâtla tayin edildiği 

anlaşılmaktadır. Ebubekir, bu görevlerinin 

karşılığında yıllık altı mud buğday alacaktı. 

Ancak, Ebubekir, Fatma Hatun’un girişim-

leri sonucunda, berâtı iptal edilip, görevden 

men edilmiştir131.

Bu şekilde, Ebubekir’i görevden uzak-

laştıran Fatma Hatun’un, nâzır-câbi-kâtip 

meselesinin gündeme gelmesinden istifade 

ederek ve başka birinin bu vazifelere dahli-

ni önlemek maksadıyla kendi oğlu İsmail’i, 

1691 yılında sözkonusu görevlere tayin et-

tirdiği anlaşılıyor132. 1691’de bu göreve ata-

nan ve 1695’te berâtı yenilenen İsmail, üc-

ret olarak günlük üç akçe alacaktır133. 1698 

yılında, bu görevlerin Ebubekir’den alınıp, 

tekrar İsmail’e verilmesi134, Ebubekir’in mü-

cadeleye devam ettiğini gösteriyor. Nitekim 

bu mücadele Ebubekir’in oğlu Şems Ahmet 

131 BA, Cevdet Evkaf-9152.

132 RB’den alınan vazife tevcih vesikası.

133 RB’den alınan 1695 tarihli iki vesika.

134 RB’den alınan vazife tevcih vesikası; RB’den alı-
nan 7 numaralı 1698 tarihli mürâsele.

döneminde de devam etmiş ve onun oğlu 

Ebubekir döneminde, 1740’lı yıllarda, Üm-

mühani Hatun evlâdı lehine  sona ermiştir135. 

1835 ve 1876’lı yıllarda da durum bu şekilde 

devam etmiş görünüyor136.

Rüstem Paşa vakfi yesi cephesinden ba-

kıldığında gelişmeler yukarıda özetlendiği 

şekilde tezahür etmiştir. Küçük Ali Baba 

vakfi yesinde ise, bu görevlilerle ilgili her-

hangi bir kayıt bulunmuyor. Buna rağmen 

1727 tarihli bir belgede137, “Küçük Ali Baba 

Vakfı’nın nâzırı olmayıp lâzım olmakla, 

evlâd-ı vakıftan Seyyid Veli’ye hasbî müced-

deden buyruldu” denilmektedir ki, ücretsiz 

olarak bu tarihte ilk defa tayin olunduğuna 

şahit olduğumuz nâzır’a başka hiçbir vesi-

kada tesadüf olunmamıştır. 

B- Vakfın Muhâsebesi

Vakfın muhâsebesinin yapılış şekli, vak-

fın hesaplarının ve dolayısıyla vakfın işleyi-

şinin kontrolü bakımından önem arz etmek-

tedir. Vakfın kontrol ve muhâsebesi, vakıf 

kurucusunun isteği doğrultusunda, vakıf 

kurucusu tarafından veya onun tespit ettiği 

şartlara göre tayin olunan nâzır ve mütevel-

li eliyle yapılmaktadır. Bunların üzerinde, 

devlet adına murâkabe yapan kadı ve onun 

da üzerinde “Emîrü’l-Mü’minîn” olan hü-

135 BA, Sivas ahkâm, 1/288’de kayıtlı 1744 tarihli hü-
küm; aynı defter, 2/15’te kayıtlı aynı tarihli hüküm; 
aynı defter, 3/84’te kayıtlı 1747 tarihli hüküm.

136 1251-1251 tarihli numarasız Vakıf Muhasebe Def-
teri, 140-141; SVBMA, 1 numaralı vakıf defteri, 412 ve 
413 numaralı kayıtlar.

137 VGMA, 1088 numaralı HD, varak:52-B.
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kümdar bulunur. Hükümdarın yetkisi sa-

dece murâkabe ile sınırlı kalmayıp, vakıfl ar 

üzerinde geniş hakları mevcuttur(Köprülü, 

1983: 374).

Ali Baba Zaviyesi vakıfl arının murâkabe 

ve muhâsebesinin, nâzır-câbi-kâtip görevle-

rinin ihdas edildiği 1688’li yıllara kadar, mü-

tevelli eliyle yapıldığını ve kadı tarafından 

kontrol edildiğini sanıyoruz. Nitekim 1671 

tarihli bir vesikada138, vakıf muhâsebesinin 

“hâkimü’ş-şer’ olanlar” yani kadılar tarafın-

dan görüldüğü kayıtlıdır.

