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Sivas’ın Kaleardı Mahallesi Uzunyol 
Sokağı’nda ve Mütevellizade (Abdülvehhab) 
Abdi Ağa’nın yaptırdığı bu konak torunları emekli 
öğretmen Hatice Mutlu ve emekli hâkim Abdi 
Başaran tarafından Sivas Konağı olarak ihya 
edilmek ve kültürevi olarak kullanılmak üzere 
Sivas Belediyesine bağışlanmıştır.

The mansion which was originally built 
by Mütevellizade (Abdülvehhab) Abdi Aga 
on Uzunyol Street of Kaleardı district in Sivas 
was donated to municipality of the city by the 
grandchildren of Abdi Aga, retired teacher Hatice 
Mutlu and retired judge Abdi Başaran, with the 
purpose of being renovated as a cultural center.

Abdi Ağa Konağı
Abdi Ağa Mansion
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Daru’r-Raha Nedi̇r?

“Rahat evi, rahat edilecek ev” anlamında 
olup özel bir isim olarak kullanılmıştır. 

Daru’r-Raha, Sivas’ın o yıllardaki yerleşimine 
göre nispeten şehrin kenarında yer almış 
olmasından dolayı külliyenin bir bölümünün 
zaviye olduğunu düşünebiliriz. 

Aileye verilen “Mütevelli” ismi Daru’r-
Raha vakfiyesindeki mütevellilik görevinden 
ileri gelmektedir. Bilindiği üzere Türk-İslam 
medeniyetinin en önemli unsurlarından birisi, 
sosyal yardım gayesi ile kurulan vakıflardır. 1321 
yılında Sivas’ta kurulmuş olan Daru’r-Raha Vakfı, 
Türkiye Selçuklularının tarih sahnesinden silindiği 
yıllarda bile İslami esasların bütün güzelliği ve 
genişliğiyle devam ettiğini gösteren çok boyutlu 
bir vakıf olarak görülmektedir. Bu vakıf sayesinde 
birkaç nesil “Rahatoğulları” daha sonraki 
yüzyıllarda ise “Mütevellizadeler”le devam eden 
Sivas ailesininin geçmişten gelen varlığını tespit 
edebilmekteyiz.

Rahatoğulları’nın devamı olan bu aileye; 
Sivas yöresindeki bir başka mütevelli ailesinden 
ayırt etmek için, vakfedilen mallar arasından 
tuzlaların da bulunmasından dolayı “Tuz 
Mütevellisi” de denilmiştir.

 Abdi Ağa’nın, günümüze gelen konağını 
1877 yılında yaptırdığını tahmin ediliyor. Eski Türk 

evinin bütün sıcaklığını, şirinliğini yansıtan bu 
konak iki katlı olup 12 odadan oluşmaktır. Harem 
selamlık olarak yapılmıştır. Harem kısmı bugün 
yıkılmıştır. Selamlık kısmında; yüklük denen 
dolaplı odaları, mutfağı, servis bölümleri, Paşa 
odası, gömme ve dış süsleme olarak yapılmış 
bulunan aydınlatma yerleri ve göbekli ahşap 
süslemeleri mevcuttur.    Yıllarca harap şeklinde 
kalan bu konak, kanuni mirasçıları tarafından 
Sivas Belediyesi’ne verilmiştir. 

Abdi Ağa Konağı
Abdi Ağa Mansion
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What Is Daru’r Raha
(House Of Comfort)?

Daru’r raha has been used as a private 
name to mean “a house of comfort, a place to be 
comfortable”.

The mansion was built in the suburbs 
of the city back in the time. This is why it may 
also be considered as a zawiyah.  The name 
“mutevelli” was given to the family because of 
their trusteeship duties. A well known element 
of Turkish-Islamic civilisation is the foundations 
dedicated to social aid. Being founded in 1321 
in Sivas, Daru’r Raha is a multidimensional 
foundation that indicates how Islamic practices 
moved on with all their breadth and beauty even 
after Anatolian Seljuks were wiped out from 
history. It is because of this foundation we can 
trace the existence of the founding family who 
were known as    (sons of comfortables) and then 
later on as “Mütevellizadeler”.

In order to differentiate the family, 
descendants of Rahatoğulları, from other families 
of trustees in Sivas area, they were called Salt 
Trustees. There were salt marshes among the 
assets that they donated. 

It is estimated that Abdi Ağa built the 
mansion that we see today in 1877. The mansion 
reflects all the warmth and sweetness of the 

old Turkish houses with all its 12 rooms. It was 
designed as separate rooms for men and 
women. The part that was used by women has 
been ruined in time. The part used by men stil has 
cupboards, kitchen, service rooms, pasha room, 
wood ornaments and candles places designed 
as embedded in the walls and ornament on 
them. Having been in ruins for long years, the 
mansion has been donated to Sivas municipality 
by its legal heirs.

Abdi Ağa Konağı
Abdi Ağa Mansion
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Abdülvahab Ağa (Abdi̇ Ağa)

Emir Hattab ile başlayan Rahatoğulları‘ndan 
hareketle Mütevellizade olarak devam eden bu 
aile Millî Mücadelede tarihî bir görev ifa etmiştir.

Türk-İslam âdeti üzere, konaktaki Kur’an-ı 
Kerim’in kapağına yazılan doğum kaydı şöyledir: 
1327 Şevval’in ikinci günü Pazar, neharen saat 
10.00, Abdülvehhab Ağa dünyaya geldi. Aile 
arasında kendisine Abdi denilmiş ve nüfus 
kaydına ismi “Abdi”, doğum tarihi ise 1326 olarak 
geçirilmiştir.

Mütevellizade Abdülvahhab Ağa’nın 
oğlu Mehmed Nuri Bey (M. 1853-1911) ilk eşinin 
vefatından sonra Yırtlazzadeler’den Hayriye 
Hanım’la evlenir ve iki çocuk sahibi olur. 

