
ŞAHKULU 

Osmanlı sanatında saz yolu tarzına "saz 
yazmak" da denilmiş, saray nakışhanesin
de bu bezerne tarzını uygulayan ayrı bir 
sanatkar grubu meydana gelmiştir. Müs
takimzade, XVIII. yüzyılın ünlü müzehhi
bi Ali Üsküdarl'nin saz yazdığım ve "sani -i 
Şahkulu" diye anıldığını belirtir (Tuhfe, s. 
271 ). Hüseyin Ayvansarayl, Levnl'nin mu
sawirlikten önce saz kolunda çalıştığını , 

tezhiple saz işlediğini kaydeder. Bu bilgi
lerden, Osmanlı nakış geleneğinde yetişen 
sanatkarların saz yolu üs!Qbunu öğrenme
si ve bu alanda eser vermesinin adet ha
line geldiği anlaşılmaktadır. 

Saz üs!Obunun motifleri kadar önemli 
bir özelliği de bu motifterin birbiriyle ilişki 
halinde tasarlanmış desenlerden meyda
na gelmiş olmasıdır. Orman dünyasını an
dıran bu tasarımlarda yaprak ve çiçek mo
t ifleriyle hayvan motifleri kullanılarak zen
gin bir tasvir gücü ortaya çıkarılmıştır. Şah
kulu'nun düzenlemelerinde motifterin tek 
tek görülmesi yerine yoğun ve birbiri içi
ne geçmiş bir bütün halinde görülmesi bu 
üs!Qbun en önemli özelliklerinden biridir. 
Bu yoğun desen içinde ortaya çıkarılmak 
istenen motif farklı boyama tekniğiyle be
lirginleştirilir. Çok ender görülen hafif renk 
kullanılır. Bu üs!Qbun en çarpıcı özelliği ise 
aharlı kağıt üzerine sadece altın ve is mü
rekkebi kullanılarak işlenen hareketli de
senlerden meydana gelmesidir. Zengin yap
rak ve hatayi motifleri yanında yarı üs!Op
laştırılmış efsanevl ve gerçek hayvan mo
tiflerinin bolca yer aldığı bu yoğun desen
lerde hareket ve derinlik sağlayan kalın çe
kilmiş çizgilerle beraber büyük bir ustalık
la gözle seçilemeyecek kadar ince çekilmiş 
hatlar da görülür. Hatayi grubu ile hayvan 
motiflerinden başka sanatkarın hayal gü
cü ve anlatım kabiliyetini adeta imza ko
yar gibi ortaya çıkaran peri figürleri vardır. 
Şahkulu ile başlayan peri resmetme gele
neği umumiyetle sayfanın tamamını dol
duran tek peri figürü şeklinde uygulan
maktadır. İslam kitap resminin minyatür 
okullarınca XIII. yüzyıl başlarından itibaren 
dini konulu sahnelerde genellikle peri ve 
meleklerin kıyafetleri aynı tipte tasvir edil
miştir. Bu figür, Selçuklu taş işçiliğinde gö
rülen melek tasvirlerindeki elbiselerle bü
yük benzerlik göstermektedir. 

Saz üs!Qbunda en çok kullanılan motif
ler arasında efsanevl bir hayvan olan ejder 
motifi yer alır. İslam sanat eserlerinde sık 
sık tasvir edilen ejder motif i Orta Asya'
da Türkler tarafından yaygınlaştırılmıştı r. 

H un, Uygur ve Çin sanatında su ve bolluk 
timsali olan ejder bazan yılana , bazan tim-
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saha yakın resmedilmiştir. Sanatkarların 

kendi tasawurlarına göre farklı şekillerde 
resmettikleri ejder motifi Uygur ve Çin sa
natında olduğu gibi uçan bir hayvan, Or
ta Asya Türk sanatında ve Selçuklular'da 
kanatlı, boynuzlu, pullu ve ayaklı olarak iş

lenmiştir. Slmurg da hayal mahsulü hay
van motiflerinden olup saz yolu üslQbun
da yer alır. Bu gruptan olan bir başka ef
sanevl hayvan motifide "ki'lin"dir (ata ben
zeyen efsanevlyaratık) . Bu motifın İslam dün
yasına ve İran 'a Çin'den geldiği ve Acem 
sanatkarlarının Osmanlı sarayında faaliyet 
göstermeye başlamasıyla İstanbul'a ulaş
tığı tahmin edilmektedir. Yine saz üs!Q
bunda çok bol ve zengin türde görülen 
kuş motifleri arasında sülün, balıkçı! , tur
na sayılabilir. 