1688’lerden itibaren, kadı ve vakıf müte-

vellisinin yanına nâzır-câbi-kâtip görevlerini 

ifa eden kimsenin de katıldığı ve bu üçlü ta-

rafından yapılan vakıf muhâsebe işleminin, 

1826 yılında Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin 

kuruluşuna kadar devam ettiği söylenebilir. 

Bu tarihten sonra ve bilhassa 1837’de, taş-

rada Evkaf müdürlüklerinin kuruluşundan 

itibaren, vakıfl arın teftiş ve muhâsebesinde 

kadı’nın yerini Evkaf müdürünün aldığı 

anlaşılıyor. Ancak, bu değişikliğin uzun 

süre gerçekleşmediğini sanıyoruz. 1841’de 

yazılan bir belgede, Ali Baba’nın hakkına 

hürmeten, gelecek seneden itibaren, vakıf 

muhâsebesinin mütevelliler eliyle görülme-

si yolunda irade-i seniyye(padişah iradesi) 

buyrulduğu kayıtlı bulunmaktadır139. Kü-

çük Ali Baba Vakfı’nın 1845-46-47 seneleri 

muhâsebelerinin de mütevelli tarafından 

görüldüğü anlaşılıyor. Ancak, burada da 

138 RB’den alınan 1 numaralı 1671 tarihli fermân.

139 RB’den alınan Tezkere-i Dîvân.

mütevellinin muhatabı, eskiden olduğu gibi 

kadı değil, Evkaf müdürüdür140.

Vakıf muhâsebesinin ne şekilde yapı-

lacağı hususunda XIX. asır ortalarında bir 

Lâyiha-i Seniyye yayınlanmıştır. Buna göre, 

Ali Baba Zaviyesi vakıfl arı gibi, gelir fazla-

sı mütevelli ve evlâda bırakılmış bulunan 

vakıfl arın muhâsebeleri, mahallinde Evkaf 

müdürü marifetiyle mütevelli ve vakıftan 

ücret alan diğer görevliler(mürtezika-i vakf) 

hazır bulunduğu halde yapılacaktır. Ancak, 

bu şekildeki yeni düzenlemelerin, beraber-

lerinde bir takım yeni problemler getirdik-

leri anlaşılıyor. Meseleye Ali Baba örneğin-

den baktığımızda, lâyihada belirtilen, vakıf 

muhâsebesinin “mahallinde” görülmesi 

durumu, Tanzimat’tan sonra imparatorluk 

çapında idarî taksimâtta yapılan yeni dü-

zenlemeler sebebiyle, bir takım karışıklık-

lara sebep olmuş görünmektedir. Önceleri 

Sivas eyâleti(Eyâlet-i Rûm) dâhilinde kalan 

Bozok Sancağı’ndaki vakfa ait tuzlaların 

muhâsebe işleri, yeni dönemde adı geçen 

sancak Ankara vilayeti içinde kaldığından, 

her iki eyâletin vakıf müdürleri tarafından 

da görülmek istenmiş ve bu yüzden vakıf 

zarar gördüğü gibi, idarî bakımdan da bazı 

karışıklıklar meydana gelmiştir141. Neticede, 

bu durum istisnâ kabul edilerek, söz konusu 

tuzlaların da Sivas Evkâf Müdürü’nce gö-

rülmesi, kayıt altına alınmıştır142. Bu konuda 

rastladığımız son vesikaya göre 1876’lı yıl-

larda vakıf muhasebesi, mütevelli tarafın-

140 RB’den alınan ilmühaber senetleri.

141 RB’den alınan 23 numaralı 1850 tarihli arz.

142 RB’den alınan 1849 ve 1850 tarihli vesikalar.
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dan, Evkaf Muhasebecisinin kontrolünde 

yapılmaktadır143.

Vakıfl arın merkezî bir idare altında 

teşkilâtlandırılması ve ıslahı yolunda ara-

lıklarla yapılan çalışmalar, Tanzimat’la 

başlayıp, II. Meşrutiyet ile devam etmiş 

ve Cumhuriyet devrinde Vakıfl ar Genel 

Müdürlüğü’nün kurulmasıyla, günümüz-

deki halini almıştır(Yediyıldız, 1985: 163-

164).