Bu iki çocuğun büyüğü olan Hatice Hanım,  
1324(1908)’de Sivas’ta doğmuş, öğrenim hayatını 
tamamladıktan sonra Tokat’ta Cumhuriyet 
İlkokulu’nda öğretmenliğe başlamıştır. Daha 
sonra kendisi gibi öğretmen olan Süreyya Bey‘le 
evlenmiştir. Bu evlilikten dört çocuğa sahip 
olmuştur. 29.06.2002 tarihinde ise vefat etmiştir. 

Mehmet Nuri Bey’in iki çocuğundan 
küçüğü olan Abdi (Başara), 4 Ekim 1325 (1909) 
tarihinde Sivas’ta doğmuştur. Hâkim olan Abdi 
Başara evlenmemiş ve 16.07.1996 tarihinde vefat 
etmiştir. 

İnşaat malzemesi, taş temel üzerine 
ahşap çatkı arası kerpiç dolgulu olup içerisi 

ve dışarısı kireç sıvalıdır. Evin asıl önemli kısmı 
birinci katıdır. Bu kata dik merdivenlerle girilir. 
Salonun yanlarına dizilen odalardan en önemlisi, 
güneydoğu yönünde bulunan köşedeki 
başodadır. Başodada, pabuçluk kısmının ahşap 
sütunları birbirine ahşap kemerle bağlıdır. İnce 
bir ahşap işçiliği görülür. Sütun başlıklarında 
kabartma çiçek motifleri vazoların içerisinden 
çıkar. Yeşile boyatılarak güzelliğini büyük ölçüde 
yitirmiştir.

Kare şeklindeki tavan “S” lerle küçük 
kareciklere bölünmüştür. Ortada yuvarlak göbek 
vardır. Tavanın köşeleri üçgen sahalara ayrılmıştır. 
İçerisi süslemelidir. Tavan ve sütunlar bir bütün 
teşkil eder. Salon ve oda tavanlarında sade bir 
süsleme görülür.

Abdi Ağa Konağı
Abdi Ağa Mansion
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Abdülvahab Ağa (Abdi̇ Ağa)

The family that was started as Rahatoğulları 
by Emir Hattab and continues as Mutevellizade 
played a historic role in the National Struggle.    

In line with the Turkish-Islamic traditions the 
birth note of Abdülvehhab Ağa has been written 
on the cover of Qur’an as follows: He was born 
on the second day of Shawwal, Sunday, at 10 am 
in the morning. He was then called as Abdi by 
the family and registered in the birth document 
as so in 1326. 

The son of Abdi Ağa, Mehmed Nuri Bey, 
(1853-1911) has married to Hayriye Hanım of 
Yırtlazzade family after the passing of his first wife 
and has two children with her. Hatice hanım, the 
older child of the two, was born in 1908 in Sivas 
and after finishing her education, started working 
as a teacher in Cumhuriyet Elemenetary School 
in the city of Tokat. Later on, she got married with 
Süreyya Bey, who also was a teacher. She had 
four children out of this marriage and eventually 
passed away on 29.06.2002.  

The younger of the two children of Mehmrd 
Nuri Bey, Abdi (Başara) was born in Sivas in 1909. 
In time he became a judge, never got married 
and passed away on 16.07.1996.  

The mansion was built on a rocky 
foundation and as mud-bricks between wooden 
frames. It was coated inside and out. The 

prominent part of the house is the first floor. 
Entry to this floor is provided by steep stairs. The 
most important room among the rooms around 
the hall is the head-room situated in the South-
east. The wooden columns of the shoe rack has 
been connected to each other with a wooden 
arch. The delicate wood craftsmanship is visible 
on the shoe rack. On the capitals of the columns 
there are vases and flowers come out of them. 
Being painted to gren later on, the rack has lost 
most of its bauty.   

The square shaped ceiling has been 
furthered divided into smaller squares with small 
gaps in between. There is a round figure in the 
center. The corners of the ceiling have been 
divided into ornamented triangles. The ceiling 
and columns create a harmony together. There 
are plain ornaments on the ceilings of the hall 
and other rooms. 

Abdi Ağa Konağı
Abdi Ağa Mansion
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Mimari üslubu ve görkemli yapısı ile 
Osmanlı Döneminde XIX. yüzyılın sonunda 
yapıldığı düşünülen, Sivas’ın kültür hayatına 
kazandırılan eski adıyla “Çorapçı Hanı”, yeni 
adıyla “İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi”, 
ruhumuzu derinden etkileyen yapıların başında 
gelmektedir.

With all its mannificent structure and 
architecture the Çorapçı Inn of Sivas was 
believed to be built in the Ottoman timnes, in the 
end of 19th century. The Inn was re-named as 
Ihramcızade Center for Culture and Arts  a n d 
exercises deep influence on our souls today. 

Çorapçı Hanı
(İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi̇

Çorapçı Inn
İhramcızade Center For Culture And Arts
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Gözümüzün, gönlümüzün sanata ve 
maneviyata doyduğu tarihi içimize çeke 
çeke yürüdüğümüz, atalarımızdan bize 
miras olarak kalan ve bizlerin onu koruma ve 
kollama gayretiyle, aslına uygun bir yapı olarak 
tekrar torunlarına kadar ulaşarak son hâliyle 
görücülerine çıkıyor.

