
KOYUN BABA 

bir sakız ağacının dibine yerleşmiştir. 
ViJQyetname'de Koyun Baba'nın Osman
cık'ta da kerametler gösterdiği, etraf
taki bazı kimseler tarafından hoş kar
şılanmamakla birlikte olağan üstü olay
larla vellliğini kanıtladığı anlatılır (s. 16-
36) . 

Koyun Baba'nın giderek artan şöhreti 
Fatih Sultan Mehmed'e kadar ulaşmış, 
Fatih, Uzun Hasan üzerine sefere gider
ken Osmancık'a uğrayarak kendisini ziya
ret etmiştir. Vilayetname'de uzun uza
dıya anlatılan bu ziyaret sırasında Koyun 
Baba Fatih'i "Allah erlerinin şahı" diye 
nitelendirip onun Uzun Hasan'a galip ge
leceğini müjdelemiş , Fatih de Koyun Ba
ba'yı zamanın kutbu olarak gördüğüne 
ilişkin konuşmasından sonra kendisine 
etraftaki köyleri vakfetme ve büyük bir 
tekke yaptırma sözü vermiş, ancak Koyun 
Baba padişahın bu lutfunu kabul etme
yip yakındaki Kızılırmak üzerine bir köprü 
yaptırmasını rica etmiştir (s 42-5 ı ; Gürel, 
s. 58-59; Ocak, s. 95). Bu sözü yerine ge
tirmeye Fatih'in ömrü yetmediğinden bu 
iş bir gece Koyun Baba'yı rüyasında gö
ren ll. Bayezid'e kalmıştır (b k. BEYAZlT 11 
KÖPRÜSÜ). 

Hayatının geri kalan kısmını müridie
rini yetiştirerek geçiren Koyun Baba, tür
besinin kitabesinden anlaşıldığına göre 
25 Muharrem 873'te (15 Ağustos 1468) 
vefat etmiştir. Rivayete göre öleceğini 

Koyun Baba hakkındaki menakıbnamenin ilk sayfası (Ço
rum Hasan Paşa Ktp., nr. 121 7) 
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müridierine önceden haber vermiş ve 
türbesinin kagir taştan yapılacağını Mah
mud Dede adlı müridine bildirmişti r. Sö
zü edilen türbe Kızılırmak yakınında Ara
fat tepe üzerinde bulunmakta olup üstü 
kurşun kubbeyle örtülüdür. Türbe ll. Ba
yezid tarafından yaptınımıştır (Evliya Çe
lebi, ll, ı 8 ı; Kati b Çelebi, s. 625) Koyun 
Baba'nın bu türbesinden başka İstan 
bul'da Fatih ve Galata, Ankara -Kalecik. 
Edirne. Denizli, Konya ve Yugoslavya- Kal
kandelen'de olmak üzere toplam yedi 
makam türbesi bulunmaktadır. Halk bu 
bölgelerdeki türbeler hakkında farklı 
inançlara sahiptir. Günümüzde de Koyun 
Baba'nın türbelerine halkın ilgisi yoğun 
bir şekilde devam etmektedir. 

ViJQyetname, Koyun Baba'nın m. yüz
yılda Osmancık'ta yaşamış bir Kalenderi 
şeyhi olduğunu ortaya koymaktadır. Ah
met Yaşar Ocak'a göre Vilayetname'de 
Hacı Bektaş-ı Veli'den bahsedilmemesi ve 
Koyun Baba'nın atman Baba ile olan ar
kadaşlığı, onun da atman Baba gibi Hacı 
Bektaş geleneği dışındaki Haydari olma
yan Kalenderiler'den olması gerektiği hu
susun u düşündürmektedir (Osmanlı im

paratorluğunda Marjinal SD.fılik, s. 95). 
Ancak Evliya Çelebi'den itibaren verilen 
bilgilerden Koyun Baba'nın Hacı Bektaş 
geleneği içine dahil edildiği ve tekkesin
de Bektaşi dervişleri yaşadığı aniaşılmak
ta ( Seyahatname, ll. ı 80). dolayısıyla son
radan Bektaşiler'ce benimsenmiş olması 
ihtimali ortaya çıkmaktadır. Hasluck, Ev
liya Çelebi'den hareketle Koyun Baba'nın 
yaşadığı şehrin bütün ahalisinin Bektaşi 
olduğunu, fakat tekkenin başka ellere 
geçtiğini ve Koyun Baba'nın da Pamuk 
Baba adını aldığını ifade etmektedir ( Bek
taşfiile Tedkikleri, s. I 6). 

