
ŞAHKULU BABA TEKELi 

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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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 



Bektaşi tekketeri arasında Kırşehir'deki pir 
evinden ve Dimetoka'daki Seyyid Ali Sul
tan Tekkesi'nden sonra üçüncü sırayı aldı
ğı bildirilmekte, diğer bazı metinlerde ise 
bu tekkeye "asitane-i saniye" ve "ikinci pir 
evi" denildiği görülmektedir. Osmanlı baş
şehrini Anadolu'ya bağlayan yolun üzerin
de bulunan Şahkulu Sultan Tekkesi'nin dev
let-ordu-Bektaşilik ilişkilerinde ve teşrifat
ta özel bir yeri vardı. Pir evinden istanbul'a 
gelen dedebabalar, İstanbul'daki Bektaşi 
ricali ve Yeniçeri Ocağı'nın ileri gelenleri ta
rafından Şahkulu Sultan Tekkesi'nde me
rasimle karşılanır, burada bir süre dinlen
dikten sonra İstanbul'a nakledilirler, Kır
şehir'e dönüşlerinde de yine bu tekkeden 
uğurlanırlardı. 1826'da Yeniçeri Ocağı ile 
birlikte Bektaşi tarikatının da lağvedilme
siyle Şahkulu Sultan Tekkesi Nakşibendi
ler'e devredilmiş, o tarihteki postnişini Ahir 
Mehmed Baba dört dervişiyle beraber Ti

re'ye sürülmüştür. Bu sırada tekkenin yık
tırtlmasa bile en azından tahribata uğra
dığı tahmin edilebilir. 

1826'dan tekkelerin kapatıldığı 1928 yı
lına kadar Bektaşilik resmen mülga sayıl
mış. Tanzimat'tan ve özellikle bu tarikata 
yakınlığı olduğu bilinen Abdülaziz'in tah
ta çıkışından ( ı 86 ı ) sonra Bektaşiler' e dev
letçe müsamaha gösterilmeye başlanmış 
ve Nakşibendi adı altında kendi gelenek
lerini sürdürmelerine göz yumulmuştur. 
Bu arada Şahkulu Sultan Tekkesi'nin de bir 
durgunluk döneminin ardından XIX. yüz
yılın ortalarından itibaren yavaş yavaş can
landığı ve Bektaşiler nezdindeki eski öne
mini kazandığı görülmektedir. Tekkenin 
günümüze intikal eden yapıları bu ikinci 
kuruluş devrine aittir. Özellikle bu döne
min postnişinlerinden Mehmed Ali Hilmi 
Dedebaba'nın meşihatı boyunca ( 1863-
1 907) Şahkulu Sultan Tekkesi yoğun bir 
imar faaliyetine sahne olmuştur. 

Cümle kapısında yer alan 1291 ( 187 4) ta
rihli kitabe tekkeyi meydana getiren bütün 
binalar için geçerli bir ihya kitabesi olma
dığı gibi tekkenin çekirdeğini teşkil eden 
meydan evi ile buna bağlı büyük aşevi-ki
ler evi, çamaşırhane-hamam kanadının mi
mari özellikleri, ayrıca tekkenin tarihçesi
ne ilişkin bilgiler bu bölümterin XIX. yüz
yılın ortalarında yaptırıldığını göstermek
tedir. M. Ali Hilmi Dedebaba'nın 1869'da 
ikinci defa pir evini ziyaretinden dönüşün
de tekkeyi tamir ettirip genişlettiği mat
bu divanındaki biyografisinden öğrenilmek
tedir. ikametgah bölümü de meydan evi
nin kuzeyine bu tarihten sonra. cümle ka
p ısındaki kitabenin işaret ettiği 187 4'te 
eklenmiş olmalıdır. Cümle kapısının yanın
daki bölümterin (kapıcı can hücresi, bacı 