Giriş kapısının kuzeyinde yer alan han; iki 
katlı, açık avlulu ve 29 odalıdır. Temeli kesme 
taş üzeri ahşap, karkas arası kerpiç dolgu 
malzemelidir. Batı cephesinin üst katı testere 
biçimli yedi çıkmalı olup her çıkmanın iki yüzünde 
de dikdörtgen çerçeveli ve demir şebekeli ahşap 
pencereler yer almaktadır.                                                                                               

Paşa Bey Mahallesi’nde Yeni Cami yanında 
yer alan ve 150 yıllık geçmişiyle bir dönem 
Sivas’ta ticaret ve konaklama merkezi olan tarihî 
hanın giriş katı tüccarların mallarını alıp sattığı 
ticarethane, üst katı ise İpek Yolu tüccarlarının ve 
dışarıdan gelenlerin konakladıkları mekân olarak 
kullanılmıştır.

Çorapçı Hanı, Sivas Ulu Cami haziresinde 
kabri bulunan, Şifaiye Medresesi’nde yetişmiş, 12 
yıl Arap Şeyh ve Morali Baba’ya hizmet etmiş olan 
İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretlerine de 
yıllarca ev sahipliği yapmıştır.

Bu dönemin yansımalarını üst kattaki 
makam odasısında, müze bölümünde, Kur’an-ı 
Kerim ve hadis odalarıyla bayanların kullandığı 

“Muhabbethane”de, eski müritlerin sohbetlerini, 
ibadetlerini sürdürdükleri “Vekâle” denilen 
dergâh kısmında görmekteyiz.

Üst kattaki iki göz odadan biri olan Vekâle’de 
yaz kış demeden uzak diyarlardan gelen ihvanlar, 
İhramcızade Hazretleri’nin sohbetlerinden feyiz 
alırlardı. Mutfak kısmında aynı sofrada yemekler 
yenir, hanımlar uzak yerlerden gelmişlerse birkaç 
günlüğüne tekkede barınırdı. İkinci katta bulunan 
büyük odada bazı geceler ihvanlar toplanır; 
tek kelime etmeden çıt çıkarmadan ‘’Samiîn’’ 
(dinleyici) sıfatının hakkını vererek efendilerini 
dinleyip zikrederlerdi.  

1950-1970 yılları arasında İhramcızade 
İsmail Hakkı Toprak Hazretleri’nin dergâahı olan 
Çorapçı Hanı’na, İslami ilimler öğretilirken gelen 
müritlere ve misafirlere çorba ikram edildiği için 
“Çorbacı Hanı” da denilmiştir. Bir rivayete göre 
daha sonraki dönemde hanın önünde çorap 
ticareti ile uğraşan esnafın bulunmasından 
dolayı buraya “Çorapçı Hanı” denildiği de 
söylenmektedir.

Kültürün, sanatın ilimle harmanlandığı 
İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi, yapı 
taşlarımızdan olan sanat eserlerini usta çırak 
ilişkisi içerisinde günümüze taşımaktadır.

Toprağa varlık tacını giydiren Yaradanı her 
nakışta işlerken hüsn-i hat, altın bezemesiyle 
süslüyor bir tezhip ustası. Bir ahşabı işlerken ahşap 

Çorapçı Hanı
Çorapçı Inn
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ustası, umudun kesilmeyeceğini anlatıyor hiçbir 
şeyden. Yıllar geçse de küçümsenmeyecek, 
bilakis değerlenecektir bir tahta parçası. Suyun 
yüz yıllık terbiyesinde var olan ebru sanatı, eşsiz 
ve benzersiz bir iz bırakıyor. Türk-İslam dünyasının 
nadide eserlerinden minyatür sanatı tarihimizden 
izler taşırken evrensel bir dille kaat’ı sanatı icra 
ediliyor emin ellerde. Her daim diri tuttuğumuz 
manevi duygularımız bakır ustasının maharetiyle 
kabarıyor millî değerlerimiz. 

İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi 
2010 yılında Sivas Belediyesi tarafından 
kamulaştırılmış, 2 yıl regresyon yapılarak 2 
Ağustos 2012 tarihinde İhramcızade İsmail Hakkı 
Toprak Hazretleri’nin dar-ı ukbaya hicretlerinin 

sene-i devriyesinde düzenlenen törenle 
halkımızın hizmetine açılmıştır.

İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi’nde 
gönüllü eğitmenler tarafından; hüsn-i hat, kaligrafi, 
tezhip, ahşap el sanatları, ebru, ahşap boyama, 
model uçak, kaat’ı, minyatür, ahşap oymacılığı ve 
bakır rölyef gibi sanat dallarında ücretsiz kurslar 
verilmektedir. Eğitim öğretim sezonu boyunca 
hafta içinde ve hafta sonunda kurslara katılıp 
başarıyla bitiren kursiyerlere sezon sonunda 
törenle sertifika ve katılım belgesi verilmektedir. 
2012-2015 yılları arasında 10 farklı sanat dalında 
989 kursiyere ulaşılmış olup kurslarımız hâlen 
devam etmektedir.

Çorapçı Hanı
Çorapçı Inn
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Çorapçı Hanı
Çorapçı Inn

The Inn does not only satisfy our aesthetic 
senses but also fills our hearts with spirituality 
and art. With an effort of protecting what we 
inherited from our ancestors, the Inn reaches 
up to the grandchildren of the ancestors as 
renovated in its original form.     

Situated at North of the entrance the Inn 
has small  and two floors with 29 rooms. Being 
erected on a cut Stone  foundation, the Inn was 
built with mud-brick filling material between 
the carcass. The second floor on the North face 
has seven divisions each having rectangular 
windows with iron grid.   

Situated next to Yeni Mosque in Pasha 
Bey district, the entrance of this Inn has been a 
trade and acommodation center for 150 years in 
Sivas. The merchants have sold their goods at 
the entrance while the second floor served as a 
hotel fort he tradesmen of Silk Road.   