Şahkulu'nun öncülüğünü yaptığı saz üs
IQbu Osmanlı kitap sanatında resimden 
sonra en ihtişamlı örneklerini tezhip da
lında vermiştir. Günümüzde Viyana Öster
reichische National Bibliothek'te (nr. 313) 

korunan ve saray nakışhanesinde III. Mu
rad için 980'de (I 572) hazırlanan murak
ka'da yer alan bezemelerde bunu görmek 
mümkündür. Tezhip sanatından başka bu 
üs!Qbun en bariz hissedildiği sanat çini sa
natıdır. Thpkapı Sarayı'nda 105 1' de ( I 641 ) 

inşa edilen Sünnet Odası'nın dış cephesin
de yer alan mavi-beyaz yekpare çini pa
nolar bunun en güzel örneğidir. Bir diğer 
örnek, 968 ( 1561) tarihli Rüstem Paşa Ca
mii ana mekanında bulunan ve sadece yap
rak motifleriyle hazırlanan ulama duvar çi
nileridir. Bunun yanında kalem işi ve kem
ha kumaşlarının desenlerinde saz üs!Qbu
nun uygulandığı görülür. Osmanlı saray ha
lılarının büyük bir kısmı saz yolu desenler 
le meydana getirilmiştir. Şahkulu'ndan son
ra pek çok nalkkaş tarafından sevilerek kul
Ianılan saz yolunun bir başka sanatkarı im
zasıyla tanınan Tebrizli Veli Can'dır. Daha 
sade ve ayrıntısız biçimde çalışan bu sa
natkarın eserleri 1 580-1600 yıllarına aittir. 
Saz yolu, Ali Üsküdarl'nin fırçasıyla ruga
nY işlerde ve tezhibin halkarl kolunda en 
güzel örneklerini XVIII. yüzyılda vermiştir. 
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ŞAHKULU BABA TEKELi 
(ö. 917 /1511) 

Anta lya bölgesinde 
b üyük bir isyan çıkaran 

Türkmen babası . 
_j 

Osmanlı kaynaklarında ve arşiv belge
lerinde "Şeytankulu , Sofu, Karabıyıkoğ
Iu" gibi unvanlar la da anılır; Antalya ya
kınlarındaki Yalınlıköy'de bir tekke kuran 
Hasan Halife'nin oğlu olduğu belirtilir. As
len Tekeli Türkmenleri 'nden olan babası
nın Safeviyye tarikatının liderlerinden Şeyh 
Cüneyd ve Şeyh Haydar'ın yanında bulun
duğu , daha sonra Kızılkaya'da Yalınlıköy'

deki bir mağaraya çekildiği zikredilir. Ya
kalanan bir müridinden alınan bilgiye gö
re, Yalınlıköy'de dünyaya gelen Şahkulu bu
radaki bir mağarada dini telkinlerle Safe
viyye tarikatının görüşlerini yaymaya baş
lamıştır (TSMA, m E 6636). Bazı kaynak
larda hem babasına hem de ona II. Baye
zid'in maddi yardımda bulunduğu, hatta 
bir zaviye ve imaret yaptırdığı kaydedilirse 
de (Anonim Tevarih-i Al-i Osman, s. ı 32) 
bu hususu doğrulayacak bir belge mevcut 
değildir. Fakat Safevller'in büyük bir dini 
tehdit unsuru halinde ortaya çıkmasından 
önce II. Bayezid'ın bütün tarikatları des
teklediği bilinmektedir. 