lar mahfili, at evi) aynı tarihte inşa edildi
ği, meydan evinin, büyük aşevi, çamaşır
hane-hamam kanadının da bu sırada esas
lı bir onarım geçirerek son şeklini aldığı 
tahmin edilebilir. XIX. yüzyılın sonlarında 
imar faaliyetinin devam ettiği, 1892' de bir 
"zenbCır evi" (arı kovanlarını barındıran ya
pı) ve 1896'da şeyh odası niteliğinde bir 
mekanın yaptınldığı anlaşılmaktadır. 1928'
te kapatıldıktan sonra mülkiyeti Vakıflar 
İdaresi'ne geçen Şahkulu Sultan Tekkesi 
bir müddet son postnişin Hasan Tahsin 
Baba'nın ve bazı dervişlerin meskeni şek

linde kullanılmış. bu neslin vefatını müte
akip terkedilerek harap olmaya başlamış
tır. Günümüze ulaşmayan bazı bölümterin 
bu devirde ortadan kalktığı bilinmektedir. 
1968 yılı civarında Vakıflar İdaresi tekke
nin bir kısmını (meydan evi ile buna bitişik 
olan bazı bölümleri) restore ettirmiş, ancak 
herhangi bir fonksiyon verilmediğinden ya
pılar yeniden yıktimaya yüz tutmuştur. Ya
kın zamanda kurulan Şahkulu Sultan Kül
liyesi'ni Onarma ve Yaşatma Derneği tek
keyi astma uygun biçimde tamir ettirerek 
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ŞAHKULU SULTAN TEKKESi 

Alevi-Bektaşi kültürünün yaşatıldığı bir 
merkez haline getirmiştir. 

İstanbul'da Bektaşiliğin en parlak tem
silcisi olan Şahkulu Sultan Tekkesi askeri 
ve siyasi öneminin yanı sıra Bektaşi ede
biyatı ve müsikisinde de önemli bir yere sa
hiptir. Bektaşiler'den başka diğer tarikat 
ehli arasında da sevilip sayılan, bir müd
det Kırşehir'deki pir evinde dedebabalık 
yapacak kadar nüfuzlu olan şair ve beste
kar M. Ali Hilmi Dedebaba'nın meşihatı 
sırasında tekke verimli bir kültür hayatı
na sahne olmuştur. Ayrıca haziredeki me
zarlardan anlaşıldığı gibi mensupları ara
sında devlet ricalinden birçok kimsenin 
bulunduğu bu tekke "aristokrat" İstanbul 
Bektaşiliğini temsil etmekteydi. Tekkenin 
ayin günü perşembe idi. 

Şahkulu Sultan Tekkesi bütün Bektaşi 
tekketeri gibi şehrin karmaşasından uzak, 
mesire niteliğinde sakin bir mevkide ge
niş bir arazi içinde yer alır. Doğu yönünde 
geniş bir mezarlık. kuzeydeki cümle kapı
sı dışında ulu bir çınarın altında Mah Ba
ba Çeşmesi bulunmaktadır. Bu çeşmenin 
yanında günümüze ulaşmamış bir namaz
gahla tekkeyi ziyarete gelenlere selamlık 
vazifesi gören bir kahvehanenin var oldu
ğu bilinmektedir. Cümle kapısından tek
kenin bahçesine girildiğinde sağda "kapıcı 
can" hücresiyle kadınların ağırlandığı ba
cılar mahfili sıralanır. Aynı sırada yer alan 
üçüncü birimin ahırların bakımı ile yüküm
lü at evi (ahır) babasına ait olduğu tahmin 
edilebilir. Bu mekanların arkasında kuzey 
yönündeki çevre duvarı boyunca tekkenin 
at evi uzanır. 