Çorapçı Inn, hosted İhramcızade İsmail 
Hakkı Toprak for 12 years who was educated in 
Şifaiye Madrasa of Sivas Ulu Mosque and served 
Morali Baba and the Arab Sheikh. Reflections 
of the era are visible in the upper floor at the 
museum, at the rooms of Qur’an and Hadith, at the 
rooms used by women called “Muhabbethane” 
and the rooms used by former disciples for 
prayer called “Vekale”.  

In the room Vekale, the brethren who 
come from distant places enjoyed the sermons 
of İhramcızade regardless of the season. In the 
kitchen the food was enjoyed together. Women 
who came from distant places used to stay at 
Inn as well. Brethren used to gather together 
in the large room at the second floor and listen 
and do their dhikr without making any voice in a 
deserving manner fort he name “audience”. 

Since soup used to be served to visitors to 
guests and disciples of İhramcızade İsmail Hakkı 
between 1950 and 1970 the Inn was also called 
Çorbacı Inn (Soupmaker’s Inn). Another story tells 
us that there used to be artisans who sold socks 
in front of the Inn and the Inn was called Çorapçı 
Inn (Sockmaker’s Inn).   

Ihramcızade Center for Culture and Arts, 
where culture is blended with art and science, 
carries on with works of art in a master-apprentice 
relationship.

While the calligraphy, which studies The 
Creator, who crowns the soil with existence, 
through its ornaments a goldsmith is wrapping 
things with gold. While a woodsmith processes 
its material he speaks that hope was not meant 
to be lost in any case through a piece of wood 
which will never lose its value. The art of water 
marbling which came into existence through 
disciplining water leaves a distinctive mark. 
The art of miniature, a prominent art of Turkish-
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Çorapçı Hanı
Çorapçı Inn

Islamic world carries traces of our history in a 
universal language. The spiritual feeling which 
we keep evergreen manifest through the works 
of a coppersmith.   

Ihramcızade Center for Culture and Arts 
has been nationalized by city municipality of 
Sivas in 2010 and after two years of regression 
it was put into service on August 2, 2012 at the 
anniversary of İhramcızade İsmail Hakkı Toprak’s 
passing.   

 The center hosts volunteers who 
teach calligraphy, wood arts, ornamentation, 
water marbling, wood painting, model planes, 
miniature, wood carving and copper relief. The 
trainees who attend the courses throughout the 
education year at weekdays and weekends and 
finish successfully are awarded with certificates. 
Between 2012 and 2015 989 trainess attended to 
our courses in 10 different areas. The training stil 
goes on.
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Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunan ve XIX. 
yüzyıl Osmanlı Dönemi mimarisini günümüze 
taşıyan önemli eserlerden biridir. 

İki katlı yapının sokak üzerinde iki girişi 
mevcuttur. Zemin kattaki subasman seviyesi 
taştan, diğer katı ahşaptan, karkas arası kerpiç 
dolguludur.

The monument situated at Cami-i Kebir 
district carries the Ottoman architecture of 19th 
century to our day.  

There are two entrances at the street level 
to the two-story building. It has a stone basement 
and a second floor made of wood frames and 
mud-brick filling. 

Kolağası Konağı
Kolağası Mansion
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Bahçe duvarı taş briketten, zemin 
topraktandır. Girişi çift kanatlı ahşap kapı ile yedi 
adet taş basamakla sağlanmıştır. Kırma çatılı, 
alaturka kiremitli konak geniş saçaklı saçak altı 
ahşap kaplamalıdır. Üst dış kapı girişinden itibaren 
sağ ve solda iki oda ve bu odalardan sonraki 
bölümü ön tarafından ayıran çift kanatlı büyük 
bir kapı bulunmaktadır. Harem selamlık diye tabir 
edilen uygulama bu kapı ile sağlanmaktadır. Bu 
kapıdan öncesi selamlık sonrası haremdir. Yani 
özel hayatın olduğu bölümdür. 

Osmanlı insanı aldığı terbiye ve eğitimin 
bir gereği olarak işini ibadet aşkıyla yaptığından 
eserlerinde bu özellik dikkat çekmektedir. 
Örneğin, taş konakların yüzeyine yapılan kuş 
evleri; dış kapıda kadınlar için ince ses çıkaran, 
erkekler için kalın ses çıkaran ayrı tokmaklar 
kullanılması; evlerin, komşunun evinin 
gölgelemeyecek şekilde yapılması gibi birçok 
incelik Osmanlı medeniyetinin, ev mimarisine 
yansıyan yönüdür.

Yedi basamakla çıkılan ilk kanatlı kapının 
arkasında bir kanatlı kapı vardır ve bu kapılar 
arasında “Hayat” denilen iki sofa bulunmaktadır. 
İkinci sofada küçük bir oturum yeri ve yolu 
izleyen pencereler yer almaktadır. Bu ikinci 
sofadan merdivenlerle aşağıya, zemin kata 
inilmektedir. Konağın zemin katında mutfak, kiler, 
iki oda ve bu odalarda yüklükler bulunmaktadır. 
Günümüzde bu odalar derslik ve kütüphane 
olarak kullanılmaktadır.

Kolağası Konağı
Kolağası Mansion
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It has a yard and a surrounding brick wall. 
Entrance has a two-wing wooden door and stone 
stairs od seven steps. The hipped roof has alla 
turca red tiles and wide fringes whose underside 
is wood coated. After the upper external door 
there are two rooms on the right and left sides 
and after them there is another door which 
separates the internal part of the mansion. The 
division between the parts of the mansion used 
by men and women is done by this door. The 
part before the door is used by men while the 
part after the door is used by women which is 
regarded more privately.    

The Ottman people, with all the discipline 
and eduction they had used to do their jobs 
with a joy of prayer. This reflects in the works 
they did. The small bird houses built on the 
external walls of stone mansions, separate door 
knobs that make a high pitch for male and low 
pitch for female visitors and houses being built 
without blocking each other’s sun are all the 
niceties and reflections of Ottoman civilisation 
on architecture.     