Şahkulu, muhtemelen Şah İsmilll'in 1 SOO 
yılı civarında Anadolu'ya haber göndere
rek müridierini hareketlendirdiği dönem
de bölgesinde etkisini arttırmaya başla-



mış, adamları vasıtasıyla Şah İsmail ile ir
tibat kurmuştur. İsyanı alen! hale getirdiği 
1S10'a kadar geçen süreçte bu ilişki ağı

nın mahiyeti hakkında herhangi bir karine 
bulunmamakla birlikte 1 SO 1 yılına ait res
m 'i kayıtlar, Teke bölgesindeki taraftarla
rıyla Şah İsmail arasındaki yoğun hareket
liliğe dair dikkat çekici bilgiler sunar. Ana 
merkezi Kızılkaya'da Safevi yanlısı dini gö
rüşleri yayan ve etrafına birçok kızılbaş te
mayüllü Türkmen'i (belgelerde Erdebil hal
kı, Erdeblll') toplayan Şahkulu'nun ansızın 
isyan etmesinin sebepleri tam olarak belli 
değildir. Yakalanan taraftarlarının beyan
larından etki alanının Rumeli yakasındaki 
aynı dini görüşleri paylaşan tekke derviş
lerine kadar uzandığının anlaşılması isyan 
hareketinin sistematik bir yönü bulundu
ğunu akla getirir. Ancak isyan sadece din'i 
değil aynı zamanda siyasi faktörlere daya
lıdır. Bunda, 1 S 1 O yılına doğru ll. Bayezid'in 
oğulları arasında başlayan taht mücade
lesinin yol açtığı karışık ortam ve belirsiz
lik önemli rol oynamıştır. Nitekim Osman
lı kaynaklarında onun adamlarıyla birlikte 
birden bire Antalya civarında Şehzade Kor
kut'un geride bıraktığ ı ağırlıklara saldır

ması, l l. Bayezid'in öldüğü ve Korkut'un bu 
yüzden Antalya'dan ayrıldığı kanaatine va
rarak artık kendi zamanının geldiği düşün
cesiyle harekete geçtiği şeklinde yorum
lanmıştır. Şahkulu'nun Şah İsmail adına bu 
isyanı başlatmış olması ihtimali ise daha 
zayıf görülmektedir. Yine Osmanlı belge
lerinden anlaşıldığına göre Şahkulu ken
dini mehdi ilan etmiş, taraftarlarınca bü
yük bir kurtarıcı, hatta Allah'ın tecessüm 
etmiş şekli ve peygamber olarak görül
müş ("Allah, peygamber budur, insanlar 
hesap vakti onun önüne getirilecektir, itaat 
etmeyen imansız gider", TSMA, nr. E 632 1 ), 
böylece bu karışık ortamda Osmanlı Dev
leti'ne yeniden çeki düzen verme amacı 
öne çıkmıştır. Hanivaldanus kroniğine gö
re ise Bayezid'in hasta olduğunu, oğulları

nın birbirine düştüğünü, artık büyük kur
tuluşun zamanının geldiğini , Osmanoğul

ları'nın süresinin dolduğunu, kendisine bü
tün yeryüzünün hakimiyetinin verildiğini, 

gökyüzünden kılıç indirildiğini, bununla bü
tün milletleri hükmü altına alacağını söy
leyerek harekete geçmiştir (Hanivaldanus 
Anonimine Göre Sultan Buyezid-i Veli, s. 
49) . Bunda, ayrıca İstanbul'da küçük kıya
met denilen 1 S09'daki büyük deprem in 
etkisiyle artık kıyamet vaktinin geldiği dü
şüncesin in etkili olduğu da söylenebilir. 
Onun Kütahya ve Bursa istikametindeki 
ilerleyişi , ayrıca Rumeli 'deki müridierine 
haber yollaması alenen Osmanlı idaresini 

hedeflediği konusunda açık bir delil oluş
turur. 

