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lcti ilc Avusturya arasındaki siyasi anlaşmazlıklarda Türklerin tulumunun, bilhassa 1683'tc İkinci Yi
yana Kuşalması sırasındaki askeri olayiann daha iyi açıklığa kavuşturulabilmcsi idi. Lakin belgelerin 
incelenmesi, Osmanlı-Avusturya ilişkilerinde vcsika ağırlığının 1683 yılı civaona kUmelenmediğini 
ortaya koydu. 1720 tarihi ilc sınırlandığında belgelerin de yığınlarla olacağı da ortaya çıktı. Bu du
rumda tasan değiştirildi, yayınlanacak eserin (Regesten) ilk cildinin 16. yüzyıla ait belgeleri kapsa
ması kararlaşıınldı. Buna karşın da yalnız HHStA'dcki belgelerin değil, Harbiye Arşivi (Kricgsarchiv) 
ve Saray Arşivi (Hofkammerarchiv)'in de kataloga alınması fikri benimsendi. Bununla beraber, yine 
de 16. yüzyıla ait belgelerin hepsinin özetleri ve bunlarla ilgili noılann bir kişi tarafından zamarıında 
tamamlanması güçlüğü yüzünden bu ilk cilne 1574'de kadar olan belgeleric ikti fa edildi. Eva-Maria 
DÜRR de kendisine, buıılann konulan na göre gözden geçirjlmcsi safhasında yardımcı oldu (7. s.). 

PETRJTSCH eserin giriş bölümünde Avusturya Devlet Arşivleri'nde bulunan Osmanlı belge
lerinin mahiyeti hakkında kısa bilgi verdikten sonra, 1526-1574 arasında Osmanlı-Habsburg siyasi 
münasebeılerinc dcğinir (I0-14.s.), arşivlcrjndcki Osmanlı belketerinin önemini belirtir. Bu belgeler 
ilk defa 1753'tc Devlet Arşivi'nc dcvr olunmuş, daha sonra da anlaşma metinterin in, devlet adamlan 
ncıdindeki belgelerin, İstanbul'daki Avusturya Elçiliği Arşivi'nin buraya intikali ilc zcnginlcşmiştir. 
Bununla beraber 1809'da Napolyon harpleri zamanında cmniycnc bulundurmak maksadı ilc belgele
rin büyük bir kısmı Başbakanlığa ait olan kayıtlarla birlikte Macarisıan'a götürülmüş, buna rağmen 
belgelerin yine de bir kısmı Fransız askerlerinin eline geçmiş ve ganimeı olarak Paris'c nakl olunmuş
tur. Bunlann büyük bir kısmı Viyana Kongresi'nden sonra geri dönmüşlcrsc de, yine de yüz Türkçe 
belge ancak 1925'te Paris'teki Milli Kütüphane ilc arşiv malzemesi değiş-tokuşu sırasında Viyana'ya 
eski yerlerine iade olunabilmişlcrdir. Arşivden Doğu-Bilimleri (Şarkiyat) Enstitüsü'ne verilen bir 
kısım belgeler de 1861'dc tekrar geri gelmişlerdir. Mürüh, Basel ve Bremen'de bulunan, 1. Fcrdi
nand'a hit:ıben yazılmış bir kısım be.lgcnin mevcudiyetini (kitabımızd:ı 8,9,33 ve 40 num:ıralı belge
ler) yazanmız bunlann satılmış veya hediye edilmiş olmal:ın ihtimali ilc izah eder (14-15. s.). PET
RISCH, Joseph von HAMMER'in ilk defa buradaki belgelerin önemini k:ıvradığına da dcğinir, 
HAMMER bu arşivde çalışmış, Geschichte des Osmanisehen Reiches 'tc dörtbin belgenin de fihris
tini yermiştir (Pcst 1833, yeni baskı Graz .1963, IX, 335-680), dcr. Giriş'te Anton von GEVA Y'ın, 
Karl NEHRJNG'in, HlJRMUZAKI'nin ve Anton C. SCHAENDLINGER'c kadar pek çok bilim 
adamının aynı yoldaki çalışmalannı da anar. Aslında Viyana'daki HHSlA'dc 1412-1453 tarihleri ara
sına ait belgeler de bulunmakta ise de, bunlar Heinz GRILL tarafından Die iilıesten "Turcica" des 
Haus-, H of- und Staaısarchivs adı ilc 1950'dc yayınlandığından (MiJteillungen des Österreichischen Sta
aısarchivs, 3 ), bunlara sade atıfta bulunulmuştur ( 17. s.). 