Koyun Baba, halifelerinden Ali Koca'yı 
Tuna boylarında Vidin civarının iskan ve 
irşadıyla görevlendirmiştir. ömer Lütfi 
Barkan, Niğbolu'ya bağlı Dervişler köyü
nün Koyun Baba dervişlerinden Ali Koca 
adlı dervişin zaviyesine padişah tarafın
dan yapılan bağışlardan meydana geldi
ğini ifade etmektedir (VD, sy. 2 1 ı 9421, s . 
298). Yine Vezirköprü'ye bağlı Gedegra'da 
dokuz kişilik bir Koyun Baba müridieri 
cemaatinin varlığı da bilinmektedir (Öz, 
LVII/219Jl933J, s. 528). 
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KOYUN BABA KÖPRÜSÜ 

Çorum ilinin Osmancık ilçesinde 
Sultan IL Bayezid tarafından 

yaptırılan köprü 
(bk. BEYAZlT Il KÖPRÜSÜ). 
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KOYUNOGLU, Ahmet Rasih Izzet 

L 

(1901-1974) 

Devlet Demir Yolları başmüfettişi, 
özel müze ve kütüphane sahibi. 

_j 

Konya'da doğdu. Sahib Ata Fahreddin 
Ali soyundan, Koyunoğlu sülalesindendir. 
Babasının adı İzzet, annesinin adı Naci
ye'dir. İlk öğreniminden sonra Konya'nın 
tanınmış hocalarından özel dersler aldı. 
İstanbul'a giderek Halkalı Ziraat Mekte
bi'nde okudu. Kurtuluş Savaşı'na yedek 
subay olarak katılıp İstiklal madalyası ka
zandı. Devlet Demir Yolları teşkilatının çe-

Ahmet 
Rasih 
i zzet 

Koyunoğlu 



Ahmet Rasih izzet Koyunoğlu ve Konya evi olarak düzen 
lenen konutu 

şitli kademelerinde idari görevlerde bu
lundu. 1928 yılında gönderildiği Alman
ya'da üç yıl mesleğiyle ilgili araştırma ve 
incelemeler yaptı. Dönüşünde Devlet De
mir Yolları 'nda başmüfettiş oldu. Türk 
ocaklarının milli kültür ve medeniyet ta
rihine ait konularda başlattığ ı araştırma, 

derleme ve inceleme faaliyetlerinin tesi
riyle kitap, etnegrafik ve arkeolajik eser
ler ve eşyalar toplamaya koyulan i zzet Ko
yun oğlu evlerindeki babadan kalma tari
hi eşyayı bunlarla bir araya getirdi. Eski 
eseriere olan büyük merakı sebebiyle gö
revi icabı gezdiği yerlerde eline geçen 
yazma eser ve m üzelik eşyaları evinde ko
ruma altına aldı. Önceleri Türk halk ede
biyatma dair eseriere ve cönklere daha 
fazla ağırlık verdiği anlaşılmaktadır; daha 
sonra her konuda eser ve eşya top l adı. 

1956 yı lı n d a emekliye ayrılın ca evinde 
meydana gelen m üze ve kütüphaneyi dü
zenleyip araştırmacıların ve ziyaretçiie
rin istifadesine sundu . Yerli ve yabancı 
ilim adamlarınca bir araştırma merkezi 
olarak değerlendirilen bu ev Koyunoğlu 
M üze ve Kütüphanesi ad ıyla tanındı . izzet 
Koyunoğlu . yabancıların çok yüksek f iyat 
tekliflerine rağmen müze ve kütüphane
sini 4 Temmuz 1973 tarihinde Konya Be
lediyesi'ne bağışladı. Müzesinin müdür
lüğünü yaptığı sırada 22 Eylül 1974 tari
hinde vefat etti ve Konya Üçler (Türbe) 
Kabristanı'nda toprağa verildi. 