Şahkulu isyanının neredeyse bütün saf
haları , bugün tamamı Topkapı Sarayı Mü
zesi Arşivi'nde bulunan rapor ve belgeler
den ayrıntılarıyla takip edilebilmektedir. 
Buna göre Şahkulu , Safevi yanlısı kişileri 
yanına topladı, bir zaviye, imaret ve mü
r idleri için evler yaptırarak irşad ve pro
paganda faaliyetlerine başladı. Hareket
lerini dikkatle izleyen Antalya'daki idareci
ler Subaşı Hasan'ı onu yakalaması için gön
derdiler. Yirmi kadar adamını tutuklayabi
lerı subaşı kendisini ele geçiremedi. Muh
temelen bundan sonra Şahkulu etrafına 
adam toplayarak gücünü arttırmaya baş

ladı. Yenice derbendine gitti; timariarı el
lerinden alınmış eski Karaman sipahileri 
ona katıldı. Yanına gelenler arasında Te
ke-ili Türkmenleri'nden Çakıroğulları , Kı

zıl / Gazaloğulları, Dede Alisi, Ulama ve Ka
ra Mahmud bulunuyordu. Maiyetindeki 
400-SOO kadar adamla yol kesip bazı dev
let görevlilerine saldırdı. Ayrıca Antalya'
dan gizlice Saruhan'a doğru yola çıkan Şeh
zade Korkut'un geriden gelen çadırlarını 
ve eşyalarını basmak istediyse de Antalya 
subaşısı buna engel oldu ve eşyaları An
talya'ya götürdü. Şahkulu, bu olayın ardın

dan topladığı 3000 kişilik kuwetle yeniden 
üzerine yürüyen Subaşı Hasan' ı bazı köy 
halkı ile sipahilerin taraf değiştirip kendi 
safına katılması sonucu bozguna uğrattı . 

Ardından bunları takip ederek Antalya ön
lerine gelip pazarı ve şehzadenin çadırla

rını yağmaladı ; karşı koymak isteyenler in 
çoğunu ve bu arada Korkut'un defterda
rını öldürdü, subaşıyı yaraladı (Zilh icce 
9 ı 6 1 Mart ı 5 ı ı ) . Ardından geri çekilerek 
etrafı yağmalamayı sürdürdü. Bu arada 
yanındaki adamların ı beylerbeyi, sancak 
beyi ve subaşı sıfatıyla çeşitli yerlere ta
yin etmeye başladı. İstanos'u (Korkut-i li ) 
bastı , Elmalı'ya yöneldi, burada kendisine 
karşı koymaya çalışan 1 000-2000 kadar as
keri dağıttı. Kasabayı baştanbaşa t ahrip 
etti, camileri yaktı. Teke-ili'nin tamamına 
hakim oldu ve oradan Hamid-ili (Isparta
Burdur) taraflarına yöneldi. Gölhisar kadı
sını ve subaşısını katlettirdi, zenginlerin 
maliarına el koydu. Süratle hareket edip 
Burdur'u bastı. Burada da karşı koymaya 
çalışan 1000-2000 kişilik kuweti bozguna 
uğrattı (Şehzade Osman ' ın 17 Muharrem 
917 1 16 Nisan 15 11 tarih li raporu: TSMA. 
nr. E 2829) . Oradan Kütahya'ya doğru yü
rüdü; yol üzerindeki Keçiborlu , Sandıklı , 

Sincanlı ve Altıntaş' ı yaktı. Kütahya'ya ya
kın Zığra köyünde karargah kurdu. Kütah
ya önlerinde kendisine karşı koyan Ana-
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dolu Beylerbeyi Karagöz Ahmed Paşa'ya 
son derece akıllıca bir taktik uygulayarak 
önce bozguna uğramış gibi geri çekilip 
mallarını ve eşyalarını geride bıraktı. Ka
ragöz Ahmed Paşa'nın adamları ve Kütah
ya halkı bu malları yağmalamakla meş

gulken ansızın geri dönüp bunları dağıttı. 

Karagöz Ahmed Paşa'yı esir aldı, başın1 
kestirdikten sonra şehir halkının gözünün 
önünde kazığa vurdurdu (23 Muharrem 
9 171 22 Nisan ı 5 ı ı) Ardından Kütahya'
yı ateşe verip Saruhan iline (Manisa) gel
miş bulunan Şehzade Korkut'un üzerine 
yürüdü. 