Cümle kapısının soluna kuzey-güney doğ

rultusunda tekkenin en önemli bölümleri
ni barındıran ana bina yerleştirilmiştir. Bu 
bölümler kuzeyden güneye doğru tekke
de yaşayan mücerred babalara ve derviş
lere mahsus iki katlı ikametgah, bu kana
dın içinde gündelik yemeğin pişirildiği kü
çük aşevi, ayinlerin icra edildiği meydan 
evi, özel günlerde kullanılan büyük aşevi 
ve çamaşırhane, kiler evi , hamam, aşevi 
babası ile kiler evi babasının hücreleridir. 
Ana bina, kuzey ve doğu yönlerinde daha 
ziyade babaların gömülü olduğu bir hazi
re ile kuşatılmıştır. Şahkulu Sultan'ın açık 

türbesi de bu hazirededir. Ana binanın ba
tı yönünde bahçeye bakan setler üzerin
de havuzlar ve çardaklar göze çarpar. Bu 
kesimde cümle kapısının tam karşısında 
tekkeye gelen hatırlı misafirlerin ağırlan
dığı, şeyh odası niteliğinde bir mekanın 
bulunduğu bilinmektedir. Ayrıca tekkenin 
bahçesinde ekmek evinin (fırın), zenbür 
evinin, koyun ve inek ağıilarının ve koza-
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hanenin duvar kalıntıları, çeşitli bostan ku
yuları ve bir su kulesi görülmektedir. Tek
kenin yakınında Gözcü Baba makamı ve 
haziresi bulunmaktadır. Bu mevkide tek
ke sakinleri tarafından yazlık ikametgah 
olarak kullanılan büyük bir ahşap köşkün 
yer aldığı belirtilmektedir. 

Tekkenin önünde atlar için düşünülmüş 
uzun yalağı ile tipik bir kır çeşmesi olan 
Mah Baba Çeşmesi'nin ayna taşında ve 
musluk yerinde teslim taşı kabartmaları 
dikkati çeker. Tepede ll. Abdülhamid'in tuğ
rası ve 131 S ( 1897) tarihi yer almaktadır. 
İki mısralık manzum kitabenin sülüsle ya
zılmış olduğu sezilmekteyse de günümüz
de okunınası imkansızdır. Namazgah bü
tünüyle ortadan kalkmıştır. Buradan ge
tirildiği anlaşılan 1161 (1748) tarihli mih
rap taşı yakın zamana kadar meydan evi
nin duvarına dayalı olarak durmakta, ta
şın üst kesiminde Lale Devri üsh1bunu yan
sıtan kabartmalar bulunmaktaydı. Cümle 
kapısının dikdörtgen açıklığı kesme küfe
kiden sövelerle kuşatılmıştır. Düşey çubuk
larla ve dairevi madalyonlarla donatılan 
yan sövelerin üst bitiminde teslim taşı ka
bartmaları yer alır. Üst söve başlığının tam 
ortasına Hacıbektaş taşı olarak adlandırı
lan oniksten bir teslim taşı kakılmıştır. üst
teki alınlığın içine kitabe konmuş, alınlığın 

üzerinde alem olarak horasani denilen tip
te bir Bektaşi tacı oturtulmuştur. 

Şahkulu Sultan Tekkesi'nin cümle kapısı 
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Ana binanın kuzey kesimi "L" planlı ve 
iki katlı kitlesiyle ikametgah şeklinde dü
zenlenmiştir. Duvarlar tuğla olup pencere
lerin çoğu ve kapılar sepet kulpu kemer
lerle donatılmıştır. 1960'larda bir yangın
da harap olan yapı son yıllarda yalnız cep
heleri eski haline uygun biçimde yeniden 
inşa edilmiştir. Özgün planı hakkındaki bil
gilerin sınırlı olduğu yapıda güneydeki ka
pı dışında kuzeyde Şahkulu Sultan maka
mına açılan ikinci bir kapı bulunmaktadır. 

