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ELKAS MiRZA 
( Gr..r\;;)1 l 

(ö. 957 / 1550) 

Safevi şehzadesi. 
_j 

Safevi Devleti'nin kurucusu olan Şah 
ismail'in ikinci oğlu olup 10 Safer 922'de 
( 15 Mart 1516) Karabağ kışiağında doğ
du. 1 524 yılında Safevi tahtına geçen ba
ba bir büyük kardeşi Tahmasb tarafın
dan 1 533 'te askeri birliklerden birinin 
kumandanlığına getirildi. Aynı yıl içinde 
Tahmasb' ın Özbekler'e karşı düzenledi
ği Horasan seferine katılarak kendi ku
mandası altındaki birliğin Merve taarru
zunu yönetti, ertesi yıl Tebriz'e döndü. 
1 538'de Sirvan'ın zaptında önemli hiz
metleri görüldü ve buraya vali tayin edil
di. Fakat 1 545 yılında çevresindeki bazı 
beylerin kışkırtmasına kapılarak şahlık 
davasıyla ağabeyi Tahmasb'a isyan etti. 
Annesi Hakanbigi Hanım ve emirlerden 
bir grubun aracılığı ile şah tarafından 
affedildiyse de iki yıl sonra Derbend'de 
adına sikke kestirip hutbe okuttu ve şah
lığını ilan etti. Tahmasb'ın Şirvan'a gel
diğini duyunca annesini ve öteki yakın
larını Derbend Kalesi'nde bırakarak Ku
muklar'ın oturduğu bölgeye gitti. Şahın 
takibine maruz kalan kuwetlerinin ye
nilmesi ve emirlerinden birçoğunun Tah
masb'a sığınması üzerine. yanında vezir 
edindiği Sünni ulemadan Seyyid Azizullah 
bulunduğu halde Kıpçak ve Kırım üze
rinden istanbul'a giderek Osmanlı padi
şahına iltica etti (ı 54 7) 

Kanuni Sultan Süleyman ve Veziriazam 
Rüstem Paşa tarafından muhteşem bir 
tören ve iltifattarla kabul edilen Elkas 
Mirza'ya 90.000 akçe tahsisat ayrıldı. ni
şancılığına Şehnameci Arifi Fethullah Çe
lebi getirildi. Arifi'den sonra şehnameci 
olan Eflatun Şirvani Elkas'ın katibi olup 
onunla birlikte istanbul 'a gitmişti. El-
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kas Mirza, iran'da hanların ve emirlerin 
çoğunun Tahmasb aleyhtarı olduğunu 

söyleyerek Osmanlı padişahını iran se
ferine teşvik etti. Esasen şark seteri ha
zırlıkları içinde bulunan Kanuni, Erzu
rum Beylerbeyi Ulama Paşa 'yı Elkas'a 
atabeg yaparak önden sınıra gönderdi. 
Ulama Paşa'nın Azerbaycan beylerbeyi
liğine getirilmesi üzerine onunla birlik
te Azerbaycan'a giden Elkas Mirza, pa
dişaha Tebriz 'e hücum edilmesini tavsi
ye etti. Fakat Kanuni i ran· a gittiğinde 
bütün Safevi beylerinin kendisine tabi 
olacakları yolundaki sözlerinin yalan ol
duğunu anlayınca Elkas'a çok kızdı. Sa
fevi beylerinin hiçbiri Osmanlı padişahı
nın huzuruna gelmemiş, aksine Elkas 'ın 

adamlarından birçoğu Şah Tahmasb ta
rafına geçmişti. Tebriz'de birkaç gün ka
lan Kanuni'nin amacı Elkas ' ı iran tahtı
na geçirmekti, ancak sonradan bu fik
rinden vazgeçti. 

Daha sonra on gün kadar devam eden 
muhasaranın ardından Van Kalesi'ni tes
lim alan Osmanlı padişahı kışı geçirmek 
için Diyarbekir üzerinden Halep'e gitti 
( 1548). Bu arada Elkas Mirza Kanuni'den 
izin alıp yanındaki yerli kuwetlerle Irak-ı 
Acem'e bir akın harekatında bulundu ve 
Hemedan'a saldırdı. Bu sırada kardeşi 

Behram Mirza'nın ordugahını yağmaladı, 
oğlunu ve bazı yakınlarını esir aldı. Daha 
sonra Kum ve Kaşan taraflarını yağma
layan Safevi şehzadesinin isfahan ve Şüs
ter'e yaptığı akınlar başarısız oldu. 

Elkas Mirza 1549 yılı başlarında Irak-ı 
Arab'a döndü ve kışı Bağdat civarında 

geçirdi. Bu sırada Kerbela. Necef ve Ka
zımeyn'i ziyaret eden Elkas'ın bir Şii gi
bi hareket etmesi. maiyetindeki Osman
lı kuwetlerinin yanından ayrılmasına se
bep oldu. iran içlerine akınları sırasında 
ele geçirdiği değerli eşyalardan bir kıs
mını veziri Seyyid Azizullah ile Kanuni'
ye gönderince padişah tarafından değer
li hil 'atlerle taltif ediidiyse de bazı dav
ranışları yüzünden gözden düştü. Böy
lece Osmanlı himayesinden mahrum ka
lan El kas Mirza. 1 549 Eylülünde yarı 

bağ ımsız Erdelan hakimi Suhrab Bey'e 
sığındı, fakat onun tarafından kardeşi 
Behram Mirza 'ya teslim edildi. Ertesi 
gün Şah Tahmasb'ın ordugahına götü
rüldü ve Alamut Kalesi'ne hapsedildL 22 
Rebiülewel 957'de (10 Nisan 1550) Tah
masb'ın emriyle öldürüldü. 

Kanuni'nin şehzadesi Bayezid'inkine 
benzer bir hayat süren Elkas Mirza ma
ceralı hayatı içinde şiirle de meşgul ol
muştur (Aşık Çelebi. vr. 165• ). 
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izmir'de doğdu ve orada yaşadı. Do
ğum tarihi kendi ifadesine göre Cema
ziyelewel 1288 (Ağustos 1871) ise de 
onun · hayatına dair yazılanların tama
mına yakınında 1869. 1870 ve 1872 yıl
ları olarak geçmektedir. Babası. Hisar 
Camii imam- hatiplerinden Şuayb Efen
di. annesi Sıdıka Hanım ' dı r. Öğrenimini 
izmir idadisi'nde tamamladı. Bu arada 
Zağralı müderris ismail Efendi'den dini 
ilimler tahsil etti. Yedi yaşlarında iken. 
izmir Mevlevlhanesi şeyhi ve amcası olan 
neyzen Emin Dede 'den mOsiki meşke
derek kısa zamanda belli bir seviyeye 
geldiğinden dergahtaki ayinlere katılma
ya başladı. On yedi yaşında mevleviha
nenin na'thanlığına. yirmi sekiz yaşında 
ise kudümzenbaşılığına getirildi. Emin 
Dede'den yirmi yaşına kadar ders alma
ya devam etti. 1892 ·de babasının vefatı 
üzerine Hisar Camii imam- hatipliğine 
tayin edildi. izmir'in Yunanlılar'dan kur
tarılmasından sonra adliyede başladığı 
Mahkeme-i Şer'iyye Dairesi'ndeki vazi-
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