Bu ani değişikliğin sebebi tam olarak 
anlaşılamamaktadır. Şahkulu'nun Osman
lı tahtına en büyük aday diye gördüğü Kor
kut'un yolunu kesip onu engellemek iste
miş olması kuwetle muhtemeldir. Ayrıca 
merkezden yeni birliklerin yollandığı ha
berini aldığı, bu durumda geriye dönerek 
Teke-ili'ne çekilme niyeti taşıdığı da dü
şünülebilir. Osmanlı kaynaklarında geri çe
kilişinin sebebi ll . Bayezid'in hayatta oldu
ğunu öğrenmesine bağlanır. Nitekim Ke
malpaşazade, Kütahya'dan sonra Bursa'ya 
yöneldiğini, fakat Bursa'yı yağmalamayı 
uygun görmediğini, yakalattığı bir adam
dan padişahın yaşadığını öğrenince huzur
suz olduğunu , askerine bunu bildirmeyip 
zaruret halinde gizlenecek bir kale bula
rak buraya sığınmak için Bursa işin i geri
ye bıraktığını ve Alaşehir' e yöneldiğini bil
dirir ( revarih-i A l-i Osman, s. 53-55). Bur
sa kadısının Karagöz Ahmed Paşa olayı

nın hemen ardından 3 Mayıs tarihli arzın
da Teke-ili asilerinin Şehzade Korkut üze
rine yürüdükleri, Hasan Ağa idaresindeki 
birlikleri Alaşehir ovasında yenip birkaç 
sancak beyi ile Hasan Ağa'yı öldürdükleri, 
şehzadenin kaçıp Manisa Kalesi'ne kapan
dığı, bundan sonraki amaçlarının Bursa 
olduğu belirtilmiştir (TSMA, nr. E 545 1 ). 
Kemalpaşazade ise Hasan Ağa'yı Aydın san
cak beyi Hasan Bey diye gösterip yanında 
Saruhan sancak beyi İskender ve Mente
şe Beyi Sinan beyler olduğu halde toplan
dıklarını, fakat birbirleriyle geçimsizlikle
ri yüzünden Şahkulu önünde feci şekilde 
bozguna uğradıklarını yazar. 

