
Şah Cihan Begüm 

giliz karşıtı faaliyetlere girişınesi yüzün
den İngiliz yönetimi kendisine verdiği un
van ve görevleri geri aldı . Şah Cihan Be
güm de bunu kabul etmek zorunda kaldı. 
Eşinin görevlerine iadesi için çaba sarfet
tiyse de başarılı olamadı. 1894 ve 1899 yıl
larında Bopal'de meydana gelen kıtlık so
nucu sultanlığın nüfusu üçte bir oranında 
azaldı. Şah Cihan Begüm 16 Haziran 1901 '
de ölünce kızı Sultan Cihan Begüm Bopal 
tahtına geçti. 

İlme ve sanata meraklı olan Şah Cihan 
Begüm'ün sarayı kültür faaliyetlerinin mer
kezi olmuş, kendisi "Tikvar" mahlasıyla Ur
duca, "Şirin" mahlasıyla Farsça şiirler yaz
mıştır. Bopal tarihini ilk defa belgeleriyle 
bir araya getiren Tô.cü'l-i]fbô.l Tô.riJJ-i Ri
yô.set-i Bhopal ( KanpOr 1289-90/ 1873 Itre 
H. C. Barstow J, The History of Bopal, Cal
cutta 1876) adlı eseri telif etmiş: Hintçe, 
Arapça, Farsça, İ ngilizce ve Türkçe bazı 
kavramları bir araya getiren lji zô.netü '1-
lugat adlı sözlüğün yazılmasını (1-11 , Bho
pal 1886-1887) desteklemiştir. Babürlü 
Sultanı Şah Cihan gibi o da Şahcihanabad 
diye adlandırılan bir şehir ve burada Tae 
Mahal ismiyle bir saray inşa ettirmiş, Mek
ke'de Hindistan hacıları için tesisler yap
tırmıştır. İngiltere 'de açılan ilk camilerden 
olan, Londra'nın güneyindeki Woking kasa
basında 1889'da tamamlanan Şah Cihan 
Camii'ne ve Aligarh İslam Üniversitesi'ne 
maddi yardımlarda bulunmuştur. 1952'
de tamamlanabilen Hindistan'ın en büyük 
camisi Tacülmesacid'in inşasına onun dö
neminde başlanmıştır. Bopal'i tren yolu 

hattına bağlayan demiryollarını inşa ettir
miş , hizmetlerinden dolayı Sultan ll. Ab
dülhamid tarafından şefkat nişanı ile tal
tif edilmiştir. 
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Safevi Devleti 'nin kurucusu ve ilk şahı 

L 
(1501-15 24). 
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25 Receb 892'de ( 17 Temmuz 1487) Er
debil'de doğdu. Babası Safevi tarikatının 
şeyhi Haydar, annesi Uzun Hasan 'ın kızı 

Alemşah Halime Begüm'dür. Ebü'l-Muzaf
fer Sahadır el-Hüseyni unvanıyla anılır. 
İran 'da Şiiliği resmi ideoloji haline getire
rek yeni bir devlet kuran Şah İsmail'in ço
cukluk yılları zorluklar içinde geçti. Henüz 
bir yaşında iken babası Şeyh Haydar, Şir
vanşahlar'la giriştiği mücadelede Akkoyun
lular tarafından öldürülünce kardeşleri İb
rahim, Ali ve annesiyle birlikte İstahr Kale
si'ne hapsedildL Burada yaklaşık dört yıl 
gözetim altında tutuldu. Akkoyunlu Sul
tan Yakub'un ölümünden sonra tahta ge
çen Rüstem Bey kardeşi Baysungur'a kar
şı Safeviler'in desteğine ihtiyaç duyduğun
dan İsmail'i ve kardeşlerini Tebriz' e getirt
ti. Ancak Baysungur'un bertaraf edilmesi
nin ardından Safevi tarikatının başına ge
çen Sultan Ali'yi öldürttü (899/ 1494) . Bu
nun üzerine Safeviler küçükyaştaki İsma
il'i kendilerine şeyh olarak kabul edip onu 
Erdebil'e kaçırdılar. AncakAkkoyunlu taki
bi burada da devam edince önce Reşt'e , 

daha sonra Gilan Valisi Karkiya Mirza Ali'
nin davetiyle Lahican'a götürdüler. İsmail , 
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Sah lsmail'i tasvir eden bir resim (TSMK, Hazine, nr. 2169, 
vr. 64' ) 