Eserin Belge özeıleri bölümü (ReJiesten)'nü (22-256.s.) kısalımalar, arşivlcrlc ilgili işaretler, 
belgelerin alılanndaki açıklarnalard:ı bahs olunan eserleri listeleri, liıgatçc ve şahıs, yer adı, belgelerin 
düzenlendiği mckfirılar dizinleri, konutanna göre belgelerin bulunma.~ını sağlayan bir başka liste ta-
mamlamakt:ıdır. · 

Dr.E.D.PETRITSCH gerçekten örnek bir katalog hazırlamıştır, vücuda getirdiği eserin kıy
meti yurdumuzda yayınlanan benzerleri ilc karşıtaştın ldığında daha iyi anlaşılır. 16. yüzyıla ait geri 
kalan belgelerin de katalogunun aynı yöntemle ilgililerin' isıifadesine yakın bir zamanda sunulacağı 
müjdesini de vermektedir. ' 

Nejat Göyünç 

Sa im SA V AŞ, Bir tekkenin dini ve sosyal tarihi, Sivas Ali Baba Zaviyesi. istanbul ı 992, 
Dcrglih yayınlanndan no. 142, Tarih dizisi no. ıs. 272 sahifc, 8 resim. 

Anadolu'nun çeşitli yörelerinde bulunup 1925'te kapatılan, bir kısım cşy:ıl:ın ve kiıapl:ın Arı
kara'ya götürülen, vakıflanna da cikonulan tckkc veya zaviyclere ait pek çok belgenin bizzat bu dini 
kurumlarda ötedenberi görevli bulunan kimselerin halefieri elinde kaldığına ve bunlann bu yapıl:ınn 
tarihini ve işlevini aydıntatıcı niteliktc baha biçilmez bir arşiv oluşturduğun:ı Ahmet Yaşar OCAK'ın 
"Emircc sultan ve Z:ıviyesi" (i.Ü.E.F. Tarih EnstiJüsü Dtrgisi, sayı: 9, s. 138-209) adlı araştırması 
mükemmel bir örnek teşkil etmişti. Bu defa da kendisinin doktora öğrencisi S:ıim SAVAŞ, Cumhuri
yet Üniversitesi'nde görevli bulunmasından faydalanarak, aynı şehirde mevcut Ali Baba Z:ıviycsi ilc 
ilgili, bu zaviye mensubu üç şahıstaki toplamı 754 belgeden faydalanmış, aynca Sivas Şcriyyc Sicil
leri'nde bu ıckke ilc alakal ı vesikalarla Ankara ve İstanbul arşivlerindekileri de ihmal etmeyerek, ko
nuya ilişkin yayıniannda desteği ile yukandaki eseri meydana getirmiştir. 

Çalışmada önce kaynaklar belirtilmekte, dcrlcncn belgelerin dökümü de, bulunduklan arşiv ve 
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tasnif gösterilerek okuyucuya sunulmakladır (s. 11-16). KiiJibın Giriş kısmında (s.l937) ise bu zavi
yenin kurulduğu zamanki siyasi ve dini-tasavvufi ortam üzerinde durulmaktadır. "Aii Baba'nın kim
liği" meselesi 1. Bölümü oluşturmaktadır (s. 41-64): 1547 Ocak ayı sonlannda Sivas'ta zaviyesi bulu
nan bir şeyhtir, 16 Eylül 1574'ıe vefat etmiştir. Rüsıem Paşa'nın hocası olduğu rivayet olunmaktadır. 
Rüsıem Paşa onun zaviyesine vakıf yapmıştır. Ali Baba geride oniki yaşında bir erkek evlat bırakmış
tır (Ahi Mehmcd), U. Selim'in eşi ve m. Murad'ın annesi Nurbanu Valide Sultan (vefatı tarihi: 
18.2.1582) da bu zaviyeye vakıfta bulunmuştur: Saim SAVAŞ tamamen arşiv vcsikalanna dayanarak 
Ali Baba'nın şecercsini çıkartmış, zaviyede görevlilerin listelerini düzenlemiş, Ali Baba ile münase
beıi olanlar üzerinde de durmuşıur. Lllkin onun dini hüviyeıi eldeki malzeme ile ıaım tesbit edileme
miş, bununla beraber devlet merkezi ile iyi ilişkiler ku'rmuş, bölgenin is~finında önemli rol oynamış 
bir Türk dervişi olduğu kanaatı edinilmiştir. 