After the first winged door that we reach 
after seven steps there is another winged door. 
BEtween the two doors there are two sofas that 
are called hayat (life). By the second sofa there 
are windows that see the street. After this sofa 
there are stairs that go down to basement. At the 
basement there is a kitchen, cellar, two rooms 
cupboards on the walls of the rooms. These 
rooms are used as a library and classroom today. 

Kolağası Konağı
Kolağası Mansion
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Kolağası Konağı
Kolağası Mansion

Kolağası kimdir? Kolağalığı nedir?
Kolağası rütbesi Osmanlı ordusunda 

yüzbaşı ile binbaşı arasında bir rütbedir. 
1826yılında kaldırılan Yeniçeri Ocağı’nın yerine 
kurulan Asakir-i Mansure-i Muhammediye 
ordusunda kol komutanlarına sağ ve sol kolağası 
rütbesi verildi. Sağ kolağalığı, sol kolağalığından 
daha kıdemli bir rütbe sayılıyordu. Buna göre 
yüzbaşılıktan sol kolağalığına, sonra da sağ 
kolağalığına terfi edilirdi. Cumhuriyet Dönem’inde 
bu rütbenin adı önyüzbaşı oldu.

Osmanlı’da Kolağaları, bulundukları 
bölgede hem idari işleri yürütür hem de içtimai 
alanda halkla bütünleşerek sosyal dengenin 
korunması adına çalışmalar yapardı. Bu çalışmalar 
yürütülürken aile bağlarının korunması önem 
arz etmekteydi. İşte bu bağlamda kolağalarının 

kaldıkları konaklar hem idari işlerin yürütüldüğü 
bir komuta merkezi hem de sıcak aile hayatının 
aksatılmadan devam ettirildiği bir saadet merkezi 
konumundaydı.

İslam dininin aile için getirmiş olduğu 
özel unsurlarla donatılmış ev hayatı ve devletin 
bekası için yapılan çalışmalar tek çatı altında 
birleştirilmiş ve birbirinden ayrılmaz bir bütün 
olarak konaklarda etkisini yıllarca sürdürmüştür.

Tarihte kolağalarına hizmet verdiğinden 
günümüzde “Kolağası Konağı” olarak 
adlandırılmaktadır.

2010 yılında Sivas Belediyesi tarafından 
restore edilen Kolağası Konağı, bugün halka 
açık şekilde topluma ve tarihe kazandırılarak 
kütüphane olarak hizmet vermektedir.
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Kolağası Konağı
Kolağası Mansion

Who is Kolağası? What is it?

Kolağası is a rank in the otoman army that 
goes in between a captain and major. In the army 
that replaced Janissaries, Asakir-i Mansure-i 
Muhammediye, the commanders of the right 
and left side were called kolağası. The one on 
the right side was regarded as a higher rank than 
the one on the left. After captainship, the officers 
used to be promoted as kolağası on the left and 
then on the right. In Republican erat his rank was 
called pro-captain.  

In the Ottoman times, kolağası used to run 
the administrative affairs and get together with 
the society in order to protect the social order in 
which family ties mattered a lot. The mansion that 

kolağası stayed were regarded as a command 
center for administrative affairs and a family life 
where the affairs of  the family moved on in its 
warm fashion.   

The family life which was ornamented 
with the Islamic elements was united with 
administrative affairs aiming at the sustainability 
of the state. The affairs went on a similar and 
indivisible fashion for a long time.    

Since the mansion serveed kolağasıs in 
history, it was called Kolağası Mansion. 

In 2010 the mansion was renovated after 
the selfless endevours of Sivas municipality. 
Today it serves the public as a library.
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Ali Baba, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
başimam vekilliğini yapmıştır. Kanuni Sultan 
Süleyman vefat edince hocaları dağıtılmış ve 
Ali Baba Sivas’a gönderilmiştir. Sivas’ta ilk olarak 
Çayboyu Mahallesi’nde bir süre ikamet etmiş, 
sonrasında Ali Baba Külliyesi’ni yaptırmıştır. 
Külliye, 1547 yılında zaviye (tekke) olarak inşa 
edilmiştir. 

Ali Baba was the deputy to head imam 
for Suleiman the Magnificent. When Suleiman 
passed away, his teachers were dispersed and 
Ali Baba was sent to Sivas. He first resided in 
Çayboyu district and then built Ali Baba complex. 
The complex was built in 1547 as a zawiyah.

Susamışlar Konağı
Susamışlar Mansion
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Mescit, Büyük Ali Baba‘nın ölümünden 
sonra yıkılmış ve torunu Küçük Ali Baba 
tarafından 1639 yılında yeniden inşa edilmiştir. 
Küçük Ali Baba da aynı tarihte mescit içinde bir 
türbe ve mektep yaptırmıştır. Mescit 1714 yılında 
camiye dönüşmüştür. Ali Baba Zaviyesi’nin 
kuzey tarafından ön kısmına birleşik yapılan köşk 
ile zaviyenin bahçesinde akan çeşmeyi Sivas’ta 
misafir olarak bulunan Rışvan Ağası Benderli 
Ali Ağa adındaki bir saray görevlisi tarafından 
yaptırılmıştır. 

“Ali Baba’nın mucidi olan Şeyh Ali, 
külliyenin yapımı sırasında işçileri içme suyunun 
yetersizliği yüzünden Şeyh Ali’ye gidip; “Şeyhim 
bir himmette bulun da bizi bu susuzluktan 
kurtar.” derler. Bunun üzerine Şeyh Ali zamanı 
geldiğinden işçilerle birlikte dua ederek asasını 
yere vurur. Ertesi sabah asasını vurduğu yerden 
su çıkar.