Lahkan'da bölgenin ileri gelenlerinden Ka
dı (Muallim Sadr) Şemseddin Lahici'nin ya
nında Farsça, Arapça, Kur' an, tefsir ve İs
naaşeriyye Şlası usulünü, kızılbaş reisier
den savaş tekniklerini öğrendi. Bu esnada 
Karacadağ , Turnan Mişkin ve Anadolu'da 
yaşayan kızılbaş Türkmenler grup grup ge
lerek İsmail'i ziyaret ettiler. 

1498'de Akkoyunlu Rüstem Bey'in ölü
mü İran'ı yeni bir kargaşaya sürükledi. Ak
koyunlu ülkesi Murad Bey ile Elvend Bey 
arasında paylaşıldı. Azerbaycan ve Diyar
bekir Elvend Bey'in, Irak-ı Arab, Fars ve di
ğer yerler Murad Bey'in hakimiyet ine geç
ti. Ayrıca Bayındırlı M ur ad Bey Yezd'de, 
Muhammed Kere EberkCıh'ta , Hüseyin Ki
ya Çelavi Simnan, Har ve FirOzkCıh 'ta, Pür
nek Barik Bey Bağdat'ta , Sultan Hüseyin 
Mirza Horasan'da ve Ebü'l-Feth Bey Kir
man'da bağımsız hareket etmeye başladı. 
Bu durumdan istifade eden kızılbaş reis
Ieri İsmail'in ortaya çıkmasına karar verdi
ler. İsmail on iki-on üç yaşlarında iken Gi
lan'dan ayrılıp Erdebil'e gitti. Ailelerinin ka
labalıklığı ya da mallarının çokluğu yüzün
den bir yere gidememiş olan müridleriyle 
ilgilendi. Ancak kısa bir süre sonra Erde
bil hakimi Cekirli Ali Bey'in baskısıyla Er
debil'den ayrılmak zorunda kaldı. Buradan 
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Karabağ'a gelen İsmail, bu sırada Kara
koyuolu Devleti'ni yeniden canlandırmayı 
düşünen Barani Hüseyin Bey ile çatışma

