
pısı, inşa edilecek karakala da Bab-ı Ca
fer Karakolhanesi denilmesi hakkında 

ll. Mahmud'un bir fermanı çıkmışsa da 
yeni isimler pek tutunmamıştır. Bu dö
nemde hapishane Sultanahmet'teki Tab
hane'ye nakledilince burası kısmen kara
kol, kısmen de esnaf ve tüccar için tica
rethane olarak kullanılmıştır. Seyyid Ca
fer'in türbesi ll. Mahmud tarafından ta
mir ettirilmiş, kapının üstüne de bu pa
dişahın tamir kitabesi konulmuştur. So
kak kapısı üstünde bulunan 1298 (1881) 
tarihli kitabede ise Ca'fer el-Ensarf'ye 
yapılacak ziyaretin faziletleri belirtilmek
tedir. Burası gerçekten yüzyıllarca hal
kın ümit kapılarından biri olmuş, dertli, 
çocuksuz, sakat kimseler gerek türbe 
sahibinden gerekse türbe içindeki su
dan medet ummuş ve şifa aramışlardır. 
Zindanın halen ( 1989- ı 990) restorasyo
n u yapılmaktadır. Bitişiğinde bulunan 
Batı mimari üslubundaki ticaret hanı 

da Baba Cafer H anı · veya Zindan H anı 
olarak tanınır. 
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BABAEFDAL 

L 
(bk. EFDALÜDDIN-i KAşANI). 
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ı 
BABAEFENDi 
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L 
(bk. RizAi MAHMUD BABA EFENDi). 
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BABA FİGANİ 
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(bk. FİGANİ BABA). 
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ı 
BABAHAYDAR 

ı 

(ö. 9571 1550) 

Kanunidevrinde 
İstanbul'a yerleşen Semerkantlı bir 

L 
Nakşibendi şeyhi. 

_j 

Doğum tarihi belli değildir. Küçüklü
ğünde Hace Ubeydullah Ahrar'ın (ö 8951 
1490) sohbetinde bulunduysa da asıl ta
sawufi terbiyesini Ahrar'ın halifelerinden 
aldı. Daha sonra Mekke'ye giderek uzun 
bir müddet orada kaldı. İstanbul ' a ne 
zaman geldiği belli değildir. Teveccühü
nü kazandığı Kanuni'nin emriyle Eyüp'te 
Düğmeciler mahallesinde onun adına 

bir mescid-tekke yaptırıldı. Baba Hay
dar'ın üç gece ardarda ll. Bayezid'in rü
yalarına girip ondan bir cami yaptırma
sını istediği yolundaki rivayet bir men
kıbeden ibarettir. Baba Haydar ' ın Ma
veraünnehir'den İstanbul'a gelen Nakşi
bendiler için bir misafirhane vazifesini 
gören tekkesinde mürid yetiştirmiş ol
duğuna dair kayıt yoktur. Halk arasın
da tevazu ve zühdü ile şöhret bulan Ba
ba Haydar, mescidinin bahçesinde med
fundur. 
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haziresinde 
bulunan 
Baba Haydar' ı n 

mezarın ı n 

kitabesi · 
Eyüp 1 

istanbul 
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BABA HAYDAR CAMii ve TEKKESi 

BABA HAYDAR CAMii ve 
TEKKES İ 

İstanbul Eyüp'te 
Kanuni tarafından Baba Haydar 

Semerkandi için yaptırılan 
cami-tekke. 

_j 

Eyüp Düğmeciler mahallesinde bulu
nan yapı başlangıçta mescid- tekke nite
liğini taşımaktaydı. Baba Haydar'ın (ö. 

ı 550), memleketi Semerkant'tan İstan
bul'a geldiğinde burada bulunan bir ku
lübede inzivaya çekildiği, ayrıca Eyüp Ca
mii'nde itikafa girdiği bilinmektedir. Ka
nuni kendisi için "teberrüken" bu hayır; 
eserini yaptırmıştır. lll. Mustafa devrin: 
de (1757-1774) Eyüp'te Arpacı Mescidi 
imamı Şeyh Abdullah Efendi, aynı za
manda tekkenin tevhidhanesi olan mes
cide bir minber ekleyerek burasını ca
miye dönüştürmüştür. Geçirmiş olduğu 
çeşitli onarımiara rağmen asıl şeklini ko
ruyan cami-tevhidhane günümüzde ca
mi olarak kullanılmaktadır. Çevre duva
rı ve hazTre dışında kalan bölümler ise 
ortadan kalkmıştır. 