 Soyadı kanunu ile birlikte Şeyh Ali, 
Susamışlar soyadını almış, aileye ithafen bu 
konak “Susamışlar” olarak adlandırılmıştır.

Rivayete göre bu suyun göz hastalıklarına 
şifa olduğu anlatılır. Suyun, şehir imarı sırasında 
evlerinden altında kaldığı bilinmektedir.”

 Rufai ve Mevlevi Tekkesi olarak kullanılan 
mekân Ali Baba’nın vefatından sonra soyundan 
gelen ve müridi olan Şeyh Ali Efendi’ye 
devrolunmuştur.

 Konak bir süre daha tekke olarak 
kullanıldıktan sonra 1925 yılında çıkarılan Tekke 
ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu’yla ev olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. 

 Zaviyenin arka kısmının alt katında 
semahane, çilehane ve mutfak ile üst katta 
kafesli kadınlar mahfili bulunmaktadır 

 Bu bilgilere göre; zaviyenin etrafında 
bulunan odalarda, zaviyedeki dervişler 
barınmaktadır. Han, zaviyeye gelenlerin ve gelip 
geçen yolcuların konaklaması için yapılmıştır. 
İki ahır, zaviye mensuplarının ve zaviyeye gelen 
misafirlerin hayvanları için inşa edilmiştir.

Samanlık.

Kapıcı odası.

Fırın: Zaviye mensuplarının ve misafirlerin 
ekmek ihtiyacının karşılanması için yapılmıştır.

Camekân/sandık odası

Misafirhane ve kahve odası.

Harem, zaviye görevlilerinin ailelerinin 
ikamet ettiği kısımdır.

Mutfak

Giriş kısmının sağ tarafındaki oda ihtiyarlara-
evlilere aittir.

Giriş kısmının sol tarafındaki oda ise, 
gençlere- bekârlara aittir.

Susamışlar Konağı
Susamışlar Mansion
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Köşk.

İkinci bölümde yer alan semahanede, zikir 
ve ayin yapılırdı.

Ayrıca, semahanenin kıble tarafında Rufai 
şişleriyle süslenmiş bir mihrabın bulunması, 
burasının aynı zamanda mescit vazifesi 
gördüğünü de göstermektedir.

Mihrabın sağ tarafında bir çilehane 
bulunuyor.

Mihrabın sol tarafından açılan bir kapıyla 
mutfağa girilmektedir.

Semahanenin ikinci katındaki kadınlar kısmı 
kafeslidir. Bu kısımda, semahanede yapılan zikir 
ve ayinleri izleyen veya bizzat katılan kadınların 
yer aldığını tahmin ediyoruz.

Susamışlar Konağı
Susamışlar Mansion
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The masjid in the complex was wrecked 
after Ali Baba passed away. It was the rebuilt by 
his grandson Küçük Ali Baba in 1639. Küçük Ali 
Baba also built a zawiyah and a school within the 
complex. The masjid was turned into a mosque 
in 1714. The mansion at the North of the complex 
and the fountaion in the yard of the zawiyah 
was built by Benderli Ali Ağa, an official of the 
Ottoman palace.   

While the complex was being built there 
was a shortage of water. The workers came to 
Ali Baba and asked for a prayer. When the time 
came Ali Baba got together with the workers, 
prayed and hit the ground with his stick. The next 
day there was water flowing where he hit the 
ground.  

When the “last name law” was enacted 
Ali Baba took the last name of Susamışlar and 
referring to his last name the mansion was called 
Susamışlar. 

The story tells us that the water that came 
out that day cured eye problems. The popular 
belief states that that water is today under the 
city settlements.  

 Being used as a zawiyah for Rufai 
and Mawlawi traditions the compplex has 
been passed down to Sheikh Ali Effendi, a 

desecendant and siciple of Ali Baba. When 
the law prohibiting zawiyahs was enacted the 
zawiyah was started to be used as a mansion. In 
the backside of the mansion at the lower floor 
there is a hall for whirling derwishes, a small 
lodge for contemplation and at the upper floor a 
special private place for women. 

The rooms around zawiyah were used by 
derwishes who stayed there. The Inn was built to 
host the visitors. There are also two barns built 
for the animals belonging to visitors. 

Hayloft

The Doorman’s room

Owen: Built to provide bread fort he 
members of zawiyah and the visitors. 

Showcase/Chest room

Guest room and Coffee Room 

Harem, where the family members of the 
visitors stay. 

Kitchen

The rooms on the right side of the entrance 
belong to elderly and the married.

The rooms on the left side of the entrance 
belong to young and bachelors.

Susamışlar Konağı
Susamışlar Mansion
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Mansion

Dhikr and prayers used to be done at the 
hall for whirling derwishes.

On the side of this hall that faces qibla, 
there used to be skewers of Rufai traditions and 
this indicates that the room was also used as a 
masjid. 

On the right side of the mihrab is the 
contemplation room. On the left side of the 
mihrab, there is a door which opens to the 
kitchen. 

At the upper floor there is a private place 
for women and this indicates direct attendance 
to the rites carried out there.

Susamışlar Konağı
Susamışlar Mansion
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Mehmet Nuri̇ Susamış  (1898-1978)

Şeyh Ali Efendi ile Zehra Hanım’ın çocukları 
olan Mehmet Dede, 1898 yılında, Sivas’ın Ali 
Baba Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Ali Baba 
Camisi’nde meftun olan Ali Baba’nın soyundadır.

Anlatılanlara göre Mehmet Dede, Arapça 
konusunda son derece uzmanlaşmış bir isimdir. 
O, daha çok tefsir kitaplarını tetkik etmeyi 
alışkanlık hâline getirmiş birisidir. Babasının 
vefatından sonra Mehmet Dede, Susamışlar 
Konağı’nda talebe yetiştirmeye başlamıştır. 