Ana binanın güneyindeki tek katlı kanada 
batı cephesinden girilir. Duvarlar moloz 
taş ve tuğla ile örülmüştür. Büyük aşevi 
ile çamaşırhanenin yer aldığı mekan düz
gün olmayan bir plana sahiptir. Girişin sa
ğında yer alan büyük ocak aynı zamanda 
hemen arkada bulunan hamamın külham 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Aşevi oca
ğından sonra hamamın girişi , bunun öte
sinde çamaşırhane ocağı yer alır. Solda 
(kuzey yönünde) meydan evinden bu kana
da açılan iki adet kapı-pencere görülür. 
Doğuda yan yana kiler evi ile kiler evi ba
basının hücresi sıralanmaktadır. Bir came
kan-ılıklık, bir halvet ve bir heladan oluşan 
harnarnda ilginç mimari ayrıntılar göze 
çarpar. Bunlardan biri halvetle camekan
ılıklık arasındaki duvarda bulunan tütekli 
bir lamba penceresidir. Diğeri de camekan
ılıklık mekanının güney duvarında yer alan, 
alçı kabartma perde motifleriyle çerçeve
lenmiş, geç dönem halk resmi türünde ha
yali bir peyzajla bezenmiş olan niştir. Aşe
vi babasının hücresi kanadın güneybatı kö
şesine sonradan eklenmiştir. 

Tekkenin ana binasının ortasında yer 
alan meydan evi kuzeyde tekke sakinleri
nin odalarını ve küçük aşevini barındıran iki 
katlı yapıya , güneyde büyük aşevi , kiler 
evi, hamam, hela ve çamaşırhane bölüm
lerini içeren iki katlı diğer bir yapıya biti
şiktir. Meydan evi ile bu iki yan kanat ara
sında kapılarla geçiş sağlanmıştır. Batısın

da bir giriş mekanı mahiyetinde olan taş
lıkla su haznesi yer almaktadır. Sadece do
ğu yönünde serbest kalarak içinde bulun
duğu yapı kitlesinden dışarıya taşan mey
dan evi, komşu bölümlerle kuşatılmış ol
masına karşılıkyan kanatlara nisbetle yük
sek tutulmuş üst yapısı sayesinde dışarı
dan bakıldığında bağımsız bir bölüm gibi 
algılanmaktadır. Meydan evinin planı düz
gün bir onikigenden oluşur. Moloz taş ve 
tuğla ile örgülü, içten ve dıştan sıvalı du
varlar kenarları içten 2,80 m . uzunluğun
daki bu onikigeni meydana getirmektedir. 
Bu mekanın tasarımında çokgenler içinde 
onikigenin seçilmiş olmasının başlıca se
bebi, on iki imam kültüne sıkı sıkıya bağlı 

Şahkulu Sultan Tekkesi'nin meydan evinin Içinden bir görü
nüş 

olan Bektaşiliğin rakam sembolizminde söz 
konusu sayının taşıdığı önemdir. 

Meydan evinin güneydoğu (kıble) yönün
de yer alan kenarında ayinlerde taht-ı Mu
hammed'in ve kanun çerağının konulma
sına mahsus bir niş bulunmaktadır. Bu
nun karşısında kuzey yönünde benzer bir 
niş daha vardır. Bu iki niş arasında dört 
kenarda birer kapı-pencere yer almakta
dır. Doğu yönündeki hazlre ve özellikle tek
keye adını veren Şahkulu Sultan'ın kabri
ni gören bu açıklıklar birer niyaz pencere
si niteliğindedir. Kuzeybatı yönündeki iki 
kapı-pencere, gerek tekkede oturanların 
gerekse ayinlere katılmak için gelenlerin 
kullanımına mahsustur. Bunlardan batı yö
nündeki eşik adı verilen kapı olup bunun 
solunda meydan evinin çatısına çıkan ka
gir merdivene geçit veren açıklık bulun
maktadır. Arkasını su haznesine dayamış 
olan kenarda ise önleri yalaklı üç adet ab
dest musluğu vardır. Bunların tarikat er
kanıyla ilgili f onksiyona sahip olduğu, taş
lıktaki benzeri üç adet musluğun da ce
maatin abdest almasına tahsis edildiği söy
lenebilir. Meydan evinin güneyinde yer alan 
iki kenarda büyük aşevi, kiler evi, hamam, 
hela ve çamaşırhane gibi mekanların et
rafında sıralandığı taşlığa açılan birer kapı
pencere mevcuttur. Meydan evinin duvar
larının üst kısmında her kenarda birer adet 
olmak üzere toplam on iki adet pencere sı
ralanmaktadır. Bunlar alttakilerle aynı şe