Cami-tevhidhane, moloz taş örgülü 
duvarların sınırladığı dikdörtgen planlı 

harim, kuzeyde ve doğuda ahşap du
varlarla kapatılmış son cemaat yeri ve 
harimin kuzeybatı köşesinde yükselen 
minareden meydana gelmektedir. Yapı 
kurşun kaplı ahşap çatı ile örtülüdür. 
Son cemaat yeri ile harimin girişleri ku
zey duvarının doğu kesiminde aynı ek
sen üzerinde yer almaktadır. Son cema
at yerinin, eliböğründelerin taşıdığı ge
niş bir saçakla son bulan ahşap kapla
malı cephesi yapıya bir sivil mimari ese
ri çeşnisi katmakta ve harimin, alttaki
ler dikdörtgen açıklıklı . kesme taş söğe

li, sivri tahfif kemerli ve demir parmak
lıklı , üsttekiler sivri kemerli ve alçı rev
zenli olmak üzere iki sı ra halinde düzen
lenmiş pencerelerin sıralandığı cephele
ri ile tezat teşkil etmektedir. 

Son cemaat yerinin üstü, güney yönün
de harime açılan kirpi saçaklı, fevkanT 
bir mahfi! olarak değerlendirilmiştir. Süs
leme olarak mihrabın mukarnaslı kav
sarası ile harimin çubuklu tavanında yer 
alan, muhtemelen geçen yüzyılın ikinci 
çeyreğine ait "Sultan Mahmud güneşi" 
biçimindeki tavan göbeği kayda değer. 

Minber ile vaaz kürsüsü sonradan yapıl
mıştır. Son cemaat yerinden geçilen mi
narenin almaşık örgülü, kare planlı kai
desi ile köfekiden örülmüş baklavalı pa
bucu ilk inşa dönemine, yuvarlak gövde 
ile basit demir parmaklıklı şerefesi ise 
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BABA HAYDAR CAMii ve TEKKESi 

XVIII. yüzyıldaki bir onarıma aittir. Avlu
nun doğu yönündeki merdivenli girişin 

solunda haztre duvarında, Baba Haydar 
Semerkandl'nin kabrine bakan kitabeli 
bir niyaz penceresi vardır. 
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~ M. :İ3AHA TANMAN 

BABAİLYAS 

(ö_ 637 / 1240) 

1240 yılında 
Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı 

giriştiği büyük siyasi-içtimal 
ayaklanma hareketine adını veren ve 

Anadolu'da ilk gayri Sünni 
cereyanların temelini atan 

Türkmen şeyhi. 
_j 

Şeyh Ebü'l-Beka Baba İlyas-ı Horasa
nf, büyük bir ihtimalle, Moğol istilası sı
rasında yıkılan Harizmşahlar Devleti sa
hasından, beraberindeki Türkmenler'le 
Anadolu'ya göç etmiştir. Anadolu'ya gel
meden önceki hayatı hakkında hiçbir şey 
bilinmemektedir. Onunla ilgili en eski 
kaynaklardan biri olan ve tarunu Elvan 
Çelebi'nin 733 ( 1332"33) yılında kaleme 
aldığı Menakıbü'l-kudsiyye adındaki 

menakıbnameye göre, Anadolu'ya gel
dikten sonra Amasya yakınında bugün 
İlyas köyü adıyla bilinen Çat köyüne yer
leşmiş, bir zaviye aÇarak Vefaiyye tari
katını yaymaya başlamış ve etrafına pek 
çok mürid toplamıştır. Sözü edilen kay
nakta Dede Garkın adında bir Türkmen 
şeyhinin halifesi gösterilmekle beraber 
mensup bulunduğu tarikatın adı zikre
dilmemiştir. Ancak aynı sütaleden gelen 
ve yine bir şeyh olan Aşıkpaşazade'nin 
belirttiğine göre Baba İlyas. Tacülariffn 
Seyyid Ebü'l-Vefa Bağdadl'nin (ö. 501 / 
ll 07) kurduğu Vefaiyye tarikatına men
suptu (bk. Aşıkpaşazade, s. !) Bu sebep
le Baba İlyas 'ın şeyhi olarak gösterilen 
Dede Garkın'ın da aynı tarikata bağlı ol
duğu söylenebilir. Vefaiyye tarikatının 

XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu'da özel
likle Türkmen zümreleri arasında yayıl
dığı, Yeseviyye, Kalenderiyye, Haydariy
ye gibi gayri Sünnf mahiyetieki öteki ta
rikatlarla birlikte XIV. yüzyı lda dahimev-
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cudiyetini sürdürdüğü anlaşılmaktadır 

(bk. Aşıkpaşazade, s. 46 ; Neşrf, ı. 47). 