C- Vakıf Gelirlerinin Toplanması

Ali Baba Zaviyesi’ne vakfedilen gelir 

kaynaklarının, değişik dönemlerde muhte-

lif şekillerde değerlendirildiğini görüyoruz. 

Çeşitliliğin başlıca sebebi, zaman değişimi 

olmakla birlikte, gelir kaynağının cinsi, vak-

fediliş şekli ve zaviyeye uzaklık durumu da 

önemlidir.

Zaviye yakınında buluna bahçe ve bos-

tan yerlerinin bazı dönemlerde zaviye men-

suplarınca işletildiği, bazen de kiraya(icâra) 

verildiği anlaşılıyor. Zaviye mensupları 

tarafından işletilen yerlerin yıllık olarak 

götürü(bedel-i behreleri ber vech-i maktû’) 

usulüyle belirlenen vergileri vali mültezim-

lerine ödeniyordu144. Yine zaviye görevli-

lerince ziraatı yapılan tarlaların gelirinin 

götürü usulüyle belirlenmiş dîvânîye verile-

cek kısmı da, mahsul kaldırıldığında, vakıf 

143 YS’tan alınan muhâsebe evrâkı.

144 RB’den alınan 27 numaralı 1714 tarihli fermanda 
vali mültezimlerinin buna kanaat etmeyip fazla iste-
dikleri anlatılmaktadır.

mütevellisi tarafından şahne145 olanlara ve-

rilmektedir146. 

Vakıf olan köy ve mezraların, zaviyeye 

ait olan mâlikâne gelirlerinin, genellikle biz-

zat mütevellinin gönderdiği adamlar vasıta-

sıyla toplandığına şahit oluyoruz. Vakıf mü-

tevellisi tarafından görevlendirilen adama 

yardımcı olmaları için, vali tarafından, köy 

imamına ve köy halkına hitâben buyruldu 

ve tezkere yazılmaktaydı147. Bazen, bizzat 

vakıf mütevellisi, vakıf gelirlerini toplama-

ya çıkıyordu. Ancak o da, göreve çıkmadan 

önce kadı’dan hüccet ve validen tezkere al-

mayı ihmal etmiyordu148. 

XIX. asırda düzenlenen vesikalardan 

anlaşıldığına göre, zaviyeden oldukça uzak 

bölgelerde bulunan vakıf gelirlerini topla-

mak üzere uzun süreli yolculuğa çıkan va-

kıf mütevellisine mürûr tezkeresi verilmek-

tedir. Meselâ, 1835 tarihinde, Ali Baba oğlu 

Hasan bin Es-Seyyid Mehmet Tahir, oğlu ile 

birlikte Budaközü kazasında tuzlaları oldu-

ğundan, uzun müddet Sungurlu kazasında 

ikâmet etmektedir. Kendisine atmış bir gün-

145 Şahne: Öşür toplama memuru, bkz. M. Z. Pakalın, 
age, III, 305.

146 RB’den alınan 10, 11, 14 numaralı 1700, 1712, 1713 
tarihli mürâseleler. 

147 Sivas Valisi’nin gönderdiği buyruldu gereğince, 
Tokat voyvodası tarafından Divriğin köyü imamı ve 
ahalilerine hitâben yazılan 1773 tarihli tezkere, RB’den 
alınmıştır.

148 RB’den alınan 1788 tarihli tezkereden anlaşıldığı-
na göre, bu tarihte vakıf mütevellisi Tekyenişin Fey-
zullah Efendi, elindeki hüccet-i şer’iye gereğince, Zara 
karyesi arazisindeki vakfa ait öşrü toplayabilmesi için, 
karye ahalisinden bazılarına hitaben Sivas Müteselli-
mi Zaralızâde Recep, bir tezkere vermiştir.
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lük mürûr tezkeresi verilen “uzun boylu, 

kara bıyıklı, yek çeşm(tek gözlü)” Hasan, 

vakıf işleri için Niksar kazası köylerine ora-

dan da Sivas’a gidip gelecektir149. Yine vakıf 

mütevellilerinden Şeyh Hüseyin bin Meh-

met Tahir(orta boylu, kara bıyıklı, otuz iki 

yaşında), uşağı Veli bin Osman(kısa boylu, 

ter bıyıklı, on beş yaşında) ile birlikte, yüz 

elli bir gün müddetle, mutasarrıf olduğu 

köylerin hâsılâtını satmak üzere Bozok, Ço-

rum, Divriği, Tozanlı ve Niksar’a gidip gel-

mek üzere mürûr tezkeresi almıştır150.