"Ali Baba Zaviyesi" başlıklı U. Bölümde (s. 67-108) bugün Sivas'ta Ali Baba adını taşıyan 
mahallede bir cami, cami içinde türbe, tekke ve onun önünde bir çcşme bulunduğundan bahs olun
makta. vaktiyle zaviye bünyesinde bir demektebin mevcudiyetinin belgelerden anlaşıldığı kayd olun
maktadır. 16. yüıyıl ortalarına doğru Ali Baba ·adını taşıyan tek yapı zaviyedir, diğerleri sonradan 
yavaş yavaş muhtelif kimseler tarafından tesis olunmuşlardır. Hatta 17. yüzyılda zaviyeye gelen 
"{Jyende ve revende" nin konduklan bir han bile mevcunur (s.69). Bütün bu gelişmeler, zaviyenin iş
leyişi, görevlilerin hangi hizmetlerde bulurunalan gerektiğinin ayrınillan bu bölümde anlatılmaktadır. 
Zaviyenin vakıflan ile ilgili malumat da llL Bölümde (s.1 1 1-164) incclenmektedir. Gelir kaynaklan, 
vakf olunan köyler, vakıf görevlileri hakkındaki bilgiler, masraf cetvelleri bu bölümü zenginleştiren 
hususlardır. Ekler kısmında (s.182-272) ise zaviyeye gelir sağlayan köylerin haritası, ıeklce, cami ve 
türbe lcrokisi, cami ve çcşme ile ilgili kitabeler, Ali Baba Zaviycsi'ne ait vakfiyc ve diğer vcsika su
retlerinin meıinleri, bunlann klişeleri, tekkenin bugünkü durumunu gösterir iki fotoğraf ve içerisinde
kileric ilgili alu resim bulunmaktadır. 

Konya'da Mevlana Müzesi Arşivi'ndeki belgelerden . birisinde (Zarf 51, no.40) Üsküdar'da 
Atile Valide Sultan evkafından Sivas Mevlevihanesi fokarasına to'omiye olarak lahsis olunan Saruca 
karyesinden bal)s olunmaktadır. Atile Valide Sultan yukanda adı geçen Nurbanu Sultan'dır.Bu itibaıla 
16. yüzyılın ikinci yansında, yani Ali Baba'nın yaşadığı dönemde Sivas'ta bir mevlevihane mevcut 
demektir (bk. SAVAŞ, s. 32). Lllkin Ali Baba Zaviycsi ile mevlevihane arasındaki ilişki şimdilik 
belli değildir. Mcvlevihfine'ye daha sonraki yıllarda yapılan vakıflar, binanın tamirleri hakkında da 
bir hayli zengin malumat vardır. Sivas'taki mevlevihline hakkında adı geçen arşivde hayli belge varsa 
da ("Sivas Mevlevihlinesi", fX. Vokif Haftası Kitohı. Ankara 1992, s. 83-88), bunlar da aynı şehirdeki 
mevlevihane ile Ali Baba ~vi yesi arasındaki münasebelin hangi tarihlere kadar indiğini gösterecek 
mahiyette değildir. Bununla beraber halen kabri Ali Baba Zaviyesi'nde bulunan Mehmed SUSAMlŞ 
DEDE'nin mevlevi olduğuna şehadet edenler de vardır (Mehmet ÖNDER, bk. aynı eser, ş. 86). 1913 
senesinde Çankın Mevlevihiinesi'ne Konya'daki lisitfine'den maddi yardım yapılması için mahallinde 
şehir ileri gelenlerinin ve ayfintn müşıerckcn düzenledikleri bir arzda Kadi.ri, Halveli ve Nakşibendi 
şeyhlerinin de mühürlerinin bulunuşu (Mevlana Müzçsi Arşivi, Konya, zarf 69, belge no.9) tarikatler 
arasındaki sıkı münasebetlerin ve dayanışmanın açık bir delilidir. 

Saim SAVAŞ yukanda tanılılan eseri ile gerçekten hem çok mükemmel bir çalışmaya imzası
nı atmış, hem de Türkiye'de arşiv zcnginliklerine, kıymetli hocası A. Yaşar OCAK' tan sonra bir defa 
daha değinmişıir. kitabında yer verdiği gelir-gider cetvelleri, zaviyelerde yeniJip içilenlcrin ve diğer 
masranann dökümü başka benzeri kurumlarla karşılaştırmalar yapılmasına yol açacaktır. Bu hususta 
az da olsa bazı çalışmalar da vardır, Klaus KREISER'in HZur wirtscluıftlichen Grundloge der İston
buler Mevlevihanes om Beispiel des Konvents von Golotou, Osmonistische Stuılien zur Wirtschojis
und Soıüılgeschü:hte. In memoriom Vonco Boslcov, yayıniayan Hans Georg MAJER, Wicsbaden 
1986, s. 84-93. Samsun Mevlevihancsi'ne ait aynı mahiyette bazı belgeler de Osmanlı ArOftırmalıuı, 
14'te, bu mevlevihane hakkındaki bir makalede yayınlanmak üzeredir. · 

Saim SAVAŞ'ın bu ~urması ayru zamanda Anadolu üniversiteleri'ndeki gençlerin iyi yöne
ticilerin rehberliğinde neleri başarabileceklerinin yeni bir karuudır. 

Nejat Göyünç 
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