[Mehmet Dede-Yılmaz Susamış (oğlu)-Ali 
Remzi Susamış(oğlu)]

Tebessümü kendisine alışkanlık hâline 
getiren Mehmet Dede, ailesi ve çevresinde en 
çok bu özelliği ile tanınmıştır. Davetlere icabet 
konusunda da çok hassas davranır, davetlere 
mutlaka icabet etmeye gayret gösterirmiş.

Sünnete riayet etme noktasında son 
derece hassas olan Mehmet Dede, küçük büyük 
ayırt etmeden gücünün yettiği kadar sünnetleri 
yaşatmaya gayet gösterirmiş.

Kunduracılık yapan Mehmet Dede, 
ticarette aldatmanın ne denli sakıncalı bir 
hareket olduğunu anlatır ve kabul edilebilir bir 
şey olmadığının altını çizermiş.

Mehmet Dede, Kakikli Ali Elagöz ve oğlu 

Yılmaz Susamış’a icazet vermiştir. Bir Rufai 
Şeyhi olan Mehmet Dede Mevlevi kültürüne 
de son derece hâkimdir. Konya’daki Şebr-i 
Arus törenlerinde dönemin Cumhurbaşkanı, 
Başbakanı ve birçok bakanın huzurunda sema 
gösterisi yapmıştır.

Hastalığı, vücudun zekâtı olarak gören 
Mehmet Dede, hastalıktan dolayı şikâyet etmez 
ve hastalığın sabırla karşılandığı sürece maddi 
ve manevi birçok faydası olduğunu söylermiş. 
Vefatına da geçirdiği bir mide kanaması sebep 
olmuştur. Mehmet Dede, 17.07.1978 tarihinde 
Sivas’ta vefat etmiş ve 54 yıl hizmette bulunduğu 
Ali Baba Camisi bahçesine defnedilmiştir.

Susamışlar Konağı
Susamışlar Mansion
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Mehmet Nuri̇ Susamış  (1898-1978)

Being the son of Sheikh Ali Effendi and 
Zehra Hanım, Mehmet Dede was born in 1898 
in Ali Baba district of Sivas. He is a descendant 
of Ali Baba who is buried in the yard of Ali Baba 
mosque. 

 Rumor has it that Ali Baba was an expert 
on Arabic language. He used spend long time 
on Qur’anic interpretations. After his father 
passed away Mehmed Effendi started educating 
students at Susamışlar Mansion.  

[Mehmet Dede-Yılmaz Susamış (son)-Ali 
Remzi Susamış(son)]

With a personal habit of constant smiles, 
Mehmed Dede was known in the family and 
neighbourhood with his smiles. He was very 
sensitive on attending invitations and did not 
turn any down.  

He was also very sensitive about following 
the sunnah of Prophet Muhammad regardless of 
how big or small the issue is. 

Being a shoemaker, Mehmed Dede used 
to warn people about the importance of honesty 
and how unacceptable sheating is. 

Mehmet Dede has ratified Kakikli Ali 
Elagöz and his son Yılmaz Susamış. Being a Rufai 
sheikh he was well versed in Mawlawi culture. 

At Şeb-i Arus ceremonies in Konya and whirled 
in the presence of President, Prime Minister and 
various ministers.  

Considering the sicknesses as almsgiving of 
the body, Mehmed Dede has never complained 
about them. He believed that sicknesses had 
many advantages; material and spiritual. He died 
of gastric bleeding on 17.07.1978 in Siavas and 
was buried at the yard of Ali Baba mosque where 
he served for 54 years.

Susamışlar Konağı
Susamışlar Mansion
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Kültür varlığımızın önemli yapılarından olup 
Gökmedrese Mahallesi’nde yer alan Terzioğlu 
Konağı, XIX. yüzyılda Terzi Ahmet ve kardeşi Ali 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. Uzun yıllar Sivas 
Kalesi civarında ikamet eden aile, bugünkü 
adıyla Terzioğlu Konağı’nı yaptırarak buraya 
yerleşmiştir. 

Being a prominent representative of our 
culture Terzioğlu Mansion was built in 19th 
century by Terzi Ahmet Pasha and his brother Ali 
Pasha. Having resided around Sivas castle the 
family settled in this neighbourhood and built 
this mansion. 

Terzioğlu Konağı
Terzioğlu Mansion
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Uzun yıllar terzilik yapan Ahmet Bey, 
Sivas’a dikiş makinesini ilk getiren kişi olarak 
bilinmektedir. Askerî üniforma diken, Rum ortağı 
ile birlikte Sivas’ta kumaş tüccarlığı yapan Ahmet 
Bey konağı yaptırarak bir müddet ailesi ile konakta 
yaşar. Sonra yaşadığı huzursuzluk hâlinin sebebi 
olarak konağı görür. Konakta büyü sembolü 
olan muskaların bulunması üzerine aile konağın 
karşısındaki farklı bir konağa kiracı olarak geçer 
ve konak tamamen yıkılarak yeniden yaptırılır.

Ailenin orduya hizmeti sadece üniforma 
dikmekle sınırlı değildir. Ahmet Bey, askerî 
üniforma diken bir terzi, kardeşi Ali Bey ise yiğit 
bir subaydır. Hiç evlenmeyen Ali Bey, orduda 
paşa rütbesine yükselir. Ali Bey’in kılıç kuşanma 
töreni, askerî bando eşliğinde yapılır, paşalık 
rütbesini de yine burada alır.

Terzi Ahmet’in, Şefika Hanım ile yaptığı 
evlilikten Mehmet Muhlis ve Ali Rıza adını verdiği 
iki oğlu olur. 1920’li yıllarda vefat eden Terzi 
Ahmet’in oğulları, babalarından kendilerine kalan 
Terzioğlu lakabını soyadı olarak almıştır.