kilde, ancak biraz daha küçüktür. Bu pen
cerelerin altında köşelerinde Bektaşiliğin 



alarnet-i farikası haline gelmiş olan on iki 
köşeli teslim taşlarının kabartma şeklin
de yer aldığı birer dikdörtgen mermer !ev
ha mevcuttur. Bu levhalarda zamanında 
on iki imarnın isimlerinin yazılı olduğu ke
sindir. 

Meydan evinin mimari düzeninde en çok 
dikkati çeken ve tekkedeki bu bölümün 
tarikat mimarisi için olduğu kadar Türk 
İslam mimarisi tarihinde önemli bir yer iş
gal eden husus yapıda kullanılan değişik 
örtü sistemidir. Meydan evinin onikigen 
alanının tam ortasında kaidesi ve başlığı 
onikigen olan daire kesitli bir mermer sü
tun yükselmekte, bu sütunun ekseni et
rafında 360 derece dönen ve bu sütunla 
duvarlara oturan, tuğla ile örülmüş bir tür 
yelpaze tonoz mekanı örtmektedir. Bu ara
da sütunun yer aldığı noktanın BektaşTier'

ce "dar" veya "dar-ı MansGr" diye adlandı
rıldığı, yani Tanrı ile birleşme (vahdet) ma
kamı olarak kabul edildiği, ayrıca Hakk'a 
giden doğru yolu ( s ırat-ı müstak'im) sem
bolize ettiği ve ayinlerde çok önemli bir ye
rinin bulunduğu göz önünde tutulursa bu 
noktadaki taşıyıcının inşa! fonksiyonunun 
yanı sıra en az onun kadar önemli bir de 
sembolik fonksiyonu olduğu ortaya çık
maktadır. Yelpaze tonazun aslında dıştan 
onikigen piramit biçiminde ahşap bir kü
lahla örtülü bulunduğu halde son tamir
lerde bu çatı iptal edilmiş ve üst yapıya dı
şarıdan bakıldığında gözün yadırgadığı çok 
basık bir kubbe görüntüsü verilmiştir. Mey
dan evinin alemi mermerden oyulmuş eli
fi tipte bir Bektaşi tacıdır. Aynı tekkenin 
cümle kapısında görülen, tarikat tacının 
alem olarak kullanılma durumu geç devir 
tekkelerinde çokça görülen bir özelliktir. 
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!il M . BAHA TANMAN 

şAHNAME 
( 4-oliot..;. ) 

Firdevsi'nin 
(ö. 411/1020 [?]) 

ünlü manzum destanı . 
_j 

iran'ın milli destanı ve Fars edebiyatının 
en büyük eserlerinden biri kabul edilen 
Şahname, bütün dünya klasikleri arasın
da da eşsiz bir yere sahiptir. Şahname'

nin (Şehname) ilk redaksiyonuna muhte
melen 370 (980) veya 380'de (990) baş

lanmış ve 408 ( 1 O 18) yılının ardından son 
biçimini almıştır. Firdevsl eserini bölümler 
halinde yazmaya başlamış ve yazımı ta
mamlanan bölümler arasında bağlantı kur
duktan sonra 394'te ( 1004) ilk redaksiyo
nunu bitirmiştir. Bu sırada otuz yedi ya
şındaki oğlunu kaybeden Firdevsl eserini 
ithaf edeceği bir hükümdar arayışına gir
miştir. O zamana kadar Gazneli Hüküm
dan Sultan Mahmud ile tanışma fırsatı 
bulamadığından hükümdarın kardeşi Nasr 
b. Sebük Tegin ile Vezir Ebü'l-Abbas Fazi b. 
Ahmed el-İsferaylnl sultanla tanışmasını 
sağlamıştır. Bu arada muhtemelen Şah-

$AH NAME 

name'nin ikinci redaksiyonu tamamlan
mışsa daVezir Fazi b. Ahmed'in 404 (1014) 
yılında ölümüyle Firdevsi eserini Sultan 
Mahmud'a sunamamıştır. 