Bugüne kadar Baba İlyas'ın Babailik 
adı altında bir tarikat kurduğu ileri sü
rülmüşse de gerçekte böyle bir şeyin söz 
konusu olmadığı, bu yanılgının adı ge
çen ayaklanma hareketinin iyi tahlil edil
memesinden ileri geldiği söylenebilir. Ba
ba İlyas kendi adına tarikat kurmamış, 
bağlı bulunduğu Vefaiyye tarikatının şey
hi olarak Çat köyündeki zaviyesinde, İs
lamiyet' e girmeleri üzerinden fazla bir 
zaman geçmediği için henüz eski inanç
larını belli ölçüde koruyan ve okuma yaz
ma bilmeyen yarı göçebe Türkmenler'e 
yapılarına uygun bir tasawuf anlayışı 
sunmuştur. Onun fikirlerinin kısmen İs
maill tesirler taşımış olması da kuwet
le muhtemeldir. Çünkü Baba İlyas, çok 
zor içtimal ve iktisadi şartlar içinde ya
şayan, gerek yerli halkla gerekse yöne
tim çevreleriyle pek çok problemi olan 
Türkmenler'i Selçuklu hükümetinin bas
kılarından kurtaracak bir mehdi hüviye
tiyle ortaya atılmış bulunuyordu. Türk
menler onun talimat ve propagandala
rını canla başla benimsemişler, hatta 
daha da ileri giderek ona Baba ResQiul
lah bile demişlerdi (bk. Ebü'I-Ferec, ll, 
539-541; İbn BTbi, s. 498-500; Sı bt ibnü'I 
CevzT, XV, vr. 165• ; S. de Saint Ouentin, s. 
61-63) 

Baba İlyas 637 ( 1240) yılında Anadolu 
Selçuklu Sultanı ll. Gıyaseddin Keyhus
rev'e karşı iktidarı ele geçirmek maksa
dıyla hazırladığı ayaklanmanın fiili ida
resini halifesi Baba İshak'a havale etti. 
Ayaklanmanın ilk zamanlarında başarı 
kazanarak Güneydoğu ve Orta Anado
lu'yu ele geçiren Baballer Amasya'da ilk 
yenilgiye uğradılar. Amasya Kalesi'ne sı
ğınmış olan Baba İlyas burada Mübari
züddin Armağanşah kuwetleri tarafın
dan kıstırılıp yakalandı ve idam edildi. 
Buraya gelen fakat şeyhini kurtarmaya 
muvaffak olamayan Baba İshak yöneti
mindeki diğer grup Konya üzerine yü
rüdü. Ancak Kırşehir yakınlarındaki Mal
ya ovasına geldikleri sırada Babailer, pa
ralı Frank askerlerinin de bulunduğu Sel
çuklu ordusu tarafından ikinci defa ağır 
bir yenilgiye uğratıldılar ve Baba İshak 
öldürüldü. Böylece isyan bastırılmış oldu. 

Baba İlyas'ın bu isyanla birlikte baş
lattığı dinl-tasawuff hareket, asıl onun 
ölümünden sonra oğlu Muhlis Paşa ve 
diğer halifeleri vasıtasıyla özellikle Or
ta ve Batı Anadolu'da yayılmış, Osman
lı Devleti'nin kuruluş döneminde abda
lan-ı ROm hareketini ve nihayet Bektaşi-

liği doğurmuş ve asıl önemlisi, XVI. yüz
yılda Osmanlı belge ve vekayi'namele
rinde kızılbaş veya Rafizi . adı verilen 
zümrelerin teşekkülüne zemin hazırla

mıştır. 

Bütün bunlar göz önüne alındığı tak
dirde Baba İlyas'ın Türkiye'nin içtimal 
ve dini tarihinde bugüne kadar en te
sirli rollerden birini oynamış bir şahsi
yet olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 
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lı!illıl AHMET yAŞAR ÜCAK 

ı 
BABAİSHAK 

ı 

(ö. 6371 1240) 

1240 yılında 
Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı 

hazırlanan ve 
"Babai isyanı" diye bilinen 

büyük Türkmen ayaklanmasında 
Baba İlyas adına harekatı yöneten 

L 
Türkmen şeyhi. 

_j 

Babaf isyanı sırasındaki mevkii ve yap
tıkları dışında hayatı hakkında hiçbir bil
gi yoktur. Yalnız Hüseyin Hüsameddin 
kaynak belirtmeden Baba İshak'ın asıl 
adının İzak olup Trabzon'daki Komne
nos hanedanına mensup bir Rum müh
tedisi olduğunu, Amasya'da bir Rum im
paratorluğu kurmak istediğini, bunu ba
şarabilmek için de müslüman hüviyeti 
altına gizlenerek Müslümanlık ve Hıris
tiyanlık karışımı bir doktrin geliştirdiği
ni yazmaktadır (Amasya Tarihi, ıı. 263-

273). Hiçbir delil ve kaynakta destekle
nemeyen bu önemli iddiayı ancak bir ih
timal olarak değerlendirmek mümkün
dür. Bununla beraber Baba İshak'ın, Ba-