1941 yılında Mehmet Muhlis Bey, Suriye 
Hanım ile evlenir ve Abdullah Hamit, Nuran, 
Hatice adını verdiği üç çocuğu olur. 1951 yılında 
Ali Rıza Bey, Reyhan Hanım ile evlenir ve Türkân, 
Ahmet, Kadir, Tülay, Esra adını verdiği beş 
çocuğu olur. Üç neslin konağa gelin olduğu bu 
köklü ailenin fertleri, uzun yıllar burada ikamet 
etmişlerdir.

Yapı, Anadolu’nun tipik taş temel üzeri 
kerpiç mimarı özelliğini göstermektedir. Yan 
bölümler bitişik nizamlıdır. Bahçesinde, yazları 
yemek yapılan ayrı bir mutfak yapılmıştır. İki 
katlı konağın zemininde büyük salonlu ve 4 
odası olan bodrum katı bulunmaktadır. Bodrum 
katı; yemeklerin yapıldığı, kışlık yiyeceklerin 
korunduğu ve hizmetlilerin kaldığı alan olarak 
kullanılırdı. Bodrum katından en üst kata, 
gizli bir merdivenle çıkılmaktadır. Orta kat; 
aile fertlerinin ortak yaşadığı yer, üst kat ise 
misafirlerin ağırlandığı misafirhane olarak 
kullanılmıştır. Misafirhanedeki her oda Sivas’a 
göç eden ailelere kiralanarak yaşayabilecekleri 
şekilde düzenlenmiştir. Her odada bulunan 
cağlıklar (günümüzün ebeveyn banyosu), ayrı 
bölmelerden açılan kapılar ve merdivenlerin 
bulunduğu yer bu durumu yansıtmaktadır.

XIX. yüzyılda yeterli ahşap malzeme 
olmadığı için Sivas’ın Zara ilçesinden, Kızılırmak 
üzerinden sallarla getirilen ağaçlarla yapılan 
Terzioğlu Konağı’nı aile, yaklaşık 200 yıl 
kullanmıştır. Terzi Ahmet’in torunlarından olan 
Abdullah Hamit Terzioğlu (1946-2016) konağın 
bakımını yaptırarak bu önemli tarihî yapının 
günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. 2012 
yılında Sivas Belediyesine restore edilmek üzere 
devredilmiştir. Yaklaşık 4 yıl restorasyonu devam 
eden konak, 6 Ocak 2016 tarihinde son hâlini 
almıştır. Yap-işlet-devret modeli ile Birlik Vakfı’nın 

Terzioğlu Konağı
Terzioğlu Mansion
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kullanımına tahsis edilmiş olup Birlik Vakfı’nın 
kendi hizmetleri doğrultusunda gençlere 
yönelik sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarında 
kullanılmaktadır. 

Bu önemli bilgileri derlememizde bize 
yardımcı olan Reyhan TERZİOĞLU ve torunu 
Barış TERZİOĞLU’na katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.

Terzioğlu Konağı
Terzioğlu Mansion
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Terzioğlu Konağı
Terzioğlu Mansion

Ahmet Bey has worked as a tailor for a 
long time and he is known to be the person who 
introduced sewing machine for the first time 
in Sivas. He used to sew military uniforms and 
trade cloth with his Greek partner. He builds the 
mansion and lives in it for a while with his family. 
Then he sees the mansion as the reason for his 
uneasiness. Then they found some traces of 
spell in the house and moved out to rent the 
mansion across the road. The mansion then was 
torn down completely and rebuilt.   

The military service of the family was not 
limited to sewing uniforms. While Ahmet Bey is 
a tailor who makes military uniforms his brother 
Ali Bey is a brave officer in the army. Ali bey has 
never got married and attained the level of pasha 
(general) in the army. He has girded himself with 
a sword with a ceremony and was promoted to 
be a general here. 

Ahmet the tailor got married to Şefika 
Hanım and got two sons, Mehmet Muhlis and Ali 
Rıza. He passed away in 1920s but his sons lived 
on his nickname and took Terzioğlu (tailor’s son) 
as the last name. 

Mehmet Muhlis Bey got married to Suriye 
Hanım in 1941 and got three children; Abdullah 
Hamit, Nuran, Hatice. Ali Rıza Bey got married 
to Reyhan Hanım in 1951 to have five children; 
Türkân, Ahmet, Kadir, Tülay, Esra. Hosting three 

generations and their spouses, this mansion 
served the family for long years. 

The structurs of the buildign indicates 
typical architecture of Anatolia with its Stone 
foundation and mud-brick walls. Sides of the 
building are contigous. A kitchen was built in the 
yard where food was prepared in the summer 
time. In the basement of the mansion there is a 
big hall and four rooms. The basement was used 
to be used as place to prepare and protect food. 
The servants also lived there. A secret stairs was 
used to go from basement to the second floor. 
The middle floor was used as a living space by 
the family while the upper floor was used as a 
guesthouse. Every room in the guest house was 
designed to host the families who moved into 
Sivas. Saparate bathrooms in every room, the 
doors and the stairs that go down all indicate 
that.      

In the shortage of lumber in 19th century, 
Terzioğlu mansion was built using the lumber 
brought by a boat on Kızılırmak river. The family 
resided in the mansion for 200 years. One of 
the grandsons of Terzi Ahmet, Abdullah Hamit 
Terzioğlu (1946-2016) renovated the mansion 
and brought it to today. It was transferred to Sivas 
municipality to be renovated and after four years 
of work it took the shape it has today on January 
6, 2016. With a build-operate-transfer model, it 
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Terzioğlu Mansion

was granted to Birlik Foundation and being used 
for social, cultural and educational activities in 
the service of youth. 

We would like to thank Reyhan TERZİOĞLU 
and her grandson Barış TERZİOĞLU for all the 
valuable contributions for putting together this 
work. 
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