ya girmeden Erzincan'a yöneldi (905/ l 500) . 
Amacı, Anadolu'daki müridierini yanına 
toplayarak Orta Anadolu'da büyük bir ih
tilal çıkarmak olmalıdır. Bir müddet bura
da kaldı; şeyhlerinin şah olmak maksadıy
la Anadolu'ya geldiğini haber alan kızılbaş 
Türkmenler onun etrafında toplandılar. 
Ustaclu Türkmenleri, ismail'i Bingöl yayia
larına davet edip görkemli bir şekilde kar
şıladılar. Bu durum etraftaki Türkmenler 
tarafından duyulunca kalabalık kitleler ha
linde şahın hizmetine katılmalar başladı. 
Avşar, Çepni, Şamlu, Dulkadırlı, Tekeli, Rum
lu, Kaçar, Varsak ve diğer aşiretlere men
sup kızılbaş Türkmenler İsmail'in askeri gü
cünü kısa sürede arttırdılar. Fakat ll. Ba
yezid'in aldığı etkili tedbirler yüzünden Şah 
İsmail ve taraftarları yönlerini o sıralarda 
siyasi durumu bozuk olan Akkoyunlu ül
kesine yönelttiler. İsmail 906 yılı başların
da (ı 500 yazı) Erzincan'dan ayrılıp Şirvan
şahlar'ın üzerine yürüdü, Şirvanşah Per
ruh Yesar'ı öldürdü, Bakü ve Şamahı Sa
fevller'in eline geçti. 907 (1502) yılı baha
rında Akkoyunlu Elvend Bey'in ordusunu 
Nahcıvan yakınlarındaki ŞerGr'da ağır bir 
yenilgiye uğrattıktan sonra Tebriz'e gire
rek tahta çıktı. Şehirde Akkoyunlu ailesi
ne ve Sünni kalmaya direnenlere yönelik 
büyük bir katliam yaptı. Şilliği resmi mez
hep ilan ederek on iki imam adına hutbe 
okutup para kestirdi. Ezanı değiştirdi. Ho
east Şemseddin Lahld'yi sadaret makamı
na getirdi. Bu esnada iran henüz bütünüy
le Şii değildi ve İsmail'in ortaya çıkışı, iran'ın 
değişik bölgelerindeki Şii hükümetleri ta
rafından desteklenmemişti. Şah İsmail bir 
yandan onları iktidarı altına alırken diğer 
yandan hızlı bir Şlıleştirme politikasına gi
rişti. Bu sırada yeniden taparlanmaya ça
lışan Elvend Bey'i Tebriz yakınlarında, Ak
koyunlu Murad Bey'i de Hemedan yakın
larında Almakulağı savaşında mağlGp et
ti (908/ l 503) Böylece Irak-ı Arab, Horasan 
ve HGzistan hariç Akkoyunlu topraklarının 
büyük bölümünü ele geçirdi. 1 S04'te Fl
rGzkuh bölgesinin hakimi Hüseyin Kiya Çe
lavl'yi bertaraf ettikten sonra Flruzkuh, 
Gülhandan ve Asta kalelerini zaptetti. Ar
dından Mazenderan, Lahkan ve Cürcan 
hakimleri şaha gelip itaatlerini bildirdiler. 
Öte yandan Yezd'de ortaya çıkan ayaklan
ma da kısa sürede bastırılıp Lala Hüseyin 
Bey, Yezd hakimliğine tayin edildi. Şah is
mM 1504-1 SOS kışını isfahan'da geçirdiği 
esnada ll. Bayezid'in elçileri gelerek onu 
zaferlerinden dolayı tebrik ettiler. 
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913 ( 1507) yılında Şah İsmail, hakimiye
tini Diyarbekir'e doğru genişletmeye çalı
şan Dulkadıroğlu Alaüddevle Bey'e karşı 
yürüdü. Erzincan tarafından hareket edip 
Osmanlı topraklarına girdi ve Kayseri üze
rinden Maraş ve Elbistan'a ulaştı. Alaüd
devle Bey savaşa yanaşmayınca Maraş ve 
Elbistan'ı tahrip ederek Tebriz'e döndü. 
914'te ( 1508) ırak-ı Arab'a yürüdü. Bağ
dat hakimi Pürnek Barik Bey kızıl başlık 
giyerek şaha itaatini bildirdiyse de iltifat 
görmeyeceğini anlayınca şehri terketti. 
Bağdat savaşsız zaptedildikten sonra şe
hirdeki Türkmenler'in büyük bölümü kılıç
tan geçirildi. Ardından Kerbela, Necef ve 
Samerra'ya giden Şah İsmail on iki ima
ma ait türbeleri tamir ettirdi. Luristan ve 
Hürremabad üzerine sefere çıkıp gulat-ı 
Şla'dan sayılan Müşa'şa'lar'ı bertaraf etti 
ve Hav1za, DizfQl, Luristan'ı aldı. Tebriz'e 
döndükten hemen sonra Şeyh Şah'ın ayak
lanmasını bastırıp Şirvan ve çevresine ye
niden hakim oldu. 