Vakıf mütevellisinin, yol esnâsında uğ-

radığı köylerde, “ber mûceb-i nizâm-ı âlî 

yem ve yiyeceklerinin”, akçe karşılığında 

köylüler tarafından karşılanması, ellerinde 

bulunan mürûr tezkereleri gereğince yol-

culuklarına engel olunmaması ve “hak-ı 

misafi retlerine riâyet” olunması hususunda 

ellerine vali tarafından buyruldu verilmek-

tedir151. 

Mâlikânesi vakf, dîvânîsi tımar olan köy 

ve mezralardan alınacak öşür miktarı, malî 

güçlerine ve tahammüllerine göre, köy ya 

da mezra halkına taksim edilmektedir. Top-

lanan verginin yarısı vakıf mütevellisine, 

öbür yarısı tımar sahibine(tımarlı sipahiye) 

verilmektedir152.

Tanzimat’ın ilânından sonra, vakıf ge-

lirlerini toplama hususunda önemli deği-

149 RB’den alınan 1835 tarihli Mürûr Tezkeresi.

150 RB’den alınan 1840 tarihli Mürûr Tezkeresi.

151 RB’den alınan 10 numaralı 1846-47 tarihli buyrul-
du.

152 RB’den alınan öşür dağıtım vesikası.

şikliklerin olduğunu görüyoruz. Buna göre, 

Tanzimat’ın uygulandığı vilayet ve kazalar-

da bulunan bazı büyük kimselerin vakıfl arı 

hariç, diğer vakıf köy ve mezraların öşürleri, 

müzâyede(açık artırma) sonunda belirlenen 

kimselere götürü usûlüyle(maktû’an) ihâle 

olunmaya başlanmıştır. Bu tür gelir kaynak-

larının ihâle işlemleri, kadı ve bu maksatla 

oluşturulan bir meclis(Meclis-i Müzâyede-i 

Aliyye) tarafından gerçekleştiriliyordu153.  

İhâleyi kazanan mültezim, götürü olarak 

belirlenen bedelin bir kısmını peşin, kalanını 

iki taksitte ödeyecektir. Mültezim, taksitleri 

zamanında ödemek zorundadır. Bunun için, 

defterdarlığa verilmek üzere bir borç senedi 

hazırlanmaktadır. Senette, borçlunun yanı 

sıra bir de kefi lin, taksitlerin gecikmesi ha-

linde güzeşte yani gecikme cezası ödeyecek-

leri ve gerekli şartlara uyacaklarını tekeffül 

ettikleri, belirtilmektedir. İhâle süresi, Mart 

ayı girişinden gelecek yılın Şubat ayı sonuna 

kadarki dönemi kapsamaktadır154. 

Bu gelişmeler, Tanzimat’tan itibaren va-

kıf gelir kaynaklarının yavaş yavaş zaviye 

mensuplarının elinden çıkmaya başladığını 

göstermektedir. Artık, zaviyeye gelir  geti-

ren kaynaklar başkaları tarafından ihâleye 

verilmekte ve eğer zaviye mensuplarının 

güçleri yeterse ihâleyi kazanabilmektedirler. 

İhâleyi kazanan mültezim, götürü olarak be-

lirlenen miktarı zaviyeye verecektir. Ancak, 

bu miktar giderek azalmış ve muhtemelen 

XX. asrın ilk yıllarında sıfırlanmıştır.

153 RB’den alınan 1849 tarihli şartnâme.

154 RB’den alınan 1844 tarihli senet.
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Tanzimat’la birlikte, padişahlar ve ileri 

gelen devlet büyükleri tarafından yapılmış 

arazi vakıfl arının devletçe zapt edilerek öşre 

bağlanması, daha sonra Sadrazam Fuad 

Paşa’nın, Maliye’nin vakıfl ara verdiği öşür 

payını iâne  telakki ederek dörtte birden 

daha aşağı indirmesi neticesinde(Mustafa 

Nuri Paşa, 1328: 100), bilhassa Rüstem Paşa, 

Küçük Ali Baba ve Atîk Valde Sultan tara-

fından yapılan vakıfl ardan gelen önemli 

miktardaki gelirin, zamanla kesildiği an-

laşılmaktadır. Zaviyenin bilhassa XIX. asır 

içinde küçük vakıfl ar tarafından desteklen-

mesi, meydana gelen bu açığı kapatma dü-

şüncesinin bir sonucu olsa gerektir.