Aslında Şahkulu Bursa'ya yürümek ni
yetinde değildi. Nitekim Alaşehir başarısı

nın ardından süratle Antalya taraflarına 
döndü. Kendisine bir üs ve ana merkez 
yapmak istediği bu kaleyi kuşattıysa da 
alamadı; Vez'iriazam Hadım Atik Ali Paşa 
idaresindeki Osmanlı kuwetlerinin hare
kete geçtiğini duyıunca Kızılkaya 'ya çekil
di. İsyanın büyümesi ve peşpeşe gelen ba
şarısızlık haberler i yüzünden ll. Bayezid, 
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Ali Paşa'yı büyük şehzadesi Ahmed ile 
birlikte Şahkulu'nun bertaraf edilmesiyle 
görevlendirmişti. Ali Paşa 4000 yeniçeri 
ve 4000 kapı halkıyla Şahkulu üzerine yü
rüdü. Şehzade Ahmed ile Altıntaş'ta bu
luştuktan sonra Şahkulu'nun kaçacağı yol
ları kesrnek için Karaman Beylerbeyi Hay
dar Paşa'ya emir gönderdi. Kendisi de 
ŞehzadeAhmed ile 18 Reblülewel917'de 
( 15 Haziran 1511) Kızılkaya'ya ulaştı. Şah
kulu ise Karaman taraflarına doğru çekil
meye başladı, önünü kesmeye çalışan Hay
dar Paşa'yı bozguna uğrattı. Haydar Paşa 
ile Kayseri sancak beyi Cündl Kemal Bey'i 
katlettirdi. Bu bozgunda yine Karamanlı 
sipahilerin Şahkulu'na karşı savaşmama
sı etkili olmuştur. Böylece çemberi yaran 
Şahkulu Beyşehir'e vardı. Ali Paşa, onun 
aradaki mesafeyi iyice açtığını görünce ya
nındaki piyade tüfekli yeniçerilerden SOO'ü
nü bulabildiği atlara bindirip maiyetinde
ki diğer atlı askerlerle hızla onun peşine 
düştü. Bu arada asıl kuwetlerle Şehzade 
Ahmed'i geride bırakmıştı. On dört günlük 
hızlı bir takipten sonra Şahkulu'na Sivas ya
kınlarında Çubuk (bazı kaynaklarda Gökçay) 
adlı yerde yetişti. Şehzade Ahmed'in mer
keze yolladığı raporda Şahkulu ile Ali Pa
şa arasındaki savaşın S Reblülahir'de (2 
Temmuz) cereyan ettiği ve Ali Paşa ile bir
likte 1 70 tüfekçi yeniçerinin hayatını kay
bettiği belirtilir (TSMA, nr. E 3062) Osman
lı kaynaklarına göre bu savaş sırasında Şah
kulu tıpkı Osmanlı ordusunun uyguladığı 
gibi ordugahının etrafına hendek kazdır
dı, develerle bir barikat oluşturdu, bu sa
vunma duvarının arasına saldırıp geri çe
kilmeyi kolaylaştıracak kapılar yaptırdı. Ali 
Paşa'nın yanında çoğu yorgun 2000 asker 
vardı. Ulufeciler kethüdası Kara Musa'nın 
biraz dinlenilmesi, gelecekyardım kuwet
lerinin beklenınesi yolundaki telkinlerini 
dinlemedi ve yaptığı saldırılarda başarılı 
olamadı. Bir belgeye göre daha savaş baş
lar başlamaz yanındaki adamların bazıları 
kaçmış. Çankırı ve Ankara sipahileri gerek
tiği gibi savaşmamış, hatta Rum (Amasya
Tokat) sipahileri uzakta durmuş. Ali Paşa 
yeniçerilerle yalnız kalmış, sonunda çem
bere alınıp savaşarak hayatını kaybetmiş
tir (TSMA, nr. E 6352). 

Savaşı kazanan Şahkulu'nun akıbeti meç
huldür. Şehzade Ahmed'in raporunda müp
hem ifadelerle onun savaş meydanında 
ölüp ölmediğinin belirlenemediği söylenir
ken Hacı Mustafa adlı birinin arzında Şah
kulu Halife'ye tüfek kurşunu isabet edip 
öldüğü hakkında bir şayia çıktığı bildiril
miştir (TSMA, m E 6664). Ancak bunun Ali 
Paşa ile olan savaşta mı yoksa bu savaş-
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tan sonra İran tarafına giderken kendile
rini takip eden mahalll birlikler le yapılan 
küçük çaplı mücadelelerden birinde mi ger
çekleştiği anlaşılamamaktadır. Öte yandan 
kroniklerde farklı bilgiler vardır. Bazıların
da onun savaş sırasında bir ok isabetiyle 
hayatını kaybettiği bildirilir. Kemalpaşaza
de ise akıbetinin belli olmadığını, "Yer de
lindi yere mi girdi, göğe mi çıktı kimse bil
medi" diyerek ilginç bir ifade kullanır. Ano
nim Tevarih-i Al-i Osman'da savaş sıra
sında Hasan Halife'nin ok isabetiyle helak 
olduğu, bu sebeple yandaşlarının büyük 
bir vaveyla kopardıkları yazılıdır. Burada 
kastedilenin Şahkulu mu yoksa babası mı 
olduğu da yine anlaşılamamaktadır. Hani
valdanus kroniğinde ise Şahkulu'nun ge
ride kalan adamlarıyla hızla uzaklaşarak 
Şah İsmail'e sığındığı bildirilir (Haniualda
nus Anonimine Göre Sultan Bayezid-i Ve
li, s. 53). Kendisinden bir daha haber alı
namadığına göre onun savaşta yaralan
dığı, yol esnasında veya Şah İsmail' e sığın
dığında hayatını kaybettiği söylenebilir. Ba
zı kaynaklarda bu sığınınacıların bir ker
vanı soydukları için sultan 1 baba ile vezir 
unvanlı iki liderinin idam edildiğine dair bil
gilervardır (HocaSadedin, II, 180-181). İs
yana katılan Teke-ili sipahi ve Türkmenleri 
şahın ordusuna alınmıştır. 

