
ba ilyas-ı Horasanf'nin en önde gelen 
halifesi olduğu . bu sebeple ayaklanma
nın propaganda ve teşkilatianma safha
sından fiilen başiatılıp yürütülmesine ka
dar her hususta onun adına hareket et
me yetkisinin kendisine verildiği. başta 
Elvan Çelebi'nin Mendkıbü 'l-kudsiyye '

si (s 47-54) olmak üzere ilgili bütün kay
naklar tarafından doğrulanmaktadır. 

Baba ishak son zamanlara kadar is
yanın önderi olarak biliniyor ve kendisi
nin şeyhi olmasına rağmen Baba ilyas 
olay dışında görülüyordu. Fakat konu 
üzerinde yapılan son araştırmalar, bu 
görüşe sebebiyet veren ibn BfbT'nin çe
lişkili ifadelerinden yola çıkılarak gerek 
eski kaynakların gerekse Elvan Çelebi'
nin eserinin sağladığı yeni bilgilerin ışı

ğı altında, isyanı planlayanın Baba ishak 
değil Baba ilyas olduğunu meydana ç ı 
karmıştır (bk Ocak, s. 83 -89) 

Baba ishak, yaşadığı Adıyaman ( Hı sn ı 
mansOr) yakınlarındaki Kefersud bölge
sinde Türkmenler'i silahlandırdıktan son
ra civa rı ele geçirdi ve böylece isyanı fi 
ilen başlatmış oldu. Selçuklu kuwetleri
ni üst üste yenerek Adıyaman 'ı, Gerger 
ve Kahta 'yı da aldı. Yolunun üstüne çı

kan her yeri ve her şeyi zaptederek Ma
latya 'ya yürüdü. Burada Selçuklu valisi 
Muzafferüddin Ali Şir' i de yenerek ken
disine katılan bölge halkının bir kısmıyla 
sayıca artan kuwetlerinin başında Amas
ya'ya ulaştı. Fakat Amasya Kalesi 'ne sı

ğınmış olan Baba ilyas ' ın Selçuklular ta
rafından öldürülmesine engel olamadı. 
Ancak burada Mübarizüddin Armağan
şah'ı mağlQp ederek şeyhinin idamına 
duyduğu kızgınlıkla Konya 'yı ele geçir
meyi planladı. Maiyetindeki Babailer' le 
birlikte intikam almak üzere Konya 'ya 
doğru yürüyüşe geçti. 

Baba ishak kumandasındaki Babailer 
kadınla rı . çocukla rı , sürüler i ve büt ün 
ağırlıklarıyla Kırşehi r' in kuzeydoğusun

daki Malya ovasına geldikleri sırada Sel
çuklu ordusuyla karşılaştılar. Kumandan 
Emir Necmeddin'in zırhlı Frank askerle
rini öne alarak saldırıya geçmesiyle ölüm 
kalım mücadelesi vermelerine rağmen 
zırhlı askerlere bir şey yapamadılar ve 
yenildiler. Çok şiddetli cereyan eden sa
vaşta Baba ishak hayatını kaybetti. Ba
bailer, çocuklar ve kadınlar hariç olmak 
üzere kılıçtan geçirildiler. Pek az bir kıs
mı kaçıp kurtulabildi veya esir edildi. 
Kurtulanlar arasında bulunan bazı Ba
ba iıyas halifeleri uç bölgelerine kaçtılar 
ve izlerini kaybettirdiler. 
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Osmanlı nakkaşı. 
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Asıl adı Muhammed b. Şeyh Bayezid '
dir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinme
mektedir. Fatih Sultan Mehmed'in Ra
mazan 870 'te (May ı s 1466), Çatalca'ya 
yakın inceğüz nahiyesinde Kutlubey (bu
gün Nakkaşköy) köyünü Baba Nakkaş ' a 

mülk olarak verdiği. aslı bugün mevcut 
olmayan bir temliknamenin Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü' ndeki Türkçe'ye çevrilmiş 
suretinden ( 19 6. 1946 ve 1517 nolu su ret) 
anlaşılmaktadır. Baba Nakkaş'la ilgili di
ğer bir belge, Safer 880 (Haziran 1475) 
tarihli bir vakfiyedir. Başında Fatih Sul
tan Mehmed 'in altın yaldızla çekilmiş, 

etrafı siyah tahrirli tuğrasının yer aldığı 
bu Arapça vakfiye, Baba Nakkaş'a veri
len Kutlubey köyünde yaptırdığı mesci
de aittir. Köyün tamamı ile inceğüz ' de 
bir değirmen ve diğer emlak bu mes
cide vakfedilmiş ve mütevelliliği Baba 
Nakkaş'ın ölümünden sonra eviatiarına 
intikal ettirilmiştir. Halen özel bir kolek
siyanda bulunan bu vakfiyenin önemli 
yanlarından biri. Baba Nakkaş'ın kimliği
ne ve yaşadığı döneme açıklık kazandır
masıdır. Vakfiyede Baba Nakkaş'ın sul
tanın mukarreblerinden (yakın adamların 

dan) olduğu. asil bir soydan geldiği ve ke
mal sahibi bulunduğu belirtilmektedir. 