Zaviye çevresindeki bahçe ve bostanla-

rın, arsa haline getirilip inşaata açılmasıyla, 

buralarda kurulan binâ sahiplerinden alınan 

zemin kira bedelleri de götürü usûlüyle be-

lirleniyor ve yıllık olarak vakıf mütevellisine 

ödeniyordu. Kira bedelleri, XVIII. asrın ilk 

yarısı ortalarına kadar aynî olarak toplam 

yüz yedi vakıyye şem’-i ruğan idi. Zaman-

la bina sayısındaki değişiklikler sebebiyle, 

bu miktarın nakit paraya çevrildiği görü-

lüyor. Vakıf arsa üzerinde evi bulunanlar, 

1781’den itibaren, her yıl Berât Gecesi’nde 

vakıf mütevellisine 1931 akçe ödemişlerdir.  

Ancak, 1795’li yıllarda tekrar aynî olarak 

şem’-i ruğan ödenmeye başlandığı anlaşıl-

maktadır155. 

Zaviyeye gelir getiren önemli kaynak-

lardan olan vakıf tuzlaların büyük bir kısmı-

155 SŞS, 1/346; RB’den alınan 1795-96 tarihli Menzil 
İcara Defteri.

nın da icara verilmek suretiyle işletildiği an-

laşılmaktadır. Ancak, zamanla harap olup, 

kullanılamaz duruma gelen tuzlaların, kira-

layan tarafından gerekli tamir ve bakımları-

nın yapılması şartıyla doksan dokuz seneye 

kadar icara-i tavîle verildiğini görüyoruz. 

Buna göre, yapılan icâr anlaşması otuz üç 

senede bir olmak üzere üç defa yenilenecek-

tir156. Bu şekildeki kiralamalarda, kiralayanın 

tamir ve bakım yapması karşılığında fi yatla-

rın yaklaşık onda bir oranında düşürüldüğü 

anlaşılmaktadır157. Harap olan vakıf tuzlala-

rın, bazen bizzat vakıf mütevellisi tarafın-

dan tamir ettirildiği de görülmektedir158.

Bizzat vakıf görevlilerince işletilen tuz-

lalarda üretilen tuzun fi yatı belirlenirken, 

ahaliye ve vakıf hasılâtına zarar gelmeme-

sine dikkat ediliyordu159. Üretilen tuzun, 

çevredeki köy ve mezra halkı ile, etraftan 

tuz satın almak için gelenlere satıldığı an-

laşılıyor. Müşteriler, mütevelliden izinsiz 

156 RB’den alınan 1785 tarihli senet.

157 Meselâ,  uzun süredir harabe olan Sertan Tuzla-
sı, Mart 1829-Şubat 1838 yılları arasında, her yıl vak-
fa onar kuruş vermek şartıyla, tâlip olan Çam Şeyhi 
oğlu Es-Seyyid Hasan Ağa’ya icâra verilmiştir. Buna 
karşılık Hasan Ağa, tuzlayı tamir edip faaliyete geçi-
recektir. Bundan sonraki on yıllık dönemde ise, aynı 
tuzla, Hasan Ağa’nın oğlu Âsaf Bey’e iltizâma verile-
cektir. Ancak yapılan anlaşmaya göre, bu ikinci on yıl-
da Âsaf Bey, her yıl vakfa yüz kuruş verecektir, bkz. 
RB’den alınan şartnâme.

158 RB’den alınan, Tokat voyvodası tarafından veril-
miş 1807 tarihli Tezkere-i Dîvân,  aynı kişiden alınan 
1809 tarihli tezkere ise Sivas valisi kethüdası vekili ta-
rafından verilmiştir. Ayrıca bkz. yine RB’den alınan 
1845 tarihli ilmühaber.

159 RB’den alınan 1850 tarihli vesika.
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tuz almayacaklar ve mütevelliye pac vergisi 

ödeyeceklerdi160.

Tuz üretiminin yapıldığı dönemlerde, 

üretilen tuzun zaviye adına alınıp satılma-

sı için, mütevelli tarafından yeterli sayıda 

adam görevlendirildiği ve bunların üretim 

dönemi boyunca tuzla yakınındaki köylerde 

ikâmet ettikleri anlaşılmaktadır161.