iran'ın içine düştüğü karışıklıktan istifa
de eden Özbek Ham Şeybanl (Şeybak) Han 
hakimiyetini Meşhed ve Horasan'a kadar 
genişletmiş, Kirman'a akınlar düzenleme
ye başlamıştı. Şah İsmail , Şeybanl Han'a 
elçiler göndererek saldırılardan vazgeç
mesini ve iran'a ait toprakları boşaltma
sını istedi. Buna karşılık Şeybanl Han, kı
zılbaşları tahkir edip hacca gitmek niye
tinde olduğunu ve bütün İran topraklarını 
geçmek istediğini bildiren mektuplar gön
derdi. Böylece iran'ı ele geçirmek amacın
da olduğunu açıkça ortaya koydu. Bunun 
üzerine Şah İsmail, Şeybanl Han'ın üzeri
ne yürüdü. Damgan, Gürgan (Esterabad) 
ve Meşhed'i kolaylıkla zaptetti. 916 (1510) 
yılında yapılan savaşta Şeybanl Han ağır 
bir yenilgiye uğratılıp savaş meydanında 
öldürüldü. Merv de Safevller'in kontrolü 
altına girdi. Şeybanl Han'dan sonra Öz
bekler'in başına geçen Ubeydullah Han 
1S12'de Horasan'a girerek Herat'a kadar 
olan yerleri ele geçirdiyse de çok geçme
den Şah İsmail, Horasan'a ordu sevkedip 
Herat, Belh ve Meşhed'i geri aldı. Dönüşte 
Safevller'e karşı isyan halinde olan Nesa 
ve Eblverd itaat altına alındı (9 ı 9/l 51 3). 

İran'da meydana gelen ihtilaller esna
sında Osmanlı Devleti'nin sessiz kalması 
Şah İsmail'in daha rahat hareket etmesi
ne imkan sağlamıştı. Bununla birlikte Os
manlılar'ın, Anadolu'da bulunan kızılbaş 
Türkmenler'in Şah İsmail'in hizmetine gir
mek için İran'a göç etmelerini engelleme
ye çalışması ve elebaşlarını yakalayarak 
cezalandırması Şah ismail'i rahatsız et
mekteydi. Bu sebeple kendisine düşman-

lık besleyen hükümdarların akıbeti husu
sunda bir uyarı ve meydan okuma işareti 

olarak Şeybanl Han'ın kesik başını ll. Ba
yezid'e gönderdi. Osmanlı sultanı, devlet 
adamlarının bu harekete sert cevap veril
mesi yolundaki ısrarlı taleplerine rağmen 
herhangi bir karşılık vermedi. Öte yandan 
1511'de Güney Anadolu'daki Tekeli Türk
menleri ayaklanarak İran 'a yöneldiler. Os
manlı ordusu ayaklanmayı bastıramadı. 
Sivas yakınlarında yapılan savaşta Şahku
lu Baba Tekeli'nin öldürülmesine rağmen 
Tekeliler, Erzincan yakınlarında ticaret ker
vanını yağmaladıktan sonra İran 'a ulaşma
yı başardılar. Şah İsmail , Tekeliler'in ileri 
gelenlerini ticaret kervanlarına saldırdık
ları gerekçesiyle idam ettirip aşiret men
suplarını diğer kızılbaş reisieri arasında 
paylaştırdı. Şah İsmail'in, askeri gücünü 
oluşturan Türkmenler'in ağırlık merkezi
nin Anadolu olması dolayısıyla Osmanlı top
raklarına ilgisi devam ediyordu. 1S12'de 
Rumlu Nur-Ali Halife, kızılbaş Türkmen
ler'i topartayıp Safevi ordusuna katılma
larını sağlamak amacıyla Anadolu'ya gön
derildi. Nur-Ali, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'dan topladığı kızılbaş Türkmenler ile 
Tokat yakınlarında Osmanlı ordusunu he
zimete uğrattı. Tokat'ı kısa bir süre elin
de tutarak Şah İsmail adına sikke kestir
di. Bu olaylar sırasında ll. Bayezid'in taru
nu ve Şehzade Ahmed'in oğlu Murad kı
zılbaş tacı giyerek Şah İsmail taraftarları 
arasında yer aldı. 