Şahname'nin Sultan Mahmud'a sunu
luşu meselesinin şüphe ile karşılanmasına 
sebep, bazı rivayetlerdir. Bir rivayete göre 
Firdevsl, Gazne'ye giderek Sultan Mah
mud'a eserini takdim etmiş, fakat sultan, 
yeni vezir Ahmed b. Hasan-ı Meymendi'
nin müdahalesiyle esere layık bir ödül ver
memiştir. Bunun üzerine Firdevsl aldığı 
60.000 dirhemi hükümdarın gözdesine, 
hamamcıya, meyhaneciye, bozacıya dağıt
mış ve bir hicviye yazıp Gazne'den ayrıl
mıştır. Diğer bir rivayete göre Sultan Mah
mud Şahname'yi okuduktan sonra şaire. 
"Benim ordumda Rüstem'den güçlü nice 
pehlivan var" deyince Firdevsl, "Ama Tanrı 
Rüstem gibisini bir daha yaratmadı" ce
vabını vermiş, bu söze hiddetlenen sultan 
Firdevsl'yi öldürtmek istemişse de şair He
rafa kaçmış ve Sultan Mahmud için 100 
beyitlik bir hicviye kaleme almıştır. Üçün
cü bir rivayete göre Gazne'den ayrılan Fir
devsl Taberistan'a gitmiş. burada Bavend 
hanedamndan Emir ispehbed Şehriyar'a 
sığınarak hem Şahname'yi hem Sultan 
Mahmud hakkındaki hicviyeyi takdim et
miştir. Ancak ispehbed Şehriyar, Sultan 
Mahmud'a duyduğu saygıdan dolayı hicvi
yeyi satın alıp yakmış ve Firdevsl'ye de bun
dan kimseye bahsetmemesini tembihle
miştir. Buradan memleketi TGs'a dönen 
Firdevsl yoksulluk içinde yaşamış ve bu
rada ölmüştür. Bazı araştırmacılar, Sultan 
Mahmud ile Firdevsl arasındaki anlaşmaz
lığın temelinde hükümdarın Sünni oluşu
nun yattığını, bu yüzden Şii olan Firdevsl'
ye karşı soğuk davrandığını , ayrıca Şah

name'de Türkler hakkında iyi bir tablo çi
zilmediğini , hatta bir kölenin oğlu olması 
dolayısıyla Sultan Mahmud'un eski İran 
şahlarına karşı öfke duyduğunu ileri sürer. 

İlk insanın (KeyGmers) yaratılışından baş
layan Şahnam e, iran'da Araplar'ın ege
men olduğu döneme kadar geçen zaman 
sürecindeki iran'ın destansı tarihiyle ger
çek bilgileri harmanlayarak verir. Eserin 
kaynaklarını IX. yüzyılın sözlü gelenekleriy
le mensur ve manzum şahnameler oluş
turur. Bunlar sırasıyla Sasanl Hükümdan 
ı. Hüsrev (EnOşirvan) devrinden (531-579) 

kalma bir tür resmi İran tarihi olan men
sur Jjudayname, Ebü'l-Müeyyed-i Belhl'
nin mensur Kitab-ı Gerşasb'ı, Samanller 
devri Horasan sipehsaları ve TGs hakimi 
EbG Mansur Muhammed b. Abdürrez
zak'ın dört yazara hazırlattığı mensur Şah
name-yi Ebu Manşuri (346/957) ve Mes-
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