VI- Sonuç

Dinî, sosyal, eğitim ve hayrî hizmetlerin, 

büyük ölçüde vakıfl ar tarafından oluşturu-

lup, müesseseleştirildiği ve desteklendiği 

eski medeniyetimizde, bu hizmetlerin he-

men tamamının verildiği müesseselerin ba-

şında gelen zaviyelerden birisinin, yaklaşık 

dört yüz küsur yıllık biyografi sinin verilme-

ye çalışıldığı bu araştırma ile istenilen sonu-

ca ulaşıldığı elbette söylenemez. Özellikle, 

araştırmanın odak noktasında bulunan Ali 

Baba’nın dinî ve tasavvufî kimliği hususun-

da tatmin edici bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Buna karşılık, zaviyenin sosyo-ekonomik 

gelişimi ve fonksiyonlarının önemli ölçüde 

açıklığa kavuşturulduğunu söyleyebiliriz.

Adına kurulmuş olan mahalle ve mües-

seseleri tanıtmaya çalıştığımız Ali Baba’nın, 

özellikle XVI. asırda olmak üzere, zama-

nımıza kadar geçen süreçte, saygı ve hür-

met duyulan bir şahsiyet olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. Konunun başında ifade ettiği-

miz Seydi Ali Reis ile ilgili bilgiler ve adına 

hürmeten, yaşadığı dönemde ve takip eden 

160 RB’den alınan 29 numaralı, 1817 tarihli mürâsele.

161 RB’den alınan 17 numaralı, 1707 tarihli fermân

yüzyıllarda yapılan vakıfl ar, bu yargımızın 

doğruluğunu apaçık bir şekilde ortaya koy-

maktadır.

Zaviye lehine yapılan irili ufaklı dokuz 

vakıf, zaviyenin temel fonksiyonlarını yeri-

ne getirebilmesinin başlıca teminatı olmuş 

görünmektedir. Zaman içinde meydana ge-

len değişikliklere rağmen, özellikle âyende 

ve revendenin ağırlanması, fakir fukarânın 

doyurulması, tarikat mensubu dervişlerin 

barındırılması ve o çevrede yaşayan çocuk-

ların eğitim hizmetlerinin verilmesi, zaviye-

de gerçekleştirilen hizmetlerin başında gel-

mektedir. 

Ancak, XIX. asırdan itibaren bu hizmet-

lerin büyük ölçüde aksadığı ve zaviyenin, 

sadece dervişlerin barındığı bir mekân ha-

line dönüştüğü söylenebilir. Bu gelişmede, 

Osmanlı devlet ve toplum hayatında mey-

dana gelen bozulmaların etkisinin yanında, 

belki de bu bozulmanın paralelinde olmak 

üzere, zaviye hizmetlerinin temel destekçisi 

olan vakıf gelirlerinin, zamanla zaviye men-

suplarının elinden çıkmasının da önemli ro-

lünün olduğu kabul edilmelidir.

Bu tip değişikliklerin, zaviyelerin kapa-

tılmasıyla sonuçlanan gelişmelerin başlangı-

cını teşkil ettiğini söylersek, herhalde yanlış 

bir yargıda bulunmuş olmayız. 
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Arşiv belgeleri162:
RB’den alınan Ali Baba ibn Ahi Mehmed 

Beğ(Küçük Ali Baba) vakfi yesi.

162 Ruhi Başeğmez, Hüseyin Tekkenişinoğlu ve Yıl-
maz Susamış’tan alınan belgelerin bir kısmı bu çalış-
mada değerlendirilmiş olup, belgelerin tamamı Bir 
Tekkenin Dinî ve Sosyal Tarihi Sivas Ali Baba Zâviyesi, 
İstanbul 1992, isimli kitabımızda kullanılmıştır. Adları 
geçen üç saygıdeğer dosta bu vesileyle tekrar teşekkür 
ederim. Doktora yaptığımız dönemde Ali Baba evla-
dından bizim ulaşamadığımız başkalarının da oldu-
ğunu ve bunlarda da zaviye ile ilgili evrak bulunabi-
leceğini duymuş fakat o dönemde bu kişilerle temas 
kuramamıştık. Son zamanlarda bunlardan Mehmet 
Tahir Ezgi ve İstanbul’da bulunan Ali Baba Türbesi’ni 
Koruma Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Tahir 
Aslandaş’tan alındığı belirtilen vesikalar da gün yü-
züne çıkmış bulunmaktadır. Büyük çoğunluğu tara-
fımızdan kullanılan belgelerle mükerrelik arzeden bu 
vesikaların ve belki zamanla ortaya çıkacak daha baş-
kalarının meselenin daha iyi anlaşılmasında önemli 
katkılarının olacağı muhakkaktır, ilgili vesikaların 
değerlendirildiği çalışmalar için bkz. Ali Sinan Bilgili, 
“SİVAS ALİ BABA ZAVİYESİ VAKFI BELGELERİ”, 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 
Sayı 51, s.1-34; Selahattin Tozlu, “SİVAS ALİ BABA 
ZAVİYESİ VAKFI BELGELERİNİN ASLI VE GÜNÜ-
MÜZ HARFLERİYLE METNİ”, Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 51, s. 35-51.  