Konya Belediyesi. Koyunoğlu'nun Top
raklık semtindeki iki katlı evini aslına uy-

gun biçimde tamir ederek bir "Konya evi" 
şekliyle koruma altına aldı . Evin çevresi 
istimlak ed ilerek burada iki katlı modern 
bir müze ve kütüphane binası yapımına 
başland ı ve 2 Şubat 1984 tarihinde hiz
mete açıldı. 5000 m 2 '1ik bir alan üzerine 
kurulan bina çağdaş müzecilik ve kütüp
hanecilik an layışına uygun olarak düzen
lendi. Toplam 3000 m 2 'yi bulan teşhir 
salonlarında 11 .348 adet arkeolajik ve et
nografik eser sunulmuştur. Yapının bad
rum katındaki "Tabiat Tarihi" bölümün
de mineraller. fosiller ve hayvanlar bulun
maktadır_ Zemin katta yer alan "Anado
lu Medeniyetleri" seksiyonunda Eski ve 
Yeni Taş çağları. Eski Tunç. Hitit. Frig, 
Klasik Roma. Bizans. Selçuklu. Beylikler. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait ar
keoloj ik, etnegrafik ve nümismatik eser
ler sergilenmişti r. Bu katın batı blokun
da sanat galerisi. doğu blokunda ise 150 
kişilik konferans salonu yer almaktadır. 

İdari kısmın da bulunduğu üst katta Kon
ya ve yöresine ait ha lı . ki li m. cici m. secca
de, el oyaları. giyim kuşam eşyaları. çeşitli 
el işleri sergilenmişti r. Rahleler, mOsiki 
aletleri. altın. gümüş. bronz, demir, cam 
ve ağaçtan yapı lm ış eşyalar. kahve ve 
hamam takımları . silahlar. tablolar. yaz
ma eserler. yazı takımı, murakka' ve lev
haları. cilt. kağıt ve minyatür örnekleri, 
tesbihler. tarikat eşyaları . saatler sistemli 
olarak yerleştirilen eşyalardan dır. Bu ka
tın batı blokunda yer alan kütüphane kıs

mında tasnif edilmiş 14.747 adetyazma 
ve basma eser bulunmaktadır. Bu sayı 
Selçuk Es'in bağışladığı kütüphane. arşiv 
ve koleksiyonlarla . ayrıca belediye tara
fından satın alınan Bozkırlı Mustafa Par
laktürk'ün kütüphanesiyle daha da art
mıştır. Bunların tasnif ve teşhir çalışma
ları devam etmektedir. Koyunoğlu Müze 
ve Kütüphanesi galerilerinde halkın elin
deki eski eser ve müzelik eşyayı sergile
mesine de imkan sağ lanmaktadır. 

Koyunoğ l u 

M üze 
ve Kütüphanesi 

Konya 

KOZA HANI 
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KOZA HANI 

Bursa Çarşısı içinde 
Sultan Il . Bayezid tarafından 

xv_ yüzyılın sonlarına doğru yaptırılan 

L 
büyük han. 

_j 

Bursa'nın merkezinde Çarşı bölgesin
deki Ulucami ile Orhan Gazi imareti ara
sında bulunmaktadır. Eski kaynaklarda 
adı Yeni Han. Beylik Han-ı Cedld-i Amire, 
Han-ı Cedld-i Evvel. Slmkeş. Sırmakeş 
Beylik Kervansaray şeklinde de geçmek
tedir. Bazı kaynaklarda İpek Ham olarak 
adlandırılan yer de burası olmalıdır. Ha
nın bir inşa kitabesi yoktur; Fakat İstan 
bul'da ll. Bayezid için inşa edilen büyük 
cami ve külliyenin Vakıflar Genel Müdür
lüğü'ndeki 91 1 ( 1505) tarihli vakfiye sG
retine göre bu küll iyenin evkafından ol
mak üzere hanın 895 Reblü lahirinde 
(Mart 1490) yapımına başlanarak 896 Zil
kadesinin 25 'inde (29 Eylül 1491) açılışı 
yapılmıştır. Ancak Rıfkı Me!GI Meriç' e gö
re han İstanbul'daki külliyenin inşasından 
on yıl öneeye ait olduğuna göre onun ev
kafından olamaz. Vakfiyede adı geçen 
kervansaray Koza Ham değil yakınındaki 
Pirinç H anı olmalıdır. Yine Meriç'in tesbiti
ne göre Koza Ham'nın yeri muhtelif kim
selerden 895 Reblülahirinde (Mart 1490) 
satın alı nmışt ı r. Hanın mimarı Abdülall 
b. Puladşah'tır. Kazım Baykal , Bursa şer-
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