Evliya Çelebi de Baba Nakkaş hakkında 
bilgi verir. Ona göre sanatçı Özbek asıl-

BABA NAKKAŞ 

lıdır ve Sultan ll. Bayezid'in m usah ib* i 
olup ilm-i nakşta Mani ile Bihzad aya
rındadır. Eski Saray kapısındaki nakışlı 

saçakla Saray-ı Cedid 'de Divanhane-i Ba
yezid Han'ın kubbe nakışları onun tara
fından yapılmıştır. Yine Evliya Çelebi'ye 
göre renkli nakış sanatını diyar-ı ROm'da 
o ortaya çıkarmıştır. Evliya Çelebi ölüm 
tarihini vermemekle birlikte türbesinin 
Baba Nakkaş kasabasında olduğunu söy
lemektedir. 

Baba Nakkaş' ın oğlunun Mahmud Def
teri olduğu bilinmekte ve Kutlubey kö
yündeki cami haziresinde yer alan me
zar taşından 936 ( 1529) yılında öldüğü 
anlaşılmaktadır. Onun oğulları, dedesinin 
vakfını genişleten ve ibn Baba Nakkaş 
diye anılan Derviş Mehmed Çelebi ile yi
ne Baba Nakkaş diye anılan Şeyh Musta
fa'dır. Dedesi gibi nakkaş olan Şeyh Mus
tafa ' nın 980 ( 1572) yılında vefat ettiği 
bilinmektedir. Bu sanatçı ile Baba Nak
kaş, isim benzerliğinden dolayı kaynak
larda birbirine karıştırılmıştır. 

S. Ünver. vakfiye ile Evliya Çelebi Se
yahatnamesi'ndeki bilgilere dayanarak 
Baba Nakkaş' ın Fatih Sultan Mehmed'in 
ve ll. Bayezid 'in mukarreb ve musahibi 
olduğu ve ayrıca onun "nakkaşların ba
bası " , en ustaları ve en yaşlıları olduğu
nu belirterek nakkaşbaşı mevkiinde bu
lunduğu sonucuna varmış ve istanbul 
Üniversite Kütüphanesi'nde bulunan (FY, 
nr. 1423) bir albümdeki çizimieri sanat
çıya atfederek bu albüme Baba Nakkaş 
Albümü adını vermiştir. Fatih Sultan 
Mehmed 'in saltanatının sonlarına doğ
ru düzenlendiği anlaşılan çeşitli hat ör
neklerini, tezhip ve bezerne desenlerini 
ihtiva eden bu albüm, sarayda bir nakış 
atölyesinin varlığını ispatlayacak nitelik
tedir. J . Raby, Fatih Sultan Mehmed dö
nemi sarayında yeni bir anlayışla yorum-

Baba Nakkaş ' a 

ait olmas ı 

muhtemel 
hatavi 

üslübunda 

bir desen 
(Mecma <u 'l

<ac.1~lb, 

İÜ Ktp., FY, 

nr. 1423,vr. 61~) 
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!anan rumi ve hatayi ü~lubunu "Baba 
Nakkaş üslubu" olarak tanımlamış, da
ha doğrusu Fatih devri bezerne üslübu-' .. nu onun adıyla özdeşleştirmiştir. S. Un-
ver, Baba Nakkaş vakfiyesindeki altın 

yaldızla çekilmiş Fatih Sultan Mehmed 
tuğrasının da sanatçının elinden çıkmış 
olabileceğini ileri sürmüştür. Ancak bü
tün bunlara rağmen kesin olarak Baba 
Nakkaş'ın elinden çıktığı söylenebilecek 
herhangi bir eser tanınmamaktadır. 
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BABA Nİ'METULIAH 
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BABA ŞAH İSFAHANI 

( .)~)·~ ~~) 

Baba Şah b. Sultan 
All İsfahanl 

(ö. 996/1587-88) 

Safeviler devrinde yaşayan 
nesta' lik hattatı. 

_j 

_j 

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
iranlı müelliflerden Ali Kulı Han Valih-i 
Dağistani'nin Riyaiü'ş-şu <ara' adlı ese
riyle başka yazarların ve hattatın kendi 
ifadelerine göre İsfahan civarında Küh
paye'de doğmuş, fakat İsfahan'da büyü
yüp yetiştiği için İsfahani nisbesiyle anıl
mıştır. Habib, Senglah, Sipihr ve Abdül
muhammed Han gibi son devir İranlı 
müellifleriı:ı, hattatın sekiz yaşındayken 
Mir Ali Herevi'den nesta'lik yazıyı öğren
diğini_ söylemeleri gerçeğe pek uygun 
düşmemektedir. Mehdi Beyani ise Sey
yid Ahmed Meşhedi'nin (ö 986/ l578ı 

öğrencisi olduğunu söyleyen Ali Musta
fa Efendi'nin Menakıb -ı Hünerveran'
daki (s 5oı fikrini kabul eder görünmek
tedir. 