ll. Bayezid'in yerine geçen oğlu Yavuz 
Sultan Selim, hem devlete sarsılmış olan 
itibarını yeniden kazandırmak hem de Sa
fevller'in Anadolu ile olan ilişkilerini kes
rnek amacıyla savaş hazırlıklarına girişti. 
Diyarbekir hakimi olan Ustaclu (Ustacalu) 
Muhammed Han, Dulkadır ve Memlük as
kerlerine karşı kazandığı küçük çaplı ba
şarıların etkisiyle Yavuz Sultan Selim' e ha-

Sa h ismail ile sevbani Han 'ın mücadelesini gösteren minva· 
türden bir detay 



karet dolu bir mektup gönderdi. Ancak 
iki tarafı savaşa zorlayan asıl sebep, Ak
koyunlular'ın Osmanlı Devleti ile sınır du
rumundaki batı topraklarının kısa bir sü
re de olsa sahipsiz kalması idi. Şah İsmail, 
Akkoyunlu hanedanına son vermesine rağ
men İran topraklarında henüz tam haki
miyet kuramamış, Osmanlı Devleti'nin do
ğu sınırları güvensizliğe sürüklenmişti. Bu 
gelişmeler iki taraf arasındaki dini reka
bete bir de siyasal ve stratejik boyut ka
zandırdı. 

Osmanlı ordusunun İran topraklarında 
ileriediği haberi ulaştığında Şah İsmail He
medan'da bulunuyordu, Kızılbaş Türkmen
ler'den oluşan ordusu ile Osmanlılar'ı kar
şılamaya çıktı. Ancak bu hareketinde tam 
bir kararlılık içinde bulunmadığı , ordu top
lanırken avla meşgul olduğu, Osmanlı or
dusunun tedbirsiz bir şekilde Çaldıran ova
sına girdiği esnada kızılbaş reisierini top
layıp müşaverede bulunduğu, Ustaclu Mu
hammed Han'ın düşman ordusunun to
parlanmasına fırsat vermeden savaşa gi
rişilmesi hususundaki telkinini dinleme
yerek beklediği, böylece Osmanlılar'ın t o
parlanmasına imkan vermiş olduğu belir
tilmektedir. 2 Receb 920'de (23 Ağustos 
1514) H oy yakınlarındaki Çaldıran ovasın
da yapılan savaşta Safeviler ağır bir yenil
giye uğradı. Şah İsmail savaş meydanın
dan ayrılarak Dergez'in'e çekildi. Kızılbaş 
reisierinden Avşarlı Sultan Ali, Şah İsmail 
zannedilerek yakalandıysa da gerçek or
taya çıkınca öldürüldü. Savaşın ardından 
Kemah ve Diyarbekir Safev'iler'in elinden 
çıktı. Böylece Akkoyunlular'ın batı toprak
ları geniş ölçüde Osmanlı egemenliğine gir
miş oldu (bk ÇALDlRAN SAVAŞI). 

Çaldıran mağlübiyeti Şah İsmail'in yenil
mezliği inancına büyük darbe vurdu. Ba
bür Şah, Kandehar ve Belh'i ele geçirdi. 
Ubeydullah Han Horasan'a saldırdı. Ülke
nin değişik yerlerinde küçük çaplı isyan~ 
lar çıktı. Kızılbaş reisieri arasında Şah Tah
masb döneminde baş gösteren rekabetin 
ilk tohumları bu yenilginin ardından atıl
maya başladı. Şah İsmail, Çaldıran yenil
gisinden sonra hem bürokraside hem as
keriyede yeni tayinler yaptı. Savaşta ha
talı davrandığına inandığı kumandanlarını 

