
BABA NAKKAŞ 

!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 

(bk. Nİ'METULLAH b. MAHMÜD). 

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 

370 

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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BABATAHiR 
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(bk. MALUMATÇI MEHMED TAHiR). 

_j 

ı 
BABA TAHİR-i URYAN 

1 

( w~f- --""ıı. ~~ ) 
(ö. 447 / 1055 [ ? Jı 

L 
İranlı mutasavvıf-şair. 

_j 

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 



( 1 043-44) kadar sürdüğüne göre bu ta
rih, onun Deylemliler döneminde yaşa
dığına dair verilen bilgilere uygundur. 
Ayrıca onun İbn Sinil'nın (ö 428 / 1037) 
çağdaşı olması da 101 O'da değil 1 OSS'te 
ölmüş olduğu ihtimalini kuwetlendir
mektedir. Aynülkudat ei-Hemedanf'nin 
idamına (ı 273) şahit olduğuna dair riva
yet ise tamamıyla uydurmadır. Mezarı 
Hemedan'ın kuzeyinde BOn-i Bazar ma
hallesinde küçük bir tepe üzerindedir. 

Baba Tahir'in, şiirlerinde sık sık yer
siz yurtsuz bir serseri hayatı sürdüğün
den, tuğlayı yastık yapıp uyuduğundan, 
sürekli olarak sıkıntı içinde bulunduğun
dan söz etmesi bir kalender hayatı ya
şadığını göstermektedir. "Uryan" taka
bını da bu sebeple almış olmalıdır . O bir 
lehçe şairi olmakla birlikte bugün eli
mizde bulunan dübeyti adı verilen kıta
ları edebi Farsça'nın da özelliklerini ta
şımaktadır. Bu kıtaların başkaları tara
fından sonradan bu hale getirilmiş ol
ması da muhtemeldir. Ancak bu şiirler

de rastlanan bazı özellikler, Baba Ta
hir'in dilini doğrudan doğruya bir lehçe
ye bağlamayı zorlaştırmaktadır. Nitekim 
Hemedan ile Hürremabad arasındaki 

bölgede birçok lehçe varsa da onun şiir
lerindeki dili bunlardan herhangi birine 
bağlamak güçtür. Baba Tahir'in dili bu 
lehçeterin hepsiyle de ilgili görülmekte 
ve onların bir karışımından ibaret oldu
ğu sanılmaktadır. Nyberg, bu lehçenin 
orta Farsça'nın (Pehlevi) bakiyesi oldu
ğunu ileri sürer. 

XVIII ve XIX. yüzyı l tezkirelerinde sı
nırlı sayıda kıtalarma rastlandığı için Ba
ba Tahir yüzyılımızın ilk çeyreğine kadar 
pek tanınmamıştır. 188S'ten itibaren 
müsteşriklerin araştırmaları ve bu araş-

Baba Tahir"in mezarı· Hemedan 1 iran 

tırmaları takip eden iran'daki çalışmalar 
sadece bu kıtaları arttırmakta kalma
mış, aynı zamanda az da olsa bazı ga
zeUerinin bulunmasına yardımcı olmuş
tur. Nitekim Vahid-i Destgirdi araştır
maları ile o zamana kadar bilinen sek
sen yedi kıtayı 296'ya, gazel sayısını da 
birden dörde çıkartmış ve bunları Di
van-ı Kamil-i Babô Tahir 'Uryan adıy
la neşretmiştir (Tahran ı 306 hş.) Ancak 
Ömer Hayyam'ın rubaflerinde görüldü
ğü gibi bu kıtaların hepsinin Baba Ta
hir'e ait olduğunu söylemek güçtür. Şek
ten rubafye benzemekle birlikte vezin 
bakımından ondan ayrılan bu kıtalar aru
zun hezec-i müseddes-i mahzüf bahrin
dedir. Halbuki rubai vezni hezec-i mek
füf-i maksOrdur. Bu sebeple bu kıtala

ra rubai değil dübeyti denilmiştir. Baba 
Tahir gazellerinde de kıtalarındaki vez
ni kullanmıştır. Baba Tahir'in şiirlerinde 
dünyevi aşkla ilahi aşkı birbirinden ayırt 
etmek güçtür. Nitekim kıtalarının he
men büyük çoğunluğu dünyevi aşkla il
gilidir. Şiirlerindeki en büyük özellik, ta
sawufi eğitim görmediği için duygu ve 
hayallerini herhangi bir abartmaya ge
rek duymadan vermiş olmasıdır. Ömer 
Hayyam'ın yaşama zevkini ön plana al
masına karşılık Baba Tahir hayatın çile
sini konu edinir ve bedbin bir şair ola
rak görünür. 

Baba Tahir İran halkı arasında şair
den çok bir süfi olarak tanınır. el-Keli
matü'l-lpşar adlı yirmi ÜÇ baba ayrılmış 
olan eserinde ilim, marifet, ilham gibi 
tasawufi konularla ilgili 268 vecizesi 
vardır . Bu eser sOnler arasında çok yay
gın olup hakkında birçok şerh yazılmış

tır . Bunlar arasında , Aynülkudat ei-He
medani ile meçhul bir şahısa atfedilen 
Arapça şerhlerle Molla Sultan Ali Guna
badf'nin Arapça ve Farsça şerhleri zik
redilebilir. Bunlara. Baba Tahir'in veei
zelerinin kısaltılmış bir nüshasının Gani 
Beg el-Azizi tarafından yazılmış şerhi 

olan el-Fütı1hôtü'r-rabbôniyye ii İşara 
ti'l-Hemedaniyye adlı eseri de eklemek 
gerekir (Bibliotheque Nationale, nr. ı 903) 

Aynı zamanda bir veli olarak tanınan 
Baba Tahir'e birçok keramet isnat edi
lir. Mevlana ve Hacı Bektaş - ı Veli gibi 
meşhur mutasawıfları inançlarına bağlı 

ileri gelenler arasında göstermeye çalı
şan Ehl -i Hak fırkasının ana kitabı olan 
Serencam'da ona da yer verilmiştir. UIO
hiyyetin, her birinin yanında dört melek 
bulunan yedi kişide göründüğüne ina
nan bu fırkaya göre Baba Tahir, bu ye
di kişinin üçüncüsü olan Baba HOşin'in 
yanında bulunan meleklerden biridir. 

BABADA Gl 
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BABADA<il 

Romanya'da 
Dobruca bölgesinin kuzeyinde 
eski bir Türk yerleşim merkezi. 

_j 

Adını. RumelFnin Türkleştirilmesinde 
büyük hizmetleri geçen ve civar tepe
lerden biri üzerinde türbesi bulunan Sarı 
Saltuk Baba'dan almıştır. XIV. yüzyılın 

başlarında Ece Halil Bey kumandasında 
Anadolu'ya geçerek Karesi Bey'e iltica 
eden Sarı Saltuk Türkmenleri'nin Dob
ruca bölgesinden göç ettiği göz önünde 
bulundurulursa o tarihlerde Babadağı 
ve yöresinin Türkmenler tarafından yurt 
edinildiği anlaşılır. Babadağı ve çevresi, 
Çelebi Sultan Mehmed'in Eflak Vayva
dası Mircea ile oğlu Mihail'i mağ!Op et-
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