Ruhi Başeğmez’den alınan163 1(1671 tarihli), 
17(1707 tarihli), 25, 27(1714 tarihli), 34, 
37(1732 tarihli), 45(1758 tarihli), 64(1823 
tarihli) numaralı fermanlar.

RB’den alınan 4(1704 tarihli), 24(1817 tarihli), 
37 ve 38(1876 tarihli) berâtlar.

RB’den alınan, 8, 10(1846-47 tarihli) ve 12 
numaralı buyruldular.

RB’den alınan 3(1665 tarihli), 5,  6 ve 7(1666 
tarihli), 8(1668 tarihli), 9, 10, 11(1668 
tarihli), 12(1669 tarihli), 15, 19, 24(1685 
tarihli), 26(1688 tarihli), 35(1710 tarihli), 
41(1716 tarihli), 45(1721 tarihli), 59 ve 68 
numaralı hüccetler. 

RB’den alınan 9, 13 ve 23(1850 tarihli) 
numaralı arz.

RB’den alınan 7(1698 tarihli), 8, 10(1700 
tarihli), 11(1712 tarihli), 12, 14(1713 
tarihli), 26(1788 tarihli) ve 29(1817 tarihli) 
numaralı mürâseleler.

RB’den alınan vazife tevcih belgeleri.

RB’den alınan on adet Masraf Defteri.

RB’den alınan Masraf Defteri.

RB’den alınan vazife tevcih kaydı sûreti; 

RB’den alınan İcâra Defterleri.

RB’den alınan Defter-i Hâkânî sûretleri.

RB’den alınan vazife tevcih vesikası.

RB’den alınan 1695 tarihli iki vesika.

RB’den alınan vazife tevcih vesikası; 

RB’den alınan Tezkere-i Dîvân.

RB’den alınan ilmühaber senetleri.

RB’den alınan 1849 ve 1850 tarihli vesikalar.

RB’den alınan 1773, 1788 ve 1809 tarihli 
tezkereler.

163 Ruhi Başeğmez’de bulunan evrak daha sonra İs-
tanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne devredilmiş 
olup, belge numaraları tarafımızdan verildiği şekliyle 
kaydedilmiştir.
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RB’den alınan 1835 ve 1840 tarihli Mürûr 
Tezkereleri.

RB’den alınan öşür dağıtım vesikası.

RB’den alınan 1849 tarihli şartnâme.

RB’den alınan 1785 ve 1844 tarihli senetler.

RB’den alınan, Tokat voyvodası tarafından 
verilmiş 1807 tarihli Tezkere-i Dîvân.  

RB’den alınan 1845 tarihli ilmühaber.

RB’den alınan 1850 tarihli vesika.

RB’den alınan 1231/1815-1816 tarihli Hacı 
Hüseyin Ağa Câmi’i Evkâfı’na ait 
olan Alacadeğirmen Bendi’nden iki 
lüle su cereyân itmek şartıyla Ali Baba 
Dergâhı’na su verilmesi ile ilgili vesika.

RB’den alınan 1795-96 tarihli Menzil İcâra 
Defteri

Yılmaz Susamış’tan(YS) alınan muhâsebe 
evrâkı.

YS’den alınan Ali Baba ibn Ahi Mehmed 
Beğ(Küçük Ali Baba) vakfi yesi.

YS’den alınan istidâ.

YS’den alınan 1928 tarihli şahâdetnâme

Hüseyin Tekkeşinoğlu’ndan(HT) alınan Ali 
Baba ibn Ahi Mehmed Beğ(Küçük Ali 
Baba) vakfi yesi.