Yine iranlı müelliflerden Takıyyüddin 
Muhammed Kaşani. ljulasatü'l-eş c ar ve 
zübdetü'l-efkar'ında Baba Şah'ın aynı 

zamanda şair olduğunu, şiirlerinde Hali 
( Jb- ) mahlasını kullandığım ve eseri
ne aldığı birkaç rubai ve gazelin bizzat 
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onun tarafından yazılarak kendisine gön
derilen örnekler olduğunu bildirir. Son 
devirde yazılan hattat tezkirelerinin ve 
onlardan faydalandığında şüphe bulun
mayan Cl ement Huar\:'ın "reisürrüesa .. 
lakabını verdikleri derviş tabiatlı hattat, 
tarihi bilinmeyen yıllarda Bağdat'a gide
rek oradaki tarihi. dini makamları, tür
beleri ziyaret etmiş, halktan uzak ola
rak daima yazı ile meşgul olmuş ve bu 
şehirde vefat etmiştir. Senglah'ın Te~
kiretü'l-ljattatin'de Meşhed'de 925'
te (1519). Abdülmuhammed Han'ın da 
Peydayiş-i ljatt u ljattatan 'da 1 012 'de 
( 1603) öldüğünü söylemeleri doğru de
ğildir. 

Baba Şah, 1. Şah Tahmasb devrinin en 
usta hattatlarındandı. Devamlı gelişmek
te olan nesta'likin. kitapların yazılmasın
da kullanılan küçük şeklini yani hatt-ı 

kitabeti, kendinden önce yaşayan Mfr Ali 
Herevi ile Şah Mahmud Nisabüri' den da
ha ustalıkla yazmıştır. Nitekim Takıyyüd
din Muhammed Kaşani, adı geçen ese
rinde, aynı devirde yaşamış olan Mir Ali 
Herevi'nin talebelerinden Mir Muizzüd
din Muhammed Kaşani'den naklen, Ba
ba Şah'ın eski üstatlardan daha üstün 
olduğunu. eserlerinin o çağda Irak'ta bol 
miktarda bulunduğunu ve bunların bü
yük paralar karşılığında satıldığını bil
dirmektedir. Mirza Habib hattatın kü
tüphanelerde birçok eseri bulunduğunu 
söylerse de bu ifadesi araştırmaya da
yanmamaktadır. istinsah ettiği eserler
den Molla Cami' nin Selaman ü Ebsal 
adlı mesnevisi istanbul Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde (Revan, nr. 915ı. 
Tu]Jfetü'l -ahrar 'ı da Tahran Kütübha
ne-i Meclis-i ŞOra-yı Milli'dedir (nr 325ı 
Ayrıca Kitabhane-i Saltanati'de de istin-

Baba Sa h 
isfahani'nin 
ince nesta'l ik 
hat la 
vazd ığ ı 

bir serlevha 
(Molla 

Cil mi, 

Setaman 

ü Ebs~l. 

TSMK, 

Revan, nr . 915) 

sah ettiği bazı eserler bulunmaktadır 
(b k Bey anT, s. 90-91 ı 

Bunlardan başka bizzat kendisinin te
lif ettiği ve yazdığı , nesta'lik yazının kai
delerinden bahseden Adabü'l-meşk ad
lı mensur risalesinin aslı son yıllarda La
hor' da Pencap Üniversitesi Kütüphane
si'nde bulunmuş ve böylece uzun yıllar 
ünlü iranlı hattat Mir İmad'a nisbet edi
len bu r isalenin sonundaki ketebe ile 
mukaddimesindeki kayıttan Şah İsfaha
nl'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Bu küçük 
eser Lahor'da Oriental College Maga
zine'in 101. (1950ı sayısında Han Saha
dır Muhammed Şefi' Lahüri tarafından 
neşredilmiştir. 
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BABA TAHİR-i URYAN 
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(ö. 447 / 1055 [ ? Jı 
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İranlı mutasavvıf-şair. 
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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Kaynaklarda kendisine bazan Hemeda
ni, bazan da Lüri nisbesi verilmesi onun 
Hemedan'la Lüristan arasında bir yerde 
doğmuş olabileceği ihtimalini hatıra ge
tirmektedir. Nitekim bu iki yer arasın
daki Hürremabad'da onun adını taşıyan 
bir mahalle vardır. Baba Tahir'in muam
ma niteliğindeki bir kıtasından faydala
nılarak 326 'da (938) doğduğu ileri sü
rülmektedir. Bu tarih. Rıza Kulı Han ' ın 

onun ölüm tarihi olarak verdiği 1 O 1 O ta
rihi ile bağdaşabilmektedir (Mecma cu 'l

{usaha: ı, 326) Ravendi'nin Rahatü'ş-şu
dur adlı eserindeki bir kayda göre ise 
Selçuklu sultanı Tuğrul Bey 447'ye ( 1 055) 
doğru Hemedan'a geldiğinde. o sırada 
burada şöhret yapmış üç şeyhten biri 
olan Baba Tahir-i Uryan'ı ziyaret etmişti. 
Bu durumda onun 10SS'te veya daha 
sonra ölmüş olması gerekir. Deylemliler'
in akrabaları sayılan Kaküyiler'in (1 007-
105 ı ı Hemedan'daki hakimiyetleri 43S'e 