öldürttü. Osmanlılar'la barış yapmak için 
Yavuz Sultan Selim'e elçiler gönderdiyse 
de bundan bir netice çıkmadı. Osmanlılar'a 
karşı Avrupa devletleriyle ittifak kurma ça
baları ise kendi sağlığında sonuca ulaşma
dı. Macar Kralı ll. Lajos'un elçisi 1S16'da 
Tebriz'e geldi, İspanya Kralı Carlos da (V 
Karl) bir heyet yolladı. Şah İsmail ancak 
1 S23'te V. Karl'a bir mektup gönderdi; bu-

rada Osmanlılar'a karşı birlikte savaşma 
teklifinde bulundu. 1 S24'te bir Portekiz el
çilik heyeti Şah İsmail'in ölümünden he
men önce Tebriz'e geldi. Şah İsmail bu te
şebbüslerine rağmen vefatma kadar sa
kin bir hayat sürdü. Devlet işlerini daha 
çok emirlerine havale edip kendisi av ve 
eğlence ile meşgul oldu. 19 Receb 930'da 
(23 Mayıs 1524) Tebriz'de vefat etti, cena
zesi Erdebil'de ecdadının bulunduğu yere 
defnedildi. Onun zamanında Azerbaycan, 
Horasan, Fars. Irak-ı Acem, Irak-ı Arab, Kir
man ve HQzistan Safev'iler'e bağlanmış; 
Belh, Kandehar ve Diyarbekir de zaman 
zaman Safevi hakimiyetinde kalmıştır. 

Şah İsmail'in sağlam vücutlu ve kuwet
li bir kişi olduğu belirtilir. Diğer kızılbaşlar 
gibi o da sakatını tıraş edip sadece bıyık 
bırakırdı. Avcılığa meraklı ve iyi okçuydu. 
Kendilerini yolunda ölmeye adamış kızıl 

başlar ona tam bir itaatte bağlı bulundu
ğundan her vesile ile adını anarlardı. Müh
rü "Z" şeklinde ve yarım ceviz büyüklü
ğünde olup ortasında kendi adı, etrafına 

da on iki imarnın adları kazınmıştı. İran'
da on iki imam Ş'ia'sının tesisi konusunda 
kararlı bir yol izlemiş. yerli Şii ulemasının 
yanı sıra Cebeliamül, Küfe ve Bahreyn'
deki Şii ulemasını İ ran'a davet ederek fık
h'i meselelerde ortaya çıkacak problemleri 
gidermeye ve İsnaaşeriyye Ş'iası'nın esas
larının belirlenmesine çalışmıştır. Böylece 
kızılbaşların ve sQfilerin dini anlayışında 
köklü değişiklikler yapmıştır. Bu yeni mez
hebe girmeye gönüllü olmayanlara karşı 
çok acımasız davranmış. böylece İran'ın ne
redeyse tamamen Şi'ileşmesini sağlamış
tır. Irak ve Meşhed'deki Şii imamlarının 
türbelerini tamir ettirmiş, imamzadeler 
için türbeter yaptırmış. on iki imam adı
na sikkeler kestirmiştir. Fırat ırmağından 
Necef'e su getirtmiştir. Ordu ve eyalet ida
resi kızılbaş Türkmen reislerine, bürokra
si daha çok Farslar'a bırakılmıştır. Bu dö
nemde fıkıhta Muhakkık Kerek'i, bürokra
side Emir Zekeriyya-yı Tebriz!, Mahmud 
Han-ı Deylem'i, Kadı Şemseddln-i Lahlc'i, 
Emir Necm-i Reşt'i, Emir Necm-i Sani, Mlr 
Seyyid Şerif-i Ş'irazl ve Şemseddin İsfaha-

Sah ismail 
dönemine ait 

sikke örnekleri 

ŞAH iSMAiL 

ni' önemli şahsiyetlerdir. Öte yandan ka
dim İran geleneğinde var olan. şahın hem 
dini hem siyasi' otoriteyi elinde bulundur
ma anlayışını yeniden canlandırmıştır. Şah 

İsmail "Hata!" mahlası ile Türkçe ve az sa
yıda Farsça şiirler yazmıştır. 
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