HT’den alınan 8 numaralı berât.

Tapu -Kadastro Genel Müdürlüğü 
Arşivi(TKGMA), 14 numaralı mufassal, 
29-A.

TKGMA, 14 numaralı mufassal, 19

TKGMA, 14 numaralı mufassal, 19-A.

Başbakanlık Arşivi(BA), Maliyeden 
Müdevver(MM),  626 numaralı Evkaf 
Defteri, 8.

BA.MM, 3687 numaralı Eyâlet-i Sivas Kalemi 
Muhâsebe-i Anadolu, 1105/1693-1694 
tarihli defter, 2-3.

BA.MM, 3687 numaralı defter, 1-2.

BA.MM, 626 numaralı defter, 8, 19 Zilhicce 
995/1587 tarihli vesika.

BA.Cevdet Evkaf-9152.

BA.Sivas Ahkâm, 7/193’te kayıtlı aynı tarihli 
hüküm.

BA.Sivas Ahkâm, 1/288’de kayıtlı 1744 tarihli 
hüküm

BA.Sivas Ahkâm 2/15’te kayıtlı aynı tarihli 
hüküm 

BA.Sivas Ahkâm 3/84’te kayıtlı 1747 tarihli 
hüküm.

BA.Sivas Ahkâm Defteri, 23/6.

BA.Sivas Ahkâm Defteri, 10/74.

BA.Ahkâm-ı Şikâyet Defteri, 156-246, Evâhir-i 
Zilhicce 1149/1737 tarihli hüküm.

BA.Mühimme Defteri(MD), 25/264.

BA.MD, 25/264.

BA.MD, 25/264.

BA.MD, 7/754, 20 R. evvel 976/1568 tarihli 
hüküm

BA.MD, 7/660, 7 Safer 976/1568 tarihli 
hüküm

BA.MD,  7/723, Gurre-i R. evvel 976/1568 
tarihli hüküm.

Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi(VGMA), 
582/1 numaralı defter, 287-289, sıra: 
197’de kayıtlı Rüstem Paşa vakfi yesinin 
eski harfl erle yazılı sureti.

VGMA, 2232 numaralı defter, 169-173’te 
kayıtlı Rüstem Paşa vakfi yesinin 
bugünkü harfl ere çevirisi.

VGMA, 1766 numaralı defter, 136-170, sıra: 
27’de kayıtlı vakfi ye, Ali Baba ile ilgili 
kısım s. 138.

VGMA, 2141 numaralı defter, 42’de kayıtlı 
vakfi ye.

VGMA, 1088 numaralı Hurûfât Defteri(HD), 
54-B.

VGMA, 1121 numaralı HD, 13.
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VGMA, 1088 numaralı HD, 54-B.

VGMA, 1118 numaralı HD, 129. 

VGMA, 548 numaralı HD, 110.

VGMA, 1088 numaralı HD, varak: 52-B.

VGMA, 548 numaralı HD, 109, 110.

VGMA, 1118 numaralı HD, 138.

VGMA, 548 numaralı HD, 109, 110.

VGMA, 1088 numaralı HD, 45-B.

VGMA, 550 numaralı HD, 57.

VGMA, 1119 numaralı HD, 94.

Sivas Vakıfl ar Bölge Müdürlüğü 
Arşivi(SVBMA), 1 numaralı vakıf defteri, 
412 ve 413 numaralı kayıtlar.

SVBMA, 1 numaralı defter, belge no: 303’te 
kayıtlı Behram Paşa Vakfı’ndan dağıtılan 
su şebekesi çizelgesi.

Sivas Kongre Müzesi’nde bulunan164 1251-
1252 tarihli numarasız Vakıf Muhasebe 
Defteri, 4, 140-141.

164 Bu belgeler daha sonra Ankara Milli Kütüphane’ye 
devredilmiştir.

Sivas Şer’iye Sicili(SŞS), 1/126’da kayıtlı 1779 
tarihli berât.

SŞS, 1/346.

SŞS, 1/345-346’da kayıtlı hüccet. 

SŞS, 5/174’te kayıtlı vakfi ye.

SŞS, 6/89’da kayıtlı vakfi ye.

SŞS, 10/19’da kayıtlı vakfi ye.

SŞS, 19/248’de kayıtlı mürâsele.

SŞS, 49/211.

SŞS, 49/251, 19 Muharrem 1291/1874 tarihli 
ispât-ı verâset derkenârı.