Karizmatik bir din! şahsiyet olan ve bu 
vasıflarıyla Baba İshak'a benzeyen Şah
kulu, tipik bir Türkmen babası sıfatıyla Şi! 
temayüllü kızılbaş grupları ve tariakları ya
nında toplamış. ilah! iradenin kendisinde 
tecelli ettiği yolundaki propagandalar, yap
tığı savaşlarda birbiri ardınca kazandığı 
başarılar sebebiyle kısa sürede halkın na
zarında kendisinin beklenen kurtarıcı oldu
ğu düşüncesine yol açmış olmalıdır. Onun, 
hayli karışık siyası ortamdan yararlanarak 
tıpkı Şah İsmail gibi yandaşları vasıtasıyla 
Osmanlılar'a alternatif bir yeni idare kur
mayı amaçladığı söylenebilir. Halifelerini 
Rumeli yakasında Serez, Selanik. Yeni Zağ
ra, Filibe, Sofya gibi yerlerdeki tekkelere 
göndererek onlara mektuplar yollaması da 
bu niyetinin bir yansıması şeklinde düşü
nülebilir. Şahkulu'nun bu isyanı, karakter 
itibariyle daha sonra çıkacak olan Safevi 
yanlısı isyanlardan daha farklı bir yere sa
hiptir. 
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ŞAHKULU SULTAN TEKKESİ 
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İstanbul' da 
esası bir ahi zaviyesi iken 

XVI. yüzyılın başlarından itibaren 
Bektaşiliğe intikal eden tekke. 

_j 

Merdivenköy'de yer alan ve Gadnl Dede, 
Harndi Baba, Merdivenköy, Şahkulu Baba, 
Şeyh Mehmed Ali Baba gibi adlarla da anı
lan tekke, bazı kaynaklara göre 1329'da 
Osmanlı-Bizans arasında meydana gelen 
Pelekanon (Maltepe) savaşının ardından Or
han Gazi tarafından bir ah! zaviyesi şeklin
de kurulmuştur. Ankara Savaşı'ndan (804/ 
1402) sonra bölgenin Süleyman Çelebi ta
rafından ll. Manuel Palaiologos'a terkedil
mesinin ardından civardaki diğer zaYiyeler
le birlikte burası da ortadan kaldırılmış, 
Bektaş! geleneğine göre bu sırada tekke
nin banisi ve ilk şeyhi olarak kabul edilen 
Şahkulu Sultan ile çevredeki zaviyelerin 
"kırk erenler" diye anılan şeyhleri şehid 
edilmiştir. Tekkeye adını veren Şahkulu Sul
tan'ın (Şahkulu Baba) hayatına dair bilinen
ler Bektaş! menakıbnamelerindeki diğer 
birçok şahsiyet gibi hemen bütünüyle men
kıbelerin müphem verilerinden ibarettir. 
Bazı araştırmacılar, Bektaşi geleneğinde 

Horasan kökenli bir veli kabul edilen Şah
kulu Sultan'ın aslında ll. Bayezid dönemin
de vuku bulan Şah İsmail yanlısı ayaklan
manın başı olup Osmanlı tarihçilerinin "Şey
tankulu" diye adlandırdıkları kızılbaş şeyhi 
olduğunu iddia etmektedir (bk. ŞAHKULU 
BABA TEKELi). 

Şahkulu Sultan Tekkesi muhtemelen XVI. 
yüzyılın başlarında eski nüfuzlarını yitiren 
ahllerden, yeni teşkilatıanan ve kendileri
ne bağlanan Yeniçeri Ocağı'nın da etkisiy
le gitgide güçlenen Bektaşller'e intikal et
miş. ardından Bektaşiliğin İstanbul'daki 
asitanesi ve Osmanlı topraklarındaki bü
tün tekkeleri içinde en önemlilerinden biri 
olarak varlığını sürdürmüştür. Bazı kay
naklarda, Babagan (mücerred) koluna bağlı 


